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ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για το 

Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων και είναι: 

 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ  

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  

4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 

8. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των εργασιών αναφέρονται και στις 

επιμέρους μελέτες που συνοδεύουν την μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

προδιαγραφών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, καθώς και οι απαιτούμενες 

εργασίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

και στα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN). Πιο αναλυτικά, εκτός των Συμπληρωματικών 

Προδιαγραφών, ισχύουν τουλάχιστον και οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους 

ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων  με ευθύγραμμους 

πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών 

αποβλήτων  

Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα 

(ΑΜΚ) 

Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 

Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης 

κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

Πυροσβεστικές φωλέες 

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του 

άνθρακα 

Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

Πυροσβεστικοί σταθμοί 

Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας 

Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 
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1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

1.1.Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο  

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) και τα εξαρτήματα τους θα είναι σύμφωνες με το DIN 16892.  

Είναι κατάλληλοι για δίκτυα μεταφοράς νερού ύδρευσης υπό πίεση και ειδικότερα όπου υπάρχει 

απαίτηση για μεγάλη ευκαμψία  του σωλήνα. 

Έχουν υψηλή αντοχή σε χημική διάβρωση, δεν δημιουργούνται επικαθίσεις λόγω της λείας 

εξωτερικής επιφάνειας τους και της χημικής αδράνειας του υλικού τους. Επίσης διαθέτουν 

εξαιρετική αντοχή σε εδαφικές μετακινήσεις , σε κρούση και απόλυτη στεγανότητα στα σημεία 

σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων. 

Οι σωλήνες διατίθενται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συγκρότηση δικτύων. 

Προσφέρονται για διαμέτρους από Φ15 μέχρι Φ22 σε ρολά των 100m, για διαμέτρους από Φ28 

μέχρι Φ32 σε ρολά των 50m. 

Η πίεση λειτουργίας στους 20οC, είναι 10at. 

Τα χρησιμοποιούμενα πάχη και διαστάσεις των σωλήνων είναι: 

 

Ονομαστική Διάμετρος Εξωτερική Διάμετρος 

(mm) 

Πάχος τοιχώματος 

(mm) 

  Φ15   15   2.5 

  Φ16   16   2.0 

  Φ18   18   2.0 

  Φ22   22   3.0 

  Φ28   28   3.0 

  Φ32   32   3.0 

 

1.2 Εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα στο έδαφος 

 

Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος πάνω σε στρώμα άμμου τουλάχιστον 10 cm 

και τέτοιο βάθος ώστε το πάνω μέρος της σωληνώσεως να βρίσκεται σε βάθος 0,5m από την 

επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια ο σωλήνας θα καλυφθεί με στρώμα άμμου πάχους 20cm 

και στη συνέχεια η τάφρος θα καλυφθεί με προϊόντα εκσκαφής, καλώς συμπιεσμένα με 

κατάβρεγμα ανά στρώσεις. 

Η συμπίεση αυτή θα πρέπει να είναι  πολύ καλή. Στις διελεύσεις των σωληνώσεων κάτω από 

δρόμους κυκλοφορίας, οι σωληνώσεις θα εγκιβωτίζονται σ’ οπλισμένο σκυρόδεμα.                                 

Οι σωληνώσεις θα αγκυρώνονται ανά διαστήματα 20m, με οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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1.3 Όργανα διακοπής σωληνώσεων-εξαρτήματα δικτύου 

Για  την  ρύθμιση  ή   διακοπή  της  ροής   στα  δίκτυα  σωληνώσεων προβλέπονται όργανα 

διακοπής που είναι: 

 

1.3.1 Βάνες - Διακόπτες 

Διακόπτες έως Φ 3/4 

Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί, και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

Σώμα διακόπτη, από σφυρήλατο ορείχαλκο 

Βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, Στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο  

Λαβή χαλύβδινη με πλαστικοποιημένη επένδυση ή επιχρωμιωμένη στις εμφανείς θέσεις. 

Οι διακόπτες διαμέτρου 1/2  και 3/4 θα συνδέονται στις σωλήνες με κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). 

Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10ατμ. και για θερμοκρασία μέχρι 120οC. 

Οι εμφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωμιωμένο σώμα και λαβή. 

 

1.3.2 Λυόμενοι σύνδεσμοι 

Οι   λυόμενοι  σύνδεσμοι  (ρακόρ)   θα  είναι  ορειχάλκινοι ή πλαστικοί,  κατάλληλοι για  

μεταλλικά μέρη εγκαταστάσεων από Φ16 έως Φ32. 

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

πίεσης  10 ατμ. για θερμοκρασία 120^oC. 

 

1.3.3 Εξαεριστικά 

Τα εξαεριστικά θα έχουν: 

(α)  Σώμα από ορείχαλκο,  (β)  Πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θα είναι κατάλληλα για συνθήκες λειτουργίας: Πίεση 10 ατμ. (δοκιμής 14 at) για θερμοκρασία 

120oC. 

 

1.3.4  Κρουνοί εκκένωσης 

Θα είναι ορειχάλκινοι με αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκένωσης θα φέρουν 

σπείρωμα και πώμα, έτσι ώστε μετά την αφαίρεση του πώματος να μπορεί να κοχλιωθεί 

εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με την αποχέτευση. 

 

1.4  Σήμανση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις 5 μ. περίπου, έγχρωμες ταινίες  από 

πλαστικό αυτοκόλλητο υλικό πάχους 0,1 ΜΜ και πλάτους 25 ΜΜ για την ένδειξη του ρευστού 

που κυκλοφορεί σ' αυτές. 
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1.5 Στηρίξεις σωλήνων 

1.5.1 Περιλαίμια σωληνώσεων 

Στις διελεύσεις σωλήνων από τοίχους ή δάπεδα, αυτές θα καλύπτονται από σωλήνα μεγαλύτερης 

διαμέτρου («περιλαίμια») για την αποφυγή συγκόλλησης με τα οικοδομικά υλικά. 

Τα περιλαίμια θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή σωλήνα PVC εσωτερικής διαμέτρου 

τόσης ώστε να είναι δυνατή η ευχερής διέλευση των σωληνώσεων και μήκους τόσου ώστε να 

προεξέχει από κάθε μεριά του τοίχου ή της πλάκας του δαπέδου κατά 25mm. 

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, το κενό μεταξύ σωλήνα και περιλαίμιου θα γεμίζεται με 

μαστίχα σιλικόνης, για επίτευξη τέλειας στεγανότητας. 

 

1.5.2 Στήριξη δικτύων  

Τα δίκτυα σωληνώσεων, μεμονωμένα ή σε ομάδες, θα στηρίζονται στα οικοδομικά στοιχεία του 

κτηρίου. 

Οι κατακόρυφες σωλήνες θα στηρίζονται στα δάπεδα ή τις οροφές με κατάλληλα σιδηρά 

στηρίγματα από σιδηροδοκούς επαρκούς διατομής, για να φέρουν το βάρος της σωληνώσεως. 

Οι οριζόντιες σωλήνες θα αναρτώνται από την οροφή με σιδηρές ράβδους (ντίζες), κατάλληλης 

διαμέτρου και περιλαίμια (κολάρα), για μεμονωμένους σωλήνες. 

Όταν πρόκειται για περισσότερες της μιας σωλήνων, θα στηρίζονται σε οριζόντια σιδηροδοκό ή 

σε channel profiles, αντοχής ικανής να φέρει το βάρος των φερομένων σωλήνων, 

(συνυπολογιζομένου του βάρους του νερού και της μονώσεως,) η οποία θα αναρτάται στα δυο 

άκρα της ή και ενδιαμέσως, αναλόγως του μήκους της, από την οροφή με ράβδο και μεταλλικά 

εκτονούμενα βύσματα. Για μήκος διατασσόμενων σωλήνων (κατά την εγκάρσια) έως 1,2 m η 

στήριξη μπορεί να είναι στα δύο άκρα της σιδηροδοκού.  

Στην περίπτωση των πολλών σωλήνων θα εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των σωλήνων και η 

τήρηση της μεταξύ των αποστάσεως, είτε με ημικυκλικό δακτύλιο στηριζόμενο με περικόχλια 

πάνω στην οριζόντια δοκό(φουρκέτα), είτε με διαιρούμενα κολάρα όπως και στις περιπτώσεις 

των μεμονωμένων σωλήνων αλλά με στήριξη της ράβδου (ντίζας) επί της δοκού. Οι στηρίξεις 

αυτές θα αποκλείουν την εγκάρσια μετακίνηση των σωλήνων πάνω στην οριζόντια δοκό, θα 

επιτρέπουν όμως την αξονική. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων (ντίζες, δοκοί κ.λ.π.),                      

θα υπολογίζονται, ώστε να φέρουν με άνεση το βάρος των δικτύων με το περιεχόμενό τους, με 

περιθώρια ασφαλείας. 

Τα στηρίγματα σε σωληνώσεις χωρίς μόνωση, θα φέρουν ελαστική επικάλυψη. 
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Τα στηρίγματα σε σωλήνες με μόνωση, δεν θα φέρουν ελαστική επικάλυψη, αλλά θα 

περιβάλλουν την μόνωση. 

Στις περιπτώσεις σωλήνων που φέρουν εξωτερική θερμική μόνωση, η μόνωση θα περιβάλλεται 

στο σημείο του στηρίγματος από δακτύλιο με ασυμπίεστο μονωτικό υλικό. 

Η απόσταση των στηριγμάτων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργείται 

βέλος κάμψεως στους σωλήνες (μέγιστο επιτρεπόμενο 2mm). Σε κάθε περίπτωση η απόσταση 

αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του πίνακα Α για μεμονωμένους σωλήνες και τα  όρια 

του πίνακα Β για ομαδική ανάρτηση σωλήνων. 

Τα μέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων (ήτοι ράβδοι-ντίζες, περικόχλια, ροδέλλες, 

clamps και βιομηχανοποιημένες τραβέρσες-profiles) θα είναι γαλβανισμένα.                                                 

Τα ιδιοκατασκευαζόμενα μέρη θα φέρουν δυο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας. 

Η στερέωση των ράβδων (ντιζών), και των στηριγμάτων γενικώς στο σκυρόδεμα, θα γίνεται με 

μεταλλικά, ανοξείδωτα εκτονούμενα βύσματα μεγέθους και διατομής αναλόγου με τα φορτία που 

πρόκειται να φέρουν. 

Η τοποθέτηση των βυσμάτων όπου αυτό είναι δυνατό, θα γίνεται σε σημεία και κατά τρόπο ώστε, 

η καταπόνηση των κοχλιών να γίνεται κατά προτίμηση, σε διάτμηση και όχι σε εφελκυσμό 

(ανάρτηση από δοκούς κ.λ.π.). 

Σε σημεία των δικτύων όπου η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κλπ δημιουργεί συγκεντρωμένα 

φορτία θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές. 

 

Πίνακας Α 

ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Διάμετροι 

 

DN     (") 

Οριζόντιες 

Αμόνωτες 

(m) 

Οριζόντιες 

Μονωμένες 

(m) 

Κατακόρυφες 

Όλες 

(m) 

Διαστάσεις 

Ταινιών 

(mm) 

Διάμετρος 

Ράβδου 

(mm) 

Φουρκέτα 

(U-Bolts) 

(mm) 

  15   (½)”       1.8        2.1          2.2     20x1.5       6       6 

  20   (¾)”       2.4        2.1          3.0     20x1.5       6       6 

  25   (1)”       2.4        2.1          3.0     20x1.5       8       8 

  32(1 ¼)”       2.7        2.7          3.3     20x1.5      10       8 

  40(1 ½)”        3.0        2.7          3.7     20x1.5      10       8 

  50    (2)”       3.0        3.0          3.7     25x2.0      10      10 

  65(2 ½)”        3.6        3.4          4.5     25x2.0      10      10 

  80    (3)”       3.9        3.7          4.5     25x2.0      10      10 

100    (4)”       4.0        4.3          4.8     25x2.0      12      12 

125    (5)”       4.9        5.2          5.2     30x3.0      16      12 

150    (6)”       4.9        5.2          5.2     30x3.0      16      12 
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200    (8)”       5.5        5.8          5.6     30x3.0      16      12 

250  (10)”       5.8        6.1          6.3     30x3.0      20      16 

300  (12)”       6.0        7.0          7.3     30x3.0      20      16 

350  (14)”       6.6        7.6          8.0     30x3.0      25      20 

 Σύμφωνα με το MSS Standard SP-69 

  

Πίνακας Β 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Διάμετροι   

(΄΄) 

 

Έως ¾΄΄ 

       

       1΄΄ 

       

   1¼΄΄-1½΄΄ 

 

     2΄΄-4΄΄ 

 

   4΄΄-6΄΄  

 

   8΄΄-12΄΄  

Αποστάσεις 

στηριγμάτων (m) 

 

   1.50                               

 

     1.80 

 

       2.40 

 

      3.00 

 

    3.50 

 

    6.00 

 

* Σημείωση :  Για τις αποστάσεις έχουν ληφθεί υπ’ όψη και τα προτεινόμενα της     

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 (Σχ.603.4) 

 

1.6  Μονώσεις 

 

1.6.1 Μονώσεις σωλήνων 

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

έχουν την απαιτούμενη αντοχή στις αντίστοιχες θερμοκρασιακές και κλιματολογικές συνθήκες. 

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

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

παρακάτω μορφές : 

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

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

σωλήνες) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστημένες. 

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

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού Armaflex είναι τα εξής : 

α. Θερμοκρασιακή περιοχή από -40°C έως +105°C. 

β. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους λ0,036W/mK κατά DIN 52612 στους 0°C μέση 

θερμοκρασία. 

γ. Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ7000 κατά DIN 52615. 

δ. Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102. 
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Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από 

ανεξάρτητα Ινστιτούτα.  

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

και θα τηρούνται όλοι οι περιορισμοί. Ειδικότερα: 

Θα πρέπει να “φοριέται” στις σωληνώσεις πριν την εγκατάστασή τους χωρίς να κόβεται. Οι άκρες 

θα συγκολλούνται μεταξύ τους τοποθετώντας κόλλα και στις δύο άκρες, καθώς και στον σωλήνα 

με ένα στρώμα κόλλας ίσο με το πάχος της μόνωσης. 

Στις γωνίες, διακλαδώσεις, βαλβίδες κλπ., θα χρησιμοποιείται το ίδιο πάχος μόνωσης με τους 

παρακείμενους σωλήνες. 

Εάν οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστημένες τότε θα χρησιμοποιείται η αυτοκόλλητη, ήδη 

κομμένη μόνωση η οποία επίσης θα φοριέται στις σωληνώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

Για σωληνώσεις μεγάλων διαμέτρων όπου δεν υπάρχουν έτοιμοι σωλήνες μονωτικού υλικού, θα 

χρησιμοποιούνται οι αυτοκόλλητες πλάκες. 

Για τα ειδικά τεμάχια θα χρησιμοποιούνται οι αυτοκόλλητες ταινίες καθώς και οι αυτοκόλλητες 

λωρίδες, στις οποίες θα χρησιμοποιείται κόλλα μόνο για την ένωση μεταξύ των λωρίδων. 

Στους υπόγειους διαδρόμους και όπου οι σωληνώσεις είναι εκτεθειμένες σε μηχανικές 

καταπονήσεις και κτυπήματα, θα πρέπει να επενδύονται εξωτερικά και με προκατασκευασμένα 

κυλινδρικά τεμάχια αλουμινίου ή ανθεκτικού πλαστικού, κατάλληλων διαστάσεων, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Όταν οι σωληνώσεις θα είναι κρεμαστές θα χρησιμοποιούνται τα ειδικά στηρίγματα στήριξης 

αναγνωρισμένης κατασκευάστριας εταιρείας, με θερμική αγωγιμότητα ίση ή μικρότερη από αυτή 

της παρακείμενης μόνωσης, τα οποία θα αποτελούνται στις άκρες τους από το ίδιο ακριβώς υλικό 

με αυτό της μόνωσης των σωλήνων (συνθετικό καουτσούκ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σωστή 

συγκόλληση μεταξύ του στηρίγματος και του μονωτικού υλικού για την αποφυγή θερμογεφυρών. 

Η μόνωση θα επενδυθεί με βαμβακερό πανί εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό γαλάκτωμα. 

Όλες οι σωλήνες και πλάκες μόνωσης θα τοποθετούνται με ελαφρά πίεση. 

Στις εγκαταστάσεις ψύξης και ψυχρού νερού, οι σιδερένιες επιφάνειες θα πρέπει να 

προστατεύονται με ειδικό προστατευτικό κατά της σκουριάς συμβατό με την χρησιμοποιούμενη 

κόλλα. 

 

1.6.2 Μόνωση εξαρτημάτων 

Τα εξαρτήματα  σωλήνων (όπως ταυ,  σφαιρικοί διακόπτες, βάννες κλπ.),  μονώνονται  με  

πάπλωμα από  υλικό ίδιου πάχους,  ίδιας ποιότητας  με  την  παραπάνω προδιαγραφή  

"ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ". 
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1.7.Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες 

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ελληνικούς 

κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ60335.2.21 ως προς την ασφάλεια. Θα έχουν κυλινδρικό σώμα από 

χαλυβδοελάσματα κατά DIN 17100, συγκολλητοί εξ ολοκλήρου, γαλβανισμένοι εν θερμώ μετά 

την κατασκευή τους, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εξωτερικά μονωμένοι με πάπλωμα 

υαλοβάμβακα πάχους 30mm και επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρωματισμένης 

εξωτερικά με σμάλτο. 

Το ηλεκτρικό στοιχείο θερμάνσεως θα είναι ισχύος 3-4 kW και χωρητικότητας 60LT,                              

με θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού. 

Κάθε θερμοσίφωνας θα φέρει στόμια συνδέσεως των σωλήνων εισόδου - εξόδου του προς 

θέρμανση νερού, αποφρακτική δικλείδα στην είσοδο του νερού, ασφαλιστική δικλείδα και 

θερμόμετρο ενδείξεως της θερμοκρασίας του περιεχομένου σε αυτόν νερού, περιοχής μέχρι 30ºC. 

Η τάση τροφοδότησης των θερμοσιφώνων θα είναι 220V, 50 Hz. 

Οι θερμοσίφωνες θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής τους και 

νοούνται πλήρως εγκατεστημένοι και συνδεδεμένοι με τα δίκτυα νερού και ηλεκτρικής ενέργειας 

και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 

 

1.8 Είδη κρουνοποιίας 

1.8.1 Αναμικτήρες 

Όλοι οι αναμικτήρες θα είναι σύμφωνοι με τους Ελληνικούς κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 200, τύπου 

εσωτερικής ανάμιξης. 

Οι αναμικτήρες (μπαταρίες) των νιπτήρων θα είναι τύπου εσωτερικής αναμίξεως ορειχάλκινοι 

επιχρωμιωμένοι, θα έχουν διατομή DN15(Φ1/2”) με σταθερό ράμφος ενσωματωμένο διακόπτη 

απομόνωσης και μη αφαιρούμενο χειριστήριο. Στο άκρο του ράμφους θα υπάρχει επιστόμιο 

ομαλού διασκορπισμού του νερού. Η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων θα γίνει με 

επιχρωμιωμένο  σωλήνα και γωνιακό διακόπτη ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο με λαβή μεταλλική 

επιχρωμιωμένη μικρού μήκους. 

  

1.8.2 Καζανάκια έκπλυσης λεκανών 

Τα καζανάκια πλύσεως λεκανών θα είναι χαμηλής πιέσεως σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 998. 

Θα είναι από υαλώδη λευκή πορσελάνη κατάλληλα για εγκατάσταση πάνω σε λεκάνη χαμηλής 

πίεσης, είτε με πίσω, είτε με κάτω σιφώνι. Θα συνδέονται με το δίκτυο μέσω μίνι σφαιρικών 

διακόπτη 1/2” και εύκαμπτο σωλήνα με ειδικό ρακόρ. 
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2.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

2.1. Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης 

2.1.1 Γενικά 

Η κατασκευή των σωληνώσεων αποχέτευσης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 

πίνακες 1, 2 που εμπεριέχονται στην παρούσα και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ). 

 

2.1.2. Σωλήνες από σκληρό πλαστικό  (Αποχέτευσης-Αερισμού) 

α. Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένοι από σύμφωνα με το 

ευρωπαικό προτυπο  ΕΝ 1329. 

 

β. Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων PVC θα είναι κατά ΕΝ 1329 οι εξής: 

 

Εξωτ. Διαμ. (mm) 32 40 50 63 75 100 125 

Πλάτος τοιχ. (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 

 

γ. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 

 

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

δακτύλιο. 

 

2.2.  Εξοπλισμός δικτύου 

 

2.2.1. Τάπες (ανοίγματα καθαρισμού)  

Οι επιδαπέδιες τάπες καθαρισμού (floor clean outs) θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, 

xυτοσιδηρές, επασφαλτωμένες, με τετράγωνο κάλυμμα επιxρωμιωμένο, xυτοσιδηρό ή Nickel-

Bronze κάλυμμα ανάλογο με την τελική επιφάνεια του δαπέδου (το γέμισμα θα γίνεται επιτόπου 

με υλικό ανάλογο με το παρακείμενο δάπεδο), με δακτύλιους σύσφιγξης και στεγανότητας ή 

υδατοστεγή μεμβράνη, αεροστεγούς και υδατοστεγούς κατασκευής και ασφαλής έναντι 

αντίστροφης ροής για πίεση μέxρι 0.5 bar. Τα καλύμματα των ανοιγμάτων καθαρισμού στους 

Μηxανολογικούς xώρους θα πρέπει να έxουν μια ελάxιστη αντοxή σε φορτίο Β125. Οι τάπες 

καθαρισμού που μπαίνουν στους πλαστικούς σωλήνες εντός των οροφών θα είναι από  PVC. 

 

2.2.2. Tύποι σιφωνιών δαπέδου 

α. Τα σιφώνια δαπέδου των λουτρών θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά,  με σχάρα ανοξείδωτη, 

150 χ 150 mm. 

β. Τα σιφώνια σε μηχανοστάσια και παρόμοιας χρήσης χώρους θα είναι εξ ολοκλήρου από 

πλαστικό, διαμέτρου απορροής 70 mm, με σχάρα διαστάσεων περίπου 150 x 200 mm.    
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2.2.3. Κτιστά φρεάτια  αγωγών αποχέτευσης 

α. Φρεάτια για το δίκτυο αποxέτευσης θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα xώρο στα σημεία 

εξόδου των στηλών αποxέτευσης και στα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης του εξωτερικού 

δικτύου. 

β. Ο πυθμένας του φρεατίου θα στρωθεί με γκρο-μπετόν αναλογίας 200 kg τσιμέντου/m3,                         

σε πάxος 12 cm,  

γ. Τα τοιxώματα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από δρομική πλινθοδομή με πλήρεις 

πλίνθους και τσιμεντοκονία 400 kg/m3 και άμμο θαλάσσης. 

δ. Τα τοιxώματα και πυθμένας του φρεατίου θα επιxριστούν με πατητή τσιμεντοκονία 600 kg/m3 

με άμμο θαλάσσης, πάxους 2 cm  (αναλογία 1:2 τσιμέντου - άμμου θαλάσσης) και οι επιφάνειές 

τους θα λειανθούν με μυστρί. 

ε. Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθμό των αγωγών που 

συμβάλλουν σε αυτά . 

  Διαστάσεις                 Βάθος 

  20 x 20                   

  30 x 30             }    έως 50 cm 

  30 x 40 

  40 x 50                   

  50 x 60             }    από 50 cm έως 1 m 

  60 x 70 

Τα φρεάτια καλύπτονται με διπλά xυτοσιδηρά καλύμματα διαστάσεων ομοίων προς την διατομή 

τους, βαρέως τύπου και ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο χρήσης τους. 

 

2.3. Μίκα αερισμού 

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

πάxος τοιxωμάτων τουλάχιστον 3 mm. 

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

Το φύλλο της μίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

 

2.4. Μηχανοσίφωνας 

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

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

πώμα για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 

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

οποίου θα αρxίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού. 
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Ο μηxανοσίφωνας θα είναι πλαστικός ή από χυτοσίδηρο. 

 

2.5 Κεφαλή αερισμού 

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

πάνω από το δώμα, θα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα γαλβανισμένου σύρματος ή 

καπέλο PVC. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο 

που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο. 

 

2.6 Είδη υγιεινής 

Όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα που θα εκλεγούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα   

στον τύπο και λειτουργικότητα για τους συγκεκριμένους χώρους. 

Η επιλογή τους θα πρέπει να γίνει βάσει των προδιαγραφών υγιεινής, ευκολίας χρήσεως, 

καθαρισμού, αντοχής σε καταστροφή. 

Όλα τα είδη υγιεινής, εξαρτήματα και εγκατάσταση, θα πρέπει να συμμορφώνονται με σχετικές 

Ελληνικές Προδιαγραφές. 

 

2.6.1 Λεκάνες W.C. 

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από υαλώδη λευκή πορσελάνη με ορειχάλκινες 

επιχρωμιωμένες βίδες στερέωσης και ελαστικά παρεμβύσματα, χαμηλής πίεσης και η έκπλυση 

τους θα γίνεται από καζανάκια έκπλυσης, χαμηλής πίεσης. 

Οι λεκάνες θα είναι καθήμενου (ευρωπαϊκού τύπου) με πίσω σιφώνι κατά ΕΛΟΤ 833, ΕΛΟΤ 

ΕΝ34, είτε με κάτω σιφώνι κατά ΕΛΟΤ808 και ΕΛΟΤ ΕΝ33. 

Η στερέωση των λεκανών κρεμαστού τύπου θα γίνει με χαλύβδινο επικασσιτερωμένο σκελετό 

από προκατασκευασμένα (βιομηχανοποιημένα) πλαίσια μορφής L, κατάλληλο για τη στερέωση 

τους, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα στηρίγματα θα ενσωματωθούν στον τοίχο με 

όλα τα απαραίτητα  εξαρτήματα στερέωσης. Η εσωτερική διάμετρος αποχέτευσης της λεκάνης θα 

είναι DN100. 

Το κάθισμα της λεκάνης θα είναι λευκό, από πορσελάνη που προτείνει ο κατασκευαστής και θα 

έχει όλα τα εξαρτήματα στερέωσης. 

Αυτονόητο είναι ότι το κάθισμα θα προσαρμόζεται πλήρως στον τύπο και στις διαστάσεις της 

λεκάνης που θα εγκατασταθεί. 

Οι λεκάνες για ανάπηρους θα φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές στήριξης. 

  

2.6.2 Νιπτήρες 

Οι νιπτήρες θα είναι σύμφωνοι με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 32,                              

δηλαδή κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πάγκο. 
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Οι νιπτήρες θα φέρουν σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σύμφωνα με το σχήμα 1.2/σελ. 26 της 

ΤΟΤΕΕ 2412/86.  

Θα είναι τύπου γούρνας από υαλώδη λευκή πορσελάνη και θα έχουν τρύπα υπερχείλισης. 

 

2.6.3 Nεροχύτης 

Νεροχύτες χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι, ένθετοι σε πάγκο, διαστάσεων όπως θα καθοριστεί από τους 

αρχιτέκτονες, με μια ή δύο γούρνες, με σιφώνια πλαστικά από πολυαιθυλένιο DN 50. 

 

2.7 Εξοπλισμός W.C.  

 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ με δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ για 

κάθε νιπτήρα διαστάσεων βάση της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 Μπάρες νιπτήρων ΑΜΕΑ.               

 Σαπωνοθήκες από υαλώδη λευκή πορσελάνη για νιπτήρες. 

 Εταζέρα νιπτήρα από υαλώδη λευκή πορσελάνη. 

 Θήκη χαρτοπετσετών ανοξείδωτη. 

 Χαρτοθήκη W.C. 

 Δοχείο απορριμμάτων W.C. πλαστικό. 

 Βούρτσα W.C. πλαστική. 
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3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο) 

 

3.1.1. Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο 

Η πυροσβεστική φωλιά για σύνδεση από το δίκτυο της πόλης θα κατασκευαστεί από σιδερένιο 

ερμάριο (για χωνευτή ή επιτοιχη εγκατάσταση)  με πόρτα η οποία στηρίζεται με εσωτερικούς 

μεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο.  

Η σύνδεση γίνεται με σωλήνα διαμέτρου 3/4΄΄ με το δίκτυο. 

       

3.1.2. Πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές για σύνδεση σε δίκτυο πόλης) 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται: 

1. Από σιδερένιο  ερμάριο λαμαρίνα DCP  0.80mm  με πόρτα η οποία στηρίζεται με 

εσωτερικούς (κρυφούς) μεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο , διαστάσεων 

50 x 50 x 18 cm και η βαφή του ερμαρίου γίνεται σε φούρνο (Πούντρα) στους 180C εσωτερικά 

και εξωτερικά με αντισκωριακή προστασία  χρώμα κόκκινο RAL 3000.   

2. Προσαρμογέας (adaptor) για σύνδεση σε δίκτυο 3/4" 

3. Από πλαστική σωλήνα διαμέτρου 1/2" και μήκους από 15 εως 20m .     

4. Από ακροφύσιο ειδικού τύπου (πυροσβεστικός αυλός απο πλαστικό ή ορειχάλκινος)  

    αυξομειούμενης βολής (ρυθμιζομενο) 

5. Από  το στήριγμα της σωλήνας (γάντζος)  

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : FORMULA 

 

3.2 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ 

3.2.1.Φορητός πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακος (CO2) 5kg  

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα υλικό εξαιρετικά υψηλής κατασβεστικής ικανότητας. Κάθε 

πυροσβεστήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN-3:Part 16. 

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

 

Σώμα  

Οι κύλινδροι είναι φτιαγμένοι από χάλυβα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με BS 5045 και ειναι 

βαμμένοι με εποξειδικη βαφή σε κόκκινο χρώμα RAL 3000.Δοκιμη πίεσης 250 Bars. 

Φέρουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ.  

Βαλβίδες  

Ορειχάλκινη μοχλικου τύπου με δίσκο θραύσης.  
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Λάστιχο - Χοάνη  

Λάστιχο υψηλής πίεσης με χοάνη (ακροφυσιο) από πολυπροπυλένιο. 

 

Κατασβεστικό Υλικό  

Είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμο και ασφαλές για την χρήση του σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

Χρησιμοποιείται και κατά των εύφλεκτων υγρών και εύφλεκτων αερίων.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

- Τύπος          : C5  

- Xωρητικότητα (Kg)                   :       5 

- Kατασβεστική Ικανότητα       : 55Β:C 

- Mικτό Βάρος (Κg)          : 17 

- Μήκος σωλήνα (m)       : 0.9  

- Συνολικό ύψος (mm)              : 760 

- Διάμετρος σώματος (mm)         : 140 

- Χρόνος εκτόξευσης (sec)          : 13 

- Μήκος εκτόξευσης (m)      : 5  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : FORMULA 

 

3.2.2. Φορητός πυροσβεστήρας Σκόνης 6 kg  

Το κατασβεστικό υλικό και το προωθητικό αέριο βρίσκονται μέσα στο ίδιο δοχείο ούτως ώστε ο 

πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπο πίεση 14-16 BAR. 

Πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό λειτουργίας (κλείστρο) το κατασβεστικό υλικό 

απελευθερώνεται . 

Κάθε πυροσβεστήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN-3. 

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

 

Σώμα  

Ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από χαλυβδοελασμα FePo 1  υψηλής ποιότητας και είναι βαμμένος 

με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 1800 με χρώμα κόκκινο RAL 3000.Δοκιμη 

πίεσης 24 Bar.Πίεση θραύσης 68 Bar.  

Φέρουν πιστοποίηση CE 0437 σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ.  

 

Kλείστρο  

Ορειχάλκινο τύπου αυτοκλειστρου με δυνατότητα πολλαπλής ενεργοποίησης. Φέρει μανόμετρο 

για την ένδειξη της εσωτερικής πιεσης.Πιστοποιηση CE  
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Λάστιχο – Βάση   

O πυροσβεστήρας φέρει προαιρετικά βάση εδάφους (στεφάνι) για την προστασία από τα 

χτυπήματα και τη σκουριά καθώς και βάση αναρτήσεως. Φέρει και ελαστικό σωλήνα για την 

κατεύθυνση του κατασβεστικού υλικού στην εστία φωτιάς. 

 

Κατασβεστικό Υλικό  

Σκόνη τύπου ΑΒC – MAP 40%. H σκόνη είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμη και ασφαλές για την χρήση 

του σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

Κατασκευασμένη σύμφωνα με ΕΝ-615.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

- Τύπος          : Pa6MF  

- Πιστοποίηση            : CE / EN-3 

- Xωρητικότητα (Kg)             : 6 

- Προωθητικό αέριο              : Ν2 

- Kατασβεστικό Υλικό        : Σκόνη ΚΕRR Αγγλίας, Τύπος  ABC MAP 40% 

- Kατασβεστική Ικανότητα       : 21 A – 113 B 

- Χρόνος εκτόξευσης (sec)         : 17 

- Μήκος εκτοξευσης (m)      : 4-6  

- Mικτό Βάρος (Κg)          : 8,9 

- θερμοκρασία Λειτουργίας(C)    : -200 εως +600 

- Συνολικό ύψος (mm)              : 549 

- Διάμετρος σώματος (mm)         : 150 

 

          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : FORMULA 

 

3.2.3. Αυτόματος πυροσβεστήρας σκόνης (οροφής) 12 kg   

Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 12 κιλών. Η αυτόματη λειτουργία  βασίζεται στην κεφαλή 

Sprinkler της οποίας η θερμοκρασία θραύσης είναι 680C. O πυροσβεστήρας φέρει ειδική βάση 

ανάρτησης και κατ απαίτηση διατίθεται με βάση μήκους 0,50 και 1,00 μέτρου. 

 Κάθε πυροσβεστήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN-3. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : FORMULA 
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4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ 

4.1(Κεντρο Πυρανιχνευσης – Πινακας Πυρανιχνευσης-Αγγελτηρας - Ανιχνευτες - Σειρηνα 

Συναγερμου- Φωτισμός Ασφαλείας-Σήμανση Όδευσης Διαφυγής) 

 

4.1.1. Κέντρο πυρανίχνευσης 

Για την προστασία του κτιρίου από τον κίνδυνο πυρκαιάς θα  τοποθετηθεί ένα ενιαίο 

σύστημα διευθυνσιοδοτούμενου τύπου που θα περιλαμβάνει την πυρανίχνευση,                                 

το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαιάς, την μονάδα  ΙΝΤΕRFACE επιτήρησης 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου και την μονάδα επιτήρησης και εντολής διευθυνσιοδοτούμενου 

τύπου ο οποίος συγχρόνως θα τα επιτηρεί ώστε να είναι εξασφαλισμένη πάντοτε η 

ετοιμότητα τους, αποτελώντας έτσι ένα ενιαίο σύστημα. Θα είναι κατάλληλο για σύνδεση με 

ανιχνευτές όλων των τύπων, χειροκίνητους αγγελτήρες, σειρήνες. 

 

Θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία : 

1. Μονάδα κεντρικού έλεγχου. 

2. Γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με ανασβενόμενη ένδειξη 

που θα μεταπίπτει σε συνεχή με την  επέμβαση στο διακόπτη σίγησης. 

3.  Ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς. 

4. Οθόνη υγρών κρυστάλλων ένδειξη μηνυμάτων. 

5. Ένδειξη αναγγελίας νέου συναγερμού με την φωτεινή δίοδο λυχνία (LED),                      

με την οποία θα αναγγέλλεται ότι και άλλος ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν 

παρουσιασθεί. 

6. Διακόπτης αναζήτησης συναγερμού με τον οποίο  επιτυγχάνεται η εμφάνιση 

στην οθόνη των παλαιών συναγερμών , οι οποίοι αποθηκεύονται στην μνήμη του  

συστήματος . Με τον ίδιο διακόπτη α επιτυγχάνεται η ίδια διαδικασία σε 

περίπτωση πολλαπλών βλαβών. 

7. Διακόπτης σίγησης-επανήχησης και φωτεινή ένδειξη. Ο διακόπτης αυτός θα 

επιτυγχάνει τη σίγηση των ηχητικών εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων.                     

Με την σίγηση των σειρηνών θα ηχεί ένας εσωτερικός βομβητής που δεν είναι 

δυνατό να σιγήσει παρά μόνο με επαναταξη, Ένας άλλος διακόπτης θα σιγεί και 

το βομβητή βλάβης. 

8. Διακόπτης εκκένωσης και φωτεινή ένδειξη. 

9. Σύστημα αυτόματης επανάταξης. 

10. Ένδειξη κανονικής λειτουργίας 
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11. Ένδειξη βλάβης η οποία θα ανάβει όταν κάποια ανωμαλία εμφανισθεί στα  

αισθητήρια ανίχνευσης ή στο καλωδιακό τμήμα. 

12. Ένδειξη απομόνωσης ανιχνευτή. 

13. Ένδειξη ζώνης υπο δοκιμή. 

14. Ένδειξη βλάβης μικροεπεξεργαστή. 

15. Ένδειξη μη απόκρισης στον έλεγχο. 

16. Ένδειξη βλάβης ηχητικών οργάνων. 

17. Ένδειξη βλάβης τροφοδοτικου. Θα ανάβει όταν παρουσιασθεί  ανωμαλία στο 

σύστημα τροφοδοσίας ή στις μπαταρίες του  συστήματος. 

18. Μονάδα ΙNTERFACE επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενου τύπου 

19. Μονάδα επιτήρησης και εντολής διευθυνσιοδοτούμενου τύπου 

 Η τάση λειτουργίας του κέντρου θα είναι 220V EP συχνότητας 50Hz. Θα είναι 

κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, έχοντας προστασία  ΙΡ40, 

σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 40050. 

 

 

 

 

 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ 
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4.1.2. Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 

 

44..11..22..11..ΒΒαασσιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

Η κεντρική μονάδα η οποία είναι το υψηλότερο επίπεδο στην φυσική δομή του συστήματος, 

σχεδιασμένη  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του κανονισμού ΕΝ 54 μέρος 2 και 4. Το κύριο 

στοιχείο επικοινωνίας του Διευθυνσιοδοτούμενου Πίνακα Πυρανίχνευσης είναι η μεγάλη οθόνη 

αφής του - οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD (Liquid Crystal Display).  Η οθόνη έχει διττή χρήση - 

αφενός μεν απεικονίζει πληροφορίες και αφετέρου λειτουργεί ως πληκτρολόγιο πολλαπλών 

χρήσεων. Επιλεγμένα πλήκτρα αφής – απλές εντολές επιτρέπουν την πρόσβαση σε  βασικές 

λειτουργίες του πίνακα.  

Κάθε επίπεδο εντολών διαθέτει αναλυτικό κείμενο  χρήσης και βοήθειας ώστε ακόμη και ο 

ανειδίκευτος χρήστης δύναται να θέσει σε λειτουργία τον πίνακα. Η οθόνη αφής παρέχει την 

δυνατότητα προγραμματισμού σε οιοδήποτε χρήστη. Για παράδειγμα δύναται η εισαγωγή ή 

αφαίρεση συσκευών (συμβατικών ή αναλογικών) από τον πίνακα και η εισαγωγής κειμένου χωρίς 

την ενδιάμεση εμπλοκή του μηχανικού – προγραμματιστή. Επίσης, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο 

των πληροφοριών που μπορούν να προέλθουν από 96 διαφορετικές ζώνες δίνοντας στοιχεία για 

το έναυσμα και την πορεία της φωτιάς.  

Τέλος, το μενού της οθόνης του πίνακα έχει την δυνατότητα να επαναπροσδιορίζει βασικές 

λειτουργίες που απαιτούνται κατά την εγκατάσταση διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα 

κατά την διαδικασία εναλλαγής μεταξύ συσκευών επιτρέπει την γρήγορη εισαγωγή κειμένου. 

Η μονάδα θα εμφανίζει σε οθόνη τα στοιχεία που  συλλέγονται,  θα ενεργεί προκαθορισμένους 

ελέγχους και θα αντιδρά ανάλογα με τις εντολές του χειριστή. 

Θα μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με ανιχνευτές σε κλασικό σύστημα  (ζώνες)  και σε 

σύστημα με σημειακή αναγνώριση. 

Οι ανιχνευτές που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα με σημειακή  αναγνώριση,  εάν 

δεν προγραμματισθούν  κατά την έναρξη, θα λειτουργούν σαν κλασικοί ανιχνευτές. 

Στο κτιριο εχει τοποθετηθει ενας πινακας πυρανιχνευσης. 

 

44..11..22..22  ΤΤεεχχννιικκέέςς  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς    ΠΠίίνναακκαα  ΠΠυυρρααννίίχχννεευυσσηηςς    

 

Ο πίνακας δύναται να τοποθετηθεί είτε χωνευτός είτε επίτοιχος διαθέτοντας μεγάλο μεταλλικό 

πλαίσιο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδιώσεων από όλες τις πλευρές 

του.  

Κύρια χαρακτηριστικά του Πίνακα Πυρανίχνευσης: 

 Ευδιάκριτη οθόνη αφής (touch screen). 
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 Δυνατότητα 1 και  2 βρόγχων. 

 Όλες οι συσκευές να περιέχουν απομονωτή βραχυκυκλώματος βρόγχου. 

 Μεγάλη επιλογή σύνδεσης συμβατικών συσκευών. 

 Δυνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο με άλλους πίνακες πυρανίχνευσης.  

 Δυνατότητα χρήσης ενσωματωμένου εκτυπωτή. 

 Τροφοδοτικό κύριας παροχής και μπαταρίες για εφεδρική λειτουργία στο ίδιο κουτί. 

 150 διευθύνσεις ανά βρόγχο. 

 

 1. Πίνακας Πυρανίχνευσης  0-DF61002 

   

Κύρια τροφοδοσία   :  230vac(-15%+10%), 50Hz 

Ρευμα συναγερμου    :  1.5Amp 

Αριθμος σειρηνων σε βρογχο  :  60  

Καταγραφη συμβαντων     :  ενδειξη 96 συμβαντων με LED 

Mεγιστη χωρητικοτητα βρογχου        : 150 διευθυνσεις + 60 σειρηνες σε καθε βρογχο  

Μεγιστο μηκος βρογχου           :  2 km 

Aπομακρυσμενο σημα       :  24VDC 10Ma 

Εξοδος φωτιας    :  24VDC 10Ma 

Εξοδος λαθους    :  24VDC 10Ma 

Αριθμος Βρογχων    :  2 

 

Ενδεικτικός τύπος: 0-DF61002-COOPER UNIVEL  

 

 

4.1.3. Χειροκίνητος αγγελτήρας 

 

44..11..33..11  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  

Θα περιλαμβάνει: 

-  μικροϋπολογιστή 

-  στοιχείο σημειακής αναγνώρισης 

-  στοιχείο διακοπής γραμμής 

 

Θα  είναι  κατάλληλος  για  επίτοιχη   τοποθέτηση  σε καθαρούς  και  ξηρούς  χώρους και θα 

επιτρέπει  σε περίπτωση πυρκαγιάς άμεση ενεργοποίηση συναγερμού  πυρκαγιάς  ή  εξοπλισμού  

πυρόσβεσης. 
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 Ο αγγελτήρας πυρκαγιάς  θα εγκαθίσταται  μαζί με το ειδικό κιβώτιο διακλάδωσης    διαστάσεων 

περίπου 87x87x57mm σε χρώμα κόκκινο. 

Τα ηλεκτρονικά του στοιχεία θα εγκαθίστανται χωριστά ακριβώς πριν  από την αρχική  θέση  σε 

λειτουργία προκειμένου να αποφεύγονται βλάβες κατά την εγκατάσταση του. 

 

44..11..33..22..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

Το σήμα συναγερμού ενεργοποιείται με την πίεση του υάλινου καλύμματος με τον αντίχειρα 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη άλλου αντικειμένου (π.χ. σφυράκι).   

Το υάλινο κάλυμμα είναι κατασκευασμένο  από  υλικό που δεν προκαλεί τραυματισμό του 

χρήστη. 

Ο ενσωματωμένος διακόπτης θα ενεργοποιεί το ελεγχόμενο με μικροϋπολογιστή  ηλεκτρονικό 

κύκλωμα το οποίο θα μεταδίδει το σήμα κινδύνου στον κεντρικό πίνακα ελέγχου.  

Η  ενσωματωμένη  λυχνία LED θα ανάβει για να πιστοποιεί την ενεργοποίηση  του  διακόπτη.  

Το στοιχείο σημειακής αναγνώρισης θα μεταδίδει μαζί με  το σήμα κινδύνου και τον 

προγραμματισμένο κωδικό αριθμό του αγγελτήρα μέσω πρωτοκόλλου  επικοινωνίας ικανού να  

διαχωρίζει  εσφαλμένη  ταυτότητα   με  πολλαπλή μετάδοση των πληροφοριών. 

Με την αντικατάσταση του υάλινου καλύμματος ο διακόπτης του αγγελτήρα  θα   

απενεργοποιείται,  το στοιχείο θα μεταπίπτει σε κατάσταση ηρεμίας και η ενδεικτική   λυχνία 

LED θα σβήνει. Ο αγγελτήρας  θα είναι δυνατόν να δοκιμασθεί χρησιμοποιώντας ειδικό 

εξάρτημα χωρίς θραύση του υάλινου καλύμματος. Το ίδιο εξάρτημα θα χρησιμοποιείται  και  για 

τον αρχικό καθορισμό των στοιχείων σημειακής αναγνώρισης κατά την αρχική θέση του σε  

λειτουργία. 

Προσπάθεια αφαίρεσης του αγγελτήρα θα προκαλεί σήμανση συναγερμού. 

Τα στοιχεία διακοπής γραμμής του αγγελτήρα θα επιτρέπουν, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος 

του βρόχου πυρανίχνευσης, την απομόνωση των στοιχείων του βρόχου όπου υπάρχει το 

βραχυκύκλωμα διατηρώντας τον υπόλοιπο σε κατάσταση ετοιμότητας. 

  

44..11..33..33..  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

Κατασκευη           : ABS  

Διαστασεις           : 87x87x57mm  

Βαρος                 : 190gr 

Tαση λειτουργίας             :  17-32 VDC 

Διατομη καλωδιου        : 0,28 εως 2,5mm  

Ρευμα ηρεμιας                      :  <250μΑ 

Ρευμα συναγερμου                              :  <6mA 



23 

Επαναφερομενο πλαστικο καλυμμα : Κλειδι 

Βαθμος προστασιας                             : IP42  

Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20οC  έως +70οC    

 

Ενδεικτικός τύπος:  0-MBG813-CCOOOOPPEERR  UUNNIIVVEELL   

 

4.1.4 Ανιχνευτής  Φωτοηλεκτρικός 

 

44..11..44..11..  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς    

Ο ανιχνευτής αποτελείται απο μια φωτοδίοδο λυχνία ( LED), ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο 

(φωτοδιοδος) και ένα θάλαμο στον οποίο μπορεί να εισέλθει καπνός. Θα είναι μονού θαλάμου 

εντός του οποίου θα είναι η φωτοεκπέμπουσα κατά διαστήματα δίοδος και η φωτοευαίσθητη 

δίοδος. Η διέγερση της φωτοευαίσθητης διόδου προκαλείται μόνο από την εκτροπή της φωτεινής 

δέσμης της φωτοεκπέμπουσας διόδου όταν μία μικρή ποσότητα καπνού εισχωρήσει στο θάλαμο. 

Ο ανιχνευτής έχει ενσωματωμένα δύο κυκλώματα, ένα ελέγχου και ένα επιβεβαίωσης του 

συναγερμού. Αφού ελεγχθεί με μέτρηση συνεχών διεγέρσεων και μεταδίδεται σήμα στον πίνακα 

ελέγχου και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή. 

Για την προστασία από ψευδείς συναγερμούς η λυχνία θα πρέπει να ανιχνεύει καπνό σε δυο 

διαδοχικούς ελέγχους πριν δώσει συναγερμό. 

Ο έλεγχες αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 sec.  

Ο ανιχνευτής θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος 

του καλωδίου ή της συσκευής το σημείο που έχει το πρόβλημα να απομονώνεται αυτόματα και η 

επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει απρόσκοπτα από τα δύο άκρα του. Ο ανιχνευτής θα έχει  τη  

δυνατότητα σύνδεσης με οπτικό επαναλήπτη απομακρυσμένο από αυτόν. 

  

44..11..44..22..    ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

Κατασκευη                          :  PC/ABS   

Διαστασεις           : (Y)45 εως 55x (Δ)101mm  

Tαση λειτουργίας             :  18-30 VDC    

Σχετική υγρασία   :  0- 95%  RH 

Bαρος          :  78gr 

Θερμοκρασια περιβαλλοντος    :  -20 μεχρι +60C 

Ρευμα ηρεμιας                      :  220μΑ 

Ρευμα συναγερμου                             :  5mA 
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Ενδεικτικός τύπος: 0-ΜΑP820S-COOPER UNIVEL  

Ενδεικτικός τύπος βάσης: 0-ΜAΒ800-COOPER UNIVEL  

 

4.1.5. Ανιχνευτής  θερμοδιαφορικός 

44..11..55..11..  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς    

 

Προορίζεται για χώρους που σε περίπτωση πυρκαγιάς  αναμένεται ταχεία αύξηση της 

θερμοκρασίας ή όπου ανιχνευτές άλλου τύπου δεν  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  για 

λειτουργικούς λόγους. 

Το σύστημα ανίχνευσης θα βασίζεται σε δύο θερμίστορ αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας  

(NTC)  συνδεόμενους  κατά  τρόπο  που θα εξασφαλίζει αυτόματη προσαρμογή στις συνθήκες 

περιβάλλοντος. 

Ο  ανιχνευτής θα φέρει λυχνία LED και θα έχει  τη  δυνατότητα σύνδεσης με οπτικό επαναλήπτη 

απομακρυσμένο από αυτόν. 

Ο ανιχνευτής θα επικοινωνεί και αναφέρει στον κεντρικό πίνακα σε δύο διαφορετικά επίπεδα 

κινδύνου. 

Ο ανιχνευτής θα είναι σημειακής  αναγνώρισης και εκτός από τον  μικροϋπολογιστή θα διαθέτει  

και  στοιχείο διακοπής  γραμμής.  

Τα στοιχεία σημειακής αναγνώρισης θα περιέχονται στη   βάση  του ανιχνευτή ώστε όταν  η 

κεφαλή ανίχνευσης αλλαχθεί να μεταφέρονται στη μνήμη του νέου χωρίς να χρειάζεται 

επαναπρογραμματισμός. 

 

44..11..55..22..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

Μέσω του ενός NTC θερμίστορ ο ανιχνευτής  θα μετρά  την θερμοκρασία του περιβάλλοντος  και 

μέσω του άλλου την θερμοκρασία του περιβλήματος του,  ώστε να  είναι σε θέση γρήγορα  να  

αξιολογήσει διαφορικά την αύξηση  θερμοκρασίας ανεξάρτητα από την  αρχική θερμοκρασία. 

Στη μνήμη του ανιχνευτή θα υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ήτοι: ηρεμία 

ύπαρξη  κινδύνου,  ύπαρξη πιθανού κινδύνου,  λίαν πιθανή ύπαρξη κινδύνου ώστε σύμφωνα με  

το ανιχνευόμενο επίπεδο κινδύνου να παραμετροποιείται και η απόκριση του ανιχνευτή προς τον 

πίνακα ελέγχου,  (κανονική κατάσταση, ενημέρωση, βλάβη, κίνδυνος). 

Ο  ανιχνευτής  διαθέτει fail-safe τρόπο λειτουργίας δηλαδή αν  ο μικροϋπολογιστής του πίνακα 

ελέγχου στον  οποίο συνδέεται υποστεί βλάβη, ο ανιχνευτής θα λειτουργεί με την  ρύθμιση του 

επιπέδου κινδύνου που είχε τελευταία,  σαν ένας συμβατικού τύπου  ανιχνευτής.  

Ο ανιχνευτής θα διαθέτει διάταξη αυτοελέγχου ενεργοποιούμενη περιοδικά ή μετά από εντολή.  
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Ο ανιχνευτής σε περίπτωση βραχυκυκλώματος της γραμμής θα δύναται να απομονωθεί μέσω των 

στοιχείων διακοπής γραμμής διατηρώντας τους υπόλοιπους ανιχνευτές του βρόχου σε 

ετοιμότητα.       

Η  αναστροφή πολικότητας  της  γραμμής  δεν  θα προκαλεί  βλάβη στον ανιχνευτή. 

 

44..11..55..33..  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

 

Κατασκευη                          :  PC/ABS   

Διαστασεις           : (Y)45 εως 55x (Δ)101mm  

Tαση λειτουργίας             :  18-30 VDC    

Σχετική υγρασία   :  0- 95%  RH 

Bαρος          :  78gr 

Θερμοκρασια περιβαλλοντος    :  -20 μεχρι +80C 

Ρευμα ηρεμιας                      :  220μΑ 

Ρευμα συναγερμου                              :  5mA 

 

Ενδεικτικός τύπος: 0-ΜΑΗ830S-COOPER UNIVEL 

Ενδεικτικός τύπος βάσης: 0-ΜAΒ800-COOPER UNIVEL  

 

4.1.6. Φαροσειρήνα Συναγερμού 

44..11..66..11..  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  

Η σειρήνα θα περικλείεται μέσα  σε πλαστικό περίβλημα (ABS) με ενσωματωμένα τα 

ηλεκτρονικά στοιχεία 

Η βάση της θα είναι αφαιρετή επιτρέποντας την εύκολη  εγκατάσταση της και την διέλευση των 

καλωδίων 

 

44..11..66..22..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

Θα παρέχει τη δυνατότητα  επιλογής μεταξύ 24 τόνων και μεταγωγής σε σήμανση  συνεχούς 

τόνου με τηλεχειρισμό. Η επιτήρηση της γραμμής θα είναι δυνατή με   την αλλαγή της 

πολικότητας στην κλέμμα εισαγωγής του ήχου. 

 

44..11..66..33..  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

Κατασκευή                          :  ABS   

Διαστάσεις           : (Y)108 x (Μ)103 x (Π)108mm 

Τάση λειτουργίας             :  17-32 VDC    
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Σχετική υγρασία   :  0- 95%  RH 

Θερμοκρασία λειτουργιάς            :  -10 μεχρι +55C 

Ρεύμα ηρεμίας                                  :  <320Μα 

Βαθμός προστασίας                          :  IP 42 

Ακουστική απόκρουση                       :  μέχρι 100 db/8,5mA 

Τόνοι                                                  :  4 επιλογές από τον πινάκα 

Ενδεικτικός τύπος: 0-ΜΑSBE860-COOPER UNIVEL  

 

4.1.7. Αφεσβενόμενο Περιοδικά Φωτεινό Σήμα 

 

44..11..77..11..  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  

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

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

24 V. 

 

44..11..77..22..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

Η λυχνία του θα αναβοσβήνει σε συχνότητα 1Hz.  

 

44..11..77..33..  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

Κατασκευή                          :  PC/ABS   

Διαστάσεις           : (Y)87 x (Μ)50 x (Π)87mm 

Ρεύμα ηρεμίας              :  220μΑ    

Κατανάλωση σε συναγερμό              :  6 mA  

Βαθμός προστασίας                          :  IP 30 

Βάρος                                           :  0,28 kg 

Ενδεικτικός τύπος: 0-MRIAD-COOPER UNIVEL 

 

4.1.8. Φωτισμός Ασφαλείας-Σήμανση όδευσης διαφυγής 

 

44..11..88..11..  ΦΦωωττιισσμμόόςς  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  

 

Ο φωτισμός ασφαλείας γίνεται με αυτόνομα φωτιστικά σώματα εφοδιασμένα με  ξηρούς 

συσσωρευτές Ni-Cd, ανορθωτική γέφυρα και ηλεκτρονόμο μεταγωγής από 

ρεύμα  ΔΕΗ σε ρεύμα συσσωρευτή σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Η διακοπή του 

φωτισμού, στη διάρκεια αλλαγής από μια πηγή  ενέργειας σε άλλη, δεν θα υπερβαίνει τα                         
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10 δευτερόλεπτα. Ο φωτισμός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική  πηγή 

ενέργειας, ετσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφύγης η 

ελάχιστη τιμή των 10 lux  μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου. Το σύστημα του φωτισμού 

ασφαλείας θα διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 180min , σε περίπτωση διακοπής του 

κανονικού φωτισμού. 

Ενδεικτικός τύπος: 0-S8-3H - COOPER UNIVEL  

 

44..11..88..22..    ΣΣήήμμααννσσηη  όόδδεευυσσηηςς  δδιιααφφυυγγήήςς  

 

Πάνω από τις πόρτες εξόδου διαφυγής καθώς και σε κάθε θέση που  υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης 

θα τοποθετηθεί το σήμα διάσωσης Ε του Π. Διατάγματος 105/95, με ύψος προσαυξημένο έτσι 

ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟΔΟΣ", κάτω από το σύμβολο. Η πινακίδες πρέπει να 

έχουν έντονο χρώμα, να είναι σε αντίθεση με τον διάκοσμο του περιβάλλοντος. 

 Κάθε πινακίδα πρέπει να έχει λαμπτήρα ισχύος  8 WATT και να τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό 

δίκτυο της πόλεως.  Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του γενικού δικτύου πρέπει να 

συνεχίζεται η τροφοδότησή της αυτόματα από ασφαλούς λειτουργίας εφεδρική πηγή που 

καλύπτει την κανονική λειτουργία της για 1.5 h. 

Ενδεικτικός τύπος: 0-S8-3H  - COOPER UNIVEL  

Ενδεικτικός τύπος: 0-S-LGD400 - COOPER UNIVEL (AYTOKOΛΛΗΤΟ ΕΧΙΤ) 
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5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

5.1. Δίκτυα από ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από χαλκό κατά DIN 17671, των παρακάτω 

εξωτερικών διαμέτρων και παχών, σύμφωνα με το DIN 1786, πίνακας 2. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 

ΠΑΧΟΣ (mm) 

15 1,0 

18 1,0 

22 1,0 

28 1,5 

35 1,5 

42 1,5 

54 2,0 

64 2,4 

76 2,5 

 

 

Ειδικά για τις διαμέτρους 64mm και76mm, και επειδή αυτές είναι έξω από την περιοχή που 

καλύπτει το DIN 1786 πίνακας 2, θα επιτρέπεται μικρή διακύμανση της εξωτερικής διαμέτρου, 

ανάλογα με τα «ειδικά τεμάχια» που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι «σκληροί», σε βέργες, απαγορεύεται δε η κάμψη 

τους με ζέσταμα ή άλλο τρόπο. 

Για οποιαδήποτε αλλαγή διευθύνσεως θα χρησιμοποιούνται «ειδικά τεμάχια» (καμπύλες, γωνίες, 

ταύ, κλπ) 

Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο 

εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με την 

μέθοδο (CAPILLIARLOTTVERBINDUNG) του «τριχοειδούς φαινόμενου» δηλαδή με χρήση 

ασημοκόλλησης με περιεκτικότητα αργύρου τουλάχιστον 43% με κράμα χαλκού - φωσφόρου σε 

θερμοκρασίες 600 - 800°C βαθμούς. 

Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν με «βιδωτές» ή άλλες συσκευές θα 

χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα ειδικά εξαρτήματα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται με τον μεν 
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χαλκοσωλήνα με ασημοκόλληση όπως η πιο πάνω, με το δε βιδωτό εξάρτημα με βίδωμα (ειδικοί 

σύνδεσμοι χαλκοσωλήνα με σιδηροσωλήνα π.χ. ορειχάλκινοι). 

 

Αλλαγές Διεύθυνσης 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του 

δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά εξαρτήματα μεγάλης ακτίνας 

καμπυλότητας (καμπύλες). Στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα επιτρέπεται 

η κάμψη με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρος). Οπωσδήποτε κατά την κάμψη του σωλήνα δεν 

πρέπει να παραμορφώνεται η κυκλική διατομή του και να προκαλείται η παραμικρή βλάβη.                       

Η κάμψη του χαλκοσωλήνα απαγορεύεται να γίνεται με το μέταλλο θερμό. Χρήση ειδικών 

τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου ανυπέρβλητα 

εμπόδια επιβάλλουν τούτο και πάντοτε ύστερα από έγκριση της επίβλεψης. Οι διακλαδώσεις των 

σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων μερικών κλάδων, θα εκτελείται οπωσδήποτε με ειδικά 

εξαρτήματα (ταυ, σταυροί, κλπ). 

 

Στήριξη των σωληνώσεων 

Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε 

σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος 

συστολοδιαστολής τους. 

Τα ειδικά αυτά στηρίγματα υπάρχουν στο εμπόριο και είναι ανθεκτικά στην διάβρωση συνήθως 

κατασκευασμένα από ορείχαλκο, χαλκό ή λευκοσίδηρο, ή γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ενδ. 

τύπου MUPRO ή UPAT ή ισοδύναμου (με παρεμβολή ελαστικού για προστασία από 

ηλεκτρόλυση). 

Οι πολυάριθμες σωληνώσεις ίδιας διαδρομής θα τοποθετηθούν πάνω σε σιδηροκατασκευή 

(εγκάρσια σιδηρογωνιά αναρτημένη με ράβδους από την οροφή με μακρύ αρθρωτό στέλεχος) με 

στηρίγματα μορφής ωμέγα, που να αποκλείουν την εγκάρσια μετακίνηση αλλά επιτρέπουν την 

αξονική. 

 

 

Απόσταση στηριγμάτων 

Για τους χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 10 έως 22mm οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

οριζοντίως ή καθέτως, τα στηρίγματα θα απέχουν μεταξύ τους ένα έως δύο μέτρα. 

Προκειμένου για σωλήνες μεγαλύτερων διαμέτρων τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά δύο έως 

τρία μέτρα. Σε σημεία όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα φορτία (βάννες, συσκευές, κλπ) θα 

τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο μεριές των φορτίων. 
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Αποσύνδεση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η 

αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεως ή οργάνου ελέγχου ροής για 

αντικατάσταση τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή οξυγόνου. 

Για τον σκοπό αυτό σε όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι 

σύνδεσμοι (ρακόρ) ορειχάλκινοι. 

Οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν εντός δομικού στοιχείου θα προστατεύονται με μόνωση από 

ARMAFLEX ή FRELEN. Η μόνωση θα είναι «περαστή». 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαστή τοποθέτηση θα εγκατασταθεί με κατά μήκος 

άνοιγμα των τεμαχίων της μόνωσης, με κοπή κατά γενέτειρα του κυλίνδρου και με χρήση κόλλας 

«250» για την συγκόλληση τόσο της κατά μήκους τομής, όσο και των εγκάρσιων συνδέσεων 

μεταξύ των διαδοχικών τεμαχίων της μόνωσης. 

Προτού μονωθούν οι σωλήνες θα καθαρίζονται μέχρι πλήρους απομακρύνσεως κάθε ξένης ύλης 

από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. 

 

 

Ανάρτηση Σωληνώσεων 

Τα δίκτυα σωληνώσεων σε ομάδες ή μεμονωμένα θα στηρίζονται επαρκώς στο κτίριο. 

Οι κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις θα στερεώνονται πάνω στα οικοδομικά στοιχεία με 

κατάλληλη σιδηροκατασκευή και στηρίγματα σχήματος U με διατομή εξαρτώμενη από την 

διατομή του σωλήνα. 

Οι αναρτήσεις οριζοντίων και καθέτων σωληνώσεων θα γίνουν σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(m) 

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(m) 

15 1,2 1,8 

18 1,5 2,1 

22 1,8 2,4 

28 1,8 2,4 

35 2,4 3,0 

42 2,4 3,0 

54 2,4 3,0 

64 3,0 3,7 
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76 3,0 3,7 

108 3,0 3,7 

133 3,0 3,7 

 

Οι ντίζες στήριξης των σωληνώσεων θα παρέχουν την δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους 

αυτών προς κατάλληλη ρύθμιση της κλίσης των σωληνώσεων και μετά την τοποθέτησή τους. 

Τα στηρίγματα θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές των σωλήνων. 

Ακόμη θα πρέπει να περιβάλλουν την μόνωση του σωλήνα και να εφάπτονται σ' αυτόν. 

Στα σημεία δε αυτά η μόνωση των σωληνώσεων θα αποτελείται από τεμάχια ειδικής σκληρότητας 

και μηχανικής αντοχής. 

 

Εξαεριστικά, PN25 

Σε όλες τις τερματικές μονάδες αέρα στοιχείου θα εγκατασταθούν εξαεριστικά επιχρωμιωμένα, 

ορειχάλκινα, διαμέτρου Φ 1/4". 

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

κορυφές λόγω της οικοδομικής διαμόρφωσης των χώρων, θα εγκατασταθούν αυτόματα 

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

νερού μέχρι 110οC. 

 

Μονωση σωληνωσεων κλπ 

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού ή/και παγωμένου νερού, θα μονωθούν για 

την αποφυγή απωλειών θερμότητας ή ψύχους, καθώς και συμπυκνώσεως υδρατμών πάνω στις κρύες 

εξωτερικές τους επιφάνειες (προκειμένου για διέλευση παγωμένου νερού). 

Οι σωληνώσεις που οδεύουν σε θερμαινόμενους ή μη θερμαινόμενους χώρους θα 

μονωθούν με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού, μορφής εύκαμπτου 

σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές) υλικό, "κλειστής κυψελοειδούς 

δομής», με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0.030 kcal/h.m.OC σε 0OC και 

συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση υδρατμών μ>=5000, κατάλληλου για 

θερμοκρασίες από - 40Ο C μέχρι +105Ο C, δηλαδή υλικό ενδεικτικού τύπου ΑRΜΑFLEΧ που 

κατασκευάζεται από την εταιρεία ΑRΜSΤRΟNG. 

Τα τμήματα του δικτύου σωληνώσεων αεραγωγών στο ύπαιθρο ή στο έδαφος, για προστασία από την 

υγρασία, θα επαλειφθούν εξωτερικά με υδατοδιαλυτό ασφαλτικό γαλάκτωμα (Flint Coat). Οι αρμοί 

τους, τόσο οι εγκάρσιοι όσο και οι διαμήκεις, θα στεγανοποιηθούν, για την αποφυγή εισόδου εντός 

αυτών υγρασίας, με την χρήση σιλικόνης ή γάζας εμποτισμένης σε Flint Coat. 

Η μόνωση θα εκτελεσθεί κατά τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, δηλαδή «περαστή»     

(κατά προτίμηση) ή με "σχίσιμο" των τεμαχίων της μονώσεως κατά μήκος, με κοπή κατά τη γενέτειρα 
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του κυλίνδρου, και με χρήση της κόλλας που συνιστάται από την εταιρεία, για την συγκόλληση τόσο 

της κατά μήκος τομής, όσο και των εγκάρσιων συνδέσμων μεταξύ των διαδοχικών κομματιών της 

μονώσεως (με επικόλληση πλαστικής ή υφασμάτινης ταινίας). 

Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι την τέλεια 

απομάκρυνση κάθε ξένης ύλης από την επιφάνειά τους και, με χρήση διαλύτη, θα αφαιρούνται 

ολοκληρωτικά οι τυχόν λιπαρές ουσίες και θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής (μόνο 

οι σιδηροσωλήνες). 

Θα επιτυγχάνεται πλήρης στεγανοποίηση της μονώσεως των σωλήνων από τους οποίους περνάει 

παγωμένο νερό, με προσεκτική επικόλληση, κατάλληλης αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας ή 

χρησιμοποίηση άλλου κατάλληλου μέσου, γιατί η εφίδρωση των μη στεγανοποιημένων σωλήνων 

παγωμένου νερού, θα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες από εκτεταμένη διάβρωση στο υλικό 

τόσο των σωλήνων, όσο και της μονώσεως. 

Στα δίκτυα παγωμένου νερού θα μονωθούν επί πλέον οι βάνες, τα φίλτρα, οι βαλβίδες, οι 

κυκλοφορητές, οι αντλίες κλπ με χρήση τεμαχίων μονώσεως σωλήνων και πλακών από μονωτικό 

υλικό. Θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της μονώσεως, χωρίς 

καταστροφή της, για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή της βάνας ή του κυκλοφορητή. 

Στις θέσεις διελεύσεως τοίχων ή δαπέδων πυροδιαμερισμάτων, θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση 

του κενού μεταξύ του προστατευτικού σωλήνα και της σωληνώσεως υλικό ανθεκτικό στη φωτιά και 

το οποίο να μην καίγεται. 

Στα σημεία στηρίξεως των σωληνώσεων, η μόνωση θα προστατεύεται έναντι μηχανικών 

καταπονήσεων με τη βοήθεια κυλίνδρου, από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ή κογχυλιού 

πολυουρεθάνης ή φελού, μήκους τουλάχιστον 5cm. 

Κάθε φύλλο αλουνινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκρα 

(σχηματισμός αύλακα με "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη τουλάχιστον κατά 50 mm 

κατά γενέτειρα και περιφέρεια. 

Η στερέωση των τμημάτων της επικαλύψεως μεταξύ τους θα γίνεται με λαμαρινόβιδες ισχυρά 

επικαδμιωμένες, με παρεμβολή πλαστικών ροδελών στεγανότητας. Η στεγανότητα των αρμών θα 

εξασφαλίζεται με κορδόνι από συνθεκτικό ελαστικό, που θα τοποθετείται κατά μήκος των αυλακιών 

που διαμορφώνονται με κορδονιέρα στα άκρα των διαφόρων τμημάτων. 

Η μόνωση των καμπύλων, συλλεκτών, αντλιών κλπ. θα γίνει με τεμάχια κοχυλιών ή πλακών, 

κομμένων κατάλληλα και εφαρμοζομένων κατά στεγανό και καλαίσθητο τρόπο στα εξαρτήματα, με 

κόλλα και με ταινία. Στα τέρματα των μονώσεων, πριν από αμόνωτα εξαρτήματα κλπ.,                                        

θα τοποθετηθούν δακτύλιοι από λωρίδες αλουμινίου, πλάτους 10 - 15 mm και πάχους 0,6 mm με 

κατάλληλους σφικτήρες από υλικό που να μη διαβρώνεται. 

Το πάχος των μονώσεων ανάλογα με τους χώρους διαδρομής των σωληνώσεων θα ακολουθεί τον πιο 

κάτω πίνακα : 
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Διάμετρος σωλήνα 

(mm) 

Θερμαινόμενος 

χώρος (mm) 

Μη θερμαινόμενος 

χώρος ή έδαφος (mm) 

Διέλευση στην ύπαιθρο 

(mm) 

(κοχύλι πετροβάμβακα) 

15 - 1/2 " 9 13 20 

18 - 1/2 " 9 13 20 

22 - 3/4 " 9 13 20 

28 - 1 " 13 13 20 

35 - 1 1/4 " 13 19 20 

42 - 1 1/2 " 13 19 20 

54 - 2 " 13 19 30 

64 - 2 1/2 " 19 32 30 

76 - 3 " 19 32 40 

108 - 4 " 19 32 40 

133 - 5 " 32 32 40 

- 6 " 32 32 50 

- 8 " 32 32 50 

 

Οι σωληνώσεις ζεστού και παγωμένου νερού μέσα στο κεντρικό λεβητοστάσιο και το Ψυχροστάσιο 

θα έχουν και επικάλυψη από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,5 mm. 

Τα δίκτυα σωληνώσεων παγωμένου και ζεστού νερού που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου θα 

προστατευθούν έναντι παγετού, με τον ακόλουθο τρόπο : 

Με κυκλοφορία του νερού μέσα στις σωληνώσεις όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φθάσει τους 

+2Ο C. Αυτό θα γίνεται με κατάλληλο αυτοματισμό για την εκκίνηση των κυκλοφορητών με 

"υπέρβαση" των μπουτόν εκκίνησης.  Με την κυκλοφορία προστατεύονται και τα στοιχεία νερού των 

κλιματιστικών μονάδων κλπ. 

 

5.2 Όργανα Ελέγχου Ροής 

5.2.1 Δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων. 

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

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

θέση "κλειστή" για θερμοκρασίες νερού από 30oC μέχρι 120oC και διαφορική πίεση 3bar. 

Ο χρόνος μεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

90sec. Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλληλοι για ρεύμα 50Hz και τάση αντίστοιχης με 

την τάση των αυτοματισμών. 
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5.3.2 Μανόμετρα. 

Μανόμετρα θα εγκατασταθούν στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη όλων των αντλιών 

θερμότητας, στην είσοδο και έξοδο, των συμπυκνωτών (condensers) και εξατμιστών 

(evaporators) των αντλιών θερμότητας κτλ, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Τα  μανόμετρα θα είναι ορειχάλκινα Φ-100mm με αναμονή διατομής Φ1/2" με αρσενικό 

σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. Η κλίμακα θα  επιλεγεί 

έτσι, ώστε οι ενδείξεις των μετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίμακας με 

ακρίβεια +/-2%. 

Μανόμετρα θα τοποθετηθούν όπου φαίνεται στα σχέδια. 

 

5.3.3 Θερμόμετρα. 

Στις παρακάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερμόμετρα υδραργυρικά, τύπου 

εμβάπτισης, ευθέα ή γωνιακά, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασής τους, "βιομηχανικού" τύπου, 

με κλίμακα περίπου 20cm. Τα θερμόμετρα θα βρίσκονται μέσα σε επιχρωμιωμένη                                    

ή επινικελωμένη ορειχάλκινη θήκη με κατάλληλη σχισμή μπροστά  για την ανάγνωση των 

μετρήσεων.  

Τα θερμόμετρα θα είναι τύπου που να μπορούν να αποχωρίζονται από τη βάση τους (separable 

sockets) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της ροής. Σε περίπτωση εγκατάστασης θερμομέτρων σε  

μονωμένα δίκτυα τότε θα τοποθετούνται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιμοί για την 

εγκατάσταση των θερμομέτρων έξω από τη μόνωση. 

Θερμόμετρα θα τοποθετηθούν όπου φαίνεται στα σχέδια. 

Σε σωληνώσεις  μικρότερες των Φ-2" στη θέση εγκατάστασης της αναμονής θα αυξάνεται η 

διάμετρος στο επόμενο μεγαλύτερο μέγεθος για να αποφύγουμε τη διαταραχή της ροής. 

Τα θερμόμετρα που θα τοποθετηθούν σε δίκτυα ψυχρού νερού θα έχουν κλίμακα από -30oC 

μέχρι +50oC τουλάχιστον, ενώ εκείνα που θα τοποθετηθούν σε κοινά δίκτυα θερμού-ψυχρού 

νερού θα έχουν κλίμακα από -10oC μέχρι +120oC τουλάχιστον. 

 

5.3.4 Ηλεκτρικοί διακόπτες ροής. 

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

εγκατάσταση του διακόπτη σε δίκτυα διαμέτρου Φ-11/2” και πάνω. Ο διακόπτης θα διαθέτει 

“κλειστή – ανοικτή” επαφή ικανότητας 5A/220V τουλάχιστον. 

 

5.3 Βαφή σωληνώσεων 

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση θα ελαιοχρωματισθούν με 

δύο στρώσεις ελαιοχρώματος με την παρεμβολή του κατάλληλου primer. Οι μαύροι 
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σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θα ελαιοχρωματιστούν με μιά στρώση εποξειδικής βαφής  

και δύο ελαιοχρώματος, εάν δεν θα καλυφθούν με μόνωση. 

Ειδικά οι μονωμένες μαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν από την 

μόνωσή τους, θα βαφούν με δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής . 

Εννοείται ότι ο ελαιοχρωματισμός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής με την θερμοκρασία του 

ρευστού που διέρχεται από τις σωληνώσεις. 

Επίσης, με μιά στρώση γραφιτούχου μινίου και δύο ελαιοχρώματος θα επιχρισθούν όλες οι 

σιδηρές κατασκευές για διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ. 

Επίσης τα διάφορα μηχανήματα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. 

Εάν η επίχριση αυτή αλλοιωθεί κατά την μεταφορά του μηχανήματος ή κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης του έργου, ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική της 

κατάσταση, χωρίς αποζημίωση. 

 

5.4 Δίκτυα αεραγωγών 

5.4.1 Δίκτυα Αεραγωγών Χαμηλής Πίεσης 

Τα δίκτυα αεραγωγών χαμηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

ASHRAE και τα δεδομένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW 

PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING 

CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC.) U.S.A. 

 

55..44..11..11  ΑΑεερρααγγωωγγοοίί  ΟΟρρθθοογγωωννιικκήήςς  ΔΔιιααττοομμήήςς  ΧΧααμμηηλλήήςς  ΠΠίίεεσσηηςς  

Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα με πάχος γαλβανίσματος 275 gr/m2, 

των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος 

αεραγωγού, όπως πιό κάτω: 

Μεγαλύτερη 
Διάσταση Αεραγωγού  

mm 

Πάχος λαμαρίνας 

mm 

Σύνδεση Ενίσχυση 

0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι Πλαίσιο από σιδηρογωνίες 

30Χ30Χ3 σε απόσταση 1,0m από 

τη σύνδεση 

501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι  Πλαίσιο από σιδηρογωνίες 

30Χ30Χ3 σε απόσταση 1,0m από 

τη σύνδεση 

601-990 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm  Πλαίσιο από σιδηρογωνίες 

30Χ30Χ3 σε απόσταση 1,0m από 

τη σύνδεση 

1000-1490 mm 1,0 mm Προφίλ 30 mm  Πλαίσιο από σιδηρογωνίες 

35Χ35Χ4 σε απόσταση 1,0m ανά 

2,0m από τη σύνδεση 
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1500-2000 mm 1,25 mm Προφίλ 40 mm  Πλαίσιο από σιδηρογωνίες 

45Χ34Χ5 σε απόσταση 1,0m ανά 

2,0m από τη σύνδεση 

Για ενίσχυση της ακαμψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις πλευρές 

τους εκτός από τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 cm.  

Οι κατά μήκος συνδέσεις των ελασμάτων των αεραγωγών θα κατασκευαστούν με διπλή 

αναδίπλωση (διπλοθηλύκωμα), ενώ οι εγκάρσιες συνδέσεις και οι ενισχύσεις των επίπεδων 

τοιχωμάτων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.  

Όλες οι καμπύλες θα έχουν ακτίνα καμπυλόττητας τουλάχιστον (1.5) φορά το πλάτος του 

αεραγωγού. 

Στις απότομες αλλαγές διευθύνσεων επιβάλεται η χρήση πτερυγίων με τυποποιημένη βιομηχανική 

κατασκευή.  

Σε περίπτωση μετασχηματισμού της διατομής του αεργωγού η κλίση των πλευρών δεν θα ξεπερνά 

το 1:7 για διαστολή και 1:4 για συστολή. 

Οι αεραωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν με κατάλληλα στηρίγματα κατά τρόπο στέρεο και 

σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής. Η ανάρτησή τους θα γίνεται με ράβδους που θα έχουν 

σπέιρωμα μεγάλου μήκους για την αυξομείωση του ύψους του αεραγωγού. Οι ράβδοι θα 

αναρτώνται με κοχλίωση με αυτιδιατρητικά βύσματα οροφής. Τα στηρίγματα δεν θα απέχουν 

μεταξύ τους περισσότερο από 2,5m. 

 

55..44..11..22  ΠΠρροοσστταασσίίαα  έέννααννττιι  ττωωνν  ΔΔιιααββρρώώσσεεωωνν  

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγμάτων τους θα 

προστατεύονται καλά από διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχου μινίου. 

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών 

των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή με τους αεραγωγούς, για προστασία και των 

επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσματα των αεραγωγών μετά την συναρμογή. 

 

55..44..11..33  ΕΕιιδδιικκέέςς  ΔΔιιααττάάξξεειιςς  

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

προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων ρύθμισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισμού. 

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

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

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

ακινητοποίησης. 

Τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καμπύλα με ακτίνα 

καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού 

κατά την ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίσης προς τη διάσταση 

του αεραγωγού κατά την ακτίνα κάμψης. 
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Οπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρμογή μικρότερης ή 

και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής (vanes) 

διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος). 

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

εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασμένα κατά τα 

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

σύμφωνα με τον πυροφραγμό που διαπερνά. 

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

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

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

χρησιμοποιηθούν και πολύφυλλα διαφράγματα τύπου κουρτίνας. 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε θέσεις 

όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η ισοδύναμη 

διατομή του αγωγού θα μείνει αμετάβλητη, της ισοδυναμίας νοούμενης από άποψη τριβών και 

πάντα μετά από έγκριση της Επίβλεψης. 

 

55..44..11..44  ΣΣττήήρριιξξηη  ττωωνν  ΑΑεερρααγγωωγγώώνν  

Η ανάρτησή Των αεραγωγών θα γίνεται με ράβδους που θα έχουν σπέιρωμα μεγάλου μήκους για 

την αυξομείωση του ύψους του αεραγωγού. Οι ράβδοι θα αναρτώνται με κοχλίωση με 

αυτιδιατρητικά βύσματα οροφής. Τα στηρίγματα δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 

2,5m. 

Τα μεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι: 

 

Για μεγαλύτερη 

διάστση αεραγωγού  

Ράβδοι 

ανάρτησης  

Εγκάρσιες 

σιδηρογωνιές  
Απόσταση 

Μέχρι 40Cm 6mm 30x30X3mm 2,40mm 

Από 41cm μέχρι 

100cm 
6mm 40x40X3mm 1,80mm 

Από 101cm μέχρι 

160cm 
6mm 40x40X4mm 1,80mm 

Από 161cm μέχρι 

200cm 
6mm 40x40X4mm 1,80mm 

Από 201cm μέχρι 

225cm 
8mm 50x50X5mm 1,80mm 

Από 226cm και άνω 10mm 40x40X4mm 1,80mm 
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5.4.2 Αεραγωγοί Κυκλικής Διατομής 

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

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

πίνακα : 

Διάμετρος Αεραγωγού 
Πάχος 

Λαμαρίνας 

Μέχρι 20 cm 0,60 mm  

21 cm μέχρι 50 cm 0,80 mm  

51 cm μέχρι 100 cm 1,00 mm  

από 101 cm και άνω 1,25 mm  

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών μεταξύ τους θα γίνονται με την εισχώρηση του ενός 

τμήματος μέσα στο άλλο ("φορετές"), με την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά 

της ροής του αέρα. 

Προκειμένου περί εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα 

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

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

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

Κατά τα λοιπά και σε όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθετη με τα παραπάνω, ισχύουν τα όσα 

καθορίστηκαν για τους αεραγωγούς ορθογωνικής διατομής. 

 

5.4.3 Εύκαμπτοι Αεραγωγοί 

Οι έυκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι διπλών τοιχωμάτων από φύλλα αλουμινίου, εγγυημένης ζωής 

άνω των 15-ετών και θα συγκολληθούν στους λαιμούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδικές 

συνθετικές ύλες. Οι αεραγωγοί θα ικανοποιύν τις προδιαγραφές NFPA-904. Το εσωτερικό διπλό 

φύλλο αλουμινίου θα στερεώνεται σε χαλύβδινο συρμάτινι ελατήριο (σπιράλ) κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε το ένα φύλλο να βρίσκεται εσωτερικά της σπείρας του ελατηρίου το δε άλλο εξωτερκά.                  

Το διπλό εσωτερικό φύλλο αλουμινίου θα περιβάλλεται από μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα 

πάχους 25mm και εξωτερικά θα υπάρχει μανδύας από φύλλο αλουμινίου με ενισχύσεις από ίνες 

γυαλιού.  

Η σύνδεση των εύκαμπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται με συγκόλληση, με ειδικές 

συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή με ειδικό σιδερένιο κολλάρο. 

 

5.4.4 Αεραγωγοί Ανθεκτικοί σε Διαβρώσεις 

Η απαγωγή από τις εργαστηριακές εστίες των εργαστηρίων θα γίνει με αεραγωγούς ανθεκτικούς 

σε διαβρώσεις, από υλικά της έγκρισης του κατασκευαστή των εστιών, όπως π.χ. φύλλου 

χλωριούχου πολυβινιλίου (PVC). 
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Οι συνδέσεις θα γίνονται με την εισχώρηση του ενός τμήματος μέσα στο άλλο με επικάλυψη 

τουλάχιστον 25 mm και κατά την φορά της ροής του αέρα και στεγάνωση του αρμού με 

κατάλληλο συνθετικό υλικό. 

Η απαγωγή των εργαστηριακών εστιών περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσης 

εργολαβίας. 

 

5.4.5 Διαφράγματα Ρύθμισης Ροής 

Επαρκή διαφράγματα ρύθμισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθμίζουν και να 

ισορροπούν το σύστημα. Διαφράγματα σε στόμια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα 

χρησιμοποιηθούν για μικρές ρυθμίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Ολα τα διαφράγματα θα είναι 

επαρκώς άκαμπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισμα. Η διαφυγή αέρα μέσα από τα διαφράγματα 

όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 2.5% της μέγιστης υπολογισμένης 

ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

Ολα τα διαφράγματα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα σταθεροποίησης της 

θέσης ανοίγματος και με δείκτη της θέσης τους. 

 

5.4.6 Πολύφυλλα Διαφράγματα 

Πολύφυλλα διαφράγματα θα χρησιμοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ολα τα 

πολύφυλλα διαφράγματα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεμένα τμήματα αεραγωγών, 

τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. Τα φύλλα του διαφράγματος θα 

λειτουργούν με την αρχή των αντίθετων φύλλων εκτός αν χρειάζονται μόνο για απομόνωση στην 

οποία περίπτωση μπορούν να διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία. 

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

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

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

λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεμάν. 

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

ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθμό. 

Δίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγμα θα υπάρχει μια πόρτα επιθεώρησης. 

 

5.4.7 Διαφράγματα μίας Πτέρυγας 

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

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

έλασμα τουλάχιστον 1,6 mm πάχους και κατάλληλα άκαμπτη. Το ένα άκρο του άξονα του 
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διαφράγματος θα περιστρέφεται σε ρουλεμάν. Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το περίβλημα 

του διαφράγματος με μιά χειρολαβή λειτουργίας και ένα τεταρτοκύκλιο. 

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

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

δε καλά προσαρμοσμένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκλίων ώστε να εμποδίζουν 

οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγμάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισμένες. 

 

5.4.8 Διαφράγματα Πυρασφαλείας 

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι αεραγωγοί 

διαπερνούν πυρίμαχα τοιχώματα ή οριζόντιες επιφάνειες μεταξύ πυροδιαμερισμάτων. 

Τα διαφράγματα αυτά θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στο πάχος των τοίχων ή 

των οροφών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν θα 

επηρεάζονται από την τυχόν τυρβώδη ροή του αέρα και θα ενεργοποιούνται μέσω εύτηκτου 

συνδέσμου, που τα κρατάει ανοικτά (fusible link), αλλά θα τήκεται και θα τα κλείνει, όταν η 

θερμοκρασία υπερβεί τους 72οC ή 100οC κατ'επιλογή. 

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

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

άλλου ισοδύναμου. 

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

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

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

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

μανδάλωση, ηλεκτρικό διακόπτη και δείκτη θέσης προκειμένου για διαφράγματα που θα 

εγκατασταθούν σε θέσεις μη ορατές. 

Τα διαφράγματα αυτά θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένων εργοστασίων όπως π.χ. RUSKIN, 

TROX, ACTIONAIR. 

 

5.5 Τερματικές Μονάδες Αέρα Στοιχείου (FCU) 

 

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου θα είναι κατάλληλες για εμφανή ή αφανή 

εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια και θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

α. κέλυφος (μόνο για τις εμφανείς μονάδες). 

β. στοιχείο. 

γ. λεκάνη συμπυκνωμάτων. 

δ. συγκρότημα ανεμιστήρα-ηλεκτροκινητήρα. 

ε. φίλτρο. 
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ζ. διάφορα ειδικά εξαρτήματα, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, πρακτικά αθόρυβης 

λειτουργίας. Προβλέπονται δύο μεγέθη μονάδων, χαρακτηριζόμενα από την συνολική παροχή τους σε 

αέρα. 

Κάθε μέγεθος όλων των προ προαναφερομένων τύπων πρέπει να έχει τουλάχιστον τις δεδομένες στον 

πίνακα ψυκτικές και θερμαντικές αποδόσεις σύμφωνες με τις αντίστοιχες των ενδεικτικών μοντέλων-

τύπων. 

 

 Τμήμα ανεμιστήρων-ηλεκτροκινητήρων. 

Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, διπλού πλάτους πτερυγίων, 

διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, απ' ευθείας συνεζευγμένους με τον ηλεκτροκινητήρα.                   

Οι ανεμιστήρες θα έχουν εμπρός κεκλιμένα πτερύγια. Οι ανεμιστήρες μαζί με τον άξονα θα είναι 

επιμελώς ζυγοσταθμισμένοι μετά την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως 

απαλλαγμένη κραδασμών και θορύβου (μέγιστος αριθμός στροφών 1450rpm. Ο ηλεκτροκινητήρας 

πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεμβολή σε δίκτυο 220V/50Hz/1Φ, θα ελέγχεται από διακόπτη 

τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων και θα φέρει ενσωματωμένη θερμική προστασία έναντι 

υπερθέρμανσης.  

 

Φίλτρο. 

Το φίλτρο θα είναι μεταλλικό (αλουμινένιο) ή πλαστικό, τύπου καθαριζόμενου, πάχους τουλάχιστον 

1", θα βρίσκεται δε σε θέση που θα εξασφαλίζει την δίοδο μέσα του ολόκληρης της ποσότητας του 

αέρα. Το φίλτρο πρέπει να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό. 

 

Τμήμα στοιχείων. 

Η συσκευή θα φέρει δύο (2) στοιχεία, που θα λειτουργούν με ζεστό και κρύο νερό αντίστοιχα ή ένα 

(1) στοιχείο, που το καλοκαίρι θα λειτουργεί σαν ψυκτικό, το δε χειμώνα σαν θερμικό. 

Κάθε στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια από αλουμίνιο.                  

Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλα το μήκος του στοιχείου, θα έχουν δε προσαρμοσθεί πάνω στους 

σωλήνες με μηχανική εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή μετάδοσης θερμότητας.                  

Το στοιχείο θα είναι εφοδιασμένο με διάταξη αυτόματου εξαερισμού (αυτόματο εξαεριστικό). 

Κατάλληλη μόνωση θα προφυλάσσει τις εξωτερικές επιφάνειες του τμήματος έναντι εφίδρωσης από 

την συμπύκνωση των υδρατμών. 

Πίεση δοκιμής του στοιχείου 15atm. 

 

Λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμένων υδρατμών. 

Η μονάδα θα φέρει κάτω από το ψυκτικό στοιχείο και σε όλη την έκτασή του λεκάνη, στην οποία θα 

συγκεντρώνονται τα συμπυκνώματα των υδρατμών που έρχονται σ' επαφή με το στοιχείο. 
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Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό χαλυβδοέλασμα και θα προστατεύεται έναντι 

διαβρώσεων με ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή. Επίσης θα είναι ισχυρά μονωμένη για αποφυγή 

εφίδρωσης στην εξωτερική της επιφάνεια. Επίσης, δύναται να είναι από πλαστική ύλη. 

Στην ίδια λεκάνη κατάλληλα διαμορφωμένη, ή σε άλλη μικρότερη, θα συγκεντρώνονται τα 

συμπυκνώματα των υδρατμών που έρχονται σ' επαφή με τις δικλείδες, ακάλυπτα τεμάχια 

σωληνώσεων, συνδέσμων κτλ. 

Η λεκάνη, ή οι λεκάνες, θα είναι κατάλληλα διατεταγμένη, ώστε με χρήση ειδικής αντλίας 

(ενσωματωμένη)  ροής τα συμπυκνώματα να ρέουν προς στόμιο για την σύνδεση με την αποχέτευση. 

 

Διάφορα εξαρτήματα, όργανα ρύθμισης και ελέγχου της λειτουργία της συσκευής. 

Για την ρύθμιση και τον αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας της η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με τα 

εξής: 

α. διακόπτη τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων και θέσης "εκτός" του ηλεκτροκινητήρα του 

ανεμιστήρα, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο και σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, 

ώστε ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας να γίνεται εύκολα από τους ευρισκόμενους στον 

κλιματιζόμενο χώρο. Ο διακόπτης των κατακόρυφων μονάδων, εμφανών και μη, θα είναι 

τοποθετημένος επί του σώματος της μονάδας. 

β. διπλό θερμοστάτη, ήτοι θερμοστάτη με δύο (2) επαφές διπλής ενεργίας με "νεκρή περιοχή" (deat 

srot) ανάμεσά τους, ώστε κατά την μετάπτωση από την ψύξη στην θέρμανση και αντίστροφα να 

μεσολαβεί ένα διάστημα χωρίς θέρμανση ή ψύξη. Αυτός ο θερμοστάτης θα είναι εγκαταστημένος 

πάνω στην μονάδα με τον βολβό του στο ρεύμα του αέρα ανακυκλοφορίας. 

γ. δύο αποφρακτικές χειροκίνητες δικλείδες και δύο ρακόρ σύνδεσης της συσκευής στο κάθ'ένα 

δίκτυο σωληνώσεων. 

δ. δίοδες βαλβίδες, από μία για τα δύο στοιχεία, που θα ρυθμίζονται από τον διπλό θερμοστάτη. 

ε. τάση 24Vdc από τον αντίστοιχο πίνακα του ορόφου για την τροφοδοσία των οργάνων 

αυτοματισμού (θερμοστάτης, δίοδες κτλ). 

ζ. τρίοδο ηλεκτροκίνητη βαλβίδα (εφ'όσον απαιτείται). 

Στάθμη θορύβου. 

Ο θόρυβος θα είναι μικρός, και σε καμμία περίπτωση η τιμή του δεν θα υπερβναίνει την τιμή NC-45 

(noise criterion curve) κατά ARI-443-66 "Standart for sound rating of room fan coil air conditioners". 

 

5.6 Συγκρότημα Παραγωγής Κρύου / Θερμού Νερού (Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας)  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και 

θα είναι εξοπλισμένη  με συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών και 

προαιρετικά υδραυλικό  τμήμα. Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
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καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  

μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. 

 

Σημείωση: Η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αντλία(ες) σταθερών στροφών ή 

αντλία(ες)  μεταβλητών στροφών, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως αυτά περιγράφονται 

στην παράγραφο της υδραυλικής μονάδα. 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και 

πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς 

πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς : 

 

- Κανονισμός (EU) N° 813/2013 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC, σχετικά  με τις 

απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά  τον σχεδιασμό των θερμαντήρων χώρου 

και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας 

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις 

απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων 

βιομηχανικού τύπου . 

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις 

απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων. 

- Κανονισμός  (EU) N°547/2012 με ισχύ από 1/1/2015 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 

/ EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό για τις 

αντλίες νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με υδραυλικό 

ψυχροστάσιο). 

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC,  

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη   

- Οδηγία χαμηλής τάσης , 2006/95/EC, τροποποιημένη  

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη και με τις 

εφαρμόσιμες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. 

- Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  ηλεκτρικό 

εξοπλισμό τους.  

- Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές EN 61800-3 κατηγορία ‘C3’. 
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Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά 

ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.   

 

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τεχικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent (υποχρεωτικά) 

- Ψυκτική απόδοση (kW): >130 

- Θερμική απόδοση (kW): >130  

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε ψύξη, ESEER (kW / kW): >3.00  

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε θέρμανση, SCOP κατά EN14825: 3 2013  

(kW / kW): 3.44  

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): 12 / 7 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): 30 / 35 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού: 55 (° C) 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος σε λειτουργία ψύξης (° C): 35 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος σε λειτουργία θέρμανσης (° C): 7 db / 6 

wb 

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ≤ 90 

- Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων (dB (A)): ≤ 58 

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A 

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): από 1,000 έως  1,200 (kg)  

 

ΚΕΛΥΦΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

-  Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 

βαρέως    

    τύπου βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035).     

-  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο 

χαλύβδινο   

   περίβλημα βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035).    

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

- Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι 

εξοπλισμένος από:  
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- Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) 

ψυχόμενος από το αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά 

θερμικά αισθητήρια. 

- Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια. 

- Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού . 

- Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού.  

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα.  

-    Διάταξη ομαλής εκκίνησης « soft starter» ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εκκίνησης και   

     προστασία στην περίπτωση πτώση τάσης. 

 

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών πρέπει να εξασφαλίζεται από: 

- Εύκαμπτα  αντικραδασμικά  στηρίγματα  που απομονώνουν το συγκρότημα 

των συμπιεστών  από το κέλυφος της μονάδας. 

- Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφησης και 

κατάθλιψης του συμπιεστή για την πρόληψη της μετάδοσης των 

κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας. 

- Προαιρετική ηχοαπορροφητική επένδυση συμπιεστή. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 

- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης  

- Θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε 

ένα κύκλωμα νερού. 

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

316L, τύπου συγκολλητού χαλκού. 

- Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 

mm. 

- Θα είναι εξοπλισμένος με συνδέσεις νερού τύπου Victaulic. 

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες PED 97/23/EC. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ 

- Κάθετα στοιχεία εναλλάκτη 

- Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα  θα κατασκευασμένο  από σωληνώσεις χαλκού και 

πτερύγια αλουμινίου Cu / Al). 
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ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

- Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου, τελευταίας γενιάς, κατασκευασμένοι από 

συνθετικά υλικά, παρέχοντας λιγότερο θόρυβο λόγω απουσίας ενοχλητικών θορύβων 

χαμηλών συχνοτήτων. 

- Στιβαρή εγκατάσταση ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο εκκίνησης.  

 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 

- Το ψυκτικό μέσο θα είναι R410-A 

 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

- Η μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από αρκετούς συμπιεστές (τουλάχιστον 2), 

συνδεδεμένους παράλληλα. 

Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία επιτρέπει την λειτουργία σε χαμηλή πίεση 

συμπύκνωσης (βελτιστοποίηση του EER, COP, ESEER)   

- Δυναμική διαχείριση υπερθέρμανσης για την καλύτερη αξιοποίηση της επιφάνειας του 

εναλλάκτη θερμότητας νερού. 

- Βελτιστοποίηση του κύκλου αποπάγωσης (defrost) 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό τάση 400V, 3- φάσεων, σε συχνότητα 50 Hz +/-10%, 

χωρίς ουδέτερο. 

- Ο έλεγχος τάσης θα γίνεται από μετασχηματιστή εγκατεστημένο εργοστασιακά. 

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά 

εγκατεστημένος, που λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τύπου Touch Screen 

Ο πίνακας ελέγχου Touch-Screen  θα πρέπει να περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία 

επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία Ethernet over (IP), φιλική προς το χρήστη και 

έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’ με δυναμικά γραφικά και θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες 

δυνατότητες:  

 

 Ενεργειακή διαχείριση: 

- Καταγραφή της ηλεκτρικής κατανάλωσης του μηχανήματος από τον πίνακα ελέγχου, με 

προαιρετικό ενεργειακό μετρητή. 

 Προηγμένες ενσωματωμένες δυνατότητες επικοινωνίας: 
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- Εύκολη και υψηλής ταχύτητας τεχνολογία επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του 

κτηρίου με τεχνολογία Ethernet over (IP). 

- Θύρα Ethernet  για εύκολη επικοινωνία από οποιαδήποτε τοπική συσκευή συνδεδεμένη σε 

Ethernet ή δίκτυο intranet. 

- Πρόσβαση σε πλήθος παραμέτρων της μονάδας. 

 Touch χειριστήριο 

- Φιλική προς το χρήστη και με δυναμικά γραφικά έγχρωμη οθόνη αφής ≥4,3’’ 

- Περιεκτικές και σαφής πληροφορίες διαθέσιμες σε 8 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Κινέζικα, Ιταλικά και Πορτογαλικά)  

- Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφορετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, προσωπικό 

service, εργοστάσιο). 

 Υπενθύμιση περιοδικής συντήρησης: 

Ο πίνακας ελέγχου της μονάδας θα παρέχει την δυνατότητα υπενθύμισης περιοδικής συντήρησης 

του συγκροτήματος. Όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται: 

- Η περίοδος μεταξύ δύο ελέγχων συντήρησης θα μπορεί να επιλεγεί. Αυτή η περίοδος θα 

μπορεί να καθορίζεται από τον χειριστή αναλόγως της εφαρμογής και θα μπορεί να είναι: 

a. Είτε περίοδος ημερών, είτε μήνες 

b. ή βάση των ωρών λειτουργίας 

 

Η αντίστροφη μέτρηση θα πρέπει να ξεκινά με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στην 

οθόνη του πίνακα θα πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα υπενθύμισης που θα αναφέρει “Maintenance 

reminder in xx days or xx operating hours – contact your Maintenance Company“: 

 

- Προγραμματισμένη συντήρηση σε μήνες: 

a. 10 μέρες πριν την ημερομηνία ελέγχου για περίοδο ελέγχου < 3 μηνών 

b. 20 μέρες πριν την ημερομηνία ελέγχου για περίοδο ελέγχου >3 μηνών 

- Προγραμματισμένη συντήρηση σε ώρες λειτουργίας: 

a. 150 ώρες πριν την ημερομηνία ελέγχου για περίοδο ελέγχου < 1000 ωρών 

b. 300 ώρες πριν την ημερομηνία ελέγχου για περίοδο ελέγχου > 1000 ωρών 

 

Το μήνυμα υπενθύμισης θα πρέπει να παραμένει στην οθόνη μέχρι να το σβήσει ο χειριστής. 

Όταν παρέλθει η ημερομηνία συντήρησης, θα πρέπει να ενεργοποιείται alarm (χωρίς να 

διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας). 

Η προειδοποίηση της συντήρησης καθώς και το alarm που σχετίζεται με αυτή την λειτουργία θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα σε bus, ώστε να ενημερώνεται το BMS. 
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 Υπενθύμιση υποχρεωτικής συντήρησης– Έλεγχος στεγανότητας FGAS: 

Ο πίνακας ελέγχου της μονάδας θα παρέχει την λειτουργία υπενθύμισης υποχρεωτικής 

συντήρησης του συγκροτήματος για έλεγχο στεγανότητας FGAS. Όταν ενεργοποιείται αυτή η 

λειτουργία: 

Η περίοδος μεταξύ δύο ελέγχων στεγανότητας θα μπορεί να επιλεγεί (3 μήνες/6 μηνες/1 έτος), 

ανάλογα με την ποσότητα ψυκτικού μέσου του συγκροτήματος και του CO2 σε τόνους, βάση του 

κανονισμού FGAS.  

Η αντίστροφη μέτρηση θα πρέπει να ξεκινά με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στην 

οθόνη του πίνακα θα πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα υπενθύμισης που θα αναφέρει “Regulatory 

FGas Check in xx days – contact your Maintenance Company“: 

a. 15 μέρες πριν την ημερομηνία ελέγχου, για έλεγχο κάθε 3 μήνες 

b. 21 μέρες πριν την ημερομηνία ελέγχου, για έλεγχο κάθε 6 μήνες ή 1 έτος 

Το μήνυμα υπενθύμισης θα πρέπει να παραμένει στην οθόνη μέχρι να το σβήσει ο χειριστής. 

Όταν παρέλθει η ημερομηνία συντήρησης, θα πρέπει να ενεργοποιείται alarm (χωρίς να 

διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας). 

Η προειδοποίηση της συντήρησης καθώς και το alarm που σχετίζεται με αυτή την λειτουργία θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα σε bus, ώστε να ενημερώνεται το BMS. 

 

Απομακρυσμένος έλεγχος 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του πίνακα ελέγχου Touch από το 

internet, χρησιμοποιώντας σύνδεση Ethernet, παρέχοντας γρήγορο και εύκολο έλεγχο. 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σειριακή θύρα RS485, προσφέροντας την 

δυνατότητα για πολλαπλό απομακρυσμένο έλεγχο, παρακολούθηση και διάγνωση λειτουργιών. Η 

μονάδα θα πρέπει επίσης να επικοινωνεί με άλλα συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, μέσω 

διάφορων προαιρετικών θυρών επικοινωνίας. 

Ο τερματικός πίνακας ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας 

μέσω καλωδίωσης για τις παρακάτω λειτουργίες: 

- Εκκίνηση/παύση: Ανοίγοντας αυτή την επαφή, η μονάδα θα κλείνει 

- 2ο σημείο λειτουργίας (setpoint): Κλείνοντας αυτή την επαφή ενεργοποιείται το δεύτερο 

σημείο λειτουργίας της μονάδας (παράδειγμα: λειτουργία μειωμένης ή μηδενικής 

ζήτησης) 

- Περιορισμός ισχύος: Κλείνοντας αυτές τις επαφές, περιορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική 

ισχύς της μονάδας στις προκαθορισμένες τιμές. 
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- Ένδειξη λειτουργίας: Ελεύθερη τάσης επαφή η οποία υποδηλώνει ότι  η μονάδα είναι σε 

λειτουργία  

- Ένδειξη alarm: Επαφή ελεύθερη τάσης η οποία υποδηλώνει την παρουσία σημαντικού 

σφάλματος το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ενός ή δύο ψυκτικών κυκλωμάτων. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί και να λειτουργεί σε πλήρες ή μερικό φορτίο σε 

εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ως ακολούθως: 

Σε λειτουργία θέρμανσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -15°C έως 40°C. 

Σε λειτουργία ψύξης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C έως 48°C. 

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- H μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης  on / off χωρίς 

ασφάλειες 

- Ένα σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

- Η μονάδα θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 3 φάσεων και υπό τάση με βάση τα 

αναγραφόμενα στον πίνακα της μονάδας. 

- Τα σημεία ελέγχου θα είναι προσβάσιμα μέσω του πίνακα αυτοματισμού μονάδας. 

- Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά με πλήρη πίνακα αυτοματισμού και 

ελέγχου.    

 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.  

 

Υδραυλική μονάδα 

- H υδραυλική μονάδα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο της αντλίας χωρίς να 

αυξηθούν οι διαστάσεις της και να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: εύκολα 

αφαιρούμενο φίλτρο, αντλία νερού, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, 2 βάνες 

αδειάσματος, 2 μεταδότες πίεσης για την μέτρηση της πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο, 

2 αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου.                      

Η αντλία θα πρέπει να προστατεύεται από το φαινόμενο της σπηλαίωσης μέσω 

ηλεκτρονικού ελέγχου της πίεσης αναρρόφησης της αντλίας νερού. 

-  Υδραυλική μονάδα με αντλία ή αντλίες, υψηλής πίεσης, σταθερών στροφών 

Ενδεικτικός τύπος: Carrier - 30RQS - AquaSnap 
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5.7  Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ ή AHU) 

 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι του τύπου draw through ή blow through.             

Το εργοστασιακά κατασκευασμένο κέλυφος θα παραδίδεται σε τεμάχια για εξωτερική 

εγκατάσταση.  

 

Περίβλημα 

Η κατασκευή της ΚΚΜ θα αποτελείται από τον σκελετό και τα πανέλα. Ο σκελετός θα 

κατασκευάζεται από προφίλ αλουμινίου πάχους 1-mm γαλβανισμενο και βαμμένο 

εξασφαλίζοντας έναν στοιβαρό αλλά ελαφρύ σκελετό. Ο σκελετός θα στηρίζει διπλά τοιχώματα 

πάχους 60-mm κατελάχιστον που θα περιλαμβάνουν πάνελ, θυρίδες επίσκεψης κλπ.  

Η τυποποιημένη κατασκευή των μονάδων θα αποτελείται από τοιχώματα τύπου sandwich με 

μόνωση υαλοβάμβακα πυκνότητας 20-30kg/m3 πάχους τουλάχιστον 60mm. Τόσο η εξωτερική 

όσο και η εσωτερική επιφάνεια του πάνελ θα είναι πάχους τουλάχιστον 0,8mm και θα αποτελεί 

γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με αντιδιαβρωτική επίστρωση πολυεστερική βαφής 

Το δάπεδο της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο με μόνωση isophenic (IPN) με ενισχυμένα 

θερμικά χαρακτηριστικά, υψηλή αντοχή στην πίεση και τη δυνατότητα να περπατήσει κανείς 

πάνω σε αυτό χωρίς κανέναν κίνδυνο παραμόρφωσης. 

Η μόνωση αυτήν θα έχει κλάση πυροπροστασίας IPN σύμφωνα με το EN 13501-1 κατ’ελάχιστον 

0,024W/mK ενώ η πυκνότητά του θα είναι μεταξύ 30-40 kg/m3. 

 

Τόσο οι θυρίδες όσο και τα παράθυρα επίσκεψης θα έχουν την ίδια κατασκευή και πάχος με τα 

πάνελ (60 mm). Κατ’αυτόν τον τρόπο οι τεχνικές προδιαγραφές του περιβλήματος παραμένουν οι 

ίδιες αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι πόρτες. 

Στο περίβλημα θα χρησιμοποιούνται ανθεκτικά στην φθορά πλαστικά καλύμματα στα σημεία 

όπου βρίσκονται οι βίδες στήριξης για την καλαίσθητη εμφάνιση αλλά και για την πρόληψη 

ζημιών στο τοίχωμα του περιβλήματος 

 

Για την ένωση των προφίλ αλουμινίου θα χρησιμοποιούνται πλαστικές γωνίες από άκαμπτο και 

σταθερό ABS υλικό όπου θα εξασφαλίζουν την αεροστεγή εφαρμογή και το ερμητικό σφράγισμα 

αυτών. Οι γωνίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στις 

μεταβολές των θερμοκρασιών, ανθεκτικές στην διάβρωση και υγειονομικού τύπου. 

 

Η μονάδα διαχείρισης αέρα θα κατασκευάζεται σε επιμέρους τμήματα σύμφωνα με τις διαστάσεις 

της και στη συνέχεια, θα μπορεί να συναρμολογηθεί στο πεδίο. Τα επιμέρους τμήματα θα πρέπει 
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να συνδέονται από το εσωτερικό και όχι από την εξωτερική τους πλευρά και κανένα εξάρτημα 

σύνδεσης δεν θα πρέπει να είναι ορατό εξωτερικά από την άποψη της αισθητικής. 

Ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας διαχείρισης αέρα και το σημείο σύνδεσης, τα εξαρτήματα 

σύνδεσης μπορεί να είναι τρίγωνα (για σύνδεση από τις γωνίες) ή ορθογώνια (για σύνδεση από 

τις πλευρές). 

Λωρίδες σύνδεσης από καουτσούκ θα πρέπει να εφαρμόζονται στην εσωτερική επιφάνεια της 

μονάδας διαχείρισης αέρα πέραν των λαμαρίνων για επιπλέον σφράγιση μετά τη συναρμολόγηση. 

Με αυτό τον τρόπο τόσο η αεροστεγής συναρμογή όπως επίσης και η θερμική απόδοση της ΚΚΜ 

θα διατηρούνται ενώ η επιφάνεια της μονάδας διαχείρισης αέρα θα διατηρεί την λεία της μορφή. 

 

Επειδή η μονάδα θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει στον βασικό εξοπλισμό να 

παρέχονται τα ακόλουθα: 

 Επίπεδη οροφή από υδατοστεγές και ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία UV υλικό το 

οποίο θα εφαρμόζεται στη μονάδα διαχείρισης αέρα με μια ειδική θερμική επεξεργασία 

για μονάδες με ύψος μικρότερο από 2 μέτρα και θα εκτείνεται τουλάχιστον 60mm 

περιμετρικά της μονάδας. 

Για μονάδα ύψους μεγαλύτερου από 2m η κατασκευή του σκέπαστρου θα πρέπει είναι επικλινής. 

 Εφαρμογή επιπλέον σιλικόνης για καλύτερη στεγανοποίηση 

 Ανοξείδωτες βίδες με λάστιχο 

Τα χαρακτηριστικά του περιβλήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το EN 1886, βασιζόμενα σε 

μετρήσεις που γίνονται σε ένα κιβώτιο αναφοράς και σε μία πραγματική μονάδα. 

Υπάρχουν δύο Ευρωπαικά πρότυπα που αφορούν στα χαρακτηριστικά της κατασκευής του 

περιβλήματος στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδας όπως επίσης και στην κατηγοριοποίηση 

και αποδόσεις αυτών, τα επιμέρους στοιχεία και μέρη αυτών αντιστοίχως: 

EN 1886 – 1998 “Air handling units – Mechanical performance”  

EN 13053 – 2001 Air handling units – Ratings and performance for units, components and 

sections 

 

Διαρροή αέρα περιβλήματος  

Ανάλογα με την κατασκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και των ονομαστικών πιέσεων 

λειτουργίας, η διαρροή του αέρα από το περίβλημα μετριέται στις ακόλουθες συνθήκες δοκιμής: 

 Όλα τα επιμέτους τμήματα στα -400 Pa αρνητική πίεση, εφόσον υπάρχει μόνο υποπίεση 

στη μονάδα 

 Τα τμήματα με υπερπίεση στα +700 Pa ή υψηλότερη θετική πίεση, εφόσον η πίεση 

λειτουργίας μετά τον ανεμιστήρα είναι υψηλότερη από 250 Pa. Εάν η πραγματική πίεση 
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λειτουργίας που θα προκύψει είναι υψηλότερη από 700 Pa, τα τμήματα αυτά δοκιμάζονται 

στις πραγματικές συνθήκες πίεσης. 

 Τα υπόλοιπα τμήματα δοκιμάζονται στα -400 Pa υποπίεση. 

 

Τα επιτρεπόμενα όρια διαρροής αέρα είναι συνδεδεμένα με την κατηγοριοποίηση των φίλτρων 

στο αντίστοιχο τμήμα. Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια διαρροής αέρα πρέπει να ορίζονται ως 

L1*: 

 

 

 

Κλάση 

Διαρροή αέρα περιβλήματος σύμφωνα με το EN 1886 / 2007 

Ποιότητα 
Μέγιστη διαρροή 

στα – 400 Pa 

(l x s-1 x m-2) 

Μέγιστη διαρροή 

στα + 700 Pa 

(l x s-1 x m-2) 

Μέγιστη 

κατηγοριοποίηση 

φίλτρων σύμφωνα με 

το EN 779 

L1 0.15 0.22 Better than F9 + 

L2 0.44 0.63 F8-F9 ↑ 

L3 1.32 1.90 G1-F7 - 

 

*Όπου η μέγιστη επιτρεπόμενη διαρροή αέρα στα φίλτρα πρέπει να είναι F9 σύμφωνα με το EN 

1886 – 1998 (ολική διαρροή 0.5%) 

 

Θερμική αγωγιμότητα U σύμφωνα με EN 1886 - 1998 & prEN 1886 

Ο συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας ενός κιβωτίου είναι ο μέσος συντελεστής θερμικής 

αγωγιμότητας της κατασκευής σε W x m-2 x K-1 σε σχέση με την εξωτερική επιφάνεια και πρέπει 

να είναι κατ’ελάχιστον T3 

 

Κλάση 
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας [W x m-2 x K-1] 

Ποιότητα 
EN 1886 / 2007 

T1 U < 0.5 + 

T2 0.5 < U < 1.0 

↑ T3 1.0 < U < 1.4 

T4 1.4 < U < 2.0 

T5 Μη διαθέσιμο - 

 



53 

Συντελεστής θερμογέφυρας kb σύμφωνα με EN 1886 - 1998 & prEN 1886 

Ο συντελεστής θερμογέφυρας ορίζεται από το πηλίκο της διαφοράς της εσωτερικής 

θερμοκρασίας του αέρα μείον την υψηλότερη θερμοκρασία της επιφάνειας, διαιρούμενη με τη 

διαφορά θερμοκρασίας του αέρα ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

Η μετρούμενη τιμή που θα ταιριάζει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, υποδεικνύει αν 

υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια ή όχι. Καθώς ο συντελεστής θερμογέφυρας αυξάνεται,                 

η πιθανότητα συμπύκνωσης μειώνεται. Η μικρότερη αποδεκτή τιμή πρέπει να είναι TB2 όπως 

φαίνεται παρακάτω 

 

 

Κλάση 
Συντελεστής θερμικής γέφυρας kb Ποιότητα 

EN 1886 / 2007  

ΤΒ1 0.75 < kb < 1.0 + 

TB2 0.60 < kb < 0.75 

↑ ΤΒ3 0.45 < kb < 0.60 

ΤΒ4 0.30 < kb < 0.45 

ΤΒ5 Μη διαθέσιμο - 

 

Ηχητική μόνωση περιβλήματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1886 / 2007 

Η ακουστική μόνωση του περιβλήματος όπως ορίζεται σύμφωνα με το EN 1886, είναι  η 

ηχομόνωση που επιτυγχάνεται εγκιβωτίζοντας μία πηγή ήχου στο κιβώτιο αναφοράς. 

Για το σκοπό αυτό, η μέση στάθμη ηχητικής πίεσης από μια πηγή θορύβου τοποθετημένη στο 

δάπεδο, θα πρέπει να μετράται σε ένα φανταστικό χώρο που περικλείει αυτήν. 

Για όλα τα είδη περιβλήματος η μετρούμενη ηχοαπόσβεση διαμορφώνεται σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Κιβώτιο αναφοράς 
Συχνότητα μέσης 

οκτάβας [Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 

INOX (in B)  

 

 

Ηχοαπόσβεση [dB] 

17 20 20 22 21 29 36 

INOX (in/out B) 17 20 20 22 21 29 36 

GP080PIR mm PIR foam + 

glasswool 
19 19 20 22 21 30 36 

RP080 60mm PIR foam + 

rockwool 
17 20 20 22 21 29 36 

RR125A 23 25 25 24 25 32 34 
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RP125 17 18 18 21 24 31 36 

INOX (in A) 17 20 20 22 21 29 36 

INOX (in/out A) 17 20 20 22 21 29 36 

 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, οι μονάδες θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται τουλάχιστον ως 

T2 TB2 F9 L1 D1 σύμφωνα με το πρότυπο EN1886 και πρέπει να είναι τουλάχιστον A+ 

ενεργειακής κλάσης 

 

Η μονάδα θα πρέπει επίσης να ακολουθούν την οδηγία EC-Directive 1253/2014/EG για τις ΚΚΜ 

που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2014. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των ΚΚΜ θα πρέπει να 

εφαρμόζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 

Τόσο το λογότυπο της συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία ERP όσο και η ενεργειακή 

κατηγοριοποίηση της μονάδας θα πρέπει να είναι ορατά στην τεχνική σελίδα υπολογισμού  

έκαστης ΚΚΜ. 

 

Οδηγία EC-Directive 1253/2014/EG για τις ΚΚΜ 

 

Οι γενικές απαιτήσεις για τις μονάδες αερισμού (ventilation units – VU) είναι οι εξής: 

 Να είναι εφοδιασμένες με κινητήρα 3 ταχυτήτων ή με ελεγκτή ταχύτητας  

Ο ελεγκτής ταχύτητας δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχεται από τον κατασκευαστή 

 Να είναι εφοδιασμένες με ένα οπτικό μέσο ελέγχου για το φράξιμο των φίλτρων 

(Μανόμετρο ή μέσω ελέγχου της συσκευής) από 1η Ιανουαρίου του 2016 

 

Οι μονάδες αερισμού επίσης κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

 Μονής κατεύθυνσης Μονάδα Εξαερισμού UVU συνδεόμενες προς τα έξω με έναν 

ανεμιστήρα. 

 BVU (Διπλής κατεύθυνσης Μονάδα Αερισμού) με σύστημα ανάκτησης θερμότητας 

(SRC) δίχως μεταφορά υγρών (Περιστροφικοί, πλακοειδής, κλπ) ή με μεταφορά υγρών, 

εξοπλισμένους με ανεμιστήρα προσαγωγής. 

 

Οι γενικότερες απαιτήσεις τους είναι οι ακόλουθες: 
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Μονής κατεύθυνσης Μονάδα Εξαερισμού UVU συνδεόμενες προς τα έξω με 

έναν ανεμιστήρα 

 

Για τον υπολογισμό της συμμόρφωσης αναφορικά με την Σχετική Ισχύ των 

ανεμιστήρων (SFPint) εφαρμόζεται η ακόλουθη ελάχιστη θεωρητική προσέγγιση διάταξης: ένα 

φίλτρο αναφοράς F7 και η αποδοτικότητα του κινητήρα των ανεμιστήρων. 

Οι κινητήρες ανεμιστήρων πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις 

απόδοσης: 

 Αν Pelectr <30kW, τότε η απόδοση του ανεμιστήρα θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 x 

ln(P) + 35 

 Αν Pelectr> 30kW, τότε η απόδοση του ανεμιστήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

56,1%  

 SFPintmax 250 / M3S-1 

Τέλος εφαρμόζεται μια ποινή F αν το φίλτρο είναι απών ή χαμηλότερης αποδοτικότητας. 

 

BVU (Διπλής κατεύθυνσης Μονάδα Αερισμού) με σύστημα ανάκτησης 

θερμότητας (SRC) δίχως μεταφορά υγρών (Περιστροφικοί, πλακοειδής, 

κλπ) ή με μεταφορά υγρών, εξοπλισμένους με ανεμιστήρα προσαγωγής. 

 

Για τον υπολογισμό της συμμόρφωσης με την τιμή SFPint εφαρμόζεται η ακόλουθη ελάχιστη 

θεωρητική προσέγγιση διάταξης: μία πλευρά εισόδου, ένα φίλτρο που είναι κατ’ελάχιστο κλάσης 

F7, το σύστημα ανάκτησης θερμότητας (SRC) και η απόδοση του συγκροτήματος κινητήρα-

ανεμιστήρα για την πλευρά προσαγωγής και ένα μέσο φίλτρο κλάσης κατ’ελάχιστον M5, το 

σύστημα ανάκτησης θερμότητας και η απόδοση του συγκροτήματος κινητήρα-ανεμιστήρα για 

την πλευρά απόρριψης.  

Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος ανάκτησης θερμότητας πρέπει να υπολογίζεται ως παροχή 

μάζας εξισσοροπημένη σε απόδοση επί ξηρού με διαφορά θερμοκρασίας 20° C μεταξύ της 

εισόδου και εξόδου σύμφωνα με το EN308 και πρέπει να επιτυγχάνονται τα ελάχιστα επίπεδα 

απόδοσης που καθορίζονται ανάλογα με τον τύπο της τεχνολογίας που αφαρμόζεται ως 

ακολούθως: 

 SRC (χωρίς μεταφορά υγρών) απόδοση> 73% 

 SRC (με μεταφορά υγρών) απόδοση> 67% 

Τέλος εφαρμόζεται μπόνους Ε αν η απόδοση της ανάκτησης είναι μεγαλύτερη ενώ εφαρμόζεται 

ποινή F αν το φίλτρο είναι απών ή χαμηλότερης αποδοτικότητας. 
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Όλες οι μονάδες θα πρέπει να κατασκευάζονται σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO9001 και 

14001 και πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent.  

Όλες οι μονάδες θα εμφανίζουν: 

 Καλαίσθητη εμφάνιση 

 Καμμία παραμόρφωση κατά την μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία λόγω της 

στοιβαρής κατασκευής και διασύνδεσης των επιμέρους κιβωτίων. 

 Αφαιρούμενα πανέλα 

 Λείες εσωτερικές επιφάνεις χωρίς προεξέχονται μέρη. 

Τα κιβώτια των ανεμιστήρων, κινητήρων και υγραντών θα φέρουν παράθυρα για εύκολη 

εποπτεία. 

 

Σύνθεση μονάδων. 

 

Οι ΚΚΜ θα αποτελούνται από τα ακόλουθα τμήματα: 

 Κιβώτιο μίξης (νωπού,απόρριψης, ανακυκλοφορίας) αέρα. 

 Ανεμιστήρα προσαγωγής 

 Κιβώτιο φίλτρων 

 Κιβώτιο Στοιχείων 

 Τμήμα ανάκτησης θερμότητας 

 Ανεμιστήρα επιστροφής 

 

Κιβώτιο μίξης αέρα. 

Τα κιβώτια μίξης θα περιλαμβλάνουν διαφράγματα αεροδυναμικής κατασκευής 

Τα διαφράγματα θα έχουν πτερύγια με ελαφριά καμπυλότητα κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με 

ενισχυμένες νευρώσεις για την αποφυγή παραμορφώσεων σε υψηλές στατικές πιέσεις έως και τα 

2000Pa. 

Τα διαφράγματα θα έχουν υποστεί δοκιμή διαρροής έτσι ώστε οι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 

διαρροής αέρα 

 

Τα γρανάζια θα είναι διπλού τύπου κατασκευασμένα από PVC, όπου το εσωτερικό το οποίο είναι 

συνδεδεμένο με το πτερύγιο μέσω αυλακωτού άξονα θα περιστρέφει τον εξωτερικό δακτύλιο 

οποίος θα είναι ασφαλισμένος στο ίδιο πλαίσιο.  

Κατ’αυτόν τον τρόπο ο καλύτερος λόγος ποιότητας/μεταλλικά γρανάζια εξασφαλίζεται 
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Για μήκος διαφράγματος μεγαλύτερο από 1400mm βοηθητικά στηριγματα θα τοποθετούνται στο 

πλαίσιο αυτών. 

Τα διαφράγματα θα είναι εσωτερικά ή εξωτερικά με παράλληλα ανοιγόμενα πτερύγια και με 

άξονα για την τοποθέτηση σερβομηχανισμού. 

 

Τμήμα ανεμιστήρων 

Το τμήμα θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικόύς ανεμιστήρες με πτερύγια με 

κλίση προς τα εμπρός για συνολικές στατικές πιέσεις μέχρι τα 750Pa και πίσω για μεγαλύτερες 

στατικές πιέσεις. Σε περίπτωση που η συνολική στατική πίεση ξεπερνάει τα 1100Pa τότε θα 

πρέπει να επιλέγεται ανεμιστήρας με πτερύγια αεροδυναμικά κεκλιμένα προς τα πίσω. Οι 

ανεμιστήρες θα είναι φυγοκεντρικοί διπλού πλάτους, διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναμικά 

ζυγοσταθμισμένοι για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Τα έδρανα του άξονα θα 

φέρουν ένσφαιρους τριβείς αυτοευθυγραμμιζόμενου τύπου, αυτολίπαντους, κατάλληλους για 

διάρκεια ζωής 100.000 ωρών. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός ασύγχρονος με βραχυκυκλωμένο δρομέα, προστασίας 

IP-44 κατάλληλο για 400 V/230 V, 50 Hz που θα εδράζεται στο εσωτερικό της μονάδας σε κοινή 

ρυθμιζόμενη αντικραδασμική βάση με τον ανεμιστήρα. 

Η μετάδοση της κινήσεως στους φυγοκεντρικούς θα γίνεται με κωνικούς ιμάντες και 

αυλακοφόρες τροχαλίες, με την τροχαλία του κινητήρα μεταβλητής διαμέτρου για την κατά 

+10% μεταβολή των ονομαστικών στροφών επί τόπου του έργου χωρίς αλλαγή των τροχαλιών. 

 

Ο βαθμός SFP value θα είναι κάτω του 1,6 για τον ανεμιστήρα προσαγωγής και κάτω του 0,6 για 

τον επιστροφής. 

Η ισχύς του κινητήρα και στις δύο περιπτώσεις ανεμιστήρων, θα είναι κατά 20% τουλάχιστον 

μεγαλύτερη της απαιτούμενης για την κίνηση του ανεμιστήρα στις ονομαστικές συνθήκες 

παροχής και εξωτερικής στατικής πιέσεως κάθε μονάδας. 

Στην πόρτα επίσκεψης του συγκροτήματος θα προστίθεται και ειδικό πλέγμα προστασίας του 

κινητήρα για αποφυγή ατυχημάτων. 

Το συγκρότημα του ανεμιστήρα θα περιλαμβάνει πινακίδιο με όλες τις διαθέσιμες πληροφίρας 

για την τάνυση των ιμάντων. 

Η ελάχιστη κλάση απόδοσης των κινητήρων θα είναι IE3, προστασίας IP 55 και πυροπροστασίας F  

Φώς και διακόπτης συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε 

τμήμα ανεμιστήρα 

Τέλος θα υπάρχει κοινή αντικραδασμική βάση στηρίξεως ανεμιστήρα- κινητήρα, η οποία για 

διάμετρο ανεμιστήρα μεγαλύτερη από 280mm θα παραδίδεται με ελαστικά αντιδονητικά από 
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καουτσούκ, ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους θα στηρίζεται με την παρεμβολή αντιδονητικών 

ελατηρίων για μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών. 

 

Τμήμα ψυκτικών / θερμικών στοιχείων 

Τα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένους σε φύλλα 

αλουμινίου (προβαμμένα πτερύγια ή πτερύγια χαλκού θα μπρούν να προσφερθούν σαν 

προαιρετική επιλογή για αντιδιαβρωτική προστασία), συλλέκτες χαλύβδινοι και πλαίσιο 

στοιχείου από Stainless Steel 304 (option).  

Στο τμήμα στοιχείων, όταν υπάρχει ψυκτικό στοιχείο θα εγκαθίστανται πλαστικός 

σταγονοσυλλέκτης μετά το στοιχείο εύκολα αφαιρούμενος στην πλευρά του αέρα βοηθώντας 

στην εύκολη συντήρηση και καθαρισμό στοιχείου και λεκάνης συμπυκνωμάτων.  

Η λεκάνη συμπυκνωμάτων θα είναι κεκλιμένης μορφής κατασκευασμένη από stainless steel ενώ 

η μέγιστη πτώση πιεσης νερού δεν θα ξεπερνά τα 30kPa για τα ψυκτικά στοιχεία και τα 20kPa για 

τα θερμικά στοιχεία. 

 

Το τμήμα των στοιχείων (νερού) θα είναι εξοπλισμένο στην τυποποιημένη διάταξη των μονάδων 

με πλαστικό σιφώνι αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων που συσσωρεύονται στην λεκάνη. Το 

σιφώνι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοσο για υποπίεση όσο και για υπερπίεση και θα πρέπει να 

είναι εξοπλισμένο με πλαστικό σφαιρίδιο για να προλαμβάνεται η αναρρόφηση αέρα και η μη 

σωστή λειτουργία αυτού. 

 

Τα στοιχεία θα έχουν ίδιες συνδέσεις (είσοδος/έξοδος νερού) ενώ η μετωπική ταχύτητα αέρα δεν 

θα ξεπερνά τα 2.0 m/s. 

Όλα τα στοιχεία θα επιλεγούν με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια, πτώσης πίεσης νερού 

για χαμηλό κόστος πρωτογενούς ενέργειας και σύμφωνα με τις συστάσεις της Eurovent για τον 

υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας για τις ΚΚΜ 

 

Τμήμα Φίλτρων 

Όλα τα φίλτρα θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρούνται με μία κίνηση χρησιμοποιώντας 

βραχίονες σύζευξης όλων των πλαισίων. Με αυτόν τον τρόπο το μικρότερο δυνατό κιβώτιο 

φίλτρων μπορεί να εγκαθίστανται. Επίσης θα μπορούν να υπάρχουν slide-in φίλτρα για όλα τα 

μεγέθη 

Τα φίλτρα θα εφαρμόζονται έναντι των πλαισίων τους από το βραχίονα τοποθέτησης τους ενώ τα 

πλαίσια θα είναι κατασκευασμένα από 316L ανοξείδωτο χάλυβα ως την τυποποιημένη τους 

διάταξη. 
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Στο τμήμα επιστροφής θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα συνθετικά φίλτρα απόδοσης G4, ενώ 

στην προσαγωγή θα είναι εγκατεστημένα συνθετά G4 και φίλτρα τύπου σακούλας ελάχιστης 

απόδοσης F9  

Τα φίλτρα θα υπολογίζονται για μεσαία καθαρότητα (για την επιλογή των κινητήρων των 

ανεμιστήρων) ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για μετρητή διαφορικής πίεσης για την ευκολότερη 

συντήρηση. 

 

Τμήμα ανάκτησης θερμότητας 

Περιστροφικοί εναλλάκτες (τύπου ρόδας) 

Η απόδοση των συστημάτων τύπου ρόδας θα είναι μεγαλύτερη από 73% για να ακολουθούν την 

EC-οδηγία 1253/2014/EG για τις ΚΚΜ και θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με έλεγχο 

ενθαλπίας. 

Το υλικό της μεταφοράς θερμότητας θα αποτελείται από αλλεπάληλα κυματοειδή μεταλλικά 

φύλλα κατάλληλα τοποθετημένα για την δημιουργία τριγωνικών αξονικών καναλιών αέρα. 

Το πάχος του υλικού (κυρίως αλουμίνιο) θα είναι 60μ ή 100μ, ανάλογα με την εφαρμογή. 

Αντίστοιχα η επεξεργασία των πτυχώσεων θα εξαρτάται από την εφαρμογή. 

Το πάχος του εναλλάκτη θα είναι κατ’ελάχιστον 200 mm. Ο εναλλάκτης θα σταθεροποιείται στο 

πλαίσιό του μέσω ακτίνων συγκολλημένων στο κέλυφος από τον ομφαλό αυτών εξασφαλίζοντας 

ακαμψία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Για λόγους στοιβαρότητας και ευκολίας μεταφοράς οι μεγάλοι εναλλάκτες (πάνω από 2μ 

διάμετρο) θα παραδίδονται σε τεμάχια για εγκατάσταση στο πεδίο. 

Η περίμετρος της ρόδας θα εγκιβωτίζεται από συγκολλημένο κέλυφος αλουμινίου πάχους 3 με 5 

mm εξασφαλίζοντας της περιστροφική λειτουργία και επιτρέποντας της μέγιστη χρήση της 

μετωπικής επιφάνειας αυτής. 

Οι περιστροφικοί εναλλάκτες θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένοι στο κέλυφος της 

μονάδας. 

Τα όρια λειτουργίας των περιστροφικών εναλλακτών θα είναι τα ακόλουθα:Θερμοκρασία:

 –40...70 °C 

 Διαφορά πίεσης: max. 2000 Pa 

 Εξωτερική διαφορά πίεσης: max. 2000 Pa 

 Στατική πίεση στον εναλλάκτη: προτεινόμενα 80 – 130 Pa 

Σαν πραιρετική επιλογή θα μπορούν να προστεθούν περιστροφικοί εναλλάκτες τύπου dessicant 

(αφυγραντικοί) για εφαρμογές με απαιτήσεις πολύ χαμηλής υγρασίας. 
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Ο βαθμός απόδοσης των συστημάτων Round around coil θα πρέπει να υπερβαίνει το 73% για να 

συμμορφωνονται οι ΚΚΜ με την κοινοτική οδηγία 1253/2014/EG για τις ΚΚΜ. 

Οι αποδόσεις των συστημάτων θα πρέπει να πιστοποιούνται από την Eurovent 

 

Πρόγραμμα Επιλογής Μονάδων 

Το πρόγραμμα επιλογής της προσφερόμενης  μονάδας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά 

Eurovent και θα πρέπει να δίνει την τεχνική έκθεση όλων των κύριων μερών της μονάδας 

συμπεριλαμβανομένων των τύπων και ποσοτήτων των φίλτρων, των καμπύλων λειτουργίας των 

ανεμιστήρων και της ψυχρομετρίας των στοιχείων και εναλλακτών. 

Τα σχέδια των μονάδων θα πρέπει να εξάγονται από το πρόγραμμα σε μορφή Dwg (Autocad). 

Ενδεικτικός τύπος: Carrier - 39HQ  

 

5.8 Στόμια προσαγωγής η απαγωγής αέρα 

5.8.1 Στόμια προσαγωγής αέρα τοίχου 

Τα στόμια προσαγωγής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήματος, ονομαστικών διαστάσεων,                

δηλαδή διαστάσεων του ανοίγματος του λαιμού του αεραγωγού, όπου συνδέεται το στόμιο,               

όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Θα είναι εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, με δυνατότητα να 

έχουν εξωτερικά δύο σειρές ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων και εσωτερικά ρυθμιζόμενο 

διάφραγμα. Το κάθε πτερύγιο περιστρέφεται περί άξονα ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα.    

Εξωτερικά τοποθετείται η σειρά  με τα οριζόντια ή κατακόρυφα πτερύγια, σύμφωνα  με την 

προτίμηση της Επίβλεψης. Τα πτερύγια του διαφράγματος κινούνται με ενιαίο  μηχανισμό, που 

χειρίζεται απ' έξω  με κλειδί, κάθε δε πτερύγιο περιστρέφεται αντίστροφα από τα δύο 

εκατέρωθεν. 

Θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακορύφων οικοδομικών στοιχείων, ή πάνω στους 

αεραγωγούς. Η στερέωση θα γίνει  με επιχρωμιωμένες βίδες, ειδικής μορφής της κεφαλής, η δε 

στεγανοποίηση μέσω αφρώδους ελαστικού παρεμβύσματος, που θα διαθέτει το στόμιο.                        

Τα στόμια θα είναι ανοδειωμένα στις αποχρώσεις του χρώματος του αλουμινίου, ή του καφέ, ή θα 

έχουν υποστεί ειδική προεργασία για να δεχθούν βαφή φούρνου, όταν υπάρχουν απαιτήσεις 

γιαάλλες αποχρώσεις από τις προαναφερόμενες. Τόσο η ανοδείωση, όσο και η βαφή θα 

περιλαμβάνονται στην τιμή των στομίων. 

 

5.8.2. Στόμια απαγωγής αέρα τοίχου 

Τα στόμια απαγωγής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήματος, ονομαστικών διαστάσεων,                   

δηλαδή διαστάσεων του ανοίγματος του λαιμού του αεραγωγού, όπου συνδέεται το στόμιο, όπως 

φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Θα είναι εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο, με δυνατότητα να έχουν 
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εξωτερικά μία σειρά ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων χωρίς ρυθμιζόμενο διάφραγμα. Το κάθε 

πτερύγιο περιστρέφεται περί άξονα ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. 

Θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακορύφων οικοδομικών στοιχείων, ή πάνω στους 

αεραγωγούς. Η στερέωση θα γίνει  με επιχρωμιωμένες βίδες, ειδικής μορφής της κεφαλής, η δε 

στεγανοποίηση μέσω αφρώδους ελαστικού παρεμβύσματος, που θα διαθέτει το στόμιο.                         

Τα στόμια θα είναι ανοδειωμένα στις αποχρώσεις του χρώματος του αλουμινίου, ή του καφέ, ή θα 

έχουν υποστεί ειδική προεργασία για να δεχθούν βαφή φούρνου, όταν υπάρχουν απαιτήσεις για 

άλλες αποχρώσεις από τις προαναφερόμενες. Τόσο η ανοδείωση, όσο και η βαφή θα 

περιλαμβάνονται στην τιμή των στομίων. 

 

5.8.3. Στόμια Προσαγωγής – απαγωγής  αέρα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων 

Τα στόμια αυτού του τύπου τοποθετούνται σε οροφές και είναι εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένα 

από αλουμίνιο, με ανοδική προστασία. Κάθε στόμιο θα περιλαμβάνει: 

α) εξωτερικό σταθερό πλαίσιο από αλουμίνιο, πάχους 1,5mm, διατομής τύπου “V”, που 

προεξέχει από την τελικήπειφάνεια οροφής κατά 25mm και πτερύγια κωνικά από αλουμίνιο 

πάχους 1,2mm, που θα είναι ρυθμιζόμενα ως προς το σταθερό πλαίσιο για ρύθμιση της οριζόντιας 

διαδρομής του αέρα. 

β) Εσωτερικά πτερύγια ευθυγράμμισης της ροής. Αεροδυναμικής διατομής.  

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ενιαίο σύνολο, που συνθέτει το στόμιο οροφής. 

Ενδεικτικός τύπος: Αερογραμμή  ΟΚ. 

 

5.8.4. Στόμια JET NOZZLES 

Τα JET nozzles είναι κατάλληλα για μεγάλες αποστάσεις με πολύ καλές ακουστικές ιδιότητες. 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση ή ψύξη για χώρους με ειδικές απαιτήσεις. Η ρύθμιση τους 

γίνεται γίνεται χειροκίνητα και επιτρέπει μεταβολή στη γωνία εκτόξευσης της δέσης αέρα από 

+300 έως -300 μοίρες. Ό κώνος εκτόξευσης και η φλάντζα είναι από αλουμίνιο, ενώ το στοιχείο 

σύνδεσης είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα. Η επιφάνεια θα είναι βαμμένη σε 

χρώμα RAL. 

Ενδεικτικός τύπος: Αερογραμμή  AMB. 

 

5.9  Κυκλοφορητής νερού 

Για την κυκλοφορία του νερού στους διάφορους κλάδους σωληνώσεων προβλέπονται αντλίες 

κυκλοφορίας τύπου «κυκλοφορητή» (in line) κατάλληλες για εγκατάσταση απευθείας στις 

σωληνώσεις. Θα είναι κατάλληλη για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 3-110 οC με στατική 

πίεση τουλάχιστον 12bar και για τοποθέτηση με οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα περιστροφής. 
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Ο κυκλοφορητής δύναται ν' αποτελείται από  μία (1) μονοβάθμια αντλία-ηλεκτροκινητήρας ή 

και από δύο (2) μονοβάθμιες αντλίες - ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένες σε ένα σώμα.                        

Στην περίπτωση δύο αντλιών ηλεκτροκινητήρων,  μπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο μαζί ή η 

μία ανεξάρτητα από την άλλη (εφεδρεία 100%). Στο στόμιο κατάθλιψης υπάρχει ένα "κλαπέτο", 

που σε περίπτωση λειτουργίας της μίας αντλίας απομονώνει αυτόματα το στόμιο της άλλης. 

Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγμένη απευθείας με ελαστικό 

σύνδεσμο  με στεγανό τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα κατάλληλο για λειτουργία σε 

ηλεκτρικό δίκτυο380/220V/50Hz/3Φ με δυνατότητα να αποδίδει πλήρη ισχύ σε 

θερμοκρασίαπεριβάλλοντος  40οC. Ο ηλεκτροκινητήρας των κυκλοφορητών θα είναι 

τριφασικός (3Φ), ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, ενώ για ισχύς μέχρι 0,75ΗΡ μπορεί να 

είναι μμονοφασικός (1Φ). Και στις δύο περιπτώσεις η προστασία θα είναι ΙΡ- 44.                                     

Οι  μονοφασικοί κινητήρες θα προστατεύονται από υπερφόρτωση, που είναι αδύνατη, όταν 

το μεταφερόμενο υγρό έχει ειδικό βάρος 1kgr/dm3 και ιξώδες 1οΕ. 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα καλύπτει την  μέγιστη απορροφώμενη ισχύ από την αντλία κατά 

τις  μεταβολές παροχής και  μανομετρικού ύψους. Όλοι οι κυκλοφορητές θα είναι ενεργειακής 

κλάσης Α και θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης στροφών (INVERTER). Δp-c, Δp-v 

Δp-T. 

Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος  με την αντλία προσαρμοσμένη στον άξονα του 

κινητήρα χωρίς στυπιοθλίπτη, με ένδειξη της φοράς περιστροφής.  

Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα γίνεται  με φλάντζες, κοχλίες και 

παρεμβύσματα ή ρακόρ, για  μικρούς κυκλοφορητές  (η είσοδος και η έξοδος του  

μεταφερόμενου υγρού από τον κυκλοφορητή θα είναι σε  μια ευθεία, ώστε να είναι δυνατή η 

απ'ευθείας σύνδεσή του στις σωληνώσεις). 

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι χυτοσιδηρούν GG-25, η πτερωτή από χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο ή 

και από ειδικό πλαστικό, πχ. βακελίτης, και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα με μεγάλη 

διάμετρο για λειτουργία χωρίς ταλαντώσεις. Ο άξονας της πτερωτής και ο άξονας του κινητήρα 

θα εδράζονται σε δύο (2) αυτολίπαντους τριβείς ολίσθησης, ο ένας εκ των οποίων θα μπορεί να 

δέχεται και αξονικές φορτίσεις κατά μια κατεύθυνση. 

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο πίνακα κίνησης. Οι τελικές συνδέσεις των 

ηλεκτρικών γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτες και θα προστατεύονται μέσα 

σε εύκαμπτο χαλύβδινοσωλήνα.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες γραμμές και συνδέσεις για την 

ένταξη των αντλιών στο σύστημα αυτοματισμού και τις γραμμές τροφοδότησης. 
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Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι προδιαγραφόμενες 

παροχές και  μανομετρικά ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύμα 50Hz. 

Ο κυκλοφορητής τοποθετείται απευθείας στο δίκτυο μέσω των ειδικών Αντιδονητικών  

συνδέσμων. Σε κάθε κυκλοφορητή  θα τοποθετηθεί μανόμετρο  με διακόπτες για την εναλλάξ 

ένδειξη των πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης με το ίδιο όργανο, προκειμένου να 

προσδιορίζεται η ροή του νερού από την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας και το 

μανομετρικό ύψος από το διάγραμμα παροχή - μανομετρικό. 

 

Οι παροχές και τα μανομετρικά όλων των κυκλοφορητών δίνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 

του σχεδίου ΚΛ-405. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή πάνω στη χαρακτηριστική 

καμπύλη του κυκλοφορητή πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή για μεγάλες μεταβολές της 

υδραυλικής αντίστασης του δικτύου σωληνώσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα 

στοιχεία αυτά  με την επίβλεψη και να τα τροποποιήσει, εφ'όσον υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις από τη μελέτη. 

Κάθε κυκλοφορητής θα έχει τα παρακάτω όργανα: 

α) Δύο χειροκίνητες βάνες 

β) Ένα φίλτρο 

γ) Μία βαλβίδα αντεπιστροφής 

δ) Ένα μανόμετρο 

ε) Έδραση από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφ'οσον χρειάζεται, με τους κοχλίες για την πάκτωση 

της σιδερένιας βάσης και τον σωλήνα της αποχέτευσης από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 1" 

(28,5/33,7). 

στ) Τις απαιτούμενες πρόσθετες φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα για την σύνδεση του με 

τα δίκτυα σωληνώσεων. 

η) Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών-κυκλοφορητών θα κατασκευασθεί στεγανά 

σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.  

 

 Στις τελικές  συνδέσεις των ηλεκτρικών γραμμών προς τους ηλεκτροκινητήρες,                              

τα καλώδια τροφοδότησης θα προστατεύονται από εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα  

Ενδεικτικός τύπος κυκλοφορητή: WILO 
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5.10 Μονώσεις θερμικές  

5.10.1 Μονώσεις θερμικές σωληνώσεων  

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού ή παγωμένου νερού θα μονωθούν με 

σωλήνες αφρώδους ελαστικού υλικού κλειστής κυτταρικής δομής, για την αποφυγή απωλειών 

θερμότητας ή συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές επιφάνειες. 

 

Θερμομονωτικό υλικό. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση των σωληνώσεων θα είναι αφρώδες ελαστικό, 

κλειστής κυτταρικής δομής, ειδικού βάρους 55kg/m3 περίπου, κατάλληλο για θερμοκρασίες 

λειτουργίας από -40°C μέχρι 105°C τουλάχιστον και θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

της τάξεως του 0,036 W/mK  στους  0°C. 

Θα είναι άοσμο, θα έχει αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς μ≥7000 και δεν θα 

προσβάλλεται από υγρασία, έλαια, όζον και συνήθη διαλύματα οξέων. 

Επίσης δεν θα αποσυντίθεται και δεν θα γηράσκει με την πάροδο του χρόνου, ώστε να 

εξασφαλισθεί μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Η συμπεριφορά του έναντι της φωτιάς θα είναι σύμφωνη με ASTMD - 11692 - 65T και DIN 4102 

(αυτόσβεση). 

 

Κατασκευή μόνωσης 

Το μονωτικό υλικό είτε θα έχει την μορφή έτοιμου εύκαμπτου σωλήνα και θα φοριέται στις 

σωληνώσεις πριν την εγκατάσταση τους ή θα είναι υπο μορφή κομμένων σωλήνων με επίστρωση 

κόλλας από τον παραγωγό (αυτοκόλλητες σωλήνες) στην περίπτωση που οι σωλήνες είναι ήδη 

εγκατεστημένες. 

Μετά το πέρας της δοκιμής πιέσεως των σωληνώσεων θα επαλειφθούν τα άκρα των μονωτικών 

σωλήνων με κολλώδη ουσία, κατάλληλη για το υλικό της μόνωσης και θα συγκολληθούν με 

δυνατή πίεση μεταξύ τους. 

Στα τερματικά σημεία της μόνωσης θα γίνει συγκόλληση του μονωτικού σωλήνα πάνω στην 

σωλήνωση σε μήκος περίπου 5cm. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί, στα σημεία συνδέσεως των σωλήνων, τα σημεία αλλαγής 

διευθύνσεως, τις διακλαδώσεις και τις θέσεις βαννών και λοιπών εξαρτημάτων του δικτύου 

σωληνώσεων. 

Τα σημεία αυτά θα μονωθούν με ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα στο εργοτάξιο σύμφωνα με τις 

οδηγίες που δίνονται στα σκίτσα που ακολουθούν. 
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Τα στηρίγματα των σωλήνων δεν θα διαπερνούν την μόνωση. 

Η μόνωση στο σημείο στήριξης θα περιβάλλεται με φύλλο λαμαρίνας μήκους 3 Dα                             

(Dα: εξωτερική διάμετρος της μόνωσης) συμμετρικά τοποθετημένο ως προς το στήριγμα έτσι 

ώστε να μην μειώνεται το πάχος της μόνωσης λόγω πιέσεων. 
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Στην περίπτωση που το δίκτυο που θερμομονώνεται οδεύει στο ύπαιθρο (δώματα, εξωτ. τοίχους 

κλπ.) ή σε χώρους όπου η μόνωση χρειάζεται προστασία, η θερμική μόνωση αφού 

κατασκευασθεί όπως περιγράφεται παραπάνω, προστατεύεται εξωτερικά με κυλινδραρισμένα 

φύλλα αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,6mm. Τα φύλλα θα συνδέονται μεταξύ τους με 

επικάλυψη στους εγκάρσιους αρμούς. Οι κατά μήκος αρμοί θα καλύπτονται με κούμπωμα των 

άκρων του κάθε φύλλου που θα διαμορφώνεται σε αυλάκια. Σε όλους τους αρμούς το στερέωμα 

των φύλλων μεταξύ τους θα γίνει με ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες. 

Μηχανική προστασία θα έχει μόνο το δίκτυο που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο (δώμα). 

Πάχη μονώσεων 

Για δίκτυα ζεστού – κρύου  νερού εντός του κτιρίου το πάχος της μόνωσης θα είναι  9mm  

Για δίκτυα ζεστού – κρύου  νερού στο ύπαιθρο το πάχος της μόνωσης θα είναι  : 19mm 

Ενδεικτικός τύπος μόνωσης: AF/ARMAFLEX 

 

 

5.10.2 θερμικές μονώσεις αεραγωγών με πλάκες αφρώδους  ελαστικού υλικού 

Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής κλιματισμένου αέρα καθώς και οι αεραγωγοί λήψης νωπού αέρα 

θα μονωθούν, με πλάκες αφρώδους ελαστικού υλικού κλειστής κυτταρικής δομής, για την 

αποφυγή απωλειών θερμότητας ή συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές επιφάνειες. 

Το Θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση των αεραγωγών θα είναι 

αφρώδες ελαστικό, κλειστής κυτταρικής δομής, κατάλληλο για θερμοκρασίες εφαρμογής από 

±0°C μέχρι 100°C τουλάχιστον και θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της τάξης του 

0,040 W/m K στους 10°C. 

Θα είναι άοσμο, θα έχει μεγάλη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς και δεν θα 

προσβάλλεται από υγρασία, έλαια, όζον και συνήθη διαλύματα οξέων. 

 

Θα διατηρεί την μορφή και τις διαστάσεις του ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, δεν θα αποσυντίθεται και δεν θα γηράσκει με την πάροδο του 

χρόνου. 

Η συμπεριφορά του έναντι της φωτιάς θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς DIN 4102, 

κατηγορία Β1 ή ASTM D - 11692 - 65T (αυτόσβεση). 

 

 

Κατασκευή μόνωσης 

Η θερμομόνωση των αεραγωγών στο εσωτερικού και το εξωτερικό του κτιρίου θα γίνει με πλάκες 

αφρώδους υλικού κλειστής κυτταρικής δομής. 



67 

Πριν από την κατασκευή της μόνωσης οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθαρίζονται 

επιμελημένα και θα απολιπαίνονται. 

Πάνω στην μη λεία όψη των μονωτικών πλακών θα απλώνεται ομοιόμορφα σε λεπτή στρώση, 

ειδική κόλλα. Η ίδια κόλλα θα απλώνεται και πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του αεραγωγού.                 

Η κόλληση θα γίνεται σε όλη την επιφάνεια. Στις ακμές των αεραγωγών θα υπάρχει πλήρης 

επαφή των καθέτων μεταξύ τους πλακών κατά το πάχος τους. Οι αρμοί ένωσης κολλιούνται και 

θα επικαλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη ταινία πλάτους 5cm. Στην περίπτωση κυκλικών 

αεραγωγών η κατασκευή της μόνωσης θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα φύλλο 

έτσι ώστε να έχουμε μόνο ένα αρμό σύνδεσης. Ο αρμός αυτός θα καλύπτεται ομοίως με ειδική 

αυτοκόλλητη ταινία. Τα στηρίγματα των αεραγωγών δεν θα διαπερνούν την μόνωση. Η μόνωση 

στο σημείο στήριξης θα περιβάλλεται με φύλλο λαμαρίνας πλάτους 20cm συμμετρικά 

τοποθετημένο ως προς το στήριγμα έτσι ώστε να μην μειώνεται το πάχος της μόνωσης λόγω 

πιέσεων. 

Στην περίπτωση κυκλικών αεραγωγών (χώρος αίθριου και εκπαίδευσης), όπου απαιτείται 

προστασία της θερμομόνωσης ή αυτή πρέπει να καλυφθεί για αισθητικούς λόγους, τότε η θερμική 

μόνωση θα κατασκευάζεται όπως αναπτύχθηκε παραπάνω και θα καλύπτεται στην συνέχεια με 

κυλινδραρισμένα φύλλα αλουμινίου πάχους 6/10mm.  

Η μόνωση των αεραγωγών δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση εσωτερικά. 

Τα δίκτυα εξαερισμού δεν θα θερμομονωθούν. 

Όλα τα δίκτυα των αεραγωγών που βρίσκονται στο ύπαιθρο (δώμα) αφού θερμομονωθούν θα 

περιτυλιχθούν με φύλλο αλουμινίου πάχους 6/10mm για μηχανική προστασία. 

 

Πάχη μονώσεων 

Για δίκτυα εντός του κτιρίου το πάχος της μόνωσης θα είναι  5mm  

Για δίκτυα εκτός του κτιρίου στο ύπαιθρο το πάχος της μόνωσης θα είναι 20mm 

 

Ενδεικτικός τύπος μόνωσης: FRELEN 
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6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των ισχυρών ρευμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τα συνημμένα 

σχέδια και περιλαμβάνουν: 

• Αγωγούς - Σωλήνες 

• Διακόπτες-ρευματοδότες 

• Συσκευές 

• Φωτιστικά 

• Πίνακες 

• Διάφορα εξαρτήματα 

• Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης Δίκτυο γειώσεων 

 

Η εγκατάσταση φωτισμού περιλαμβάνει τις καλωδιώσεις από αγωγούς 1.5 mm2 εντός 

μεταλλικής σχάρας ή πλαστικού καναλιού, τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες και τις 

αυτόματες θερμικές ασφάλειες των πινάκων. 

Επίσης προβλέπεται εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας με κεντρικά τροφοδοτούμενα και 

ελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας. 

Η εγκατάσταση των ρευματοδοτών αποτελείται από τις καλωδιώσεις από αγωγούς διατομής 2.5 

mm2 εντός μεταλλικής σχάρας ή πλαστικού καναλιού, τους ρευματοδότες και τις αυτόματες 

θερμικές ασφάλειες των πινάκων. 

Από την ΔΕΗ μέσω υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης, τροφοδοτείται ο μετασχηματιστής 

υποβιβασμού της τάσης και στη συνέχεια ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης. Από τον κεντρικό 

ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοτούνται οι μερικοί πίνακες των ορόφων, οι υποπίνακες του 

κλιματισμού κλπ. 

Εντός των χώρων των γραφείων, περιμετρικά, θα εγκατασταθεί σύστημα από πλαστικό επίτοιχο 

κανάλι, σε ύψος που θα καθορισθεί από την επίβλεψη, για την ανάπτυξη των καλωδιώσεων των 

ισχυρών ρευμάτων, DATA και τηλεφώνου και πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν όλοι οι 

αντίστοιχοι ρευματοδότες. Η όλη εγκατάσταση θα εξασφαλίζει ευελιξία στην επιλογή των 

θέσεων παροχών και υψηλή αισθητική. Τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν τα 

ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: 

Τα κανάλια εγκατάστασης θα αποτελούν πλήρη λύση για την διακριτική όδευση των καλωδίων 

στις εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων. Θα αποτελούνται από ενιαίο εσωτερικό χώρο ο 

οποίος, αναλόγως των διαστάσεών τους, θα μπορεί προαιρετικά να χωρισθεί σε δύο ή τρία 

τμήματα με ενιαία ή ανεξάρτητα καλύμματα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη και 

συνέχεια ακόμη και σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες. Με την τοποθέτηση των καλυμμάτων το 

σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή προστασία των αγωγών. Με την τμηματοποίηση θα 
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εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, ο συνεχής διαχωρισμός ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων. Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα εξαρτήματα της ίδιας 

σειράς ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση 

πυρκαγιάς κλπ.) μέσα από σχισμές, κενά και γενικά κακή εφαρμογή καναλιού και εξαρτημάτων. 

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της πλήρους σειράς εξαρτημάτων: Θα είναι δυνατή κάθε 

απαιτούμενη αλλαγή κατεύθυνσης και διακλάδωση χωρίς ασυνέχειες. Οι αγωγοί που τα 

διατρέχουν (χαλκός, οπτικές ίνες), θα τηρούν τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO/IEC 11801, 

TIA/EIA 568 σχετικά με την ελάχιστη απαιτητή ακτίνα καμπυλότητας για εγκαταστάσεις 

δομημένης καλωδίωσης αλλά και τον συνεχή διαχωρισμό των ισχυρών με ασθενή, ακόμη και σε 

γωνίες. Το διακοπτικό υλικό θα στηρίζεται στο κανάλι μέσω στιβαρού εξαρτήματος 

αποκλείοντας την απευθείας στήριξη. Η χρησιμοποίηση των εξαρτημάτων στήριξης διακοπτικού 

υλικού είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συνεχούς προστασίας των αγωγών και επιπλέον 

προσφέρει απόλυτη ομοιομορφία και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση. Κανάλια, 

εξαρτήματα καναλιών και μηχανισμοί διακοπτικού υλικού θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.Ο 

κατασκευαστής θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλο 

το φάσμα των προϊόντων του συστήματος. 

Τα καλύμματα θα είναι εύκαμπτα, επιτρέποντας την κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών 

γωνιών. Με την τοποθέτηση των καλυμμάτων το σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή 

προστασία των αγωγών. Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα 

επιτυγχάνεται συνέχεια στα άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποκλείεται ο κίνδυνος δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.) μέσα 

από σχισμές ή κενά. Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: Ακραίο κάλυμμα, 

ρυθμιζόμενη γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη, συνδετικά στοιχεία βάσης και καλυμμάτων, 

διακλαδώσεις επίπεδες και για γωνία, διακλαδώσεις για κανάλια γωνίας ή οροφής. Ειδικά για τις 

εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, θα διατίθενται και επιπρόσθετα εξαρτήματα 

τοποθέτησης, τα οποία θα διασφαλίζουν τη σωστή ακτίνα κλίσης των καλωδίων στις γωνίες και 

τις διακλαδώσεις. Για τη συγκράτηση των καλωδίων των ισχυρών ρευμάτων θα 

χρησιμοποιούνται βάσεις για κολάρα του ίδιου κατασκευαστή, και θα στηρίζονται στη βάση του 

καναλιού. Επιπροσθέτως, όπου απαιτείται θα τοποθετούνται αγκράφες συγκράτησης των 

καλωδίων, οι οποίες θα κουμπώνουν στη βάση. Οι διακλαδώσεις των καλωδίων των ισχυρών 

ρευμάτων θα γίνονται με αυτόματες κλέμμες επίσης του ίδιου κατασκευαστή. Το εξάρτημα 

τοποθέτησης των κλεμμών θα στηρίζεται στη βάση του καναλιού. Εξαρτήματα στήριξης 

διακοπτικού υλικού: H σειρά θα περιλαμβάνει εξαρτήματα στήριξης για όλες τις σειρές 

διακοπτικού υλικού του ίδιου κατασκευαστή. Τα εξαρτήματα στήριξης θα μπορούν να δεχθούν 
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κουτιά μόνωσης των μηχανισμών που θα φέρουν. Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ' 

ευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού. Ειδικά, στα σημεία όπου θα απαιτείται η χρήση πολλαπλών 

ρευματοληπτών τύπου σούκο, θα χρησιμοποιούνται πρίζες διέλευσης ενός, δύο ή τριών 

μηχανισμών. Η καλωδίωση της άφιξης και της αναχώρησης των πριζών διέλευσης θα γίνεται στα 

πλάγια, με αυτόματους ακροδέκτες ή με βίδες. Οι πρίζες διέλευσης θα είναι του ίδιου 

κατασκευαστή, τύπου ασφαλείας για τα κυκλώματα ΔΕΗ, ή τύπου UPS. Θα διαθέτουν είτε 

αυτόματους ακροδέκτες και εξόδους 45°για καλύτερη τοποθέτηση του φις, είτε ακροδέκτες με 

βίδες και ευθείες εξόδους. 

Επίσης, οι πρίζες διέλευσης θα μπορούν να διατίθενται μαζί με το εξάρτημα στήριξης και 

συγκεκριμένα ενσωματωμένες στη βάση στήριξη, διευκολύνοντας την τοποθέτηση στο κανάλι 

και την συντήρηση της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα είναι με αυτόματους ακροδέκτες 

και εξόδους 

45°. 

Παρομοίως, στα σημεία όπου θα απαιτείται η χρήση πολλαπλών λήψεων, θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διπλές πρίζες πληροφορικής κατ. 6 

Κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι από 

παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση, και θα παρουσιάζουν 

αντίσταση μόνωσης μεγαλύτερη των 5 Megaohms. Θα έχουν δείκτη προστασίας ΙΡ40 και αντοχή 

στην κρούση ΙΚ07, κατά NFC68-104 (90). Βάση προτύπου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα 

εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η αφαίρεση του καλύμματος γίνεται με τη βοήθεια ενός 

κοινού εργαλείου. H βάση και το κάλυμμα θα παρουσιάζουν αντοχή σε καύση 1kW διάρκειας 

60sec κατά Π5^695-2-4.Τα εξαρτήματα τοποθέτησης θα έχουν αντοχή σε πυρακτωμένο νήμα 

650°Cσε30sec, κατά IEC695-2-1. 

 

6.1. Άφιξη ΔΕΗ Γενικό Πεδίο Χαμηλής Τάσης 

Το κτήριο θα τροφοδοτηθει από τον δικτυο χαμηλής τασης της ΔΕΗ με παροχη Νο6. Η παροχη 

θα οδευσει συμφωνα με τα σχεδια και θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από 

τους κανονισμούς της ΔΕΗ . 

Η παροχή θα καταλήξει στο Γ.Π.Χ.Τ που βρίσκεται στο ισόγειο συμφωνά με τα σχέδια και από 

εκεί θα τροφοδοτεί όλο το κτήριο μέσω των επιμέρους πινάκων. 

Τα φορτία θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ για την κάλυψη του συνόλου των 

ηλεκτρικών φορτίων του κτιρίου. 

Στα Μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών φαίνονται όλες οι διανομές των ηλεκτρικών φορτίων.  

 

 



71 

6.2. Αγωγοί Σωλήνες 

6.2.1 Τύποι αγωγών και σωλήνων 

 Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NΥΑ) συμφώνως προς τον 

Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. 

 Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R 

(ΝΥΜ), συμφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 

0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου 

θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 

 Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού και 

αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331, με διατήρηση του κυκλώματος τουλάχιστον 

90 λεπτά. 

 Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρματίδια από καθαρό χαλκό, με 

μόνωση αγωγών από ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική 

ταινία ανθεκτική στη φωτιά. 

 Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων. 

 Εξωτερικός μανδύας: Ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο κατά 

IEC 332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώματος μπλε. 

 Περιοχή θερμοκρασιών: -20oC έως 70oC. 

 Προδιαγραφές: VDE 0266 Tμήμα 3/93 

 Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς. 

 Χαλυβδοσωλήνες συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετά μονωτικής επενδύσεως, 

όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 

 Σιδηροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, 

γαλβανισμένοι. Οι διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική 

διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών 

Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

 Πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για ενσωμάτωση στο μπετόν. 

 Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης 

μηχανικής αντοχής σε κρούση. 
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Ολοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά 

διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 

 

6.2.2. Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα 

66..22..22..11  ΓΓεεννιικκάά  

Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και σχέδια. 

Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια μόνωση με τους 

υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους 

αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια. 

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η 

μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2". 

Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2  και η αντίστοιχη 

ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2. 

Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατά 

ανώτατο όριο τρεις (3). 

Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους. 

Ολες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης θα τοποθετούνται με μικρή 

κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγετε ενδεχόμενη 

συσσώρευση νερού. 

Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανά τρία (3) μέτρα και δεν έχουν 

ένωση για απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα 

σωληνώσεων που βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

Ολοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου 

και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα 

κουτιά για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή 

των άκρων των αγωγών. 

Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται 

εγκοπές σε αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους. 



73 

Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη. 

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm. 

Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm. 

Οταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm  τουλάχιστο, 

εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

 

66..22..22..22  ΕΕννττοοιιχχιισσμμέέννεεςς  σσωωλληηννώώσσεειιςς  

H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους 

με ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων                      

(σε περίπτωση που υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους 

σιδερένιους οπλισμούς του σκυροδέματος, απαγορευομένης αυστηρά της κοπής ή 

παραμορφώσεως των σιδηρών οπλισμών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών 

από εμφανές μπετόν, οι σωλήνες θα προσαρμοστούν στον ξυλότυπο. 

Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα 

τμήματα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους                                             

(με χαλυβδοσωλήνες). 

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ.,                             

θα τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων, οι μεν  σωλήνες 

να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm    κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά 

διακοπτών, διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο 

της τελικής επιφάνειας. 

Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώθηκαν, θα ανοίγονται με κάθε 

επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. 

Λάξευση κατασκευών από μπετόν αρμέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, 

απαγορεύεται. 

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το 

δυνατόν της χρήσης γύψου. 

Τα ημίκυρτα προστόμια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων 2 mm. 

 

66..22..22..33  OOρρααττέέςς  σσωωλληηννώώσσεειιςς  ––  ΚΚααλλωωδδιιώώσσεειιςς  

α.  Στήριξη απ'ευθείας επί τοίχων ή οροφών: 
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 Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 20 εκατ. το 

πολύ. 

 Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1,0 μέτρο το 

πολύ. 

 Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των 

επιφανειών του κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα 

αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά, 

εγκεκειμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου 

γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με 

κοχλίες με εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τοιχοποιίας από πλίνθους με κοχλίες αγκυρούμενους διά διαστολής,                               

επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες. 

β. Στήριξη μέσω σιδηροτροχιών 

 Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 25 εκατ. το πολύ στις 

σιδηροτροχιές. 

 (1) Στηρίγματα Καλωδίων 

 Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική 

ρητίνη ή από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές.                  

Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες 

στερέωσης θα είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

(2) Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατομή από έλασμα πάχους 1 mm και θα 

είναι ισχυρά γαλβανισμένες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με 

αλβανισμένους κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT. 

  

66..22..22..44  ΚΚααλλωωδδιιώώσσεειιςς  εεππίί  εεσσχχααρρώώνν  

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ελάχιστο πάχος 

γαλβανίσματος 30 μικρά, με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος μέχρι 200mm και 

100mm  για μεγαλύτερα πλάτη. 
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Οι σχάρες και τα στηρίγματά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα : 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 
Εσχάρας 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσματος 

Μέγιστη 
απόσταση 

μεταξύ τους 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσματος 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσματος 

mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 

300 1,50 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

500 2,00 1500 2.5 2.5 

600 2,00 1500 2.5 2.5 

Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν μεγαλύτερα πάχη ελασμάτων 

τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη αυτά. 

Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 

75kg. 

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξής 

τους (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης 

και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα 

αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών. 

Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιμοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) μεταλλικά βύσματα 

με τις κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 mm. 

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος 

καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 

Οι εσχάρες ασθενών ρευμάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) με καπάκι που θα 

στερεώνεται με κλιπς σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες του 1 m. 

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο ύψος της σχάρας. 

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με εύκαμπτη μπάρα 

χαλκού εφ’όσον εξασφαλίζεται η συνέχεια της γείωσης σε όλη τη διαδρομή. 

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι σε ευθεία γραμμή, με σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m  μεταξύ τους. 
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Το είδος του γαλβανίσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. 

Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται εντός του κτιρίου και θερμό γαλβάνισμα για 

εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε περιοχές με οξειδωτική ατμόσφαιρα. 

 

6.2.3 Κουτιά διακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον 

τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων μετά κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλίωση του σωλήνα στο 

κουτί. Το άνοιγμα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει με φορητή πρέσσα και όχι με 

τέμνον εργαλείο. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 mm.                         

Τα κουτιά τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν πίσω 

από τα φωτιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Επιβλέποντα. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

 

6.2.4 Κουτιά διακλάδωσης αντιεκρικτικής εγκατάστασεις 

Οι συνδέσεις των καλωδίων NSHou (σε αντιεκρηκτική εγκατάσταση) θα γίνονται μέσα σε κουτιά 

διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου, κατηγορίας (Ex)e (αυξημένης ασφάλειας - INCREASED 

SAFETY), κατάλληλα για τάση μέχρι 500 V. Τα κουτιά μπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή κράμα 

αλουμινίου. Κάθε κουτί θα φέρει διακλαδωτήρες βαρέως τύπου, η είσοδος δε και η έξοδος των 

καλωδίων απ'αυτό θα γίνεται με τη χρήση στυπιοθλιπτών, κατάλληλων για την κατηγορία της 

αντιεκρηκτικής εγκατάστασης. 

  

6.3 Διακόπτες ρευματοδότες 

6.3.1 Διακόπτες – Ρευματοδότες-Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά με πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας 

διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. 

Δηλαδή στους χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισμούς στην κατηγορία των ξηρών,                          

οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τετράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των 

πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγανοί, (με πλήκτρο επίσης). 
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Τα πιεστικά κουμπιά (μπουτόν) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 

Γενικά οι τύποι των διακοπτών, ρευματοδοτών, κλπ. που θα εγκατασταθούν, θα εκλεγούν από την 

επίβλεψη, στην οποία ο ανάδοχος θα υποβάλλει σειρές δειγμάτων, τριών τουλάχιστον 

κατασκευαστών. 

Τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι διακόπτες, ρευματοδότες, μπουτόν από το τελειωμένο δάπεδο 

ύστερα από συμφωνία με τον Αρχιτέκτονα θα είναι : 

Οι διακόπτες σε ύψος h = 0,90 m 

Τα μπουτόν σε ύψος h = 0,90 m 

Οι ρευματοδότες σε ύψος h=0,40m  

Στις περιπτώσεις που σε μια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός διακόπτης ή 

ρευματοδότης, τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στο τοίχο. 

Οι ρευματοδότες και διακόπτες γειτονικών δωματίων θα αποφεύγεται να εγκατασταθούν σε 

διαμπερείς αποστάσεις μικρότερες των 30 cm, για λόγους ακουστικής μόνωσης. 

 

6.4 Πίνακες 400V/230 

6.4.1 Μεταλλικά μέρη 

'Ολα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

'Ολα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.)                     

θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία                                  

(π.χ. γαλβάνισμα ). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 

επινικελωμένες. 

6.4.2 Γενικές απαιτήσεις 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές 

να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε 

κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή 

και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

β.  Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 

ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης 
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με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 45C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας. 

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου 

και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των 

φάσεων. 

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα και 

πάντως όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική 

τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να 

βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. 

γ.  Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει 

απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου 

απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω.  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη 

βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 

εξαρτήματα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς τους 

διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α 

μέχρι και 630Α θα γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης 

τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές 

χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται 

από θερμοπλαστική μόνωση. 

δ.  Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθμημένες κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων 

είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

(1) Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το 

κάτω μέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και  

(2) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή 

μπάρες που θα συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 
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ε.  Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 

αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η 

κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την 

αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο). 

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

Ολα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή 

επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

στ.  Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής 

Κανονισμούς και Προδιαγραφές :  

 Ελληνικούς Κανονισμούς 

 VDΕ 0100, 0110, 0660 

 ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 

 ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

ζ.  Ολοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά. 

Ολοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του 

διακόπτη με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την 

πόρτα του πίνακα ή αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται 

καμία επέμβαση στον διακόπτη. 

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο 

κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα. 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον 

ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

η. Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής 

κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 

 Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους 

πίνακες του έργου (PAS PARTOUT). 

 Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 
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 Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για 

την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

 Ακροδέκτη γείωσης. 

θ.  Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για 

μελλοντική επέκταση. 

ι.  Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες 

κατάλληλης διαμέτρου. 

ια.  Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως 

αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. 

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων 

του πίνακα. 

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 

συσκευών του πίνακα.  

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

 

 

6.4.3 Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών μη στεγανοί  

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΩΝ. 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι,εμπρόσθιας όψης, τύπου ερμαρίου, 

μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 

Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα στοιχεία 

ζυγών κλπ. 

Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : 

 Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

 Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική  

 Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

 Μεταλλική θύρα. 

Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους, 

κατ'ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης. 
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Στο εσωτερικό τμήμα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόμενη από διαφανές πλαστικό, 

επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώματα. 

Η μεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανομοιότυπη όμως προς την 

κατασκευή των πινάκων "STAB SIEMENS". 

Προκειμένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκομισθεί σχετικό δείγμα 

προς έγκριση στην επίβλεψη. 

 

6.4.4 Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών στεγανοί 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου με τους μεταλλικούς πίνακες με τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού.                    

Οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

 

 

6.4.5 Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου 

66..44..55..11  ΓΓεεννιικκάά    

Tα παρακάτω αφορούν τα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και τους Πίνακες Κίνησης 

όλων των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν. 

 

Α.  Εξοπλισμός 

 Αναχωρήσεις προς φορτία μέχρι 100Α μέσω ασφαλειοδιακοπτών φορτίου 

ενδεικτικού τύπου π.χ. OESA και όχι ασφαλειοαποζευκτών απλών 

 Αναχωρήσεις προς φορτία μεταξύ 100-1200Α μέσω αυτομάτων διακοπτών με 

ρυθμιζόμενα μαγνητικά-θερμικά 

 Αναχωρήσεις προς φορτία από 1200Α και άνω μέσω αυτομάτων διακοπτών αέρος, 

συρόμενου τύπου 

 Προστασίες αυτομάτων διακοπτών: ηλεκτρονικού τύπου δευτερογενούς 

προστασίας 

Β.   Διαμερισματοποίηση 

 Χωριστό διαμέρισμα κυρίων οριζοντίων ζυγών 

 Χωριστό διαμέρισμα αναχώρηση καλωδίων 

 Χωριστό διαμέρισμα εκάστου διακοπτικού στοιχείου πλήρως απομονωμένου 

(διαμερισματοποίηση form 4) από τα υπόλοιπα διαμερίσματα, είτε αυτό είναι 

συρόμενου τύπου είτε όχι 

 Ολες οι κλέμμες ή μπάρες διακοπτών ισχύος ευρίσκονται στο διαμέρισμα των 

καλωδίων αναχώρησης 

 Ολες οι κλέμμες του αυτοματισμού εγκαθίστανται χωριστά από τις κλέμμες ισχύος 
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 Οι αυτόματοι διακόπτες συρόμενου τύπου θα μπορούν να τίθενται σε θέση test 

(semi draw out) με την πόρτα του πεδίου τους κλειστή 

Γ.   Συνδέσεις 

 Ολες οι συνδέσεις από κύριους ζυγούς σε διακοπτικά στοιχεία τροφοδοσίας, 

γίνονται μέσω μπαρών κατάλληλης διατομής 

 Διακοπτικά στοιχεία μέχρι 160 Α συνδέονται εμμέσως προς τους κύριους ζυγούς 

μέσω επικεφαλής αυτομάτου διακόπτη ( ή μαχαιρωτών ασφαλειών) που έχει 

αντοχή βραχυκυκλώματος ίση με αυτή των ζυγών 

 Οι συνδέσεις από τους αυτόματους διακόπτες τροφοδοσίας προς τα φορτία 

γίνονται μέσω κατάλληλων κλεμμών και αν οι διακόπτες είναι άνω των 200Α 

γίνονται μέσω μπαρών που προεξέχουν προστατευμένες από πεδίο καλωδίων. 

 

 

66..44..55..22  ΤΤεεχχννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

 Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο 

 Δοκιμές θερμικής και δυναμικής καταπόνησης (οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στο 

ΚΔΕΠ και στην περίπτωση που η κατασκευή είναι τυποποιημένη και ο 

κατασκευαστής διαθέτει τα πιστοποιητικά τύπου) 

 Πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνα, επιβραδυντικά φλόγας με χαρακτηριστικά 

απόσβεσης κατά  ΙΕC 60707 

 Τάση μόνωσης 1000 V 3φ AC, 1500 V DC 

 Τάση λειτουργίας 690 V 3φ Acmax, 750 V DC max 

 Βαθμός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο με εγκιβωτισμένους ροηφόρους 

αγωγούς 

 Πόρτες από λαμαρίνα γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5 mm με επιμετάλλωση Alu-Zinc 

και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας περ. 80μm 

 Πλαϊνές & πίσω καλύψεις και εσωτερικά διαχωριστικά γαλβανιζέ τουλάχιστον 

1.5mm 

 Πλαίσια χαλύβδινα, περφορέ, βιδωτά με επιμετάλλωση Alu-Zinc 

 Ολα τα μέρη με επιμετάλλωση κατά της οξείδωσης 

 Ονομαστική ένταση και αντοχή σε βραχυκύκλωμα σύμφωνα με την μελέτη 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί 

 Συνθήκες λειτουργίας σε εσωτερικόύς χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος 

35°C 

 Η κατασκευή και διαμόρφωση των πεδίων θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς: 

IEC 60439-1,  CE 439-1, EN 60439-1, DIN VDE 0660  μέρος 500 

 Θα πληρούν την προδιαγραφή «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ»  στα σημεία η, θ, ι και ια. 
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6.4.6 Στεγανοί πίνακες διανομής σε πλαστικά κιβώτια 

Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί τοίχου 

και σ' εκείνους που είναι κατάλληλοι για  ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 

66..44..66..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

α. Οι στεγανοί πίνακες διανομής με πλαστικά κιβώτια θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Χ.Τ." και θα 

αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιημένων διαστάσεων που θα περιλαμβάνουν 

εντός αυτών τους ζυγούς, τους διακόπτες, μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόμους, 

όργανα ενδείξεων κλπ. 

β. Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανομής αποτελείται από 3 μέρη: την βάση, το κάλυμμα και την 

μεταλλική πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτημάτων. 

 Τα καλύμματα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις με πλαστικές 

βίδες ταχείας σύνδεσης. Τα καλύμματα των κιβωτίων που περιέχουν μικροαυτόματους πρέπει 

να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισμό τους, που θα εξασφαλίζουν τον 

ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

γ. Κάθε χειρισμός διακοπτών ή μπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του 

καλύμματος του κιβωτίου.  

 Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα μπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαιρούμενου 

τύπου. Ετσι η αφαίρεση του καλύμματος του πλαστικού κιβωτίου δεν απαιτεί καμία 

επέμβαση στα παραπάνω. 

 Οι πλαστικές διανομές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. 

δ. Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και 

καλύτερα από αυτά: 

 

Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm kg για τη βάση 

> 400 cm kg για το κάλυμμα 

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση 

< 400 mg για το κάλυμμα 

Διηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/ΜΜ για τη βάση 

40 ΚV/ΜΜ για το κάλυμμα 

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 10^9 Ω για τη βάση 

0.8 + 1.2-10^15 Ω για το κάλυμμα 

Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 έως 120 C 

μέγιστη γραμμική μετά - σε υγρασία 
92% 

< 1% για τη βάση 

μηδέν για το κάλυμμα 

Να μην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει μόνη της (self extinguished) 

 

ε. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων θα είναι: 

 Ονομαστική τάση : 500V, 50 Ηz 

 Κλάση μόνωσης σύμφωνα με VDΕ 0110 ομάς C 
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 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα  

  σχέδια 

 Συνθήκες λειτουργίας:σε εσωτερικούς χώρους με μέγιστη θερμοκρασία  

  περιβάλλοντος 40 C 

 Βαθμός προστασίας ΙΡS 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144 

 

66..44..66..22  ΠΠίίνναακκεεςς  δδιιααννοομμήήςς  ααππόό  ππλλαασσττιικκάά  κκιιββώώττιιαα  γγιιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεππίί  ττοοίίχχοουυ    

Θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των ΣΤΕΓΑΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ. 

Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η τοποθέτηση των μπαρών και στο μέσον του πίνακα 

οριζοντίως, ενώ τα καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε από 

κάτω είτε από πάνω. 

Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της όψης 

του πίνακα περίπου 500 Χ 1000) μπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ οι 

μεγαλύτερες πλαστικές διανομές θα ενισχύονται στο πίσω μέρος με κατάλληλα 

χαλυβδοελάσματα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα στηρίζονται πάνω σε σιδηροκατασκευή 

(ικρίωμα) γαλβανισμένη εν θερμώ. 

 

66..44..66..33  ΠΠίίνναακκεεςς  δδιιααννοομμήήςς  ααππόό  ππλλαασσττιικκάά  κκιιββώώττιιαα  γγιιαα  εελλεεύύθθεερρηη  έέδδρραασσηη  εεππίί  εεδδάάφφοουυςς  

Θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των ΣΤΕΓΑΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ. 

Το ενιαίο συγκρότημα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα 

περιλαμβάνει τις κλέμμες, την μπάρα ουδέτερου και την μπάρα της "γης" και θα έχει βαθμό 

προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο υπόλοιπος πίνακας. 

Η μεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου Ι ή L 

γαλβανισμένες εν θερμώ. 

 

6.4.7 Πίνακες Αυτοματισμού 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοματισμού 

να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε 

κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή 

και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 
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β.  Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό με 

θερμοπλαστική μόνωση, που θα τοποθετούνται μέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια 

κατάλληλα για θερμοκρασία περιβάλλοντος 45oC. 

γ.  Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συρμάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά 

να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική με τα παραπάνω. 

δ.  Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών με τα όργανα αυτοματισμού θα γίνει με τη βοήθεια 

κατάλληλων ακροδεκτών κατά προτίμηση τύπου βύσματος απαγορευομένης 

οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγμένα οι ακροδέκτες των οργάνων 

έχουν κατάλληλη διαμόρφωση που να επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση.  Όλοι οι αγωγοί 

θα φέρουν σήμανση (σύμφωνα με το σχέδιο αυτοματισμού). 

ε.  Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθμημένες κλέμμες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) με εσωτερική γλωσσίδα προστασίας 

του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

στ.  Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 

αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

ζ.  Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα 

σήμανσης των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της 

εσωτερικής συρμάτωσης θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς εντός ειδικών 

δακτυλίων απαγορευμένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

η.  Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την 

αναγραφή των κυκλωμάτων και των τμημάτων κάθε πίνακα. 

θ.  Ολα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

ι.  Οι πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 

 

6.5 Υλικά Πινάκων 

6.5.1 Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 

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

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 
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Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι μαχαιρωτές με αφαιρούμενη λαβή, με 

τριπολική υποδοχή ή 3 μονοπολικές, βραδείας τήξεως κατά VDΕ 0660 και DΙΝ 43620. 

6.5.2 Μικροαυτόματοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε 

αυτόματα να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και 

βραχυκυκλώματα.  

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

διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική 
τους 

Ονομαστικό 
ρεύμα 

ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 
δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 
δοκιμής 

Ρεύμα στο 
οποίο 

επενεργούν 
τα μαγνητικά 

Τύπος Β μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 

CEE ΡUΒL.19 

πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξηγήσεις: 

α.  Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής 

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

β.  Μέγιστο ρεύμα δοκιμής 

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

ν' ανοίξει. 

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής 

μεγαλύτερη ή ίση από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται 

και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ 

LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 

γ.  Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των  

            μικροαυτομάτων 

 

Στάθμη 

βραχυκυκλώματος 

Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, 

σύμφωνα με VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

 1.500 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
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  3.000 35 A     

  5.000  50 A    

  7.000   63 A   

 10.000    80 A  

> 10.000     100 A 

 

δ.  Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει 

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

απαιτήσεις. 

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

μικρότερο μέρος του συστήματος. 

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

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

με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

ε. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτομάτων. 

  Στην περίπτωση που προταχθούν μικροαυτόματοι θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών  

            στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

            Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο        

            μέρος του συστήματος. 

            Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος του μικρότερου   

            στοιχείου τότε αυτό το αναλαμβάνει ο μικροαυτόματος του μεγαλύτερου στοιχείου και  

            μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

 

6.5.3 Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα 

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

ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x  96. 

 Κλάση: 1,5. 

 Εδραση: μέσω ημιαξόνων. 

 Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα 1 έως 5 VΑ. 

 Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης, αμπερόμετρα: 

50πλή  επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόμετρα:   2πλή επί  1  min. 

 Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση. 
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Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω  μετασχηματιστή /5Α 

για περιοχή μετρήσεων πάνω από 60Α. 

 

6.6 Στοιχεία Διακοπής Χ.Τ 

6.6.1 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 

 

α.  Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία 

των μετασχηματιστών, γραμμών, κινητήρων κλπ. Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά 

στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία έναντι υπερθέρμανσης 

και βραχυκυκλώματος ηλεκτρονικού τύπου με ρυθμίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι 

ενδείξεις να είναι με οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

β.  Θα είναι σύμφωνοι με τους Κανονισμούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα 

έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 τάση μόνωσης 1000 V ~ 

 ονομαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

 κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110 

 ονομαστική ένταση την αναγραφόμενη στα σχέδια 

 ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος 

που αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και μάλιστα σύμφωνα με τον κύκλο της 

δοκιμής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

 διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί σε φόρτιση ΑC1 - μέγιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας : 40°βαθμοί C 

 θα είναι εξοπλισμένοι με 2ΝΟ+2ΝC βοηθητικές επαφές ή και άλλες πρόσθετες 

επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

 θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν με πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή 

κινητήρα τηλεχειρισμού. 

 Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" 

πλήρως διακεκριμένες, και σημειούμενες στην μπροστινή του επιφάνεια. 

Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση 

χειρολαβής. 

 Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλομανδάλωση του διακόπτη στη 

θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" με την πόρτα ή το κάλυμμα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί 

με τρία το πολύ λουκέτα. 
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 Αυτόματος διακόπτης ισχύος ονομαστικής έντασης θα μπορούν να διακόψουν 

οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα περιορίζοντας την τιμή του κάτω εκείνης της 

ικανότητας διακοπής τους. 

 

6.6.2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονομαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 

Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, ώστε 

το ονομαστικό τους ρεύμα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατομμύριο χειρισμούς 

είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονομαστικό ρεύμα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωμικό φορτία (CΟSφ _ 0, 95) η 

ονομαστική τους ένταση όμως θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 

σύμφωνα με VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των ηλεκτρονόμων 

ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα καθοριστεί από τις 

πληροφορίες του κατασκευαστή του μηχανήματος και της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το 

σωστό μέγεθος του ηλεκτρονόμου ισχύος για ένα εκατομμύριο χειρισμούς. 

Ολοι οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εφοδιασμένοι με 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον βοηθητικές 

επαφές. 

Η τάση έλξης του ηλεκτρονόμου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης λειτουργίας 

του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 

Η αρίθμηση των ακροδεκτών θα είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς DΙΝ 46199. 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς VDΕ 

0660/ΙΕC 158. 

Η μηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια χειρισμοί. 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40 C. 

Στάθμη θορύβου 30 dB. 

 

6.6.3 Απλοί διακόπτες φορτίου 

Ολοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ΚΙΡSCΗΑLΤΕR, τάσης 500V, έντασης συνεχούς 

ροής, ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονομαστική 

ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220V/380V, αριθμού χειρισμών ελάχιστο κατά VDΕ. 

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, με μοχλό 

χειρισμού. Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης,                                  

ο μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και 

απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 
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Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όμοια προς εκείνα των αυτόματων 

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές : 

Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριμένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

Δεν περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

Δεν περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονομαστικό τους ρεύμα. 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης στο τμήμα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

 

6.6.4 Διακόπτης ασφαλείας 

Κατά την διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης μηχανημάτων που κινούνται από κινητήρες είναι 

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να απομονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωμα ελέγχου και 

από την παροχή ρεύματος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον 

κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει μια  ασφαλή προστασία 

όπως παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος Ι, στο κύκλωμα του 

κινητήρα. 

 Χαρακτηριστικές ιδιότητες απομόνωσης σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος 1. 

 Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

 Να μπορεί να κλειδωθεί μόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" μέχρι και με τρία λουκέτα. 

 Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

 Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

 Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωμένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να 

μην είναι επισκέψιμο παρά μόνο με καταστροφή του διακόπτη. 

 Το κάλυμμα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να μην μπορεί να αυξήθει όταν 

ο διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

 Κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110. 

 Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλομανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας με το 

αυτόματο ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 
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6.6.5 Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

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

χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 

β.  Εχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους 

επιτυγχάνεται δι ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί 

πλακός. 

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

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

 

6.6.6 Διακόπτες διαρροής 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία από 

ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. 

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

Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώματος ανάλογη με την στάθμη του πίνακα που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

6.6.7 Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

 Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 00....3 κατά DIN 

43620. 

 Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ-OFF. 

 Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων. 

 Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν 

βρίσκεται στην θέση OFF. 

 Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

Ενδεικτικού τύπου OESA ή SR-M  της ΑΒΒ. 

 

6.6.8 Διακόπτες προστασίας κινητήρων (Motor - Stanters) 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερμικά πηνία υπερφόρτισης με 

αντιστάθμιση θερμοκρασίας και μαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτομερής ώστε να καλύπτει πλήρως 

τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 
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Η μηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισμοί και η ηλεκτρική διάρκεια 

ζωής (AC3) 50.000 χειρισμοί. 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

Ενδεικτικός τύπος:  3VU της SIEMENS, MS 325 της ΑΒΒ. 

 

6.7 Βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου αυτοματισμού 

6.7.1 Μεταγωγικοί διακόπτες (ΑΥΤΟΜΑΤΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ)  

Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 

πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα περιλαμβάνουν το χειριστήριο και 

τη μετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγμένα τα γράμματα των θέσεων. 

Θα είναι ονομαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούμενο φορτίο. 

 

6.7.2 Βοηθητικοί Ηλεκτρονόμοι (Auxiliary relays) 

Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

α.  Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σημειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

β.  Ονομαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής :  

  ανάλογα με τη φόρτιση  5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 

      7,5 Α      DC 22 /  50 V, D.C. 

      5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 

  εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

γ.  Αριθμός επαφών : Σύμφωνα με τα σχέδια συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού 

εφεδρείας 25% - 30%. 

δ.  Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : - 20οC μέχρι 50οC. 

ε.  Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισμοί τουλάχιστον 

στ.  Τάση διέγερσης : 80% μέχρι 110% της ονομαστικής. 

ζ.  Τάση αποδιέγερσης : 40% μέχρι 60% της ονομαστικής. 

η.       Με διάταξη περιορισμού του ρεύματος. Για όλους τους ηλεκτρονόμους που λειτουργούν σε  

          συνεχές ρεύμα (π.χ. αντίσταση οικονομίας και επαφή ηρεμίας με καθυστέρηση ή  

           ισοδύναμη διάταξη). 

θ.  Ισχύοντες κανονισμοί : VDΕ 0660 μέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήμανση επαφών). 

ι.  Στάθμη θορύβου : 30 dB. 
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6.7.3 Χρονικοί ηλεκτρονόμοι 

α. Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί για λειτουργία σε ΑC ή 

DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτρομηχανικοί με σύγχρονο κινητήρα οι 

οποίοι όμως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) μικρότερο των 100% θα 

απομονώνονται από το κύκλωμα χειρισμού μετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας 

τους. Οι ηλεκτρονόμοι που λειτουργούν σε DC θα μπορούν να παραμένουν διεγερμένοι 

για οσοδήποτε χρονικό διάστημα. 

β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόμοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 

 Ονομαστική τάση μόνωσης: 

 Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

 Για λειτουργία σε DC : 250 V 

 Ονομαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

 Ονομαστική ένταση :  

 τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

 Διάρκεια ζωής :  

 Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισμούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 10^6 

χειρισμούς. 

 Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : με σύγχρονο κινητήρα : 20%. 

ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : 100%. 

 Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα : _ ±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή 

ηλεκτροπνευματικοί : _ ±1%. 

 Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100 ΜS.  

 Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : _ 60 ΜS. 

 

6.7.4  Χρωματισμοί μπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

Τα χρώματα των πινακίδων των χειριστηρίων στα μπουτόν καθώς και τα χρώματα των 

ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συμφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ 0113 

και ΙΕC - 204 δηλαδή: 

 ΚΟΚΚΙΝΟ:   κίνδυνος 

 ΚΙΤΡΙΝΟ:   προειδοποίηση 

 ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ: ασφαλής λειτουργία 

 ΔΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 
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 ΑΣΠΡΟ:   ουδέτερο, γενική πληροφορία 

            ΜΠΛΕ:   ειδική πληροφορία 

 

6.7.5 Μπουτόν τηλεχειρισμού 

α.        Τα διάφορα μπουτόν χειρισμού κατά προτίμηση θα έχουν διάμετρο 22 mm 

β.  Στους πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα μπουτόν θα 

είναι διαιρούμενου τύπου δηλ. το μπλόκ των επαφών θα είναι στερεωμένο στην πλάκα 

συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο κάλυμμα του κιβωτίου ώστε κατά 

την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στα μπουτόν. 

γ.  Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι 

ισοδύναμης κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισμός τους 

(π.χ. από την πρόσκρουση αντικειμένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα μπουτόν 

ανάγκης τύπου μανιταριού που μανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Push Button). 

 Για τα χρώματα των πινακίδων των χειριστηρίων των μπουτόν προβλέπονται τα εξής 

χρώματα : 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

 

SΤΟΡ ανάγκης 

Σταμάτημα ενός ή περισσότερων 

κινητήρων ή μονάδων της μηχανής. 

Σταμάτημα ενός κύκλου λειτουργίας  

Σταμάτημα της μηχανής σε 

περίπτωση  ανάγκης (πινακίδα 

περιγραφής λειτουργίας κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνημα SΤΑRΤ 

(Προετοιμασία) 

Θέση σε ετοιμότητα του κυκλώματος 

χειρισμού 

Ξεκίνημα ενός ή περισσότερων  

βοηθητικών κινητήρων. 

Ξεκίνημα διαφόρων επιμέρους 

μονάδων μιας μηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 

ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνημα SΤΑRΤ 

(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνημα ενός κύκλου ή μέρους 

κύκλου  λειτουργίας ή παραγωγής 

Διακοπτόμενη λειτουργία κινητήρα 

(Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά 

στο αρχικό σημείο του 

κύκλου λειτουργίας ή 

εντολή απάλειψης μιας 

κατάστασης κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή ΜΠΛΕ Αλλες λειτουργίες 

εκτός από τις 

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

τοποθετείται στ' αριστερά ή κάτω από το μπουτόν "SΤΑRΤ". 

ε.   Τα διάφορα μπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ ή ΙΕC. 

 Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατομμύρια χειρισμοί. 

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

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

 Ονομαστικό ρεύμα : 10Α/ΑC11/220V. 

 Διάρκεια ζωής επαφών : 

- Για   50 VΑ τουλάχιστον        10 x 10^6 χειρισμοί 

- Για  100 VΑ τουλάχιστον         8  x 10^6 χειρισμοί 

- Για 250 VΑ τουλάχιστον          3 x 10^6 χειρισμοί 

- Για  750 VΑ τουλάχιστον 1.2 x 10^6 χειρισμοί 

- Για 1500 VΑ τουλάχιστον 0.3 Χ 10^6 χειρισμοί 

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

 Βαθμός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 

6.7.6 Χρωματισμοί μπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

α.  Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22 mm. 

β.  Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται 

θα είναι διαιρούμενου τύπου με το μπλόκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 

συναρμολογημένα στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με 

τον διακοσμητικό δακτύλιο, το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι 

συναρμολογημένα στο κάλυμμα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος 

να μην χρειάζεται καμιά επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

γ.  Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα 

είναι τύπου Bayonet.  

Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W. 

δ.  Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που 

δείχνουν ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 

κανονική 

Ενδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από σφάλμα 

(υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 

Εντολή σταματήματος 
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ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-

Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή 

ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα, 

θερμοκρασία, στάθμη, πίεση κ.λ.π.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ή ΑΣΠΡΟ 

Μηχανή έτοιμη 

προς λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 

Ολος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός 

λειτουργεί 

Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική τιμή 

τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει 

ετοιμότητα για επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕ

Σ ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωμα 

χειρισμού υγιές 

Κανονική 

λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε 

λειτουργία 

Λειτουργία μηχανής 

ΜΠΛΕ Ολες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 

 

 

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

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 

 Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20  έως +40 C. 

 Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110. 

 Ονομαστικό ρεύμα : 2Α 

 Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 

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

 

6.7.7 Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A με ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας 

από την διακοπή ρεύματος. Θα είναι δύο προγραμμάτων με ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθμισης 

1/4 ώραs. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν 

εφεδρική πορεία 48 ωρών. 

6.7.8 Θερμικά στοιχεία υπερέντασης 

α.        Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώματα έναντι υπερεντάσεων.  

 Τα θερμικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής 

μέσω της ενεργοποίησης μιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόμος ισχύος που 
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τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας μηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη 

(αυτόματοι διακόπτες ισχύος). 

 Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : 

 υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

 υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

 στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δρομέας δεν 

περιστρέφεται 

 κατά τη μονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της 

τάσης μιας φάσης  

β.  Τα θερμικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής ΙΙΙ σύμφωνα με VDΕ 0660/Ι. 

 τάση μόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

 κλάση μόνωσης : C/VDΕ 0110 

 περιοχή και κλίμακα ρύθμισης : να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κλάδου 

στον οποίο παρεμβάλλονται τα θερμικά στοιχεία 

 μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40 C 

 Τα θερμικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής μέσω 

βοηθητικής επαφής να είναι εφοδιασμένα με : 

 (1)  Μοχλό επαναφοράς με θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

 Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ μετά την ενεργοποίηση των θερμικών 

στοιχείων είναι απαραίτητο για να ξαναλειτουργήσουν να γίνει 

επαναφορά μέσω του μπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

η επαναφορά γίνεται αυτόματα. 

   (2)  Μπουτόν επαναφοράς. 

 (3)  Μοχλό δοκιμής. 

γ. Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα με μεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού 

ολοκληρωθεί η φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερμικά στοιχεία και να 

διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 

 Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο σχετικό 

σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερμικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να 
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χρησιμοποιηθεί ειδική διάταξη θερμικών στοιχείων μέσω τριών μετασχηματιστών 

έντασης κορεσμένου πυρήνα. 

 Ο λόγος μετασχηματισμού των μετασχηματιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός μέχρι 1,2 

φορές το ονομαστικό ρεύμα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερμικών δεν 

διαφέρει. 

 Μετά το σημείο 1,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα, το ρεύμα του δευτερεύοντος, λόγω του 

κορεσμού. 

 Η όχι γραμμική αύξηση του ρεύματος του δευτερεύοντα δίνει μεγαλύτερους χρόνους 

απόζευξης στην περιοχή εντάσεων μεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονομαστικής 

και συνεπώς επιτρέπει μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των 

κινητήρων. 

6.7.9 Τηλεδιακόπτες χειρισμού φωτισμού (ωστικοί ηλεκτρονόμοι)  

Για το χειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού με τηλεχειρισμό από δύο-τρία ή και περισσότερα σημεία, 

όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιμοποιηθούν τηλεδιακόπτες με μηχανική μανδάλωση 

(καστάνια) ονομαστικής έντασης 16Α μονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισμού 220 V AC, 50 

Hz. Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται 

τουλάχιστον στον αριθμό ζεύξεων και αποζεύξεων που καθορίζεται πιο κάτω: 

 Για ωμικό φορτίο ή για λαμπτήρες φθορισμού σε 75000 χειρισμούς. 

 Για λαμπτήρες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση σε 40000 χειρισμούς. 

 Για λαμπτήρες πυράκτωσης σε 30000 χειρισμούς. 

Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα)  

ειδικής διατομής, κατά DIN 46277, όπως και οι μικροαυτόματοι. 

 

6.7.10 Μετασχηματιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου  

Οι μετασχηματιστές υποβιβασμού τάσης χρησιμοποιούνται για τη τάση αυτοματισμού σε όλους 

τους πίνακες όπου έχουμε ηλεκτρονόμους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν 

τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστημα τάσης αυτοματισμού. 

Οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγμάτων κλειστού 

τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασμένοι από άριστης ποιότητας ελάσματα 

μετασχηματιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να μην υπερβαίνουν το 6% της ονομαστικής 

ισχύος. 
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Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 

Κανονισμοί VDE 0550 T3 

Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 

Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια 

Ονομαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούμενη ισχύ των 
πηνίων έλξης των ηλεκτρονόμων αυξημένη κατά 
50% 

Θερμοκρασία λειτουργίας 80C 

Στάθμη θορύβου 30 db 

Τάση δοκιμής 2,5 KV 

Κάθε μετασχηματιστής θα είναι εφοδιασμένος με τα αντίστοιχα όργανα προστασίας στο 

πρωτεύον και στο δευτερεύον. 

 

6.8  Δίκτυα γειώσεων 

6.8.1  Θεμελιακή γείωση 

Προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακού δικτύου με γαλβανισμένη σιδηροταινία διαστάσεων 

40x3.5mm και συμφωνά με τους ελληνικούς κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων και VDE0185. 

Η ταινία θα τοποθετηθεί μέσα στο μπετόν των θεμελίων σύμφωνα με τα σχέδια. 

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

α. Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω. γι αυτό η γείωση των πινάκων 

Χ.Τ. και υποπινάκων, τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού και οργάνων (Μ/Σ, κινητήρες κλπ.) 

όπως επίσης και το σύστημα αλεξικεραυνικής προστασίας θα συνδεθούν στην θεμελιακή γείωση. 

β. Όλες οι ανεξάρτητες μονάδες στον Γενικό Πίνακακαι όλα τα εξερχόμενα καλώδια από τους 

πίνακες θα γειωθούν με εύκαμπτη χαλκοταινία στην αντίστοιχη μπάρα γείωσης συμφωνά με 

VDE0107. Οι μεταλλικές κατασκευές που δεν διαρρέονται από ρεύμα θα συνδεθούν στον κύριο 

πίνακα μεβίδες. 

γ. Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύμφωνοι προς τα αναγραφόμενα στα σχέδια. Έτσι θα είναι 

μονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης και κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος 

ή ακόμα μπορεί να είναι γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί μέσα σε σωλήνες ή ορατοί επί στηρίγματος ή 

εσχαρών.Γενικά η διατομή των αγωγών γείωσης θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τα 

σχέδια, δηλ. εφόσον οι αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2 ο αγωγός 

γείωσης θα έχει την ίδια διατομή. 
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Εάν οι αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή 16 έως 35 mm2ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2 

ενώ για διατομές αγωγών κυκλωμάτων 50 mm2 και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή 

τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 

δ. Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και μεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν 

συνέχεια της γαλβανικής σύνδεσης (ισοδυναμική προστασία). 

ε. Θα υπάρχουν αναμονές εξωτερικά του κτιρίου μέσα σε κατάλληλα φρεάτια και σε σημεία που 

θα καθοριστούν από τη μελέτη για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης. Στα μηχανοστάσια και 

γενικά στους μηχανολογικούς χώρους θα υπάρχουν δύο αναμονές από τη θεμελιακή γείωση και 

ισοδυναμική γέφυρα για τη σύνδεση εξοπλισμού συνδεόμενη προς τη θεμελιακή γείωση. 

στ. Το δίκτυο διανομής του αγωγού γείωσης μέσα στο κτίριο πρέπει να παρουσιάζει ενιαία 

μορφή. Για το λόγο αυτό τα μήκη των αγωγών των κυρίων κλάδων της γείωσης καθώς και οι 

διάφορες διακλαδώσεις αυτού θα πρέπει να είναι ενιαία από το σημείο αναχώρησης μέχρι το 

σημείο κατάληξης τους.  

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν οι συνδέσεις θα γίνονται με τρόπο που να εξασφαλίζει 

τη μηχανική και ηλεκτρική συνέχεια του αγωγού αποκλειόμενων συνδέσμων που φέρουν μόνο 

κοχλίες. 

 

6.8.2. Τρίγωνα γείωσης 

Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού διάμετροι) 

Φ18 mm και μήκους 2.5m. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια 

ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους). σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν μεταξύ 

τους τουλάχιστον 3 m. 

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm 

μέσω κατάλληλων περιλαιμίων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν με 

αντισκωριακό χρώμα. 

Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεμίζουν με κοσκινισμένα προϊόντα  

εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις με ενδιάμεσο κατάβρεγμα με νερό. Στις κορυφές των  

ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια με χυτοσιδερένια καλύμματα διαστάσεων 0,30x0.30 

m. 
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6.9.3. Σύστημα γείωσης - Ισοδυναμική προστασία χώρων 0, 1, 2 

Σε όλους του ιατρικούς χώρους 0. 1 και 2, όλα τα μη ηλεκτρικά μεταλλικά μέρη όπως πλαίσια 

Ουρών, παραθύρων, εγκαταστάσεις αερίων και νερού, αγώγιμα δάπεδα και ιατρικός εξοπλισμός 

θα συνδεθούν σε ξεχωριστή μπάρα - ισοδυναμικής προστασίας η οποία θα είναι συνδεδεμένη 

στην μπάρα προστασίας (γείωσης). Η διατομή των συρμάτων της ισοδυναμικής προστασίας θα 

είναι το λιγότερο 4 mm2. Η ισοδυναμική γείωση των παραπάνω ιατρικών χωρούν θα είναι 

σύμφωνη με το Γερμανικό κανονισμό VDE0107. 

  

6.9 Φωτιστικά σώματα  

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία 

απέναντι στη σκουριά, που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, φωσφάτωση 

και επάλειψη με ειδικό υπόστρωμα βαφής. Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη xωρίς 

ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έxει ψηθεί σε φούρνο.  

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έxει λευκό xρώμα με συντελεστή ανακλάσεως 

τουλάxιστον 80% . 

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία 

απέναντι στη σκουριά, που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, φωσφάτωση 

και επάλειψη με ειδικό υπόστρωμα βαφής. Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη xωρίς 

ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έxει ψηθεί σε φούρνο.  

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έxει λευκό xρώμα με συντελεστή ανακλάσεως 

τουλάxιστον 80% .  

 

6.9.1  Φωτιστικά σώματα τύπου φθορίου 

66..99..11..11    ΗΗλλεεκκττρριικκάά  όόρργγαανναα  λλααμμππττήήρρεεςς  

66..99..11..11..11    ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  bbaallllaasstt  

Η αφή και η λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού θα γίνεται με ηλεκτρονικά συστήματα 

έναυσης, που λειτουργούν τους λαμπτήρες χωρίς την  ανάγκη ύπαρξης εκκινητή και πυκνωτή, με 

σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα και 

την καλύτερη ποιότητα φωτισμού. 

(ενδεικτικός τύπος: σειρά PC PRO της ΤRIDONIC.ATCO). 

Tα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού ballast είναι τα ακόλουθα : 

α) Υποστήριξη της τεχνολογίας θερμής εκκίνησης (warm start),  στην οποία τα ηλεκτρόδια 

της λάμπας προθερμαίνονται πριν από κάθε έναυση  και έτσι δεν φθείρονται όπως 
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συμβαίνει με την τεχνολογία ψυχρής εκκίνησης (cold start). Η θερμή έναυση  πρέπει να 

εφαρμόζει την μέθοδο Smart Heating στην όποια μετά την έναυση του λαμπτήρα 

μειώνεται η θέρμανση των ηλεκτροδίων. 

β)  Κανονική λειτουργία, με σταθερή φωτεινή ροή για μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας στο 

διάστημα 200 έως 260V/AC και 180 έως 280V/DC. 

γ)  Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας για πτώση της τάσης τροφοδοσίας κάτω από τα 

150V/AC. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέεται το κύκλωμα των λαμπτήρων, 

προστατεύοντας έτσι το ballast από καταστροφή. 

δ)  Ενσωματωμένο κύκλωμα ένδειξης υπέρτασης, το οποίο να προκαλεί ένα προειδοποιητικό 

τρεμόπαιγμα στους λαμπτήρες  για τάση τροφοδοσίας πάνω από τα 270V/AC.                               

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης προβαίνει σε διακοπή της τροφοδοσίας και με τον τρόπο 

αυτό προστατεύει το ballast από την καταστροφή. 

ε)  Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας από υπέρταση το οποίο να επιτρέπει την λειτουργία 

του ballast στα 320V για 1ώρα. 

ζ)  Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη των 40ΚHz, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές  

με τα IR συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα 36ΚHz. 

η) Συμμόρφωση με όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικούς με την ασφάλεια, την 

λειτουργία και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.  

θ)  Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 5 ετών.  

ι) Χρόνος λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστο 50.000ώρες με tc=75οC.  

κ)        Κλάση ενέργειας σύμφωνα με την CELMA (Federation of National Manufacturers Αssociations for 

Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union)  ΕΕΙ=Α2  

λ) Καταλληλότητα για χρήση σε εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας βάση του κανονισμού ΕΝ 

50172. 

μ) Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS 

 

66..99..11..11..22    ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  bbaallllaasstt  μμεε  έέλλεεγγχχοο  φφωωττεειιννήήςς  ρροοήήςς    

Η αφή και η λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού θα γίνεται με ηλεκτρονικά συστήματα ` 

(1%ή3% -100%) με σκοπό την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και την δημιουργία  

κατάλληλων φωτιστικών σταθμών ανάλογα με την περίσταση. (ενδεικτικός τύπος σειρά PCΑ της 

ΤRIDONIC.ATCO). 

Το σβήσιμο του ballast θα γίνεται μέσω εντολής στις κλέμμες ελέγχου, χωρίς να           χρειάζεται 

η διακοπή της φάσης τροφοδοσίας τους από διακόπτη ή ηλεκτρονόμο.  

Ο έλεγχος τους (η ρύθμιση της φωτεινής ροής) θα μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

1) Αυτόματα (αντιστάθμιση)  

Εφαρμογή: (ζώνες φωτισμού με φυσικό φως, συνεχούς παρουσίας) 
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Η αυτόματη λειτουργία υλοποιείται μέσω αισθητήρος φωτισμού (ενδεικτικού τύπου smart-LS II), 

ο οποίος στερεώνεται  επάνω στον λαμπτήρα και συνδέεται απευθείας μέσω καλωδίου σε ειδική 

υποδοχή (smart interface) που βρίσκεται στο ballast, πετυχαίνοντας έτσι ένα σταθερό επίπεδο 

φωτισμού και την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αισθητήρας παρακολουθεί την 

ένταση του φωτισμού στο χώρο που ελέγχει και την διατηρεί σε μία προεπιλεγμένη στάθμη 

(ρύθμιση χωρίς την ύπαρξη φυσικού φωτισμού), δίνοντας εντολές στο ballast να ρυθμίζει την 

φωτεινή ροή των λαμπτήρων που οδηγεί ανάλογα με τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού.    

Υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης από το χρήστη με απλά button επαφής (Normally 

Open) τα οποία δημιουργούν δύο διακριτές καταστάσεις (0V και 230V) στις κλέμμες ελέγχου 

(τεχνολογία switchDIM), οι οποίες αποτελούν τις πληροφορίες για την συμπεριφορά του ballast 

δηλ. on/off και ρύθμιση φωτεινής ροής. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να υπερβεί την 

προεπιλεγμένη στάθμη. 

2) Αυτόματα (χωρίς αντιστάθμιση)  

Εφαρμογή: (ζώνες φωτισμού με έλειψη ή ανεπάρκεια φυσικού φωτισμού, μη συνεχούς παρουσίας) 

Η αυτόματη λειτουργία υλοποιείται από έναν απλό αισθητήρα παρουσίας ατόμων ο οποίος 

συνδέεται απευθείας πάνω στο ballast και επιτρέπει ανάλογα με την παρουσία ή όχι ατόμων την 

ύπαρξη δύο φωτεινών σταθμών μιας μέγιστης και μίας ελάχιστης αντίστοιχα με ομαλό χρόνο 

μετάβασης και όχι απλά μια απότομη λειτουργία on/off . Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η 

δυνατότητα όταν ένας χώρος αδειάζει από άτομα, να μην είναι τελείως σκοτεινός. Οι τιμές των 

δύο φωτεινών σταθμών, ο χρόνος μετάβασης (fade time) και παραμονής σε αυτές να μπορούν να 

ρυθμιστούν. (τεχνολογία corridor FUNCTION). 

3) Χειροκίνητα (χωρίς αντιστάθμιση) 

Εφαρμογή: (ζώνες φωτισμού με ή χωρίς φυσικό φως, συνεχούς παρουσίας) 

Ο χρήστης μπορεί χειροκίνητα να ρυθμίσει την φωτεινή ροή γραμμικά έως την μέγιστη τιμή με 

απλά button επαφής (Normally Open) τα οποία δημιουργούν δύο διακριτές καταστάσεις (0V και 

230V) στις κλέμμες ελέγχου (τεχνολογία switchDIM), οι οποίες αποτελούν τις πληροφορίες για 

την συμπεριφορά του ballast δηλ. on/off και την ρύθμιση της φωτεινής ροής.  

4) Από ψηφιακό σήμα D.S.I. (Digital Signal Interface) (ενδεικτικός τύπος σειρά PCA ECO 

της ΤRIDONIC.ATCO), ή από ψηφιακό σήμα DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 

(ενδεικτικός τύπος σειρά PCA EXCEL της ΤRIDONIC.ATCO). 

Εφαρμογή: (ζώνες φωτισμού με δυνατότητα κεντρικού ελέγχου της στάθμης φωτισμού δημιουργίας σεναρίων 

κ.λπ. μέσω BEMS ή τοπικά μέσω συστήματος BUS) 

Tα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού ballast με ρύθμιση είναι τα ακόλουθα : 
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α) Υποστήριξη της τεχνολογίας θερμής εκκίνησης (warm start),  στην οποία τα ηλεκτρόδια 

της λάμπας προθερμαίνονται πριν από κάθε έναυση  και έτσι δεν φθείρονται όπως συμβαίνει με 

την τεχνολογία ψυχρής εκκίνησης (cold start). Η θερμή έναυση  πρέπει να εφαρμόζει την μέθοδο 

Smart Heating στην όποια μετά την έναυση του λαμπτήρα μειώνεται η θέρμανση των 

ηλεκτροδίων. 

β) Λειτουργία με την  ψηφιακή τεχνολογία ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 

γ) Διατήρηση σταθερής  φωτεινής ροής για διακυμάνσεις της τάσης δικτύου από 200 έως 

250V/AC. 

δ)  Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας για πτώση της τάσης τροφοδοσίας κάτω από τα 

150V/AC. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέεται το κύκλωμα των λαμπτήρων, προστατεύοντας 

έτσι το ballast από καταστροφή. 

ε)  Ενσωματωμένο κύκλωμα ένδειξης υπέρτασης, το οποίο να προκαλεί ένα προειδοποιητικό 

τρεμόπαιγμα στους λαμπτήρες  για τάση τροφοδοσίας πάνω από τα 270V/AC. Στην περίπτωση 

αυτή ο χρήστης προβαίνει σε διακοπή της τροφοδοσίας και με τον τρόπο αυτό προστατεύει το 

ballast από την καταστροφή. 

ζ)  Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας από υπέρταση το οποίο να επιτρέπει την λειτουργία 

του ballast στα 320V για 1ώρα. 

η) Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας από την υπερθέρμανση το οποίο να χαμηλώνει την 

φωτεινή ροή των λαμπτήρων (δηλ. να τους ντιμάρει) όταν η θερμοκρασία λειτουργίας του ballast 

ξεπεράσει μερικούς βαθμούς την επιτρεπτή τιμή και να τους σβήνει όταν η άνοδος αυτή είναι 

μεγάλη. 

θ) Η μεταβολή της φωτεινής ροής ιδιαίτερα στην περιοχή 1% με 10% θα πρέπει να μην  

ενοχλεί τα μάτια. 

ι)  Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη των 40ΚHz, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές  

με τα IR συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα 36ΚHz. 

η) Συμμόρφωση με όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικούς με την ασφάλεια, την 

λειτουργία και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.  

θ)  Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 5 ετών.  

ι) Χρόνος λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστο 50.000ώρες με tc=75οC.  

κ)        Κλάση ενέργειας σύμφωνα με την CELMA (Federation of National Manufacturers Αssociations for 

Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union)  ΕΕΙ=Α1  

λ) Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS 
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66..99..11..11..33    ΛΛααμμππττήήρρεεςς    

Γενικές Παρατηρήσεις  

Σε όλα τα φωτιστικά σώματα θα γίνει η xρήση της συνδεσμολογίας DUΟ για κάθε δύο 

λαμπτήρες.  

Η ισχύς που απορροφάται από το σύστημα αφής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και 

οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερη από τις παρακάτω τιμές ׃ 

• λαμπτήρας 18 W -6 W  

• λαμπτήρας 36 W -9 W  

• λαμπτήρας 58 W -11 W  

 

Λαμπτήρες Φθορισμού  

Οι λαμπτήρες φθορισμού θα έxουν διάρκεια ζωής τουλάxιστον 7000 ωρών. Βασικά προβλέπονται 

λαμπτήρες φθορισμού μίας αποxρώσεως με τα παρακάτω τεxνικά xαρακτηριστικά σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της CΙΕ (PUBLICATION Νο. 13).  

 

 Λαμπτήρες με ουδέτερο φως (INTERMEDIATE)3300 ׃ έως 5500 βαθμούς ΚΕΛΒΙΝ 

 Θερμοκρασία χρώματος (COLOR RENDERING)׃Ra 85 

 Φωτεινή απόδοση 

18W – 1450 Lumens 

36W – 3450 Lumens 

58W – 5400 Lumens 

 

Λαμπτήρες με φως ημέρας πολυτελείας  

 Θερμοκρασία χρώματος (COLOR TEMPERATURE) : 5300 βαθμοί kelvin  

 ∆είκτης χρωματικής απόδοσης (COLOR RENDERING) : Ra 95  

 Φωτεινή απόδοση  

18W – 1400 Lumens 

36W – 2350 Lumens 

58W – 3700 Lumens 

 

66..99..11..11..44    ΣΣυυννδδεεσσμμοολλοογγίίαα  λλααμμππττήήρρωωνν    

Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού θα συνδεθούν ως εξής : 

α. Οπου θα τοποθετηθούν σε σειρά φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες 1 x 36W ή 1 x 58W 

θα συνδεθούν σε διάταξη IND-CAP (INDUCTIVE-CAPACITIVE), ώστε να 
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επιτυγχάνεται αντιστροβοσκοπική διάταξη υψηλού συνημίτονου. Η ένδειξη ΙΝD έχει 

ηλεκτρικό κύκλωμα επαγωγικό, ενώ η ένδειξη CΑΡ έχει χωρητικό. 

    Ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται με την συνδεσμολογία αυτής θα είναι της   

τάξης του 0.95. 

β. Τα ίδια αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη διάταξη DU.Ο σε περίπτωση που τα 

φωτιστικά σώματα διαθέτουν λαμπτήρες 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W. 

 

6.9.2  Σκαφάκι φθορισμού  

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα :  

α.   Ρεγκλέττα (σκαφίδιο) που περιλαμβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι 

κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαμμένο σε δύο 

στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής, χρώματος λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν όλα 

τα εξαρτήματα αφής των λαμπτήρων και θα συνδεθούν πλήρως. 

 Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης. 

β.         Κάλυμμα 

 Το κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος λευκού και θα στηρίζεται στο σκαφίδιο με 

δύο κοχλίες. 

γ.  Ηλεκτρικά όργανα, λαμπτήρες κλπ. (βλ. σχετικές προδιαγραφές). 

 

6.9.3  Σκαφάκι φθορισμού στεγανό  

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ακόμη : 

α.  Το φωτιστικό θα είναι απόλυτα στεγανό με υψηλή αντοχή στην υγρασία, χημικές 

αναθυμιάσεις, μηχανικές καταπονήσεις. Θα είναι κλάσης μόνωσης Ι κατά VDΕ 0710 και 

προστασία ΙΡ65 κατά DΙΝ 40050. 

β.  Θα είναι κατασκευασμένο ειδικά να δέχεται ρεγκλέττα του ενός ή δύο λαμπτήρων 

φθορισμού με όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας και θα αποτελεί με αυτή πλήρες 

φωτιστικό σώμα. 

γ.  Η βάση του θα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου και το 

κάλυμμά του θα είναι κατασκευασμένο από κοκκώδες διαφανές ακρυλικό. 

δ. Θα φέρει ανακλαστήρα από Al ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής, στεγανό (IP 65) με ανταυγαστήρα προανοδειωμένου 

αλουμινίου ημιγυαλιστερό και με γυαλί προστασίας πυρίμαχο πάχους 6 mm, στερεωμένο με 
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ανοξείδωτες βίδες σε περιμετρική κορνίζα από ατσάλι. Η είσοδος του καλωδίου στο φωτιστικό θα 

είναι διαμέσου στυπιοθλίπτη. Το φωτιστικό θα φέρει κλέμα με γείωση για την σύνδεσή του.                      

Τα καλώδια θα είναι θερμικής αντοχής ΗΤ 1050C, άκαυστα (CEI20-22/II). Η βάση του 

φωτιστικού θα είναι λαμαρίνα από ατσάλι πάχους 0,8 mm, κατεργασμένη με φωσφάτωση και 

βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό ψημένο σε φούρνο. 

 

6.9.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού με πλαστικό κάλυμμα ή περσίδες  

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα : 

α.  Μεταλλική βάση 

 Η βάση θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο DΚΡ, άριστης ποιότητας, πάχους 0,6 mm. 

Η βάση αφού υποβληθεί σε χημική επεξεργασία απολίπανσης και αποξείδωσης, θα 

καλυφθεί με αντισκωριακό και θα βαφεί με ειδικό χρώμα μετάλλου απόχρωσης λευκού  

με ηλεκτροστατική βαφή και τελικά θα ψηθεί σε κλίβανο σε θερμοκρασία 140 έως 

180C. 

 Η βαφή θα παρουσιάζει ομοιόμορφο πάχος σε όλη την επιφάνεια της βάσης θα φέρει 

εσωτερικό ανταυγαστήρα αλουμινίου με συντελεστή ανάκλασης 851. Η μεταλλική βάση 

θα φέρει κοχλία γείωσης και θα τύχει της κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στη 

βάση θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήματα αφής των λαμπτήρων και θα συνδεθούν 

πλήρως. 

    Θα φέρει ανακλαστήρα από Al ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

β.  Πλαστικό κάλυμμα 

 Το πλαστικό κάλυμμα θα είναι από γαλακτώδες ή διαφανές Plexiglas ή methacrylate με 

ομοιόμορφο πάχος και άριστη ποιότητα, ώστε να μην αλλοιώνεται ή κιτρινίζει με την 

πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα θα είναι ενισχυμένο στις ακμές και θα έχει υποστεί 

ειδική αντιστατική επεξεργασία, ώστε να μην έλκει τη σκόνη.  

 Θα προσαρμόζεται στη μεταλλική βάση με παρεμβολή αφρώδους πλαστικού, ώστε μετά 

την τοποθέτηση του πλαστικού καλύμματος να αποκλείεται η είσοδος σκόνης 

(προστασία ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050). 

 Η σύσφιγξη του πλαστικού καλύμματος πάνω στη βάση θα γίνεται χωρίς τη 

χρησιμοποίηση εργαλείων ή αποκοχλίωση κοχλιών, αλλά με τη βοήθεια ειδικών 

ελατηρίων ή μοχλών συγκράτησης που ενσωματώνονται στη βάση του φωτιστικού 

σώματος. 

γ.  Ηλεκτρικά όργανα, λαμπτήρες κλπ. (βλ. σχετικές Προδιαγραφές). 

δ.  Περσίδες 
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 Οι περσίδες θα είναι μεταλλικές, από ανωδιομένο αλουμίνιο, με ομοιόμορφο πάχος, 

άριστη ποιότητα μέγιστη απόδοση με ελαχιστοποίηση άμεσης και έμμεσης θάμβωσης, 

μη ιριδίζον. 

 Ως προς τις λοιπές ιδιότητες και τρόπου συναρμογής ισχύουν αντίστοιxα με του 

πλαστικού καλύμματος. 

 Το φωτιστικό θα ενσωματώνεται πλήρως στην ψευδοροφή και οι διαστάσεις του θα είναι 

τέτοιες που να εναρμονίζονται στον κάνναβο ψευδοροφής. 

 

 

6.10   Διάφορα 

6.10.1 Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων 

66..1100..11..11  ΓΓεεννιικκάά  

Η προδιαγραφή καλύπτει : 

α.     Την πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων με τη βοήθεια επικάλυψης με ουσία 

επιβραδυντική της φωτιάς. 

β.  Την εγκατάσταση πυροφραγμών στα σημεία όπου καλώδια ή δέσμες καλωδίων 

διαπερνούν τοίχους ή οροφές (δάπεδα) με ορισμένη αντοχή στη φωτιά. 

 

66..1100..11..22  ΠΠυυρροοππρροοσστταασσίίαα  κκααλλωωδδίίωωνν  

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν με ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, ενδεικτικού τύπου 

Flamhastk η παρεμφερούς, έτσι ώστε να προστατεύονται από τη φωτιά ή και να παρεμποδίζεται η 

εξάπλωση της φωτιάς μέσω αυτών. Η επικάλυψη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

α. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιμότητα των καλωδίων. 

β. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 

γ. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 

δ. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτη, ώστε να επιτρέπει τη μεταφορά ή 

αφαίρεση καλωδίων μετά την εφαρμογή της. 

ε. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 

στ. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή μηχανική αντοχή, ώστε να μπορεί να περπατήσει 

άνθρωπος, όταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυμμένα καλώδια. 

66..1100..11..33  ΠΠυυρροοφφρρααγγμμοοίί  

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγμού στα σημεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, 

οροφές ή δάπεδα μιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούμενης αντοχής 
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στη φωτιά του χωρίσματος. 'Ετσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει 

οποιοσδήποτε πυροφραγμός τοποθετηθεί σ'αυτόν να έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. 

Ο πυροφραγμός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 

α. Ο πυροφραγμός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγματοποίηση μετέπειτα αλλαγών, 

όπως προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα 

διάνοιξης του πυροφραγμού με ένα μαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή 

σωλήνων και την επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι 

εξασφαλισμένη η διατήρηση της αρχικής στεγανότητας του πυροφραγμού σε καπνό και 

αέρια. 

β. Ο πυροφραγμός δεν θα πρέπει να μειώνει την αγωγιμότητα των καλωδίων.                             

Αυτό σημαίνει ειδικότερα, ότι οι λεγόμενοι συμπαγείς πυροφραγμοί, που 

καταλαμβάνουν όλο το πάχος του χωρίσματος με μονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

γ. Ο πυροφραγμός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 
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7.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚATAΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Στα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, εξάρτημα ή  όργανο που θα 

χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 

παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο 

Βιομηχανίας και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό 

αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προέρχονται από 

όσο το δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και 

της προμήθειας ανταλλακτικών. 

'Ολα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

μελέτης εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου 

του έργου. 

 

7.1 Καλωδιώσεις – Σωληνώσεις 

 

7.1.1 Γενικά 

'Ολα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανονισμούς. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις με όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα 

για λειτουργία. 

 

7.1.2 Καλωδιώσεις 

α. Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου 

 (1) Επεξήγηση συμβόλων 

  J : καλώδιο εσωτερικών χώρων 

  Υ : μόνωση από PVC 

  Υ : θερμοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC 

 (2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κατασκευή κατά VDE 0890 

 Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V 
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 Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V 

 Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ 

 Αντίσταση βρόχου  : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

 Xωρητικότητα λειτουργίας : μέγιστη 150 nF/KM 

 Διάμετρος αγωγού : 0,6 mm     

β. Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρου 

 (1) Επεξήγηση συντομογραφιών 

Α  : καλώδιο εξωτερικών χώρων 

2Υ : μόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

L  : στατική προστασία (θωράκιση) 

2Υ : εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη ΡΕΤ 

 (2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κατασκευή κατά VDE 0816 

 Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V 

 Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και   μεταξύ καλωδίου-

περιβλήματος:  2000 V 

 Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ 

 Αντίσταση βρόχου  : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

 Ανθυγρή διαμήκης προστασία 

 Θωράκιση με αλουμινοταινία, με επένδυση τύπου ΡΕ και από τις δύο 

πλευρές 

 Διάμετρος αγωγού : 0,6 mm . 

γ. Καλώδια δικτύου φωνής και δεδομένων  

Το καλώδιο φωνής και δεδομένων θα είναι το UTP100/24 AWG/Category5 το οποίο ενδείκνυται 

στην περίπτωση που η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (μέχρι και τα 100 Mbps) 4 

ζευγών για το οριζόντιο δίκτυο. 

Καλώδιο UTP 100 :   

∆ιατομή (Wire Gauge) :  24 AWG 

Ικανότητα:    ≤ 42pF/m στο 1KHz στους 20οC 
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Εξασθένηση στο 1MHz :  ≤ 2,5dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 4MHz :  ≤ 4dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 10MHz :  ≤ 7dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 16MHz :  ≤ 8dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 20MHz :  ≤ 9dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 31,25MHz  :  ≤ 11dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 62,5MHz :  ≤ 16dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 100MHz :  ≤ 20dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στο 125MHz :  ≤ 23dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στα 200MHz :  ≤ 30dB ανά 100μ στους 20οC 

Εξασθένηση στα 250MHz :  ≤ 33,5dB ανά 100μ στους 20οC 

Συνακρόαση στα 1MHz :  ≥ 71,3dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 4MHz :  ≥ 60,5dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 10MHz :  ≥ 52,32dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 16MHz :  ≥ 47,6dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 20MHz :  ≥ 45,3dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 31,25MHz :  ≥ 40dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 62,5MHz :  ≥ 30,5dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 100MHz :  ≥ 23,45dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 125MHz :  ≥ 19,5dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 200MHz :  ≥ 9,5dB ανά 100μ 

Συνακρόαση στα 250MHz :  ≥ 4,5dB ανά 100μ  

Το καλώδιο θα έχει στον εξωτερικό μανδύα του τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία : 

 Κατασκευαστικό οίκο 

 Κατηγορία καλωδίου 

 Τύπος καλωδίου 

 Μήκος σε μέτρα (m) 

 Οργανισμό πιστοποίησης Κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, 

TSB 40 &ISO 11801. 
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7.1.3 Σωληνώσεις 

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες 

για μικρό αριθμό καλωδίων ή μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους ή μεταλλικές σχάρες 

κλειστού τύπου με καπάκι για μεγαλύτερο αριθμό καλωδίων. 

Η αντιστοιχία της διαμέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζεται 

στον επόμενο πίνακα : 

Πίνακας αντιστοιχίας διαμέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου  . 

Σωλήνας Αριθμός ζευγών με αγωγό γείωσης 

Πλαστικός Φ 11 mm     1 + Ε 

Πλαστικός Φ 13,5 mm     3 + Ε 

Πλαστικός Φ 16 mm     5 + Ε 

Πλαστικός Φ 23 mm     10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 13,5 mm   (χωρίς μόνωση) 5 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 16 mm    (χωρίς μόνωση) 10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 21 mm    (χωρίς μόνωση) 15 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 29 mm    (χωρίς μόνωση) 25 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 36 mm   (χωρίς μόνωση) 50 + Ε 

Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2" 100 + Ε 

Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

 

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά 

διακλάδωσης καθώς και οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυρών ρευμάτων. 

 

7.1.4 Κατανεμητές 

Οι κατανεμητές ασθενών ρευμάτων θα είναι επίτοιχοι, τύπου ερμαρίου με θύρα, προστασιας ΙΡ 

55 κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, με δυνατότητα εισόδου και εξόδου καλωδίων 

από την πάνω ή κάτω πλευρά. Θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαμμένοι με 

ηλεκτροστατική βαφή. 
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Oι κατανεμητές θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης πάχους από  

1,2 έως και 2 mm   ανάλογα με τις διαστάσεις του κιβωτίου και θα φέρουν πλάκα στήριξης 

πάχους τουλάχιστον 2 mm  . 

Εσωτερικά του κατανεμητή θα τοποθετηθούν πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες  για τη σύνδεση 

των εισερχόμενων και απερχόμενων καλωδίων με εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) 

κατάλληλα αριθμημένες.   

'Ολες οι συνδέσεις θα φέρουν σήμανση με κατάλληλη αρίθμηση που θα αντιστοιχεί στην 

αρίθμηση του σχεδίου. 

Στην πόρτα του κατανεμητή θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα από πλαστικό, στο οποίο θα έχει 

χαραχθεί η ονομασία του κατανεμητή, σύμφωνα με αυτή που δίνεται στα σχέδια. Στην εσωτερική 

πλευρά της πόρτας θα υπάρχει σε κατάλληλη θήκη το σχέδιο διαγράμματος με την αρίθμηση και 

την ονομασία των γραμμών (όροφος, περιοχή, αριθμός λήψης). 

Οι διαστάσεις των κατανεμητών, ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών που συνδέονται, είναι οι 

παρακάτω : 

α/α Αριθμός γραμμών Διαστάσεις κιβωτίου 

  Υψος Πλάτος Βάθος 

1 10 έως 20 40 cm  30 cm  15 cm  

2 30 έως 40 50 cm  40 cm  15 cm  

3 50 70 cm  40 cm  15 cm  

4 60 έως 100 90 cm  70 cm  15 cm  

5 100 έως 160 100 cm  80 cm  15 cm  

6 160 100 cm  100 cm  15 cm  
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7.2.  Εγκατάσταση τηλεφώνων – DATA 

7.2.1 Γενικά 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση μεταφοράς φωνής και δεδομένων  

και περιλαμβάνει τις λήψεις, τα καλώδια, τους σωλήνες, τα κουτιά διέλευσης και διακλάδωσης, 

και τους τοπικούς κατανεμητές. 

Η εγκατάσταση προορίζεται να εξασφαλίζει την τηλεφωνική  επικοινωνία των εσωτερικών 

συνδρομητών όλων των υπό ανακατασκευή μονάδων του Νοσοκομείου μεταξύ  τους, με το 

εθνικό και με το διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς και τη μεταφορά δεδομένων. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δίνονται στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

7.2.2 Τηλεφωνικός Κατανεμητής Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης 

77..22..22..11  ΓΓεεννιικκάά  

Ο τηλεφωνικός κατανεμητής θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 2 mm, ανοδειωμένο 

και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Για κατανεμητές μικρής χωρητικότητας μέχρι 100 ζευγών 

το κιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό που θα αντέχει σε φωτιά. 

Θα έχει την μορφή ερμαρίου, (με διπλή πόρτα για μεγάλα μεγέθη) κατάλληλος για επίτοιχη 

εμφανή ή χωνευτή τοποθέτηση με δυνατότητα στήριξης στο έδαφος. 

Θα είναι προστασίας ΙΡ 55 (κατά DIN 40050) - 65 σε υγρούς χώρους. 

Οι εντοιχισμένοι κατανεμητές θα είναι εφοδιασμένοι με πλαίσιο για την προσαρμογή του 

(αλφαδιασμού) με την επιφάνεια του τοίχου ρυθμιζόμενο έως 20 mm. 

Tα φύλλα της πόρτας θα είναι εύκολα αφαιρετά για την άνετη εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό 

του. Θα υπάρχει πρόβλεψη ασφαλίσεως με κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική επιφάνεια της 

πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα πλαστικοποιημένη μέσα σε θήκη στην οποία θα αναγράφονται τα 

κυκλώματα του κατανεμητή. Στην εξωτερική πλευρά θα υπάρχει πινακίδα από πλαστικό υλικό 

πάνω στην οποία θα είναι χαραγμένος ο χαρακτηριστικός αριθμός του κατανεμητή. 

Η πλάτη του κατανεμητή θα είναι από το ίδιο υλικό πάχους 2,5 mm (όταν είναι κατασκευασμένος 

από χάλυβα). O κατανεμητής θα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί και από τα δύο πλευρικά 

τοιχώματα. 

Στο εσωτερικό του κατανεμητή θα μπορούν να τοποθετηθούν: 

 Οριολωρίδες 

 Patch Panels 

 Ηub Panels  

 Πλαίσια μικτονόμησης 

 Καλώδια μικτονόμησης 
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 Βάσεις οριολωρίδων ή ικριώματα 

 Ασφάλειες για προστασία από υπερτάσεις και αντικεραυνική προστασία 

 

77..22..22..22  ΟΟρριιοολλωωρρίίδδεεςς  

Γενικά:  

Οι ρεγκλέτες στις οποίες θα τερματιστεί το δίκτυο φωνής και δεδομένων θα είναι ενδεικτικού 

τύπου S110AW1-100/300 και απαραίτητα θα διαθέτει υποδοχές τερματισμού των καλωδίων IDC 

type. 

Θα είναι κατάλληλες για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την 

Προδιαγραφή ΤSB 40 Α. 

Θα έχουν την δυνατότητα να δέχονται καλώδια διαμετρήματος AWG 22 έως AWG 26. 

Θα έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης με ή χωρίς βάση ανάλογα με το σημείο από το οποίο 

πρέπει να περάσουν τα καλώδια. 

Θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης παρελκόμενων όπως ταμπέλες, καπάκια αφαλείας, 

ενδεικτικά ταμπελάκια κ.λ.π. 

Θα έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης Patch Cord για την δημιουργία κάθε πιθανής 

δικτύωσης, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για τον τερματισμό δικτύων πληροφορικής. 

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι 

τυπωμένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ. 

Γενικά Τεχνικά Στοιχεία 

Θερμοκρασία αποθήκευσης  : - 40° ......................... + 90° C 

Θερμοκρασία λειτουργίας  : - 20° .......................  + 80° C 

Mηχανικά στοιχεία: 

Σύμφωνα με την Γερμανική Προδιαγραφή DIN 41611-6-C-CL. 

Αριθμός καλωδίων που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε εγκοπή της οριολωρίδας: Δύο (2) 

Διάμετρος αγωγού: 

Oταν συνδέεται ένα καλώδιο  : 0,40 - 0,80 mm  AWG 26 – 20 

Οταν συνδέονται δύο καλώδια : 0,40 - 0,65 mm  AWG 26 – 22 

Εξωτερική διάμετρος καλωδίου 

(μόνωση PVC και ΡΕ)  : 0,70 - 1,50 mm 
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Υλικό: 

Πλαστικά μέρη:  PBTP, με δείκτη οξυγόνου μεγαλύτερο από 27%, αυτοσβένηται. 

Επαφές: Eιδικός ορείχαλκος, επαργυρωμένος 0,5 mm, στην περιοχή  των επαφών 

επαργύρωση πάχους 8-10 mm. 

Ηλεκτρικά Στοιχεία 

Μετά από 4 ημέρες αποθήκευση σε θερμοκρασία + 40° C και υγρασία 93%.                        

Αντίσταση μόνωσης  > 105 ΜΩ Αντίσταση επαφής 

Διηλεκτρική σταθερά > 2 KVrms Τυπική  1 mΩ 

Αντίσταση σε κρουστική τάση > 3,6 KV Εγγυημένη   2,5 Mω 

Αντίσταση ρεύματος τάσης > 10 ΚΑ Ολική αντίσταση συμπεριλαμβανομένης της 

διαχωριστικής επαφής 10 mΩμε  

Τεχνικά Στοιχεία Μετάδοσης 

Απόσβεση επαφής (insertion loss) σε  Mhz: < 0,1 dB 

Χωρητικότητα ζεύξης μεταξύ γειτονικών επαφών  1 pF 

Απόσβεση παραδιαφωνίας σε αντίσταση φορτίου 600Ω, ημιτονικού επιπέδου: 

Περιοχή συχνότητας  Απόσβεση παραδιαφωνίας (crosstalk) 

300 Hz................3,4 Khz   > 110 dB 

3,4 Khz.................10 Khz   > 100 dB 

10 Khz.................1,2 Mhz   > 60 dB 

1,2 Mhz................20 Mhz   > 50 dB 

Οι οριολωρίδες θα είναι κατάλληλες για ψηφιακή μετάδοση μέχρι 100 Μbit/s. 

Οι οριολωρίδες θα είναι των 8 ή 10 ή 50 ζευγών, καρφωτού τύπου. 

Οι γραμμές των οριολωρίδων θα μπορούν να διακοπούν με την χρήση βυσμάτων. Με την χρήση 

καταλλήλων βυσμάτων θα μπορούν να γίνουν παράλληλες συνδέσεις για εκτέλεση δοκιμών και 

μετρήσεων είτε σε ολόκληρη τη γραμμή είτε χωριστά στα εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα. 

Οι οριολωρίδες θα μπορούν να δεχθούν προστασία από υπερτάσεις. 

Οι οριολωρίδες θα είναι κατάλληλες για ψηφιακή μετάδοση μέχρι 100 Μbit/s. 

Οι οριολωρίδες θα είναι των 8 ή 10 ή 50 ζευγών, καρφωτού τύπου. 

Οι γραμμές των οριολωρίδων θα μπορούν να διακοπούν με την χρήση βυσμάτων. Με την χρήση 

καταλλήλων βυσμάτων θα μπορούν να γίνουν παράλληλες συνδέσεις για εκτέλεση δοκιμών και 

μετρήσεων είτε σε ολόκληρη τη γραμμή είτε χωριστά στα εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα. 

Οι οριολωρίδες θα μπορούν να δεχθούν προστασία από υπερτάσεις. 
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77..22..22..33  PPaattcchh  PPaanneell  ΤΤεερρμμααττιισσμμοούύ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΔΔοομμηημμέέννηηςς  ΚΚααλλωωδδίίωωσσηηςς  

Τα Patch Panel θα τοποθετούνται σε  standard Rack-Ικρίωμα  19" (ιντσών). 

Στο Patch Panel θα τερματίζονται στην πίσω πλευρά του και σε επαφές ΙDC τύπου 110 

(Ιnsulation Displacement Connector) τα καλώδια του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, 

αφήνοντας ελεύθερο το μπροστινό μέρος, το οποίο αποτελείται από υποδοχές RJ45, 8 επαφών, 

Unscreened, CAT.6, με αναλογία ένα προς ένα με τις πρίζες του δικτύου.  Κατά τον τρόπο αυτό 

όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με το δίκτυο Η/Υ ή με το τηλεφωνικό κέντρο 

μιας θέσεως εργασίας θα γεφυρώνουμε τις θέσεις εξοπλισμού στα Hubs ή στις γραμμές του 

τηλεφωνικού κέντρου με την χρήση patch cords RJ45 με τις υποδοχές των Patch Panel, 

πετυχαίνοντας αυτόματα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. 

Η κατασκευή των patch panel θα πρέπει να είναι modular δηλαδή τμηματική ώστε να έχουμε την 

δυνατότητα και την ευελιξία της σύνδεσης απο 2 εώς 48 υποδοχές RJ45 και οι μονάδες 

τερματισμού των καλωδίων (couplers) να έχουν την δυνατότητα τερματισμού δυο καλωδίων 4 

ζευγών. 

Οι επιφάνειες των υποδοχών θα είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδοχή από 

κτυπήματα και θα διαθέτει και πόρτα ώστε να ασφαλίζονται οι μη χρησιμοποιούμενες υποδοχές 

και να προστατεύονται από την σκόνη . 

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την 

Προδιαγραφή ΤSB 40 Α. 

Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδομένων θα πρέπει να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή  

αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιμετώπιση των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών 

του κτιρίου. 

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι 

τυπομένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ. 

77..22..22..44  RRaacckk  1199""  

Τα Rack 19" θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Πλάτος 19" - Υψος 2 m, βάθος 0,60 m. 

 Χαλύβδινο, βαμμένο με ανοδείωση. 

 Πάχος 2mm. 

 Προστασία ΙΡ 55. 
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 Παροχή γείωσης εντός του rack. 

 Διαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας 70%, με περιστροφή 180 μοιρών. 

 Κλειδαριά ασφαλείας. 

 Περιστροφή του πλαισίου του Rack κατά 180 μοίρες αντίστροφα από την πόρτα, ώστε 

να γίνεται επισκέψιμο το πίσω μέρος του Patch Panel στο οποίο τερματίζονται τα 

καλώδια του δικτύου. 

77..22..22..55  PPaattcchh  CCoorrddss  

Τα  patch cords για τις διασυνδέσεις ενεργού εξοπλισμού και καλωδίωσης στα patch panel θα 

είναι με συνδέσμους RJ45 και στα δύο άκρα ή στο ένα του καλωδίου μήκους 1 ή 2 μέτρων. Το 

καλώδιο θα είναι SFTP. CAT.6, τεσσάρων ζευγών. 

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την 

Προδιαγραφή ΤSB 40 Α. 

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι 

τυπομένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ. 

 

7.2.3 Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών 

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα (voice and data) με υποδοχή RJ45 Unscreened, 

CAT.6, κατάλληλη για σύνδεση καλωδίου SFTP Cat. 6 (με γείωση), κατά την προδιαγραφή ISO 

8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού, με την χρήση ειδικών 

προσαρμογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π. 

Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωματισμών της πρίζας ανάλογη με τον περιβάλοντα 

χώρο, επίτοιχη ή εντοιχισμένη, μονή ή διπλή και με μία σειρά από παρελκόμενα όπως έγχρωμα  

σήματα για να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 

Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωμένο κύκλωμα και για τις δύο 

υποδοχές ( σε καμμία περίπτωση συνεστραμμένοι αγωγοί ή μεταλλικά ελάσματα μεταξύ της 

επαφής τερματισμού των αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι 

αγωγοί να τερματίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσμο IDC 110. 

Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την 

Προδιαγραφή ΤSB 40 A. 
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Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι 

τυπωμένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ. 

Τα καπάκια των πριζών φωνής και δεδομένων θα έχουν την ίδια μορφή και χρώμα με το 

υπόλοιπο διακοπτικό υλικό και οι πρίζες θα έχουν έγκριση για χρήση σε νοσοκομεία. 

 

8.  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Κ.Σ.Π.) 

  Αυτοματισμός κτηρίου  

Ο αυτοματισμός του κτηρίου θα είναι ένα σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών του κτηρίου το 

οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο KNX. Η λειτουργίες τις οποίες θα 

διαχειρίζεται θα είναι οι ακόλουθες: 

1. Θέρμανση και ψύξη του κτηρίου 

2. Αερισμός του κτηρίου 

3. Φωτισμός του Κτηρίου. 

 

1. Θέρμανση και ψύξη του κτηρίου 

Η θέρμανση και η ψύξη του κτηρίου προβλέπεται να συντελείται με την χρήση αντλίας 

θερμότητας αέρα – νερού, και για ένα μέρος του κτηρίου, μέσω κλιματιστικής μονάδας και 

δικτύου αεραγωγών, ενώ για το υπόλοιπο με χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού 

(Fan coil). 

Το σύστημα αυτοματισμού θα μπορεί να διαχειρίζεται τον κλιματισμό σε τρείς βασικές περιοχές 

του κτηρίου (κεντρική αίθουσα, είσοδος – αίθουσα υποδοχής – πληροφορίες στο ισόγειο 

του κτηρίου, και αίθουσα βιβλιοθήκης στον όροφο). Σε αυτές τις περιοχές θα 

εγκατασταθούν τοπικές μονάδες ελέγχου και χειρισμού οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα 

ρύθμισης μέτρησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας (εσωτερική θερμοκρασία χώρου), 

μέτρησης της ποιότητας του αέρα και διακόπτες ελέγχου του κλιματισμού. 

Ο αυτοματισμός θα επεμβαίνει στην λειτουργία του κλιματισμού του αντίστοιχου χώρου με 

πλήρη χειρισμό (ταχύτητα ανεμιστήρα, on –off, κ.λ.π.), ενώ οι χώροι οι οποίοι δεν 

καλύπτονται από τις τοπικές μονάδες ελέγχου θα λειτουργούν με την βοήθεια τοπικών 

χειριστηρίων. 

2. Αερισμός του κτηρίου 

Το κτήριο διαθέτει δυο συστήματα αερισμού – εξαερισμού, για την κεντρική αίθουσα, και την 

αίθουσα της βιβλιοθήκης. Ο αυτοματισμός θα επεμβαίνει στα δύο αυτά συστήματα και θα 

εκκινεί το αντίστοιχο σύστημα το οποίο επενεργεί στον χώρο που καλύπτει ο αισθητήρας.  



121 

3. Φωτισμός του Κτηρίου. 

Ο αυτοματισμός του κτηρίου θα επεμβαίνει στα φωτιστικά σώματα με τους εξής τρόπους: 

Μείωση της φωτεινής ισχύς (dimming) των φωτιστικών της κεντρικής αίθουσας ανάλογα με την 

φωτεινότητα αυτής. Θα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης τεσσάρων διαφορετικών σεναρίων 

φωτισμού για την συγκεκριμένη αίθουσα. 

Έλεγχος της παρουσίας ανθρώπων και σβέση του φωτισμού αν δεν παρατηρηθεί δραστηριότητα 

για κάποιο χρονικό διάστημα, και ενεργοποίηση του φωτισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

Εναυση και σβέση επιλεγμένων φωτιστικών ή ομάδας φωτιστικών ανάλογα με την εξωτερική 

φωτεινότητα. 

Ο αυτοματισμός γενικά θα πρέπει να διαθέτει τα εξής περιφερειακά και παρελκόμενα: 

Αισθητήρια εσωτερικής θερμοκρασίας – ποιότητας αέρα. 

Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 

Αισθητήρια παρουσίας 

Αισθητήρια φωτεινότητας 

Αισθητήριο φωτεινότητας εξωτερικού περιβάλλοντος 

Μετρητή ηλεκτρικών μεγεθών, στην κεντρική παροχή και στην παροχή του συστήματος 

θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού. 

Μονάδα οπτικοποίησης λειτουργιών και χειρισμών (touch screen) 

Μονάδα web server 

Μονάδα μνήμης ικανή για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων για τουλάχιστον δέκα ζεύγη 

τιμών (πλήρης ημερομηνία, μετρούμενο μέγεθος), για χρονικό διάστημα ενός χρόνου, με 

δειγματοληψία ανά μισάωρο. 

 

9. Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων 
 

Για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού καθώς και των πολιτών, εντός του κτιρίου, 

θα εγκατασταθεί υδραυλικός ανελκυστήρας με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ο ανελκυστήρας θα είναι προσώπων, ηλεκτροκίνητος, σε διαστάσεις φρέατος 

1,60X1,80m περίπου, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, ωφελίμου φορτίου 630Kgr (8 άτομα), 

ταχύτητας μεταφοράς 1μ/δ.λ. αριθμού στάσεων 2, με απαίτηση χώρου μηχανοστασίου.                  

Θα λειτουργεί με ηλεκτρική παροχή 230/400V - 50Hz και ο κινητήριος μηχανισμός θα 

περιλαμβάνει κατάλληλης ισχύος ηλεκτροκινητήρα, ανάρτηση 1:1 με πίνακα αυτοματισμού και 

κίνησης. 

Ο θάλαμος είναι αυτοφέρουσα μεταλλική κατασκευή με πλευρές από υαλοπετάσματα, 

υψηλής καλαισθησίας και κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας και με κατηγορία πυροπροστασίας 

M2/M3. Στην πίσω ή μια πλαϊνή πλευρά θα υπάρχει καθρέπτης και χειρολαβή από αλουμίνιο.                
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Οι επενδύσεις και ο εσωτερικός διάκοσμος θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια, 

μετά την υποβολή δείγματος και έγκριση από την Υπηρεσία. 

Οι αρμοί και οι γωνίες θα είναι από ειδικό προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα στο πίσω μέρος 

του θαλάμου. Η οροφή θα είναι ισχυρής κατασκευής, μεταλλική, στεγανής συναρμολόγησης.                   

Η ψευδοροφή θα είναι αφαιρετή, κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό του θαλάμου. Ο φωτισμός 

θα είναι έμμεσος, με λαμπτήρες φθορισμού, το δάπεδο από συνθετικό γρανίτη μαύρου χρώματος, 

αερισμός τεχνητός με εξαεριστήρα. Ο κομβιοδόχος του θαλάμου θα είναι κάθετος, από 

γαλακτόχρωμο γυαλί και θα περιλαμβάνει κομβία επιλογής ορόφων, κομβία ανοίγματος και 

κλεισίματος θυρών, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας, σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας 

εκτάκτου ανάγκης (πρότυπο ΕΝ 81 -28) και γραμμή τηλεφώνου από τον πίνακα έως τον θάλαμο, 

ένδειξη υπέρβαρου με οπτική και ακουστική σήμανση και ψηφιακή ένδειξη θέσης θαλάμου.                      

Οι κομβιοδόχοι ορόφων θα έχουν καπάκι από γαλακτόχρωμο γυαλί με κομβία κλήσεως με 

φωτεινή ένδειξη καταγραφής κλήσης και ψηφιακή ένδειξη θέσης θαλάμου καθώς και τόξα 

προσεχούς πορείας σε όλους τους ορόφους. Όλα τα κομβία θα είναι πίεσης. 

Οι ανελκυστήρες θα εγκατασταθούν στον κενό χώρο των δύο κεντρικών κλιμακοστασίου 

του κτιρίου, εντός φρεατίου που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό αποτελούμενο από 

σιδηροδοκούς, με υαλοπίνακες και μεταλλικό πλέγμα προστασίας. 

Στο κόστος περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια και εγκατάσταση των ανελκυστήρων, όσο 

και η κατασκευή των φρεατίων. 

Οι πόρτες φρέατος θα είναι μεταλλικές, τηλεσκοπικές, αυτόματες, διαστάσεων 900X21 

00mm θα ασφαλίζονται με μηχανική μανδάλωση και με ηλεκτρική επαφή και με δείκτη 

πυραντίστασης τουλάχιστον 60min και θα φέρει διάταξη ανίχνευσης εμποδίου με δέσμη 

πολλαπλών φωτοκύτταρων καθ' όλο το ύψος σε παράλληλη λειτουργία με διάταξη πίεσης. 

Η πόρτα θαλάμου θα είναι γυάλινη, αυτόματη, διαστάσεων 900X21 00mm και θα φέρει 

διάταξη ανίχνευσης εμποδίου με δέσμη πολλαπλών φωτοκύτταρων καθ' όλο το ύψος σε 

παράλληλη λειτουργία με διάταξη πίεσης. 

Το σύστημα έλξης θα περιλαμβάνει ειδικούς κατάλληλους ιμάντες έλξης ή συμβατικό 

σύστημα με συρματόσχοινα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τα συρματόσχοινα θα είναι 

τέσσερα, Φ8 έκαστο, αυτολιπαινόμενα και φορτίου θραύσεως 3.490Kgr. Οι επικαθίσεις θα είναι 

ελαστικού τύπου. Οι οδηγοί θαλάμου-εμβόλου θα είναι χαλύβδινης διατομής Τ, διαστάσεων 

50X50X9, με αποστάσεις στηριγμάτων ανά 1,10m σε πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή 

τριβής. 

Ο ανελκυστήρας θα είναι επίσης εφοδιασμένος με σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού, 

το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και εφόσον δεν υπάρχει διακοπή σε 

καμία από τις ασφαλιστικές του διατάξεις. 
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Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα θα γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

εταιρείας πιστοποιημένης κατά ISO 9001 και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον για ένα (1) έτος, η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος εργασίας και επισκευής καθώς 

και των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων σε περίπτωση βλάβης από ελαττωματική λειτουργία. 

Ο ανελκυστήρας θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, μετά των 

απαιτουμένων ηλεκτρικών πινάκων κίνησης και αυτοματισμών και σύνδεση με τον γενικό πίνακα 

του 

κτιρίου, με όλα τα όργανα ασφαλείας και ελέγχου όπως θα προκύπτουν από τα τεχνικά στοιχεία 

του ανελκυστήρα καθώς και την συνημμένα τεχνική μελέτη και σχέδια, κατόπιν εγκρίσεως της 

υπηρεσίας επίβλεψης, μετά των δοκιμών λειτουργίας και γενικά παραδοτέος σε πλήρη, ασφαλή 

και κανονική λειτουργία μετά των απαιτουμένων αδειών λειτουργίας από τις σχετικές υπηρεσίες. 

9.1    Εκτέλεση Εργασιών  

9.1.1 Δοκιμές 

Οι δοκιμές που θα γίνουν για τον έλεγχο και την παραλαβή της εγκατάστασης των 

ανελκυστήρων θα είναι οι ακόλουθες : 

Πριν τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία ua ελεγχθεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης 

με τους συμβατικούς όρους της τεχνικής περιγραφής και θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι και 

σύμφωνα με ΕΝ 81.1 των οποίων ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός: 

1. δοκιμή ηλεκτρικού δικτύου σύμφωνα με τους κανονισμούς, 

2. έλεγχος λειτουργίας (μέτρηση ταχύτητας και επαλήθευση ισοσταθμίσεως), 

3. έλεγχος λειτουργίας αρπάγης, 

4. έλεγχος καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος με την ονομαστική φόρτιση των θαλάμων. 

Συμπληρωματικοί έλεγχοι : 

5. έλεγχος συστήματος προμανδάλωσης (κλειδαριές), 

6. έλεγχος λειτουργίας σήματος κινδύνου, 

7. έλεγχος κουμπιού στάσης, 

8. έλεγχος προτεραιότητας κλήσεων, 

9. έλεγχος τερματικών διακοπτών, 

10. δοκιμή της λειτουργίας του διακόπτη του κυκλώματος χειρισμού, 

11. θα μετρηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά την άνοδο και κάθοδο και θα ελεγχθεί 

η ζυγοστάθμιση των συσκευών. 

12. έλεγχος χειρισμών, 

13. έλεγχος φωτισμού θαλάμων. 

a.     Πριν από την παραλαβή της εγκατάστασης 
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1. έλεγχος όλων των επαφών, πινάκων χειρισμού, οδηγών και γλυστρών, 

2. επιθεώρηση των μειωτήρων, 

3. έλεγχος κινητού καλωδίου και καλωδίων ασθενών ρευμάτων, των οποίων κανένας από τους 

αγωγούς που αποτελούν τα κορδόνια δεν πρέπει να είναι κομμένος, 

4. επανάληψη ελέγχου αρπάγης, 

5. ηλεκτρική μόνωση κινητήρα και πέδης μεγαλύτερη από 3 Mohms, ηλεκτρική μόνωση του 

συνόλου των κυκλωμάτων χειρισμού μεγαλύτερη από 1 Mohm, 

6. επανέλεγχος ταχύτητας θαλάμων, 

7. επανέλεγχος χειρισμών, 

8. έλεγχος ολισθήσεως θαλάμων και αντίβαρων, 

9. έλεγχος λειτουργίας αυτομάτων πόρτων, 

10. έλεγχος αθόρυβης λειτουργίας και μη μετάδοσης κραδασμών, 

11. έλεγχος μη υπερθερμάνσεως του κινητήρα με συνεχή λειτουργία επί 2ωρο. 

12. έλεγχος όλων των διακοπτών ασφαλείας, 

13. έλεγχος ομαλής επιταχύνσεως θαλάμου κατά την εκκίνηση και ομαλής επιβραδύνσεως κατά 

τη στάση, 

14. έλεγχος βάρους αντίβαρου, 

15. έλεγχος πεδήσεως με φορτίο 150% του ωφέλιμου φορτίου. 

9.2    Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Περιλαμβάνονται η προμήθεια, κατασκευή και έλεγχος όλης της εγκατάστασης. 

Ο Συντάξας 

 

 

Ελέγχθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Μελετών και Έργων 

Θεωρήθηκε 26/02/2018 

Η Διευθύντρια Τ.Υ  

 

 

 

  

Ιωάννης Λιέπουρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

Msc Ενεργ. & Περιβ.Επενδ. 

 

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής 

Αναστασία Μαγγενάκη  

Αρχιτέκτων Μηχανικός M.ARCH 
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	Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με την μέθοδο (CAPILLIARLOTTVERBINDUNG) του «τριχοειδούς φαινόμενου» δηλαδή με χρή...
	Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν με «βιδωτές» ή άλλες συσκευές θα χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα ειδικά εξαρτήματα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται με τον μεν χαλκοσωλήνα με ασημοκόλληση όπως η πιο πάνω, με το δε βιδωτό εξάρτημα με βίδ...
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	Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά εξαρτήματα μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας (καμπύλες). Στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα επιτρέπετ...
	Στήριξη των σωληνώσεων
	Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολής τους.
	Τα ειδικά αυτά στηρίγματα υπάρχουν στο εμπόριο και είναι ανθεκτικά στην διάβρωση συνήθως κατασκευασμένα από ορείχαλκο, χαλκό ή λευκοσίδηρο, ή γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ενδ. τύπου MUPRO ή UPAT ή ισοδύναμου (με παρεμβολή ελαστικού για προστασία από ηλε...
	Οι πολυάριθμες σωληνώσεις ίδιας διαδρομής θα τοποθετηθούν πάνω σε σιδηροκατασκευή (εγκάρσια σιδηρογωνιά αναρτημένη με ράβδους από την οροφή με μακρύ αρθρωτό στέλεχος) με στηρίγματα μορφής ωμέγα, που να αποκλείουν την εγκάρσια μετακίνηση αλλά επιτρέπου...
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	Για τους χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 10 έως 22mm οι οποίοι θα τοποθετηθούν οριζοντίως ή καθέτως, τα στηρίγματα θα απέχουν μεταξύ τους ένα έως δύο μέτρα.
	Προκειμένου για σωλήνες μεγαλύτερων διαμέτρων τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά δύο έως τρία μέτρα. Σε σημεία όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα φορτία (βάννες, συσκευές, κλπ) θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο μεριές των φορτίων.
	Αποσύνδεση σωληνώσεων
	Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεως ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή οξυγόνου.
	Για τον σκοπό αυτό σε όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ) ορειχάλκινοι.
	Οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν εντός δομικού στοιχείου θα προστατεύονται με μόνωση από ARMAFLEX ή FRELEN. Η μόνωση θα είναι «περαστή».
	Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαστή τοποθέτηση θα εγκατασταθεί με κατά μήκος άνοιγμα των τεμαχίων της μόνωσης, με κοπή κατά γενέτειρα του κυλίνδρου και με χρήση κόλλας «250» για την συγκόλληση τόσο της κατά μήκους τομής, όσο και των εγκάρσιων ...
	Προτού μονωθούν οι σωλήνες θα καθαρίζονται μέχρι πλήρους απομακρύνσεως κάθε ξένης ύλης από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως.
	Ανάρτηση Σωληνώσεων
	Τα δίκτυα σωληνώσεων σε ομάδες ή μεμονωμένα θα στηρίζονται επαρκώς στο κτίριο.
	Οι κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις θα στερεώνονται πάνω στα οικοδομικά στοιχεία με κατάλληλη σιδηροκατασκευή και στηρίγματα σχήματος U με διατομή εξαρτώμενη από την διατομή του σωλήνα.
	Οι αναρτήσεις οριζοντίων και καθέτων σωληνώσεων θα γίνουν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :
	Οι ντίζες στήριξης των σωληνώσεων θα παρέχουν την δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους αυτών προς κατάλληλη ρύθμιση της κλίσης των σωληνώσεων και μετά την τοποθέτησή τους.
	Τα στηρίγματα θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές των σωλήνων.
	Ακόμη θα πρέπει να περιβάλλουν την μόνωση του σωλήνα και να εφάπτονται σ' αυτόν.
	Στα σημεία δε αυτά η μόνωση των σωληνώσεων θα αποτελείται από τεμάχια ειδικής σκληρότητας και μηχανικής αντοχής.
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