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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Το κεφάλαιο αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων των δύο κτιρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου παρέμβασης.  

Ισχύουν και ακολουθούνται οι ΕΤΕΠ: 

 04-20-01-01: Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 04-20-01-02: Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 04-20-01-06: Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

 05-07-02-00: Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

 05-07-02-00: Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

 

2.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Χωνευτή τοποθέτηση 

Οι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά διακοπτών, πριζών κ.λ.π. θα τοποθετούνται πριν 

από την έναρξη εργασιών επιχρισμάτων και σε τέτοιο βάθος ώστε οι σωλήνες να καλύπτονται πλήρως 

από το τελικό επίχρισμα και τα κουτιά να βρίσκoνται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνειά του. 

Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα τα τμήματα 

αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (με χαλυβδοσωλήνες). 

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κ.λ.π., θα 

τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων , οι μέν σωλήνες να 

βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm  κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου. 

Τα αυλάκια για την τοποθέτηση των σωλήνων θα ανοίγoνται με μεγάλη επιμέλεια ώστε να 

περιορίζoνται στο ελάχιστο οι φθορές των οικοδομικών στοιχείων. Απαγορεύεται η αυλάκωση 

[χάντρωμα] κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς την άδεια της επιβλέψεως. 

Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται με τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση 

γύψου. Δεν θα υπάρχουν ενώσεις [ματίσεις] σωλήνων μέσα στο πάχος των τοίχων ή των οροφών. 

Ορατή τοποθέτηση 

Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζoνται σε αποστάσεις ενός μέτρου. Τα διάφορα εξαρτήματα για την 

στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία όπως π.χ. στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες 

οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά 

εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου [διαβρωτικό περιβάλλον] 

γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα αγκυρούνται στα οικοδομικά στοιχεία μέσω κοχλιών και εκτονωτικών 

[ΟΥΠΑΤ]. 

 

Γενικά 

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή ½΄΄. 
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Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς την μεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως είναι κατ' 

ανώτατο όριο τρεις. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και 

δεν θα σχηματίζουν σιφώνια. Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα στο σημείο εισόδου. 

Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ή να 

αφαιρεθούν μετά οι αγωγοί ή τα καλώδια με ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 

τους. 

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων τότε 

θα απέχουν από αυτές τουλάχιστον 20 cm. Τα άκρα των σωληνώσεων θα έχουν προστόμιο για την 

προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους και μέσα 

σε αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί.  

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων με τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων σωλήνων 

θα είναι κοχλιωτές. 

Οι επακριβείς θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την 

επίβλεψη, την οποία ο εργολάβος έχει υποχρέωση να συμβουλεύεται τακτικά. 

Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο ενώσεις ανά τρία μέτρα και δεν έχουν ένωση για 

απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα μέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που 

βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

 

3.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

HO7V-U, HO7V-R (NYA) 

Τα μονοπολικά καλώδια (αγωγοί) τύπου Η07V-U (μονόκλωνος αγωγός) ή HO7V-R (πολύκλωνος 

αγωγός) θα είναι ονομαστικής τάσεως 450/750V με θερμοπλαστική μόνωση PVC και αγωγό από 

μαλακό ανωπτημένο χαλκό. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλαστικούς σωλήνες χωνευτούς 

στον τοίχο και στις οπτοπλινθοδομές και μέσα σε πίνακες. 

Νέα Προδιαγραφή 

 ΕΛΟΤ563 

 VDΕ 0281 

 Ονομαστική Τάση 450/750 V 

 ΤΥΠΟΙ: Η07V-U με μονόκλωνο αγωγό 1,5-10 mm2. 

 HO7V-R με πολύκλωνο αγωγό 

 HO7V-Κ με εύκαμπτο αγωγό, λεπτόκλωνο 

 ΣΗΜ.: Αγωγοί τύπου Η07V-U γίνονται δεκτοί μέχρι διατομής 4 mm2. 

 

AO5VV-U, AO5VV-R (NYM) 

Τα καλώδια τύπου A05VV-U (μονόκλωνος αγωγός) ή AO5VV-R (πολύκλωνος αγωγός) θα είναι 

ονομαστικής τάσεως 300/500 V με θερμοπλαστική μόνωση PVC, εσωτερική επένδυση από ελαστικό 

και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Θα είναι με δύσκαμπτους αγωγούς χάλκινους 

ανωπτημένους. Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς 

χώρους.  

Νέα Προδιαγραφή 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  7 / 38  

 ΕΛΟΤ563 

 Ονομαστική Τάση: 300/500 V 

 Τύποι: Α05VV-U με μονόκλωνους αγωγούς δεκτό μέχρι 4 mm2. 

 AO5W-R με πολύκλωνους αγωγούς. 

 

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

Τα καλώδια τύπου  J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός 

αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα) θα είναι ονομαστικής τάσης 0,6/1 KV με  

θερμοπλαστική μόνωση PVC  με εσωτερική επένδυση από ελαστικό (τύποι J1VV-U & J1VV-R) ή ταινία 

από θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγμένη πάνω από τους συνεστραμμένους αγωγούς με 

επικάλυψη (τύπος J1VV-S) και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Οι αγωγοί θα είναι 

από ανωπτημένο χαλκό.  

Τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843/85.  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των αγωγών σε συνεχή λειτουργία θα είναι 70ο C και κατά το 

βραχυκύκλωμα σε 160 οC. 

Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε σωλήνες, στο ύπαιθρο, για σταθμούς 

παραγωγής, σταθμούς διανομής & βιομηχανικές εγκαταστάσεις εφ’ όσον δεν υπόκεινται σε μηχανικές 

καταπονήσεις. 

 

4.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

Γενικά 

Οι αγωγοί θα έχουν χαρακτηριστικά χρώματα για τις φάσεις, τον ουδέτερο και την γείωση σ'όλο τους 

το μήκος σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.  Οι διακλαδώσεις θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο με 

κάπς ή ακροδέκτες στα κουτιά, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των άκρων 

των αγωγών. 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι. Θα είναι μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 4 mm2 και πολύκλωνοι για 

διατομές από 6 mm2 και άνω. Απαγορεύεται η ελάττωση διατομής σε ένα κύκλωμα χωρίς την 

παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 

Η μετάπτωση από καλώδιο σε αγωγούς ΝΥΑ γίνεται μέσα σε κουτί διακλαδώσεως μέσω κάπς βακελίτη. 

Κατά την απογύμνωση των άκρων των αγωγών πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή, ώστε να μη 

δημιουργούνται εγκοπές, που ελαττώνουν την διατομή. Οι επακριβείς θέσεις των διαφόρων 

εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη, την οποία ο εργολάβος έχει υποχρέωση να συμβουλεύεται 

τακτικά. 

Θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλαδώσεων κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά κατάλληλα κάθε 

φορά για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για το οποίο χρησιμοποιούνται. Κυκλικά κουτιά θα 

χρησιμοποιηθούν μέχρι το πολύ τεσσάρων διευθύνσεων. Σε καμμιά περίπτωση δεν θα 

χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 mm. 

Όλες οι γραμμές χωνευτές ή ορατές θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των τοίχων 

και των οροφών. Λοξές διαδρομές γραμμών γενικά απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα 

πρέπει να τοποθετηθούν τμήματα γραμμών σε ασυνήθιστες θέσεις ή λοξά, αυτό θα γίνεται μόνο μετά 

από έγκριση της επιβλέψεως. Στην περίπτωση αυτή οι γραμμές θα τοποθετούνται απαραίτητα μέσα 

σε χαλυβδοσωλήνες. 
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Όλα τα "τυφλά" κατακόρυφα τμήματα των γραμμών θα προστατεύονται μέχρι ένα ύψος 2,00 m με 

χαλυβδοσωλήνες. Επίσης με χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τμήματα των 

γραμμών που τοποθετούνται σε χαμηλότερο ύψος από το συνηθισμένο. 

 

Ορατή τοποθέτηση 

Η ορατή τοποθέτηση απαγορεύεται για αγωγούς. Είναι μόνο δυνατή για καλώδια εφ'όσον αυτό 

προβλέπεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. 

Προβλέπονται οι κατωτέρω δυνατότητες στηρίξεως των καλωδίων στην περίπτωση ορατής 

τοποθέτησης.  

• Τοποθέτηση πάνω σε σχάρα ή κρεβατίνα.  

• Στήριξη σε σιδηρόδρομο.  

• Στήριξη σε διμερή πλαστικά στηρίγματα.  

• Στήριξη σε διμερή μεταλλικά στηρίγματα. 

Στην περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων πάνω σε σχάρα ή κρεβατίνα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 

για την σωστή τους πρόσδεση. Κάθε καλώδιο πρέπει να προσδένεται ανεξάρτητα με ειδική πλαστική 

ταινία και σε αποστάσεις που δεν ξεπερνούν το 1,5 m. Τα καλώδια πρέπει να είναι τακτικά 

τοποθετημένα πάνω στη σχάρα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής κάθε 

καλωδίου σε όλο το μήκος, καθώς επίσης και η δυνατότητα αντικαταστάσεως κάποιου καλωδίου χωρίς 

να θιγούν τα υπόλοιπα.  

Στην περίπτωση στηρίξεως σε σιδηρόδρομο πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ευθύγραμμη πορεία των 

καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σημείων στηρίξεως που πρέπει να είναι περίπου 3 στηρίγματα 

ανά μέτρο. Η  βάση των σιδηροδρόμων  θα έχει κατάλληλη διατομή από έλασμα πάχους 1 mm και θα 

είναι ισχυρά γαλβανισμένη ηλεκτρολυτικά, θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών  

βυσμάτων [ΟΥΠΑΤ] και γαλβανισμένων κοχλιών. Τα στηρίγματα των καλωδίων θα είναι ισχυρής 

κατασκευής απο συνθετική  ρητίνη ή ανθεκτικό  πλαστικό κατάλληλα για στερέωση σε σιδηρόδρομο 

πλαστικό  θα στηρίζoνται στον σιδηρόδρομο μέσω κοχλιών που θα είναι επινικελωμένοι ή 

επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην περίπτωση στηρίξεως σε διμερή πλαστικά στηρίγματα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για την 

ευθύγραμμη πορεία των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σημείων στηρίξεως που πρέπει να είναι 

περίπου 3 στηρίγματα ανά μέτρο. 

Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του στηρίγματα. Το ένα τμήμα των στηριγμάτων 

θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων [ΟΥΠΑΤ] και κοχλιών. Το άλλο θα 

τοποθετείται "κουμπωτά" στο πρώτο συγκρατώντας συγχρόνως και το καλώδιο. 

Μεταλλικά διμερή στηρίγματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για καλώδια μεγάλης διατομής για τα οποία 

δεν υπάρχουν κατάλληλου μεγέθους διμερή πλαστικά στηρίγματα. Η στήριξη θα είναι ίδια με αυτή των 

σωλήνων χαλκού. Δηλαδή το ένα τμήμα του στηρίγματος θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω 

εκτονωτικών βυσμάτων [ΟΥΠΑΤ] και κοχλιών που αποτελούν εξάρτημα του τμήματος αυτού. Το άλλο 

τμήμα θα συνδέεται με το πρώτο μέσω 2 κοχλιών συγκρατώντας το καλώδιο. Θα είναι 

κατασκευασμένα από ορείχαλκο. 

Εκτός των τρόπων στηρίξεως που περιγράφησαν πιο πάνω απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη 

τοποθέτηση και στήριξη ορατών καλωδίων. 

Στην περίπτωση ορατής τοποθέτησης καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν στις διακλαδώσεις ειδικά κουτιά 

πλαστικά "ανθυγρού" τύπου. 
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5.5.3 Τοποθέτηση σε σωλήνες 

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιούνται σωλήνες μέσα στους οποίους θα οδεύουν τα καλώδια και 

οι αγωγοί. Οι διάφοροι τύποι σωλήνων που χρησιμοποιούνται γενικά περιγράφονται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο των σωληνώσεων.  

Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με την διατομή και τον αριθμό των διερχομένων αγωγών καθορίζεται 

από τον ακόλουθο πίνακα (για καλώδια τύπου ΝΥΑ). 

 

Μέχρι 3 αγωγοί 1.5 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ13.5 ή χαλυβδοσωλήνας Φ13.5 

4 έως 7 αγωγοί 1.5 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ16 ή χαλυβδοσωλήνας 
Φ16 

8 έως 12 αγωγοί 1.5 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ23 ή χαλυβδοσωλήνας 
Φ21 

Mέχρι 
2 αγωγοί 2.5 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ13.5 ή χαλυβδοσωλήνας 

Φ13.5 

3 ή 4 αγωγοί 2.5 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ16 ή χαλυβδοσωλήνας Φ16 

3 ή 4 αγωγοί 4 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ23 ή χαλυβδοσωλήνας 
Φ21 

3 ή 4 αγωγοί 6 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ23 ή χαλυβδοσωλήνας 
Φ21 

3  αγωγοί 10 mm2 : Πλαστικός σωλήνας Φ23 ή χαλυβδοσωλήνας 
Φ21 

5  αγωγοί 10 mm2 : Χαλυβδοσωλήνας Φ29  
 

 

Για γραμμές καλωδίων ΝΥΜ και ΝΥΥ που οδεύουν μέσα σε σωλήνες ισχύει γενικά ο κανόνας η 

εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. 

 

5.   ΚΟΥΤΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον τύπο του 

σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών διακλάδωσης καθορίζεται 

ανεξάρτητα του σχήματος σε 70mm. 

 

Κουτιά διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ 

Τα κουτιά διακλάδωσης των ορατών καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι τύπου ανθυγρού από ειδικό 

πλαστικό (duroplastic) εσωτερικής διαμέτρου Φ70mm προστασίας ΙΡ-54 τουλάχιστον, έστω και αν ο 

χώρος όπου βρίσκονται είναι ξηρός, το πολύ μέχρι (4) εισόδων-εξόδων. 

Οι είσοδοι-έξοδοι θα είναι ελικοτομημένες με σπείρωμα Pg16 για την κοχλίωση στυπιοθλιπτών από 

ειδικό πλαστικό με ελαστικά παρεμβύσματα για καλώδια διαμέτρου 9-15mm. 

Για καλώδια με μεγαλύτερη διάμετρο από Φ15mm ή σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες 

είσοδοι-έξοδοι από (4) ανά σημείο διακλάδωσης θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνα κουτιά 

100x100x45mm ή ορθογώνια 100x125x50mm με ελικοτόμηση Pg16 και Pg21mm αντίστοιχα. Οι 
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χρησιμοποιούμενοι στυπιοθλίπτες θα είναι κατάλληλοι για κοχλίωση στις αντίστοιχες εισόδους Pg16 ή 

Pg21 και κατάλληλοι για καλώδια 9-15mm (Pg16), 11-19mm (Pg21), και 15-27mm (Pg29). 

 

Κουτιά διακλάδωσης πλαστικών σωλήνων 

Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν στις χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις θα είναι από 

ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) διαμέτρου Φ70mm και βάθους 34mm με χτυπημένα ανοίγματα 

Φ13,5mm και πλαστικό κάλυμμα κουμπωτό (snap-in). Κουτιά κυκλικής μορφής θα χρησιμοποιηθούν 

το πολύ μέχρι τέσσερις διευθύνσεις σωλήνων (εισόδους-εξόδους). Για περισσότερες διευθύνσεις θα 

χρησιμοποιηθούν τετράγωνα κουτιά από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαστάσεων 80x80x50mm και 

100x100x50mm με χτυπημένα ανοίγματα Φ16 αφ'ενός και Φ16 και 21mm αφ'ετέρου. 

 

Κουτιά τοίχου μη στεγανών διακοπτών και ρευματοδοτών 

Τα κουτιά διακοπτών και ρευματοδοτών (μη στεγανών) για χωνευτή κατασκευή θα είναι από ειδικό 

πλαστικό (duroplastic) διαμέτρου 58mm και βάθους 38mm περίπου με χτυπημένα ανοίγματα 

Φ13.5mm με ή χωρίς λαιμούς στις εισόδους. 

 

Κουτιά διακλαδώσεων για χαλύβδινους σωλήνες 

Για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16. 

Τα κουτιά διακλαδώσεων των χαλυβδίνων ηλεκτρικών σωλήνων Pg13.5 και Pg16 θα είναι χυτοσιδηρά 

εσωτερικής διαμέτρου Φ70mm και βάθους 38mm με μονωτική επένδυση με τρείς ή τέσσερις 

εισόδους-εξόδους κοχλιοτομημένες για τον αντίστοιχο σωλήνα (Pg13.5 και Pg16) με κάλυμμα από 

μαύρη λαμαρίνα και ελαστικό παρέμβυσμα (τσιμούχα). Είσοδος του κουτιού που δεν θα 

χρησιμοποιηθεί θα φέρει χαλύβδινο βιδωτό πώμα (τάπα) αντιστοίχης ελικοτομήσεως. 

Για χαλύβδινους σωλήνες Pg16,-21,-29 και -36. 

Τα κουτιά διακλάδωσης για τους ανωτέρω σωλήνες θα είναι χυτοσιδηρά, τετράγωνα διαστάσεων 

90x90x45 mm για σωλήνες Pg36, με μονωτική επένδυση και κάλυμμα από μαύρη λαμαρίνα, ικανού 

πάχους με ελαστικό παρέμβυσμα. Τα κουτιά θα έχουν κοχλιοτομημένα ανοίγματα για τις αντίστοιχες 

σωληνώσεις. Ολες οι είσοδοι που δεν θα χρησιμοποιηθούν από σωλήνες θα κλεισθούν με χαλύβδινο 

βιδωτό πώμα (τάπα). 

 

6.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Γενικοί Όροι 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων προϋποθέτει την από πλευράς αναδόχου των 

Η/Μ εγκαταστάσεων του Έργου την τήρηση των παρακάτω. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση τα παρακάτω : 

α. Κατασκευαστικά σχέδια των πινάκων που θα περιλαμβάνουν : 

- Όψεις, γεωμετρικές διστάσεις και πάχη λαμαρίνας 

- Διάταξη ζυγών, διαστάσεις και ονομαστική ένταση σε Α 
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- Μέγιστη αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως  

- Τύπο και διάταξη στηριγμάτων ζυγών 

- Βαθμός προστασίας κατά DIN 40050 

- Ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών στοιχείων οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχους και 

μέτρησης  

- Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στήριξης των πινάκων στα οικοδομικά στοιχεία και 

λεπτομέρειες προσπέλασης των καλωδίων. 

β. Πλήρη σειρά τεχνικών καταλόγων του κατασκευαστή του πίνακα που θα περιλαμβάνουν 

έντυπες τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά για όλα τα όργανα των πινάκων και τον 

τρόπο κατασκευής των πινάκων. 

γ. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων για τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: 

- Ονομαστική τάση σε V 

- Αντοχή σε συμμετρική και κρουστική ένταση βραχυκυκλώματος 

- Ονομαστική ένταση των ζυγών σε Α 

- Βαθμός προστασίας κατά DIN 40050 

δ. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων ότι έχουν γίνει στο εργοστάσιο οι πιο κάτω 

έλεγχοι και δοκιμές : 

- Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 

- Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας  

- Δοκιμές γείωσης 

- Έλεγχος συρματώσεων και συστημάτων μανδάλωσης 

- Έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας  

Για τους πίνακες μικρών διαστάσεων και ονομαστικής έντασης μικρότερης από 100Α από τα 

παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση όσα κρίνονται απαραίτητα ή ζητηθούν από την 

Επίβλεψη. 

Περαιτέρω από πλευράς κατασκευαστικής διαμόρφωσης οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι μεταλλικοί 

πίνακες (με διάκριση σε πίνακες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης ή ιστάμενοι τύπου πεδίου και 

αντίστοιχα σε στεγανούς και μη στεγανούς).  

 

Μεταλλικοί πίνακες τύπου STAB (με κλέμμενς) 

Οι πίνακες θα αποτελούνται από μεταλλικό κουτί λαμαρίνας D.K.P. και θα είναι κατάλληλοι για την 

τοποθέτηση οργάνων μέσω φορέων σχήματος ΩΜΕΓΑ. 

Η μετωπική τους πλάκα θα είναι επίσης μεταλλική και θα φέρει τις απαραίτητες τρύπες για τα όργανα 

του πίνακα. Προσαρμόζεται στο κουτί μέσω 4 χρωμιωμένων κοχλιών. Η μετωπική πλάκα κάτω από 

κάθε όργανο θα φέρει πινακίδα με χρωμιωμένο πλαίσιο και ζελατίνα για την αναγραφή των 

κυκλωμάτων. Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι τουλάχιστον 1,25 χλστ. Οι πίνακες θα είναι βαμμένοι 

από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώμα γκρί σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, 

ημιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τις υποδείξεις της 

επίβλεψης.  

Οι πίνακες θα φέρουν πόρτες από διαφανές πλεξιγκλάς με μαγνητικό κλείσιμο, ή θα είναι μεταλλικές 

της αυτής κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα.  

Οι μεταλλικές πόρτες θα φέρουν: 
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• Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες 

του έργου (PAS PAR TOUT). 

• Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 

• Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 

τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

• Ακροδέκτη γείωσης. 

Η μεταλλική πόρτα θα φέρει τελική βαφή ηλεκτροστατικής απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης. 

‘Ολα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π.) θα πρέπει 

να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα). 

Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέσα στον πίνακα, ώστε 

αφ'ενός να παρέχει άνεση για την σύνδεση και όδευση των καλωδίων και αφ'ετέρου να είναι αισθητικά 

και λειτουργικά σωστά για αυτόν που τα χειρίζεται. 

Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές: 

• Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω μέρος του πίνακα. 

• Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συμμετρικά ως προς κατακόρυφο άξονα. 

• Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συμμετρικά 

ως προς κατακόρυφο άξονα. 

Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές και θα είναι 

στην άκρη τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με βίδες και γκρόβερ. 

Οι μπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωμένες τυποποιημένων διατομών κατά DIN 43671/9.53 και 

επιτρεπόμενης έντασης τουλάχιστον ίσης με τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα. Θα υπολογισθούν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 οC καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας. 

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως. 

Οι μπάρες θα διαστασιολογηθούν για στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την 

αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερμοκρασίας των 

ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει 

να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDE. 

Ισχύει και για τους πίνακες η ίδια κωδικοποίηση χρωμάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα 

ισχύσει για τους αγωγούς. 

Μέσα στους πίνακες στο πάνω μέρος και σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν ακροδέκτες ["κλέμμενς"], 

στους οποίους θα οδηγηθούν εκτός των αγωγών φάσεως και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε 

γραμμής, ώστε οι αγωγοί κάθε γραμμής εισαγόμενης στον πίνακα να συνδέονται μόνο σε κλέμμενς 

συνεχόμενα. 

Η σειρά [ή οι σειρές] των κλέμμενς θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Σε 

περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερες από μία σειρά κλέμμενς, κάθε υποκείμενη σειρά θα βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την επόμενη υπερκείμενή της. 

Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τα κλέμμενς από την κάτω πλευρά τους, ώστε η πάνω 

να είναι ελεύθερη για ευχερή σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι χαρακτηριζόμενες στα σχέδια 

εφεδρικές γραμμές θα είναι και αυτές συνδεσμολογημένες μέχρι τα κλέμμενς. 

H εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο ίδιος 

βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 
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Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση 

να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με την βοήθεια των 

κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και ο δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω. 

Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 

Προδιαγραφές: 

• Ελληνικούς Κανονισμούς 

• DIN.  VDE 0660/Μέρος 500 

• ΙΕΕ. Kανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση). 

• IEC 439 –1 

Οι πίνακες θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας 

ΙΡ31 ή IP43 κατά DIN 40050. 

Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται από μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης 

διαμέτρου. 

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια 

κ.λ.π. τα οποία θα παραδοθούν πριν την βεβαίωση περάτωσης: 

• Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

• Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών 

του πίνακα. 

• Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

 

Μεταλλικοί πίνακες στεγανοί 

Αυτοί θα είναι ιδίας κατασκευής όπως αναφέρεται παραπάνω με την διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατά DIN 40050. 

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι 

στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι τύπου ερμαρίου κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

 

7.  ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι πίνακες θα περιέχουν (σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια): 

 Γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN 49290 

 Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 

 Αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες κατά VDE 0611 

 Ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού κατά VDΕ 0660 

 Μετρητή και καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας 

 Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462 

 Λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα». 
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Στο κάτω µέρος του πίλλαρ θα τοποθετηθούν οι κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. Η διάταξη του 

ηλεκτρικού κυκλώµατος θα είναι η εξής : 

 Γενικός τριπολικός διακόπτης 

 Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης 

 Μαγνητοθερµικός διακόπτης για κάθε κύκλωµα φωτισµού 

 Ηλεκτρονόµος ισχύος για κάθε κύκλωµα φωτισµού 

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους, ενδεικτικού 

τύπου Siemens, καμπύλης τύπου C, 6kA, κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και DIN-46277. 

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές 

ασφάλειες μέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500VAC με βιδωτά πώματα και 

συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70ΚΑ. Πάνω από 63Α θα είναι 

μαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100ΚΑ τάσης 500VAC. 

Οι μικροαυτόματοι (Αυτόματες Ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών 

VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Οι  μικροαυτόματοι  είναι  εφοδιασμένοι  με  θερμικά  και  μαγνητικά  στοιχεία,  

ώστε  αυτόματα  να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και 

βραχυκυκλώματα. Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που καλύπτουν 

τη χαρακτηριστική τους 

Ονομαστικό ρεύμα 

ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Ρεύμα στο 

οποίο 

επενεργούν 

τα μαγνητικά 

Τύπος L ή Η μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641  

CEE ΡUΒL.19 

πάνω απο 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξηγήσεις 

- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής: Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν 

ανοίγει. 

- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής: Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος 

οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. 

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση από 

τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού 

έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 

Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιηθούν  μικροαυτόματοι  μικρότερης  ισχύος  διακοπής  από  τη  στάθμη 

βραχυκυκλώματος  του  πίνακα  στον  οποίο  ανήκουν,  τότε  πριν  από  αυτούς  θα  προταχθεί  

συντηκτική ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω 

πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής 

των μικροαυτόματων). Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που 

προτάσσονται των μικροαυτομάτων 
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Στάθμη βραχυκυκλώματος Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, 

σύμφωνα με VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

≤ 1.500 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

≤  3.000 35 A     

≤  5.000  50 A    

≤  7.000   63 A   

≤ 10.000    80 A  

> 10.000     100 A 

 

Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ 

των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. 

Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του 

συστήματος. 

Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το 

προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο 

για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SJ6. 

Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 060 και θα xρησιμοποιούνται για 

προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 

30μΑ. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM3. 

Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί , διπολικοί, ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των 

μικροαυτομάτων του τύπου C της παραπάνω παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε 

ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από 

συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα και 

σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α. 

Οι βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των 

κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τις γραμμές που τροφοδοτούνται από 

βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις. 

Μια πλήρη ασφάλεια είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύμφωνα προς τα DIN 49510-

49325 μετά σπειρώματος. 

Ε16 (τύπου μινιόν) ως τα 25 Α 

Ε27 ως τα 25 Α 

Ε33 ως τα 63 Α 

R11/4 inch ως τα 100Α 

 

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη βάση του πίνακα με βίδες ή θα φέρει σύστημα 

ταχείας μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα. Το μεταλλικό σπείρωμα 

που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη. Μέσα στη βάση 
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τοποθετείται μήτρα για φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης 

έντασης. Το πώμα θα έχει κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN 49514. 

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύμφωνα με το DIN 49515 και με τις προδιαγραφές 

VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500 V. 

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α: 

6,10,16,20,25 για Ε16 ή Ε27 

35,50,63 για Ε33 

80,100 για R1 ¼’’ 

 

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων: 

 Φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική του ένταση μικρής 

διάρκειας. 

 Φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας. 

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά. σχέδια 

κλπ, τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης:  

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

Ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και θα συνδέεται στην 

κεντρική ασφάλεια του πίνακα. Η ηλεκτρική τροφοδοσία του θα γίνεται από τον ίδιο τον πίνακα, μεσω 

ξεχωριστού κυκλώματος και προστασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αποκλειστικά από 

μπαταρίες. Ο μετρητής θα διαθέτει εφεδρική πηγή ενέργειας για τη διατήρηση των ρυθμίσεών του σε 

περίπτωση διακοπής της τάσης.  

Ο μετρητής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και παρακολούθηση της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης του κτιρίου, ανά υποπίνακα. Θα έχει δυνατότητα καταγραφής της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης και επικοινωνίας και παρουσίασης των στοιχείων σε απομακρυσμένο ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, μέσω ιντερνετ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Schneider Electric PM5000 LCD Digital Power Meter ή ισοδύναμος. 

 

8.   ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Για τις γειώσεις θα εφαρμοσθεί ο ΕΛΟΤ HD 384. Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί 

η υφιστάμενη γείωση του κτιρίου. Στην υφιστάμενη γείωση θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις της 

αντίστασης ως προς το έδαφος.  

Εάν η αντίσταση είναι μικρότερη από 1ΩΜ τότε θα γειωθούν όλα σε αυτή, διαφορετικά εάν η 

αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 1ΩΜ και μέχρι 3ΩΜ θα προστεθούν ηλεκτρόδια γειώσεως στα 

ακρότατα σημεία του δικτύου.  

Σε περίπτωση διαπίστωσης της ανεπάρκειας της υφιστάμενης γείωσης, θα κατασκευαστεί νέα διάταξη 

γείωσης, με τρίγωνο γείωσης, σε θέση που θα καθοριστεί από την επίβλεψη 
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Στους πίνακες διανομής θα υπάρχει ιδιαίτερος αγωγός γειώσεως (χαρακτηρισμός SL ή κατά τη 

νεότερη ορολογία ΡΕ). 

Στους πίνακες η σύνδεση του ζυγού γειώσεως με τις επιμέρους καταναλώσεις θα είναι διακεκριμένη 

και εύκολα λύσιμη, δηλαδή θα τοποθετηθούν ακροδέκτες ράγας ταχείας συνδέσεως. 

Από το σημείο συνδέσεως στον πίνακα και προς την κατεύθυνση των καταναλώσεων ο ουδέτερος 

αγωγός και ο αγωγός γειώσεως θα είναι τελείως χωρισμένοι και μονωμένοι και δεν θα επιτραπεί καμία 

σύνδεση (μάτισμα). 

Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι μονωμένοι μέσα στον ίδιο σωλήνα επικαλύψεως του καλωδίου ή μπορεί 

να είναι γυμνοί ξεχωριστά. 

Τα τρίγωνα γειώσεως θα αποτελούνται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

 Ηλεκτρόδια γειώσεως: Τα ηλεκτρόδια γειώσεως θα είναι σύμφωνα με το DIN 48852 S μήκους 

2,5m από μορφοσίδηρο, διατομή σταυρού διαστάσεως 50x50mm με κυκλικό άξονα 

συμμετρίας 9mm, θερμά επιψευδαργυρωμένα με ακροδέκτη από χαλύβδινο έλασμα, που θα 

τοποθετηθούν στο έδαφος, σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3,00m. 

 Φρεάτια: Τα φρεάτια θα έχουν διαστάσεις 30x30cm και θα έχουν διπλά χυτοσιδηρά 

καλύμματα. 

Μέσα στα φρεάτια θα ανυψώνονται μέχρι τη μέση του ύψους τους, οι κεφαλές των 

ηλεκτροδίων. Το δάπεδο των φρεατίων θα διασταυρωθεί με χαλίκια. 

 Αγωγοί γειώσεως: Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι πολύκλωνοι χάλκινοι επικασσιτερωμένοι 

ανάλογης διατομής και θα  ενώνουν  κάθε  ακροδέκτη και στη συνέχεια θα συνδέονται με το 

σύστημα που απαιτείται να γειωθεί.  

Οδηγίες εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση της ράβδου στο έδαφος μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

 Σε μαλακά εδάφη με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού μηχανήματος, φροντίζοντας η ράβδος 

να είναι σε κατακόρυφη θέση. 

 Σε βραχώδη εδάφη, με τη διάνοιξη οπής από διατρητικό μηχάνημα διαμέτρου 100mm 

τουλάχιστον και βάθους 2m τουλάχιστον. Η οπή γεμίζεται με βελτιωτικό γείωσης ή με 

σκυρόδεμα και στη συνέχεια τοποθετείται η ράβδος γείωσης με τη χρήση βαριάς, 

φροντίζοντας η ράβδος να είναι σε κατακόρυφη θέση. 

Μετά την τοποθέτησή της, η ράβδος συνδέεται με τον αγωγό γείωσης. Η σύνδεση γίνεται εντός 

κατάλληλου φρεατίου. Η ράβδος γείωσης μπορεί να συνδεθεί με αγωγούς και σφιγκτήρες 

κατασκευασμένους από τα υλικά: Cu, Cu/eSn, Ms, Stainless steel. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 

Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες)  Όξινη 

ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες). 

Τάση θραύσεως (εφελκυσμός) 600 - 770Ν/mm2 

Σχέση ελαστικής / πλαστικής παραμόρφωσης 0,80 – 0,95 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,25μΩm 

Πάχος επιμετάλλωσης > 250μm 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  18 / 38  

Η ανωτέρω ράβδος θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τις κάτωθι δοκιμές όπως προβλέπονται από 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγματοποίηση των δοκιμών αποδεικνύεται με δελτίο 

αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 

πραγματοποίηση των δοκιμών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. 

Συνδεσμολογία  

 

 

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του έργου δεν επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς, τιμές αντίστασης γείωσης, ο εργολάβος οφείλει να θεραπεύσει το σύστημα γείωσης 

προσθέτοντας επιπλέον ράβδους σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου.   

Ενδεικτικός τύπος: ELEMKO, ή ισοδύναμος  

 

8.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Οι εγκατάσταση Χαμηλής Τάσεως θα ελεγχθεί και θα δοκιμασθεί πριν παραδοθεί τα δε αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ελέγχου θα υποβληθούν στην Επίβλεψη, η οποία διαφορετικά δεν θα θεωρήσει το έργο 

τελειωμένο. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών, Υπεύθυνων 

Δηλώσεων (π.χ. ηλεκτροδότησης, πιστοποιητικό γείωσης από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο κλπ.) 

απαιτηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της επίβλεψης, χωρίς επιπλέον 

αμοιβή. 

Κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου η Επίβλεψη μπορεί να προβαίνει κατά την κρίση της, σε 

αναγκαίες δοκιμές, προκειμένου να διαπιστώσει την εκτέλεση ή μη μέρους ή του συνόλου των 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τους όρους της συμβάσεως,  ενώ ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό και τα ανάλογα όργανα και διατάξεις μετρήσεως 

για την εκτέλεση των δοκιμών, χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτό αμοιβή. 

Για κάθε μια από της παραπάνω δοκιμές θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται 

από τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα. 

Οι δοκιμές αυτές αποτελούνται συνοπτικά από τα παρακάτω: 

• Έλεγχος τοποθετήσεως και οδεύσεως των καλωδίων 

• Έλεγχος των αντιστάσεων γειώσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΝΗΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ UTP 4’’ CAT6 

Τα καλώδια θα είναι τεσσάρων ζευγών με αγωγούς συνεστραμμένους κατά ζεύγη (twisted pairs) 100 

Ohm διαμέτρου αγωγών 0,6mm (23 AWG) κατά το πρότυπο EIA-TIA 568A για συχνότητες 300MHz. 

Τα καλώδια μεταφοράς φωνής και δεδομένων θα συνοδεύονται από τα εξής πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ποιότητας παραγωγής ΙSO 9001 

• Πιστοποιητικό συμμορφώσεως CE 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων θα είναι: 

• Αγωγοί 23AWG 

• Θωράκιση από φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη, αγωγός συνεχείας  από 

επικασσιτερωμένο χαλκό. 

• Βήμα συστροφής κάθε ζεύγους διαφορετικό από τα άλλα. 

• Εξωτερικός μανδύας από PVC 

• Διάμετρο του καλωδίου μικρότερη από 7,8mm 

• Μέγιστη Απόσβεση 29.7db/100m σε συχνότητα 300MHz. 

 

 Ενδεικτικός τύπος:  BELDEN, PIRELLI ή  ισοδύναμος 

 

2. ΠΡΙΖΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CAT 6 

Η πρίζα θα είναι RJ45 κατηγορίας 6 – 250ΜΗz για καλώδιο UTP/FTP με σφηνωτή σύνδεση. Θα είναι 

πλήρως  συμβατή και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ISO 11801 / ΕΝ 50-173.  Θα 

μπορεί να χρησιμοποιείται για την μετάδοση φωνής, δεδομένων και εικόνας σε δίκτυα με ψηλές 

ταχύτητες μετάδοσης (Εthernet, ATM…).   

Στο πίσω μέρος οι επαφές θα είναι τύπου 110 ή ¼ στροφής ή άλλου κατάλληλου και πιστοποιημένου 

από τον κατασκευαστή για τερματισμό των οριζόντιων καλωδίων με γρήγορη σύνδεση ανά ζεύγος 

καλωδίων χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο (αν απαιτείται) συρμάτωσης για σφηνωτή σύνδεση. 

Θα διαθέτει ακροδέκτες με επαφές αυτόματης απογύμνωσης των ζευγών του καλωδίου (τύπου IDC). 

Θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εντοιχισμένο ή εξωτερικό στεγανό κουτί, ενδοδαπέδιο καθώς και σε 

σύστημα καναλιών. Θα είναι συμβατή με την σειρά διακοπτικού υλικού που προδιαγράφεται στη 

μελέτη. Θα φέρει διάφανη θήκη ετικέτας για την ταυτοποίηση της πρίζας καθώς και ένδειξη τύπου 

σύνδεσης ανά πόρτα (φωνή ή δεδομένα) 

 

3. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ RG59 

Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση και μεταφορά σήματος TV και για ορατή ή χωνευτή 

μέσα σε σωλήνες εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. 
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Το καλώδιο θα είναι ομοαξονικό, χαρακτηριστικής αντίστασης 75Ω. Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι 

χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 1,13 mm με μόνωση πολυαιθυλενίου (CELL-PE) πάχους περίπου 1,83 

mm. 

Η θωράκιση θα είναι διπλή από φύλλο αλουμινίου  και από πλέγμα συρματιδίων κράματος χαλκού και 

κασσίτερου. Η εξωτερική του επένδυση θα είναι από άσπρο PVC. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το κεφάλαιο αφορά την εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

κτύου και ζεστού νερού χρήσης.  

Ισχύουν και ακολουθούνται οι ΕΤΕΠ: 

 04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

 04-01-04-02: Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους 

πλαστικούς σωλήνες 

 04-04-03-01: Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 

 04-04-03-01: Υδραυλικοί υποδοχείς Ατόμων Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

 

2. ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Δίκτυα Διανομής Νερού Χρήσης 

Το δίκτυο διανομής νερού χρήσης εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων του κτιρίου Αποδυτηρίων. 

Το δίκτυο υδροδότησης περιλαμβάνει τα παρακάτω δίκτυα: 

i. Δύο δίκτυα προσαγωγής κρύου (πόσιμου) νερού. 

ii. Δίκτυο προσαγωγής ζεστού νερού. 

iii. Δίκτυο επιστροφής (ανακυκλοφορίας) ζεστού νερού 

Τα κεντρικά δίκτυα διανομής του νερού χρήσης, θα αρχίζουν από τον χώρο του μηχανοστασίου, από 

όπου με κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα θα τροφοδοτηθούν οι καταναλώσεις. 

Τα δίκτυα διανομής νερού χρήσης θα είναι από χαλκοσωλήνες ευθύγραμμους για τις οριζόντιες και 

κατακόρυφες οδεύσεις. 

Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής, νεροχυτών κλπ. θα προβλεφθούν 

γωνιακοί διακόπτες. 

Όλες οι σωλήνες προσαγωγής κρύου, ζεστού νερού χρήσης και ανακυκλοφορίας θα θερμομονωθούν. 

Η μόνωση των σωλήνων θα γίνεται όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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3. ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ 

Ο αναµικτήρας είναι οικονοµικός στο νερό καθώς και στην κατανάλωση ζεστού νερού, ονοµαστικής     

διαµέτρου DN 15. Λειτουργεί µε πίεση ενός δακτύλου και είναι κατάλληλος και για αναπήρους. 

Είναι  αντιβανδαλιστικού  τύπου  και ρυθμιζόμενης  ροής  από  5 - 45 sec. 

Φέρει διάταξη αντεπιστροφής, διάταξη ανάµιξης αέρα και φίλτρο και λειτουργεί µεταξύ 4οC έως 

60οC. 

 

4 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΚΡΥΟΥ – ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

Ο αναµικτήρας τοίχου κρύου - ζεστού νερού αποτελείται απο διάταξη χωνευτή περιλαµβάνουσα τον 

κρουνό αναµίξεως ζεστού - κρύου νερού µαζί µε τον αυτόµατο θερµοστάτη για προ επιλογή της 

θερµοκρασίας. 

Η ποσότητα του νερού καθώς και το κλείσιµο - άνοιγµα του κρουνού γίνεται µε µε πίεση ενός δακτύλου 

και είναι κατάλληλος και για αναπήρους. Η διάµετρος των σωληνώσεων που συνδέεται ο θερµοστάτης 

και ο κρουνός είναι DIN15.  

Η έξοδος του αναμικτήρα καταλήγει σε επίτοιχη κεφαλή ντους, διάταξη ανάµιξης αέρα, 

αντιβανδαλιστικού τύπου. 

Ο θερµοστάτης κρατά αυτόµατα τη θερµοκρασία σταθερή ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου. 

Η ρύθµιση της θερµοκρασίας του θερµοστάτου έχει γίνει από το εργοστάσιο για θερµοκρασία 

εισερχόµενου νερού 65οC για το θερµό και 15οC για το κρύο και πίεση νερού για τη λειτουργία από 

0,5 έως 6 bar.  

Στη  περίπτωση  που  σταµατήσει  η  παροχή  κρύου  νερού  αυτόµατα  ο  θερµοστάτης αποκόπτει και 

το ζεστό νερό. 

 

5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τα δίκτυα των κεντρικών δικτύων του ζεστού νερού στο κτίριο θα μονωθούν με κοχύλια από αφρώδες 

ελαστομερές υλικό πάχους τοιχώματος 9mm. 

Οι σωληνώσεις θα μονωθούν μετά την αποπεράτωση της δοκιμής στεγανότητας. 

Ενδεικτικός τύπος :  ARMAFLEX, ISOPIPE ή  ισοδύναμος 

 

6. ΒΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΦΑΙΡΟΚΡΟΥΝΟΥ (BALL VALVE) 

Στις σημειούμενες θέσεις στα σχέδια, όπως και στην αναχώρηση κάθε κλάδου από τον κεντρικό 

συλλέκτη, θα εγκατασταθούν βάννες, για την απομόνωση των διαφόρων κλάδων ή και την ρύθμιση 

της ροής. 

Οι βάννες θα είναι ορειχάλκινες ή πλαστικές, PE, τύπου σφαιροκρουνού αντοχής σε πίεση 10bar. 

Ενδεικτικός τύπος : CIM, GIACOMINI ή ισοδύναμος 
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7. ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 

Θα εγκατασταθούν στις σωληνώσεις ύδρευσης, στην αρχή των δικτύων για προστασία των 

θερμοστατικών βαλβίδων. Τα φίλτρα θα έχουν κορµό από φωσφορούχο ορείχαλκο και αφαιρετό 

καλάθι ανοξείδωτου χάλυβα, θα είναι πίεσης λειτουργίας 16 bar για θερµοκρασία νερού έως 95οC 

και µέσω βαρών. 

8. ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Η αντλία είναι κατάλληλη για ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης, με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη 

περιορισμένου θορύβου. Θα είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και η λειτουργία της θα 

ρυθμίζεται από αισθητήριο θερμοκρασίας. 

Ενδεικτικό τύπος: Grundfos ALPHA1 

 

9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την αποπεράτωση του δικτύου άρδευσης, το δίκτυο θα υποβληθεί σε πίεση 10bar για 24 

συνεχείς ώρες κατά κλάδους αφού βέβαια θα ταπωθούν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 

Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιμές, η διαρροή θα επισκευάζεται και η δοκιμή θα 

επαναλαμβάνεται. 

Μετά την υδραυλική δοκιμή στεγανότητας ακολουθεί ο ηλεκτρικός έλεγχος των πηνίων των 

ηλεκτροβανών, που συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο των συνδέσεων των καλωδίων τους, τον έλεγχο της 

επικοινωνίας τους με τους προγραμματιστές και τον ηλεκτρικό έλεγχο των αντίστοιχων εξόδων των 

προγραμματιστών.  

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τις δοκιμές, το πρόβλημα θα επισκευάζεται και η δοκιμή θα 

επαναλαμβάνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα µε: 

i. Τους  όρους  των  κανονισμών  του  Ελληνικού  κράτους  που  ισχύουν  για  κάθε κατηγορία 

τους. 

ii. Τους όρους των επίσημων κανονισμών που ισχύουν στη χώρα προέλευσης των μηχανημάτων, 

συσκευών και οργάνων για  όσα  απ’  αυτά  προέλευσης  εξωτερικού, δεν υφίστανται επίσημοι 

κανονισμοί που ισχύουν στο Ελληνικό κράτος. 

iii. Τους  όρους  της  παρούσης,  της  Τεχνικής  Περιγραφής,  του  Τιμολογίου,  του 

Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων Σχεδίων, δηλαδή των στοιχείων της Σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου. 

iv. Τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας καθώς και τις σχετικές εντολές, οδηγίες και υποδείξεις 

της Επίβλεψης 

 

2. ΛΕΒΗΤΑΣ 

Ο λέβητας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 317L, πιεστικού τύπου, μεγάλου όγκου νερού, χαμηλών 

θερμοκρασιών, συμπύκνωσης καυσαερίων, χαμηλών ρύπων, κατάλληλος για λειτουργία για καύση 

ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου. Θα έχει ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τη μελέτη και τον ακόλουθο 

πίνακα. 

Ο λέβητας θα είναι προσυναρμολογημένος, με το σύνολο των υλικών από τον ίδιο κατασκευαστή, 

ελεγμένα, προρυθμισμένα και πιστοποιημένα στο εργοστάσιο, με το σύνολο των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών.  

Ο λέβητας θα πρέπει να δίνει άνετα την θερμική ισχύ που απαιτείται με βαθμό απόδοσης 104% σε 

μερικό φορτίο και θερμοκρασία επιστροφής 30oC (θα συνοδεύεται με σχετική επίσημη πιστοποίηση). 

Ο λέβητας θα διαθέτει ένα στόμιο προσαγωγής θερμού νερού και δύο στόμια επιστροφής, ένα σε 

χαμηλή θερμοκρασία για λειτουργία συμπύκνωσης και ένα σε υψηλή θερμοκρασία. 

Ο λέβητας θα έχει δυνατότητα πλήρους ανάκτησης της λανθάνουσας ενέργειας που περιέχεται στα 

καυσαέρια, με συμπύκνωση των περιεχομένων υδρατμών και μείωση της θερμοκρασίας έως τους 

20oC (αναλόγως τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής). Η συμπύκνωση θα λαμβάνει χώρα στην 

τελευταία διαδρομή των καυσαερίων, εντός κατάλληλα διαμορφωμένων ανοξείδωτων αυλών. 

Η πίεση λειτουργίας του λέβητα, βεβαιωμένη από το εργοστάσιο κατασκευής του πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 6 ATΜ. 

Ο λέβητας θα είναι μονωμένος εξωτερικά με ορυκτοβάμβακα (ή άλλο ισοδύναμο υλικό) ελάχιστου 

πάχους 100mm, που θα προστατεύεται με εξωτερική καλαίσθητη επένδυση από λαμαρίνα.  

Ο λέβητας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με: 

• Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου, με δυνατότητα αλληλουχίας λεβήτων. 

• Στόμια λήψεως θερμού νερού προσαγωγής και επιστροφής. 

• Κρουνό εκκενώσεως στο κάτω μέρος. 

• Υποδοχές και εσωτερικές συρματώσεις για την προσαρμογή των οργάνων λειτουργίας του. 
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Ο λέβητας θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β 160, που θα είναι ελαφρά οπλισμένο 

με πλέγμα Τ 131. Η βάση θα εξέχει από το τελικό δάπεδο τουλάχιστον κατά 10 cm. Στην παραπάνω 

βάση, θα ενσωματωθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης λέβητα, στην εργασία συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 

εργασίες προσαρμογής της υφιστάμενης βάσης  από σκυρόδεμα για την άρτια στήριξη του νέου 

λέβητα. 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Καύσιμο Πετρέλαιο 

Ονομαστική ισχύς (80 – 60oC) 789 kW 

Ονομαστική ισχύς (50 – 30oC) 820 kW 

Απόδοση σε πλήρες φορτίο (80 – 60oC) 98.2% 

Απόδοση σε πλήρες φορτίο (50 – 30oC) 102.0% 

Απόδοση σε μερικό φορτίο 30% (επιστροφή 30oC) 104.0% 

Ενδεικτικός τύπος:  
Ενδεικτικός τύπος: Unical XC 850 K oil  

(ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 2106254044) 

 

3. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 

Ο καυστήρας πετρελαίου θα είναι κατάλληλης ισχύος για να καλύπτει πλήρως τις δυνατότητες του 

λέβητα, με δυνατότητα ρύθμισης της ελάχιστης και μέγιστης ισχύος λειτουργίας. Θα είναι 

προοδευτικής λειτουργίας μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης απόδοσης, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα.  

Η προοδευτική λειτουργία του καυστήρα θα πραγματοποιείται μεσω ηλεκτρονικού ελεγκτή ισχύος 

(PID), πλήρως αναλογικής λειτουργίας, κατάλληλο για χρήση σε λέβητες όπου το θερμικό φορτίο είναι 

συνεχώς μεταβαλλόμενο.  

Η παροχή του αέρα θα γίνεται μέσω ανεμιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου. Θα διαθέτει αυτόματο 

ηλεκτρικό ντάμπερ ολικού φραγμού του αέρα 

Ο καυστήρας θα διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου με διαγνωστικές λυχνίες λειτουργίας ή 

σφάλματος. Ο έλεγχος θα γίνεται αυτόνομα, βασιζόμενος σε αισθητήρες θερμοκρασίας και στις 

σχετικές εντολές του πίνακα ελέγχου του λέβητα.  

Ο Ανάδοχος να συμπεριλάβει το σύνολο των αισθητηρίων, καλωδίωσης, συνδέσεων και ρύθμισης για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα παρουσιάζονται ακολούθως: 

Ονομαστική ισχύς (μέγιστη) 474 - 1043 kW 

Παροχή καυσίμου (μέγιστη) 40 – 88 kg/h 

Ονομαστική ισχύς (ελάχιστη) 261 - 474 kW 

Παροχή καυσίμου (ελάχιστη) 22 – 40 kg/h 

Σύστημα ελέγχου Συνεχής, προοδευτική λειτουργία 

Ενδεικτικός τύπος: Riello RL 70M με ενσωματωμένο ελεγκτή προοδευτικής λειτουργίας 
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4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Η σύνδεση των συλλεκτών προσαγωγής - επιστροφής της συστοιχίας λεβήτων με τους υφιστάμενους 

συλλέκτες του δικτύου διανομής θερμού νερού θα πραγματοποιηθεί μέσω υδραυλικής γέφυρας. Η 

γέφυρα θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της 

εγκατάστασης και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης..  

Η υδραυλική γέφυρα είναι θερμικά μονωμένη, θα διαθέτει συνδέσεις για αισθητήρια θερμοκρασίας 

και βάση έδρασης. Τεχνικά χαραλτηριστικά: 

 Μέγιστη παροχή:  35,0 kg/s  (124 m3/h) 

 Υδραυλική σύνδεση:  DN200 

 

5. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ  

Ο καπναγωγός θα είναι διπλού τοιχώματος, μονωμένος και θα συνδέεται με την υφιστάμενη 

καπνοδόχο. Για την όδευση θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, όπως καμπύλες, 

βάσεις, ταφ και τάπες καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες στεγανής 

σύνδεσης των καπναγωγών στην υφιστάμενη καμινάδα. 

Ο καπναγωγός θα εισέρχεται στην έξοδο καπναερίων του λέβητα ενώ το µεταξύ των αγωγών διάκενο 

θα σφραγίσει με ειδικό τεμάχιο του κατασκευαστή του λέβητα. Στην είσοδο του καπναγωγού στην 

κατακόρυφη καπνοδόχο η στεγανοποίηση θα γίνει µε έγχυση τσιµεντοκονίας. Εναλλακτικός τρόπος 

σύνδεσης τελεί υπό την έγκριση της επίβλεψης. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Γενικά 

Κάθε λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου θα είναι της 

ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με τους λέβητες. Θα παρέχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου του 

αναλογικού καυστήρα, προοδευτικής λειτουργίας και θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις 

ασφάλειας, προστασίας και ελέγχου της λειτουργίας του λέβητα και των κυκλοφορητών. 

Αυτόνομα ή μέσω πλακέτας επέκτασης της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας δύναται να ελέγχει τη 

λειτουργία περισσοτέρων του ενός λεβήτων, με στρατηγική αλληλουχίας της λειτουργίας τους. Για τον 

καθορισμό της στρατηγικής λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία στην υδραυλική γέφυρα. 

Η επιλογή του κύριου (lead) λέβητα εναλλάσσεται εβδομαδιαία, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι χρόνοι 

λειτουργίας. 

Ο ελεγκτής διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση λειτουργίας: 230V ±10% 

Ασφάλεια του πίνακα:  10A 

Έξοδος καυστήρα: 8Α 

Έξοδος κυκλοφορητή θέρμανσης: 5Α 

Παροχή ρυθμιστικής βάνας: 230V 

Είδος ελεγκτή: 3 θέσεων (ΡΙ) 

Ο ελεγκτής συνοδεύεται από εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας, αισθητήριο θερμοκρασίας 

υδραυλικής γέφυρας, αισθητήριο νερού προσαγωγής και επιστροφής.  
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Ενδεικτικού τύπου: Unical Modulating master panel board 37892 & 37900 

 

Εγκατάσταση 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται με καλώδιο Η05VV-U (NYM) -εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά 

καλώδια στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος-, κατάλληλης διατομής και αριθμού πόλων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

Οι οδεύσεις καλωδίων εντός του λεβητοστασίου, τόσο των ισχυρών όσο και των ασθενών ρευµάτων, 

θα γίνουν επίτοιχες, εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου ή ηλεκτρολογικής σχάρας 

καλωδίων. Η όδευση αγωγών εκτός του λεβητοστασίου γίνεται σε ύψος άνω των 2,5 m, κατά 

προτίμηση εντός της ψευδοροφής και προστατεύεται σε όλο της το μήκος εντός ηλεκτρολογικού 

σωλήνα βαρέως τύπου και εξαρτημάτων αυτού. 

 

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Οι κυκλοφορητές - αντλίες in-line είναι ηλεκτρονικοί, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την 

οδηγία ErP της Ε.Ε., με ΕΕΙ < 0,23 (κατά EC 641/2009 και EU622/2012) και την οδηγία EuP 2015. 

Θα διαθέτουν ψηφιακή οθόνη ενδείξεως της κατανάλωσης ενέργειας ή του επιθυμητού μανομετρικού 

και κομβίο επιλογής επιθυμητού μανομετρικού. Το εύρος επιλογής μανομετρικού θα ξεκινά από 0,5m, 

ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ακρίβειας στη ρύθμιση έως 0,1m. 

Οι κυκλοφορητές διαθέτουν μεγάλη ροπή σε συνδυασμό με σύστημα αυτόματου ξεμπλοκαρίσματος 

σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης. Επιπλέον, διαθέτουν ηλεκτρική επαφή για δυνατότητα σύνδεσης 

σε ψηφιακό ελεγκτή BMS. 

Οι κυκλοφορητές θα διαθέτουν εργοστασιακό αφαιρούμενο μανδύα μόνωσης. 

Οι κυκλοφορητές διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοσία:  230V ή 400V /50Hz 

 Θερμοκρασία νερού (λειτουργία) -20 … +110oC 

 Πίεση λειτουργίας 10 bar 

 Βαθμός προστασίας: ΙΡ 55 

Οι κυκλοφορητές θα διαθέτουν διαφορικό αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής / επιστροφής, 

συνδεδεμένο στο ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου (inverter). Η παροχή θα ρυθμίζεται αυτόματα, από 

ενσωματωμένο λογισμικό, όπου θα επιλέγει την αποδοτικότερη καμπύλη λειτουργίας, την οποία θα 

προσαρμόζει συνεχώς βάσει των αλλαγών στη ζήτηση.  

Οι κυκλοφορητές φέρουν βάνες αποκοπής στην αναρρόφηση και κατάθλιψη αυτών για την εύκολη 

αποσύνδεση σε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση κυκλοφορητών με βιδωτή σύνδεση, η εγκατάσταση 

περιλαμβάνει και ρακόρ αποσύνδεσης αυτών.  

Εφαρμογή 

Παροχή 

(m3/h) 

Μανομετρικό 

(m) 

Ενδεικτικός τύπος:  

 

Εναλλάκτης θερμότητας 1 36 6.5 Grundfos TPE2 80-120 

Εναλλάκτης θερμότητας 2 36 6.5 Grundfos TPE2 80-120 

Δοχείο αδράνειας 12.6 2.0 Grundfos MAGNA 3 40-60 
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Θέρμανση ΖΝΧ 4.5 2.0 Grundfos MAGNA 3 25-60 

Θέρμανση κτιρίου 1.0 7.0 Grundfos MAGNA 3 25-100 

Ανακυκλοφορία ΖΝΧ Αυτόματη προσαρμογή Grundfos ALPHA2 25-60 

 

 

8. ΔΙΚΤΥO ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Δίκτυα διανομής 

Τα δίκτυα νερού θερμάνσεως και οι τροποποιήσεις επί αυτών θα κατασκευασθούν από ευθύγραμμους 

χαλυβδοσωλήνες σύμφωνα με τις Ε.ΤΕ.Π.  

 04-01-01-00 - Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

 04-01-02-00 - Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνεςάνευ ραφής 

Βάνες 

Οι βάνες θα είναι χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, τύπου σφαιροκρουνού κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 

και διακοπής 10 bar και νερό θερμοκρασίας μέχρι 120οC. Για τις διατομές άνω των 2 1/2’’ οι βάνες 

θα είναι φλατζωτής σύνδεσης. 

Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ορειχάλκινες, κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10bar και νερό 

θερμοκρασίας μέχρι 120οC. Περαιτέρω οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για οριζόντια 

ή κάθετη τοποθέτηση. 

Βαλβίδες ασφαλείας 

Οι βαλβίδες ασφαλείας θα είναι ορειχάλκινες, κατάλληλες για δίκτυα θερμού νερού με κλειστό δοχείο 

διαστολής. Συνδέονται απευθείας στην έξοδο θερμού νερού του κάθε λέβητα, κατά το δυνατόν 

πλησίον του λέβητα. Απαγορεύεται η εγκατάσταση βαλβίδας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης 

αποκοπής μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας και του λέβητα.  

Η έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ένα μέγεθος σωλήνα μεγαλύτερο της εισόδου. 

Συνδέεται σε χαλύβδινο σωλήνα και οδηγείται με ανοιχτή απορροή στην πλησιέστερη αποχέτευση 

δαπέδου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί επιτόπου της εγκατάστασης, ώστε η εκτόνωση της βαλβίδας 

ασφαλείας – σε περίπτωση που αυτό συμβεί – να είναι μακριά από οδεύσεις διαφυγής ή θέσεις που 

ενδέχεται να βρίσκεται προσωπικό.  

Μανόμετρα 

Τα μανόμετρα θα είναι ορειχάλκινα Φ100mm με αναμονή διατομής Φ½" με αρσενικό σπείρωμα και 

θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. Η κλίμακα θα επιλεγεί έτσι, ώστε οι 

ενδείξεις των μετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίμακας με ακρίβεια ±2%. 

Μανόμετρα θα τοποθετηθούν σε νευραλγικές θέσεις του δικτύου, στις οποίες η γνώση της πίεσης θα 

συντελέσει στην ορθή ρύθμιση του δικτύου. 

Θερμόμετρα 

Στις παρακάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερμόμετρα υδραργυρικά, τύπου 

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

κλίμακα περίπου 20cm. Τα θερμόμετρα θα βρίσκονται μέσα σε επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη 
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ορειχάλκινη θήκη με κατάλληλη σχισμή μπροστά για την ανάγνωση των μετρήσεων. Τα θερμόμετρα 

θα είναι τύπου που να μπορούν να αποχωρίζονται από τη βάση τους (separable sockets) χωρίς να 

απαιτείται η διακοπή της ροής. Σε περίπτωση εγκατάστασης θερμομέτρων σε μονωμένα δίκτυα τότε 

θα τοποθετούνται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιμοί για την εγκατάσταση των θερμομέτρων έξω από 

τη μόνωση. 

Θερμόμετρα θα τοποθετηθούν: 

 στην είσοδο και έξοδο του νερού στην υδραυλική γέφυρα. 

 στην είσοδο του νερού στους συλλέκτες των αντλιών. 

 στους συλλέκτες επιστροφών του νερού από κάθε ζώνη. 

Θα εγκατασταθούν αναμονές θερμομέτρων στις θέσεις εγκατάστασης του αισθητήριου στοιχείου των 

οργάνων αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας. 

Σε σωληνώσεις μικρότερες των Φ2" στη θέση εγκατάστασης της αναμονής θα αυξάνεται η διάμετρος 

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

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

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

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

Θερμιδομετρητές 

Στο κάθε λεβητοστάσιο θα εγκατασταθεί θερμιδομετρητής για τη μέτρηση της καταναλισκόμενης 

θερμότητας στο κτίριο. Σε συνδυασμό με την κατανάλωση φυσικού αερίου θα συμβάλλει στην 

εκτίμηση της βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Ο κάθε θερμιδομετρητής θα 

συνδέεται με το σύστημα επεξεργασίας και παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων. 

 

9. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Γενικά 

Για προστασία από τις θερμικές απώλειες θα μονωθούν :  

• Οι σωληνώσεις διανομής θερμού νερού 

• Εξαρτήματα και συσκευές του δικτύου που διαρρέονται από θερμό νερό 

Υλικά 

Για τη θερμομόνωση του δικτύου θέρμανσης και των λοιπών εκτεθειμένων εξαρτημάτων υψηλής 

θερμοκρασίας, θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα ελαστομερή υλικά, ενδεικτικού τύπου Armaflex, 

κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 150oC, μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας λ έως 

0,045 W/mK. 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα υλικά, συμπεριλαμβανόμενης της 

προστασίας της μόνωσης, που θα προμηθευθεί και θα εφαρμοσθεί όπως απαιτείται από τις 

προδιαγραφές αυτής. Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και 

κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Το ελάxιστο πάxος της μόνωσης θα είναι : 
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Σωλήνες διαμέτρου μέχρι 2" 
13 mm 

Επιφάνειες, συλλέκτες, σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης απο 2" και σωλήνες 

εξωτερικά τοποθετημένες 

21 mm 

 

Όλα τα υλικά φέρουν πιστοποιητικά ISO και CE και συνοδεύονται από επίσημη πιστοποίηση των 

μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων τους από τον κατασκευαστή. 

Εργασία. 

Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από ειδικευμένους τεχνίτες. 

Καμιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισμό, προτού τα 

συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη.   

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, 

στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα τμήματα θα ενωθούν μαζί σταθερά. 

H μόνωση θα εκτελείται με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή μέσω διαμήκους 

ανοίγματος των τεμαxίων της μόνωσης. Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με επιμέλεια 

μέxρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται 

πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούxου μίνιου. Οι 

μονώσεις των σωληνώσεων σε εξωτερικό χώρο θα φέρουν επικάλυψη για επιπλέον προστασία από την 

UVακτινοβολία. Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική 

αυτοκόλλητη ταινία. 

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάxια, εξαρτήματα και συσκευές, όπως καμπύλες, ταύ, 

βάνες, κυκλοφορητές κλπ., με xρήση τεμαxίων μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και 

μονωτικών φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάνες και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της μόνωσης, xωρίς να καταστραφεί αυτή, για 

επιθεώρηση και τυxόν επισκευή της βάνας ή του κυκλοφορητή. 

Για τη μόνωση των σωληνώσεων που βρίσκονται στο έδαφος ή είναι εγκιβωτισμένες σε δομικό υλικό, 

θα αποκαλύπτονται στο πλήρες μήκος τους και θα καθαρίζονται επιμελώς πριν την εφαρμογή του 

αντισκωριακού στρώματος. Μετά την εφαρμογή της θερμομόνωσης θα επικαλύπτονται πάλι από το 

ίδιο υλικό. 

 

10. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς το κλιμακοστάσιο (άνοιγμα 

κουφώματος, αεραγωγό, περσίδες κ.λ.π.) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται πόρτα, που είναι αναγκαία για 

την πρόσβαση προς αυτό εφόσον έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Να είναι στο σύνολο της σιδερένια και όπου έχει λαμαρίνα το πάχος της να είναι τουλάχιστον 

1,5mm. 

2. Να μην έχει περσίδες, γρίλλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα 

3. Να εφάπτεται σε πατούρες της κάσας σε πλάτος τουλάχιστον 25mm. 

4. Να έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση. 

Εναλλακτικά, η πόρτα αυτή αρκεί να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών, όπως 

προκύπτει από το πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
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Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των 

λεβήτων που θα εγκατασταθούν σε αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου 

πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και 

συντήρηση των λεβήτων. 

Η διάταξη των λεβήτων μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να 

εξασφαλίζονται τα εξής: 

1. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας του 

και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου (Α) πρέπει να είναι ίση προς το μήκος του λέβητα 

συν 1m αλλά τουλάχιστον 1,5m στο σύνολο για λέβητα μέχρι 250.000 kcal/h και 

τουλάχιστον 2m για λέβητα πάνω από αυτή την ισχύ. 

2. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι η έξοδος των καυσαερίων 

και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει 

να είναι ίση με το μισό της αποστάσεως όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως στην παράγραφο. 

Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων από 

τον λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης) θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη 

απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,6m. 

3. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του 

λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6m. Το ίδιο μέγεθος (0,6m) ισχύει και για τη 

απόσταση μεταξύ δύο λεβήτων. 

4. Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου (μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και 

κάτω πλευράς τυχόν υπάρχουσας δοκού) πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

 2,20m για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος έως 60.000 kcal/h. 

 2,40m για λέβητες ισχύος από 60.000 kcal/h έως 200.000 kcal/h. 

 3,00m για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 200.000 kcal/h. 

Τα παραπάνω ελάχιστα όρια, προκειμένου περί αερολεβήτων, προσαυξάνονται κατά 0,5m. 

5. Τα ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη της προηγούμενης περιπτώσεως προσαυξάνονται, 

αν απαιτηθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί αφενός ελεύθερο ύψος μεταξύ λέβητα και 

οροφής 0,80m, και παράλληλα ελεύθερο ύψος μεταξύ απαραιτήτων σωληνώσεων και 

οροφής 0,50m. 

Το λεβητοστάσιο πρέπει να εξαερίζεται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού στο 

λεβητοστάσιο. Για τον αερισμό του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας 

με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω σηράγγων, το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το 

άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός). 

Το άνοιγμα προσαγωγής του αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η 

ελεύθερη διατομή, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιμα, πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίση με το 50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου. 

Στην περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων η ελεύθερη διατομή του ανοίγματος υπολογίζεται σε 6 cm2 

ανά 1 kW εγκατεστημένης θερμικής ισχύος, αλλά όχι μικρότερη από 300 cm2. 

Το άνοιγμα απαγωγής, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου, πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή 

τουλάχιστον ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου και όχι 

μικρότερη από 200 cm2. 

Για την περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, τα ανοίγματα προσαγωγής πρέπει να βρίσκονται στην 

ίδια πλευρά και σε εξωτερικό τοίχο. 
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Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή άλλων σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 

cm από οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού. 

Όταν χρησιμοποιούνται σήραγγες πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής του 

ανοίγματος. 

Το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα δηλαδή οι πλευρικοί τοίχοι, το 

δάπεδο και η οροφή πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά άκαυστα και ανθεκτικά σε υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Επίσης κατά την επίχριση των τοίχων αυτών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για το κλείσιμο των πόρων, 

ώστε να εξασφαλίζεται αεροστεγανότητα. 

Στα λεβητοστάσια πρέπει να υπάρχει αποχέτευση, όπως και παροχή νερού πόλεως. 

Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές, να ανοίγουν προς τα έξω, να έχουν 

μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση και να κλειδώνουν με ασφάλεια. Το κλειδί της εξώπορτας 

του λεβητοστασίου πρέπει να βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα. 

Το λεβητοστάσιο πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα άνοιγμα που να βλέπει κατευθείαν ή μέσω σήραγγας 

στον περιβάλλοντα χώρο. 

Λεβητοστάσια συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 250.000 kcal/h πρέπει να έχουν δύο εξόδους και 

αν είναι δυνατόν η μία να τοποθετείται απέναντι από την άλλη. 

Η μία εκ των δύο εξόδων πρέπει να οδηγεί στον περιβάλλοντα χώρο κατευθείαν ή μέσω σήραγγας 

ικανών διαστάσεων για την εύκολη και ασφαλή διέλευση ατόμων. 

Σαν έξοδος μπορεί να θεωρηθεί και το παραπάνω άνοιγμα, άν έχει κατάλληλες διαστάσεις και φέρει 

μέσα και έξω κατάλληλη μόνιμη εγκατάσταση (π.χ. μεταλλικές βαθμίδες) για τη διέλευση ατόμων. 

Από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας επιβάλλεται από τον κανονισμό πυροπροστασίας σε όλα 

τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίμων και τα 

μηχανοστάσια να είναι εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης που προβλέπει 

θερμοδιαφορικό ανιχνευτή στην οροφή του λεβητοστασίου, ο οποίος θα ενεργοποιεί το γενικό πίνακα 

πυρανίχνευσης, ο οποίος τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο συνήθως στην είσοδο του κτιρίου και ο 

οποίος θα έχει σειρήνα συναγερμού και φωτεινό επαναλήπτη. 

Παράλληλα στο λεβητοστάσιο πρέπει να υπάρχει ένα φορητός πυροσβεστήρας CO2 και ένας 

πυροσβεστήρας χημικής κόνης ή HALON ανηρτημένος πάνω από τον καυστήρα με ακροφύσιο για 

αυτόματη λειτουργία όταν η θερμοκρασία υπερβεί ένα καθορισμένο όριο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το κεφάλαιο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας του νερού της 

κολυμβητικής δεξαμενής. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα συστήματα: 

 Θέρμανσης του νερού, μέσω εναλλακτών θερμότητας 

 Ανακυκλοφορίας μέσω φυγοκεντρικών αντλιών 

Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 
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 Κανονισμός για την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών 

ΦΕΚ87Β/24.01.1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τεχνικές Προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απόφαση ΤΥ-

Δε/Φ550/οικ26931 (ΑΔΑ: Β4ΣΚΓ-1ΘΦ)  

 Τα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ 

 

2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Για την ανακυκλοφορία του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής θα αντικατασταθούν οι τρεις 

υφιστάμενες φυγοκεντρικές αντλίες με νέες, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οριζόντιου άξονα 

φυγοκεντρικής ακτινικής ροής έμμεσης ζεύξης, με πρόφιλτρο. Οι αντλίες θα έχουν τεχνικά 

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Τύπος Φυγοκεντρική αντλία επιφανείας 

Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας 316 

Παροχή σχεδιασμού 225m3/hr 

Μανομετρικό 27m 

Πλήθος αντλιών 3 

Διάταξη 2+1 (εν λειτουργία + εφεδρία) 

Ηλεκτρική παροχή 3~/400V/50Hz 

Ισχύς κινητήρα 21,5kW 

Απόδοση (EC 640/2009) ΙΕ3 

Αριθμός στροφών 1450rpm 

Εκκίνηση Ομαλή εκκίνηση αστέρα – τριγώνου  

Ενδεικτικός τύπος: Grundfos NB 125-315/297 

 

Οι αντλίες θα έρχονται προσυναρμολογημένες, συνδεδεμένες σε κοινό πίνακα ελέγχου κατασκευής 

και ρύθμισης από τον ίδιο προμηθευτή με τις αντλίες.  

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι στεγανός, βαθμού προστασίας ΙΡ65 τουλάχιστον. Θα διαθέτει στεγανά 

κομβία και λυχνίες λειτουργίας, παύσης και σφάλματος για κάθε αντλία στην πρόσοψη και κεντρικό 

κομβίον (μανιτάρι) διακοπής της ηλεκτρικής παροχής με χειροκίνητη επαναφορά. Ο πίνακας ελέγχου 

θα διαθέτει προρυθμισμένο σύστημα εναλλαγής της λειτουργίας των αντλιών ώστε να εξασφαλίζεται 

όμοιος χρόνος λειτουργίας μεταξύ τους. Ο πίνακας θα διαθέτει μηχανικό χρονόμετρο καταγραφής 

των ωρών λειτουργίας για κάθε μία αντλία. 

Ο πίνακας ελέγχου θα εγκατασταθεί πλησίον των αντλιών, σε θέση που θα επιβεβαιωθεί επι τόπου σε 

συνεργασία με την Επίβλεψη. Θα τροφοδοτηθεί από τον πίνακα κίνησης του μηχανοστασίου. 

3. ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ 

Κάθε αντλία ανακυκλοφορίας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα διαθέτει κατάλληλα πρόφιλτρα 

στην αναρρόφηση. Τα πρόφιλτρα κατακρατούν ακαθαρσίες και σωματίδια μεγάλου μεγέθους, όπως 

τρίχες κλπ και συμβάλουν στην προστασία των αντλιών.  

Τα πρόφιλτρα θα προσυναρμολογημένα στην αναρρόφηση των αντλιών ανακυκλοφορίας. Θα 

διαθέτουν σώμα από ορείχαλκο και θα φέρουν εσωτερικά διάτρητο έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 

με τρύπες επιφάνειας ελεύθερης ροής τετραπλάσιας εκείνης του στομίου εισόδου και. Το κάθε φίλτρο 

θα είναι ανοιγόμενο, για τον χειροκίνητο καθαρισμό του. 

Στο σύνολο εγκαθίστανται τρία (3) πρόφιλτρα. 
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4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Όλες οι εργασίες τοπικών τροποποιήσεων του δικτύου ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικής 

δεξαμενής θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα 10atm, και εξαρτήματα, ή από 

υλικό όμοιο με το υλικό του σωλήνα που θα σνδεθεί.  

Οι βάνες θα είναι τύπου τύπου σφαιρικού κρουνού, πλήρους διατομής ή πεταλούδας (butterfly valves) 

PVC 16atm, με πλαστικό ή ανοξέιδωτο δίσκο και ανοξείδωτο άξονα, σύμφωνα με τη μελέτη.  

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας θα συνδεθούν στο δίκτυο σωληνώσεων μέσω αντικραδασμικών 

συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι θα είναι από κατάλληλο υλικό για το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής και 

για την πίεση λειτουργίας του συστήματος. Επιπλέον, σε κάθε αντλία θα εγκατασταθούν το σύνολο 

των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της, όπως μανόμετρα κλπ. 

 

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Για τη θέρμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής θα αντικατασταθούν οι δύο υφιστάμενοι 

εναλλάκτες θερμότητας με νέους, ανοξείδωτους πλακοειδείς εναλλάκτες. Οι νέοι εναλλάκτες 

εγκαθίστανται στις ίδιες θέσεις και συνδέονται στα υφιστάμενα δίκτυα, έπειτα από τις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις. Οι εναλλάκτες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

Τύπος Πλακοειδής ανοξείδωτος εναλλάκτης 

Υλικό Πλάκες AISI 316 

Υλικό Παρεμβύσματα NBRB ή άλλο κατάλληλο στο χλώριο 

Σχετική διεύθυνση ροής Αντιρροή 

Ισχύς 3200 kW 

Θερμοκρασία πρωτεύων   75 - 30 0C 

Θερμοκρασία Δευτερεύων   25 - 35 0C 

Συνδέσεις: AISI 316 

 

Ο εναλλάκτης θερμότητας θα διαθέτει βάσεις στήριξης στο δάπεδο του μηχανοστασίου και 

προκατασκευασμένο θερμομονωτικό κάλυμμα του ίδιου κατασκευαστή με τον εναλλάκτη, για εύκολη 

αποσυναρμολόγηση χωρίς την καταστροφή του.  

Για την παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του, θα εγκατασταθούν οπτικά θερμόμετρα 

εμβαπτίσεως σε κάθε σύνδεσή του (4 οτικά θερμόμετρα ανά εναλλάκτη). 

Οι ακριβείς διαστάσεις και διάταξη του εναλλάκτη θερμότητας, ήτοι το μέγεθος και ο αριθμός πλακών, 

θα υπολογιστούν από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές. Η αναφορά 

υπολογισμών θα υποβληθεί στην Επίβλεψη προς έγκριση, πριν την παραγγελία οποιουδήποτε υλικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή της προβλεπόμενης Μονάδας Φωτοβολταϊκών. 

Για τα υλικά του δικτύου διανομής, τους πίνακες και όλα τα όργανα πινάκων, ισχύουν όσα 

αναφέρονται στο τμήμα των προδιαγραφών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η μονάδα Φωτοβολταϊκών θα πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω κανονισμών : 

 Γενικά τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 

 ESTI/ΙSPRACEC – specification  503 

 IEC1215/  TUVRheinlandGermany 

 IEC1215, test of high voltage 

 

3. ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Πριν από την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου η τοποθέτηση υλικών ή συσκευών, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει καταλόγους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο για έγκριση. Οι 

κατάλογοι θα περιλαμβάνουν πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή, αποκόμματα καταλόγων, 

διαγράμματα ή ό,τι άλλο ζητηθεί. Οι ανωτέρω κατάλογοι υλικών θα είναι πλήρεις και θα υποβληθούν 

εξ' αρχής, περιοδικές δε υποβολές δεν θα γίνονται δεκτές.  

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια, όπως επισυνάπτονται στα 

συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ερευνήσει όλες τις κατασκευαστικές συνθήκες που 

πιθανόν να επιδράσουν στην άρτια εκτέλεση των εργασιών που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και 

να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις συνθήκες αυτές. Για το 

σκοπό αυτό, πριν από την προμήθεια και μεταφορά των υλικών, θα υποβληθούν για έγκριση τα τελικά 

κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης, που θα περιλαμβάνουν κατά ελάχιστα τα ακόλουθα: 

 Κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών του τρόπου στήριξης των βάσεων των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων,  την διάταξη των Φ/Β συστοιχιών και των μετατροπέων 

ισχύος, τις ακριβείς θέσεις του εξοπλισμού, τις οδεύσεις των καλωδίων κ.λ.π. 

 Σχηματικά διαγράμματα που θα δείχνουν όλους τους ακροδέκτες και τα σημεία 

συνδέσεων, καθώς επίσης και τον τρόπο σύνδεσης και συρμάτωσης όλων των οργάνων 

και παρελκομένων και της διασύνδεσης με τον ΓΠΧΤ. 

Πριν από την μεταφορά υλικών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του 

κατασκευαστή του εξοπλισμού με όλα τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά τους και τις απαιτούμενες δοκιμές 

και ελέγχους που έγιναν στο εργοστάσιο ώστε να αποδεικνύεται η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές 

και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει για έγκριση πλήρη πίνακα Τεχνικών 

Στοιχείων που να αποδεικνύει την συμφωνία της προτεινόμενης μονάδας Φωτοβολταϊκών. 

 

4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, από παραγωγική 

μονάδα με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και θα φέρουν σήμανση CE.Θα είναι από 

πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, εντός πάνελ από προφίλ αλουμινίου με επικάλυψη ειδικού γυαλιού, υψηλής 

απορροφητικότητας και χαμηλής ανακλαστικότητας. Θα πληρούν επίσης όλες τις προϋποθέσεις 

ανθεκτικής και στιβαρής κατασκευής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανή θραύση από 

ενδεχόμενη χαλαζόπτωση. 

Επίσης, θα πρέπει να λειτουργούν στις παρακάτω κλιματολογικές συνθήκες:  

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: - 40 ° C  έως  + 90 ° C 

Σχετική υγρασία:        έως 90 % RH 
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Υψόμετρο:     έως 1500 m 

Ταχύτητα ανέμου:  150 km/h από οποιαδήποτε διεύθυνση 

Σύσταση αέρα:   ακόμη και ομιχλώδης 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική ισχύς:   250Wp (STC) 

 Ονομαστική τάση ανοικτού κυκλώματος: 37V 

 Ρεύμα βραχυκυκλώματος:   8,8Α 

 Σημείο λειτουργίας μέγιστης απόδοσης: 30.5V/8.27A 

 Διαστάσεις:    1675x1000x31mm, 21.2kg 

Τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικών υλικών, 

αυτά τελούν υπό την έγκριση της Επίβλεψης. 

Η όλη κατασκευή του φωτοβολταϊκού πλαισίου θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υψηλή αντοχή σε 

μηχανικές καταπονήσεις και εγκατάσταση σε περιβάλλον δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών, 

αποτελούμενο από "στρώματα" διαφορετικών στρώσεων υλικών (επικαλύψεις), καθένα από τα οποία 

λειτουργεί προστατευτικά. 

Μεταξύ των δύο παρεμβάλλεται ελαστικό παρέμβυσμα, προσδίδοντας ελευθερία μικροκινήσεων και 

προστασία από θερμικές συστολοδιαστολές. 

Ενδεικτικός τύπος: Luxor EcoLine M60-300 ή ισοδύναμος 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε στέγη με ή 

χωρίς κεραμίδια. Αποτελείται από δοκούς αλουμινίου, σε κατάλληλες αποστάσεις και διάταξη ώστε να 

εφαρμόζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία στερεώνονται με ασφάλεια μέσω κατάλληλων ειδικών 

τεμαχίων, με σύσφιξη. Η στερέωση της όλης κατασκευής στην υφιστάμενη στέγη γίνεται μέσω ειδικών 

τεμαχίων που εξασφαλίζουν στεγάνωση και προστασία της υφιστάμενης κατασκευής. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα διανοιχθούν οπές στα υφιστάμενα κεραμίδια, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης. Τα ειδικά τεμάχια προσφέρουν στεγάνωση στη στέγη ενώ 

δεν αλλοιώνουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.  

 

6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 

Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα τοποθετηθούν 

στα σημεία που προβλέπονται στη μελέτη. 

Οι μετατροπείς ρεύματος (inverter) είναι κατάλληλοι για σύνδεση με συστήματα βελτιστοποίησης 

ισχύος (poweroptimizers - powerbox). Διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ελάχιστη ισχύς εισόδου: 12 kVA 

 Μέγιστη τάση εισόδου: 950 V AC 

 Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 16,5 ADC 

 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης: 97% 

 Τάση εξόδου: 230/400-3Φ/Ν/ΡΕ 

 Πρωτόκολλα επικοινωνίας: Ethernet 

 Βαθμός προστασίας: ΙΡ65 (εξωτερική εγκατάσταση) 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  36 / 38  

Οι μετατροπείς θα συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα πρότυπα: 

 Ασφάλεια: IEC-62103(EN50178), IEC-62109 

 Δίκτυο:  VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105 

 Λοιπά:  RoHS 

 

7. ΚΑΛΩΔΙΑ 

Στο τμήμα της εγκατάστασης που διαρρέεται από συνεχές ρεύμα, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά, για την 

εφαρμογή αυτή, καλώδια (DC solar cables) με διπλή μόνωση και επικασσιτερωμένο χαλκό. Τα καλώδια 

είναι μονοπολικά και εύκαμπτα, ενώ θα χωρίζονται χρωματικά ανάλογα με την πολικότητα του 

καθενός στο κύκλωμα. 

Θα έχουν υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία δεν θα επηρεάζει τη μόνωσή τους. Η 

μόνωση των καλωδίων θα αντέχει σε θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 100oCκαι περιβάλλοντος 

90 oC. 

Οι συνδέσεις στο κύκλωμα συνεχούς ρεύματος γίνονται με ειδικούς συνδετήρες (solar connectors), 

κλάσης προστασίας εξοπλισμού ΙΙ, με μεγάλο βαθμό προστασίας - στεγανότητας, τουλάχιστον IP65. Οι 

συνδετήρες αποτελούνται από δύο μέρη, τα πλαστικά προστατευτικά καλύμματα και την αντίστοιχη 

αρσενική ή θηλυκή μεταλλική επαφή. Οι συνδετήρες πρέπει είναι τέτοιου τύπου ώστε να μπορούν να 

συνδυαστούν με τα αντίστοιχα σημεία σύνδεσης των φ/β πλαισίων και των μετατροπέων.  

Η σύνδεση των καλωδίων στους συνδετήρες θα γίνει αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό και 

με χρήση ειδικών για το σκοπό αυτό εργαλείων. Η καλωδίωση κατά τη λειτουργία της δεν θα πρέπει 

να παρουσιάζει πτώση τάσης άνω του 1%. 

Στο κύκλωμα μετά τον μετατροπέα, τα καλώδια είναι τα συνήθη που χρησιμοποιούνται στις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής τάσης. Ακολουθούνται οι λοιπές 

προδιαγραφές του τεύχους. 

Η γραμμή επικοινωνίας με τον server του σχολικού κτιρίου θα γίνει με καλώδιο τύπου Ethernet(RJ45). 

Η όδευση θα είναι επίτοιχη, σε ύψος άνω των 2,5m, προστατευμένη σε όλο το μήκος της εντός σωλήνα 

τύπου Κουβίδη. 

 

8. ΠΙΝΑΚΕΣ 

Οι πίνακες θα παρέχουν προστασία IP 54 σύµφωνα µε τους κανονισμούς DIN 40050 και IEC 144. Η 

προστασία αυτή θα επιτευχθεί µε την στεγανοποίηση του ερµαρίου των εισόδων των κυκλωµάτων και 

της πόρτας του πίνακα µε την βοήθεια κατάλληλων παρεµβυσµάτων από πλαστικό. 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα 

προσιτά και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις µμεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη 

αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών 

οργάνων. 

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται με χρήση καλωδίων ή αγωγών. Η διατομή των καλωδίων ή αγωγών 

δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 10 mm². Σε περίπτωση ονομαστικής έντασης άνω των 40Α, η 

εσωτερική διανομή γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωμένες µπάρες που θα έχουν επιτρεπόμενη ένταση 

τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Χρησιμοποίηση αγωγών 

ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm² επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Επίβλεψης. 
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Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδέτερου µε πλήρη διατοµή 

και ζυγό γειώσεως. 

Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί µια τροποποίηση 

ή συµπλήρωση ή επέκταση της εσωτερικής συνδεσµολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέψουν στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Επειδή δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία φθάνουν τα κυκλώµατα 

στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάµεσα στις 

κλέµµες βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχτούν τρύπες 

αλλά µόνο θα χτυπηθούν (KNOCKOUTS) ώστε να µπορούν να ανοιχτούν αυτές µετά µε ένα απλό 

χτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα χτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την 

τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε την βοήθεια 

κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα προσαρµοστούν στα δύο άκρα 

τους. 

Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σηµάνσεως των 

φάσεων ή των πόλων ώστε η ίδια φάση/πόλος να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. η R αριστερά η S στη 

µέση και η T δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής 

διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς. 

Οι πίνακες θα βαφούν µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µία τελική στρώση µε βερνίκι, 

µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό.  

Για να εξασφαλιστεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο εργολάβος 

είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω: 

 Τις εσωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου 

 Την διάταξη των οργάνων του πίνακα 

 Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων 

 

9.  Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων κτιρίου 

Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων στο κοινό, 

αποτελούμενο από: 

1.   Μικροϋπολογιστή με ψηφιακό σύστημα συλλογής δεδομένων 

2.   Λογισμικό αποθήκευσης, επεξεργασίας και παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων 

3.   Οθόνη παρουσίασης, αντιβανδαλιστικού τύπου, διαγωνίου 43’’. 

4.   Modem/router για τη σύνδεση στο διαδίκτυο 

5.   Το σύνολο των καλωδίων σύνδεσης, υλικών και μικροϋλικών της εγκατάστασης 

6.   Την αρχική εγκατάσταση, παραμετροποίηση και παράδοση σε λειτουργία. 

Μέσω του μικροϋπολογιστή συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία κατανάλωσης 

ενέργειας από τους σχετικούς μετρητές του κτιρίου. Το λογισμικό επεξεργάζεται τα δεδομένα 

και τα προβάλλει στην οθόνη, σε κατάλληλη μορφή και περιεχόμενο, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για απομακρυσμένη πρόσβαση 
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συντήρησης και προβολή. Η εργασία είναι πλήρης και περιλαμβάνει την πλήρης εγκατάσταση 

του συστήματος, τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και το διαδίκτυο καθώς και όλες τις 

ρυθμίσεις για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία του όπως αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.  

Πλήρης εργασία μέχρι την τελική παράδοση σε πλήρη λειτουργικότητα και εκπαίδευση του 

προσωπικού λειτουργίας. 

 

 

Αίγιο,  02/02/2022 

Θεωρήθηκε και εγκρίνεται 

Αίγιο,  02/02/2022 

 

Ο  Συντάξας 

 

Ο Δ/ντής Τ.Υ 
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