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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

 

Οι σωληνώσεις του δικτύου υδρεύσεως θα είναι από χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057/1996. Το υλικό κατασκευής 

θα είναι χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9 % και P=0,015% 

- 0,040%. 

Το τελικό προϊόν θα αναγράφει την εμπορική ονομασία, το σήμα ποιότητας ΕΛΟΤ, την ενιαία ευρωπαϊκή προδιαγραφή 

κατασκευής, το εργοστάσιο παραγωγής, και το χρόνο παραγωγής 

Θα είναι διαθέσιμοι είτε σε κουλούρες, είτε σε ευθύγραμμα τμήματα των 4 m. 

Οι τυποποιημένες διαστάσεις των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

 

Ι. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ 

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x 
ΠΑΧΟΣ  d x s 

(mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

d εσωτ. 
(mm) 

Ονομαστικό 
βάρος χαλκού 

(kg/m) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ d 
εσωτ. (mm) 

ΟΓΚΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(l/m) 

10x0,70 8,6 0,182 0,031 0,058 

10x1,00 8,0 0,252 0,031 0,05 

12x0,70 10,6 0,221 0,038 0,088 

12x1,00 10,0 0,308 0,038 0,079 

15x0,70 13,6 0,28 0,047 0,145 

15x0,80 13,4 0,318 0,047 0,141 

15x1,00 13,0 0,391 0,048 0,133 

15x1,20 12,6 0,463 0,047 0,127 

18x0,80 16,4 0,384 0,056 0,211 

18x1,00 16,0 0,475 0,056 0,201 

18x1,20 15,6 0,563 0,056 0,191 

22x0,80 20,4 0,474 0,069 0,327 

22x0,90 20,2 0,531 0,069 0,32 

22x1,00 22,0 0,587 0,069 0,314 

22x1,50 19,0 0,859 0,069 0,283 
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ΙΙ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ 

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x 
ΠΑΧΟΣ  d x s 

(mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

d εσωτ. 
(mm) 

Ονομαστικό 
βάρος χαλκού 

(kg/m) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ d 
εσωτ. (mm) 

ΟΓΚΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(l/m) 

28x0,80 26,4 0,609 0,087 0,547 

28x0,90 26,2 0,682 0,087 0,539 

28x1,00 26 0,087 0,087 0,531 

28x1,50 25 0,087 0,087 0,491 

35x1,00 33 0,95 0,11 0,856 

35x1,50 32 1,41 0,11 0,804 

35x2,00 31 1,844 0,11 0,754 

42x1,00 40 1,148 0,131 1,256 

42x1,20 39,6 1,368 0,131 1,231 

42x1,50 39 1,7 0,131 1,193 

54x1,00 52 1,484 0,17 2,123 

54x1,20 51,6 1,771 0,17 2,09 

54x1,50 51 2,202 0,17 2,042 

54x2,00 50 2,906 0,17 1,962 

64x2,00 60 3,487 0,201 2,827 

76,1x2,00 72,1 4,144 0,239 4,083 

88,9x2,00 84,9 4,857 0,279 5,658 

108x2,50 103 7,37 0,339 8,328 

 
 

ΙΙΙ. ΡΟΛΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 

 

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x 
ΠΑΧΟΣ  d x s (mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

d εσωτ. 
(mm) 

Ονομαστικό 
βάρος χαλκού 

(kg/m) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ d 
εσωτ. (mm) 

ΟΓΚΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(l/m) 

11x0,75 9,5 0,287 0,034 0,071 

15x1,00 13 0,391 0,047 0,133 

18x1,00 16 0,475 0,056 0,201 

22x1,00 20 0,587 0,069 0,314 

18x1,50 17 0,691 0,056 0,176 

22x1,50 19 0,859 0,069 0,283 
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ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

Προβλέπεται θερμική μόνωση όλων των ορατών σωλήνων ζεστού νερού (προσαγωγή και επιστροφή). 

H θερμική μόνωση θα γίνει με κογχύλια μονωτικού υλικού από συνθετικό καουτσούκ που δεν θα συντηρεί την φωτιά. 

Το πάχος του μονωτικού υλικού θα είναι 9mm εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

Θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο μονωτικό υλικό από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό με κλειστά κύτταρα. 

Το μονωτικό υλικό είναι πολύ εύκαμπτο και ανθεκτικό. Το χαρακτηριστικό του υλικού είναι η λεπτή κυτταρική δομή 

του η οποία παρέχει καλή θερμική απόδοση. 

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής 

Συντελ.θερμοαγωγιμότητος 

Διαπερατότητα υδρατμών 

Ταξινόμηση για φωτιά 

 

 

Αντίσταση στη γήρανση 
 

 

Αντίσταση στο όζον 

: - 40 °C έως +105 °C (Θερμοκρασίες σώματος) 

: λ = 0.035 W/mK σε 10°C 

: μ > 5000 σύμφωνα με το DIN 56615 

: class 1 (UNI9174), Βρετανικό Πρότυπο (BS) 476: μέρος 7:1987 

: καλή. Για εξωτερικές εργασίες είναι απαραίτητη η επίστρωση μέσα 

σε 5 μέρες 

 

: ASTM-D-1171- δε δημιουργεί ρωγμές 

 

 

 

Θα είναι άοσμο, απρόσβλητο από υγρασία, έλαια, λίπη, βενζίνη και συνήθη οξέα. 

Επίσης το υλικό δεν θα υφίσταται ξήρανση, θα έχει σταθερή μορφή και διαστάσεις ανεπηρέαστα από τις 

θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, και θα επιδέχεται βαφή της επιφανείας του. 

Η τοποθέτησή του θα γίνει με τη βοήθεια κόλλας, που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στον αγωγό και στη μόνωση. 

Κατά τη διέλευση των σωλήνων δια τοίχων ή δαπέδων η μόνωση δεν θα διακόπτεται αλλά θα συνεχίζεται και μέσα 

σ' αυτά. Κατά τη διακοπή των μονώσεων λόγω παρεμβολής οργάνων διακοπής κλπ θα τίθενται περιλαίμια 

συγκρατήσεως της μονώσεως από λεπτή ορειχάλκινη γαλβανισμένη ταινία πάχους 0,3-0,4 mm και πλάτους 2-3 mm. 

Κατά τη στήριξη μονωμένων σωλήνων από την οροφή θα χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα για την αποφυγή του 

φαινομένου των θερμογεφυρών. Τα στηρίγματα αυτά αποτελούνται από άκρες κατασκευασμένες επίσης από 

συνθετικό καουτσούκ. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) 

To σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 

Kg/cm2. Θα έχουν βιδωτά άκρα, βιδωτό καπάκι και ορειχάλκινο δίσκο με παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή 

ισοδύναμο υλικό. 

Πίεση λειτουργίας 10 Atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 100 ° C. 

Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DIN 3030. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ (GLOBE VALVES) 

Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 kg/cm2 με 

βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 3". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με φλάντζες. Θα 

έχουν βιδωτά άκρα, βιδωτό καπάκι και ορειχάλκινο δίσκο. 

Πίεση λειτουργίας 10 Atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120 °C. 

Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DIN 3030. 
 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ (BALL VALVES) 

Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2000 

kg/cm2 με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 3". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με 

φλάντζες. 

Εσωτερικά θα υπάρχει μηχανισμός τύπου στρεφόμενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση 

κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από TEFLON και θα είναι βαρέως τύπου. 

Πίεση λειτουργίας 16 Atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120°C. 

Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DIN 3030. 

ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ (GATE VALVES) 

Το σώμα και η κεφαλή των βαλβίδων θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό 

άνω των 2000 kg/cm2 με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι 3". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο 

με φλάντζες. 

Θα έχουν μη ανυψούμενο στέλεχος και συμπαγή σφηνοειδή ορειχάλκινο δίσκο. 

Οι βαλβίδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης νερού στα δύο άκρα τους 10 

Atm και μέγιστη θερμοκρασία 120 °C. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DIN 3030. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το σώμα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 

kg/cm2 με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 3". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με 

φλάντζες. 

Θα έχουν βιδωτό καπάκι και θα φέρουν εσωτερικό μηχανισμό τύπου ελατηρίου για αθόρυβη λειτουργία και αποφυγή 

πλήγματος από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

Οι βαλβίδες θα είναι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και θα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σύνδεση 

προς την αποχέτευση. Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό. 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 

Τα μανόμετρα θα είναι ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα, διαμέτρου 4" με περιοχή μέτρησης 0-10 ΑΤΜ ή 0-20 ΑΤΜ και θα 

διαθέτουν και διακόπτη απομόνωσης. 

 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

Τα θερμόμετρα θα είναι υδραργύρου ή διμεταλλικά. Τα υδραργυρικά θα φέρονται μέσα σε ορειχάλκινη θήκη ενώ τα 

διμεταλλικά θα έχουν σώμα διαμέτρου 4" ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο. Η κλίμακα μέτρησης θα είναι 0-100 °C. 

Τα θερμόμετρα θα τοποθετηθούν μέσα σε κατάλληλη θήκη (θύλακα) ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή τους χωρίς να 

διακόπτεται η ροή του νερού. 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Οι εύκαμπτοι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για πόσιμο νερό, φλαντζωτής σύνδεσης πίεσης 

λειτουργίας 10 Atm. 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Τα στηρίγματα των σωληνώσεων θα είναι τυποποιημένα και βιομηχανοποιημένα εξαρτήματα που θα περιλαμβάνουν: 

• Προφίλ μορφής Ι, U ή L. 

• Δετήρες σωλήνων με ή χωρίς επένδυση. 

• Ράβδους (Ντίζες) ανάρτηση ή στηρίγματα σωληνώσεων. 

• Υλικά στήριξης και στερέωσης (βίδες, παξιμάδια, εκπονούμενα βύσματα κλπ.) 

Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα θα είναι γαλβανισμένα "εν θερμώ" μετά την κατασκευή τους ή ηλεκτρολυτικά (βίδες, 

παξιμάδια, βύσματα). 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Οι πινακίδες ενδείξεων θα κατασκευασθούν από λευκό πλαστικό άριστης ποιότητας με χρωματιστά γράμματα. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Πινακίδες ενδείξεων θα τοποθετηθούν σ' όλα τα μηχανήματα και εξαρτήματα του δικτύου όπως συλλέκτες, κεντρικές 

αναχωρήσεις, αντλίες, ρυθμιστές διακόπτες κλπ. 

 

ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΣ KAI ΒΑΦΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Προβλέπεται θερμική μόνωση όλων των ορατών σωλήνων ζεστού νερού (προσαγωγή και επιστροφή). 

H θερμική μόνωση θα γίνει με κογχύλια μονωτικού υλικού από συνθετικό καουτσούκ που δεν θα συντηρεί την φωτιά. 

Το πάχος του μονωτικού υλικού θα είναι 9 mm εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί 

εύκαμπτο μονωτικό υλικό από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό με κλειστά κύτταρα. Είναι πολύ εύκαμπτο και 

ανθεκτικό. Το χαρακτηριστικό του υλικού είναι η λεπτή κυτταρική δομή του η οποία παρέχει καλή θερμική 

απόδοση. 

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής 

Συντελ.θερμοαγωγιμότητος 

Διαπερατότητα υδρατμών 

Ταξινόμηση για φωτιά 

 

 

Αντίσταση στη γήρανση 
 

 

Αντίσταση στο όζον 

: - 40 °C έως +105 ο C (Θερμοκρασίες σώματος) 

: λ = 0.035 W/mK σε 10 ο C 

: μ > 5000 σύμφωνα με το DIN 56615 

: class 1 (UNI9174), Βρετανικό Πρότυπο (BS) 476: 

μέρος 7:1987 

: καλή. Για εξωτερικές εργασίες είναι απαραίτητη η επίστρωση μέσα 

σε 5 μέρες 

 

: ASTM-D-1171- δε δημιουργεί ρωγμές 

 

 

 

Θα είναι άοσμο, απρόσβλητο από υγρασία, έλαια, λίπη, βενζίνη και συνήθη οξέα. 

Επίσης το υλικό δεν θα υφίσταται ξήρανση, θα έχει σταθερή μορφή και διαστάσεις ανεπηρέαστα από τις 

θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, και θα επιδέχεται βαφή της επιφανείας του. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Για τις συνδέσεις των χαλκοσωλήνων μεταξύ τους, τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις αλλαγές των διατομών κλπ. θα 

χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα από σφυρήλατο χαλκό της ίδιας ποιότητας χαλκού με τους σωλήνες. Τα εξαρτήματα 

θα έχουν κατάλληλα "ξεχειλώματα" για τη συναρμογή τους με τους σωλήνες. 

Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των βαλβίδων που θα έχουν σπείρωμα, με τους σωλήνες 

θα είναι ορειχάλκινα με σπείρωμα στην μία άκρη και κατάλληλη διαμόρφωση στην άλλη για συγκόλληση. Όλα τα 

εξαρτήματα θα είναι σειράς παραγωγής. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
 

Ο θερμοσίφωνας θα είναι τύπου εγκεκριμένου από το Υπουργείο Βιομηχανίας θα αποτελείται από δοχείο 

κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm εσωτερικά επενδεδυμένο με εποξειδική επάλειψη για εξασφάλιση 

αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Το δοχείο θα περιβάλλεται από μη υγροσκοπικό μονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5 cm. Εξωτερικά θα φέρει 

περίβλημα από φύλλο λαμαρίνας επισμαλτωμένο. 

Ο θερμοσίφωνας θα διαθέτει: 

• Εμβαπτιζόμενη ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση. 

• Αυτόματο θερμοστάτη μεγάλης ακρίβειας με εμβαπτιζόμενο στέλεχος. 

• Ηλεκτρική θερμική ασφάλεια. 

• Ασφαλιστική βαλβίδα διπλής ενέργειας. 

• Αντεπίστροφη βαλβίδα. 

• Θερμόμετρο ένδειξης της θερμοκρασίας του νερού, κυκλικό. 

• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας επαγωγική. 

Ο θερμοσίφωνας θα είναι μονοφασικός (220V) και θα έχει την χωρητικότητα και την ηλεκτρική ισχύ που αναγράφεται 

στα σχέδια. 

Ο θερμοσίφωνας θα φέρει επίσης αναμονές για την σύνδεση των σωληνώσεων εισαγωγής Φ 1/2" και εξαγωγής Φ 

3/4". 

Η πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιμής των θερμοσιφώνων θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών 

Κανονισμών. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ - ΚΡΟΥΝΟΙ 

Οι αναμικτήρες ή οι κρουνοί θα είναι διαμέτρου V ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι και θα συνοδεύονται με τις κατάλληλες 

ροζέτες επίσης επιχρωμιωμένες (στις περιπτώσεις επίτοιχης τοποθέτησης). Γενικά προβλέπονται τα παρακάτω είδη: 

• Αναμικτήρας νιπτήρα σταθερού ράμφους για τοποθέτηση πάνω στο νιπτήρα. 

• Κρουνός νεροχύτη κινητού ράμφους για τοποθέτηση σε τοίχο. 

• Αναμικτήρας ντους με σταθερή ή κινητή κεφαλή για τοποθέτηση σε τοίχο. 

Όλοι οι αναμικτήρες και οι κρουνοί θα έχουν επιστόμιο ομαλού διασκορπισμού του νερού (AERATOR). 

Όλοι οι αναμικτήρες θα φέρουν χειρολαβές μεγάλου μεγέθους με ένδειξη κρύου -ζεστού νερού. Θα είναι όλοι 

ονομαστικής διάστασης DN15mm. 

Οι αναμικτήρες νιπτήρα ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, κατάλληλοι για τοποθέτηση πάνω στον νιπτήρα με 

αντικαθιστούμενη έδρα διακόπτη και δίσκο, θα έχει εισόδους ζεστού- κρύου νερού, ονομαστική διάμετρο 1/2", 

σταθερό ράμφος και χειρολαβές μεγάλου μεγέθους για την ρύθμιση της παροχής. 

Οι αναμικτήρες νεροχύτη θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, κατάλληλοι για τοποθέτηση επίτοιχη ή πάνω στο 

νεροχύτη, θα έχει εισόδους ζεστού-κρύου νερού, ονομαστική διάμετρο 1 / 2 " ,  μακρύ στρεφόμενο ράμφος και 

χειρολαβές μεγάλου μεγέθους για την ρύθμιση της παροχής. 

Οι αναμικτήρες ντους θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση, θα έχει εισόδους 

ζεστού-κρύου νερού, ονομαστική διάμετρο 1 / 2 " ,  με σταθερή ή κινητή κεφαλή και χειρολαβές μεγάλου μεγέθους 

για την ρύθμιση της παροχής. 

 

ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Οι λεκάνες W.C. θα είναι Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου από πορσελάνη (σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο NHS 

3 - 1970), λευκού χρώματος θα συνοδεύονται με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως επίσης από πορσελάνη. 

ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 

Οι κρουνοί θα είναι ορειχάλκινοι, διαμέτρου 3/4" και θα φέρουν ρακόρ για προσαρμογή ελαστικού σωλήνα. 

Οι κρουνοί θα χρησιμοποιηθούν για την πλύση των δαπέδων ή για το πότισμα του περιβάλλοντα χώρου. Θα 

φέρουν αφαιρετή χειρολαβή από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση 

αποχέτευσης λυμάτων δηλ. περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς, τις σωληνώσεις με τα ειδικά τεμάχια και 

εξαρτήματα του δικτύου αποχέτευσης και αερισμού και τον εξοπλισμό τους. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εξής κανονισμούς: 

• Το από 23.3.36 διάταγμα του Υπουργείου  Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 270-13.5.1936Α) και η 61800/20.11.37 

ερμηνευτική εγκύκλιος του ιδίου Υπουργείου 

• Την  Υγειονομική   Διάταξη Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138-Β-24.2.65)   "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 

αποβλήτων". 

• ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις. 

• Τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

• Τους κανονισμούς του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DIN). 

• Τον Εθνικό Κώδικα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων των ΗΠΑ (ΝSΡΟ). 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

O Εργολάβος θα υποβάλει για έγκριση καταλόγους κατασκευαστών για τα παρακάτω υλικά: 

• Όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς 

• Σωλήνες και εξαρτήματα 

• Σιφόνια δαπέδου 

• Τάπες καθαρισμού 

• Θυρίδες προσπέλασης 
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (PVC) 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 686 και θα είναι κατάλληλοι για 

εγκαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και απορροής ομβρίων εντός των κτιρίων, καθώς και εγκαταστάσεις 

λυμάτων βιομηχανίας και εργαστηρίων. 

Χαρακτηριστικό τους είναι η ακαμψία, ελαστικότητα και το μειωμένο βάρος. Έχουν θερμική αντοχή και αντοχή σε 

υπερκείμενα φορτία. Έχουν άριστες υδραυλικές ιδιότητες και είναι ηλεκτρολυτικά αδρανείς. Επίσης έχουν εξαιρετική 

αντοχή στη χημική διάβρωση, στην κρούση και στην τριβή. 

Οι πλαστικοί σωλήνες προσφέρονται σε μήκη 3μ. και σε χρώμα ανοιχτό γκρι. 

Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταϋ, ταυ καθαρισμού κλπ) θα είναι επίσης από PVC 

κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 686 ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων για όλους τους θα είναι σύμφωνοι με τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος Σωλήνα Βάρος 

Φ 32 mm 3,2 mm 0,440 kg/m 

Φ 40 mm 3,2 mm 0,560 kg/m 

Φ 50 mm 3,2 mm 0,720 kg/m 

Φ 63 mm 3,2 mm 0,920 Kg/m 

Φ 75 mm 3,2 mm 1,110 kg/m 

Φ 100 mm 3,2 mm 1,490 kg/m 

Φ 125 mm 3,2 mm 1,870 kg/m 

Φ 140 mm 3,2 mm 2,280 kg/m 

Φ 160 mm 4,0 mm 2,950 kg/m 

Φ 200 mm 4,9 mm 4,500 kg/m 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ (PVC-U) 

Οι σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-U) θα είναι σύμφωνα με το DIN 19534.1/79, 19534.2/87 και 

τις Ελληνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476. Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταύ, ψι, ταυ καθαρισμού 

κλπ.) θα είναι επίσης από PVC-U κατάλληλα για σύνδεση με μούφα με εσωτερικό ελαστικό δακτύλιο. Οι σωλήνες θα 

είναι κατάλληλοι για : 

• Δίκτυα υπονόμων 

• Δίκτυα αποχετεύσεως (εκτός κτιρίου). 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με τον παρακάτω πίνακα : 
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Εξωτερική Πάχος τοιχώματος Βάρος ανά μέτρο 

διάμετρος (mm) (kg/m) 
(mm)   

50 1,8 0,42 

63 1,9 0,56 
75 2,2 0,78 

90 2,7 1,13 
110 3,0 1,53 

125 3,1 1,82 

160 3,9 2,88 
200 4,9 4,5 

250 6,1 7,02 
315 7,7 11,07 

 

 

Οι κάθε φύσης ενώσεις και συνδέσεις θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 

Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με κανονικότητα και ομοιόμορφη κλίση, που φαίνεται στα σχέδια. 

Οι σωληνώσεις θα αγκυρώνονται ή θα θεμελιώνονται κατά διαστήματα. 

Απαγορεύεται ρητά η διάτρηση των σωλήνων αποχέτευσης για να συνδεθούν ζωστήρες ή δακτύλιοι (σιδηρές 

στεφάνες). 

 

ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ U-PVC 'Η HD-PE 

Οι ελικοειδείς σωλήνες μεγάλης διαμέτρου απευθύνονται στα κεντρικά υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης, εκεί δηλαδή 

όπου απαιτούνται σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου με την απαίτηση υψηλής αντοχής στα υπερκείμενα φορτία και 

στη στεγανότητα. Κατασκευάζονται με διαμέτρους από 500mm μέχρι 1500mm και άνω με ελικοειδές προφίλ 

αυτογενώς συγκολλημένο κατά την διάρκεια παραγωγής. Οι διαστάσεις και οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες 

συμφωνούν με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO, EN, DIN, ASTM και τις εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Αντοχή στα χημικά και στη διάβρωση, σύμφωνα με τα ISO 7473 και DIN 8061 (για τις uPVC) και τα ISO 

7474 και DIN 8075 (για τις HDPE). 

• Χρησιμοποίηση σε περιοχές θερμοκρασιών από -100C μέχρι 600C 
 

 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων για όλους τους θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

Εξωτερική Διάμετρος Υλικό Πάχος Τοιχώματος Βάρος 

Φ 600 mm U-PVC 100 24,5 mm 38 kg/m 

HDPE 26,1 mm 32 kg/m 

Φ 800 mm U-PVC 100 23,0 mm 50 kg/m 

HDPE 35,5mm 50 kg/m 

Φ 1000 mm U-PVC 100 30,0 mm 68 kg/m 
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HDPE 35,0 mm 62 kg/m 

Φ 1200 mm U-PVC 100 37,0 mm 98 Kg/m 

HDPE 42,5 mm 90 Kg/m 

Φ 1500 mm HDPE 50,5 mm 150 Kg/m 

 

 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΡΑΦΗ 

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με ραφή είναι κατάλληλοι για όλες τις χρήσεις (Ύδρευση, Φυσικό αέριο, Θέρμανση, 

Πυρόσβεση) για συνδέσεις με σπείρωμα και μούφα ή συγκόλληση και προδιαγράφονται στο Π.Δ. 38/91 και στις 

Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ. 

Είναι κατασκευασμένοι και καλύπτουν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 269, DIN 2440 και ISO 65 MEDIUM. Το πάχος 

των τοιχωμάτων των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

 in  mm mm 

1/2" 15 21,3 

3/4" 20 26,9 

1'' 25 33,7 

1 1/4'' 32 42,4 

1 1/2" 40 48,3 

2'' 50 60,3 

2 1/2" 65 76,1 

3'' 80 88,9 

4'' 100 114,3 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC 

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, Ψι, ημιταύ, ταύ καθαρισμού, τεμάχια αλλαγής διατομής σωλήνα κλπ. θα είναι 

από Ρνο της ίδιας ποιότητας (ΕΛΟΤ 686) και στο ίδιο πάχος με τους αντίστοιχους σωλήνες. Όλα τα τεμάχια θα έχουν 

"κεφαλή" στις εισόδους τους για την σύνδεση τους με τους σωλήνες. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι σειράς παραγωγής. 

 Υλικά και Εξαρτήματα Συνδέσεων 

Η κόλα που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις των σωλήνων ΡVC και των ειδικών τεμαχίων ΡVC θα είναι κατάλληλη 

για τις συγκεκριμένες σωληνώσεις, θα έχει την ανάλογη ρευστότητα και δεν θα περιέχει αδιάλυτα σωματίδια ή άλλες 

προσμίξεις που θα επηρεάζουν την μηχανική αντοχή της συγκόλλησης ή της χημικής αντίστασης της. Η κόλα δεν θα 

παρουσιάζει στρωματώσεις με διαλυτές με ανάδευση. Είναι επιτρεπτή η προσθήκη αδρανών πληρωτικών, εφ' όσον η 

κόλα πληρεί την παρούσα προδιαγραφή. 

Ο επί μέρους διαλύτης δεν προδιαγράφεται διότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι διαλύτες ΡVC 

Συστήματα διαλυτών από ψήγματα τετραυδροφουράνης και κυκλοεξανόνης έχουν κριθεί ικανοποιητικά για την 

παραγωγή κόλας αποδεκτής από την παρούσα προδιαγραφή. Γενικά, οι κόλες θα έχουν: 

• Περιεκτικότητα ρητίνης ΡVC κατ' ελάχιστον 10%. 

• Η κόλα θα έχει την δυνατότητα να διαλύσει 3% κατά βάρος επί πλέον μίγμα συγκόλλησης, σε μορφή σκόνης 

ή πεταλλίδων, σε θερμοκρασία 23 ± 1 °C χωρίς εμφανή δείγματα κρυστάλλωσης. 

• Ο βαθμός πηκτικότητας σε θερμοκρασία δωματίου θα είναι κατ' ελάχιστο 90 millipascalsecond (mPa s). 

• Η αντοχή πλευρικής μετατόπισης (Lap shear strength) μετά πάροδο 2 ωρών από την συγκόλληση θα είναι 

17,5 Atm, μετά πάροδο 16 ωρών θα είναι 35 Atm και μετά πάροδο 72 ωρών θα είναι 63 Atm. 

• Αντοχή υδροστατικής πίεσης μετά πάροδο δύο ωρών 28 Atm. 

• Τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις σωλήνων και ειδικών τεμαχίων 

διαφορετικών υλικών όπως π.χ. σωλήνων ΡVC με μολυβδοσωλήνες, χυτοσιδηρούς σωλήνες ή εξαρτήματα 

από κράματα χαλκού, λεκάνη WC κλπ. περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο και παράγραφο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μαζί με τις εργασίες και τον τρόπο που θα γίνουν οι συνδέσεις. 

 

Κατασκευές από Μόλυβδο 
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Οι από μόλυβδο κατασκευές (ειδικά εξαρτήματα, Σιφόνια δαπέδου, κλπ.) θα γίνονται από φύλλο μολύβδου άριστης 

ποιότητας, με ελάχιστο βάρος 33 kg ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή πάχους 3 mm. Οι απαιτούμενες συγκολλήσεις 

θα γίνονται με κράμα μολύβδου και κασσίτερου. Οι κατασκευές από μόλυβδο θα γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη 

της υπηρεσίας επίβλεψης. 

 

 

Εξαρτήματα από ορείχαλκο 

Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι, που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση σωλήνων διαφόρων υλικών (μολυβδοσωλήνων, 

χυτοσιδηρών σωλήνων, κλπ.) θα είναι κατασκευασμένοι από ερυθρό ορείχαλκο άριστης ποιότητας, μήκους 

τουλάχιστον 100 mm και πάχους 3 mm, βάρους δε όχι μικρότερο από αυτό που καθορίζουν οι Κανονισμοί. 

Τα ορειχάλκινα κοχλιωτά ρακόρ, που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων διαφόρων υλικών, πρέπει να είναι 

από βαρύ ορείχαλκο. 

Τέλος όλα τα υπόλοιπα ορειχάλκινα εξαρτήματα, δηλαδή τάπες καθαρισμού, σχάρες, τρυπητά, κλπ. θα είναι 

κατασκευασμένα από ερυθρό ορείχαλκο άριστης ποιότητας. 

 

 

Σιφόνια δαπέδου μολύβδινα 

Τα μολύβδινα σιφόνια-παγίδες δαπέδων και ουρητηρίων θα κατασκευαστούν από φύλλα μολύβδου όπως 

προδιαγράφεται στην παράγραφο "Κατασκευές από Μόλυβδο" και θα φέρουν εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα) από 

το ίδιο υλικό. Κάθε σιφόνι δαπέδου, θα φέρει εσωτερικό ορειχάλκινο νικελοχρωμέ κοχλιωτό πώμα διαμέτρου 30 mm 

(για τα κλειστά σιφόνια ουρητηρίων) και ορειχάλκινη νικελοχρωμέ σχάρα διαμέτρου 10 cm (για τα ανοικτά σιφόνια) 

Τα Σιφόνια δαπέδου θα έχουν διαστάσεις 28 x 16 x 12 cm περίπου. Οι κατασκευές από μόλυβδο θα γίνονται μετά 

από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας επίβλεψης. 

 

 

Σιφόνια Δαπέδου Πλαστικά 

Τα σιφόνια δαπέδου όλων των χώρων θα είναι εξ' ολοκλήρου από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό (DIN 19541) με 

ανοξείδωτη σχάρα, παγίδα οσμών, εσωτερική τάπα καθαρισμού, δακτύλιο στεγνότητας, ειδικό εξάρτημα επέκτασης 

όταν απαιτείται ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια προσαρμογή της σχάρας στο τελειωμένο δάπεδο. 

Συγκεκριμένα τα Σιφόνια δαπέδου: 

• Των χώρων υγιεινής θα είναι ικανότητας απορροής τουλάχιστον 1 l/s, θα έχουν διάμετρο εισόδου νερών 

Φ40mm, διάμετρο εξόδου Φ50mm, σχάρα διαστάσεων περίπου 100x100mm, ειδικό εξάρτημα (συστολή), το 

οποίο προσαρμόζεται στην είσοδο για την υποδοχή σωλήνα Φ50mm. 

• Των μηχανοστασίων και παρομοίων χώρων θα είναι ικανότητας απορροής τουλάχιστον 1,5 l/s, με διάμετρο 

εξόδου Φ70mm, σχάρα διαστάσεων περίπου 100x200mm. 
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• Της κουζίνας θα είναι ικανότητας απορροής τουλάχιστον 2,8 l/s, με διάμετρο εξόδου Φ100mm, σχάρα 

διαστάσεων περίπου 150x200mm με εσωτερικό αφαιρούμενο για καθαρισμό καλάθι συγκράτησης στερεών. 

 

 

Τάπες καθαρισμού πλαστικές 

Θα είναι από πλαστικό, βαρέως τύπου. Θα είναι βιδωτές σε ειδικό εξάρτημα που συγκολλάται στον πλαστικό σωλήνα 

ή στην διακλάδωση καθαρισμού. 

Τάπες καθαρισμού ορειχάλκινες 

Θα είναι ορειχάλκινες, βιδωτές, με ορειχάλκινη στεφάνη και φινιρισμένες με χρωμιωμένα ή νικελωμένα καπάκια. 

 

 

Παγίδες συνήθων λυμάτων 

Θα είναι τύπου "Ρ" και θα παγιδεύουν νερό σε βάθος τουλάχιστον 50 mm. Η εσωτερική επιφάνεια τους θα είναι λεία. 

Οι ορατές παγίδες θα είναι από κράμα χαλκού επιχρωμιωμένου. Οι μη ορατές θα είναι πλαστικές. 

Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα) 

Η κεφαλή αυτή θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, θα έχει διάμετρο στομίου 100 mm και πάχος τοιχωμάτων 

τουλάχιστον 3 mm. 

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 36cm2. Το φύλλο 

της μίκας πρέπει να καλύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

 

Συρμάτινες Κεφαλές Αερισμού 

Οι συρμάτινες κεφαλές αερισμού θα είναι κατασκευασμένες από σύρμα πάχους 1,5mm γαλβανισμένο. 

Οσμοπαγίδες - Εξαρτήματα των υδραυλικών υποδοχέων 

Θα είναι για τους νιπτήρες και νεροχύτες τύπου U από πλαστικό υλικό αντοχής μέχρι και 100 °C . 

Το ελάχιστο ύψος απομόνωσης (βύθισμα νερού) , για σωληνώσεις σύνδεσης μέχρι DN 50, είναι 70 mm . 

Η εσωτερική διάμετρος σωληνοειδούς οσμοπαγίδας τύπου U δεν μπορεί να είναι μικρότερη από : 

• 32 mm    για νιπτήρες 

• 40 mm    για ντουζιέρες και νεροχύτες 

• 70 mm    για ομαδικά ουρητήρια και sink 
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Σε κάθε περίπτωση η εσωτερική διάμετρος της εξόδου της οσμοπαγίδας τέτοιου τύπου θα είναι ίση με την διάμετρο 

της αντίστοιχης σωλήνας σύνδεσης. 

 

 

Οσμοπαγίδες δαπέδου (Σιφόνια δαπέδου) 

Θα είναι πλαστικές, αντοχής μέχρι 100 °C είτε χυτοσιδηρές με εσωτερική επικάλυψη σμάλτου υάλου ή εποξειδικής 

ρητίνης. 

Σχετικά πρότυπα DIN 19541, 1209, 1210, 1260. 

Η σχάρα στο άνω μέρος τους θα είναι αφαιρετή, θα ενσωματώνεται στο φρεάτιο της οσμοπαγίδας δαπέδου με 

κοχλίωση και θα είναι από μη οξειδούμενο υλικό. 

 

 

 

Γενική οσμοπαγίδα (Μηχανοσίφωνας) 

Θα κατασκευασθεί από υλικά όπως οι σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, ίδιας αντοχής και προδιαγραφών. 

Θα φέρει σίφωνα τύπου U και δύο στόμια καθαρισμού στα άκρα του σίφωνα. Θα είναι κλειστού τύπου. Πριν το 

σίφωνα θα φέρει διακλάδωση - ταυ από τη οποία θα αναχωρεί πλαστικός σωλήνας Φ100 με την βαλβίδα αερισμού 

(μίκα). 

Το πάχος του τοιχώματος της βαλβίδας αερισμού θα είναι τουλάχιστον 3mm και η ελεύθερη διατομή ανοίγματός της 

θα είναι τουλάχιστον 3600 mm2. 

 

 

Τάπες - Σωληνοστόμια καθαρισμού-ελέγχου 

Κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό με τις σωληνώσεις. Τα πώματά τους θα είναι πλαστικά, πάχους τουλάχιστον τριών 

χιλιοστών και θα φέρουν κεφαλή ή εσοχή τυποποιημένης μορφής για την εύκολη αποκοχλίωσή τους. Η διάμετρος 

του σωληνοστομίου θα είναι πάντα η ίδια με αυτή του σωλήνα 

Θα τοποθετούνται : 

•      Σ' όλες τις συνδέσεις, λεκανών W.C., σ' όλες τις συνδέσεις κατακορύφων και οριζοντίων δικτύων, σ' όλες τις 

αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων και γενικά όπου φαίνεται στα σχέδια, θα τοποθετούνται τάπες καθαρισμού 

από PVC ίσης διαμέτρου με τη διάμετρο του σωλήνα αποχέτευσης. 

• Οι τάπες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός των 

σωλήνων αποχέτευσης. 

• Όπου προβλέπονται στόμια καθαρισμού δαπέδου (floor cleian outs) αυτά είναι χυτοσιδηρά και 

προσαρμόζονται στο δίκτυο. 

 

Αναρτήσεις - Στηρίγματα 
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Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγματα ή αναρτήσεις σε αποστάσεις: 

• Για κατακόρυφες στήλες ανά 4m max 

• Για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2m, max 
 

• Σ' όλα τα σημεία όπου υπάρχουν σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια.  

Τα στηρίγματα θα αποτελούνται από : 

• Διμερή λάμα 30x3mm με κοχλίες σύσφιξης (σέλλα). 

• Εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασμών και ήχων, επίσης διμερή. 

• Το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτομημένη ράβδο από χάλυβα διαμέτρου 3/4", ελαιοχρωματισμένη (όπως 

και η σέλλα) με δύο (2) στρώσεις μίνιου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Η διάταξη αυτή θα είναι κατασκευασμένη από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C 30/37 σε διαστάσεις σύμφωνα με 

τα σχέδια. Θα έχει λεία επιφάνεια για τον αυτοκαθαρισμό του αυλακιού. Η κλίση που θα δοθεί στη ρήση του αυλακιού 

θα είναι τουλάχιστον 0,1%, ή μπορεί να ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους. 

Το κανάλι θα είναι βαρέως τύπου κατάλληλο για χρήση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα των σχαρών που 

ακολουθεί. 

Τα προκατασκευασμένα αυλάκια θα κατασκευάζονται σε τυποποιημένα μήκη 1,00m ή 0,75m ή 0,50m και θα 

συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. εγκοπές, πατούρες κλπ.) ή ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για την 

σύνδεσή τους και τον σχηματισμό αυλακιού μεγάλου μήκους (τουλάχιστον μέχρι 30cm). 

Η απορροή θα είναι είτε, ευθέως τύπου, ή γωνιακού τύπου (η απορροή από πλάγια) διατομής τουλάχιστον DN100, 

ίδιας κατακσευής με την διάταξη αυλακίου. 

Η διάταξη της συλλογής των ομβρίων υδάτων, συμπληρώνεται από τις σχάρες συλλογής. Αυτές θα είναι μεταλλικές 

ή χυτοσιδηρές και ανάλογα με το χώρο που θα τοποθετηθούν και θα είναι κατά DIN 19 580 : 

• Κλάση Α15 : Επιφάνειες κυκλοφορίας που επιτρέπουν αποκλειστικά την κυκλοφορία σε 

πεζούς και ποδηλάτες, π.χ. πάρκα 

• Κλάση Β125 :       Πεζόδρομοι,  δρόμοι  και  επιφάνειες  πάρκινγκ για επιβατικά 

αυτοκίνητα. 

• Κλάση C250 :       Στην  άκρη  των  δρόμων  και   των  πεζοδρομίων (κράσπεδο), 

λωρίδες πάρκινγκ, κλ.π. 

• Κλάση D400 :       Οδικό δίκτυο πεζόδρομοι, πάρκινγκ, και παρεμφερείς επιφάνειες. 

• Κλάση Ε600 :       Ιδιωτικές εκτάσεις, με κυκλοφορία αυτοκινήτων με ιδιαίτερο φορτίο 

ανά τροχό π.χ. βαριά βιομηχανία 

• Κλάση F900 : Ειδικές επιφάνειες, όπως π.χ. κυκλοφορία αεροπλάνων. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

• Απορροή ομβρίων 

• Αποστράγγιση υγρών 

• Αρδευτικά δίκτυα 

• Χώροι στάθμευσης 

• Εργοστάσια 

• Ακάλυπτοι χώροι κλπ 
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ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις, θα τοποθετούνται υψηλότερα 

του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώματα του φρεατίου, εδραζόμενα στον από ισχνό σκυρόδεμα πυθμένα, θα 

κατασκευάζονται από μπετόν πάχους 12cm, με την απαιτουμένη προσοχή, ώστε να μην μείνουν κενά γύρω από τα 

στόμια των σωλήνων. 

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου, θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας ενός μέρους τσιμέντο προς 

δύο μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφανείας τους με μυστρί, χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεμάχια που 

διαμορφώνουν τους αύλακες στον πυθμένα του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό 

σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 Kgr τσιμέντου ανά m2, σε πάχος 12 cm, επάνω στο οποίο θα διαμορφώνεται αυλάκι 

με ενσωμάτωση σ' αυτό μισού τεμαχίου σωλήνα ευθύ, καμπύλου ή διακλαδώσεως Υ (κοβόμενο κατά την έννοια του 

άξονά του), προσαρμοζόμενου στεγανά με κανονική συναρμογή στους συμβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο 

ύψος του πυθμένα, από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να μην 

διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού. 

Τα φρεάτια μέσα στο κτίριο θα είναι κλειστού τύπου, δηλαδή δεν θα διακόπτεται η συνέχεια της σωλήνωσης μέσα 

σε αυτά. Στο σημείο διέλευσης του σωλήνα από το φρεάτιο θα τοποθετείται το σωληνοστόμιο ελέγχου. 

Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ 

καλυμμάτων και πλαισίων, θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που βρίσκονται σε θέσεις απ' όπου διέρχονται οχήματα, 

θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία. 

Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συντρέχουν, και που δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη από την αναφερόμενη στους πίνακες 6 & 22 της ΤΟΤΕΕ 2412/86, βάσει της διαμέτρου των σωλήνων και 

την θέση τους σε σχέση με το κτίριο (εντός ή εκτός κτιρίου). 

Για φρεάτια μεγαλύτερα 50x60 cm η οροφή τους θα καλύπτεται με οπλισμένο σκυρόδεμα όπου θα διαμορφώνεται 

άνοιγμα 50x60 cm για να τοποθετείται το αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΛΠ.) 

Τα καλύμματα θα είναι βιομηχανοποιημένα σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN. Τούτα θα έχουν τους 

απαραίτητους κοχλίες για την προσαρμογή τους στο πλαίσιο όπως επίσης και το υλικό στεγανοποίησης μεταξύ του 

καλύμματος και του πλαισίου. Τα καλύμματα που θα βρίσκονται μέσα στο κτίριο θα έχουν πρόβλεψη ώστε να μπορεί 

να υπάρχει επικάλυψη, ανάλογα με το τελείωμα του δαπέδου. Δηλαδή, μάρμαρο ή πλακάκι. 

Η αντοχή και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN, κατηγορία E ή C. 
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ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν, από μπετόν θα έχουν δε σιδερένια σκαλοπάτια για την εύκολη επίσκεψη τους όταν 

το βάθος τους ξεπερνά το 1m. 

Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό οπλισμένο σκυρόδεμα περιεκτικότητας 

300 Kgr τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 15cm. 

Τα τοιχώματα του φρεατίου, εδραζόμενα στον από ισχνό σκυρόδεμα πυθμένα θα κατασκευάζονται από μπετόν 

(οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15cm με την δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των 

σωλήνων. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα ντύνονται με διπλή στρώση ασφαλτόπανου. 

Εσωτερικά του από οπλισμένο σκυρόδεμα σχηματισμένου φρεατίου θα χτιστεί δρομικό τούβλο (9cm) στον πυθμένα 

του οποίου θα διαμορφωθεί αυλάκι με ενσωμάτωση σ' αυτό μισού τεμαχίου σωλήνα ευθή, καμπύλου ή διακλαδώσεως 

Υ (κοβόμενο κατά την έννοια του άξονα του), προσαρμοζόμενου στεγανά με κανονική συναρμογή στους 

συμβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθμένα από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο 

γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού. Τα στόμια των 

απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του 

κύριου αγωγού. 

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του δρομικού τούβλου θα επιχρίωνται με τσιμεντοκονία αναλογίας ενός μέρους τσιμέντο 

πρός δύο μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφάνειας τους με μιστρί, χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεμάχια 

που διαμορφώνουν τους αύλακες στον πυθμένα. 

Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ 

καλυμμάτων και πλαισίων θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήματα, 

θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία. 

Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων, που συντρέχουν και που δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη του 1:100. 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Θα κατασκευασθούν ως ανωτέρω. 
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ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι στραγγιστήρες δαπέδων αποτελούνται από προκατασκευασμένα τεμάχια που συναρμολογούμενα μεταξύ 

τους δίνουν το επιθυμητό (σύμφωνα με τα σχέδια) μήκος. 

• Οι εσχάρες τους είναι γαλβανισμένες. Στα Μηχανοστάσια τοποθετούνται στραγγιστήρες με κόφτρα. 

Ο στραγγιστήρας του υπογείου (τύπος αύλακα) διαμορφώνεται με τσιμεντοκονία πατητή που χρωματίζεται με 

χρώματα εποξειδικών ρητινών κατάλληλα για πρόσφυση σε τσιμέντο. 

 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί στη χάραξη επί του εδάφους του περιγράμματος των 

προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, χανδάκων κλπ., επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραμμή σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. 

• Σε περίπτωση εμφάνισης υπόγειων υδάτων η τυχόν αναγκαία άντληση πληρώνεται στον Ανάδοχο, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από τον ΑΤΟΕ. Τα μέσα και ο τρόπος άντλησης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

οδηγίες του επιβλέποντα. 

• Γενικά τα χαντάκια θα έχουν ορθογωνική διατομή και διαστάσεις ανάλογες με τον αριθμό και τη διάμετρο των 

σωλήνων που διέρχονται από αυτά. 

 

Επαναπλήρωση τάφρων 

• Οι τάφροι θα πληρωθούν μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των σωληνώσεων. 

• Το υλικό επίχωσης θα αποτελείται από άμμο λατομείου, η οποία θα διαστρωθεί με στρώμα 10 έως 15 cm 

κάτω και 20-30 cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων. 

• Τα υλικά επίχωσης θα διαστρώνονται με στρώματα πάχους 0,25 m και θα συμπιέζονται μέχρις ότου οι σωλήνες 

καλυφθούν σύμφωνα με τα σχέδια. 

• Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά προστατευτικό επίχρισμα ή μόνωση, πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή για να μην τραυματίζεται αυτό. 

• Επιτρέπεται η υποβοήθηση συμπίεσης των χωμάτων με διαβροχή με νερό. 

• Σε περιπτώσεις που η συμπίεση των χωμάτων ή άλλων υλικών επίχωσης δεν είναι ικανοποιητική, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική επανεπίχωση. 
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ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΝΕΡΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντλητικό συγκρότημα λυμάτων - απόνερων θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Δύο όμοιες υποβρύχιες αντλίες (με λειτουργία κυκλικής εναλλαγής). 

• Πίνακα χειρισμού, ελέγχου και Αυτοματισμού. 

• Τις απαιτούμενες διατάξεις και εξαρτήματα για την εγκατάσταση των αντλιών. 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Κάθε μία από τις δύο αντλίες του συγκροτήματος θα είναι υποβρύχιου τύπου, κατακόρυφης διάταξης, μιας βαθμίδας 

και θα πληρεί τις πιο κάτω προδιαγραφές κατασκευής. 

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου από υλικό με αντοχή σε προσβολή νερού με άμμο, που θα επιτρέπει ελεύθερο 

πέρασμα στερεών μεγέθους τουλάχιστον Φ 44 mm. 

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι ανοξείδωτo και τα εξαρτήματά της από χυτοσιδηρό GG25. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατακόρυφου άξονα, υποβρύχιου τύπου, 

με προστασία Ρ68, Κλάση μόνωσης Β (VDE) και Τάση λειτουργίας 380/3Φ/50Ηz. 

Η στεγανότητα μεταξύ αντλίας - κινητήρα θα εξασφαλίζεται μέσω στυπιοθλιπτών (seals) μεταλλικού καρβιδίου, 

κεραμικού υλικού ή χρωμιούχου χάλυβα. 

Η άτρακτος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα έδρανα θα είναι ένσφαιροι τριβείς σφραγισμένοι και δεν θα χρειάζονται λίπανση για τη διάρκεια της ζωής τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Για την εκκίνηση κάθε αντλίας θα προβλεφθούν κατάλληλοι υδραργυρικοί διακόπτες στάθμης ή διακόπτης τύπου 

πλωτήρα (φλοτεροδιακόπτης). Η στάθμη εκκίνησης - στάσης της εφεδρικής αντλίας θα είναι υψηλότερη της κύριας 

αντλίας έτσι ώστε η εφεδρική να εκκινεί μόνο στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί η κύρια αντλία και να σταματά πριν 

από αυτή. Σε κανονικές συνθήκες οι αντλίες θα λειτουργούν με κυκλική εναλλαγή η οποία θα καθορίζεται από τον 

πίνακα ελέγχου. 

Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από κατάλληλο στεγανό πίνακα χειρισμού, ελέγχου και Αυτοματισμού 

(προστασίας τουλάχιστον IP 43, που θα πληρεί απόλυτα τις αντίστοιχες προδιαγραφές). Ο παραπάνω πίνακας θα 

περιλαμβάνει: 

• Τα απαραίτητα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών των κινητήρων (διακόπτες, ασφάλειες κλπ.) 

• Κατάλληλους εκκινητές (STARTERS) για την εκκίνηση των κινητήρων των αντλιών είτε απ' ευθείας για 

ισχύς < 7KW είτε με "αστέρα - τρίγωνο" για ισχύς μεγαλύτερες από 7KW. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019          σελ. 27 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τριπολικά θερμικά στοιχεία προστασίας των κινητήρων από υπερεντάσεις. 

• Μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων (αυτόματη λειτουργία - χειροκίνητη λειτουργία - εκτός) για κάθε 

αντλία. 

• Κομβία πιέσεως (ON-OFF) για κάθε αντλία (χειροκίνητη λειτουργία) και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

• Διάταξη συναγερμού ανωτάτης στάθμης που θα περιλαμβάνει: 

• Τροφοδοτικό 230V AC/12V DC και 12V μπαταρία. 

• Ενδεικτική λυχνία συναγερμού. 

• Ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας. 

• Σειρήνα συναγερμού. 

• Διακόπτη τύπου πλωτήρα ή υδραργυρικό διακόπτη στάθμης συναγερμού (ανωτάτη στάθμη). 

Οποιαδήποτε άλλη βοηθητική διάταξη αυτοματισμού σημειώνεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή της Μελέτης 

ή απαιτείται από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (π.χ. Συνεργασία με Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων 

κλπ). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Η εγκατάσταση του συγκροτήματος θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και θα είναι "μόνιμη" με κατάλληλη 

καμπύλη "εδράσεως - κατάθλιψης" με ειδικό σύνδεσμο που θα επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση της αντλίας στον 

σωλήνα κατάθλιψης και κατάλληλους ολισθητήρες - οδηγούς ανύψωσης ή καθόδου της αντλίας. 

Οι αντλίες θα πρέπει να μπορούν να βγουν εύκολα από το φρεάτιο για συντήρηση και επισκευή, χωρίς να απαιτείται 

η κάθοδος ανθρώπου σ' αυτό. 

Σημειώνεται ότι η βάση στερεώσεως, η καμπύλη εδράσεως, οι ολισθητήρες και ο μηχανισμός ανύψωσης 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας του αντλητικού συγκροτήματος. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις των αντλιών του συγκροτήματος δίνονται στα σχέδια και στην Τεχνική 

Περιγραφή. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019          σελ. 28 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019          σελ. 29 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των πάσης φύσεως υλικών της εγκατάστασης φωτισμού και 

κίνησης, ήτοι των συρματώσεων, καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, διακοπτών κάθε είδους, φωτιστικών σωμάτων, 

πινάκων φωτισμού και κίνησης κλπ. 

Η εγκατάσταση φωτισμού και κίνησης περιλαμβάνει κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων τάσης 

λειτουργίας μέχρι 1000V. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις 

και συμπληρώσεις τους : 

• ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων" 

• Ισχύοντες κανονισμοί και όροι της ΔΕΗ 

• Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις 

• Κανονισμοί Πυροπροστασίας των Κτιρίων Π.Δ. 71/ΦΕΚ 32A/17.2.88 

• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

• VDΕ/DΙΝ Standards 

• Ισχύοντες Κανονισμοί χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για όργανα και υλικά προερχόμενα 

από χώρες του εξωτερικού 

• Ασφάλεια του χρήστη οργάνων VDE 411 και IEC 348 

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα IEC 801 

• Αντιπαρασιτική προστασία VDE 0875 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή πληροφορίες κατασκευαστών από αποκόμματα καταλόγων (π) ή δείγματα (δ) θα 

υποβληθούν για τα παρακάτω υλικά : 

 

• Φωτιστικά σώματα (π και δ) 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019          σελ. 30 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ___________________________________________________  

• Ρευματοδότες (π και δ) 

• Διακόπτες φωτισμού (π και δ) 

• Διακόπτες κάθε είδους (π) 

• Στηρίγματα σωληνώσεων (δ) 

• Σωλήνες (δ) 

• Σχάρες καλωδίων (π και δ) 

• Κουτιά διακλάδωσης, σύνδεσης και οργάνων διακοπής όλων των ειδών (δ) 

• Αγωγοί και καλώδια (π και δ) 

• Ηλεκτρικοί Πίνακες (π και κ) 

• Όργανα πινάκων (π) 

• Όργανα προστασίας και ελέγχου κινητήρων (π) 

• Διαγράμματα αυτοματισμών (κ) 

• Πληροφορίες ή και δείγματα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η Επίβλεψη προκειμένου να 

διαπιστωθεί πριν από την έναρξη των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας 

των προδιαγραφών. 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019          σελ. 31 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩΔΙΑ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια θα φέρουν σήμανση ποιότητας HAR. 

Οι μεμονωμένοι αγωγοί και οι αγωγοί των καλωδίων διατομής μέχρι 4 mm2 θα είναι μονόκλωνοι και οι αγωγοί διατομής 

άνω των 6 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 

Η μόνωση των αγωγών θα είναι χρωματισμένη σε όλο το μήκος τους, στα χρώματα φάσεων, ουδετέρου και γείωσης 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κώδικα της ΔΕΗ, ήτοι: 

• Αγωγός Φάσης : Μαύρο 

 

Αγωγός Ουδέτερος : Γκρι 

 

Αγωγός Γείωσης   : Κίτρινο ή Πράσινο 

Όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φάσεις, οι χρωματισμοί φάσεων θα είναι: 

Φάση R : Μαύρο 

 

Φάση S : Κόκκινο 

 

Φάση Τ : Καστανόχρουν 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ   
 

Δήμος Λαυρεωτικής             Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 32 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H07V-U, H07V-R, H07V-K (ΝΥΑ) 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : H07V-U, H07V-R, H07V-K 

 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ : ΝΥΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : 450/750V 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΕΛΟΤ 563.3 - HD 21.3 - BS 6004 - VDE 0281 

 

 

Τα καλώδια τύπου Η07ν-υ, H07V-R και Η07ν-Κ είναι μονοπολικά καλώδια με μόνωση PVC χωρίς μανδύα 

για γενικές χρήσεις. 

• Με δύσκαμπτο μονόκλωνο αγωγό, H07V-U (NYA) 

• Με δύσκαμπτο πολύκλωνο αγωγό, H07V-R (NYA) 

• Με εύκαμπτο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, H07V-K (NYAF) 

 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ :   Κατάλληλα  για  τοποθέτηση  σε  σωλήνες  ορατούς  ή 

εντοιχισμένους, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους. 

ΧΡΩΜΑΤΑ :   Πράσινο / Κίτρινο, μπλε ανοιχτό, μαύρο, καφέ. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                            Αρ. Μελέτης: 119/20019                             
σελ. 33 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ A05VV-U, A05VV-R (ΝΥΜ) 
 

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : A05VV-U, A05VV-R 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ : ΝΥΜ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ : 300/500V 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΕΛΟΤ 563.4 

 

 

Τα καλώδια τύπου A05VV-U και A05VV-R είναι ελαφριά καλώδια με μόνωση PVC και με μανδύα από PVC. 

• Με δύσκαμπτο μονόκλωνο αγωγό A05VV-U 

• Με δύσκαμπτο πολύκλωνο αγωγό A05VV-R 
 

 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ : Κατάλληλα για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε 

ξηρούς ή υγρούς χώρους. 
 

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 

ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

2 - ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 

3 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 

ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ 

4 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ-ΚΑΦΕ 

ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 
ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ 

5 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΜΠΛΕ-ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ 

ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 
ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ-ΜΑΥΡΟ 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                        Αρ. Μελέτης: 119/20019                            σελ. 34 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S (NYY) 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

: J1VV-U (Μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-R 

(Πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-S 

(Πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα) 

: NYY 

:600/1000V : 

ΕΛΟΤ 843 

Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ έχουν μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC, εσωτερική επένδυση ελαστικού για 

αγωγούς κυκλικής διατομής ή από θερμοπλαστική ύλη PVC για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και 

εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ : Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς 

χώρους στον αέρα ή στο έδαφος. 
 

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

2 - ΜΑΥΡΟ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 

3 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΜΠΛΕ 

ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ-ΚΑΦΕ 

4 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΜΠΛΕ- ΚΑΦΕ 

ΜΑΥΡΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ- 

ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ 

5 
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΜΠΛΕ- ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ 

ΜΑΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ- 

ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ-ΜΑΥΡΟ 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                    σελ. 35 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Είναι κατασκευασμένοι για ηλεκτρολογική χρήση από πλαστική ύλη, ευθείς ή σπιράλ, εγκεκριμένου τύπου από το 

Υπουργείο Βιομηχανίας. 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 49016/2, DIN 57605 AS+C+F, VDE 0605/4.82 ή ισοδύναμα standards. Θα 

είναι από σκληρό PVC, ανθεκτικοί σε θερμοκρασία από -10°C μέχρι +60°C, αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 

700 Ν/10 cm, αδιάβρωτοι, κατάλληλοι για εγκατάσταση ορατή, υπαίθρια, υπόγεια ή εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα. 

Θα συνοδεύονται από αντίστοιχα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως μούφες, καμπύλες κτλ. ίδιων προδιαγραφών και 

προμηθευτή, καθώς και με κατάλληλα στηρίγματα αντίστοιχα των διαμέτρων και σωλήνων. 

Η σύνδεσή τους με κουτιά ανθυγρού τύπου θα γίνεται βιδωτά με κατάλληλη κοχλιοτόμηση. 
 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 49018/2, DIN 57605 AS+C+F, VDE 0605/4.82 ή ισοδύναμα standards. 

Θα είναι εύκαμπτοι πτυχωτοί (σπειροειδείς), κατασκευασμένοι από σκληρό PVC, με επικάλυψη από μαλακό PVC 

για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. 

Θα είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασία από -10°C μέχρι +70°C, αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 1000 Ν/10 cm, 

αδιάβρωτοι, κατάλληλοι για εγκατάσταση ορατή, υπαίθρια, υπόγεια ή εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα. 

 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΡVC (ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

Θα είναι από σκληρό ΡVC, κατασκευασμένες σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 686 (τύπος Β), με διαμέτρους και ελάχιστα 

πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερική Διάμετρος 
(mm) 

Πάχος Τοιχώματος 
(mm) 

32 3,2 

40 3,2 

50 3,2 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

63 3,2 

75 3,2 

100 3,2 

125 3,2 

140 3,5 

160 4,0 

200 4,9 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνων 

• Ακαμψία, ελαστικότητα, μειωμένο βάρος 

• Επαναφορά - θερμική αντοχή 

• Αντοχές σε υπερκείμενα φορτία 

• Εξαιρετική αντοχή στη χημική διάβρωση, στην κρούση και στην τριβή 

• Συνδυάζονται με εξαρτήματα κατά ΕΛΟΤ -686/-1256-740 

 

 

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι με ραφή, και θα αποτελούνται από χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλ. που 

στο εσωτερικό του θα έχει μονωτική επένδυση, σύμφωνα με το άρθρο 146 παρ. 4 του κανονισμού εσωτερικών 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 

Οι ανωτέρω χαλυβδοσωλήνες θα έχουν κατασκευασθεί ειδικά για ηλεκτρολογική χρήση και θα έχουν εξωτερικές 

ονομαστικές διαμέτρους σε χιλιοστά. Θα φέρουν κοχλιωτά εξαρτήματα σύνδεσης όπως μούφες, καμπύλες, 

διακλαδωτήρες, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κ.λ.π.) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς 

που περιέχουν. 

 

 

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 

Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό έλασμα που θα 

περιβάλλει τη μονωτική επένδυση. 
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ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν μονωτική επένδυση γι'αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και 

μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Οι διαστάσεις που δίδονται στα σχέδια αναφέρονται στην 

ονομαστική διάμετρό τους. Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι με ραφή κατά DIN 2439. 

 

 

 

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 

Το κουτιά θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά. 

Τα κουτιά ανεξαρτήτως του σχήματός τους θα έχουν ελάχιστη διάσταση 70 mm και θα είναι τεσσάρων διευθύνσεων 

κατά μέγιστο. 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι πλαστικά, ελαφρού ή βαρέως τύπου, χαλύβδινα ή κράματος μετάλλου. Τα κουτιά 

που θα χρησιμοποιούνται με καλώδια τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή άλλο τύπο καλωδίου ή μέσα σε ψευδοροφές ή σε 

χώρους υγρούς ή σκονιζόμενους, θα είναι στεγανά με στυπιοθλίπτες. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης ορατών ευθέων πλαστικών σωλήνων βαρέος τύπου ή χωνευτών σε υγρούς χώρους, τα 

κουτιά θα είναι ανθυγρά βαρέος τύπου, από ειδικό πλαστικό υλικό με βιδωτό κάλυμμα και θα ενώνονται με τους 

σωλήνες βιδωτά. Οι έξοδοι των κουτιών που δεν χρησιμοποιούνται θα πωματίζονται. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου, χωνευτών σε σκυρόδεμα τα κουτιά θα 

είναι πλαστικά βαρέως τύπου, με προκτυπημένες εξόδους. 

Ειδικά κουτιά οργάνων διακοπής χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 

Η σύνδεση βιδωτών σωλήνων με τα μεταλλικά κουτιά ή ανθυγρά πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου, γίνεται με βίδωμα 

του σωλήνα στο κουτί. 

Τα καπάκια των διαφόρων μεταλλικών κουτιών θα είναι μονοκόμματα και ειδικά προορισμένα από τον κατασκευαστή 

για τα συγκεκριμένα κουτιά. Σε εμφανείς εγκαταστάσεις και σε επιφάνειες τοίχων δευτερευόντων χώρων, τα καπάκια 

των κουτιών θα είναι γαλβανισμένα ή χυτά και θα έχουν στρογγυλεμένα ή κυρτά άκρα. Οι βίδες θα είναι της ίδιας 

απόχρωσης με το καπάκι. Για χωνευτές εγκαταστάσεις τα μεταλλικά καπάκια θα είναι επίπεδα βιδωτά. 

Σε περίπτωση έλξης καλωδίων ή αγωγών μεγάλης διατομής στα σημεία έλξης ή διακλάδωσης χρησιμοποιούνται 

κιβώτια από συγκολλητό χαλυβδόφυλλο πάχους 1,5 mm, γαλβανισμένο σε θερμό λουτρό μετά την κατασκευή του. 

Το κάλυμμα των κιβωτίων θα στερεώνεται στο κιβώτιο με γαλβανισμένες βίδες και παρεμβολή στεγανοποιητικού 

παρεμβύσματος που καίγεται δύσκολα. 

Οι διακλαδωτήρες που θα τοποθετηθούν μέσα στα κουτιά θα είναι πλαστικοί με επινικελωμένες ορειχάλκινες επαφές 

και κοχλίες, κατάλληλοι για την διατομή των αγωγών που πρόκειται να διακλαδώσουν. Εναλλακτικά μπορεί να είναι 

από πορσελάνη ή από ειδικό κεραμικό υλικό. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Οι σχάρες καλωδίων θα κατασκευασθούν από ομοιόμορφα προκατασκευασμένα στοιχεία ειδικά κατασκευασμένα για 

το σκοπό αυτό, έτσι ώστε η συναρμολόγηση στο εργοτάξιο να είναι εύκολη και 

γρήγορη. 

Οι σχάρες και τα εξαρτήματα τους θα κατασκευασθούν από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή 

σύμφωνα με το 50976 ή από προγαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα σύμφωνα με το ΕΝ 10142. 

Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι 1,25 mm για τις σχάρες κατασκευασμένες κατά ΕΝ 10142 και 1,50 mm για σχάρες 

κατασκευασμένες 50976. 

Οι σχάρες θα φέρουν συνεχείς επιμήκεις διατρήσεις ώστε να αερίζονται και να μπορούν να δεθούν επάνω τους τα 

καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps). 

To ύψος των πλευρικών τοιχωμάτων θα κυμαίνεται από 35 mm μέχρι 110 mm με γυρισμένα προς τα μέσα τα άνω 

άκρα για ενίσχυση της ακαμψίας και εφαρμογής (στερέωσης) των καλυμμάτων όπου χρειάζεται. 

Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις, συστολές κ.λ.π. ή για μετάβαση σε σχάρα διαφορετικού πλάτους, 

θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κάθε φορά προκατασκευασμένα εξαρτήματα, επίσης από το ίδιο υλικό της σχάρας. 

Για τις συνδέσεις μεταξύ των σχαρών καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι χωρίς 

κοχλίες. 

Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στηρίξεως "κονσόλες" στον τοίχο ή με αναρτήσεις από την 

οροφή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων αναρτήσεως θα προκύπτει από αναλυτικούς υπολογισμούς με βάση το 

βάρος των καλωδίων προσαυξημένο κατά 50% τουλάχιστον και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 2 

m. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 630 Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι μεταλλικοί κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη 

τοποθέτηση ή και για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο. Προορίζονται κυρίως για ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόμενο σε 

ράγα DIN. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμος από την εμπρός πλευρά. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

Η κατασκευή του πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439 - 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιη (βλ. μονογραμμικά σχέδια ) 

Ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V (έως και 690 V) 
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Αριθμός Φάσεων 3Ph +N +PE 

Τάση μόνωσης Ui 1000 V 

Συχνότητα Λειτουργίας 50 / 60 Ηz 

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝS (ή TN - ΤΤ - IT) 

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιονν (kA - 

rms/1sec) 

Maximum  25 KA / 1s (βλ. μονογραμμικά σχέδια 

) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Το μεταλλικό μέρος του πίνακα διανομής θα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά χαλύβδινο μεταλλικό έλασμα 

πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας. 

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξεις του διακοπτικού υλικού, 

πλευρικά μεταλλικά καλλύματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό 

γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του. 

Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγώμενες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας 

(πχ πλεξίδα γειώσεως) . 

Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60529 που θα δηλώνεται 

στα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται 

βαθμός προστασίας: 

ΙΡ 40 ή εναλλακτικά IP 43, IP 55. 

O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται 

στο πρότυπο ΕΝ50102. 

Για την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος στα διάφορα κυκλώματα του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό προκατασκευασμένες διανομές. Ειδικότερα: α) η κύρια διανομή στον ηλεκτρικό 

πίνακα θα πρέπει να γίνεται με χρήση τυποποιημένων μπλοκ διανομής και β) η διανομή σε σειρά μικροαυτοματων 

διακοπτών θα πρέπει να γίνεται με την χρήση τυποποιημένων γεφυρών χαλκού κατάλληλης ονομαστικής έντασης. 

Σήμανση Πίνακα Διανομής, Σήμανση Συσκευών: Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το 

όνομα, την διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). 

Κάθε συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή 

διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά 

τοποθετημένη σε κάθε συσκευή. 

Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των μπαρών κάθε φάσης (αλλά και των μπαρών 

ουδετέρου και γείωσης. 

Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-

1: 

1) Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

2) Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης 

3) Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα 

4) Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας 

5) Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού 

6) Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας 

7) Δοκιμή του βαθμού προστασίας. 

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια. 

Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών 

σειράς: 

1) Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 

2) Διηλεκτρική δοκιμή 

3) Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση " CE " σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 

89/336 και 93/68. 

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την 

κατασκευή - συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι 

υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν μονογραμμικά και πολυγραμμικά 

ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης. 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Γενικά 

οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-3 ή τα 

αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE, BS, VDE ....): 

1. θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. θα είναι ονομαστικής κρουστικής τάσης 8 KV. 

3. θα έχουν ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου ( Icw ) σε 1 sec σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 

Ονομ. ρεύμα 40 - 80 80-160 250 400 630 1000 1600 2500 

Icw (KA ) 3 5.5 8.5 12 25 35 35 50 

 

οι διακόπτες φορτίου θα ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 - 230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό περιβάλλον ). 

οι διακόπτες φορτίου θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα για τον κάθε τύπο πλαισίου. 

 

Κατασκευή & λειτουργία 

ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης -απόζευξης και θα είναι 

σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947 - 3 παράγραφος 2 - 12. Όλοι οι πόλοι συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου 

θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το IEC 60947 - 3. 

Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27: 

1. ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το περιστροφικό χειριστήριο να 

μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. 

2. στη θέση OFF (O), το περιστροφικό χειριστήριο θα δείχνει την κατάσταση απόζευξης. 

3. η απόσταση μεταξύ των ανοικτών επαφών θα είναι μεγαλύτερη απο 8 mm. 

4. οι διακόπτες φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση "απόζευξης" έως 

και 3 λουκέτα ( το κλείδωμα είναι δυνατό και στη θέση ζεύξη 'ON' ). 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα μονωμένοι. 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να προσαρμόζονται οι δυο βοηθητικές επαφές που  θα 

περιέχονται εντός του πλαισίου του διακόπτη 

Αυτές οι  βοηθητικές επαφές θα είναι κοινές για όλη τη σειρά του διακόπτη φορτίου. 

Οι βοηθητικές επαφές θα πραγματοποιούν τις 3 λειτουργίες : OFF / CAF(προ κλείσιμο κύριας επαφής) /CAO (προ 

άνοιγμα κύριας επαφής) για διακόπτες εντάσεως 40-160 Α, ενώ για διακόπτες φορτίου εντάσεως 250-2500 Α θα 

πραγματοποιούν τις 2 λειτουργίες : OFF / CAF(προ κλείσιμο κύριας επαφής). 

Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC23 A χωρίς μείωση απόδοσης στα 440 V ac για τα 

μεγέθη μέχρι τα 80 Α και στα 500 V ac για τους μεγαλύτερους διακόπτες. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 

1000 Α θα ανταποκρίνονται στην κατηγορία χρήσης AC22 χωρίς μείωση της απόδοσης ( derating ) στα 415 V ac 

Εγκατάσταση και βοηθητικές επαφές 

Οι διακόπτες φορτίου θα εγκαθίστανται είτε σε συμμετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα. 

Οι ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε μπάρες είτε όχι 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα διασφαλίζεται από τον αναντι αυτόματο διακόπτη ισχύος 

με βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 

 

 

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι ραγοδιακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης 20 έως 125Α, σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC669-1 (20-63Α), 

IEC947.3 (100-125A). Θα μπορούν να διαθέτουν και ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία. 

Οι διαστάσεις του ραγοδιακόπτη θα είναι τυποποιημένες έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε ράγα. 

Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν πλάτος, ολικό ύψος και σύστημα μανδάλωσης όπως οι μικροαυτόματοι, με πλήκτρο 

χειρισμού με ενδείξεις των θέσεων "εντός-εκτός". Για την διάκριση τους από τους μικροαυτόματους θα φέρουν στην 

μετωπική τους πλευρά το σύμβολο του αποζεύκτη. 

Οι ακροδέκτες του μηχανισμού θα είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη, σίγουρη και ασφαλή 

καλωδίωση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ένταση λειτουργίας (!n)   :     20 έως 125Α 

Τάση μόνωσης :    250/400V 

Μέγιστη διατομή καλωδίου 
 

Τάση διάσπασης Διηλεκτρική 

αντοχή Θερμικές απώλειες 

Θερμοκρασία λειτουργίας 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 

Κλάση ρύπανσης 

: 35mm2 εύκαμπτος 

αγωγός 50mm2, 

μονόκλωνος αγωγός 

: 4kV (1,2/50μΞ) 

: 2kV 

: 1,5 έως 6,2W / πόλο 

: -5 °C έως +40 οC 

: -10 °C έως +70 οC 

: 2 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 
 

Γενικά 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-2 ή IEC 

60898. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35 mm και θα είναι 

μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. 

Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος 

στο σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη 

(τεχνική cascading - ενισχυμένης προστασίας). 

Οι διακόπτες MCB θα μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών 

χαρακτηριστικών) τους. 

 

Κατασκευή 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι 

επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου "αυτόματου 

επανοπλισμού". 

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB), θα πρέπει να συνδέεται 

απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη (MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει 

να είναι τύπου "γλώσσας" (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου. 

Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό 

στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για κάθε ονομαστική ένταση μικρο-αυτόματου διακόπτη θα πρέπει 

να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών 

εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) 

ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από 

απόσταση). 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 100 - 630 Α 
 

Γενικά 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα Πρότυπα IEC 60947-1 και 

60947-2 ή στα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2): 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την ικανότητα διακοπής 

μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250Α, 

και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις 

• θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 

• θα είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz) 

• θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 

7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παραδίδονται σε ανακυκλούμενη συσκευασία 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες παραγωγής που δεν 

μολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFC's, χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, μελάνι 

για τις ετικέττες συσκευασιών από χαρτόνι κ.λπ. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διατίθενται σε 

σταθερού ή βυσματωτού τύπου ή συρόμενοι σε φορείο, καθώς επίσης και σε τριπολικούς ή τετραπολικούς. Στους 

αυτόματους διακόπτες τύπου βυσματωτού ή συρομένου σε φορείο, μία ασφάλεια  αφόπλισης θα πρέπει να 

εμποδίζει την επανασύνδεση και την αποσύνδεση ενός αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται στη θέση "κλειστός" 

(OFF). Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να 

τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (ανάντι/ κατάντι). Οι αυτόματοι διακόπτες 

ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παρέχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 664) μεταξύ 

της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. 

 

Κατασκευή, λειτουργία, περιβάλλον 

Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, 

από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το περίβλημα, η μονάδα ελέγχου και βοηθητικά εξαρτήματα. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης 

- ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. 

Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, άνοιγμα και αφόπλιση του αυτόματου 

διακόπτη. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα ενεργοποιούνται με μία μπαρέττα ή μία λαβή που ευκρινώς θα 

δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF και TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα). Για να εξασφαλιστεί η 

ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-2/7-27: 

• ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η μπαρέττα ή η λαβή να μπορεί να 

είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• στη θέση OFF (O), η μπαρέττα ή η λαβή θα δείχνουν την κατάσταση απόζευξης 

Η απόζευξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση 

"απόζευξης" με έως 3 λουκέτα. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης "push to trip", στην 

πρόσοψή τους, για δοκιμή της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. Η ονομαστική ένταση του αυτόματου 

διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση του κυκλώματος εξόδου καθώς και η ένδειξη θετικής απόζευξης 

πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή της 

πόρτας του πίνακα. 

 

Περιορισμός Ρεύματος, Επιλεκτικότητα, Αντοχή 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος. Για 

βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε: 

• 106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α 

• 5x106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης προστασίας (cascading) με 

τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα συμπεριλαμβάνουν ένα εξάρτημα σχεδιασμένο να αφοπλίζει το 

διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων βραχυκύκλωσης. Το εξάρτημα αυτό θα είναι ανεξάρτητο από τη 

θερμο-μαγνητική ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις ονομαστικές 

εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα 

σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kA RMS, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση 

μικρότερη ή ίση με το 0.4 της ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. 

Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 

60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς. 

 

Βοηθητικά Εξαρτήματα 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι δυνατόν να εφοδιαστούν, με ένα μηχανισμό μοτέρ 

τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά ελεγχόμενη λειτουργία. Ένας διακόπτης επιλογής λειτουργίας "χειροκίνητη/αυτόματη" 

στην πρόσοψη, όταν τεθεί στη θέση "χειροκίνητης" λειτουργίας, θα απομονώνει τον ηλεκτρικό έλεγχο. Θα είναι επίσης 

δυνατή η ένδειξη σε απόσταση της χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας. 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο χρόνος κλεισίματος του μοτέρ τηλεχειρισμού θα είναι μικρότερος από 80 ms. 

O επανοπλισμός από απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά την αφόπλιση εξαιτίας ηλεκτρικών σφαλμάτων 

(υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα προς γη). Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν το άνοιγμα προκαλείται από 

πηνίο εργασίας ή έλλειψης τάσης. 

 

Ο μηχανισμός λειτουργίας του μοτέρ τηλεχειρισμού, θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης-ενεργείας. 

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει καθόλου τα 

χαρακτηριστικά του αυτόματου διακόπτη: 

• Ο μηχανισμός μοτέρ θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και TRIPPED) 

• Στην πρόσοψη του μηχανισμού μοτέρ θα παρέχεται δυνατότητα θετικής ένδειξης της κατάστασης των 

επαφών (ON & OFF) 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 

εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων όπως, πηνία τάσης (εργασίας και έλλειψης τάσης) και βοηθητικές επαφές 

ένδειξης, ως εξής: 

• Θα πρέπει να είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος 

• Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι τύπου "snap-in", με κλέμες 

• Όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη τη γκάμα των αυτόματων διακοπτών 

• Βοηθητικές λειτουργίες και σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω στο πλαίσιο του 

αυτόματου διακόπτη και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα. 

• Η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη 

ισχύος. 

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστρεφομένου χειριστηρίου δεν θα πρέπει να κρύβει ή να 

εμποδίζει τις ρυθμίσεις της συσκευής. 

Θα είναι δυνατόν να προστεθεί προστασία σφάλματος προς γη στους αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, 

με την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου ρεύματος διαρροής (RCD), απευθείας στο σώμα του διακόπτη. Η συσκευή 

που προκύπτει θα πρέπει να: 

• συμφωνεί με τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα Β 

• είναι προστατευμένη από ανεπιθύμητη αφόπλιση όπως ορίζουν οι κανονισμοί 

• IEC 255 και IEC 801-2 έως 5 

• είναι δυνατό να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και -25 OC. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                      Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 47 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• μπορεί να λειτουργήσει χωρίς βοηθητική τροφοδοσία, δηλαδή θα είναι δυνατή η κανονική λειτουργία σε 

οποιοδήποτε 2-φασικό ή 3-φασικό δίκτυο με μία τάση μεταξύ 200V και 440V, καθώς επίσης και η αφόπλιση 

του αυτόματου διακόπτη ακόμη και σε περίπτωση βύθισης της τάσης έως 80 V. 

Θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου να εφοδιαστούν με στοιχεία ένδειξης σφαλμάτων, 

χωρίς αυτά να προκαλούν την αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α θα πρέπει να διαθέτουν μία από 

τις δύο μονάδες ελέγχου (που μπορούν να εναλλάσσονται): 

• θερμομαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) 

• ηλεκτρονική 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες των 250 Α θα πρέπει να 

διαθέτουν ηλεκτρονική προστασία. 

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

Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς IEC 60947-2 , 

παράρτημα F ( μέτρηση RMS τιμών ρεύματος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λ.π.) 

Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 125oC. 

Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι 

δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. 

Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 

Θερμομαγνητικές Μονάδες Ελέγχου (έως 250 Α) 

Χαρακτηριστικά: 

• ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 

• σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α 

• ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για ονομαστικές εντάσεις 

μεγαλύτερες από 200 Α. 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου. Η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή 

των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων). 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                      Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 48 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου 

Χαρακτηριστικά: 

- προστασία μακρού χρόνου (LT) 

• ρυθμιζόμενη τιμή ΙΓ με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης της μονάδας 

ελέγχου. 

- προστασία βραχέως χρόνου (ST) 

• ρυθμιζόμενη τιμή Ιιτι από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση ΙΓ, 

• η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms, 

- στιγμιαία προστασία 

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

έντασης) 

- οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για προστασία ουδετέρου: μη 

προστατευόμενος ουδέτερος - προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% αυτής των φάσεων -προστασία 

ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων. 

Λειτουργία επιτήρησης φορτίου 

- Οι εξής λειτουργίες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου: 

• ένδειξη φορτίου με LED, που ανάβει πάνω από το 95% του ΙΓ, ενώ αναβοσβύνει πάνω από το 

105% του ΙΓ 

• θα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, με σκοπό τον έλεγχο 

της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και του μηχανισμού αφόπλισης. 

Εξελιγμένες Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου (ένταση ίση ή μεγαλύτερη από 400 Α) 

Χαρακτηριστικά: 

- προστασία μακρού χρόνου: 

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

• ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 

• η τιμή κατωφλίου διακοπής θα είναι στα 1,2ΙΓ και η τιμή κατωφλίου μη διακοπής μετά από 2 

ώρες στα 1,05ΙΓ, 

- προστασία βραχέως χρόνου: 

• ρύθμιση Ιιτι από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση ΙΓ 
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Δήμος Λαυρεωτικής                      Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 49 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

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

 

 

- στιγμιαία προστασία ρυθμιζόμενη από 1.5 έως 11 φορές την ονομαστική ένταση Ιη του διακόπτη. 

• οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν προστασία ουδετέρου με 3 θέσεις ρύθμισης 

(μη προστατευόμενος ουδέτερος, προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με το 50% της 

ρύθμισης των φάσεων, προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με το 100% της ρύθμισης των 

φάσεων), 

- μνήμη θερμικής καταπόνησης 

• σε εμφάνιση επαναλαμβανόμενων υπερφορτίσεων, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θα πρέπει 

να βελτιστοποιεί την προστασία των καλωδίων και των συσκευών που βρίσκονται στην 

αναχώρηση, αποθηκεύοντας στη μνήμη τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 

- λειτουργία επιτήρησης φορτίου 
 

 

Ένας μηχανισμός επίβλεψης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με 

ενδείξεις LED για διάφορα επίπεδα φόρτισης (π.χ. 60%, 75%, 90%, και 105%, το LED αναβοσβήνει για 105%). 

Θα είναι δυνατόν η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου να έχει επιπλέον επιλογές, χωρίς αύξηση των διαστάσεων του 

διακόπτη: 

• προστασία σφάλματος προς γη, με υψηλή τιμή για τη μικρότερη ρύθμιση 

• επιτήρηση φορτίου με ρυθμιζόμενη τιμή μέσω μεταγωγικού διακόπτη 

• ενδεικτικά LED της αιτίας αφόπλισης (προστασία μακρού χρόνου, βραχέως χρόνου, στιγμιαία, 

σφάλμα γειώσεως εφόσον ζητηθεί) 

• μεταφορά δεδομένων μέσω διαύλου (BUS), και ειδικότερα όλες οι ρυθμίσεις της μονάδας 

ελέγχου, μετρήσεις ρεύματος για κάθε φάση, αιτίες αφόπλισης, κατάσταση αυτόματου 

διακόπτη. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-

1, ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος 

θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα είναι : 

- όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης   :    25-400 Hz. 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Ονομαστική τάση μόνωσης :    690 V. 

- Ονομαστική τάση ελέγχου :    12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. 

Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

- Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 A. 

- Θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός Α και Κ). 

- Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. 

- Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα 

εκατομμυρίων χειρισμών. 

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55°C. 

- O! βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να είναι δυνατή η 

στήριξη τους με κλίση ± 30ο σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και με οποιαδήποτε κλίση σε 

σχέση με τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση της απόδοσης τους. 

 

 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 9 - 95 Α (AC3) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΠΟ 25 - 125 Α (AC1) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα Πρότυπα IEC 60947-1, 60947-

4, ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν 

με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC και τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά θα είναι : 

- όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης   :    25-400 Hz. 

- Ονομαστική τάση μόνωσης :    1000 V AC (50/60 Hz) 

- Ονομαστική τάση ελέγχου :    12 έως 660 V AC ή DC. 

Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

- Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής έντασης από 9 έως 95 Α (AC3) ή 25 έως 125 Α 

(AC1). 

- Θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους. 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής 

τάσης. 

- Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα 

εκατομμυρίων χειρισμών. 

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55°C. 

- Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι δυνατή η στήριξη τους 

με κλίση ± 30° σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης. 

- Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται   μπλόκ βοθητικών επαφών (με Ith=10 A) μετωπικά ή 

πλευρικά, καθώς επίσης και μπλόκ χρονικών επαφών. 

 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΚΑ) ΑΠΟ 0,1 - 93 Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4, ή σε 

ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τα πρότυπα 

UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι 

από 0 έως 400 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόμενο ρεύμα. 

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ). 

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

- Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

- Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 60947-4 (κλάση 

ενεργοποίησης 10, 20). 

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25° έως 55°C 

- Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με την κανονική θέση 

στήριξης. 

- Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον τηλεχειριζόμενο 

διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

- ρύθμιση 

• εύκολη και ακριβή ρύθμιση 

• δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα 

- επιλογέα θέσης "χειροκίνητου επανοπλισμού" και θέση "αυτόματου επανοπλισμού" 

• το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ' επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή 

αυτόματο επανοπλισμό. 

• κλείδωμα του επιλογέα 
 

- σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

- λειτουργία "επανοπλισμού", ανεξάρτητη από την λειτουργία "start" 

- λειτουργία "stop" 

• χωριστή λειτουργία "stop" 

• δυνατότητα μανδάλωσης του "stop" (εφ' όσον ζητηθεί) 

- λειτουργία "test" 

• εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου 

• προσωμοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

- δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από απόσταση (εφ' όσον 

ζητηθεί). 

- η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (ΙΑ + 1Κ) με Ith=5 A. 

 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΚΑ) ΑΠΟ 25 - 1000 Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4, ή σε 

ισοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τα πρότυπα 

UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι 

από 50/60 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόμενο ρεύμα. 

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ). 

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

- Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

- Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 60947-4 (κλάση 

ενεργοποίησης 10, 20). 

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 55°C 

- Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με την κανονική θέση 

στήριξης. 

- Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 

- ρύθμιση 

• εύκολη και ακριβή ρύθμιση 

• δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα 

- επιλογέα θέσης "χειροκίνητου επανοπλισμού" και θέση "αυτόματου επανοπλισμού" 

• το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ' επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας      σε χειροκίνητο ή 

αυτόματο επανοπλισμό. 

• κλείδωμα του επιλογέα 
 

- σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

- λειτουργία "επανοπλισμού", ανεξάρτητη από την λειτουργία "start" 

- λειτουργία "stop" 

• χωριστή λειτουργία "stop" 

• δυνατότητα μανδάλωσης του "stop" (εφ' όσον ζητηθεί) 

- λειτουργία "test" 

• εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου 

• προσωμοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

- δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από  απόσταση  (εφ' όσον 

ζητηθεί). 

- Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (ΙΑ + 1Κ) με Ith=5 A. 
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ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι διακόπτες προστασίας διαρροής (ΔΠΔ) θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των VDΕ 0100. 

Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι 

τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με σύστημα μανδάλωσης. 

Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους. 

Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που 

προστατεύουν. Όταν προκληθεί επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα 

του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή του. 

Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RE καθορίζεται από την σχέση: RΕ ± 24V/ΙΔΝ, όπου ΙΔΝ είναι η ένταση διαρροής 

προς γη (σφάλμα). 

Τα χαρακτηριστικά του ΔΠΔ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις: 

• Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 63Α πρέπει ΙΔΝ ≤30 mA και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος t ≤0,04 

sec για ΙΔΝ ≥ 0,25Α 

• Για κυκλώματα με προστασία μεγαλύτερη από 63Α πρέπει ΙΔΝ ≤ 300 mA και t ≤ 0,3 sec για IΔΝ 

≥ 1,5Α. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι για λαμπτήρες αίγλης. Η βάση τους με την λυχνιολαβή θα είναι ανεξάρτητη του 

διαφανούς γυάλινου καλύμματος. Αυτό θα στηρίζεται στη βάση του πίνακα ενώ το διαφανές κάλυμμα στην 

προστατευτική πλάκα. 

 

Στη βάση υπάρχουν η λυχνιολαβή Β9 ή Ε10 όταν πρόκειται για ενδεικτικές λυχνίες καλύμματος 24 mm και Β15 ή Ε14 

όταν πρόκειται για λυχνίες καλύμματος Φ38 mm. Το διαφανές κάλυμμα που μπορεί να είναι άχρουν, κόκκινο, πράσινο 

ή κίτρινο βιδώνεται στην πλάκα με επινικελωμένο πλαίσιο δακτυλίου. 

Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής 

πλάκας του πίνακα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες τύπου SΤΑΒ της SIEMENS. Αυτές οι 

λυχνίες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0632, πλάτους και ολικού ύψους όπως των μικροαυτομάτων, κατάλληλες για 

συναρμολόγηση σε ράγα πίνακα. 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου ταμπακιέρας. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα όργανα μέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDΕ 0410. Τα όργανα μέτρησης για πίνακα θα 

ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των      43700 και      43718, οι περιοχές μέτρησης στο 43701, οι αντιστάσεις 

μέτρησης στο      43703. Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000 V (50 ΗΖ) και θα αντιστοιχεί 

για τα όργανα μέτρησης σε τάση λειτουργίας 660V. 

Η θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετη και για την θέση αυτή, θα καθορίζεται η κλάση ακριβείας 

των οργάνων μέτρησης. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους 

κανονισμούς VDΕ 0410. 

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης. Η στήριξη των οργάνων 

πάνω στον πίνακα θα είναι σύμφωνα με το 43835. Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της μηδενικής θέσης 

ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς την μηδενική θέση σε ηρεμία. Η βαθμίδα μέτρησης θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές 43802 και η διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές     43807. 

Όλα τα όργανα μέτρησης θα είναι κατασκευής κάποιου από τους πιο γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους. 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 250 KW 

ΓΕΝΙΚΑ 

- η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωμα θα επιτυγχάνεται με αυτόματους διακόπτες ισχύος 

κλειστού τύπου ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, όπως ορίζεται από τα προτυπα 

IEC 60947-4.1 

- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

προτυπα IEC 60947-1 και 60947-2 ή με τα αντίστοιχα πρότυπα των χωρών μελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 

60 947-1/2): 

* θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την ικανότητα διακοπής  

μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu). 

* θα πρέπει να είναι ονομαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

* θα πρέπει να είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz) 

* θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947-2, 

παράγραφος 7-27. 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασία από 

ανακυκλούμενο υλικό σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόσει 

διαδικασίες που δεν μολύνουν το περιβάλλον, δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFc's, χλωριούχοι 

υδρογονάνθρακες, μελάνι για συσκευασίες από χαρτόνι κ.λπ. 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να προσαρμόζονται εύκολα στα στοιχεία 

ελέγχου. Γι' αυτό οι χαρακτηριστικές διαστάσεις και κυρίως το πλάτος, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με αυτές 

των άλλων εξαρτημάτων ελέγχου κινητήρων. 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι 

δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (ανάντι/ κατάντι). 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με 

IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

- όλοι οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ανεξαρτήτως της ονομαστικής 
έντασης από 1,5 έως 80 Α. 

- για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε περίβλημα από 

θερμοανθεκτικό υλικό, από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το σώμα, η μονάδα ελέγχου και 

τα βοηθητικά εξαρτήματα. 

- ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι 

τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από 

τη χειροκίνητη λειτουργία. Ολοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, άνοιγμα και 

αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να ενεργοποιούνται από μία μπαρέττα ή 

λαβή που ευκρινώς επιδεικνύει τις τρεις δυνατές θέσεις: κλειστός (ON), ανοικτός (OFF), και αφόπλιση 

(TRIPPED). 

- για να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-2,  παράγραφος 7-27: 

* ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε η μπαρέττα ή η λαβή να είναι στη θέση OFF 

(Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι αποχωρισμένες. 

* στη θέση OFF η μπαρέττα ή η λαβή θα πρέπει να δείχνουν την κατάσταση απόζευξης. 
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- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα μπορούν να δεχθούν στη θέση "απόζευξης" 

εξάρτημα κλειδώματος με έως 3 λουκέτα. 

- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης, "push to trip", 

για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. 

- η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση του 

κυκλώματος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να έχουν 

πρόσβαση από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα. 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή ικανότητα 

περιορισμού των ρευμάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως 

ορίζεται από τα IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούμενο από τους 

κανονισμούς. 

Βοηθητικά Εξαρτήματα 

- θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να εξοπλισθούν με ένα περιστροφικό 

χειριστήριο απλό ή μεταβλητού μήκους. η προσθήκη του περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει τα εξής χαρακτηριστικά των διακοπτών: 

* θετική ένδειξη των 3 καταστάσεων του διακόπτη (ON, OFF και TRIPPED) 

* η ικανότητα απόζευξης θα πρέπει να υφίσταται ακόμα και στην περίπτωση των χειριστηρίων μεταβλητού 

μήκους. 

* η προσθήκη περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να καλύπτει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις 

των διακοπτών. 

- στους αυτόματους διακόπτες προστασίας κινητήρων εξοπλισμένους με περιστροφικό χειριστήριο, η 

τοποθέτηση μίας επαφής ζεύξης (με επικάλυψη) θα πρέπει να γίνεται πολύ εύκολα. 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε, να εγκαθίστανται με 

ασφάλεια επιτόπου τα βοηθητικά εξαρτήματα όπως πηνία τάσης (εργασίας ή έλλειψης τάσης) και βοηθητικές 

επαφές: 
 

* θα είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος 

* όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι τύπου "snap-in", με κλεμοσειρές 

* όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη την γκάμα των διακοπτών 

* βοηθητικές λειτουργίες και ακροδέκτες θα πρέπει να εμφανίζονται μόνιμα πάνω στο πλαίσιο του διακόπτη 

καθώς και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα 
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* η προσθήκη των βοηθητικών εξαρτημάτων, δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του αυτόματου 

διακόπτη. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να διαθέτουν μαγνητική μονάδα ελέγχου, 

για προστασία από βραχυκύκλωμα. οι ρυθμίσεις προστασίας θα εφαρμόζονται σε όλους τους πόλους του 

διακόπτη. 

- χαρακτηριστικά: 

* ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία με ρυθμίσεις από 6 έως 14 φορές την ονομαστική ένταση του 

διακόπτη 

* το μπουτόν ρύθμισης της μαγνητικής προστασίας θα έχει ένα ρυθμιζόμενο προστατευτικό "stop", ώστε 

να περιορίζεται η περιοχή ρύθμισης. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

- Για καλή προστασία των εκκινητών κινητήρων, οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα 

πρέπει να: 

* είναι σύμφωνα με συντονισμό (coordination) τύπου 2 του IEC 60947-4.1 για συνδυασμό με τις υπόλοιπες 

συσκευές ελέγχου, 

* έχουν υποχρεωτικά πίνακες συντονισμού τύπου 2, που να έχουν δοκιμασθεί σε  εργαστήριο 

- Οι πίνακες συντονισμού θα πρέπει να δείχνουν για κάθε ονομαστική ισχύ κινητήρα: 

* τον τύπο του διακόπτη και τα χαρακτηριστικά ρύθμισης 

* τον τύπο του ρελέ 

* τον τύπο του θερμικού με την περιοχή ρύθμισης. 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "ΑΠΛΕΣ" ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

Θα είναι ημιχωνευτού ή επίτοιχου τύπου με στεγανό πλαστικό περίβλημα εξαιρετικής αντοχής, προστασίας ΙΡ 54. Θα 

αποτελούνται από τον τηλεχειριζόμενο αυτόματο αέρος κατηγορίας χρήσης AC-3 με ικανό αριθμό βοηθητικών 

επαφών, το θερμικό προστασίας, τον μεταγωγέα τριών θέσεων με ενδείξεις "αυτόματα" - "εκτός" - "χειροκίνητα", και 

ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Στην θέση "χειροκίνητα" θα τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας από τον χειριστή και 

στην θέση "αυτόματα" θα μπορεί να γίνεται ο καθορισμένος τηλεχειρισμός. 

Η συνδεσμολογία του διακόπτη θα είναι τέτοια ώστε όλα τα κυκλώματα προστασίας του κινητήρα να είναι 

ενεργοποιημένα από τη θέση του διακόπτη μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης θέσης. Το θερμικό προστασίας θα έχει 

την δυνατότητα ρύθμισης της περιοχής λειτουργίας του. 

Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C μέχρι +50°C, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας. 

Δυνατότητα τουλάχιστον για 40 ζεύξεις ανά ώρα, όσον αφορά το θερμικό, και όριο ζωής τους 1,5 Χ 106 ζεύξεις. 

 

ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (SOFT-STARTERS) 

ΓΕΝΙΚΑ 

- Ο Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος ώστε να εκκινεί τον κινητήρα σε 

συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με την απαίτηση της εφαρμογής σε ροπή και ισχύ. 

- Ο Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένη (built in) θερμική προστασία για αντλίες 

και κινητήρες. 

- Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να κατασκευάζεται από επώνυμο κατασκευαστή ο οποίος να έχει 

εμπειρία συνεχούς κατασκευής για τουλάχιστον 25 χρόνια και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

- Ο Ο/Ε θα πρέπει να αποτελείται: 

* Από μια SCR κάρτα Ισχύος. 

* Από έναν μετασχηματιστή ρεύματος, για να μετράει το ρεύμα του κινητήρα. 

* Κάρτα Ελέγχου με μικροεπεξεργαστή 

- Η γέφυρα των Θυρίστορ SCR, η οποία θα κάνει έλεγχο και στις τρεις φάσεις, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ώστε σταθερά να αυξάνει την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα σε μια σταθερή συχνότητα. 

- Η τάση εξόδου θα πρέπει να ελέγχεται είτε από ράμπα επιτάχυνσης, είτε με περιορισμό ρεύματος, 

είτε με συνδυασμό και των δύο παραμέτρων. 
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ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Ο/Ε θα πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα Πρότυπα 

* IEC 60947-4-2-1, για τον βιομηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

* IEC 61000-4-2/(level 3) 

* IEC 61000-4-3/(level 3) 

* IEC 61000-4-4/(level 4) 

* IEC 61000-4-5/(level 3) 

* IEC 61000-4-12/(level 3) 
 

• Ο Ο/Ε θα έχει περίβλημα το οποίο θα προστατεύει τον χρήστη από τυχαία επαφή με ενεργά μέρη, ενώ θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες κλέμες για καλωδίωση και βύσματα για σύνδεση με οθόνη, PC. 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τις εγκρίσεις UL και CSA και να πληρεί τα Πρότυπα IEC 68-2-6 και BV1 για προστασία 

από δονήσεις. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος για λειτουργία και θα χρειάζεται ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης για 

ειδικές εφαρμογές μόνο. 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι ικανός να ελέγχει την ροπή που δίνει στο φορτίο του (π.χ. αντλία) κατά την διάρκεια 

όλων των μεταβατικών περιόδων. 

Διαδικασία εκκίνησης 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού στο 

ονομαστικό του ρεύμα με έλεγχο ροπής . 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού με 

περιορισμό του ρεύματος μέχρι 5 φορές το ονομαστικό του κινητήρα. 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος να επιτηρεί το ρεύμα του κινητήρα και να παρουσιάζει τις ακόλουθες 

ράμπες επιτάχυνσης. 

• Σταθερής επιτάχυνσης 

• Γραμμική ράμπα ροπής 

• Γραμμική ράμπα τάσης 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος για χρήση με τις εξής ρυθμίσεις :με περιορισμό του ρεύματος στις 3 

φορές το ονομαστικό ρεύμα και με ράμπα ροπής διάρκειας 10 sec. 

• Ο Ο/Ε για ειδικές εφαρμογές θα πρέπει να είναι δυνατό να εκκινεί τον κινητήρα σε ένα 

προρυθμισμένο από το χρήστη χρόνο. 
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• Ο Ο/Ε θα έχει δυνατότητα λειτουργίας μέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by- pass). O μικροεπεξεργαστής 

του Ο/Ε θα ελέγχει τη λειτουργία του ρελέ γεφύρωσης μέσω ενός ρελέ εξόδου. Αυτό θα γίνεται με το κλείσιμο 

του ρελέ μετά τη διαδικασία εκκίνησης, ενώ θα ανοίγει το ρελέ πριν την έναρξη της διαδικασίας σταματήματος. 

Διαδικασία σταματήματος 

• Ο Ο/Ε να είναι ικανός για 3 τρόπους σταματήματος: 

1. Ελεύθερο σταμάτημα 

2. Σταμάτημα με έλεγχο της ροπής μέσω ράμπας 

3. Αυτόματο σταμάτημα με έλεγχο ροής (breaking) 
 

• Σε εφαρμογές όπου χρειάζεται η ράμπα ροπής να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από 0.5 σε 60 sec, του 

χρόνου σταματήματος. 

• ο Ο/Ε για εφαρμογές αντλιών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης ράμπας γραμμικής επιβράδυνσης για την 

αποφυγή του φαινομένου του υδραυλικού πλήγματος. Σ' αυτή τη περίπτωση η επιβράδυνση θα πρέπει να είναι 

σταθερή, ανεξαρτήτως του φορτίου της αντλίας και χωρίς την ανάγκη ακριβής ρύθμισης. 

• Για φορτία υψηλής αδράνειας (π.χ. ανεμιστήρες) ο Ο/Ε θα πρέπει να μπορεί να σταματήσει το φορτίο σε 

περιορισμένο χρόνο που θα είναι σύμφωνος με τις δυνατότητές του σε έκλυση θερμότητας. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Θερμοκρασία 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα θερμικής προστασίας το οποίο θα παρακολουθεί συνεχώς τη 

αύξηση της θερμοκρασίας στον κινητήρα και τον Ο/Ε για να προστατεύσει τον κινητήρα και τον ίδιο από 

υπερθέρμανση. 

• Ο Ο/Ε λαμβάνει υπόψη το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα, που ρυθμίζει ο χρήστης και την κατανάλωση 

ρεύματος του κινητήρα ώστε να προβλέπει την θερμική κατάσταση. 

• Ο Ο/Ε προειδοποιεί το χρήστη όταν πλησιάζει τα ονομαστικά μεγέθη της θερμικής κατάστασης και σταματά τον 

κινητήρα όταν αυτά ξεπεραστούν. 

• Η πληροφορία της θερμικής κατάστασης θα μένει αποθηκευμένη στην μνήμη του Ο/Ε και δεν θα χάνεται ακόμη 

και με διακοπή της τροφοδοσίας. 

• Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να επανεκκινήσουμε τον κινητήρα μετά από ένα σφάλμα υπερθέρμανσης 

πριν η θερμική κατάσταση επιστρέψει σε αποδεκτές συνθήκες. 
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Υπερένταση 

• Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται με προστασία Class 10 ενώ θα είναι δυνατό να ρυθμιστεί επι τόπου σε 10Α, 20, 

30, class εκκίνησης αν το απαιτεί η εφαρμογή 

• Οι προστασίες από υπερφόρτιση που περιλαμβάνονται στον Ο/Ε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

συνθήκες του κατασκευαστή του κινητήρα για τον υπολογισμό των αποδεκτών χρόνων υπερφόρτωσης.(π.χ. ο 

χρόνος απόζευξης για Ι= 7,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα). 

• Επιπλέον η θερμική προστασία να μην αναιρείται όταν και μετά την ράμπα επιτάχυνσης έχουμε λειτουργία μέσω 

ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by pass). 

Επιπλέον προστασίες 

• Απώλειας φάσης ή ανισορροπίας φάσεων 

• Αναστροφής φάσεων λόγω σφάλματος 

• Μόνωση 

• Από υποφόρτωση (προγραμματιζόμενα, ώστε να αποφεύγεται η λειτουργία σε κενό όταν αυτή δεν είναι 

επιθυμητή. Π.χ. Αντλίες) 

 

 

Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

Ο Ο/Ε θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υποβιβασμό στις ακόλουθες συνθήκες: 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0o-40o C 

• Υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας: 1000m 

• Σχετική υγρασία: 93 % (σύμφωνα με IEC 68-2-3). 

• Περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 20. 

 

 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

• Τάση τροφοδοσίας 380V - 15% έως 415V + 10% (400V). 

• Συχνότητα : 50Hz έως 60Hz 

• Εισόδοι/Εξόδοι 
 

1. Λογικές Εισόδοι: 3 (305 kΩ, 24V τροφοδοσία, κατάσταση 0 όταν < 5V, κατάσταση 1 όταν > 11V) 

2. Λογικές έξοδοι: 2 (0V common, ελάχιστη τάση 10V, μέγιστη τάση 40V, μέγιστο ρεύμα εξόδου 

200mA.) 

3. Έξοδοι ρελέ: 2 (R1 για ένδειξη κανονικής λειτουργίας, R2 για ένδειξη του τέλους της διαδικασίας εκκίνησης) 

4. Αναλογική έξοδος: 1 (0-20mA ή 4-20mA, 0-10V) 
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• O O/Ε θα πρέπει να παραδίδεται με οθόνη βυσματωτού τύπου με δυνατότητες εμφάνισης και ρύθμισης των 

παραμέτρων (τύπου LED) και για έλεγχο με 4 πλήκτρα. 

• Ο Ο/Ε θα έχει 2 LED ένδειξης (ένα κόκκινο για ένδειξη σφάλματος και ένα πράσινο για ένδειξη της 

τροφοδοσίας) 

• Ο Ο/Ε θα έχει τη δυνατότητα για επικοινωνία με PLC μέσω των κάτωθι πρωτοκόλων: 

5. UNI-TELWAY Bus 

6. Modbus RTU / j Bus 

7. Modbus ASCII protocols 

8. ASCII protocol για σύνδεση με PC. 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

Οι μη στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α/250 V, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο, διμερείς, πορσελάνης 

με μοχλίσκο ή πλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυμμα χρώματος λευκού ή εκλογής της Επίβλεψης. 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 

Θα είναι διακόπτες όπως παραπάνω άλλα με ενδεικτική λυχνία. 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Οι ρυθμιστές έντασης φωτισμού θα είναι 10 Α/250 V κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο, και τετραγωνικό 

κάλυμμα χρώματος λευκού ή εκλογής της Επίβλεψης. 

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α/250 V, κατάλληλοι για ορατή ή και χωνευτή τοποθέτηση, διμερείς, πορσελάνης 

με πλήκτρο ή περιστροφικοί, χρώματος λευκού ή της εκλογής της Επίβλεψης, προστασίας ΙΡ44 κατά 40050. 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ (ΜΠΟΥΤΟΝ) 

Οι διακόπτες πιεστικού κομβίου (μπουτόν) θα είναι 6Α/250V, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο, με 

τετραγωνικό ή ορθογωνικό κάλυμμα χρώματος λευκού ή εκλογής της Επίβλεψης. Θα είναι με ένα ή δύο πιεστικά 

κομβία με ή χωρίς ενδεικτική λυχνία όπως δείχνεται για κάθε περίπτωση στα σχέδια. 

 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΙ 
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Μη στεγανοί ρευματοδότες 16 Α/250 V, ισχυρής κατασκευής, διμερείς με βάση από πορσελάνη δυο ακροδεκτών με 

πλευρικές επαφές γειώσεως (σούκο) με τετράγωνο κάλυμμα χρώματος λευκού ή της εκλογής της Επίβλεψης. 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΙ 

Στεγανοί ρευματοδότες 16 Α/250 V, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, διμερείς, 

με βάση από πορσελάνη, δυο ακροδεκτών με πλευρικές γειώσεις (σούκο στεγανός) με κάλυμμα προστασίας των 

ακροδεκτών. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στις επόμενες παραγράφους δίδονται οι γενικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλα τα φωτιστικά σώματα, 

δηλ. τα γενικά κατασκευαστικά τους στοιχεία, οι λαμπτήρες, τα όργανα και τα λοιπά εξαρτήματα. 

Το είδος του χρησιμοποιούμενου φωτιστικού σώματος φαίνεται στο υπόμνημα των σχεδίων των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων όπου αναφέρεται και ο συγκεκριμένος ενδεικτικός τύπος που προσφέρεται. Ο τύπος αυτός είναι 

δεσμευτικός για κάθε φωτιστικό σώμα και δεσμεύει τον Ανάδοχο για την εκλογή τους. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

O Aνάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση δείγματα για κάθε τύπο φωτιστικού σώματος που προβλέπεται 

να εγκατασταθεί. 

Τα δείγματα θα συνοδεύονται με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των φωτιστικών σωμάτων, διαστάσεις, τρόπο 

ανάρτησης, φωτομετρικά στοιχεία, συντελεστή απόδοσης, καμπύλες φωτεινής ροής και γενικά όλο το απαιτούμενο 

πληροφοριακό υλικό. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι προϊόντα γνωστού κατασκευαστικού οίκου που ασχολείται συστηματικά με την 

κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

Τα προβλεπόμενα να εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρη, συρματωμένα και δοκιμασμένα στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους και θα περιλαμβάνουν τους λαμπτήρες, τις λυχνιολαβές, τις τυχόν απαιτούμενες 

διατάξεις έναυσης και διόρθωσης συντελεστή ισχύος, τους ακροδέκτες σύνδεσης με τις προσερχόμενες και 

απερχόμενες γραμμές, τις διατάξεις στερέωσης και ανάρτησης και κάθε εξάρτημα απαραίτητο για την κανονική και 

ασφαλή λειτουργία τους. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων θα έχουν υποστεί κατεργασία έναντι οξείδωσης ήτοι, 

απορρύπανση, αποβολή σκουριάς, φωσφάτωση ή και επίστρωση ειδικού υποστρώματος βαφής ανθεκτικής στην 

υγρασία μεγάλης ικανότητας πρόσφυσης και ισχυρών αντισκωριακών ιδιοτήτων. Η τελική επίστρωση βαφής θα γίνει 
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σε κλίβανο υψηλής θερμοκρασίας. Οι επιφάνειες ανάκλασης των φωτιστικών σωμάτων θα είναι λευκές με συντελεστή 

ανάκλασης 80% τουλάχιστον. Οι υπόλοιπες επιφάνειες θα είναι χρώματος της εκλογής της Επίβλεψης. 

Όλα τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα θα γειωθούν. Οι εσωτερικές συρματώσεις θα είναι κατάλληλες για υψηλές 

θερμοκρασίες. Η συρμάτωση διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων θα είναι εσωτερική. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία απέναντι στην σκουριά 

που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, και επάλειψη με ειδικό υπόστρωμα βαφής. Η τελική 

βαφή θα είναι ομοιόμορφη χωρίς ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έχει ψηθεί σε φούρνο. 

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έχει λευκό χρώμα με συντελεστή ανακλάσεως τουλάχιστον 80%. 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

Τα υάλινα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοκόμματα (χωρίς ραφές) και κατασκευασμένα από 

διαφανές γυαλί με διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα γυάλινα καλύμματα επίσης πρέπει να αντέχουν σε απότομες 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας (π.χ. διαβροχή κατά την διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες θερμικές ή μηχανικές 

καταπονήσεις. 

Τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι επίσης μονοκόμματα και κατασκευασμένα από διαφανές 

ή αδιαφανές γαλακτόχρωμο ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό με διαπερατότητα πάνω από 90% (για τα διαφανή 

καλύμματα) χωρίς φυσαλίδες ή γραμμές ή άλλα ελαττώματα. Τα πλαστικά καλύμματα δεν πρέπει να υφίστανται 

παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισμα) ούτε από την θερμότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του 

ίδιου του φωτιστικού. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά μέσα στα φωτιστικά σώματα σε ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να είναι εύκολα 

επισκέψιμος και ειδικά μελετημένος για την απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας. 

Οι λυχνιολαβές θα είναι βαριάς κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε θερμοκρασία 

μέχρι 100°C. Θα είναι περιστροφικού τύπου ασφαλείας, με επάργυρες επαφές. 

Για την διανομή του ρεύματος μέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από πορσελάνη, 

πολυαμίδη ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                   Αρ. Μελέτης: 119/20019                      σελ. 67 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι εσωτερικές συρματώσεις των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή γι' αυτό 

προβλέπονται με αμιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) μονωτικό μανδύα. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει επίσης να 

έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως θα έχουν γαλακτόχρωμο αδιαφανές γυαλί, διπλά περιτυλιγμένο νήμα και διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 1000 ωρών. 

Οι βάσεις των λαμπτήρων θα είναι τύπου "μπαγιονέτ" ή κοχλιωτές Ε 27. 

Η απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τις παρακάτω τιμές: 

60W - 730 LUMENS 

75W - 960 LUMENS 

100W - 1380 LUMENS 

150W - 2220 LUMENS 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ) 

Οι λαμπτήρες καθρέπτη θα είναι κοινής υάλου στενής ή πλατιάς δέσμης σύμφωνα με τα σχέδια με παραβολικό 

ανταυγαστήρα (R63o - 35°) ώστε να παράγουν ομοιόμορφη δέσμη φωτός. 

Το νήμα των λαμπτήρων θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένο για να αντέχει σε κρούσεις και κραδασμούς. 

Οι λαμπτήρες θα έχουν κοχλιωτή βάση Ε27 και διάρκεια ζωής 1000 ωρών. 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

Οι λαμπτήρες φθορισμού θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7000 ωρών. Βασικά προβλέπονται λαμπτήρες 

φθορισμού δύο αποχρώσεων με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της CIE 

(PUBLICATION No. 13). 

• Λαμπτήρες με ουδέτερο φως (INTERMEDIATE) 

- Θερμοκρασία χρώματος : 3300o έως 5500° K 
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(COLOR TEMPERATURE) 

- Δείκτη χρωματικής αποδόσεως : Ra 85 

(COLOR RENDERING) 

- Φωτεινή απόδοση: 

18W - 1450 Lumens  

36W - 3450 Lumens 

58W - 5400 Lumens 

• Λαμπτήρες με θερμό φως (WARM) 

- Θερμοκρασία χρώματος :  <3300° K 

(COLOUR RENDERING) 

- Δείκτη χρωματικής αποδόσεως : Ra 85 

(COLOUR RENDERING) 

- Φωτεινή απόδοση:  

18W - 1450 Lumens  

36W - 3450 Lumens 

58W - 5400 Lumens 

Ο τύπος (χρώμα) των λαμπτήρων φθορισμού που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε χώρο αναφέρεται στην Τεχνική 

Έκθεση. 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ) 

Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου SL, PLC-Electronic της PHILIPS ή ισοδύναμου και θα αποτελούνται από 

κοχλιωτή Ε27 ή "μπαγιονέτ" Β22 βάση, σωλήνα εκκένωσης αερίου και διαφανές πρισματικό ή αδιαφανές ακρυλικό 

κάλυμμα (μόνο για τους λαμπτήρες SL), θα φέρουν δε ενσωματωμένα τα όργανα αφής. 

Η απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές : 

• SL 9W :      400- 450 LUMENS 
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• SL 13W :      600- 650 LUMENS 

• SL 18W :      800- 900 LUMENS 

• SL 25W :      1050-1200 LUMENS 

• PLC-El 7W :  400 LUMENS 

• PLC-El 11W        :        600 LUMENS 

• PLC-El 15W        :        900 LUMENS 

• PLC-El 20W        :        1200 LUMENS 

Oι παραπάνω λαμπτήρες αντικαθιστούν αντίστοιχα τους λαμπτήρες πυρακτώσεως 40W, 60W, 75W και 100W, χωρίς 

καμιά μετατροπή και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5000 ώρες. 

 

 

ΤΥΠΟΥ COMPACT 

Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου PL, PL-C της PHILIPS ή ισοδύναμου και θα αποτελούνται από βάση με δύο 

ακίδες, και ενσωματωμένο STARTER, και δίδυμο ή τετράδυμο σωλήνα εκκένωσης αερίου. 

Η απόδοση των λαμπτήρων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τις παρακάτω τιμές: 

• PL 5W : 250 LUMENS 

• PL 7W : 400 LUMENS 

• PL 9W : 600 LUMENS 

• PL 11W : 900 LUMENS 

• PL 18W :        1200 LUMENS 

• PL 24W :        1800 LUMENS 

• PL 36W :        2900 LUMENS 

• PL-C 10W :  600 LUMENS 
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• PL-C 13W :  900 LUMENS 

• PL-C 18W :  1200 LUMENS 

• PL-C 26W  :  1800 LUMENS 

Οι παραπάνω λαμπτήρες απαιτούν για την λειτουργία τους ανεξάρτητο Ballast, θα έχουν δε διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 5000 ώρες. 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 

Οι λαμπτήρες υδραργύρου θα έχουν κοχλιωτή βάση (Ε27 ή Ε4Ο) και ο γυάλινος κώδωνας ελλειπτικού σχήματος θα 

είναι κατασκευασμένος από σκληρό γαλακτόχρωμο αδιαφανές γυαλί. 

Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων θα είναι τουλάχιστον 9000 ώρες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων θα 

είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

 80W 125W 250W 

-   Ρεύμα λαμπτήρα 0,8Α 1,15Α 2,13Α 

-   Ρεύμα γραμμής (με πυκνωτή διορθώσεως   

cosφ) 

 

 
 

0,45Α 

 
 

0,70Α 

 
 

1,35Α 

-   Ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση δικτύου 
 

198V 198V 198V 

-   Χρόνος εναύσεως 4 λεπ. 4 λεπ. 4 λεπ. 

-   Φωτεινή    ροή    μετά    100    ώρες    

λειτουργίας σε LUMENS 

 

 

 
3700 

 

 
6300 

 

 
13000 

-   Ενδεικτικός τύπος 
 

PHILIPS PHILIPS PHILIPS 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 

Οι λαμπτήρες ατμών Νατρίου θα έχουν κοχλιωτή βάση (Ε27 ή Ε4Ο) και ο γυάλινος κώδωνας ελλειπτικού σχήματος 

θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό γαλακτόχρωμο αδιαφανές γυαλί. 

Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων θα είναι τουλάχιστον 9000 ώρες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων θα 

είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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 ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

100W 150W 250W 

-   Ρεύμα λαμπτήρα 1,2Α 1,8Α 3,00Α 

-   Ρεύμα     γραμμής     (με     πυκνωτή    
διορθώσεως cosφ) 0,65Α 0,85Α 1,4Α 

    
-   Ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση δικτύου 198V 198V 198V 

-   Χρόνος εναύσεως 4 λεπ. 4 λεπ. 4 λεπ. 

-   Φωτεινή    ροή    μετά    100    ώρες 

λειτουργίας σε LUMENS 

 

 
10000 

 

 
16000 

 

 
30000 

-   Ενδεικτικός τύπος PHILIPS PHILIPS PHILIPS 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 

Οι λαμπτήρες ατμών μεταλλικών αλογονιδίων θα έχουν βάση με κάλυκα G12 και ο γυάλινος κώδωνας σωληνωτού 

σχήματος θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό διαφανές γυαλί. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

 35W 70W 150W 

-   Ρεύμα λαμπτήρα 0,5Α 1,0Α 1,8Α 

-   Ρεύμα     γραμμής     (με     πυκνωτή 

διορθώσεως cosφ) 

  
 

0,50Α 

 
 

0,85Α 

-   Ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση δικτύου 200V 200V 200V 

-   Φωτεινή    ροή    μετά    100    ώρες 

λειτουργίας σε LUMENS 

 
 

2500 

 
 

5000 

 
 

11000 

-   Ενδεικτικός τύπος PHILIPS PHILIPS PHILIPS 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φθορισμού θα έχουν όργανα αφής που θα πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Η αφή θα γίνεται με την βοήθεια εκκινητή (STARTER). 

Το σύστημα αφής θα αποτελείται από στραγγαλιστικό πηνίο (μπάλλαστ), εκκινητή και πυκνωτή διορθώσεως του 

συνημιτόνου με αντίσταση εκφορτίσεως. 
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ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ(STARTERS) 

Οι εκκινητές (STARTERS) θα αποτελούνται από ένα γυάλινο σωλήνα γεμάτο με αέριο μέσα στον οποίον θα βρίσκονται 

τα 2 διμεταλλικά ηλεκτρόδια. Οι εκκινητές πρέπει να έχουν μονωτικό περίβλημα και να μην καταναλίσκουν πρόσθετη 

ενέργεια όταν ο λαμπτήρας είναι αναμμένος. Θα είναι μακράς διάρκειας ζωής, για θερμοκρασία 90ο-100°C και θα 

φέρουν ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό πυκνωτή. 

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

Τα στραγγαλιστικά πηνία θα αποτελούνται από ένα μεταλλικό περίβλημα με ακροδέκτη γειώσεως μέσα στο οποίο θα 

βρίσκεται ο πυρήνας του εμποτισμένος σε πολυεστερική ρητίνη. Τα στραγγαλιστικά πηνία θα πρέπει να είναι τελείως 

αθόρυβα και να φέρουν το σήμα εγκρίσεως των VDE. Επίσης θα πρέπει να έχουν εγκριθεί και από τον κατασκευαστή 

των λαμπτήρων. 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ 

Οι πυκνωτές διορθώσεως του συνημιτόνου θα είναι αυτοθεραπευόμενου τύπου με περίβλημα από αλουμίνιο και θα 

είναι στεγανοί. Το μέγεθός τους θα είναι κάθε φορά κατάλληλο για την διόρθωση του συνημιτόνου σε 0,95 περίπου 

(οπωσδήποτε όμως πάνω από 0,85) και θα συνοδεύονται απαραίτητα και από την ανάλογη αντίσταση εκφορτίσεως. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πυκνωτής διορθώσεως συνημιτόνου θα προβλεφθεί ακόμα και για τα φωτιστικά με 1 λαμπτήρα φθορισμού (σύνδεση 

πυκνωτή παράλληλα). 

Στις περιπτώσεις φωτιστικών σωμάτων με ζυγό αριθμό λαμπτήρων θα γίνει χρήση της διατάξεως DUO για κάθε δύο 

λαμπτήρες. Στην περίπτωση αυτή το κύκλωμα του ενός λαμπτήρα θα είναι επαγωγικό ενώ του άλλου χωρητικό 

(σύνδεση πυκνωτή εν σειρά) ώστε τα δύο κυκλώματα συνδυαζόμενα να έχουν συντελεστή ισχύος cosφ ~ 1. 

Η ισχύς που απορροφάται από το σύστημα αφής πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη και οπωσδήποτε όχι 

μεγαλύτερη από τις παρακάτω τιμές: 

• λαμπτήρας 18W/20W -       5W 

• λαμπτήρας 36W/40W -       9W 

• λαμπτήρας 58W/65W -       10W 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 
 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     
σελ. 73 

    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για 

χωνευτή τοποθέτηση σε 

ψευδοροφή, κατάλληλο για 

λαμπτήρες φθορισμού, με μεταλλική 

σκάφη και παραβολικό ανακλαστήρα 

. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΦΗ 

Η μεταλλική σκάφη θα κατασκευασθεί από ατσάλινη λαμαρίνα με τις κατάλληλες 

νευρώσεις ακαμψίας στα πλάγια ή πίσω από τους λαμπτήρες θα διαμορφωθεί 

κατάλληλη θέση, για την τοποθέτηση των στραγγαλιστικών πηνίων (μπάλλαστ) και 

των συρματώσεων, που θα καλυφθεί από λαμαρίνα της ίδιας ποιότητας ώστε το 

εσωτερικό του φωτιστικού να αποτελεί μια ενιαία επιφάνεια ανάκλασης που θα είναι 

απαλλαγμένη από εξαρτήματα. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού θα 

υποστούν ειδική αντιδιαβρωτική κατεργασία και βαφή. 

 

ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ 

Ο ανταυγαστήρας είναι κατασκευασμένος από ατσάλινη λαμαρίνα, βαμμένο σε 

χρώμα λευκό, με υψηλή ανακλαστικότητα και έχει παραβολικό σχήμα που διαχέει 

το φωτισμό. 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό παίρνει λαμπτήρες φθορισμού Τ8 ισχύος 18W, 36W και 55W και/ή 

λαμπτήρες Τ5 ισχύος 40 W και 55W. 

Το φωτιστικό σώμα λειτουργεί στα 230V/50Hz, με εκκινητή (starter) και πυκνωτή 

διόρθωσης συντελεστή ισχύος. 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή 

του 

φωτισμού 

είναι έμμεση.  



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     
σελ. 74 

    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

O βαθμός 

προστασίας 

του είναι IP-

40. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΠΟ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Φωτιστικό σώμα για ορατή τοποθέτηση σε οροφή, κατάλληλο για λαμπτήρες 

φθορισμού, με μεταλλικό σώμα και πρισματικό κάλυμμα. 

Διατίθεται και με βαθμό προστασίας από σκόνη και υγρασία IP 54. 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     
σελ. 75 

    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το σώμα του φωτιστικού θα κατασκευασθεί από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη 

ηλεκτροστατικά, με τις κατάλληλες νευρώσεις ακαμψίας στα πλάγια ή πίσω από 

τους λαμπτήρες θα διαμορφωθεί κατάλληλη θέση, για την τοποθέτηση των 

στραγγαλιστικών πηνίων (μπάλλαστ) και των συρματώσεων, που θα καλυφθεί από 

λαμαρίνα της ίδιας ποιότητας ώστε το εσωτερικό του φωτιστικού να αποτελεί μια 

ενιαία επιφάνεια ανάκλασης που θα είναι απαλλαγμένη από εξαρτήματα. Όλα τα 

μεταλλικά μέρη του φωτιστικού θα υποστούν ειδική αντιδιαβρωτική κατεργασία 

και βαφή. 

ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι από επίπεδο methacrylate διαφανές 

πρισματικό διαμορφωμένο με τη μέθοδο injection. Η προσαρμογή του καλύμματος 

στο σώμα θα γίνεται με κλιπς ασφαλείας από polycarbonate. 

ΌΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ 

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα όργανα αφής που αναφέρονται στην 

σχετική προδιαγραφή. 

 

 

ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SPOT 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα τύπου SPOT για ορατή τοποθέτηση σε οροφή και επιδέχεται λαμπτήρες 

πυράκτωσης, φθορισμού και μεταλλικών αλογονιδίων. 

To φωτιστικό έχει σώμα κυλινδρικής μορφής από χυτό αλουμίνιο, διαμέτρου 160mm. 

 

ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ 

Ανταυγαστήρας γυαλιστερός από προανοδειωμένο μη ιριδίζον αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. 
 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

Δακτύλιος (πατούρα) από ατσάλι, βαμμένος 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     σελ. 76 
    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στήριξη στη ψευδοροφή με μεταλλικά ελάσματα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό σώμα έχει ξεχωριστό μεταλλικό κουτί που περιλαμβάνει τα όργανα του συστήματος έναυσης. 

Συνδεσμολογία για λειτουργία στα 230V/50HZ, με πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος. 
 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό παίρνει λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 18W, λαμπτήρα metal-halide 35W ή λαμπτήρα αλογόνου 35W. 

Το φωτιστικό σώμα λειτουργεί στα 230V/50HZ, με εκκινητή (starter) και πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος. 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα. 

Το εύρος της δέσμης φωτισμού μπορεί να είναι : 12Ο, 22Ο, 35 ο, 42ο και 62ο. O βαθμός 

προστασίας του είναι IP-65. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ  ΤΥΠΟΥ  SPOT  ME  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα τύπου SPOT για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή κατάλληλο 

για λαμπτήρες ηλεκτρονικού τύπου φθορισμού με δυνατότητα τοποθέτησης 

καλύμματος.  

Διατίθεται και με βαθμό προστασίας από σκόνη και υγρασία 

ΙΡ54. 
 

ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ 

Ανταυγαστήρας γυαλιστερός από προανοδειώμενο μη ιριδίζον αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

Δακτύλιος (πατούρα) από ατσάλι, βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. 

Στήριξη στη ψευδοροφή με μεταλλικά ελάσματα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό σώμα έχει ξεχωριστό μεταλλικό κουτί που περιλαμβάνει τα όργανα του συστήματος έναυσης. 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     σελ. 77 
    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συνδεσμολογία για λειτουργία στα 230V/50Hz, με πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος. 
 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό παίρνει λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 18W, 26W και 32W 

Το φωτιστικό σώμα λειτουργεί στα 230V/50Hz, με εκκινητή (starter) και πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος. 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα. 

Με κατάλληλα εξαρτήματα ο βαθμός προστασίας του είναι IP 54. 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το φωτιστικό σώμα είναι κατάλληλο για φωτισμό μεμονωμένων σημείων ενός χώρου, όπως ντουλάπες, κουζίνες, 

έπιπλα μπάνιου κλπ. 

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ατσάλινη λαμαρίνα, βαμμένη ηλεκτροστατικά 

σε χρώμα λευκό. 

Το κάλυμμα του είναι κατασκευασμένο από επίπεδο methacrylate λευκού χρώματος, 

πρισματικό, διαμορφωμένο με τη μέθοδο injection. 

Διατίθεται με βαθμό προστασίας από σκόνη και υγρασία ΙΡ-40. 

Το φωτιστικό διατίθεται και με ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF καθώς και με πρίζα. 

Συνδεσμολογία για λειτουργία στα 230V/50Hz, με εκκινητή όπου απαιτείται. 

 

 

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για ανάρτηση με ντίζα από την οροφή και 

επιδέχεται λαμπτήρες αλογόνου και μεταλλικών αλογονιδίων. 

To φωτιστικό έχει σώμα κυλινδρικής μορφής από χυτό αλουμίνιο, 

διαμέτρου 150mm και ύψους 212mm. 

Ο ανταυγαστήρας είναι γυαλιστερός από προανοδειωμένο μη ιριδίζον 

αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. 

 
 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     σελ. 78 
    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Το φωτιστικό επιδέχεται λαμπτήρες metal-halide ισχύος 70W και 150W ή λαμπτήρα αλογόνου 50W και 75W. 

Το φωτιστικό σώμα λειτουργεί στα 230V/50HZ, με εκκινητή (starter) και πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος. 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα με εύρος δέσμης φωτισμού 40ο . 

O βαθμός προστασίας του είναι IP-20. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, χωνευτά στο 

έδαφος (up light) κατάλληλο για λαμπτήρα αλογόνου PAR38, 

metal-halide. Το φωτιστικό σώμα έχει κέλυφος κυλινδρικής 

μορφής και είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα 

αλουμινίου βαμμένο με γκρι βαφή φούρνου. 

Το φωτιστικό σώμα στο επάνω μέρος φέρει δακτύλιο από ανοξείδωτο χάλυβα στο οποίο στηρίζεται γυαλί ασφαλείας 

πάχους 12mm ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Το φωτιστικό σώμα αντέχει σε βάρος μέχρι 5000 Kg. Η 

είσοδος του καλωδίου επιτυγχάνεται μέσω μεταλλικού στυπιοθλίπτου PG 13,5mm ο οποίος είναι στερεωμένος επάνω 

στο φωτιστικό. Στο εσωτερικό του φωτιστικού επάνω σε μεταλλική πλάκα ευρίσκονται στερεωμένα και ηλεκτρολογικά 

συνδεδεμένα τα όργανα αφής του λαμπτήρα. Στο χώρο του λαμπτήρα ευρίσκεται κεραμική λυχνιολαβή καθώς και 

ολόσωμο, 99% στιλβωμένο και σκληρυμένο με τη μέθοδο ELOXIEREN. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θέσης του 

λαμπτήρα σε σχέση με το κάτοπτρο από 00 μέχρι 100. 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα. 

O βαθμός προστασίας του είναι IP-67 και ο βαθμός αντοχής του σε κρούση ΙΚ-10. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τύπος "1 x 35 W/70 W"       :       Με ένα λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 35/70 W Τύπος 

"1 x 100 W/120W "    :        Με ένα λαμπτήρα αλογόνου 100/120 W 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής                     Αρ. Μελέτης: 119/20019                     σελ. 79 
    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΙΚΑΣ ΑΜΕΣΟΥ/ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση και είναι ιδανικό 

για φωτισμό όψεων κτιρίων και κάθετων επιφανειών. 

To επίτοιχο φωτιστικό έχει σώμα ορθογωνικής μορφής από χυτό 

αλουμίνιο με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 

 

Ο ανταυγαστήρας του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από 
αλουμίνιο καθαρότητας. 

Το εξωτερικό γυαλί είναι θερμοανθεκτικό και συγκρατείται στο σώμα του 

φωτιστικού με ανοξείδωτες βίδες ασφάλειας. 

To φωτιστικό έχει παρέμβυσμα σιλικόνης και είναι βαμμένο με ειδική πούδρα. 
 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι άμεσου (downlight) και έμμεσου φωτισμού (Uplight) συμμετρική ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα. 

O βαθμός προστασίας του είναι IP-65. 
 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τύπος "1 x 13 W/26 W"       :       Με ένα λαμπτήρα φθορισμού 13/26 W 

Τύπος "1 x 40 W " :       Με ένα λαμπτήρα αλογόνου 40 W 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΙΚΑΣ 
ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για επίτοιχη 

επιφανειακή τοποθέτηση και 

χρησιμοποιείται   για   έμμεσο   φωτισμό εσωτερικών 

χώρων. 

To φωτιστικό έχει σώμα από χυτό αλουμίνιο βαμμένο με 

ειδική πούδρα για υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 

 

 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού είναι έμμεσου φωτισμού (Uplight) ασύμμετρη και ο βαθμός προστασίας του είναι IP-20. 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τύπος "1 x 50W "     :       Με ένα λαμπτήρα αλογόνου χαμηλής τάσης 50 W / 12 V 

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα στεγανό κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή σε 

χώρους αποθηκών, υπογείων, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, υπαίθριους χώρους 

κλπ., κατάλληλο για λαμπτήρα φθορισμού, με μεταλλική βάση και διαφανές 

υαλώδες κάλυμμα. 

 

 

ΒΑΣΗ 

Η μεταλλική βάση θα είναι από αλουμίνιο καλυμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, ανθεκτική στη διάβρωση. Η βάση θα 

φέρει κατάλληλες προεξοχές με οπές για την διέλευση των υλικών στερεώσεως (βίδες με UPAT). Επίσης θα φέρει όλα 

τα απαραίτητα εξαρτήματα για την προσαρμογή του λαμπτήρα. 

Στην βάση προσαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος περιμετρικά στην κατάλληλη υποδοχή συναρμογής του καλύμματος. 

H στεγανοποίηση στις οπές διέλευσης των καλωδίων θα γίνεται με δύο στυπτιοθλίπτες για είσοδο και έξοδο του 

καλωδίου τροφοδοσίας. 

ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανοποίηση του καλύμματος και της βάσης θα γίνεται 

με κατάλληλο παρέμβυσμα από λάστιχο. Το κάλυμμα δε θα παραμορφώνεται ούτε θα αλλοιώνεται (κιτρίνισμα) από 

τη θερμότητα ή την υπεριώδη ακτινοβολία των λαμπτήρων. 

Ο ανταυγαστήρας είναι κατασκευασμένος από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. 

Ο διάχυτης είναι από αμμοβολημένο γυαλί (ή από polycarbonate κατόπιν παραγγελίας). 
 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

Το φωτιστικό σώμα διαθέτει λαμπτήρα φθορισμού 18W. 
 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το φωτιστικό έχει ασύμμετρη κατανομή δέσμης φωτισμού και βαθμό προστασίας IP-54. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας διπλής λειτουργίας που θα έχει ένα λαμπτήρα 

8W, 11W και 18W που θα λειτουργεί με την παρουσία δικτύου και ένα 8W που 

λειτουργεί από τις μπαταρίες σε πτώση τάσης. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 60-598-2-22 (φωτιστικά σώματα για φωτισμό έκτακτης ανάγκης), 

UNE 20292-93, NBE CPI 96 και RBT 2000. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Διάρκεια αυτονομίας : 60, 90 και 180 λεπτά. 

• Διαθέτει ακροδέκτες για σύνδεση με μονάδα τηλεχειρισμού. 

• Ο φωτισμός σήμανσης γίνεται με πράσινο ενδεικτικό στο κάτω μέρος του φωτιστικού για δικριτικότερη 

ένδειξη φόρτισης. 

• Κατάλληλο για χρήση σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις αισθητικής καθώς και για εύφλεκτο περιβάλλον. 

Κατασκευασμένο με υλικά αυτοσβέσιμα και ανθεκτικά στην παρουσία φλόγας. 

• Διατήρηση του 100% της ονομαστικής φωτεινότητας σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 60598-2-22. 

• Απόδοση του 100% της ονομαστικής φωτεινότητας σε 60 sec από τη στιγμή πτώσης δικτύου τάσης (ΕΝ 

60598 - 2 - 22.16.1). 

• Φωτεινότητα: 200 lumens. 

• Συσσωρευτές Ni-Cd, ταχείας σύνδεσης με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης. 

• Υλικό κατασκευής: σώμα και εσωτερικός ανακλαστήρας από λευκό ABS, κάλυμα από λευκή ματ οπαλίνα, 

ώστε να μην φαίνονται οι λαμπτήρες. 

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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- 103.83 - 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, χαμηλού ύψους 

κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών μεταλλικών αλογονιδίων, 

προστασίας ΙΡ65, κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό 

στους βανδαλισμούς. 

 

ΒΑΣΗ - ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κυλινδρικής μορφής διατομής Φ186min από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και στην UV 

ακτινοβολία. 

Το φωτιστικό διαθέτει ανταυγαστήρα από προ-ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας και κάλυμμα από 

διαφανές άθραυστο και αυτοσβέσιμο polycarbonate σταθεροποιημένο στην UV ακτινοβολία 

 

 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κατανομή του φωτισμού θα είναι συμμετρική. Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού ΙΡ65 και ο βαθμός αντοχής 

σε κρούση είναι ΙΚ10. 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τύπος "1 x 35/70 W":   Με ένα λαμπτήρα ατμών metal-halide 35/70 W. 

Τύπος "1 x 100 W"  :   Με ένα λαμπτήρα αλογόνου 100 W. 

 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, ορθογωνικού σχήματος, κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων 

κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στους βανδαλισμούς. 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

ΣΩΜΑ 

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο υψηλής 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, βαμμένο σε ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή. 

Το φωτιστικό διαθέτει ανταυγαστήρα από προ-ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής 

καθαρότητας. 

Το κάλυμμα θα είναι από σκληρό ανθεκτικό γυαλί πάχους 8mm και θα φέρει 

περιφερειακό παρέμβυσμα από σιλικόνη, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

απαιτούμενος βαθμός προστασίας για τοποθέτηση στο ύπαιθρο (ΙΡ 67). 

Το γυάλινο κάλυμμα θα συγκρατείται με ισχυρά μάνδαλα από ανοξείδωτο χάλυβα, ούτως ώστε η στήριξη να μην 

υφίσταται χαλάρωση από κραδασμούς στην διάρκεια του χρόνου. 

To φωτιστικό δέχεται λαμπτήρες τύπου led ισχύος 7W, 11W, 14.5W και 18W, διάρκειας ζωής 100.000 ωρών και 

λαμπτήρες Τ5 ισχύος 14W, 21W, 28W και 35W. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού ΙΡ-67 και ο βαθμός αντοχής σε κρούση είναι ΙΚ09. 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Γραμμικός φωτισμός κύριων χώρων 

 
Περιγραφή φωτιστικού 

Αναρτώμενο γραμμικό φωτιστικό από profile αλουμινίου χρώματος λευκού προσαρμόσιμο σε διάφορα μήκη και 

σχήματα με σύνθετη λειτουργία γραμμικού και σημειακού φωτισμού.  

Γραμμικός φωτισμός με πλακέτες led υψηλής απόδοσης 3000Κ, CRI80 με opal οθόνη. 

Σημειακός φωτισμός με σποτ ευρείας δέσμης 3000Κ, CRI80 και δυνατότητα πλήρους περιστροφής. 

 

Φωτογραφίες 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Ποσότητες / μέτρα 

Μήκη και εξαρτήματα σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα και σχέδια.  

 
Παρατηρήσεις 

Πενταετή εγγύηση με εξασφάλιση στις 50000 ώρες λειτουργίας του 80% της αρχικής φωτεινότητας. 

Γραμμικές πλακέτες led υψηλής απόδοσης τουλάχιστον 150 Lm/w με ειδικό προστατευτικό πλαίσιο.  

Απαγορεύεται αυστηρά η προμήθεια φωτιστικών καναλιών με χρήση ταινίας led αντί πλακέτας. 

 

 

Φωτισμός WC 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό σποτ χωνευτό από σώμα αλουμινίου χρώματος λευκού με λαμπτήρα LED GU10 4,5W 3000K  

Φωτογραφίες 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 

Φωτισμός διαδρόμου 

Περιγραφή φωτιστικού 
Φωτιστικό σποτ οροφής από σώμα αλουμινίου χρώματος λευκού με λαμπτήρα LED GU10 4,5W 3000K  

Φωτογραφίες 

 
Φωτισμός διαδρόμου ισογείου 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό κρεμαστό σε σχήμα δαχτυλιδιού Φ 0,63 μ & Φ 0,87 μ led 9,6W/m 24V DC 3000Κ και Μ/Σ εντός ροζέτας.  

 

Φωτογραφίες 

 
 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Γραμμικός φωτισμός όψης 

Περιγραφή φωτιστικού 

Ταινία LED 24V 9,6W/m 540 Lm/m 150 LED 3000Κ CRI80 IP67 με profile αλουμινίου γωνιακό λευκό  

Μετασχηματιστής LED ηλεκτρονικός IP67 150W 24V DC 

Φωτογραφίες 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 
 

 
 

Περιμετρικός φωτισμός εξωτερικών χώρων 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό χωνευτό στεγανό IP54 από σώμα αλουμινίου χρώματος Λευκού με ενσωματωμένες πλακέτες led 230V AC 

3000K 4W 400Lm CRI80. 

Φωτογραφίες 

 
 

Φωτισμός διαδρόμου 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό κολωνάκι στεγανό IP65 από σώμα αλουμινίου χρώματος λευκού με ενσωματωμένες πλακέτες led 3000K 

8W 800Lm CRI80. 

Φωτογραφίες 

 
Φωτισμός φύτευσης 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό περβολάκι με καρφί εδάφους στεγανό IP65 από σώμα αλουμινίου χρώματος ανθάκι με λαμπτήρα GU10 

LED OSRAM 4,5W 3000K 

Φωτογραφίες 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Φωτισμός εισόδων 

Περιγραφή φωτιστικού 

Φωτιστικό απλίκα στεγανό IP65 από σώμα αλουμινίου χρώματος Λευκού/Μαύρου/Τιταν με πλακέτα LED 3000K 8W  

 

Φωτογραφίες 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών της εγκατάστασης των συστημάτων τηλεφώνων 

και DATA. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν σήμερα 

μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 

• "Νέος   κανονισμός   εσωτερικών   τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" ΦΕΚ Β 

767/31.12.92 

• "Περί εγκρίσεως κανονισμού τοποθετήσεως και  συντηρήσεως δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 269/08.04.71. 

• "Περί τροποποιήσεως κανονισμού τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 331/31.03.81 και ΦΕΚ Β 117/26.02.81. 

• "Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" ΦΕΚ Β 

773/30.12.83. 

• "Κτιριοδομικός κανονισμός" ΦΕΚ 59Δ/3.02.89. 

• Standard EIA/TIA-568. 

• VDE 0800 part 1: "Regulations for erection and operation of telecommunication installations, 

including data processing equipment". 

• ELOT ETS 300046.05-9,5 [S] Intergrated services digital network (ISDN) - Primary rate access 

-Safety and protection - Part 5: Interface Ib - Protection 

• ELOT ETS 300046.04-95 [S] Intergrated services digital network (ISDN) - Primary rate access-

Safety and protection - Part 4: Interface Ib - Safety 

• ELOT ETS 300046.02-95 [S] Intergrated services digital network (ISDN) - Primary rate access - 

Safety and protection - Part 2: Interface !a - Safety 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• ELOT ETS 300047.02-95 [S] Intergrated services digital network (ISDN) - Basic access -Safety 

and protection - Part 2: Interface !a - Safety 

• ELOT ETS 300046.01-95 [S] Integrated services digital network (ISDN) - Primary rate access-

Safety and protection - Part 1: General 

• ELOT 1326-93 [S] Type approval requirements for telephone sets to have access to the public 

switched telephone network (PSTN) 

 

 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ, CAT 6, PVC 

 

Το ζητούμενο καλώδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Aθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 

23 AWG, μονόκλωνο. 

• Πλήρως συμβατό με τις προτάσεις των EN 50288-5-1 (Draft), ISO11801 2nd Ed (Draft), TIA/EIA για την 

"category 6", και IEC 61156, κατ' ελάχιστο. 

• 100% κατάλληλο για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 

ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). 

 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ 23 AWG Μονόκλωνοι 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 1,0 mm 

ΥΛΙΚΟ Χαλκός 

ΜΟΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟ POLYOLEFIN 

ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΛΙΚΟ PVC 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 6,20 mm 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(MHz) 

MAX 

ATTENUATION 

(db/100meters) 

NEXT-

WORST 

PAIR 

(db) 

PS NEXT 
(db) 

ELFEXT 
(db) 

PS-ELFEXT 
(db) 

Return 

Loss 

(db) 

IMPEDANCE 
(Ohms) 

1 2,1  66,0 64,0 66,0 64,0 20,0 100+/-15 

4 3,8  65,3 63,3 58,0 55,0 23,0 100+/-15 

10 6,0  59,3 57,3 50,0 47,0 25,0 100+/-15 

16 7,6  56,2 54,2 45,9 43,0 25,0 100+/-15 

20  8,5 54,8  52,8  44,0  41,0 25,0  100+/-15 

31,25 10,7 51,9  49,9  40,1  37,1 23,6  100+/-15 

62,5 15,5 47,4  45,4  34,1  31,1 21,5  100+/-15 

100 19,9 44,3  42,3  30,0  27,0 20,1  100+/-15 

155 25,3 41,4  39,4  26,2  23,2 18,8  100+/-18 

200 29,2 39,8  37,8  24,0  21,0 18,0  100+/-18 

250 33,0 38,3  36,3  22,0  19,0 17,3  100+/-18 

 

•      Ο εξωτερικός Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις :  

Ονομα κατασκευαστή,  

Τύπο καλωδίου, 

Κατηγορία, 

Ένδειξη «μήκους» σε μέτρα ή πόδια. 

Η συσκευασία του καλωδίου πρέπει να είναι ΚΟΥΤΙΑ των 305 μέτρων (1000 πόδια). 

 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α                  

ΖΕΥΓΟΣ  

1 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ 

  2 ΑΣΠΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

  3 ΑΣΠΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ 

  4 ΑΣΠΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 93 
 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 25 ΖΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-5, PVC 

Το ζητούμενο καλώδιο θα πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 25 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 

24 AWG, μονόκλωνο. 

• Πλήρως συμβατό με τα Διεθνή πρότυπα ISO/IEC 11801 και EIA/TIA 568A για την Κατηγορία 5 κατ' ελάχιστο. 

• Ειδικά η τιμή της παραμέτρου "POWER SUM ΝΕΧT", πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με την ελάχιστα 

απαιτούμενη τιμή της παραμέτρου "pair-to-pair NEXT" της Κατηγορία 5, των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC 

111801 και EIA/TIA 568Α, για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και τα 100 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα 

χαρακτηριστικών μετάδοσης). 

• Ονομαστική Ταχύτητα Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation - NVP) (%) : 70 

ΔΟΜΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κορδόνι» κάτω  από  

Εξωτερικό Μανδύα 

480 NCM 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ 24 AWG Μονόκλωνοι 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,0201 inch 

ΥΛΙΚΟ Χαλκός 

ΜΟΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟ Πολυεθυλαίνιο 

ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 0,085 inch 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,037 inch 

ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΛΙΚΟ PVC 

ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 0,035 inch 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,48 inch 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) MAX ATTENUATION 

(db/1000 feet) 

MIN POWER SUM NEXT 

(db) 

Required MIN NEXT by 

CAT-5 (db) 

0,256 3,2 -— -— 

0,512 4,5 -— -— 

0,772 5,5 64 -— 

1 6,3 62 62 

4 13 53 53 

10 20 47 47 

16 25 44 44 

20 28 42 43 

31,25 36 40 40 

62,5 52 35 35 

 
 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 95 
 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ : 500 MOhms / 1000 feet min 

ANTIΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ : 28,6 Ohms / 1000 feet max 
 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ 

1 ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΑΣΠΡΟ 

2 ΑΣΠΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΑΣΠΡΟ 

3 ΑΣΠΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΑΣΠΡΟ 

4 ΑΣΠΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΑΣΠΡΟ 

5 ΑΣΠΡΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΑΣΠΡΟ 

6 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

7 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

8 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

9 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

10 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

11 ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ 

12 ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ 

13 ΜΑΥΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ 

14 ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ 

15 ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ//ΜΑΥΡΟ 

16 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

17 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

18 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

19 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

20 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΙ //ΓΚΡΙΙ/ΚΙΤΡΙΝΟ 

21 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 

22 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 

23 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΜΠΛΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ 

24 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 

25 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 
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Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ A2Y(ST)2Y H' A2Y(L)2Y 

Οι δύο παραπάνω τύποι καλωδίου θεωρούνται ισοδύναμοι. Θα είναι σύμφωνα με το VDE 0816. Οι αγωγοί θα είναι 

μονόκλωνοι κατασκευασμένοι από χαλκό διαμέτρου 0,6 mm με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη. 

Κάθε καλώδιο θα έχει τον απαιτούμενο αριθμό ζευγών, θωράκιση μέσω ταινίας αλουμινίου και αγωγό συνεχείας από 

χαλκό επικασσιτερωμένο και επένδυση από θερμοπλαστική ύλη. 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ RJ-45 ΘΥΡΩΝ, CAT-6 
 

Οι ζητούμενες πρίζες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Διαστάσεων 80x80mm, με 2 Αθωράκιστες (Unshielded - " U T P " )  RJ-45 πόρτες (RJ-45 jacks). 

• Πλήρως συμβατές με τις προτάσεις των ΕΙΑ/ΤΙΑ και ISO/IEC. 

• Ειδικά η τιμή της παραμέτρου "ΝΕΧΤ" πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 db στα 100 MHz, ενώ η τιμή της 

παραμέτρου "POWER SUM NEXT" να είναι τουλάχιστον 42 db στα 100 ΜΗZ (πίνακας χαρακτηριστικών 

απόδοσης). 

• 100% κατάλληλες για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 

4 ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). 

• Κατάλληλες για φωνή και δεδομένα και με δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού είτε απ'ευθείας 

μέσω patch cord, είτε με χρήση ειδικών προσαρμογέων. 

• Κατάλληλες για εντοιχισμένη & ενδοκανάλια τοποθέτηση, καθώς και για επίτοιχη τοποθέτηση με τη χρήση 

ειδικού επίτοιχου κουτιού ίδιων διαστάσεων. 

• Να διαθέτει ειδικά καλλύματα προστασίας από τη σκόνη (shutters) και για τις 2 RJ-45 πόρτες. 

• Οι RJ-45 πόρτες (RJ-45 jacks) να φέρουν PCB (Printed Circuit Board), ενώ στο πίσω μέρος οι επαφές να 

είναι "IDC 110" για τερματισμό των οριζόντιων καλωδίων με χρήση standard εργαλείων τερματισμού. Οι 

επαφές αυτές θα πρέπει να έχουν επικάλυψη χρυσού, κασσίτερου και επινικέλωση για επιπλέον προστασία 

από οξειδώσεις. 

• Να διαθέτουν εικονίδια (icons) και ετικέτες (labels) για τη σωστή και εποπτική καταγραφή, σήμανση και 

διαχείρισή τους (αρίθμηση κάθε μιας πόρτας και ένδειξη τύπου σύνδεσης ανά πόρτα π.χ. φωνή ή 

δεδομένα). Επιπλέον στη πρόσοψη της πρίζας να είναι τυπωμένο το όνομα του κατασκευαστή. 

• Να υποστηρίζουν και τα 2 πρότυπα συνδεσμολογίας T568A και T568B. 

• Να έχουν τη δυνατότητα για τερματισμό θωρακισμένων συνεστραμμένων καλωδίων 22-26AWG. 
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PATCH PANELS RJ-45 ΘΥΡΩΝ, UTP CAT-6 
 

 

Tα ζητούμενα Patch Panels πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Aθωράκιστα (Unshielded), 16/24 RJ-45 θυρών. 

• Πλήρως συμβατά με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ. 

• 100% κατάλληλα για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 

ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). 

• Να διαθέτουν τμηματική (modular) δομή, από διακριτά RJ-45 jacks με IDC-110 επαφές, οι οποίες να 

φέρουν επικάλυψη χρυσού ή κασσίτερου. 

• Πλάτους 19'' για τοποθέτηση σε standard 19'' καμπίνες και ύψους 1U (16 ή 24 θυρών), και βάθους 132 

mm 

• Να υποστηρίζουν και τα 2 πρότυπα συνδεσμολογίας T568A και T568B. 

• Να έχουν τη δυνατότητα για τερματισμό θωρακισμένων συνεστραμμένων καλωδίων 22-26AWG. 

• Να έχουν δυνατότητα να δεχθούν εικονίδια και ετικέτες για τη διευκόλυνση της καταγραφής, τη διαχείριση 

και την άμεση εποπτική αναγνώριση κάθε RJ-45 υποδοχής. 

• "Ανάμεσα" από κάθε ζευγάρι patch panels στις καμπίνες πρέπει να τοποθετηθούν "διαχειριστές καλωδίων 

- wire managers", για την καλύτερη οργάνωση και διευθέτηση των patch cords, γεγονός που βοηθά 

σημαντικά στη διαχείριση της καλωδίωσης (περιπτώσεις αλλαγών, μετακινήσεων προσωπικού κλπ). 

 

 

PATCH CORDS 4 RJ-45 σε RJ-45 ΑΘΩΡΑΚΙΣΤA (UTP), CAT-6, PVC 
 

 

Τα ζητούμενα patch cords πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Αθωράκιστα (UTP) patch cord, 4 συνεστραμμένων ζευγών, RJ-45 σε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα 

από PVC, και πολύκλωνους (stranded) αγωγούς 24 AWG υποχρεωτικά. 

• Πλήρως συμβατά με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για την " Κατηγορία 6", κατ' ελάχιστο. 

• 100% κατάλληλα για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 

ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). 

• Εργοστασιακής κατασκευής (όχι ιδιοκατασκευές). 
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• Μήκους 1 μέτρου (περίπου) για μικτονόμηση σε καμπίνα και 3 μέτρων (περίπου) για σύνδεση τερματικών 

στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες 

• Να φέρει ειδικές βάσεις στα 2 άκρα (boots), οι οποίες να ελαχιστοποιούν τις ασκούμενες τάσεις στα RJ-45 

βύσματα (strain relief boots). 

 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Προβλέπεται να τοποθετηθεί ένας κατανεμητής σε κάθε περιοχή με σημαντικό αριθμό λήψεων. 

Οι κατανεμητές θα είναι μεταλλικοί, με πόρτα η οποία θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας, βαθμού στεγανότητας όπως 

στα σχέδια καθορίζεται, κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. 

Στην πλάτη των κατανεμητών θα στηρίζονται πάνω σε ξεχωριστή μεταλλική πλάκα οι οριολωρίδες (ρεγκλέτες). 

Οι οριολωρίδες (ρεγκλέτες) θα είναι "καρφωτού" (σφηνωτού) τύπου και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

(κατ'ελάχιστο): 

• να δέχονται καλώδια διατομής απο AWG 18 έως και AWG 28 

• να επιτρέπουν διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων μέχρι 250 ΜΗz 

• να έχουν δυνατότητα σύνδεσης παρελκομένων όπως πινακίδες, καλύμματα ασφαλείας, ενδεικτικές 

πινακίδες κ.λπ. 

• να έχουν δυνατότητα ενσωμάτωσης εξόδων διαφόρων τύπων, όπως RJ45, RJ1, κ.λπ. 

• να έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης Patch cord (σε περίπτωση δικτύων πληροφορικής). 

Οι οριολωρίδες θα πρέπει επίσης να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 καθώς επίσης και έγκριση 

ασφαλείας από τον Ε.Λ.Ο.Τ. 

Στην εγκατάσταση των κατανεμητών περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο, η 

αποκατάσταση των μερεμετιών, η σύνδεση των αγωγών των καλωδίων στις οριολωρίδες, η σήμανση των καλωδίων 

και των αγωγών και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από 

δοκιμές. 

 

 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (PATCH PANEL) 

Οι κατανεμητές τύπου πεδίου συνδέσεων (προβλέπονται για μεγέθη άνω των 210) θα είναι κατάλληλοι για CAT 6 

(EIA/TIA. Cat 6), δηλαδή για ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 250 MHz και θα περιλαμβάνουν: 

• Μεταλλικό ικρίωμα 19" κατάλληλο για επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση 
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• Λήψεις τύπου ρευματοδότη RJ 45 (CAT 6) σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη και σε στοιχεία των 24 

θέσεων. 

• Καλώδια συνδέσεων (PATCH CORDS) με τα αντίστοιχα βύσματα στις δύο άκρες και καλώδιο FTP Cat5 μήκους 

περίπου 1,50. Ο αριθμός των καλωδίων θα είναι ίσος με το 1/2 του συνολικού αριθμού των θέσεων κάθε 

κατανεμητή. 

Οι οριολωρίδες θα είναι σφηνωτού τύπου (τεχνική IDC: INSULATION DISPLACEMENT CONNECTION) ώστε να 

πληρούνται οι προδιαγραφές του κανονισμού ΕΙΑ/ΤΙΑ για CAT-6. 

Οι κατανεμητές, λήψεις, οριολωρίδες κλπ. θα είναι τυποποιημένα προϊόντα οίκου που αποδεδειγμένα ασχολείται με 

την κατασκευή τέτοιων συστημάτων. 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Οι κατανεμητές τύπου ερμαρίου (προβλέπονται για μεγέθη μέχρι 21U) θα είναι κατάλληλοι για CAT-6 κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 

δηλαδή για συχνότητες μέχρι 250 MHz και θα περιλαμβάνουν : 

• Μεταλλικό ερμάριο με πόρτα, προστασίας ΙΡ40 κατά DIN 40050. 

• Λήψεις τύπου ρευματοδότη RJ 45 (CAT 6) σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη και σε στοιχεία των 24 θέσεων. 

• Καλώδια συνδέσεων (PATCH CORDS) με τα αντίστοιχα βύσματα στις δύο άκρες και καλώδιο UTP Cat5 μήκους 

περίπου 1,50. Ο αριθμός των καλωδίων θα είναι ίσος με το 1/2 του συνολικού αριθμού των θέσεων κάθε 

κατανεμητή. 

Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και θα φέρει κλειδαριά 

ασφαλείας. Η βαφή του ερμαρίου θα γίνει με 2 στρώσεις κατάλληλου βερνικιού. 

Κατά τα λοιπά οι κατανεμητές τύπου ερμαρίου θα πληρούν τις προδιαγραφές της προηγούμενης παραγράφου. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι χωρητικότητας όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια και 

θα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μέρος, την μεταλλακτική συσκευή τηλεφωνητή, τον ανορθωτή και τους 

συσσωρευτές. 

Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου θα γίνεται με εγγεγραμμένο πρόγραμμα SPC (Stored Program Control), η δε 

τεχνική του βασίζεται στην διαίρεση χρόνου στο κύκλωμα ομιλίας (Time Division Multiplex). 

Η μετάδοση της φωνής θα γίνεται ψηφιακά με την τεχνική PCM (Pulse Code Modulation) με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Συχνότητα δειγματοληψίας 8KHz 

• PCM Word 8 bits 

• Κωδικοποίηση κατά CCITT G.711 A-law 

• Ρυθμός μετάδοσης καναλιού 64 Kbits/s 

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση ότι το προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο πληρεί τις συστάσεις CCITT και 

ETSI και ότι επιπλέον είναι πλήρως συμβατό με το Ευρωπαϊκό δίκτυο ISDN στα επίπεδα 1, 2 και 3 του OSI. 

• Όλες οι μονάδες εκ των οποίων αποτελείται το κέντρο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικές σε μορφή καρτέλας, 

με ευρεία χρησιμοποίηση LSI, τοποθετημένες σε βυσματούμενες θέσεις (Modular Construction). 

• H κινησηφόρος ισχύς του κέντρου με βαθμό απωλειών Β=1% και πλήρη προσιτότητα (FULL AVAILABILITY) 

θα είναι 0,5 ERL ανά εσωτερικό συνδρομητή. Η εισερχόμενη και απερχόμενη κίνηση την οποία θα 

διεκπεραιώνει το τηλεφωνικό κέντρο με την παραπάνω ισχύ αφορά μόνο επικοινωνία μεταξύ των 

εσωτερικών του συνδρομητών. 

Η μορφολογία του τηλεφωνικού κέντρου (ερμάριο, τροφοδοτικό, κλπ.) θα είναι υπολογισμένα και ικανά να δεχθούν 

επέκταση της χωρητικότητας σε εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις κατά 50% επιπλέον των αναγραφόμενων στην 

Τεχνική Περιγραφή με την προσθήκη μόνο βυσματουμένων καρτελών σε ελεύθερες κενές θέσεις χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό παρά μόνο επέμβαση στο πρόγραμμα λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου. 

Η παραπάνω προδιαγραφόμενη κινησηφόρος ισχύς θα είναι υπολογισμένη για την πλήρη επέκταση του τηλεφωνικού 

κέντρου με το επιπλέον 50%. 

• Το κέντρο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΟΤΕ και να συνδέεται στο αστικό κέντρο, χωρίς διατάξεις 

μετατροπής παλμοδοτικής σχέσης. 

• Θα πρέπει επίσης να μπορεί να λειτουργεί από -5°C έως +45°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και σχετική 

υγρασία έως 85%. 
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• Το κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ένα βασικό πρόγραμμα με τις βασικές λειτουργικές ικανότητες του κέντρου, 

το οποίο θα παραμένει αναλλοίωτο σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας για απεριόριστο χρόνο. 

• Επιπρόσθετα θα πρέπει να δέχεται και ένα πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο θα εγγράφεται κατά την 

εγκατάσταση του κέντρου, σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου που τροφοδοτεί. Το παραπάνω πρόγραμμα 

εφαρμογής, θα πρέπει να μένει αναλλοίωτο σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του κέντρου, για 

διάστημα τουλάχιστον 96 ωρών. 

Σε περίπτωση απώλειας του προγράμματος εφαρμογής, θα πρέπει να είναι δυνατή η ταχεία επανεισαγωγή του στο 

κέντρο δι' αναγνώσεως μαγνητοταινίας, δίσκου ή άλλου ισοδύναμου συστήματος. 

Για το σκοπό αυτό το κέντρο θα πρέπει να έχει την ικανότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να καταγράφει σε 

μαγνητοταινία ή δίσκο κλπ. το εκάστοτε ενημερωμένο πρόγραμμα εφαρμογής. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος εφαρμογής, χωρίς ειδικές διατάξεις και δαπάνες. 

• Το κέντρο θα διαθέτει τελοχρεωστικό εκτυπωτή, που θα καταγράφει λεπτομέρειες κλήσεως, δηλ. 

ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, αριθμός που κλήθηκε, μονάδες χρήσης. 

• Το κέντρο θα εξυπηρετεί εσωτερικούς συνδρομητές με αντίσταση βρόχου 1200Ω περιλαμβανόμενης και της 

ωμικής αντίστασης της τηλεφωνικής συσκευής. 

• Το κέντρο θα έχει δυνατότητα μετατροπής του σε διεπιλογικό με αλλαγή μόνο βυσματουμένων καρτελών-

μονάδων χωρίς καμία άλλη μετατροπή. 

• Η επέμβαση στο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης του κέντρου θα προστατεύεται με κωδικό 

ασφαλείας (password). 

• Το κέντρο σε περίπτωση ολικής του βλάβης θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής των εξωτερικών 

γραμμών του Ο.Τ.Ε. αλλά και των ζευκτικών του γραμμών με άλλα αυτόματα κέντρα σε προκαθοριζόμενες 

τηλεφωνικές συσκευές. 

• Όλες οι εσωτερικές, εξωτερικές και ζευκτικές γραμμές του κέντρου θα διαθέτουν αντικεραυνική προστασία, 

τοποθετημένη ή επί του κέντρου ή επί των οριολωρίδων τερματισμού των γραμμών του. Τα χαρακτηριστικά 

της αντικεραυνικής προστασίας θα είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Ονομαστική τιμή κρουστικής έντασης παλμού 8/20μs ίση με 5ΚΑ 

• Μέγιστη τάση εξόδων 230 V 

Ενδεικτικά η προστασία μπορεί να αποτελείται από τριπολικά αλεξικέραυνα ευγενούς αερίου (Gaw arrestors). 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το προς προμήθεια τηλεφωνικό κέντρο θα περιλαμβάνει: 
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• Γραμμές κέντρου πόλης, διπλής κατεύθυνσης, αναλογικές/ψηφιακές. 

• Εσωτερικούς συνδρομητές, αναλογικούς, ψηφιακούς φωνής/data. 

• Μεταλλακτική συσκευή τηλεφωνήτριας. 

• Ζευκτικές γραμμές με άλλα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα, αναλογικές/ψηφιακές. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το κέντρο πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες : 

• Δυνατότητα     αλλαγής     εσωτερικών  αριθμών,  κατηγοριών  εσωτερικών συνδρομητών, 

εσωτερικών συνοπτικών αριθμών. 

• Δυνατότητα   λειτουργίας   και χωρίς τηλεφωνητή (Νυχτερινή σύνδεση ή Γενική νυχτερινή σύνδεση). 

• Διαπερατότητα από Data μέχρι και 9600 Bits/sec. 

• Ενδιερώτηση με χρησιμοποίηση πλήκτρου ή επιλογή μονοψηφίου αριθμού. 

• Απόλυση από τον πρώτο διακόπτοντα την συνδιάλεξη. 

• Ελεύθερη αρίθμηση. Δυνατότητα δηλ. να αριθμηθούν οι εσωτερικοί συνδρομητές κατά βούληση, χωρίς 

κανένα περιορισμό (π.χ. κατά όροφο). 

• Κράτηση γραμμής μετά από λανθασμένο χειρισμό. Δηλ. αν εσωτερικός συνδρομητής κάνει λανθασμένο 

χειρισμό, η εξωτερική γραμμή δεν χάνεται αλλά μεταβιβάζεται στην τηλεφωνήτρια. 

• Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας εσωτερικού συνδρομητή, όταν αυτός ξεχάσει το τηλέφωνο του ανοικτό. 

• Αυτόματη μεταγωγή των γραμμών κέντρου πόλης σε προκαθορισμένες συσκευές σε περίπτωση βλάβης 

του κέντρου. 

• Δυνατότητα κατάταξης των συνδρομητών στις εξής κατηγορίες : 

Α : μόνο εσωτερική επικοινωνία 

Β : όπως Α + επικοινωνία με την τηλεφωνήτρια 

Γ : όπως Β + εισερχόμενη επικοινωνία  

Δ : όπως Γ + απερχόμενη αστική επικοινωνία  

Ε : όπως Δ + απερχόμενη υπεραστική επικοινωνία  

Ζ : όπως Ε + απερχόμενη διεθνή επικοινωνία 

Η : δικαιουμένων "Follow me"  

Θ : δικαιουμένων επισύνδεσης 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

• Conference εξωτερικής γραμμής με δυο εσωτερικούς συνδρομητές (Add on conference). 

• Conference εσωτερικού συνδρομητή με δυο εξωτερικές γραμμές (Add on conference). 

• Conference εσωτερικού συνδρομητή με άλλους δυο εσωτερικούς (Add on conference). 

• Αυτόματη επανάκληση (Αutomatic ring back). 

• Σε περίπτωση που εσωτερικός καλέσει άλλον εσωτερικό και τον βρει κατειλημμένο, να μπορεί να επιλέξει 

μονοψήφιο αριθμό και να κλείσει το τηλέφωνο του χωρίς να ασχοληθεί περαιτέρω. Όταν ο κληθείς 

κατειλημμένος συνδρομητής κλείσει το τηλέφωνο του, να ηχούν αυτόματα και τα δύο τηλέφωνα (καλέσαντος 

και καλούμενου) επιτυγχανομένης έτσι της επιθυμητής σύνδεσης. 

• Προνομιούχοι με δικαίωμα επισύνδεσης (Break-in). 

• Προστασία από προνομιούχους με δικαίωμα επισύνδεσης. 

• σε εσωτερικό συνδρομητή που δεν απαντάται εντός τακτού χρονικού διαστήματος 20 δευτερολέπτων να 

μετάγεται αυτόματα σε άλλο προκαθορισμένο εσωτερικό ή την τηλεφωνήτρια. 

• Απάντηση κλήσης από άλλο εσωτερικό (Call pick-up). 

• Μεταβίβαση εξωτερικής γραμμής από εσωτερικό σε εσωτερικό. 

• Μεταβίβαση εξωτερικής κλήσης από εσωτερικό στην τηλεφωνήτρια. 

• Προστασία γραμμής Data (Data protection). 

• Εσωτερική γραμμή χρησιμοποιούμενης για μεταφορά Data να προστατεύεται από επισύνδεση οποιουδήποτε 

τρίτου. 

• Δυνατότητα ομιλίας εσωτερικού διαδοχικά με εξωτερική γραμμή και ακολούθως με άλλο εσωτερικό, με 

επιστροφή στην εξωτερική γραμμή και στην συνέχεια επιστροφή στο εξωτερικό κ.ο.κ (Shuttle). 

• Ενδιερώτηση από εξωτερική σε εξωτερική γραμμή. 

• Προτεραιότητα προνομιούχων συνδρομητών στην επικοινωνία με την τηλεφωνήτρια. 

• Δυνατότητα κατάταξης ζευγών εσωτερικών συνδρομητών σε διατάξεις Διευθυντή/Γραμματέως. 

• "Ακολούθησε με" (Follow me), ρυθμιζόμενο από τον συνδρομητή. Όταν ένας εσωτερικός απουσιάζει από την 

θέση του να μπορεί με χειρισμό επί του τηλεφώνου του να κατευθύνει τις κλήσεις του σε άλλο εσωτερικό 

αριθμό. Επανερχόμενος στην θέση του να ακυρώνει πάλι με χειρισμό από το τηλέφωνο του την προηγούμενη 

ενέργεια. 

• "Ακολούθησε με" (Follow me), ρυθμιζόμενο από την τηλεφωνήτρια. 

• Προστασία από το "Ακολούθησε με". 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 104 
 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Hot-line. Σε ορισμένους εσωτερικούς να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αυτόματης κλήσης συγκεκριμένου 

αριθμού με το σήκωμα του ακουστικού. 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ 

• Μεταβίβαση εξωτερικής κλήσης σε κατειλημμένο εσωτερικό συνδρομητή. 

• Επιστροφή στην τηλεφωνήτρια αναπάντητων κλήσεων. 

• Επισύνδεση τηλεφωνήτριας σε κατειλημμένους εσωτερικούς συνδρομητές. 

• Δυνατότητα της τηλεφωνήτριας, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όταν όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι 

κατειλημμένες, να καταλάβει μία από αυτές και κατόπιν ειδοποίησης να διαλύσει την σύνδεση και να 

χρησιμοποιήσει την γραμμή. 

• Απάντηση εισερχομένων κλήσεων κατά προτεραιότητα άφιξης. 

• Απάντηση κλήσεων σε αναμονή κατά προτεραιότητα θέσης τους στην αναμονή. 

• Απάντηση επιστρεφομένων κλήσεων κατά προτεραιότητα επιστροφής. 

• Δυνατότητα καταστρατήγησης της προτεραιότητας. 

• Με αυτή την δυνατότητα οι κλήσεις που έρχονται από συγκεκριμένες εξωτερικές γραμμές να αποκτούν 

αυτόματα προτεραιότητα. 

• Οπτική ένδειξη αριθμού καλούντος εσωτερικού συνδρομητή. 

• Οπτική ένδειξη αριθμού καλούμενου εσωτερικού συνδρομητή. 

• Οπτική ένδειξη αριθμού καλούμενης εξωτερικής γραμμής. 

• Δυνατότητα επανάληψης επιλογής τελευταίου αστικού, υπεραστικού ή και διεθνούς αριθμού με επιλογή 

μονοψηφίου αριθμού. 

• Μεταβίβαση απερχόμενης κλήσης αμέσως ή με καθυστέρηση. 

• Πληκτροεπιλογή για εσωτερικούς και εξωτερικούς αριθμούς. 

• Αλυσωτές συνδέσεις. 

• Μεταβίβαση εισερχομένων κλήσεων με ή χωρίς αναγγελία. 

 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

• Κοινή νυκτερινή σύνδεση σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο ή σε μια εσωτερική συνοπτική σύνδεση. 

• Δυνατότητα η κάθε εξωτερική γραμμή να έχει την δική της νυκτερινή σύνδεση. 

• Μεταβίβαση εισερχόμενης κλήσης σε κατειλημμένο συνδρομητή. 

• Οι εισερχόμενες κλήσεις στην νυκτερινή σύνδεση να απαντώνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα. 
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• Η νυκτερινή σύνδεση να μεταβιβάζει τις κλήσεις με αναγγελία ή και χωρίς αναγγελία. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ VOICE-MAIL 

• Το κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να δεχτεί σύστημα Voice-mail. 

• Σε ορισμένους εσωτερικούς συνδρομητές θα παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρούν φωνητικά μηνύματα 

το οποία απευθύνονται σε άλλους εσωτερικούς συνδρομητές που δεν απάντησαν στην κλήση ή η γραμμή 

τους ήταν κατειλημμένη, οι οποίοι παραλήπτες συνδρομητές θα μπορούν να ακούσουν τα μηνύματα όταν 

επιστρέφουν. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

• Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας, μέσω του 

όποιου οποιοσδήποτε εσωτερικός συνδρομητής θα μπορεί να μεταδίδει μηνύματα , με την μεσολάβηση της 

τηλεφωνήτριας ή χωρίς αυτή, με χρήση κατάλληλου κωδικού. 

 

ΆΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

• Δυνατότητα διεπιλογής εφ' όσον χορηγηθούν οι ειδικές γραμμές από τον ΟΤΕ. 

• Δυνατότητα μέτρησης τηλεφωνικών μονάδων με ειδικό καταγραφικό χρέωσης. 

• Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα ασύρματης αναζήτησης προσωπικού (Paging). 

 

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 

Η μεταλλακτική συσκευή θα είναι επιτραπέζιου τύπου και θα περιλαμβάνει; 

• Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για τους αναγκαίους χειρισμούς (επισύνδεση, νυκτερινή σύνδεση, 

προαναγγελία εισερχόμενης κλήσης) και οθόνη κρυστάλλου LDC (ανάλυσης 640x200 σημείων τουλάχιστον) 

για την οπτική ένδειξη της κατάστασης όλων των εσωτερικών τηλεφώνων και της δραστηριότητας του 

τηλεφωνικού κέντρου. 

• Δυνατότητα σύνδεσης χειροτηλεφώνου ή μικροτηλεφώνου σε λήψη τύπου RJ για εύκολη 

σύνδεση/αποσύνδεση. 

• Τετρασύρματη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο. 

• Μέγιστη απόσταση σύνδεσης από το τηλεφωνικό κέντρο τουλάχιστον 500m. 

• Ενσωματωμένο μεγάφωνο με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του ήχου. 

• Δυνατότητα υποδοχών για σύνδεση εξωτερικού μεγαφώνου, μαγνητοφώνου, είσοδο και έξοδο audio. 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

• Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διάταξη τροφοδότησης από το δίκτυο 220V AC/50 

HZ, ανορθωτή - φορτιστή κατάλληλο για συνεχή (floating) ή ταχεία (full charge) φόρτιση και με κατάλληλη 
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συστοιχία συσσωρευτών, χωρητικότητας κατάλληλης για 6 ώρες λειτουργίας χωρίς φόρτιση. Οι συσσωρευτές 

θα είναι κλειστού τύπου (NO MAINTENANCE), 10ετούς διάρκειας ζωής, τοποθετημένο εντός ερμαρίου. 

• Η τάση στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος θα παραμένει σταθερή στις μεταβολές του φορτίου, μέσω 

κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης σταθεροποίησης. 

• Η διάταξη τροφοδότησης θα έχει όργανα για τις ενδείξεις τάσης και έντασης. 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το κέντρο θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω συστήματα: 

• Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών. Το σύστημα θα περιέχει πρόγραμμα που συνεχώς ελέγχει τη 

λειτουργία του κέντρου. Σε περίπτωση βλάβης θα γίνεται σήμανση οπτικοακουστική στην τηλεφωνήτρια. 

Από το χειριστήριο της τηλεφωνήτριας μετά από κατάλληλους χειρισμούς θα επισημαίνεται η βλάβη σε 

επίπεδο καρτέλας (κατ' ελάχιστον). 

• Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας κυκλωμάτων που παρουσιάζουν βλάβη (π.χ. μεταφορέων πόλεως). 

• Το μεταβαλλόμενο μέρος του προγράμματος του κέντρου (κατηγορίες συνδρομητών κλπ.), σε περίπτωση 

διακοπής του ρεύματος πόλεως, διατηρείται ζωντανό επί 96 ώρες τουλάχιστον. 

Η συντήρηση του κέντρου καθώς και η διαχειριστική ρύθμισή τους (π.χ. αλλαγή κατηγοριών) γίνεται από το 

χειριστήριο της τηλεφωνήτριας χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κέντρου. 

Ο προμηθευτής του κέντρου θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό στην Ελλάδα για να αναλάβει, τόσο την 

εγκατάσταση όσο και την συντήρηση του κέντρου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το τηλεφωνικό κέντρο να συνοδεύεται με τον απαραίτητο αριθμό διαχωριστικών οριολωρίδων για τις ΓΚΠ, τους 

εσωτερικούς συνδρομητές, τις ζεύξεις, κλπ. Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εφοδιασμένο με τις αναγκαίες 

ασφαλιστικές διατάξεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία του. Το τηλεφωνικό κέντρο να συνοδεύεται με τα 

απαραίτητα όργανα ελέγχου, εργαλεία και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του, καθώς και τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά, για την καλή λειτουργία του για δύο χρόνια. 

To τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΤΕ. 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό με επαρκή 

αντοχή σε κρούση και μη χαρασσόμενες εύκολα. Θα συνοδεύονται από κορδόνι για την σύνδεση με το δίκτυο του 

κτιρίου. 

Όλες οι συσκευές θα φέρουν κάψες μικροφώνου και ακουστικού κλάσεως ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. Τα μεταλλικά μέρη 

των συσκευών θα είναι κατεργασμένα για πλήρη προστασία σε διαβρώσεις. Οι επιτραπέζιες συσκευές θα είναι 

εφοδιασμένες με στηρίγματα από ελαστικό με ικανή πρόσφυση, ώστε οι συσκευές να παραμένουν ακίνητες κατά την 

επιλογή. Το κουδούνι θα λειτουργεί με δύο σήμαντρα βασικής συχνότητας, ενώ η ένταση του ήχου θα μπορεί να 

ρυθμίζεται εξωτερικά από την συσκευή. 

Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία, αλλά και για επικοινωνία μέσω εθνικού δικτύου για 

αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των συσκευών, όπως απόκριση 

συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, θερμοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική μετάδοση, καταληπτότητα 

κλπ. θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

Η επιλογή θα είναι παλμικού τύπου, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής σε πολυσυχνικού τύπου DΤMF 

προδιαγραφών ΟΤΕ (CCITT rec.Q.23) μέσω ενσωματωμένου στην συσκευή διακόπτη. Επίσης θα έχουν δυνατότητα 

επανάκλησης του τελευταίου αριθμού. 

Οι συσκευές προβλέπονται με πλήκτρα επιλογής και χειρο-τηλέφωνο και θα είναι τύπου εγκεκριμένου από τον ΟΤΕ. 

 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Οι συσκευές αυτές θα έχουν δυνατότητα κλήσης και ανοικτής συνομιλίας χωρίς να είναι απαραίτητο να σηκώσει 

κανείς το ακουστικό. Επίσης θα έχουν, επιπλέον των δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών των απλών προηγουμένων 

συσκευών, και δυνατότητα δέκα (10) προγραμματιζόμενων από τον συνδρομητή πλήκτρων για συντετμημένη 

επιλογή αριθμών κλήσεως αποθηκευμένων στη μνήμη της συσκευής ή άλλων λειτουργιών που παρέχει το τηλεφωνικό 

κέντρο. 

Θα διαθέτουν L.C. Display όπου θα φαίνεται ο αριθμός που καλείται ή είναι αποθηκευμένος στην μνήμη της συσκευής 

όταν γίνεται συντετμημένη κλίση μέσω προγραμματισμένων πλήκτρων. 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

Οι ψηφιακές συσκευές θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο ISDN με Interface Basic Rate Access (BRA) ρυθμού 

μετάδοσης 144 Kbit/s στην οποία μετάδοση περιλαμβάνονται 2 κανάλια Β (φωνής ή DATA) ρυθμού μετάδοσης 64 

Kbit/s και 1 κανάλι D σηματοδοσίας ρυθμού μετάδοσης 16 Kbit/s (2B+D). 

Στο φυσικό επίπεδο (Layer 1 OSI) η σύνδεση θα γίνεται με τέσσερα σύρματα (Interface So). Εάν η απόσταση 

τοποθέτησης της συσκευής από το κέντρο είναι τόσο μεγάλη που δεν επιτρέπει σύνδεση ψηφιακής συσκευής η 

σύνδεση θα γίνεται με δύο σύρματα (Interface Uo). 

Σε ό,τι αφορά την σηματοδότηση και τα πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων (Layer 2 και 3) ο προμηθευτής θα εγγυηθεί 

ότι η ψηφιακή συσκευή ISDN και το τηλεφωνικό κέντρο ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και ειδικότερα τις 

συστάσεις CCITT και τους κανονισμούς ΕΤSI. 

 

 

 

ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Θα είναι εγκεκριμένου τύπου, προμήθειας και εγκατάστασης από τον ΟΤΕ. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ (ADDRESSABLE) 

O πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει: 

1. Κεντρική Μονάδα με μικροεπεξεργαστή (microprocessor) για έλεγχο έως τριών βρόγχων συνολικής 

χωρητικότητας 128 διευθυνσιοδοτημένων συσκευών. 

2. Μονάδα κύριας τροφοδοσίας 230V, 50Hz 

3. Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με μπαταρίες και φορτιστή κατάλληλα για 8ωρη τουλάχιστον λειτουργία 

του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας. 

 

 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το πληκτρολόγιο θα είναι επίτοιχο και θα αποτελεί κέντρο προγραμματισμού και θα περιλαμβάνει πλήκτρα, οθόνη 

υγρών κρυστάλλων και ενδεικτικές λυχνίες (led). 

Έως 16 πληκτρολόγια θα μπορούν να συνδεθούν στον πίνακα ελέγχου και το καθένα θα μπορεί να προγραμματισθεί 

να ελεγχθεί ένα ή περισσότερα partition. 

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας κάθε ζώνης, θα γίνεται από το πληκτρολόγιο, το σε σύστημα θα πρέπει να 

παρέχει τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες: 

(α) Είσοδο / Έξοδο 

(β) Κίνηση στο εσωτερικό 

(γ) Περιμετρική προστασία τη νύχτα 

(δ) Περιμετρική προστασία την ημέρα / νύχτα 

(ε) Ακουστικό συναγερμό 

(στ) Ενδεικτικό (οπτικό ή χαμηλού τόνου) συναγερμό (ζ) 

Παρακολούθηση βοηθητικών χώρων σε 24ωρη βάση. 

Η ενεργοποίηση απενεργοποίηση του συστήματος θα γίνεται επίσης από το πληκτρολόγιο χειρισμού και ελέγχου με 

ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να μπει ή να βγει από το κτίριο χωρίς 

συναγερμό. 

Τέλος το πληκτρολόγιο χειρισμού και ελέγχου θα παρέχει και τις παρακάτω δυνατότητες: 

(α) Απενεργοποίηση οποιασδήποτε ζώνης ελέγχου για λειτουργικούς λόγους ή λόγο βλάβης κλπ. 
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(β) Εμφάνιση στην οθόνη του κωδικού αριθμού της ζώνης ελέγχου που έχει πρόβλημα ή έχει ενεργοποιηθεί. 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΜΕΝΟΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο ανιχνευτής κίνησης θα έχει ενσωματωμένο multiplex transponder το οποίο θα του δίνει την δυνατότητα 

διευθυνσιοδότησης. 

Ο ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους συστήματα ανίχνευσης. 

Το ένα με μικροκύματα (MICROWAVES) και το άλλο με παθητικές υπέρυθρες ακτίνες (PASSIVE 

INFRARED). 

(Α) Το σύστημα με μικροκύματα θα έχει συχνότητα 100GHz περίπου. 

(Β) Ο ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων θα αποτελείται από ένα σύστημα κατόπτρων υψηλής ακρίβειας το οποίο 

ανάλογα με τη μάσκα που θα χρησιμοποιείται θα έχει τη δυνατότητα διαμορφώσεως της δέσμης των υπερύθρων 

ακτινών (ευρέως πλάτους, μεγάλου μήκους ή τύπου κουρτίνας) 

(Γ) Ο ανιχνευτής θα έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει ένα ψευδοσυναγερμό βάσει κριτηρίων όπως μέγεθος, χρόνος 

εμφάνισης, χρονική διάρκεια μεταξύ εμφανίσεων, διάρκεια. 

(Δ) Ο μηχανισμός του ανιχνευτή θα περιέχεται σε πλαστικό κάλυμμα και θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε 

τοίχο ή οροφή. 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η σύνδεση των μαγνητικών επαφών, των δονητικών, και των λοιπών συμβατικών υλικών θα γίνει με τη βοήθεια 

κατάλληλων μονάδων Διευθυνσιοδότησης. 

Για την σύνδεση των συμβατικών σημείων δε θα χρησιμοποιηθεί μια μονάδα Διευθυνσιοδότησης για κάθε συσκευή 

αλλά μια μονάδα για τις συσκευές ίδιους τύπου του κάθε χώρου. 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η σειρήνα είναι ακουστικής ισχύος 124 DB και φέρει φλας αφεσβενόμενο (ΧΕΝΟΝ) 5W Στην πρόσθια 

όψη. 

Η σειρήνα είναι διτονική προστατευόμενη εκτός κητείου από διπλά φύλλα πάχους 1,5 mm  

Διαθέτει επίσης : 

(α) Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1,9 ΑΗ 

(β) 2 tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή παραβιάσεως των χαλύβδινων φύλλων 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση λειτουργίας : 12VDC 

Ακουστική ισχύς : 124 BD 

(Υψηλ. Συχν. 2,4 kHz) 

Διαστάσεις : 24x21x11 

cms 

Κατασκευή εξωτερική : Μεταλλική 

Χρώμα : Λευκό 

Η σειρήνα είναι κατασκευασμένη για εξωτερική χρήση 

και είναι αδιάβροχη 
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ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ LiYCY 

Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού. Τα 

χαρακτηριστικά του καλωδίου έχουν ως εξής : 

• Αγωγοί : Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 Class 5) 0,34mm2 επτάκλωνα 

• Μόνωση αγωγών : PVC. 

• Κωδικοποίηση : Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων. 

• Εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο. 

• Μπλεντάζ : Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%. 

• Εξωτερικός μανδύας : Ειδικό PVC, χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1. 

• Τάση λειτουργίας : 250V (κορυφή 500V). 

• Περιοχή θερμοκρασιών : -30 έως 800C. 

• Προδιαγραφές : VDE 0812 
 

Αυτεπαγωγή Σύνθετη Αμοιβαία χωρητικότητα 

(Inductance) αντίσταση (Mutual Capacitance) 

 (Impedance)  

0,67 mH/km 80Ω Αγωγός /Αγωγός   Αγωγός /Μπλεντάζ 

  120nF/km              155nF/km 

 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ bus  

Για την τοποθέτηση σε εσωτερικές εγκαταστάσεις 2x2x0,8τχ για την σύνδεση των Bus - συσκευών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Τύπος YCYM 2x2x0,8  
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• Ονομαστική τάση 250V  

• Τάση ελέγχου μεταξύ αγωγών και μόνωσης 4 KV  

• Χρώμα μόνωσης πράσινο RAL 6018  

• Πιστοποιημένο από την ΕΙΒΑ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σύστημα κτηριακού αυτοματισμού, υλοποιημένο με την τεχνολογία/πρωτόκολλο Κ.Ν.Χ. για την διαχείριση 

του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 

  Αυτοματισμός κτηρίου  

Ο αυτοματισμός του κτηρίου θα είναι ένα σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών του κτηρίου ο οποίος 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 με χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού (Fan coil). 
Το σύστημα αυτοματισμού θα μπορεί να διαχειρίζεται τον κλιματισμό στα τρία επιμέρους κτίσματα του 

κτηρίου (Κτήριο Α, Κτήριο Β, Κτήριο Γ). 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.).  

Αερισμός του κτηρίου 
Το κτήριο διαθέτει συστήματα αερισμού – εξαερισμού, τα οποία θα εγκατασταθούν στο υπόγειο χώρο του 

κτηρίου Β και στο κτήριο Γ. Ο αυτοματισμός θα επεμβαίνει στα δύο αυτά συστήματα και θα εκκινεί 
το αντίστοιχο σύστημα το οποίο επενεργεί στον χώρο που καλύπτει ο αισθητήρας.  

2. Φωτισμός του Κτηρίου. 

Ο αυτοματισμός του κτηρίου θα επεμβαίνει στα φωτιστικά σώματα με τους εξής τρόπους: 
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. 

Εναυση και σβέση επιλεγμένων φωτιστικών ή ομάδας φωτιστικών του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου 
και του αρχιτεκτονικού φωτισμού. 

Ο αυτοματισμός θα εκτελεί πολλαπλά διαφορετικά σενάρια φωτισμού για τον εσωτερικό και εξωτερικό 

φωτισμό τα οποία θα εκτελούνται χειροκίνητα ή μέσα από χρονοπρογράμματα. 
Ο αυτοματισμός γενικά θα πρέπει να διαθέτει τα εξής περιφερειακά και παρελκόμενα: 

Αισθητήρια εσωτερικής θερμοκρασίας – ποιότητας αέρα. 
Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 

Αισθητήρια παρουσίας 
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Αισθητήριο φωτεινότητας εξωτερικού περιβάλλοντος 
Μετρητή ηλεκτρικών μεγεθών, στην κεντρική παροχή και στην παροχή του συστήματος θέρμανσης – 

ψύξης (αντλία θερμότητας – fan coils). 

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. 
 

Ο αυτοματισμός θα πρέπει να είναι πλήρως προγραμματίσιμος, να χρησιμοποιεί υλικά και συσκευές από 

κατασκευαστικούς οίκους που είναι πιστοποιημένοι για το πρότυπο ΚΝΧ, και η εγκατάσταση – ο 
προγραμματισμός να γίνει από τεχνικό προσωπικό πιστοποιημένο. Επίσης ο αυτοματισμός θα πρέπει να 

δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού. 
Η οπτικοποίηση και το περιβάλλον διαχείρισης (Interface), θα πρέπει να σύμφωνο με τις υποδείξεις της 

επίβλεψης του έργου.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις όλων των προβλεπόμενων συστημάτων πυροπροστασίας του κτιρίου. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν σήμερα, 

μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 

• Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις 

• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

• Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β 59/11.04.55 

• Περί εγκρίσεως κανονισμού μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

οικοδομών ΦΕΚ Β 269/08.04.71 

• Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού ΝΔ 8/ΦΕΚ Α 124/09.06.73 

• Richtlinien fuer automatische Brandmeldeanlagen Planung und Einbau Verband der Sachversicherer e.V. 

(VDS) Koeln 

• Fire alarm and alarm transmission systems Construction and operation DIN 14675 - August 1966 

• VDE 0833 μέρος 1 Συστήματα αναγνώρισης κινδύνου για φωτιά, συναγερμός διαρρήξεων κλπ. γενικοί 

κανονισμοί 

• EΝ 54 μέρος 1 Μονάδες συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης 

• ISO 7240-1:1988 Fire detection and alarm systems - Part 1: General and definitions 

• ISO/DIS 7240-5 Fire detection and alarm systems -- Part 5: Point heat detectors 

• ISO/DIS 7240-7 Fire detection and alarm systems -- Part 7: Smoke point detectors using scattered light, 

transmitted light or ionization 

• ISO 8421-3:1989 Fire protection -- Vocabulary -- Part 3: Fire detection and alarm 

• ISO 8421-7:1987 Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means. 

• ISO/DTR 13387-7 Fire safety engineering - Part 7: Detection, activation and suppression ELOT ΕΝ 54.07 

Τροπ.1-95 [S] Components of automatic fire detection systems; Part 7: Point-type smoke detectors; 

Detectors using scattered light, transmitted light or ionization 
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• ELOT ΕΝ 54.06-92 [S] Components of automatic fire detection systems - Part 6: Heat sensitive detectors - 

Rate of rise point detectors without a static element 

• ELOT ΕΝ 54.07-91 [S] Components of automatic fire detection systems - Part 7: Point type smoke 

detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionization 

• ELOT ΕΝ 54.05-86 [S] Components of automatic fire detection systems - Part 5 : Heat sensitive detectors 

- Point detectors containing a static element 

• ELOT ΕΝ 54.01-86 [S] Components of automatic fire detection systems - Part 1: Introduction 

• Κανονισμοί πυροπροστασίας National Fire Protection Association (NFPA) 

• Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης ^ΙΝ) 

• National Fire Protection Association (NFPA) 

 

 

Σημείωση: Η εφαρμογή των κανονισμών πυροπροστασίας του ΝFΡΑ δεν είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, που 

μπορεί να τους εφαρμόζει όταν οι λοιποί κανονισμοί εμφανίζουν σχετικά κενά 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι προϊόντα ενός κατασκευαστή 

που θα ασχολείται συστηματικά και επί δεκαετία τουλάχιστον με την κατασκευή εξοπλισμού και υλικών 

εγκαταστάσεων ανίχνευσης πυρκαϊάς. Θα είναι τύπου εγκεκριμένου από οργανισμούς διεθνούς κύρους, όπως VDS 

Γερμανίας, FΜ Αμερικής, FΟC Αγγλίας κλπ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ANALOGUE ADDRESSABLE) 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο πίνακας ελέγχου θα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών συστημάτων ανίχνευσης-

αναγγελίας φωτιάς και θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEM). 

Κάθε συσκευή ανίχνευσης (ανιχνευτής καπνού, θερμικός ανιχνευτής, κομβίο συναγερμού κλπ.) θα έχει τη δική του 

ταυτότητα (διεύθυνση) και θα αφήνει στον πίνακα (κεντρικό μικροεπεξεργαστή) να αποφασίσει εάν η συγκέντρωση 

καπνού ή η θερμοκρασία στο χώρο συνιστούν ή όχι μία κατάσταση συναγερμού. 

Ο κεντρικός μικροεπεξεργαστής θα ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και θα αποφασίζει για τις εντολές, ανάλογα με 

τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στις μνήμες του. 

Οι γραμμές ανίχνευσης θα μπορούν να είναι είτε κλειστού, είτε ανοιχτού τύπου δηλαδή κλάση Α ή Β κατά τους 

κανονισμούς NFPA. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόγχος ή ομάδα βρόγχων (loops) θα έχουν το δικό του 

μικροεπεξεργαστή, που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει τις 

βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας. 

Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα ή σε υποπίνακες, σε διάφορες θέσεις του 

συστήματος. 

Σε κάθε ζεύγος βρόχων (loop pair) θα μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι και 190 διευθύνσεις. 

Όλες οι συσκευές (ανιχνευτές, κομβία, σειρήνες, επαναληπτικοί πίνακες, μιμικοί πίνακες, κλ.π) συνδέονται πάνω στο 

βρόχο μέσω του οποίου τροφοδοτούνται και επικοινωνούν με τον κεντρικό πίνακα 

Κάθε κλειστός βρόγχος θα μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1,5 km μήκος και στο βρόγχο αυτό θα μπορούν να 

τοποθετηθούν κομβία, ανιχνευτές καπνού, θερμικοί ανιχνευτές αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι ή μονάδες 

επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενες, για την προσαρμογή συστημάτων ανίχνευσης με κλασσικούς ανιχνευτές καθώς 

επίσης και μονάδες διευθυνσιοδοτούμενες για εντολές (π.χ. για ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης) 

τροφοδοτούμενες από τον κεντρικό πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή από αυτή των σημάτων (data) ή τροφοδοτούμενες 

τοπικά. 

Στον πίνακα γενικά θα βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής οι μνήμες (όπου είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), 

η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ. 
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Τα δεδομένα που θα είναι καταχωρημένα στις μνήμες του μικροεπεξεργαστή, δεν θα χάνονται ακόμα και σε πλήρη 

διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα για χρονικό διάστημα της τάξης των δύο μηνών. 

 

 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα: 

• Η πλήρης προσαρμογή των χαρακτηριστικών κάθε εγκατεστημένου ανιχνευτή τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

χώρου που επιτηρεί. 

• Ο συνεχής έλεγχος κάθε μεμονωμένου στοιχείου (ανιχνευτή, κομβίου συναγερμού κλπ.) που θα 

διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία τις λειτουργίας του συστήματος. 

• Οι λειτουργίες του συστήματος θα ελέγχονται από μικροϋπολογιστή που θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα που 

θα έχει εισαχθεί σε μνήμη EPROM με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. 

Το πρόγραμμα αυτό θα διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τις εγκατάστασης, στο εργοστάσιο 

κατασκευής ή επί τόπου του έργου και θα επιτυγχάνει: 

- Συνεχή διαδοχική σάρωση, όλων των στοιχείων (βασικών εσωτερικών κυκλωμάτων πίνακα, ανιχνευτών 

κομβίων συναγερμού κλπ.) με ταχύτητα επικοινωνίας 2.400 BAUD. Κάθε απόκλιση από την κανονική 

κατάσταση θα αναγγέλλεται με κωδικοποιημένη ένδειξη. 

- Ρύθμιση της ευαισθησίας των αναλογικών ανιχνευτών από τον επεξεργαστή μέσω προγράμματος για 

την προσαρμογή στις συνθήκες του χώρου που επιτηρούν (τρία επίπεδα ευαισθησίας). 

- Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης τις αναγγελίας ανίχνευσης φωτιάς, όπου αυτό θα κριθεί αναγκαίο, 

για την αποφυγή αναίτιων συναγερμών από παροδικές συγκεντρώσεις καπνού, οι οποίες μπορεί να 

εμφανίζονται με κανονικές συνθήκες σε συγκεκριμένους χώρους, λόγω της χρήσης της (τρία επίπεδα 

χρονοκαθυστέρησης). 

- Προγραμματισμό των ηχητικών αναγγελιών με κωδικοποιημένη μορφή και επιλογή της αναγγελίας κατά 

ζώνη. 

- Προγραμματισμό της τηλεμετάδοσης της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την έκταση της φωτιάς 

ή τους χώρους όπου ανιχνεύτηκε η φωτιά. 

- Χρονική εκτύπωση κάθε αναγγελίας (αναγγελία φωτιάς, προσυναγερμού, βλάβης, αλλαγή ευαισθησίας 

ανιχνευτή, σίγηση- επανάταξη, δοκιμές λειτουργίας κλπ.). 

- Αποκλεισμό της ηχητικής αναγγελίας και της αυτόματης τηλεμετάδοσης κατά ζώνη ανίχνευσης, για την 

εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας των στοιχείων περιοχής και τη συντήρηση της. 

- Σύνδεση με μιμικούς πίνακες, οθόνες, μόνιτορ κλπ. Όλων των αναγγελιών. 
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- Προγραμματισμό των αναγγελιών συναγερμού των διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών ή μονάδων ώστε 

να εκτελούν βασικές και διαφορετικές λειτουργίες, της λογικής διασταυρούμενης εντολής (cross-zoned), 

για τις κατασβέσεις, ομαδοποίηση ανιχνευτών ανεξαρτήτων ζωνών για κοινή ηχητική αναγγελία κλπ. 

Η σύνδεση των ανιχνευτών των κομβίων κλπ. θα γίνεται μέσω οπλισμένου διπολικού καλωδίου. Σύνδεση με 

εφεδρικό printer ή/και το κεντρικό σύστημα ελέγχου. 

 

 

Ενδείξεις - Χειριστήρια 

Οι ενδείξεις του πίνακα και τα χειριστήρια θα είναι τα εξής : 

• Γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με αφησβενόμενη ένδειξη που θα μεταπίπτει σε συνεχή 

με την επέμβαση στο διακόπτη σίγησης. 

• Ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς, θα είναι ακριβώς όπως η προηγούμενη ένδειξη. 

• Οθόνη ένδειξης συναγερμού με τέσσερα κόκκινα φωτεινά ψηφία. Τα δύο πρώτα ψηφία θα είναι ο αριθμός 

της ζώνης ανίχνευσης και τα δύο δεύτερα ο αριθμός του ανιχνευτή που έχει διεγερθεί. Η Οθόνη αυτή θα 

προβλέπεται αποκλειστικά για τις αναγγελίες συναγερμού. Σε περίπτωση πολλαπλών συναγερμών η Οθόνη, 

αν κληθεί από το κατάλληλο χειριστήριο, θα παρουσιάζει τους συναγερμούς διαδοχικά με χρονολογική σειρά. 

Ο πρώτος αναγγελλόμενος συναγερμός θα ξεχωρίζει στην Οθόνη από μία τελεία, που θα εμφανίζεται μεταξύ 

των δύο πρώτων ψηφίων και των δύο υπολοίπων. 

• Οθόνη (υγρών κρυστάλλων) ένδειξης μηνυμάτων. Στην Οθόνη αυτή θα εμφανίζεται σε κατάσταση κανονικής 

λειτουργίας η ημερομηνία και η ώρα. Σε κατάσταση συναγερμού όμως, θα εμφανίζεται, το σύντομο μήνυμα 

που έχει καταχωρηθεί με προγραμματισμό στο μικρό επεξεργαστή (αριθμός ζώνης κλπ.) ανάλογα με την 

χρήση της αντίστοιχης διεύθυνσης. Τα μηνύματα αυτά θα είναι "δεμένα" με τις ενδείξεις της πρώτης οθόνης 

(του συναγερμού) έτσι ώστε, όταν η πρώτη παρουσιάζει διαδοχικά τους συναγερμούς το ίδιο να συμβαίνει 

και στη δεύτερη Οθόνη, με τα καταχωρημένα μηνύματα που τους αντιστοιχούν. Στην ίδια Οθόνη θα 

εμφανίζονται επίσης όλες οι πληροφορίες κατά τον προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίου και όλες οι 

πληροφορίες για βλάβες. 

• Ένδειξη αναγγελίας νέου συναγερμού με την φωτεινή δίοδο λυχνία (LED), με την οποία θα αναγγέλλεται ότι 

και άλλος ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν παρουσιασθεί. 

• Διακόπτης νέου συναγερμού με τον οποίο επιτυγχάνεται η εμφάνιση στις οθόνες των νέων συναγερμών, 

όπως έχει εξηγηθεί πιο πάνω. Με τον ίδιο διακόπτη θα επιτυγχάνεται η ίδια διαδικασία σε περίπτωση 

πολλαπλών βλαβών. 

• 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 
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βομβητής που δεν είναι δυνατό να σιγήσει παρά μόνο με επανάταξη. Ο ίδιος Διακόπτης θα σιγεί και το 

βομβητή βλάβης. Σε κατάσταση σίγησης θα είναι αναμμένη η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. 

• Διακόπτης εκκένωσης και φωτεινή ένδειξη. Με το διακόπτη αυτό θα επιτυγχάνεται η γενική ενεργοποίηση 

των σειρηνών (συνεχής ήχηση). 

• Διακόπτης επανάταξης. Θα θέτει σε κανονική λειτουργία το σύστημα, όταν εκλείψουν όλα τα αίτια 

συναγερμού ή βλάβης. 

• Ένδειξη κανονικής λειτουργίας, με μία πράσινη φωτοεκπέμπουσα δίοδο. 

• Ένδειξη προσυναγερμού με κίτρινη λυχνία LED που θα αναγγέλλει ότι κάποιο ανιχνευτικό στοιχείο πλησιάζει 

την στάθμη συναγερμού.(Η Οθόνη υγρών κρυστάλλων εμφανίζει τη ζώνη και τον κωδικό αριθμό του 

ανιχνευτή). 

• Ένδειξη βλάβης η οποία θα ανάβει όταν κάποια ανωμαλία εμφανισθεί στα ανιχνευτικά όργανα. 

• Ένδειξη απομόνωσης ανιχνευτή. θα ανάβει όταν απομονωθεί οποιοσδήποτε ανιχνευτής μέσω του 

πληκτρολογίου. 

• Ένδειξη ζώνης υπό δοκιμή. Κίτρινη λυχνία η οποία θα ανάβει όταν κάποια ζώνη τεθεί σε κατάσταση δοκιμής. 

Στην περίπτωση αυτή δεν ηχούν οι σειρήνες. 

• Ένδειξη βλάβης μικροεπεξεργαστή με κίτρινη λυχνία. 

• Ένδειξη απομόνωσης τηλεμετάδοσης συναγερμού στη Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

• Ένδειξη μη απόκρισης στον έλεγχο (ανιχνευτή ή ανιχνευτών). Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία σημαίνει 

πως κάποιος ανιχνευτής ή ομάδα ανιχνευτών έχει χάσει την επαφή του με το σύστημα. 

• Ένδειξη βλάβης ηχητικών οργάνων. Θα ανάβει όταν σε κάποιο από τα κυκλώματα σειρηνών παρουσιασθεί 

βλάβη. 

• Ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού. Θα ανάβει όταν παρουσιασθεί ανωμαλία στο σύστημα τροφοδοσίας. 

• Εκτυπωτής. Οποιαδήποτε κατάσταση του συστήματος θα τυπώνεται στον ενσωματωμένο εκτυπωτή με 

"ημερομηνία" και "ώρα (συναγερμός βλάβη, αλλαγή ευαισθησίας ανιχνευτών, προγραμματισμός ζωνών 

κλπ.). 

• Πιεστικός Διακόπτης προώθησης εκτυπωτικού χάρτου. 

• Πληκτρολόγιο. Με το Πληκτρολόγιο και χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς προσπέλαοης θα 

επιτυγχάνεται οποιοσδήποτε προγραμματισμός του συστήματος. 

• Χειριστήριο διόρθωσης αντίθεσης της οθόνης των υγρών κρυστάλλων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου 

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα: 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 122 
 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Τύπος πίνακα :    Διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός 

• Τροφοδότηση :    230 V, 50Hz +10%, -6% 

• Κατανάλωση ρεύματος σε 

κανονική λειτουργία                       

                                                         

:    800 mA 

 

• Κατανάλωση ρεύματος 

σε κατάσταση συναγερμού 

συν το φορτίο ηχητικών οργάνων        

• Αριθμός διευθύνσεων ανά βρόγχο      

• Αριθμός βρόγχων (loops) εφαρμογής 

(τουλάχιστον 2) 

• Αριθμός μονάδων απομόνωσης 

βραχυκυκλώματος ανά βρόγχο (Ιοορ) 

• Καλώδιο βρόγχου (Ιοορ) 

• Μήκος καλωδίου βρόγχου 

• Χρόνος κύκλου σάρωσης 

• Αριθμός κυκλωμάτων σειρήνων 

• Αριθμός κυκλωμάτων βοηθητικών 

επαφών 

• Οθόνη μηνυμάτων 

• Εκτυπωτής 

• Πληκτρολόγιο μεμβράνης 
 

 

 

     

 

 

 

 

:  1A 

:  190 

 

:    Όσοι απαιτηθούν από την μελέτη 

 

:    Όσος και ο αριθμός των αναλογικών addressable 

     συσκευών 

:    Διπολικό με θωράκιση 

:    1,5 km για διατομή 1,5 mm2 

:    0,5   δευτερόλεπτα   περίπου   χρόνος   απόκρισης 

κομβίων συναγερμού :       Λιγότερο του 1 sec 

:    2 (24 V) 400 mA ανά κύκλωμα 
 

 

:    2 ανοικτές επαφές 

:    Υγρών κρυστάλλων αλφαριθμητικός  

     (4 γραμμών, 40 χαρακτήρων) 

:    80 χαρακτήρων θερμικός 

:    48 πλήκτρων, κρουστικού τύπου 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

σελ. 123 
Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 123 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ, 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει καπνό. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικά 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

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. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης     :       24V DC ±10 

Ρεύμα ηρεμίας  :       50 mA (μέγιστο) 

Ρεύμα συναγερμού    :       50 mA (μέγιστο) 

Λειτουργίες δεδομένου τύπου          :       Αναλογικά δεδομένα ανιχνευτή, 

 φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς, επανάταξη 

Θερμοκρασίες λειτουργίας  :       0°C έως 50°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

σελ. 124 
Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019              σελ. 124 

 

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο θερμικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση σταθερής θερμοκρασίας, διαφοράς θερμοκρασίας 

ή υψηλής θερμοκρασίας. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικά 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

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. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

Αισθητήριο : Θέρμιστορ 

Αναλογικά δεδομένα : 8 Bits 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης :       24V DC ±10 
 

Κατανάλωση ρεύματος :       202 mA (ρεύμα επιτήρησης) 
 

3 mA (ρεύμα φωτιάς) 

5 mA για τη φωτοδίοδο λυχνία 

Ρεύμα σήματος εξόδου :       Ονομαστικό 40 μA (υψηλή στάθμη) 

max : 50 μA 

Ταχύτητα επικοινωνίας :  2.400 - 19.BAUD 

Καθορισμός διεύθυνσης : 8 Bits 

     :   2 Bits  
Δεδομένα αναγνώρισης τύπου ανιχνευτή     

 
Λειτουργίες δεδομένου τύπου :       Αναλογικά δεδομένα ανιχνευτή, 

φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς, επανάταξη 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  125                  

    

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Θερμοκρασίες λειτουργίας 

: 0° έως 50°C 

 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -30° έως 70°C 

 

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι σειρήνες συναγερμού θα είναι από σκληρό πλαστικό και θα λειτουργούν με τάση 24V. 

Ο παραγόμενος ήχος θα έχει συχνότητα περίπου 950HZ και ακουστική ισχύ τουλάχιστον 100db 

(A) σε απόσταση 1m. 

Η σειρήνα 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. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική Τάση 

τροφοδότησης        : 

Κατανάλωση ρεύματος        : 

Ταχύτητα επικοινωνίας        : 

Καθορισμός διεύθυνσης       : 

Δεδομένα αναγνώρισης 

τύπου ανιχνευτή       : 

Ηχητικό Σήμα : 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : 

Προστασία κατά DIN 40050 : 

Σχετική υγρασία : 

 

 

 

20-50V 

30 μΑ (ρεύμα επιτήρησης) 

2400 - 19.200 BAUD  

8 Bits 

8 Bits 

100dB στο 1min  

00C έως 500C  

-300C έως 700C  

IP30 ο απλός τύπος  

Έως 95% 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ 

ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  126                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

    

ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (LPI) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η μονάδα επιτήρησης θα έχει την δυνατότητα επιτήρησης έως τεσσάρων (4) κανονικών 

κλειστών ή ανοικτών επαφής οι οποίες δεν απαιτούν κατανάλωση ρεύματος. 

Η αναγγελία στον πίνακα ελέγχου του αναλογικού συστήματος θα γίνεται σε επίπεδο 

«διεύθυνσης», όπου η κάθε επαφή θα έχει την δική της διεύθυνση και υπάρχει μια γενική 

διεύθυνση όλης της μονάδας επιτήρησης. 

Η μονάδα επιτήρησης θα είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα 

αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

Η μονάδα επιτήρησης θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση 

βραχυκυκλωμάτος 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. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  127                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

(ΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το κομβίο συναγερμού θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου χρώματος που δεν θα 

συντηρεί την καύση και θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Θα φέρει την πρόσοψη τζάμι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό κάλυμμα με την ένδειξη : «ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ» 

Με το σπάσιμο του τζαμιού θα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωμα και θα αναγγέλλεται στον πίνακα ανίχνευση 

φωτιάς. 

Το κομβίο θα είναι είναι κατάλληλο για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

Το κομβίο 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. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική Τάση 

τροφοδότησης        :        20-50V 

Κατανάλωση ρεύματος        :       30mΑ (ρεύμα επιτήρησης) 

Ταχύτητα επικοινωνίας        :       2400 - 19.200 BAUD 

Καθορισμός διεύθυνσης       : 

Δεδομένα αναγνώρισης       : 

τύπου ανιχνευτή             : 

Ηχητικό Σήμα                : 

Θερμοκρασίες λειτουργίας     :   

Θερμοκρασία αποθήκευσης    : 

Προστασία κατά DIN 40050    : 

Σχετική υγρασία              : 

 

 

8 Bits  
 

 

8 Bits 

100dB στο 1min  

00C έως 500C  

-300C έως 700C 

IP30 ο απλός τύπος 

Έως 95% 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  128                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Γενικά το δίκτυο ADDRESSABLE της εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως θα γίνει με αγωγούς διατομής 1,5 mm2 με 

θωρακισμένο διπολικό καλώδιο. 

Στο συμβατικό δίκτυο οι καλωδιώσεις είναι ΝΥΜ 2 x 1,5 mm2. 

Γενικά για τις συρματώσεις και τις καλωδιώσεις θα ακολουθηθούν όσα αναφέρονται για τις εγκαταστάσεις ισχυρών 

ρευμάτων (φωτισμός - κίνηση) και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις συνδέσεις των διακλαδώσεων προς αποφυγή 

εξασθένησης του σήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  129                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ 

Τα καλώδια τύπου ΝΥΜ είναι πολυπολικά αδιάβρωτα με αγωγούς χάλκινους με θερμοπλαστική μόνωση ελαστική 

εσωτερική επένδυση και με αδιάβροχη θερμοπλαστική εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, 

ΦΕΚ 59 Β/55 κατηγορία (ΙΙΙ) (α) και DIN 47705/VDΕ 0250, 0283, 0293. 

 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ LiYCY 

Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού.  

Τα χαρακτηριστικά του καλωδίου έχουν ως εξής : 

• Αγωγοί : Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 Class 5) 0.34mm2 επτάκλωνα 

• Μόνωση αγωγών : PVC. 

• Κωδικοποίηση : Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων. 

• Εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο. 

• Μπλεντάζ : Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%. 

• Εξωτερικός μανδύας : Ειδικό PVC, χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1. 

• Τάση λειτουργίας : 250V (κορυφή 500V). 

• Περιοχή θερμοκρασιών : -30 έως 800C. 

• Προδιαγραφές : VDE 0812 
 

Αυτεπαγωγή Σύνθετη Αμοιβαία χωρητικότητα 

(Inductance) αντίσταση (Mutual Capacitance) 

 (Impedance)  

0.67 mH/km 80Ω Αγωγός /Αγωγός   Αγωγός /Μπλεντάζ 

  120nF/km              155nF/km 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  130                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαϊών κατηγορίας A, B, και C δηλαδή 

πυρκαϊών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση 

λειτουργίας μέχρι 1000 VOLT. 

Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριμένοι, βαμμένοι χρώματος κόκκινου, χωρητικότητας όπως αναφέρεται στα σχέδια 

και την Τεχνική Έκθεση και θα φέρουν πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας. Θα 

συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση. 

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5 mm., και θα 

έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 25 atm. 

Η φιάλη θα δοκιμασθεί σε πίεση που να αντιστοιχεί στα 5/3 της πιέσεως λειτουργίας. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει 

ασφαλιστικό με ελατήριο που να μην επιτρέπει να αυξηθεί η πίεση μέσα στο σώμα πάνω από το 0,90 της πίεσης 

δοκιμής. 

Η σκόνη θα φέρεται σε ατμόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 12 bar. 

Η εκτόξευση της κόνεως θα γίνεται με την πίεση CO2 που θα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο φιαλίδιο μέσα στον 

πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο αυτό θα πρέπει να έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 250 atm. 

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής πιέσεως και θα φέρει στο άκρο του διάταξη διακοπής της 

εκτοξεύσεως. 

Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και μανόμετρο 

ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. 

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους 

ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 

O! πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριμένοι, βαμμένοι χρώματος κόκκινου, χωρητικότητας όπως αναφέρεται στα σχέδια 

και την Τεχνική Έκθεση και θα φέρουν πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας. Θα 

συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  131                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 
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Θα είναι κατασκευασμένοι από μαγγανιούχο χαλυβδοέλασμα και δοκιμασμένοι σε πίεση 250 bar. Θα φέρουν 

ορειχάλκινη βαλβίδα με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας υπερπιέσεως ρυθμισμένη στα 190 bar και ελαστική χοάνη 

με υψηλή διηλεκτρική αντοχή. 

Η φιάλη θα δοκιμασθεί σε πίεση που να αντιστοιχεί στα 5/3 της πιέσεως λειτουργίας. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει 

ασφαλιστικό με ελατήριο που να μην επιτρέπει να αυξηθεί η πίεση μέσα στο σώμα πάνω από το 0,90 της πίεσης 

δοκιμής. 

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής πιέσεως και θα φέρει στο άκρο του διάταξη διακοπής της 

εκτοξεύσεως. 

Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και το 

μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. 

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τους 

ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο διαστάσεων περίπου 0,70 x 0,50 x 0,18 m. Είναι τύπου επίτοιχου και 

κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm. Το εμπρόσθιο μέρος διαμορφώνεται σε πόρτα. Το πλαίσιο του 

ερμαρίου που θα στηρίζεται η πόρτα θα κατασκευασθεί με στραντζάρισμα της λαμαρίνας των πλευρικών τοιχωμάτων. 

Οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα γίνονται με διπλό στραντζάρισμα. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο 

επίπεδο με το πλαίσιο του ερμαρίου, όπου στηρίζεται η πόρτα. Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς μεντεσέδες 

που συγκολλούνται με κατάλληλα διαμορφωμένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερμαρίου και πόρτας έτσι 

ώστε η πόρτα να εφαρμόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. Η μανδάλωση της πόρτας θα 

γίνεται με χωνευτή περιστρεφόμενη χειρολαβή (που δεν εξέχει από το εξωτερικό επίπεδο της πόρτας) και σύστημα 

μανδάλωσης στο εσωτερικό του ερμαρίου. Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασμένη από ανοδειωμένο αλουμίνιο. Η 

πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωριακό χρώμα (γραφιτούχο μίνιο) και με 

δυο στρώσεις από ελαιόχρωμα σε κόκκινη απόχρωση (RAL 3000). Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι επικολλημένο 

επίπεδο πλαστικό με την ένδειξη "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ". 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα περιλαμβάνει: 

❖ Ελαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ18 mm και δυνατότητας περιτύλιξης μέχρι 20 m και ακροφύσιο Φ19 mm. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των πάσης φύσεως υλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, 

ήτοι των σωληνώσεων, αεραγωγών, μηχανημάτων, στομίων κάθε είδους, θερμαντικών σωμάτων, τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων κ.λ.π. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις 

και συμπληρώσεις τους: 

• Την τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 1/86: 

«Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων» 

• Την τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 2/86 : 

«Εγκατάσταση σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων» 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων». 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών 

χώρων». 

• Κανονισμός Θερμομόνωσης κτιρίων ΦΕΚ Δ 362/4.7.79 

• Απόφαση Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/2008) « Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» 

• Τον Ελληνικό Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ /Δ/362/4.7.79) 

• Τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) 

• Τον Ελληνικό Κτιριοδομικό Κανονισμό 

• Τις υποδείξεις του εγχειριδίου Recknagel-Sprenger 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Θα είναι κατάλληλοι για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 110°C με στατική πίεση τουλάχιστον 6 Atm. και για 

τοποθέτηση σε κατακόρυφο σωλήνα, με οριζόντιο άξονα περιστροφής. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι κυκλοφορητές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

Στεγανό τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα 50 Hz. 
 

Θα είναι υδρολίπαντοι με την αντλία προσαρμοσμένη στον άξονα του κινητήρα χωρίς στυπιοθλίπτη, με ένδειξη της 

φοράς περιστροφής. 

 

Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς. 
 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να καλύπτει την μέγιστη απορροφώμενη από την αντλία κατά τις μεταβολές 

παροχής και μανομετρικού ύψους. 

Στην περίπτωση τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, θα συνοδεύεται με αυτόματο διακόπτη προστασίας του κινητήρα του 

με επαφές αέρα, εφοδιασμένο με τρεις διμεταλλικούς αποζεύκτες υπερεντάσεως και πηνίο ελάχιστης τάσεως, με 

σύστημα ακροδεκτών και σταμάτημα από μακριά μέσω υδροστάτη, όλα συναρμολογημένα μέσα σε μεταλλικό ή 

πλαστικό στεγανό κιβώτιο. 

Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του κυκλοφορητή πρέπει να έχει τέτοια μορφή, ώστε στην περιοχή γύρω από 

το σημείο λειτουργίας του για μια ποσοστιαία αύξηση της παροχής του, να έχουμε μια κατά το δυνατό ίση ποσοστιαία 

αυξομείωση του μανομετρικού του ύψους. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις των κυκλοφορητών δίδονται στα σχέδια και στον "ΠΙΝΑΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 
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ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 4751/2. 

Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι τύπου μεμβράνης και θα αποτελούνται από κατάλληλο δοχείο σφαιρικού ή 

κυλινδρικού σχήματος γεμισμένα με άζωτο με πίεση ανάλογη με το στατικό ύψος της εγκαταστάσεως. 

Η τελική επιλογή του μεγέθους των κλειστών δοχείων διαστολής θα γίνει από τον εργολάβο σύμφωνα με την 

περιεκτικότητα της εγκαταστάσεως σε νερό και για τελική πίεση στο δοχείο διαστολής 1 bar υψηλότερη από το 

εκάστοτε στατικό ύψος. 

Επιλογή του κλειστού δοχείου διαστολής με βάση την ισχύ του λέβητα δεν θα γίνει αποδεκτή. 

Κάθε κλειστό δοχείο διαστολής θα συνοδεύεται από σύστημα αυτομάτου πληρώσεως και βαλβίδα ασφαλείας 

ρυθμισμένη σε πίεση κατά 1,5 bar υψηλότερη από το εκάστοτε στατικό ύψος της εγκαταστάσεως. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δοχείων διαστολής δίδονται στα σχέδια και τον "ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  136                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ 

 

 

Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή είναι κατάλληλοι για όλες τις χρήσεις (Ύδρευση, Φυσικό αέριο, Θέρμανση, Πυρόσβεση 

και Κλιματισμό) για συνδέσεις με σπείρωμα και μούφα ή συγκόλληση. Έχουν υποστεί θερμική κατεργασία-θερμή 

έλαση σε 850oC - 1100oC που προσθέτει στους σωλήνες επιπρόσθετη αντοχή. 

Είναι κατασκευασμένοι να καλύπτουν το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10255/2005 (MEDIUM) το οποίο αντικατέστησε το 

ΕΛΟΤ 269. 

 

 

Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

    ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

     in             mm 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

mm 

ΠΑΧΟΣ 

mm 

1/2" 15 21,3 2,6 

3/4" 20 26,9 2,6 

1'' 25 33,7 3,2 

11/4" 32 42,4 3,2 

11/2" 40 48,3 3,2 

2'' 50 60,3 3,6 

21/2" 65 76,1 3,6 

3'' 80 88,9 4,0 

4'' 100 114,3 4,5 
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5'' 125 139,7 5,0 

6'' 150 168,3 5,0 

 

Η χημική σύνθεση και οι μηχανικές ιδιότητες του χαλυβδοσωλήνα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Χημική σύνθεση Μηχανικές Ιδιότητες 

Άνω Όριο 

Διαρροής 

Όριο 

θραύσης 

Επιμήκυνση 

C Μπ P S ReH ελάχιστο Rm A Ελάχ. 

Μέγιστο Μέγιστο Μέγιστο Μέγιστο (Mpa) (Mpa) % 

0,20 1,40 0,035 0,030 195 320 - 520 20 
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ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΒΑΝΕΣ 

Θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές για διαμέτρους μέχρι 2" και χυτοσίδηρες με φλάντζες για διαμέτρους πάνω από 2". 

Πίεση λειτουργίας και διακοπής μέχρι 10 ατμόσφαιρες. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (GLOBE VALVES) 

Θα είναι ορειχάλκινες τύπου ατμοφράκτη με αφαιρετή χειρολαβή, oρειχάλκινες κοχλιωτές για διαμέτρους μέχρι 2" και 

χυτοσιδηρές με φλάντζες για διαμέτρους πάνω από 2". Πίεση λειτουργίας και διακοπής μέχρι 10 ατμόσφαιρες. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές για διαμέτρους μέχρι 2" και φλαντζωτές για διαμέτρους πάνω από 2" και θα 

εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί 

θόρυβο ή πλήγμα. 

ΚΡΟΥΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ 

Θα είναι ορειχάλκινοι με αφαιρετή χειρολαβή προς την πλευρά της εκκενώσεως θα φέρουν σπείρωμα και πώμα έτσι 

ώστε μετά την αφαίρεση του πώματος να μπορεί να κοχλιωθεί εύκαμπτος σωλήνας για σύνδεση με την αποχέτευση. 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Θα είναι ορειχάλκινοι διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή από εβονίτη ή άλλο δυσθερμαγωγικό υλικό.  

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ (BALL-VALVES) 

Εναλλακτικά και εφόσον αναφέρεται στα σχέδια ή την Τεχνική Περιγραφή ή στο Τιμολόγιο αντί των βανών και για 

διαμέτρους μέχρι 2" μπορεί να χρησιμοποιηθούν σφαιρικοί κρουνοί ορειχάλκινοι κατάλληλοι για ζεστό νερό 90oC και 

πίεση λειτουργία 10 Atm. 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  139                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ 

Στις κεντρικές σωληνώσεις του ζεστού ή κρύου νερού στα ψηλότερα σημεία που δεν μπορούν να εξαερωθούν και 

όπου σημειώνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά 3/4" με πλωτήρα. 

Κάθε εξαεριστικό θα πρέπει να έχει κατάλληλο στόμιο που να επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς την δημιουργία 

αντιθλίψεως. Το σώμα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 

και κατάλληλα σχεδιασμένος ώστε να αποκλείει την διαρροή νερού από το σύστημα. 

Τα εξαεριστικά θα είναι υπολογισμένα για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 8 ατμοσφαιρών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCHES) 

Θα είναι ορειχάλκινοι κατάλληλοι για ρεύμα 50 Hz και τάσεως αντίστοιχης με την τάση των συστημάτων αυτοματισμού 

του ψυκτικού συγκροτήματος. 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 

Θα είναι ορειχάλκινα κατάλληλης περιοχής μετρήσεων διαμέτρου 4" με ακρίβεια ενδείξεων ~2%.  

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

Θα είναι υδραργύρου και θα φέρονται μέσα σε ορειχάλκινη θήκη. Η τοποθέτησή τους θα γίνει μέσα σε κατάλληλο 

θύλακα ώστε να μπορούν να αλλαχθούν χωρίς να διακόπτεται η ροή του νερού. 

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Τα φίλτρα νερού θα είναι τύπου Υ και διατομής ίσης με την διατομή του σωλήνα με διάταξη αφαιρέσεως του ηθμού 

χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου από το δίκτυο. 

Ο ηθμός θα είναι ορειχάλκινος 20 MESH (δηλαδή με οπές 0,84mm. και επιφάνεια ανοιγμάτων ~44,5%). Η πτώση 

πιέσεως στο φίλτρο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην τελική εκλογή του μεγέθους της αντίστοιχης αντλίας. Τα φίλτρα 

θα είναι ορειχάλκινα κοχλιωτά για διαμέτρους μέχρι 2" και χυτοσιδηρά φλαντζωτά για διαμέτρους πάνω από 2". 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ 

Δήμος Λαυρεωτικής           Αρ. Μελέτης: 119/20019               σελ.  140                  

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι εύκαμπτοι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για την θερμοκρασία του νερού που χρησιμοποιούνται 

αντοχής τουλάχιστον 8 ατμοσφαιρών κοχλιωτής σύνδεσης για διαμέτρους μέχρι 2" και φλαντζωτής σύνδεσης για 

διαμέτρους πάνω από 2". 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ 

 

 

Η αντλία θερμότητας αέρος - νερού, θα ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες όπως: 

• Οικολογικό ψυκτικό μέσο R-407c, scroll συμπιεστές, ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου και ηλεκτρονικός 

έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή. 

• Το ψυκτικό κύκλωμα διαθέτοντας έναν συλλέκτη ψυκτικού μέσου και αυτοπροσαρμοζόμενο ψηφιακό 

σύστημα ελέγχου, θα εγγυάται αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία σε όλα τα κλίματα από -10°C έως +45°C. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η μονάδα θα είναι συμπαγής και θα έχει μικρό εμβαδόν και όγκο διευκολύνοντας την εγκατάσταση της σε 

οποιοδήποτε χώρο. 

• Το κέλυφος είναι προβαμμένο και φέρει εύκολα αφαιρούμενα πλαίσια που εξασφαλίζουν τέλεια επισκεψιμότητα 

και επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα. 

• Οι αντλίες θερμότητος αέρος - νερού φέρουν 2 αξονικούς ανεμιστήρες ορίζοντας απόρριψη αέρα. Ο ειδικός 

σχεδιασμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα επιτρέπει την ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία του. 

• Οι αντλίες θερμότητος αέρος - νερού είναι εξοπλισμένοι με Scroll συμπιεστές που είναι αθόρυβοι, χωρίς δονήσεις, 

μεγάλης διάρκειας ζωής και δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ο κινητήρας του συμπιεστή ψύχεται από το 

ψυκτικό αέριο και μπορεί να κάνει μέχρι 12 εκκινήσεις την ώρα. Οι συμπιεστές προστατεύονται από αναστροφή 

λειτουργία μέσω ασφαλιστικού για αντιστροφή τάσεων - φάσεων. 

• Ο εξατμιστής είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη ειδικά σχεδιασμένο για R407c 

μεγιστοποιώντας τις θερμοδυναμικές ικανότητες και μειώνοντας την πτώση πίεσης νερού στο δίκτυο. 

• Οι μονάδες χρησιμοποιούν οικολογικό ψυκτικό μέσο HFC-407C που δεν επηρεάζει το στρώμα του όζοντος και 

αντικαθιστά ιδανικά το R-22 σε εφαρμογές κλιματισμού μικρών και μεσαίων αποδόσεων. 

• Το ψυκτικό κύκλωμα είναι πλήρως στεγανό. Όλες οι σωληνώσεις και τα ψυκτικά εξαρτήματα είναι συγκολλητά. 

Οι αισθητήρες πίεσης είναι στερεωμένοι επάνω στις σωληνώσεις και έχουν εξαλειφθεί παρεμβύσματα σύνδεσης 

και τριχοειδείς σωλήνες ως πηγές διαρροών. 
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• Το υδραυλικό τμήμα της μονάδος είναι εργοστασιακά τοποθετημένο και περιλαμβάνει: 
 

 Διακόπτη ροής 

 Δοχείο διαστολής 

 Μανόμετρα προσαγωγής - επιστροφής νερού 

 Σφαιρική βάνα αποκοπής 

 Φίλτρο νερού 

 Αντλία κυκλοφορίας νερού 

 Σφαιρική βάνα ελέγχου 

 Αυτόματο εξαεριστικό 

 Βαλβίδα ασφαλείας 

 Βάνα μείωσης πίεσης 
 

• Όλα τα εξαρτήματα είναι μονωμένα και προστατεύονται από παγοποίηση σε θερμοκρασίες μέχρι τους -10°C. 

• Οι αντλίες θερμότητος αέρος - νερού έχουν χαμηλές ανάγκες σε περιεκτικότητα νερού στο υδραυλικό κύκλωμα. 

Ο αυτοπροσαρμοζόμενος αλγόριθμος λειτουργίας που διαθέτουν τα μηχανήματα ελέγχει την θερμοκρασία του 

νερού και εκμηδενίζει τον κίνδυνο έναντι συχνών εκκινήσεων του συμπιεστή. Έτσι στην πλειονότητα των 

εφαρμογών κλιματισμού άνεσης δεν χρειάζεται δοχείο αδρανείας. 

• Ο συλλέκτης ψυκτικού μέσου αυξάνει την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των αντλιών θερμότητας 30RH. 

Στην λειτουργία της θέρμανσης το ψυκτικό μέσο συμπυκνώνεται στον συλλέκτη στην έξοδο του πλακοειδή 

εναλλάκτη θερμότητας. Αυτή η συσκευή αντισταθμίζει τις μεγάλες διαφορές όγκου ψυκτικού μέσου μεταξύ του 

συμπυκνωτή και του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας νερού (εξατμιστή). 

Εξασφαλίζει την ιδανική ποσότητα ψυκτικού μέσου τόσο κατά την θέρμανση, όσο και κατά την ψύξη και τέλειο 

έλεγχο της υπόψυξης και της υπερθέρμανσης. 

Δεν υπάρχει κίνδυνος επιστροφής ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή, αυξάνοντας το χρόνο ζωής του συμπιεστή 

και μεγιστοποιώντας την χρήση των εναλλακτών θερμότητας. 

• Βελτιστοποιημένη λειτουργία αποπαγοποίησης (defrost) από τον αυτοπροσαρμοζόμενο αλγόριθμο. Τόσο o 

ηλεκτρονικός έλεγχος όσο και ο νέος σχεδιασμός του στοιχείου μειώνουν την διάρκεια του κύκλου 

αποπαγοποίησης κατά 50%. 

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μία ηλεκτρική αντίσταση αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου στην βάση του εναλλάκτη 

θερμότητας του εξατμιστή. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το σύστημα ελέγχου είναι αυτορυθμιζόμενο και εγγυάται την ολοκληρωτική προστασία των συμπιεστών. Το σύστημα 

ελέγχει διαρκώς τις παραμέτρους λειτουργίας και ανταποκρίνεται για να αποφεύγονται άσκοπες επανεκκινήσεις και να 

διατηρεί την λειτουργία του συμπιεστή σε ιδανικά όρια (θερμοκρασίες και πιέσεις εκτός ορίων λειτουργίας κλπ). 
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Επεμβαίνοντας διορθωτικά πριν συμβεί οποιαδήποτε βλάβη, το αυτορυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου συχνά αποτρέπει 

την διακοπή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας λόγω βλάβης. 

• Για την μείωση της κατανάλωσης ισχύος το σύστημα ελέγχου αυτόματα ρυθμίζει το σημείο ρύθμισης της 

θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία, ή την θερμοκρασία επιστροφής 

του νερού και ελέγχει το δεύτερο σημείο ρύθμισης (dual set point). 

• O έλεγχος διαθέτει ένα αυτορυθμιζόμενο αλγόρυθμο για την πλήρη προστασία του συμπιεστή. Ο αλγόρυθμος 

βελτιστοποιεί την λειτουργία του συμπιεστή ανάλογα με την εφαρμογή κλιματισμού, ελέγχοντας τον ρυθμό των 

εκκινήσεων του συμπιεστή. Έτσι στις περισσότερες εφαρμογές δεν απαιτείται η προσθήκη δοχείου αδρανείας. 

• Το σύστημα επίσης μπορεί να ελέγξει την λειτουργία λέβητα (μέσω ρελέ) ή συμπληρωματικής ηλεκτρικής 

αντίστασης (προαιρετικό εξάρτημα). 

• Το πρόγραμμα λειτουργίας είναι εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη. Φωτεινές λυχνίες LED και δύο ψηφιακές 

οθόνες εξασφαλίζουν την άμεση επαλήθευση δεδομένων όλων των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας. 

Με ένα απλό πάτημα των κουμπιών που είναι τοποθετημένα στο διάγραμμα του ψυκτικού κύκλου του 

μηχανήματος προσφέρεται η άμεση παρουσίαση όλων των παραμέτρων λειτουργίας: θερμοκρασίες, πιέσεις, 

σημεία ρύθμισης, χρόνοι λειτουργίας κλπ. 

• 10 μενού προσφέρουν διαφορετικές προσβάσεις σε όλους τους ελέγχους της μηχανής συμπεριλαμβανομένου 

ιστορικού πιθανών βλαβών για γρήγορη και ολοκληρωμένη διάγνωση βλαβών. 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Το σύστημα ελέγχου επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω επαφών των σημείων: έναρξη/παύση, επιλογή 

ψύξης - θέρμανσης, απαίτηση ορίου ισχύος ή επιλογή του δεύτερου σημείου ρύθμισης. Το σύστημα επιτρέπει 

επίσης την απομακρυσμένη ένδειξη βλάβης για κάθε ψυκτικό κύκλωμα. 

• Ο κατ' επιλογή πίνακας εξασφαλίζει τον χρονοπρογραμματισμό της αντλίας θερμότητας εξασφαλίζοντας: 

o  Έναρξη / διακόπτη λειτουργίας. 

o  Λειτουργία σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (dual set point). 

o  Λειτουργία ανεμιστήρα στη χαμηλή ταχύτητα. 

Αυτός ο προαιρετικός πίνακας επίσης ελέγχει την λειτουργία δύο μονάδων σε παράλληλη σύνδεση και προσφέρει μία 

σειριακή θύρα RS 485 για τηλεχειρισμό και διαχείριση μέσω BMS. 
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FAN COIL 

 

 

Τερματικές μονάδες νερού αέρα, τύπου fan coil νέας σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες 

τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με 

ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη 

με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής 

του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες 

πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία, 

για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια συγκράτησης και 

χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και για την εύκολη αφαίρεση και τον 

καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής απόδοσης για την 

βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για τα μεγέθη έως 4,5 

kW, και φυγοκεντρικού τύπου για τα μεγαλύτερα μεγέθη, εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε 

συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρας θα είναι απ' ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 ταχυτήτων. Ο 

κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά 

εκτονωμένα. 

• Η σχεδίαση των fan coil θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους σε οροφή ή δάπεδο (σε οριζόντια ή 

κατακόρυφη εγκατάσταση), καθώς και την επιτόπου αλλαγή των υδραυλικών τους συνδέσεων. Επίσης, οι ίδιες 

μονάδες θα μπορούν να εγκατασταθούν σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση χωρίς να απαιτείται 

επιπλέον βοηθητικό λεκανάκι αποχέτευσης. 
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• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα βρίσκονται προστατευμένες 

στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή 

εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units θα συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες 

: 

♦ Λειτουργία ON/OFF 

♦ Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

♦ Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

♦ Θερμοστάτη χώρου 

♦ Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

♦ Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

♦ Προστασία έναντι παγώματος 

♦ Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

♦ Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

♦ Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

 

 

• Προαιρετικά οι μονάδες θα μπορούν να εξοπλιστούν με : 

♦ Ηλεκτρικές αντιστάσεις θέρμανσης υψηλής/χαμηλής απόδοσης 

♦ Επιπλέον στοιχείο ζεστού νερού (τετρασωλήνιο)  

 

Εξασφάλιση ποιότητας 

♦ Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και πιστοποιηθεί κατά 

Eurovent. 

♦ Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες 

που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

♦ Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με πιστοποίηση 

ποιότητας κατά ISO 9001. 
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Η κατασκευή τους θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη 

στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1 
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