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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν στο υπό Αποκατάσταση Κτίριο «Μπία» 

και είναι οι ακόλουθες: 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ  

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  

4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των εργασιών 

αναφέρονται και στις επιμέρους μελέτες που συνοδεύουν την μελέτη η οποία 

συντάχθηκε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτηρίου και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των προδιαγραφών αυτών. 

1.1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου τροφοδοτείτε από το δίκτυο ύδρευσης της 
πόλης, μέσω της κεντρικής παροχής και του αντίστοιχου υδρομετρητή, στην 
Βορειοδυτική πλευρά του ακινήτου ( οδός Παπαθανασίου).  

Το δίκτυο περιλαμβάνει το κύκλωμα νερού χρήσης και το κύκλωμα ζεστού 
νερού χρήσης. Τα κυκλώματα αυτά, υλοποιούνται με την χρήση αγωγών 
χαλκού, μέγιστης πίεσης, τουλάχιστον 25 bar, των αντίστοιχων εξαρτημάτων 
σύνδεσης (εξαρτήματα χαλκού συνδεόμενα με κόλληση), και των υπόλοιπων 
υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών. 

Για την επίτευξη την θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης, προβλέπεται η 
τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμαντήρα χωρητικότητας 40 lt. 

Το δίκτυο ύδρευσης τροφοδοτεί δύο (2) κρουνούς κρύου νερού στον εξωτερικό 
περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, μια (1) αναμονή εντός φρεατίου για την 
σύνδεση του δικτύου άρδευσης  (ανάγκες ποτίσματος και καθαριότητας χώρων) 
και το κύκλωμα νερού της αντλίας θερμότητας, εντός του κτηρίου, στο ισόγειο 
του κτηρίου Α τροφοδοτεί ένα (1) WC (δοχείο έκπλυσης, νιπτήρας). Στον 
όροφο τροφοδοτούνται   δύο (2) WC (δοχείο έκπλυσης, νιπτήρας), στα κτήρια 
Α και Β, και της κουζίνας στο κτήριο Β. Η όδευση των αγωγών στον εξωτερικό 
χώρο γίνεται εντός του εδάφους, ενώ εντός του κτηρίου, γίνεται εντός της 
τοιχοποιίας, και του πατώματος. Το κύκλωμα του ζεστού νερού προβλέπεται να 
είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του ενώ του ψυχρού στα σημεία που 
έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον. 
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1.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

1.2.1. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων του κτιρίου αποτελείται από πλαστικούς 
σωλήνες. Στο κτήριο Το δίκτυο αυτό καταλήγει σε φρεάτιο έξω από το κτίριο 
και από εκεί τα όμβρια οδηγούνται μέσω υπόγειου δικτύου στο ρείθρο του 
πεζοδρομίου. Στο δίκτυο των ομβρίων, και συγκεκριμένα στο κτήριο Β, στον 
πυθμένα του κλιμακοστασίου του υπογείου, προβλέπεται η τοποθέτηση, 
δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος, για την άντληση τον βρόχινων υδάτων 
εκτός κτηρίου.  Το δίκτυο των σωληνώσεων θα είναι κατασκευασμένο από 
σκληρό PVC 100 και οι οδεύσεις θα είναι σύμφωνες με την 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.  

1.2.2. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα κατασκευαστεί από σωλήνες σκληρού 
PVC διαφόρων διαμέτρων (οι διαστάσεις φαίνονται στην μελέτη αποχέτευσης) 
και πίεσης 6 Atm. 
Η συναρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων και των σωληνώσεων του δικτύου 
θα γίνει με την διαμόρφωση του ενός άκρου των εξαρτημάτων και των 
ευθυγράμμων σωλήνων σε μεγαλύτερη διάμετρο (κεφαλή), και την χρήση 
ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 

Η κατασκευή και η παραλαβή, του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του 

κτηρίου θα γίνει σύμφωνα με  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01. Οι αγωγοί θα 

οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, και εντός του πατώματος. Σε κρίσιμα σημεία του 

δικτύου (καμπές, αλλαγές διεύθυνσης, μεγάλο μήκος αγωγού), θα 

τοποθετηθούν διατάξεις καθαρισμού (τάπες).  

Στο κτήριο προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) ανεξάρτητων κυκλωμάτων 

(δικτύων) αποχέτευσης ακαθάρτων. Επιλέχθηκε η λύση των δύο κυκλωμάτων 

για να μειωθούν τα μήκη των υπόγειων σωληνώσεων, αφού λόγο της θέσης 

του κτηρίου υπάρχει πρόσβαση σε δύο διαφορετικούς κλάδους του δικτύου 

αποχέτευσης της πόλης.  

Οι χώροι που προβλέπεται να εγκατασταθεί αποχέτευση ακαθάρτων, είναι τα 

τρία (3) WC, και ο χώρος της κουζίνας. 

Τα δίκτυα αποχέτευσης θα συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης στα 

σημεία που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης. 

1.2.3.   Δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού.  

Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
και της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, θα κατασκευαστεί από σωλήνες 
σκληρού PVC διαφόρων διαμέτρων και πίεσης 6 Atm. 
Η συναρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων και των σωληνώσεων του δικτύου 
θα γίνει με την διαμόρφωση του ενός άκρου των εξαρτημάτων και των 
ευθυγράμμων σωλήνων σε μεγαλύτερη διάμετρο (κεφαλή), και την χρήση 
ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 
 Οι αγωγοί θα οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, και εντός του πατώματος. Σε 
κρίσιμα σημεία του δικτύου (καμπές, αλλαγές διεύθυνσης, μεγάλο μήκος 
αγωγού), θα τοποθετηθούν διατάξεις καθαρισμού (τάπες). Τα δίκτυα θα  
καταλήγουν (συνδεθούν) στο δίκτυο ομβρίων, στα σιφώνια των χώρων 
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υγιεινής, και της κουζίνας. Η κατασκευή του δικτύου θα ακολουθεί της 
προδιαγραφές του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
 
 

1.3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού, με σκοπό την 
επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης και υγιεινής στους χώρους του. Τα βασικά 
μέρη του συστήματος είναι τα ακόλουθα: 

1. Κεντρική αντλία θερμότητας 

2. Εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες 

3. Εναλλάκτες θερμότητας τύπου δωματίου. (αέρα – αέρα) 

4. Εξαεριστήρες μπάνιου 

 

1.3.1. Κεντρική αντλία θερμότητας 

Η κεντρική αντλία θερμότητας θα είναι τύπου αέρα – νερού (αερόψυκτη), 
αναστρέψιμης λειτουργίας (ψύξη – θέρμανση), ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον, 
71,00 KW. Η αντλία θα διαθέτει ενσωματωμένο υδραυλικό μέρος, με αντλία 
(κυκλοφορητής) τύπου inverter. Ο έλεγχος της θα επιτυγχάνεται από τον 
υπάρχον αυτοματισμό της αντλίας αλλά και από τον κεντρικό αυτοματισμό του 
κτηρίου. Η ηλεκτρική της σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρικού 
πίνακα  κλιματισμού. 

 

1.3.2.   Εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες 

Οι εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες θα κλιματίζουν τους χώρους του κτηρίου. 
Οι μονάδες θα είναι τύπου τοίχου - πατώματος και θα τοποθετηθούν στους 
τοίχους των κλιματιζόμενων χώρων, σε ύψος περίπου δέκα εκατοστών από την 
στάθμη του πατώματος. Η τοποθέτηση θα γίνει με ανάρτηση στην τοιχοποιία 
και όχι με στήριξη σε ειδικές βάσεις. Οι μονάδες θα είναι διαφόρων 
δυναμικοτήτων σύμφωνα με την μελέτη κλιματισμού, θα τροφοδοτούνται δε 
με θερμικό ρευστό (νερό ή μίγμα νερού αλκοόλης), από την αντλία θερμότητας. 
Οι κλιματιστικές μονάδες θα λειτουργούν με τοπικά χειριστήρια και μέσω του 
αυτοματισμού του κτηρίου. 

 

1.3.3. Δίκτυο σωλήνων κλιματισμού 

Το υδραυλικό δίκτυο κλιματισμού μεταφέρει το θερμικό ρευστό (νερό ή μίγμα 
νερού αλκοόλης) από το θερμοδοχείο της αντλίας θερμότητας στις εσωτερικές 
κλιματιστικές μονάδες. Θα είναι κατασκευασμένο από ευθύγραμμους 
σιδηροσωλήνες. Θα είναι διαφόρων διαμέτρων, σύμφωνα με την μελέτη 
κλιματισμού, και θα οδεύει εντός του πατώματος, και των δομικών στοιχείων 
του κτηρίου. Το δίκτυο θα είναι πλήρως μονωμένο σε όλο το μήκος του.                             
Τα στοιχεία ανάρτησης των σωλήνων θα φέρουν και αυτά θερμομόνωση, και 
στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν κάθετα δομικά στοιχεία, αυτό θα 
γίνεται μέσω ειδικού μανδύα. Γενικά σε όλη την διαδρομή των σωλήνων δεν θα 
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πρέπει να υπάρχουν σημεία επαφής του σωλήνα με άλλα υλικά χωρίς την 
μεσολάβησει θερμομόνωσης.      

 

1.3.4. Εναλλάκτης θερμότητας (αέρα – αέρα) 

Στο κτήριο προβλέπεται να εγκατασταθούν  τοπικοί εναλλάκτες θερμότητας 
τύπου αέρα – αέρα (single room heat exchanger), με σκοπό τον εξαερισμό του 
χώρου του ημιυπόγειου του κτηρίου Β  και του κτηρίου Γ. Οι εναλλάκτες θα 
είναι δυναμικότητας περίπου 500 m3/h και θερμικού βαθμού απόδοσης (βαθμός 
ανάκτησης) >70%. Οι εναλλάκτες θα τοποθετηθούν στους πλαϊνούς πέτρινους 
τοίχους των κτηρίων. 

Οι εναλλάκτες θα λειτουργούν με τοπικό χειριστήριο αλλά και μέσω του 
αυτοματισμού του κτηρίου. Οι εναλλάκτες θα διαθέτουν επίσης την λειτουργία 
νυχτερινού δροσισμού (free cooling). 

 

1.3.5. Εξαεριστήρες μπάνιου 

Για τον εξαερισμό των WC του κτηρίου προβλέπεται η τοποθέτηση 
ανεμιστήρων μπάνιου. Οι ανεμιστήρες θα είναι παροχής 150 m3/h και θα 
τοποθετηθεί ένας σε κάθε WC. 

Η έναυση τους θα γίνεται μέσω του αισθητηρίου παρουσίας και η παύση του 
θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με την μεσολάβηση χρονοκαθυστέρησης.                              
Ο απαγόμενος αέρας θα απορρίπτεται στον περιβάλλοντα  χώρο του κτηρίου. 

 

 

1.4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κτηρίου θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

1. Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης 

2. Πυρανιχνευτές 

3. Χειροκίνητοι αγγελτήρες πυρκαγιάς 

4. Φαροσειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς 

5. Φωτισμός ασφαλείας 

 

1.4.1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής αναγνώρισης 
(addressable), θα τοποθετηθεί στο ισόγειο, στον χώρο της εισόδου – 
πληροφοριών, του κτηρίου. Θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης, και δεν θα 
υπάρχουν εμφανείς καλωδιώσεις.  

 

1.4.2. Πυρανιχνευτές 

Στο κτήριο θα υπάρχουν ανιχνευτές πυρασφάλειας, σε όλους τους χώρους, 
εκτός από τους υγρούς χώρους (WC). Οι ανιχνευτές αυτοί θα είναι,                                 
Α) Φωτοηλεκτρικοί Β) Θερμοδιαφορικοί, Γ) Ορατού καπνού, Δ) Δέσμης. 

Στο ισόγειο θα τοποθετηθούν τρείς (3) ανιχνευτές φωτοηλεκτρικοί (Είσοδος – 
Αποθήκη), ένας (1) θερμοδιαφορικός στο χώρο του κυλικείου, ένας (1) ορατού 
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καπνού, στον χώρο του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα, και δύο (2) 
ανιχνευτές δέσμης, στον χώρο της κεντρικής αίθουσας. 

Στον όροφο θα υπάρχουν επτά (7) ανιχνευτές φωτοηλεκτρικοί (Γραφείο 1 – 
Γραμματεία – Αναγνωστήριο – Βιβλιοστάσια – Προθάλαμος ανελκυστήρα – 
Πληροφορίες – Γραφείο 2), και δύο (2) ανιχνευτές δέσμης, στον χώρο της 
κεντρικής αίθουσας. 

 

1.4.3. Χειροκίνητοι αγγελτήρες πυρκαγιάς 

Οι χειροκίνητοι αγγελτήρες θα τοποθετηθούν στα σημεία που προβλέπει η 

μελέτη πυρασφάλειας, δηλαδή σε μικρή απόσταση από τις θύρες εξόδου,                      

και σε διαδρόμους όδευσης. Στο ισόγειο θα τοποθετηθούν τρείς (3) αγγελτήρες, 

και στον όροφο δύο (2). 

1.4.4. Φαροσειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς 

Οι φαροσειρήνες θα τοποθετηθούν στα ίδια σημεία με τους χειροκίνητους 

αγγελτήρες αλλά σε μεγαλύτερο ύψος. 

 

1.5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Η εγκατάσταση πυρόσβεσης περιλαμβάνει : 

• Τα φορητά μέσα πυρόσβεσης 

• Το απλό Υδροδοτικό δίκτυο.  

1.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες 

Η πυρασφάλεια του κτιρίου συμπληρώνεται με κατάλληλο αριθμό φορητών 

πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 6 Kg. Όλοι οι πυροσβεστήρες 

τοποθετούνται κατά το δυνατόν κοντά στις εξόδους και τις σκάλες, έτσι ώστε 

η μέγιστη απόσταση προσέγγισης πυροσβεστήρων να μην υπερβαίνει τα 15 m 

από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιές κατηγορίας 

A,B,C και Ε δηλαδή πυρκαγιές που προέρχονται από στερεά ή υγρά και αέρια 

καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 

V. 

Θα συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό πληρώσεως και θα αναρτηθούν 

από τον τοίχο με ειδικά στηρίγματα σε ύψος 1,50 m. Επάνω από τους 

πυροσβεστήρες θα υπάρχει αναρτημένο πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες 

χρήσεως κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο. 
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1.5.2. Απλό υδροδοτικό δίκτυο 

Τοποθετείται ένα πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου Φ 19 
mm, μήκους 20 m με κατάλληλο ακροφύσιο μέσα στο χώρο του Κτιρίου Γ. Το 
σύστημα τοποθετείται σε μεταλλικό κουτί κόκκινου χρώματος. 

 

 

 

 

 
 

 

1.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 

Το κτήριο θα τροφοδοτείτε με ηλεκτρική ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το κτήριο θα συνδεθεί με τυποποιημένη ηλεκτρική 
παροχή Νο 6. Η σύνδεση του θα γίνει στα όρια του οικοπέδου από την δυτική 
πλευρά αυτού (μεριά κέντρου υγείας). Το ηλεκτρικό τροφοδοτικό καλώδιο θα 
οδεύσει εντός του εδάφους, μέσα σε ειδική σωλήνα προστασίας, έως το σημείο 
εισαγωγής του στο κτήριο (βόρεια πλευρά). Εντός του κτηρίου θα οδεύσει σε 
ειδική σχάρα καλωδίων, έως την εισαγωγή του στον Κεντρικό Ηλεκτρικό Πίνακα 
του κτηρίου που βρίσκεται στο ισόγειο. 

Στο κτήριο εκτός του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, υπάρχουν οι πίνακες 

1. Πίνακας κλιματισμού 

2. Πίνακας φωτισμού ανελκυστήρα 

3. Πίνακας κίνησης ανελκυστήρα 

4. Πίνακας κυλικείου 

 

1.6.1. Φωτισμός κτηρίου  

1.6.1.1. Εσωτερικός φωτισμός 

Το κτήριο θα φωτίζεται εσωτερικά από φωτιστικά σώματα τα οποία θα είναι 

χωνευτά στην ψευδοροφή του κτηρίου, και από φωτιστικά σώματα τύπου spot 

τα οποία θα στηριχθούν σε ειδικές ράγες. Τα χωνευτά φωτιστικά  (φωτιστικά 

ψευδοροφής), θα είναι δύο τύπων, θα είναι φωτιστικά τύπου LED και φωτιστικά 

με λαμπτήρες φθορισμού. Τα φωτιστικά spot θα είναι τεχνολογίας LED, και η 

στήριξη του θα γίνει με την χρήση ειδικής ράγας (ράγα για το συγκεκριμένο 

φωτιστικό από τον ίδιο κατασκευαστή), η οποία θα είναι στηριγμένη στην 

οροφή ή θα αναρτάται από αυτήν με την χρήση αντίστοιχων μηχανισμών έτσι 

ώστε να τοποθετηθούν στο προβλεπόμενο ύψος, το οποίο προβλέπεται από την 

φωτοτεχνική μελέτη. 

Τα σημεία τοποθέτησης των φωτιστικών υποδεικνύονται στα σχέδια κατόψεων 

(Η-01 και Η-02). Η ηλεκτρική τροφοδοσία των φωτιστικών θα γίνεται από τον 

κεντρικό πίνακα του κτηρίου που βρίσκεται στο ισόγειο. Η έναυση και η σβέση 

των φωτιστικών καθώς και η ρύθμιση της φωτεινότητας θα γίνεται από 
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επίτοιχους διακόπτες στους φωτιζόμενους χώρους, που θα επιδρούν στο 

σύστημα αυτοματισμού του κτηρίου.  

1.6.1.2. Εξωτερικός Φωτισμός 

Το κτήριο εξωτερικά θα φωτίζεται από χωνευτά φωτιστικά τύπου LED, και από 

φωτιστικά τύπου στύλου (LED). Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για εξωτερική 

τοποθέτηση. Τα χωνευτά φωτιστικά θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά 

των τοίχων περιτοίχισης του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου και σε ύψος 

περίπου 70 cm από την στάθμη του περιβάλλοντα χώρου. Στα σημεία που 

υπάρχει υψομετρική κλίση, αυτά θα ακολουθούν την κλίση αυτή. Τα φωτιστικά 

τύπου στύλου θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία που χρειαζόμαστε διάχυτο 

φωτισμό και έχουμε να καλύψουμε υψομετρικές διαφορές. Τα εξωτερικά 

φωτιστικά θα τροφοδοτούνται από τον κεντρικό πίνακα του κτηρίου,                              

θα λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα και με ανιχνευτή φωτεινότητας, και θα 

μπορούν να λειτουργούν και χειροκίνητα. Η ομαδοποίηση στην έναυση και 

σβέση των φωτιστικών θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να υπάρχουν 

τουλάχιστον 4 σενάρια φωτισμού. 

1.6.2.   Ρευματοδότες 

Οι ρευματοδότες του κτηρίου θα είναι τύπου SCHUKO χωνευτού τύπου,                   

απλοί ή στεγανοί και θα τοποθετηθούν στα σημεία που προβλέπεται από την 

μελέτη. Η τροφοδοσία τους θα γίνεται από τον κεντρικό πίνακα του κτηρίου. 

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην φάση τροφοδοσίας των 

ρευματοδοτών έτσι να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ταυτοχρονισμού των 

φορτίων. 

1.6.3. Περιμετρική γείωση 

Στο κτήριο θα κατασκευαστεί περιμετρική γείωση η οποία θα υλοποιηθεί με την 

χρήση χάλκινης ταινίας η οποία θα τοποθετηθεί εντός του εδάφους. Η ταινία θα 

στηριχθεί σε χάλκινα πασσαλάκια. Η περιμετρική γείωση θα τοποθετηθεί 

τουλάχιστον σε βάθος 70 cm και θα ενώνεται με τον φέροντα οργανισμό του 

κτηρίου (μεταλλικός σκελετός) στα σημεία που προβλέπονται στην μελέτη με 

την χρήση πολύκλωνου χάλκινου αγωγού (ισοδυναμικές συνδέσεις). 

 

1.7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 

Το δίκτυο ασθενών ρευμάτων του κτηρίου θα περιλαμβάνει τα εξής διακριτά 
δίκτυα: 

1. Τηλεφωνικό δίκτυο 

2. Δίκτυο δεδομένων (Data) 

3. Δίκτυο συστήματος συναγερμού 

4. Δίκτυο εικόνας – ήχου – τηλεόρασης 

5. Δίκτυο θυροτηλεφώνου 

6. Δίκτυο συστήματος αυτοματισμού 
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1.7.1. Τηλεφωνικό δίκτυο 

Το τηλεφωνικό δίκτυο του κτηρίου θα κατασκευαστεί από καλώδιο τύπου UTP 
cat.6. Η καλωδίωση του τηλεφωνικού δικτύου θα ξεκινάει από τον χώρο των 
πληροφοριών στο ισόγειο του κτηρίου και θα καταλήγει σε κάθε χώρο εργασίας. 
Η καλωδίωση θα είναι εσωτερική εντός των δομικών στοιχείων του κτηρίου. 
Στον χώρο των πληροφοριών του κτηρίου θα τοποθετηθεί ο κατανεμητής του 
τηλεφωνικού δικτύου. Στους χώρους εργασίας θα τοποθετηθούν διπλοί 
ρευματοδότες τύπου RJ45 στους οποίος η μία επαφή θα χρησιμοποιείτε για 
λήψη τηλεφωνικού σήματος ενώ η άλλη για σύνδεση DATA. Οι ρευματοδότες 
θα είναι κατηγορίες CAT.6, και θα είναι χωνευτής τοποθέτησης. Το τηλεφωνικό 
σήμα θα εισέρχεται στο κτήριο με την χρήση καλωδίου τύπου A-2YF(L)2Y 
10x2x0.8 το οποίο θα τοποθετηθεί υπόγεια και θα ξεκινάει από το πίλαρ της 
ηλεκτρικής σύνδεσης, και θα καταλήγει στον χώρο που θα τοποθετηθεί το 
τηλεφωνικό κέντρο (χώρος πληροφοριών ισογείου).   

 

1.7.2. Δίκτυο δεδομένων (Data) 

Το δίκτυο δεδομένων του κτηρίου θα υλοποιηθεί με την χρήση δομημένης 

καλωδίωσης με καλώδια τύπου  UTP cat.6. Η καλωδίωση θα είναι εσωτερική και 

θα διατρέχει τα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Η καλωδίωση δεδομένων θα 

πρέπει να είναι τοποθετημένη εντός ηλεκτρικών σωλήνων (ευθύγραμμους ή 

ευκάμπτους), και θα τοποθετηθούν σε ικανή απόσταση από τις γραμμές 

ισχυρών ρευμάτων. Η καλωδίωση θα ξεκινάει από τον χώρο του ισογείου όπου 

θα ξεκινούν και οι τηλεφωνικές γραμμές και θα καταλήγει στους χώρους 

εργασίας, όπου θα συνδέοντα στους προαναφερόμενους στην προηγούμενη 

παράγραφο τηλεφωνικούς ρευματοδότες.  

1.7.3. Δίκτυο συστήματος συναγερμού 

Το δίκτυο του συστήματος συναγερμού θα είναι ενσύρματο και θα περιλαμβάνει 

το κεντρικό σύστημα συναγερμού, μαγνητικές επαφές, οι οποίες θα καλύπτουν 

τα ανοίγματα του κτηρίου, και θα συνεργάζεται με το κεντρικό σύστημα 

αυτοματισμού του κτηρίου. Το σύστημα θα ενεργοποιείται με την εισαγωγή 

κωδικών σε ειδική κονσόλα – πληκτρολόγιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην 

εσωτερική πλαϊνή πλευρά του τοίχου, δίπλα στην κεντρική είσοδο του κτηρίου. 

Το σύστημα συναγερμού θα ενεργοποιείται και μέσο του συστήματος 

αυτοματισμού. 

1.7.4. Δίκτυο εικόνας – ήχου – τηλεόρασης 

Το δίκτυο εικόνας – ήχου – τηλεόρασης θα έχει κεντρικό σημείο εισόδου κα 

διαμοιρασμού των σημάτων στον πλαϊνό τοίχο της κεντρικής αίθουσας (βόρεια 

πλευρά). Στο δίκτυο ήχου ειδικότερα προβλέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικής 

εγκατάστασης σε όλους τους χώρους του κτηρίου. 

1.7.5.  Δίκτυο θυροτηλεφώνου 

Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα θυροτηλέφωνου, για τον έλεγχο της κεντρικής 

θύρας. 
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1.7.6. Δίκτυο συστήματος αυτοματισμού 

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. 

1.7.6.1. 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. 

1.7.6.2. 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.  

1.7.6.3. 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. 
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1.7.6.4. Περιφερειακά - Παρελκόμενα 

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. 

 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. 
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