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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
1. ΕΤΕΠ 08-08-01-00 : Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης. 
2.ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00 : Ηλεκτροκινητήρες αντλιών ύδρευσης και άρδευσης. 
 

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-01 
 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
 
1.   Αντικείµενο 

α. Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση και τους ελέγχους και δοκιµές των οριζοντίων αντλητικών 
συγκροτηµάτων, τα οποία θα εγκατασταθούν στο αντλιοστάσιο και καθένα από τα οποία αποτελείται 
από την αντλία, τον κινητήρα, την βάση έδρασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα στήριξης και 
σύνδεσης. 

β. Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν 2 όµοια αντλητικά συγκροτήµατα, από τα οποία  το 1 είναι εφεδρικό.  

γ. Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά ως προς τις λεπτοµέρειες µορφής και τις 
διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων.  

δ.  Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα από ένα ρυθµιστή στοφών 
(frequency converter) και συνεπώς πρέπει να είναι κατάλληλα για λειτουργία στην περιοχή στροφών 
που προκύπτει από τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

ε. Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία των αντλιών και των 
ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ισχύουν τα πρότυπα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 «Αντλίες 
αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης» και ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00 1

η
 Αναθεώρηση Ιανουαρίου 2016 

«Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης», τα οποία για την εφαρµογή στο 
παρόν έργο εξειδικεύονται µε τους ακόλουθους όρους και συµπληρώσεις, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα αυτών. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές µεταξύ των ανωτέρω προτύπων 
και της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, υπερισχύει η παρούσα Συµπληρωµατική 
Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
2. Συµπληρωµατικοί όροι - εξειδικεύσεις 

2.1.  Αντλίες  

Όλες οι αντλίες του αντλιοστασίου θα είναι οριζόντιες πολυβάθµιες αντλίες ακτινικής ροής, κατάλληλες για 
άντληση νερού χωρίς µεγάλες ποσότητες αιωρουµένων στερεών και θα παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά. 



 

2.1.1. Χαρακτηριστικά  λειτουργίας 

α. Ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας : 

• Παροχή  33 m
3
/h 

• Μανοµετρικό ύψος 44 m 

• Βαθµός απόδοσης τουλάχιστον 60% 

β. Πεδίο λειτουργίας σε συχνότητα 50 Hz : 

• Το µέγιστο µανοµετρικό ύψος είναι το ίδιο µε το ονοµαστικό 44,00 m.  

• Το άλλο άκρο του πεδίου λειτουργίας (σηµείο ελάχιστου µανοµετρικού ύψους και µέγιστης παροχής) 
θα βρίσκεται στο δεξιό άκρο της χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας, ώστε µε τον ελάχιστο 
επιτρεπόµενο αριθµό στροφών να επιτυγχάνεται παροχή 33 m

3
/h µε το χαµηλότερο δυνατό 

µανοµετρικό ύψος και πάντως όχι µεγαλύτερο των 14 m. 

• O βαθµός απόδοσης σε κανένα σηµείο του ως άνω πεδίου λειτουργίας για συχνότητα 50 Hz δεν θα 
είναι µικρότερος του 45%. 

γ. Ταχύτητα περιστροφής 
 Ο κανονικός αριθµός στροφών κάθε αντλίας θα ταυτίζεται µε εκείνο του διπολικού κινητήρα της σε 

συχνότητα 50 Hz. Οι αντλίες θα λειτουργούν µε µεταβλητό αριθµό στροφών. Το πεδίο µεταβολής των 
στροφών, στο οποίο οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν οµαλά και χωρίς ταλαντώσεις καθορίζεται ως 
ακολούθως : 

• µέγιστος αριθµός στροφών εκείνος που αντιστοιχεί σε συχνότητα 50 Hz. 

• ελάχιστος αριθµός στροφών εκείνος που εξασφαλίζει παροχή αντλίας 33 m
3
/h µε το χαµηλότερο 

δυνατόν µανοµετρικό ύψος.  
 Το πεδίο συχνοτήτων θα καθορισθεί από τον κατασκευαστή των αντλιών, ανάλογα µε τη µορφή της 

χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας. 

.δ. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 20 bar τόσο από την πλευρά της 
κατάθλιψης, όσο και από εκείνη της αναρρόφησης.. 

 
2.1.2. Χαρακτηριστικά κατασκευής. 

α. Τα στόµια κάθε αντλίας θα είναι διατεταγµένα όπως καθορίζεται στα εγκεκριµένα σχέδια, ήτοι το µεν 
στόµιο αναρρόφησης θα είναι  οριζόντιο στην µία πλευρά της αντλίας, το δε στόµιο κατάθλιψης θα είναι 
κατακόρυφο στην επάνω πλευρά της αντλίας. Στο κατώτερο τµήµα του το κέλυφος θα έχει 
ενσωµατωµένα πέλµατα για την ασφαλή και στερεή στήριξη της αντλίας στη βάση της. 

β.  Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα επιστόµια, υποδοχές, κρουνούς, µανόµετρα και 
γενικά βοηθητικά εξαρτήµατα αναγκαία για τη λειτουργία της.  Ειδικά στην πλευρά κατάθλιψης κάθε 
αντλίας θα συνδεθεί ένα µανόµετρο γλυκερίνης διαµέτρου 4” µε κλίµακα 0-20 bar εφοδιασµένο µε 
κρουνό αποµόνωσης και εξαέρωσης, η αξία του οποίου περιλαµβάνεται στην τιµή του αντλητικού 
συγκροτήµατος. 

γ. Το κέλυφος των αντλιών θα είναι εφοδιασµένο µε εναλλάξιµους δακτυλίους στεγνότητας και από τις δύο 
πλευρές των πτερωτών.   

δ.  Στα σηµεία που ο άξονας διαπερνά το κέλυφος  θα υπάρχει µηχανικός στυπιοθλίπτης που θα 
εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα. Στη θέση του στυπιοθλίπτη ο άξονας θα φέρει προστατευτικό χιτώνιο.  

ε.  Ο άξονας της αντλίας θα εδράζεται εκατέρωθεν σε ένσφαιρα έδρανα, το ένα από τα οποία θα είναι 
κατάλληλο για την παραλαβή της αξονικής ώθησης.  Η λίπανση των εδράνων θα γίνεται µε γράσσο.   

στ.  Η σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα θα επιτυγχάνεται µε ελαστικό σύνδεσµο άριστης ποιότητας που 
θα παρέχει ευχέρεια σύνδεσης και αποσύνδεσης της. 

 
2.1.4. Υλικά  κατασκευής    

Τα υλικά κατασκευής των επί µέρους εξαρτηµάτων της αντλίας θα είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

• Κέλυφος από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ΕΝ-GJL-250. 

• Πτερωτές από χυτοσίδηρο ΕΝ-GJL-250  

• ∆ακτύλιοι στεγανότητας κελύφους από χυτοσίδηρο ΕΝ-GJL-250. 

• Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 1.4021. 

• Χιτώνιο προστασίας του άξονα στη θέση κάθε στυπιοθλίπτη από ορείχαλκο. 

Όλα τα µέρη της αντλίας, εκτός από τον άξονα, τα έδρανα και τις πτερωτές θα βαφούν µε ειδική 
αντιδιαβρωτική βαφή αποδεδειγµένης αντοχής, κατάλληλη για πόσιµο νερό. Οι αντλίες πρέπει να 
συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση. 
2.1.5.  ∆οκιµές 



 

α. Όλες οι αντλίες θα υποστούν τις ακόλουθες δοκιµές : 

• Ζυγοστάθµιση του στροφείου. 

• Οι αντλίες θα δοκιµασθούν σε πίεση στεγανότητας του κελύφους 30 bar. 

β. Μία από τις αντλίες της επιλογής του εργοδότη θα υποστεί υδραυλική δοκιµή κατά ISO 2548, κλάση C ή 
DIN 1944, κλάση ΙΙΙ µε σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η δοκιµή αυτή υπερτερεί της δοκιµής των 
υδραυλικών χαρακτηριστικών της παρ. 6.1.4 της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 «Αντλίες 
αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης». 

γ. Οι δοκιµές των αντλιών θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους ή σε αναγνωρισµένο εργαστήριο 
της εγκρίσεως του Εργοδότη (π.χ. Εργαστήριο Υδροδυναµικών Μηχανών Ε.Μ.Πολυτεχνείου) και θα 
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών. 

 
2.2. Κινητήρες 

α. Για την κίνηση της κάθε αντλίας θα χρησιµοποιηθεί ένας ηλεκτροκινητήρας που θα τροφοδοτείται από 
τον Πίνακα Χαµηλής Τάσης του αντλιοστασίου από µετατροπέα συχνότητας (ρυθµιστή στροφών, 
frequency converter) και πρέπει να είναι κατάλληλος για τη χρήση αυτή. 

β. Οι κινητήρες θα είναι ασύγχρονοι, επαγωγικοί, τριφασικοί µε βραχυκυκλωµένο δροµέα.   

γ. Οι κινητήρες θα είναι οριζόντιοι µορφής Β3 και θα εδράζονται σε κοινή χαλύβδινη βάση µε την αντλία. 

δ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας των κινητήρων θα είναι τα εξής : 

 1. Τάση ρεύµατος  
 Η ονοµαστική τάση λειτουργίας θα είναι 400V αλλά ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί συνέχεια και 

χωρίς ανωµαλίες µε τάση +5% της ονοµαστικής. 

 2. Συχνότητα 
 Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50Hz. Οι κινητήρες θα τροφοδοτούνται από ρυθµιστή 

στροφών µε µεταβλητή συχνότητα. Το πεδίο µεταβολής της συχνότητας θα καθορισθεί από τον 
κατασκευαστή της αντλίας, ώστε  να εξασφαλίζεται πάντοτε η απαιτούµενη πίεση παροχή και πρέπει να 
είναι αποδεκτό από τον κατασκευαστή των κινητήρων.  

 3. Ισχύς 
 Η ονοµαστική ισχύς θα είναι ανώτερη από τη µέγιστη απαιτούµενη ισχύ στον άξονα της αντλίας στο 

δυσµενέστερο σηµείο του πεδίου λειτουργίας αυτής, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα 
Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή τουλάχιστον κατά 25% και πάντως όχι µικρότερη των 11 kW. 

 4. Ταχύτητα περιστροφής 
 Οι κινητήρες θα είναι διπολικοί. 

 5. Βαθµός απόδοσης : 
 Ο βαθµός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα, στην ονοµαστική τάση και συχνότητα λειτουργίας θα είναι 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερος και πάντως όχι µικρότερος από εκείνον που προβλέπεται στο πρότυπο 
ΕΝ 60034-30-1 για κλάση ΙΕ3. (91,2%). 

 
 6. Συντελεστής ισχύος : 
 Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα για το πλήρες φορτίο σε συχνότητα 50 Hz δεν θα είναι κατώτερος 

του 0,85. 

 7. Εκκινήσεις : 
 Ο συνολικός αριθµός εκκινήσεων ανά ώρα που µπορεί να εκτελεί συνεχώς ο κινητήρας δεν θα είναι 

µικρότερος των δύο. 
 
2.3. Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στα Πρότυπα ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 «Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης» και ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00 1

Η
 

Αναθεώρηση Ιανουαρίου 2016 «Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης». 

 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής αντλητικού συγκροτήµατος και η 
πληρωµή µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.1 του Τιµολογίου. 

2. ΕΤΕΠ 08-08-05-00 : Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων.  
3. ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02:2016 : ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  



 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-02 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 

 
 
1. Αντικείµενο 

α.  Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση και τους ελέγχους και δοκιµές για την ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου 
πεταλούδας (butterfly valves) που προβλέπεται να εγκατασταθεί στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του 
αντλιοστασίου. 

δ.    Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία της δικλείδας τύπου 
πεταλούδας ισχύουν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-03 «∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας» και  ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-08-05-00 «Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων», τα 
οποία για την εφαρµογή στο παρόν έργο εξειδικεύονται µε τους ακόλουθους όρου, επεξηγήσεις και 
συµπληρώσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών.  

 
2.  Συµπληρωµατικοί όροι – εξειδικεύσεις 

α. Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου προβλέπεται η τοποθέτηση µιας ηλεκτροκίνητης 
ρυθµιστικής δικλείδας τύπου πεταλούδας µε σκοπό τον στραγγαλισµό της ροής (της τάξεως των 10-15 
m), όταν η ανάντη του αντλιοστασίου πίεση είναι υψηλή και δηµιουργεί πρόβληµα στη λειτουργία των 
αντλιών. 

β.   Η δικλείδα θα είναι ονοµαστικής πίεσης PN25 µε την έννοια του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1074.1, ήτοι θα 
είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία (PFA) σε πίεση 25 bar και για µέγιστη πίεση εµφανιζόµενη από 
καιρού εις καιρόν περιλαµβανοµένου του υδραυλικού πλήγµατος (PΜA) 30 bar. 

γ. Η δικλείδα θα είναι τύπου µε διπλά έκκεντρα τοποθετηµένο δίσκο και µε  φλάντζες κατά ΕΝ 1092.02.  

δ. Η δικλείδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή και θα φέρει σήµανση 
CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

ε.  Η δικλείδα και ο ηλεκτροµειωτήρας πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9000. 

στ. Η δικλείδα προορίζεται για υδραγωγείο πόσιµου νερού και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του 
κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλη για αυτή τη χρήση. 

ζ. Η ηλεκτροκίνητη δικλείδα λειτουργεί κανονικά βάσει εντολών από το σύστηµα αυτοµατισµού του 
αντλιοστασίου, αλλά µπορεί να λειτουργήσουν και βάσει εντολών του χειριστή. Η επιλογή επιτυγχάνεται 
µε επιλογικό διακόπτη «χειροκίνητη - αυτόµατη». Στη θέση χειροκίνητη η λειτουργία της δικλείδας 
γίνεται µε δύο πλήκτρα «άνοιγµα», «κλείσιµο». Στην θέση «αυτόµατη» η λειτουργία της ελέγχεται 
αυτόµατα από τον αυτοµατισµό του αντλιοστασίου, όπως καθορίζεται στην σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή.  

η. Ο µηχανισµός λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης δικλείδας θα αποτελείται από ειδικό τριφασικό 
ηλεκτροµειωτήρα, τάσεως 400 V, 50 Hz εφοδιασµένο µε δύο  τερµατικούς διακόπτες στις ακραίες 
θέσεις, ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του κινητήρα, όταν η δικλείδα είναι στη θέση τελείως 
ανοικτή ή κλειστή. Οι επαφές των διακοπτών θα είναι διπλές (tandem) για ταυτόχρονη δράση στον 
ηλεκτρικό πίνακα διανοµής και σήµανση προς τον πίνακα αυτοµατισµού. Τα τυλίγµατα του κινητήρα θα 
φέρουν ενσωµατωµένη διµεταλλική επαφή για προστασία από υπερθέρµανση. Ο µηχανισµός θα βαφεί 
εξωτερικά όπως και το σώµα.  

θ. Ο µηχανισµός ανοίγµατος - κλεισίµατος της ηλεκτροκίνητης δικλείδας θα είναι κατάλληλου τύπου που 
να επιτρέπει συνεχή µεταβολή της θέσεως του δίσκου και να είναι κατάλληλος για την ρυθµιστική 
λειτουργία της δικλείδας. 

ι.  Ο ηλεκτροµειωτήρας θα είναι προστασίας τουλάχιστον ΙΡ67 κατά IEC 529 και θα είναι  εφοδιασµένος µε 
σύστηµα θέρµανσης 230 V, 50 Hz για αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας. 

ια.  Ο χρόνος ανοίγµατος – κλεισίµατος της ηλεκτροκίνητης δικλείδας θα είναι περίπου 1-2 min.  

ιβ. Ο µηχανισµός θα έχει και κατάλληλο σύστηµα χειρισµού µε χειροστρόφαλο σε περίπτωση ανάγκης. Το 
χειροκίνητο αυτό σύστηµα θα αποσυµπλέκεται αυτόµατα, µόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία. 

 
 
 
 



 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της ηλεκτροκίνητης δικλείδας γίνεται για ένα τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένης δικλείδας 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-03 «∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας» και πληρώνεται µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.3 του Τιµολογίου. 
 
4. ΕΤΕΠ 08-06-07-05 : Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών. 
 
 
 

                                       ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-03 
 

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 
1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση 
καθώς και τους ελέγχους και δοκιµές των βαλβίδων αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης τύπου Hydrostop, 
που τοποθετούνται στους σωλήνες κατάθλιψης των αντλιών και στον παρακαµπτήριο κλάδο (by-pass), 
όπως καθορίζεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 

 
2.   Τεχνικά χαρακτηριστικά 

α. Στον καταθλιπτικό αγωγό κάθε µίας από τις αντλίες  θα τοποθετηθεί µια βαλβίδα αντεπιστροφής 
ονοµαστικής διαµέτρου DN80 και ονοµαστικής πίεσης PN25. 

β. Στον παρακαµπτήριο κλάδο θα τοποθετηθεί µια βαλβίδα αντεπιστροφής ονοµαστικής διαµέτρου DN150 
και ονοµαστικής πίεσης PN25. 

γ. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ελαστικής έµφραξης τύπου Hydrostop και θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

• θα κλείνουν απολύτως στεγανά 

• θα κλείνουν αθόρυβα και δεν θα προκαλούν κτυπήµατα στην έδρα ή τοπικά δευτερογενή πλήγµατα 
κατά το κλείσιµο. 

• θα κλείνουν πολύ γρήγορα, ώστε να µη προφθαίνει να δηµιουργηθεί αντίστροφη ροή. 
 Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει το κινητό στοιχείο απόφραξης να έχει µικρή αδράνεια και πολύ 

σύντοµη διαδροµή. 

γ. Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα έχει φλάντζες σύνδεσης µε τη σωλήνωση τυποποιηµένες 
κατά ΕΛΟΤ EN 1092-2, PN 25.  

δ.  Στο εσωτερικό της βαλβίδας θα υπάρχει απιοειδής πυρήνας σταθερά συνδεόµενος µε το κέλυφος. Η 
φλέβα του νερού περνά από τον δακτύλιο που σχηµατίζεται περιµετρικά ανάµεσα στο κέλυφος και στον 
πυρήνα. 

στ. Το σώµα των βαλβίδων θα αποτελείται από δύο τµήµατα συνδεόµενα µε κοχλίες. Η απόφραξη των 
βαλβίδων κατά την αντίθετη φορά της ροής θα επιτυγχάνεται µε µία ελαστική µεµβράνη που θα 
στερεώνεται περιφερειακά µεταξύ των δύο τµηµάτων του σώµατος, θα είναι µεγάλης αντοχής και θα 
επικάθεται στον σταθερό εσωτερικό απιοειδή πυρήνα. Το κλείσιµο της µεµβράνης θα γίνεται 
προοδευτικά και αθόρυβα και θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα. 

ζ. Ο προµηθευτής είναι απολύτως υπεύθυνος σε περίπτωση που οι βαλβίδες που θα προµηθεύσει 
προκαλούν πλήγµατα ή ισχυρές κρούσεις κατά το κλείσιµο και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τις 
αντικαταστήσει µε άλλες κατάλληλες. 

η.    Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση. 

θ. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή και 
θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

ι.  Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να είναι κατασκευασµένες από εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001. 

 
 
3. Υλικά 

α. Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής και ο πυρήνας θα είναι από χυτοσίδηρο EN-GJL 250 ή 
σφαιροειδή χυτοσίδηρο EN-GJS-400-15 (παλαιό GGG-40 κατά DIN 1693).  

β.  Η µεµβράνη θα είναι από ειδικό ελαστικό NBR, EPDM ή αντίστοιχο. 



 

γ. Οι κοχλίες και τα περικόχλια σύνδεσης των δύο µερών του σώµατος θα είναι από εν θερµώ 
γαλβανισµένο χάλυβα. 

δ. Το σώµα των βαλβίδων µετά από αµµοβολή SAE21/2 θα επιστρωθεί εσωτερικά και εξωτερικά µε 
υπόστρωµα (primer) ψευδαργύρου πάχους 50 µm. Κατόπιν θα βαφεί εξωτερικά µε 2 στρώσεις 
αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής π.χ. εποξεική βαφή ή πολυουρεθάνη ή ισοδύναµο υλικό µε 
συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 150 µm. 

ε. Οι βαλβίδες προορίζονται για υδραγωγείο πόσιµου νερού και πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση 
του κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση. 

 
4. ∆οκιµές 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα συνοδεύονται από βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για τα υλικά 
κατασκευής και για τις δοκιµές τύπου που γίνονται στο εργοστάσιο για τα συγκεκριµένα προϊόντα που 
περιλαµβάνονται στo αντλιοστάσιο, από τις οποίες θα προκύπτει, ότι η πίεση δοκιµής του σώµατος και η 
πίεση ελέγχου στεγανότητας και τα υλικά είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 
 
5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των βαλβίδων αντεπιστροφής γίνεται για τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων βαλβίδων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής και πληρώνεται µε τις 
τιµές του άρθρου ΗΜ.5 του Τιµολογίου.                                            

 
 
5.   ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 : Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής διπλής ενέργειας.                                      
 
                                                    
 
 
                                               ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-04 

                                                          ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1.    Αντικείµενο 

 
Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση 
του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής του αντλιοστασίου.  
 
2.  Γενικά χαρακτηριστικά  

α. Οι κατασκευαστές τόσο του πίνακα, όσο και των οργάνων που θα τοποθετηθούν σε αυτόν πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και όλα τα όργανα που θα εξοπλίσουν τον πίνακα πρέπει να φέρουν 
σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης του κατασκευαστή. 

β. Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής του αντλιοστασίου θα είναι µεταλλικός τύπου επιδαπέδιου κλειστού 
ερµαρίου από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 40 
κατά DIN 40050. Ο πίνακας θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο, µεταλλικό πλαίσιο, µεταλλική 
µετωπική πλάκα, µεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήµατα. 

γ. Ο πίνακας θα είναι επισκέψιµος από την εµπρός πλευρά για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και 
κλειστός από τις άλλες πλευρές. Μέσα στο κλειστό ερµάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα 
και εξαρτήµατα δια µέσου φορέων σχήµατος διπλού Π. Η διαµόρφωσή του θα είναι τέτοια ώστε να µην 
παρουσιάζονται παραµορφώσεις µετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτηµάτων και την 
τοποθέτησή τους στην τελική θέση. Το ερµάριο θα φέρει βάση για την έδρασή του στο δάπεδο. Η έξοδος 
των καλωδίων και η τροφοδότηση του πίνακα από τον µετρητή ∆.Ε.Η. θα γίνεται από κάτω µέσω 
στυπιοθλιπτών.  

δ. Ο πίνακας θα αποτελείται από ένα ερµάριο, του οποίου οι διαστάσεις θα είναι απολύτως επαρκείς για να 
περιλάβουν τα προβλεπόµενα όργανα και πάντως όχι µικρότερες από τις ακόλουθες : 

• πλάτος 60 cm 

• ύψος  200 cm 

• βάθος  40 cm 

ε.  Η τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής από τον µετρητή ∆ΕΗ θα γίνεται µε ένα καλώδιο E1VV 
5Χ6 mm

2
. 

στ. Η τροφοδότηση κάθε ρυθµιστή στροφών αντλίας από τον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται µε ένα E1VV 4Χ4 
mm

2
 . 



 

ζ. Η τροφοδότηση κάθε κινητήρα αντλίας από τον ρυθµιστή στροφών θα γίνεται µε ένα καλώδιο µε 
συγκεντρικό αγωγό NYCY 3Χ4/4 mm

2
. 

 
η. Όλα τα µεταλλικά µέρη του πίνακα θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής και µία τελική 

στρώση µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον Εργοδότη. Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης θα 
πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική προστασία. 

θ. Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακα.  Για όσα από αυτά χρειάζεται χειρισµός, 
αυτός θα εκτελείται από την µπροστινή πλευρά του πίνακα. Όλοι οι διακόπτες µε χειρολαβές θα είναι 
αιωρουµένου τύπου, δηλαδή η χειρολαβή θα είναι στερεωµένη στην πόρτα και δεν θα απαιτείται καµία 
επέµβαση στον διακόπτη, όταν ανοίγει η πόρτα.  

 
ι. Όλα τα καλώδια των εσωτερικών συρµατώσεων του πίνακα και όλες οι κλέµµες σύνδεσης θα φέρουν 

χαρακτηριστικά σηµεία αναγνώρισης (αρίθµηση), τα οποία θα αναγράφονται και στα σχέδια που 
συνοδεύουν τον πίνακα, ώστε να είναι άµεση η αναγνώριση της θέσης σύνδεσης κάθε καλωδίου και να 
διευκολύνεται το έργο της συντήρησης.  

 
ια.  Η πόρτα θα είναι της αυτής κατασκευής µε το υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρει µεταλλικό 

κλείστρο  και µεταλλικούς µεντεσέδες ειδικά για πίνακες καθώς και ακροδέκτη γείωσης, στον οποίο θα 
στερεώνεται εύκαµπτος χάλκινος αγωγός (πλεξούδα) που θα συνδέει την πόρτα µε τον γειωµένο 
σταθερό σκελετό του πίνακα. 

 
ιβ. Τα όργανα προστασίας κάθε δικτύου πρέπει να εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία. Κάτω από κάθε 

διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα µε 
κεφαλαία γράµµατα που θα γράφει τη γραµµή ή τη σηµασία του. 

 
ιγ. Ο πίνακας θα παραδοθεί πλήρως συναρµολογηµένος µε όλα τα όργανα και τις συρµατώσεις και κάθε 

άλλο εξάρτηµα, έστω και αν δεν αναφέρεται ιδιαίτερα  (όπως π.χ. οι ασφάλειες προστασίας βοηθητικών 
κυκλωµάτων), αναγκαίο όµως για την οµαλή λειτουργία του. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 
οποιαδήποτε σχετική εργασία. 

 
ιδ. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας του πίνακα θα υπάρχει κατάλληλη θήκη, µέσα στην οποία θα βρίσκεται 

µία πλήρης σειρά σχεδίων του πίνακα. Στα σχέδια του πίνακα θα περιλαµβάνεται και µία λίστα όλων των 
κλεµών µε µνηµόνευση της σχετικής αρίθµησης, όπως στην παρ. ι ανωτέρω αναγράφεται. Μαζί µε τον 
πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσµολογίας, θα παραδοθεί και αναλυτικός κατάλογος των υλικών που 
περιλαµβάνει (είδος, τύπος, µέγεθος, οίκος κατασκευής κλπ)  ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 
συντήρησης από πλευράς εξεύρεσης ανταλλακτικών.  

 
3. Εξοπλισµός πίνακα 

3.1  Γραµµή τροφοδότησης από µετρητή ∆ΕΗ 

Στην γραµµή τροφοδότησης από τον µετρητή ∆ΕΗ θα υπάρχουν τα ακόλουθα : 

α. Τριπολικός µαχαιρωτός διακόπτης φορτίου, τάσης 500V, ονοµαστικής έντασης 40 Α.  

β. Τρεις βάσεις κοχλιωτών ασφαλειών µε φυσίγγια ονοµαστικής έντασης 25 Α. 

γ. Τρία αµπερόµετρα τετράγωνα 96Χ96 mm, τύπου κινητού σιδήρου, κλάσης 1,5 περιοχής ένδειξης 0-25 Α 
κατάλληλα για απ΄ ευθείας σύνδεση.  

δ. Βολτόµετρο τετράγωνο 96Χ96 mm, τύπου κινητού σιδήρου, κλάσης 1,5 περιοχής ενδείξεων 0 - 500V. 

ε. Μεταγωγέας επτά θέσεων για το βολτόµετρο. 

στ.Τέσσερις απαγωγοί υπερτάσεων προστασίας φάσεων και ουδετέρου κλάσης Τ1+Τ2, κατάλληλοι για 
προστασία δικτύου 230/400 V σύµφωνα µε το Πρότυπο ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00:2016 «Απαγωγοί 
κρουστικών Υπερτάσεων». 

 
3.2  Γραµµές τροφοδότησης αντλητικών συγκροτηµάτων 

Θα υπάρχουν από δύο όµοιες αναχωρήσεις αντλητικών συγκροτηµάτων οι οποίες τροφοδοτούν τους 
ρυθµιστές στροφών που εγκαθίστανται χωριστά δίπλα στον πίνακα διανοµής. Κάθε µια από τις αναχωρήσεις 
αυτές θα είναι εφοδιασµένη µε τα όργανα που αναγράφονται κατωτέρω. 

α.  Τριπολικός µαχαιρωτός διακόπτης φορτίου, τάσης 500 V, ονοµαστικής έντασης 25 Α.  

β.  Τρεις βάσεις κοχλιωτών ασφαλειών µε φυσίγγια ονοµαστικής έντασης 25 Α. 

γ. Μετρητής ωρών λειτουργίας αντλητικού συγκροτήµατος, ηλεκτρονικός, 5 τουλάχιστον ψηφίων (99.999 
h). 



 

δ. Επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων : “αυτόµατα-στάση-χειροκίνητα”.  Στη θέση “αυτόµατα”  η λειτουργία 
του ρυθµιστή στροφών ελέγχεται από το σύστηµα αυτοµατισµού.  Στη θέση  “στάση” ο ρυθµιστής 
στροφών δεν τροφοδοτεί το αντλητικό συγκρότηµα, το οποίο δεν λειτουργεί.  Στη θέση  “χειροκίνητα”  ο 
ρυθµιστής στροφών θέτει σε λειτουργία το αντλητικό συγκρότηµα µε τα κατωτέρω κοµβία. Ο αριθµός 
στροφών του κινητήρα µπορεί να ρυθµισθεί από το χειριστήριο του ρυθµιστή στροφών χωρίς καµία 
επέµβαση από το σύστηµα αυτοµατισµού. 

 ε. ∆ύο  κοµβία Start-Stop  για την χειροκίνητη λειτουργία. 
 στ. ∆ύο ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ή στάσης του κινητήρα, µια πράσινη και µια κόκκινη. 
 
3.3. Βοηθητικές καταναλώσεις 

Οι αναχωρήσεις που τροφοδοτούν τις βοηθητικές καταναλώσεις του αντλιοστασίου θα είναι οι ακόλουθες : 

α. Μια µονοφασική γραµµή τροφοδότησης δικτύου ρευµατοδοτών 230 V που περιλαµβάνει µονοπολικό 
ραγοδιακόπτη 25Α, ασφάλεια 25Α µε φυσίγγιο 10Α, µετασχηµατιστή 230/230V, 1000 VA και δύο 
ασφαλειοθήκες 25Α µε φυσίγγια 10 Α στο δευτερεύον. 

β. Μία µονοφασική γραµµή τροφοδότησης φωτισµού του αντλιοστασίου που περιλαµβάνει µονοπολικό 
ραγοδιακόπτη 25 Α, ασφαλειοθήκη 25Α µε φυσίγγιο 10Α και τροφοδοτεί δύο γραµµές εσωτερικού και 
εξωτερικού φωτισµού µε µικροαυτόµατους 10Α. 

γ. Μια µονοφασική γραµµή για την τροφοδότηση του πίνακα αυτοµατισµού που περιλαµβάνει µονοπολικό 
ραγοδιακόπτη 25 Α και ασφαλειοθήκη 25Α µε φυσίγγιο 10Α. 

δ. Μία τριφασική γραµµή τροφοδότησης της ηλεκτροκίνητης δικλείδας στον καταθλιπτικό αγωγό που 
περιλαµβάνει τριπολικό διακόπτη 25 Α, τρεις ασφάλειες  µε φυσίγγια 10 Α, δύο αυτόµατους 
τηλεχειριζόµενους διακόπτες 10 Α αναστροφής, ένα τριπολικό θερµικό προστασίας του κινητήρα, ένα 
επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων «χειροκίνητα» - «αυτόµατα», τρία κοµβία χειρισµού «άνοιγµα» - 
«στάση» - «κλείσιµο» και δύο ενδεικτικές λυχνίες «ανοικτή» - «κλειστή». Στη θέση «χειροκίνητα» ο 
χειρισµός της δικλείδας γίνεται από τα ανωτέρω κοµβία. Στη θέση «αυτόµατα» η λειτουργία της 
δικλείδας ελέγχεται από το σύστηµα αυτοµατισµού. Το σύστηµα χειρισµού της δικλείδας µεταδίδει προς 
το σύστηµα αυτοµατισµού δύο ψηφιακά σήµατα «ανοικτή» - «κλειστή» και δέχεται από αυτόν τρεις 
εντολές «άνοιγµα» - «στάση» - «κλείσιµο». 

ε. Εφεδρική αναχώρηση που περιλαµβάνει µικροαυτόµατο 10 Α. 
 
4. Εγκατάσταση 
 
α. Η εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής στο αντλιοστάσιο περιλαµβάνει : 
 

• την οριζοντίωση και στερέωση του πίνακα στο δάπεδο του αντλιοστασίου επάνω στην βάση του. 

• την σύνδεση του πίνακα µε όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

• την ρύθµιση των οργάνων προστασίας στις κατάλληλες τιµές που εξασφαλίζουν την παροχή πλήρους 
προστασίας σε όλα τα µηχανήµατα και συσκευές που τροφοδοτούνται από τον πίνακα. 

• την δοκιµή λειτουργίας όλων των οργάνων του πίνακα. 
 
 

5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση του Ηλεκτρικού Πίνακα ∆ιανοµής του αντλιοστασίου γίνεται για ένα τεµάχιο πλήρως 
εγκατεστηµένου και δοκιµασµένου πίνακα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής 
Τεχνικής Προδιαγραφής και η πληρωµή αυτού γίνεται µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.8 του Τιµολογίου.  
 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-05 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (FREQUENCY CONVERTERS) 
 

 
1.   Αντικείµενο 

 Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους ρυθµιστές στροφών (frequency 
converters / inverters) που κάθε ένας τροφοδοτεί µε µεταβλητή συχνότητα ένα αντλητικό 
συγκρότηµα. 

 
 
 



 

2.     Γενική περιγραφή 

α.  Οι ρυθµιστές στροφών θα είναι διεθνώς αναγνωρισµένου εργοστασίου µε ισχυρή τεχνική υποστήριξη 
στην Ελλάδα, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα έχουν πιστοποίηση CE για 
βιοµηχανικό και οικιστικό περιβάλλον και θα είναι κατάλληλοι για έλεγχο φυγοκεντρικής αντλίας, ήτοι 
φορτίου µεταβλητής ροπής (Variable Torque). 

β.  Οι ρυθµιστές στροφών θα πρέπει να είναι πλήρως ψηφιακοί και να κάνουν χρήση της τεχνικής 
ελέγχου Sensorless Vector Control (ή µεταγενέστερης), η οποία εξασφαλίζει ιδιαιτέρως αποδοτικό 
έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα επιτρέποντας ταυτόχρονα τη υλοποίηση ενός ευρύτατου φάσµατος 
εφαρµογών. 

γ. Ο κατασκευαστής των ρυθµιστών στροφών θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 
µε ισχύουσα πιστοποίηση κατά ISO 9001. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης περιβαλλοντική 
πιστοποίηση κατά ISO 14000 και δεκαετή κατ’ ελάχιστον εµπειρία στην κατασκευή µετατροπέων 
συχνότητας. 

δ. Οι ρυθµιστές στροφών θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση και θα έχουν βαθµό προστασίας 
τουλάχιστον IP20. 

ε. Ο ρυθµιστής θα πρέπει να διαθέτει στην πρόσοψή του ενσωµατωµένο ή και αποσπώµενο ψηφιακό 
χειριστήριο παραµετροποίησης και ελέγχου. Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει πολύγλωσση 
οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) µε αλφαριθµητικές ενδείξεις καθώς και πλήκτρα για την 
παραµετροποίηση και τον έλεγχο του ρυθµιστή. Τα υπάρχοντα στο χειριστήριο πλήκτρα θα πρέπει 
να διασφαλίζουν κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Εκκίνηση / Σταµάτηµα  

• Αύξηση / Μείωση στροφών 

• Επιλογή ελέγχου Local (από το ίδιο το χειριστήριο) ή Remote (από τις αναλογικές και 
ψηφιακές εισόδους και εξόδους στην κλεµοσειρά ελέγχου του ρυθµιστή µέσω συµβατικού 
αυτοµατισµού) 

• Παροχή πληροφοριών βοηθείας στον χρήστη 

Στην οθόνη θα εµφανίζεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας η συχνότητα εξόδου και η ένταση 
του ρεύµατος και σε περίπτωση σφάλµατος ο κωδικός αριθµός του σφάλµατος, όπως επίσης και οι 
διάφορες τιµές ρύθµισης. 

Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο επιπλέον «έξυπνα» πλήκτρα η λειτουργία των 
οποίων να µεταβάλλεται ανάλογα µε την κατάσταση λειτουργίας και τον κατάλογο του µενού, έτσι 
ώστε να επιτρέπουν µέσω ενός εύχρηστου και φιλικού προς τον χρήστη µενού την εύκολη 
παραµετροποίησή του. 

στ.  Κάθε ρυθµιστής στροφών θα διαθέτει επιπλέον ενσωµατωµένα φίλτρα EMC κατά το πρότυπο ΕΝ 
61800-3 περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

ζ.  Ο ρυθµιστής θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε Η/Υ, µέσω της ενσωµατωµένης 
σειριακής θύρας και χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων εξαρτηµάτων. 

 
3.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

α. Ο ρυθµιστής στροφών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :   

• Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ 61800-3 και IEC 1800-
3 για περιβάλλον οικιακό και βιοµηχανικό 

• Ενσωµατωµένο φίλτρο 

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία - 10 έως + 40
ο
C 

• Μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90% 

• Τάση τροφοδοσίας : 3φασική 400 V ± 10% 

• Συχνότητα τροφοδοσίας : 50 Ηz ± 5% 

• Τάση εξόδου κατά µέγιστον ίση µε την τάση τροφοδοσίας 

• Εύρος συχνοτήτων εξόδου : 0,1 - 100 Hz τουλάχιστον 

• Ανάλυση ρύθµισης συχνότητας  : 0,1 Hz 

• Ρεύµα εξόδου µόνιµης κατάστασης λειτουργίας τουλάχιστον 22 Α  

• Ο ρυθµιστής θα πρέπει να παρέχει στην έξοδο του αδιάλειπτα και απρόσκοπτα ένταση ίση κατ’ 
ελάχιστον µε την ανωτέρω ονοµαστική τιµή, µε µόνες προϋποθέσεις ότι η τάση τροφοδοσίας του 

είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια (400 V±10%) και ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν 
υπερβαίνει το ανώτερο επιτρεπτό όριο κανονικής λειτουργίας (+40 °C). 

• ∆υνατότητα υπερφόρτισης 150% για 1 min τουλάχιστον 

• Ενσωµατωµένο PID 

• Αναλογική είσοδος 0/4-20 mA ή 0-10 V 

• 2 τουλάχιστον ψηφιακές είσοδοι 



 

• Ψηφιακή έξοδος 

• Προστασία κινητήρα µε υπολογισµό του Ι
2
t 

• ∆ιατάξεις προστασίας ρυθµιστή : 

∗  προστασία από βραχυκυκλώµατα µεταξύ φάσεων εξόδου 

∗  θερµική προστασία από υπερθέρµανση και υπερφόρτιση 

∗  προστασία από υπέρταση και έλλειψη τάσης 

∗  προστασία από διαρροή ρεύµατος προς γη. 

∗ προστασία σε περίπτωση τήξεως εσωτερικής ασφάλειας υπερταχείας   τήξεως  

∗ προστασία από πρόβληµα στην κάρτα ελέγχου του µετατροπέα ή στη  λειτουργία του 
µικροεπεξεργαστή του. 

β. Ο ρυθµιστής θα πρέπει να είναι εύχρηστος και φιλικός προς τον χρήστη. Ο έλεγχος του ρυθµιστή θα 
πρέπει να είναι πλήρως δυνατός τόσο µέσω αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων από και προς την 
κλεµοσειρά ελέγχου του ρυθµιστή, όσο και µέσω του ενσωµατωµένου χειριστηρίου 
παραµετροποίησης και ελέγχου, αλλά και µε σειριακή θύρα RS 485 µε ενσωµατωµένο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας.  

 
4. Εγκατάσταση 

α.   Η εργασία εγκατάστασης κάθε ρυθµιστή στροφών περιλαµβάνει : 

• την στερέωση επί του τοίχου του αντλιοστασίου. 

• την σύνδεσή του µε τον µε τον πίνακα διανοµής χαµηλής τάσης και µε τον κινητήρα. 

• την σύνδεσή του µε τον πίνακα αυτοµατισµού. 

• την παραµετροποίησή του. 

• την ρύθµισή της λειτουργίας του σε συνεργασία µε τον πίνακα αυτοµατισµού. 

• την θέση του σε κανονική λειτουργία. 
 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή 

 Η επιµέτρηση των ρυθµιστών στροφών γίνεται ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου, συνδεδεµένου και 
δοκιµασµένου ρυθµιστή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής 
Προδιαγραφής και η πληρωµή γίνεται µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.9 του Τιµολογίου.    

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-6 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 
1.   Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση όλων 
των απαιτούµενων καλωδίων µαζί µε όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα και υλικά που απαιτούνται για την 
τροφοδότηση µε ηλεκτρικό ρεύµα του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής, των αντλητικών µονάδων και του 
βοηθητικού εξοπλισµού, την εκτέλεση του ηλεκτροφωτισµού και των συνδέσεων του συστήµατος 
αυτοµατισµού του αντλιοστασίου καθώς και όλων των υλικών που απαιτούνται για τη συγκρότηση πλήρους 
εγκατάστασης γείωσης στο αντλιοστάσιο.  
 
2. Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου  

α. Η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου θα γίνει από το δίκτυο Χαµηλής Τάσης 231/400 V της ∆.Ε.Η. Οι 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση της εγκαταστάσεως, αρχίζουν από τον 
µετρητή της ∆.Ε.Η. Ο µετρητής ∆ΕΗ θα τοποθετηθεί σε επίτοιχο ερµάριο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
ψυχρής εξέλασης, πάχους  τουλάχιστον 1.5 mm κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις ∆.Ε.Η. 
που θα τοποθετηθεί στον τοίχο του αντλιοστασίου κοντά στην πόρτα εισόδου ή σε οποιαδήποτε θέση 
θα υποδείξει η ∆.Ε.Η..  

β. Η δαπάνη ηλεκτροδότησης της εγκαταστάσεως βαρύνει τον Εργοδότη, αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση της 
ηλεκτροδότησης, ήτοι να  συντάξει την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να υπογράψει όλες 
τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις εγκαταστάτη, να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών ηλεκτροδότησης, να 
µεριµνήσει για την έγκαιρη γνωστοποίηση στη ∆ΕΗ της «οικοδοµικής ετοιµότητας» και της «ετοιµότητας 
εγκαταστάσεων» και γενικά να παράσχει στον Εργοδότη κάθε δυνατή διευκόλυνση για την έγκαιρη και 
σωστή ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου. 



 

 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

α. Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», τους κανόνες της ∆ΕΗ, τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης και την παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης. Για τα επί 
µέρους στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύουν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 
1501-04-20-01-01 «Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-
01-02 «Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-01-03 «Εσχάρες 
και σκάλες καλωδίων», ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-02-01 «Αγωγοί και καλώδια διανοµής ενέργειας», 
όπου αυτά έχουν εφαρµογή στην παρούσα ηλεκτρική εγκατάσταση. 

β.. Η όλη εγκατάσταση γειώσεως του αντλιοστασίου θα κατασκευασθεί ως θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 1424 για θεµελιακή γείωση. 

γ. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της 
εγκατάστασης γείωσης του αντλιοστασίου θα προέρχονται από κατασκευαστές που διαθέτουν 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

 
4.  Γενικά 

α.  Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές εργασίες για να γίνουν οι 
απαιτούµενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος, ώστε να λειτουργούν κανονικά οι 
κύριες µονάδες, ο βοηθητικός εξοπλισµός, ο ηλεκτροφωτισµός και το σύστηµα αυτοµατισµού και 
σηµάνσεων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και την παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Πρέπει επίσης να εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες συνδέσεις και γειώσεις, ώστε η λειτουργία της 
εγκατάστασης να είναι ασφαλής τόσο για τους χρήστες, όσο και για τα µηχανήµατα και συσκευές. 

β. Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερµής εξέλασης, µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 10 τ.χ.  
και πολύκλωνοι για τις µεγαλύτερες διατοµές. 

γ. Οι διατοµές των αγωγών θα είναι τουλάχιστον όσες αναφέρονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης 
και στην παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή. Σε όσες περιπτώσεις στα σχέδια δεν 
αναγράφονται διατοµές καλωδίων ή αγωγών γείωσης, αυτές θα ορισθούν από τον Ανάδοχο, ούτως 
ώστε σύµφωνα µε τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές να είναι επαρκείς για σκοπό που προορίζονται. 

δ. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν: 

• Ηλεκτρικό δίκτυο τάσης 230/400 V, 50Ηz  για την τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής από 
τον µετρητή ∆ΕΗ, για την τροφοδότηση των κινητήρων των αντλιών και της ηλεκτροκίνητης δικλείδας 
και όλων των υπόλοιπων καταναλώσεων και για την τροφοδότηση του ηλεκτροφωτισµού καθώς και 
.δίκτυο κυκλωµάτων αυτοµατισµού, µε το οποίο θα διασυνδεθούν µε τον πίνακα αυτοµατισµού όλα 
τα εξαρτήµατα, συσκευές και µηχανήµατα, που χρειάζεται να συνδεθούν. 

• Πλήρης εγκατάσταση γείωσης τόσο του ουδετέρου όσο και όλων των µεταλλικών µερών που µπορεί 
να βρεθούν υπό τάση. 

 
5.  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

5.1  Καλώδια και αγωγοί χαµηλής τάσης  

α. Τα καλώδια που συνδέουν τον µετρητή της ∆.Ε.Η. µε τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής και τα καλώδια 
που συνδέουν τους ρυθµιστές στροφών  µε τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής θα είναι ανθυγρά τύπου 
E1VV (πρώην ΝΥΥ) σύµφωνα µε τα Πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 και ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-02-01. Τα 
καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων από τους ρυθµιστές στροφών  θα είναι θωρακισµένα καλώδια 
µε συγκεντρικό αγωγό τύπου NYCY κατά VDE 0276-603 και ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-02-01. 

β.  Τα καλώδια τροφοδότησης του ηλεκτρικό πίνακα διανοµής από τον µετρητή ∆ΕΗ θα είναι πενταπολικά 
τουλάχιστον E1VV 5X6 τ.χ. 

γ.  Τα καλώδια τροφοδότησης των ρυθµιστών στροφών από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής θα είναι 
τετραπολικά E1VV 4Χ4 τ.χ. 

δ. Τα καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων των αντλιών από τους ρυθµιστές στροφών θα είναι 
τετραπολικά µε συγκεντρικό αγωγό NYCY 3Χ4/4 τ.χ. Τα αισθητήρια θερµοκρασίας (θερµίστορς) κάθε 
κινητήρα θα συνδέονται µε τον αντίστοιχο ρυθµιστή στροφών µε ένα καλώδιο E1VV 2Χ1,5 τ.χ. 

ε. Το καλώδιο τροφοδότησης από τον µετρητή ∆ΕΗ θα τοποθετηθεί µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 
διαµέτρου 1½’’. Τα καλώδια µεταξύ πίνακα και ρυθµιστών στροφών θα τοποθετηθούν σε γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα διαµέτρου 1’’. Τα καλώδια των κινητήρων εξερχόµενα από τους ρυθµιστές στροφών θα 
οδεύουν σε εσχάρα στον τοίχο ή στο δάπεδο του αντλιοστασίου κατασκευασµένη σύµφωνα µε το 
Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-20-01-03 «Εσχάρες και σκάλες καλωδίων». Τελικά τα καλώδια αυτά θα 



 

βγαίνουν κάθε ένα κοντά στον αντίστοιχο κινητήρα. Το τµήµα τους µεταξύ του δαπέδου και του 
ακροκιβωτίου του κινητήρα θα προστατεύεται από εύκαµπτο µεταλλικό σωλήνα. 

στ.   Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων κίνησης θα γίνουν µε καλώδια τύπου E1VV (πρώην ΝΥΥ) 
κατά Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Ειδικά η 
ηλεκτροκίνητη δικλείδα θα τροφοδοτηθεί από ένα καλώδιο E1VV 4Χ1,5, ενώ ένα καλώδιο σηµάτων, 
τύπου LiYCY 10X0,75 (δέκα αγωγών µε διατοµή χαλκού 0,75 mm

2
) θα χρησιµεύει για τη σύνδεση των 

επαφών του ηλεκτροµειωτήρα της µε τον πίνακα αυτοµατισµού. Τα καλώδια αυτά θα προστατεύονται 
από πλαστικούς ηλεκτρικούς σωλήνες. 

ζ.   Ο µετρητής παροχής θα τροφοδοτείται από τον πίνακα αυτοµατισµού µε καλώδιο E1VV 3Χ1,5 τ.χ. και 
θα µεταδίδει το σήµα εξόδου προς τον πίνακα αυτοµατισµού µε καλώδιο σηµάτων, τύπου LiYCY 
2X0,75 (δύο αγωγών µε διατοµή χαλκού 0,75 mm

2
) µέσα σε πλαστικούς ηλεκτρικούς σωλήνες. 

η.  Ο µετρητής πίεσης στον σωλήνα τροφοδότησης θα συνδέεται µε καλώδιο LiYCY 2X0,75 µε τον πίνακα 
αυτοµατισµού σε τεχνική δύο αγωγών. 

θ. Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής θα συνδέεται µε τον πίνακα αυτοµατισµού µε ένα καλώδιο τύπου JYYe 
20X2X0,6 κατά VDE 0815 ή παροµοίου για την ανταλλαγή εντολών και σηµάτων µεταξύ των δύο 
πινάκων. 

ι. Όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί για τα βοηθητικά κυκλώµατα, τον ηλεκτροφωτισµό και τον αυτοµατισµό θα 
είναι τύπου E1VV (πρώην ΝΥY) κατά Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 και θα τοποθετηθούν µέσα σε χαλυβδοσωλήνες 
ή πλαστικούς σωλήνες. Η όλη εγκατάσταση θα είναι επίτοιχη, ορατή. 

ια. Η διαµόρφωση των άκρων των καλωδίων πρέπει να είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους κανόνες 
της τέχνης.  Η σύνδεση αγωγών διατοµής µεγαλύτερης από 4 mm

2
 µε τους πίνακες και τους κινητήρες 

θα γίνεται απαραίτητα µε ακροπέδιλα (κως). 
 
5.2  Ηλεκτροφωτισµός 

α. Το αντλιοστάσιο θα εφοδιασθεί µε πλήρες δίκτυο φωτισµού που θα λειτουργεί µε το εναλλασσόµενο 
ρεύµα 230 V, 50 Hz του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 3 Τεχνικές Προδιαγραφές και 
Πρότυπα. Η όλη εγκατάσταση θα πληροί τους κανονισµούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΕΛΟΤ και 
της ∆ΕΗ.  

β. Το δίκτυο φωτισµού θα τροφοδοτείται από τις αντίστοιχες αναχωρήσεις του ηλεκτρικού πίνακα 
διανοµής. 

γ. Όλοι οι διακόπτες τοπικού φωτισµού θα είναι στεγανοί προστασίας IP55, κατάλληλοι για επίτοιχη 
τοποθέτηση, ονοµαστικής έντασης 10 Α και θα τοποθετηθούν σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο. 

δ. Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι διπολικοί, στεγανοί προστασίας ΙΡ 55, ονοµαστικής έντασης 10 Α,  
κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση και θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,60 m από το δάπεδο. 

ε. Όλα τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόµενο ρεύµα 231V, 50 Hz. Κάθε φωτιστικό 
σώµα θα πιστοποιείται εγκατεστηµένο µε όλα τα εξαρτήµατά του, δηλαδή βάση, ανακλαστήρα, 
λαµπτήρα, λυχνιολαβές κ.λπ. 

στ. Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που δείχνονται στα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης 
και θα είναι σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον πίνακα φωτιστικών σωµάτων των σχεδίων αυτών. 
Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι φωτιστικών σωµάτων : 

• για τον εσωτερικό φωτισµό 4 φωτιστικά σώµατα φθορισµού µε δύο         λαµπτήρες 36 W 
βιοµηχανικά τύπου «σκαφάκι» µε λευκό ανακλαστήρα αναρτηµένα από την οροφή. 

• για τον φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθεί επάνω από την είσοδο 1 φωτιστικό 
σώµα υπαίθριο, στεγανό, εξωτερικού χώρου µε βραχίονα και λαµπτήρα ατµών υδραργύρου 125 W 
κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο, µε κέλυφος από κράµα αλουµινίου, ανταυγαστήρα 
και προστατευτικό πλαστικό κάλυµµα. Ο βραχίονας θα είναι καµπυλωτός από γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα διαµέτρου 2”. Η αφή και σβέση αυτού θα επιτυγχάνεται αυτόµατα µέσω συσκευής 
φωτοκύτταρου που θα δίνει την εντολή για την αποσύνδεση ή σύνδεση του κυκλώµατος 
τροφοδοτήσεως του φωτιστικού µε επιβράδυνση ενός λεπτού και θα µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να 
επηρεάζεται από φως ηµέρας εντάσεως από 5 έως 1000 lux. Η συσκευή θα τοποθετηθεί στον 
εξωτερικό τοίχο του αντλιοστασίου. 

 
5..3  Κατασκευή δικτύων 

α.   Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό 
πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ'ευθείας στον τοίχο. Οι κοχλίες 
σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερέωσης, θα είναι επινικελωµένοι ή 
επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 



 

β.   Οι πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρικών γραµµών θα είναι κατασκευασµένοι από U-PVC, αυτοσβενούµενοι, µε 
ηλεκτροµονωτικές ιδιότητες, σύµφωνοι µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-1. και θα χρησιµοποιηθεί 
ένας τύπος πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου. Οι πλαστικοί σωλήνες θα χρησιµοποιηθούν για 
επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχους και οροφές, καθώς και σε περιπτώσεις ενσωµάτωσης αυτών στο 
σκυρόδεµα και στο δάπεδο. Τα συστήµατα των δικτύων σωληνώσεων σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι 
πλήρη, δηλαδή σε όλη τους την έκταση θα περιλαµβάνουν κουτιά διακλάδωσης, καµπύλες, κολλάρα 
στήριξης, µούφες ή ρακόρ διασύνδεσης σωλήνων. Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι επίσης  βαρέως τύπου 
αντίστοιχα µε τις σωληνώσεις και θα είναι του ιδίου κατασκευαστή και σειράς. 

γ.  Η εγκατάσταση θα είναι γενικά ορατή, επίτοιχη. Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 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. Τα στηρίγµατα θα αγκυρούνται στα οικοδοµικά 
στοιχεία µέσω κοχλιών και εκτονωτικών (ΟΥΠΑΤ). 

δ.  Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς την µεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως είναι κατά 
ανώτατο όριο δύο. 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 τα καλώδια µε ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

      Τα άκρα των σωληνώσεων θα έχουν προστόµιο για την προστασία των αγωγών και των καλωδίων. 
      Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές, ενώ των υπολοίπων σωλήνων θα 

είναι κοχλιωτές. 

ε.   Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι κυκλικά ή τετράγωνα ή ορθογώνια και κατάλληλα για τον τύπο του 
σωλήνα ή του καλωδίου, για το οποίο χρησιµοποιούνται. Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε 
κουτιά θα εκτελεσθεί µε βίδωµα του σωλήνα στα κουτιά. Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιηθούν µέχρι το 
πολύ τεσσάρων διευθύνσεων.  

 
6. Εγκατάσταση γείωσης 

α.  Στην περιοχή του αντλιοστασίου θα κατασκευαστεί µια γείωση τριγωνικής µορφής µε πλευρά τριγώνου 
3 m,  µε την οποία θα συνδεθεί ο ουδέτερος ζυγός του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής µε γυµνό χαλκό 
διατοµής τουλάχιστον 25 mm

2
. Η όλη κατασκευή του συστήµατος γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τις 

προδιαγραφές γειώσεων της ∆ΕΗ. 

β.  Η γείωση όλων των µεταλλικών τµηµάτων που µπορεί να βρεθούν υπό τάση θα επιτευχθεί µε σύνδεσή 
τους µε τον ουδέτερο ζυγό του πίνακα που θα συνδέεται µε το σύστηµα γειώσεως. 

γ. Η γείωση θα αποτελείται από ειδικές ράβδους γείωσης  (ηλεκτρόδια) κατασκευασµένες κατά τον 
Κανονισµό  DIN  48852 από γαλβανισµένο χάλυβα κατά DIN 17100 και µήκος τουλάχιστον 2 m.  Η 
αντίσταση γείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0  0hm  αλλιώς θα προστεθούν ράβδοι γείωσης µέχρι 
να επιτευχθεί η τιµή αυτή. Οι ράβδοι γείωσης θα συνδέονται µεταξύ τους µε γυµνό χαλκό διατοµής 
τουλάχιστον 25 mm

2
. 

δ. Οι αγωγοί που συνδέουν τα τµήµατα που πρέπει να γειωθούν µε τον ουδέτερο ζυγό του γενικού πίνακα 
χαµηλής τάσης θα είναι ενσωµατωµένοι στα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

ε. Η κεφαλή κάθε ράβδου γείωσης (ηλεκτροδίου) θα βρίσκεται σε βάθος 0,30 m  µέσα σε κλειστό φρεάτιο 
διαστάσεων 0,4Χ0,40Χ0,35 m µε τοίχωµα από σκυρόδεµα και  µε χυτοσιδηρό κάλυµµα 0,30Χ0,30 m 
βαµµένο µε αντισκωριακό χρώµα για τον εύκολο έλεγχο των συνδέσεων. Η κεφαλή κάθε ράβδου θα 
φέρει συγκεκολληµένο επίπεδο έλασµα µε οπή για την σύνδεση των χάλκινων αγωγών γείωσης µέσω 
ακροπεδίλων (κος). 

 
7.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

 Η επιµέτρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκατάστασης γειώσεως του αντλιοστασίου θα γίνει 
ως εξής : 

• Τα φωτιστικά σώµατα θα επιµετρηθούν σε τεµάχια φωτιστικών σωµάτων πλήρως εγκατεστηµένων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής µε βάση το είδος των σωµάτων. 
Η πληρωµή τους θα γίνει µε τις αντίστοιχες τιµές των άρθρων ΗΜ.11 και ΗΜ.12 του Τιµολογίου. 

• Το ερµάριο τοποθέτησης του µετρητή ∆ΕΗ, η εγκατάσταση του µετρητή και η σύνδεσή του µε το 
καλώδιο τροφοδότησης του πίνακα διανοµής θα επιµετρηθούν σαν ένα τεµάχιο πλήρως 
εκτελεσµένης εργασίας και θα πληρωθούν µε την τιµή ΗΜ.20 του Τιµολογίου. 

• Ολόκληρη η υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και η εγκατάσταση γείωσης του αντλιοστασίου 
περιλαµβανοµένων του καλωδίου παροχής για τη σύνδεση του µετρητή ∆ΕΗ µε τον πίνακα διανοµής 
µε τον γαλβανισµένο σωλήνα προστασίας του, των πάσης φύσεως καλωδίων, σωλήνων 
προστασίας, υλικών και µικροϋλικών θα επιµετρηθεί σαν ένα τεµάχιο πλήρους ηλεκτρικής 
εγκατάστασης και εγκατάστασης γείωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 



 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Η πληρωµή θα γίνει µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.10 του 
Τιµολογίου. 

 
 

 
                                            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-7 
                                                                    ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
 
1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 
εγκατάσταση και τους ελέγχους και δοκιµές για τον µετρητή παροχής που προβλέπεται να εγκατασταθεί στο 
αντλιοστάσιο, όπως εικονίζονται στα σχέδια. 
 
2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

α.  Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου και εντός του κτιρίου του αντλιοστασίου θα 
τοποθετηθεί ένας ηλεκτροµαγνητικός µετρητής παροχής πλήρους διατοµής συµπαγούς τύπου 
(compact) που λειτουργεί µε βάση τον νόµο του Faraday για την ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. 

β.      Ο κατασκευαστής του µετρητή παροχής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Επιπλέον ο 
µετρητής πρέπει να είναι σύµφωνςι προς τα πρότυπα EN 50081-1  RF Noise Emission και EΝ 
50081-2   RF Noise Immunity και να φέρει σήµανση CE.  

γ.   Ο µετρητής θα αποτελείται από το αισθητήριο ροής (Sensor) και τον επεξεργαστή - µετατροπέα 
(Transmitter). Το αισθητήριο ροής παρεµβάλλεται στην σωλήνωση, ο δε µετατροπέας βρίσκεται 
ενσωµατωµένος επ΄αυτού. Ο µετρητής τροφοδοτείται µε ρεύµα από τον πίνακα αυτοµατισµού του 
αντλιοστασίου µε καλώδιο E1VV 3X1,5 τ.χ. και η έξοδός του αποστέλλεται µε καλώδιο LiYCY 2X0,75 
τ.χ. προς το PLC του πίνακα αυτοµατισµού.  

δ.  Ο µετρητής θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : ονοµαστική διάµετρος DN100, ονοµαστική πίεση 
PN25. 

ε.   Η περιοχή µέτρησης του οργάνου θα είναι από 0 έως τουλάχιστον 5 m/sec.  Το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα µέτρησης θα είναι το πολύ ± 0,5 % της µετρούµενης παροχής για ταχύτητες 
άνω του 0,5 m/s και η επαναληπτικότητα θα είναι τουλάχιστον  +0,05% της ένδειξης. Η ακρίβεια 
µέτρησης θα προκύπτει από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής, η δε διαδικασία 
καλιµπραρίσµατος θα είναι πιστοποιηµένη από αναγνωρισµένο πιστοποιητή. 

στ.  Ο µετρητής θα είναι κατάλληλος  για λειτουργία σε περιβάλλον θερµοκρασίας -10
o
C έως  +50

o
C. 

ζ.  Η τάση λειτουργίας θα είναι 231V ± 15%, 50HZ 
 
η.  Αισθητήριο 

Το κέλυφος του αισθητηρίου ροής θα έχει την ίδια εσωτερικά διάµετρο σε όλο το µήκος του µε την 
διάµετρο του σωλήνα που θα τοποθετηθεί και δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να προκαλεί απώλεια 
πίεσης µε την παρουσία του. Το υλικό κατασκευής θα είναι τουλάχιστον χάλυβας ST37.2 µε 
αντιδιαβρωτική επικάλυψη εποξεικής βαφής δύο συστατικών πάχους τουλάχιστον 150 µm. Η 
σύνδεση µε τον σωλήνα θα γίνεται µε φλάντζες κατά EN 1092-2, ΡΝ25. Όλες οι επιφάνειες σε επαφή 
µε το νερό θα φέρουν επένδυση από Νεοπρένιο, ελαστοµερές EPDM ή άλλο υλικό αντίστοιχο υλικό 
κατάλληλο για πόσιµο νερό. Τα ηλεκτρόδια θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4435, 
SS316L ή καλύτερο. Επιπλέον το αισθητήριο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρόδιο γείωσης 
από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4435, SS316L ή καλύτερο. Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατά προτίµηση 
αυτοκαθαριζόµενα, άλλως η διαδικασία καθαρισµού τους πρέπει να είναι απλή και να µη κινδυνεύει 
να προκαλέσει οιαδήποτε προβλήµατα στη λειτουργία του µετρητή. 

Το αισθητήριο ροής θα δοκιµασθεί στο εργοστάσιο κατασκευής σε πίεση 150% της ονοµαστικής του 
και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιµής του κατασκευαστή.  

Ο βαθµός προστασίας του αισθητηρίου ροής θα είναι ΙΡ68 σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 40050. 

Το αισθητήριο ροής πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό και να διαθέτει σχετική βεβαίωση 
του κατασκευαστή. 

 
θ.  Μετατροπέας 

Ο βαθµός προστασίας του µετατροπέα σήµατος θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65 σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN 40050. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος θα είναι από –10 

0
C µέχρι +50 

0
C. 



 

Η τροφοδοσία σε ρεύµα θα είναι 230 V ± 15% σε συχνότητα 50 Hz . Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται 
από κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, τόσο στο όργανο, όσο και στη γραµµή τροφοδοσίας µε 
τάση. 

Η έξοδος του µετατροπέα θα είναι 4-20 mA, γραµµικά µεταβαλλόµενη σε σχέση µε την µετρούµενη 
ροή. 

Ο µετατροπέας θα είναι εξοπλισµένος µε λειτουργία αυτοδιάγνωσης και µε δυνατότητα ενηµέρωσης 
σε περίπτωση σφάλµατος. Επιπλέον θα είναι εξοπλισµένος µε µνήµη, όπου θα αποθηκεύονται τα 
πιο πρόσφατα σφάλµατα που έχουν εµφανισθεί. 

Ο µετατροπέας θα πρέπει να είναι θωρακισµένος απέναντι σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50081-2. 

   Ο µετατροπέας θα έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) µε 16 τουλάχιστον στοιχεία, όπου θα 
εµφανίζονται η παροχή σε m3/h  ή  I/s, η συνολική ποσότητα νερού σε m3 ή Ι, οι ρυθµίσεις (settings) 
του οργάνου, διάφορες ενδείξεις αυτοδιάγνωσης και συναγερµού, καθώς και τα τελευταία σφάλµατα 
που έχουν προκύψει κατά την αυτοδιάγνωση σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  Θα έχει επίσης 
πλήκτρα για τις ρυθµίσεις των επιλογών των µονάδων µέτρησης, τον καθορισµό των σφαλµάτων 
εξόδου κ.λπ.  

   Ο µετατροπέας θα έχει τις ακόλουθες εξόδους : 

•  Μια αναλογική έξοδο 4 - 20 mA γαλβανικά µονωµένη, η οποία θα οδηγείται στην είσοδο του 
PLC στον πίνακα αυτοµατισµού.  

• ∆ύο ψηφιακές εξόδους µε ρελέ προγραµµατιζόµενες για σήµανση ανώτατης ή κατώτατης 
παροχής, ανίχνευση µη ύπαρξης νερού ή  σήµανση σφάλµατος του µετατροπέα 
(αυτοδιάγνωση), ανάλογα µε τον προγραµµατισµό τους.  

• Μία είσοδο RS 232 για σύνδεση φορητού προγραµµατιστή. 

ι.   Ο µετρητής θα παραδοθεί πλήρως προγραµµατισµένος µε βάση µέγιστη παροχή του 
αντλιοστασίου 40 m

3
/h. Ανεξάρτητα από αυτό θα είναι δυνατή η αλλαγή του προγραµµατισµού εκ 

των υστέρων, επί τόπου του έργου, µε την βοήθεια των πλήκτρων του µετατροπέα, χωρίς να 
αλλοιωθεί η ακρίβεια µέτρησης ή άλλα χαρακτηριστικά του µετρητή. 

ια.  Ο προµηθευτής πρέπει να παραδώσει στην Επίβλεψη το πιστοποιητικό του εργοστασίου 
κατασκευής, από το οποίο θα προκύπτει η ακρίβεια µέτρησης του µετρητή καθώς και βεβαίωση ότι ο 
µετρητής είναι κατάλληλος για πόσιµο νερό. 

 
3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση του µετρητή παροχής θα γίνει για ένα τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένου µετρητή σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Η πληρωµή γίνεται µε την τιµή του 
άρθρου ΗΜ.13 του Τιµολογίου. 
 

 

                                       ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-8 
 

                                                            ΠΛΩΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
 
 
1.  Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση και 
τους ελέγχους και δοκιµές για τους πλωτούς διακόπτες που προβλέπεται να εγκατασταθούν στη διθάλαµη 
δεξαµενή Μιστεγνών..   

 
 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
α.   Σε κάθε θάλαµο της δεξαµενής Μιστεγνών θα τοποθετηθούν 3 πλωτοί διακόπτες για την σήµανση 

στάθµης εκκίνησης της αντλίας, στάσης της αντλίας και σήµανση ανώτατης στάθµης. Οι τιµές των 
σταθµών καθορίζονται στην Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή ΗΜ-15 «Σύστηµα αυτοµατισµού 
αντλιοστασίου».  

β.   Η επιλογή της ενεργού οµάδας πλωτών διακοπτών στις δεξαµενές θα γίνεται µε ένα επιλογικό διακόπτη  
2 θέσεων «Θάλαµος 1» και «Θάλαµος 2» στον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC) της 
δεξαµενής. 



 

γ.   Οι πλωτοί διακόπτες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, ασφαλούς λειτουργίας, κατάλληλοι για 
πόσιµο νερό. Απαγορεύεται η χρήση υδραργυρικών διακοπτών. 

δ.  Ο κατασκευαστής των πλωτών διακοπτών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και οι 
διακόπτες πρέπει να φέρουν σήµανση CE.  

 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των πλωτών διακοπτών γίνεται για τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων διακοπτών σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής και η πληρωµή γίνεται µε την τιµή 
του άρθρου ΗΜ.14 του Τιµολογίου. 
 
 
 

                                                 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-9 
 

                                                                    ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
  
1.  Αντικείµενο 

α. Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση και τους ελέγχους και δοκιµές για το σύστηµα µέτρησης πίεσης που 
προβλέπεται να εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο.  

β. Ο µετρητής πίεσης του αντλιοστασίου θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-
05-00 «Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων», το οποίο εξειδικεύεται - όπου απαιτείται για την 
εφαρµογή στο παρόν έργο - µε τους ακόλουθους όρους και συµπληρώσεις, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα αυτού.  

 
2. Γενικά 

α. Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί ένα σύστηµα µέτρησης πίεσης επί του κεντρικού αγωγού 
προσαγωγής για τη µέτρηση της πίεσης ανάντη του αντλιοστασίου  

β. Το σύστηµα µέτρησης πίεσης αποτελείται από ένα αισθητήριο τοποθετηµένο στον αντίστοιχο σωλήνα 
µε ενσωµατωµένο µετατροπέα, ένα ενδεικτικό όργανο τοποθετηµένο στον πίνακα αυτοµατισµού του 
αντλιοστασίου και ένα µανόµετρο ακριβείας γλυκερίνης διαµέτρου 100 mm. 

γ. Ο κατασκευαστής του µετρητή στάθµης πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Επιπλέον ο 
µετρητής πρέπει να είναι σύµφωνος προς τα πρότυπα EN 50081-1  RF Noise Emission και EΝ 50081-2   
RF Noise Immunity και να φέρει σήµανση CE.  

 
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

α. Το αισθητήριο θα είναι πιεζοηλεκτρικού τύπου, κατάλληλα για µέτρηση πίεσης σε κλειστό αγωγό και θα 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• περιοχή µέτρησης (Ρονοµ)  0-20 bar 

• υπερπίεση : Το αισθητήριο θα πρέπει να λειτουργεί σε υπερπιέσεις (pressure peaks) τουλάχιστον Ρ 
µεγ> 3* Ρονοµ. 

• σήµα εξόδου  4 - 20 mA, 2 γραµµών, το οποίο θα οδηγείται στον πίνακα αυτοµατισµού για ένδειξη 
και επεξεργασία από τον µικροεπεξεργαστή (PLC) του συστήµατος και στο ενδεικτικό όργανο. 

• δύο προγραµµατιζόµενες ψηφιακές εξόδους µε ρελέ. Η µία από αυτές θα δίνει σήµα βλάβης του 
µετατροπέα στο σύστηµα αυτοµατισµού.  

• σφάλµα µέτρησης το πολύ ± 1,0% 

• επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος −10
o
C έως  +50

o
C 

• τάση λειτουργίας 12-36 Vdc ή 230V, 50HZ 

• προστασία ΙΡ 65 

β. Το αισθητήριο πίεσης θα είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό. Το σώµα του και όλα τα µέρη που έρχονται 
σε επαφή µε το νερό θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

γ. Το αισθητήριο πίεσης θα τοποθετηθεί επάνω στον κεντρικό αγωγό προσαγωγής, θα στερεωθεί στον 
τοίχο και θα συνδέεται προς τον αγωγό µέσω χάλκινου σωλήνα και κρουνού αποµόνωσης και 
εξαέρωσης. 

δ. Εάν το αισθητήριο είναι τάσης λειτουργίας 12-36 Vdc, το σύστηµα θα συνοδεύεται από ένα τροφοδοτικό 
µε τάση τροφοδότησης 230 V, 50 Hz και τάση εξόδου 24 Vdc για την τροφοδότηση του αισθητηρίου. 



 

ε. Στον πίνακα αυτοµατισµού τοποθετείται ένα ενδεικτικό όργανο ψηφιακό, διαστάσεων τουλάχιστον 
96Χ48 mm, 3 ½ ψηφίων, για ρεύµα εισόδου 4-20 mA, µε τάση τροφοδότησης 230 V, 50 Hz, κατάλληλο 
για τοποθέτηση στην όψη του πίνακα. 

στ. Το σύστηµα περιλαµβάνει και ένα µανόµετρο ακριβείας γλυκερίνης διαµέτρου 100 mm, περιοχής 
ενδείξεων 0-16 bar, το οποίο θα τοποθετηθεί δίπλα στο αισθητήριο στο αντλιοστάσιο και θα συνδεθεί µε 
τον αγωγό µέσω χαλκοσωλήνα µε κρουνό αποµόνωσης και εξαέρωσης. 

 
4. Επιµέτρηση και πληρωµή 

 Η επιµέτρηση του συστήµατος µέτρησης πίεσης γίνεται για ένα τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου 
συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής και η 
πληρωµή γίνεται µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.15 του Τιµολογίου. 

 
    
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-10 
 

ΡΑ∆ΙΟΖΕΥΞΗ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΕ  ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 

 
 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση του 
ασύρµατου συστήµατος (ραδιοζεύξης) που εξασφαλίζει την µετάδοση των χαρακτηριστικών σταθµών νερού 
από την δεξαµενή Μιστεγνών στον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου. 
 
2. Συγκρότηση του συστήµατος και τεχνικά χαρακτηριστικά 

α. Για τη µετάδοση των χαρακτηριστικών σταθµών νερού στη δεξαµενή Μιστεγνών προς το αντλιοστάσιο 
θα χρησιµοποιηθεί ασύρµατο σύστηµα ραδιοζεύξης, που αποτελείται από ένα τοπικό σταθµό Ρα στο 
αντλιοστάσιο και ένα τοπικό σταθµό Ρδ στη δεξαµενή. Στον τοπικό σταθµό της δεξαµενής Ρδ οι έξι 
πλωτοί διακόπτες θα συνδεθούν σαν ψηφιακά σήµατα εισόδου ενός µικρού προγραµµατιζόµενου 
λογικού επεξεργαστή (PLC), ο οποίος θα τα επεξεργάζεται και θα τα µεταβιβάζει στον ραδιοποµπό..  Ο 
τοπικός σταθµός του αντλιοστασίου Ρα θα λαµβάνει το  σήµα που εκπέµπει ο ραδιοποµπός του Ρδ και 
θα το µεταδίδει στον προγραµµατιζόµενο λογικό επεξεργαστή (PLC) που βρίσκεται στον πίνακα 
αυτοµατισµού του αντλιοστασίου. 

β. Ο τοπικός σταθµός αντλιοστασίου Ρα περιλαµβάνει : 

• ένα ασύρµατο ποµποδέκτη µε ενσωµατωµένο modem (radiomodem) ασύρµατης επικοινωνίας µε 
διαµόρφωση FFSK ή FSK 2 επιπέδων και ταχύτητα µετάδοσης πραγµατικών δεδοµένων 
τουλάχιστον 2,4 kbps.  

• µία κατευθυντική κεραία και έναν γαλβανισµένο οκταγωνικό ιστό ύψους 6 m τουλάχιστον για την 
τοποθέτηση της κεραίας. 

• µία αντικεραυνική προστασία για απάλειψη υπερτάσεων στην κεραία. 

• όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις για να είναι ο σταθµός σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας. 

γ. Ο τοπικός σταθµός δεξαµενής Ρδ περιλαµβάνει : 

• ένα ασύρµατο ποµποδέκτη µε ενσωµατωµένο modem (radiomodem) ασύρµατης επικοινωνίας µε 
διαµόρφωση FFSK ή FSK 2 επιπέδων και ταχύτητα µετάδοσης πραγµατικών δεδοµένων 
τουλάχιστον 2,4 kbps.  

• ένα προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC) µε κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU), µία κάρτα 
µε 8 τουλάχιστον ψηφιακές εισόδους και θύρες επικοινωνίας RS-232 και  RS-485. 

• ένα τροφοδοτικό 231 Vac / 12-24 Vdc για ένταση επαρκή για την τροφοδότηση του ποµπού και του 
PLC. 

• µία κατευθυντική κεραία και έναν γαλβανισµένο οκταγωνικό ιστό ύψους 6 m τουλάχιστον για την 
τοποθέτηση της κεραίας. 

• µία αντικεραυνική προστασία για απάλειψη υπερτάσεων στην κεραία. 

• µία µονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) για κάλυψη των αναγκών τροφοδότησης του 
ποµποδέκτη και του PLC επί 1 τουλάχιστον ώρα. 

• όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις για να είναι ο σταθµός σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας. 

δ. Όλες οι συσκευές που απαρτίζουν την εγκατάσταση θα προέρχονται από κατασκευαστές που διαθέτουν 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ολόκληρος ο εξοπλισµός θα φέρει έγκριση CE. 



 

ε. Ο ποµποδέκτης του τοπικού σταθµού του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί µέσα στον πίνακα 
αυτοµατισµού του αντλιοστασίου. 

στ. Ο ποµποδέκτης, ο προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC), το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής 
ρεύµατος και το τροφοδοτικό στη δεξαµενή θα τοποθετηθούν µέσα σε  επίτοιχο πίνακα µέσα στον 
οικίσκο. 

ζ. Κάθε ποµποδέκτης (radiomodem) θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• ισχύ εκποµπής RF τουλάχιστον 1 W και πάντως επαρκή για την επίτευξη της επικοινωνίας µεταξύ 
αντλιοστασίου και δεξαµενής. 

• συχνότητα λειτουργίας στην περιοχή 420 – 516 MHz. 

• ταχύτητα επικοινωνίας στον αέρα τουλάχιστον 2.400 bps 

• επικοινωνία σιµπλεχ µε διόρθωση λαθών. 

• θύρα επικοινωνίας RS232 ή RS485 

• σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 7498 και αποδεδειγµένα 
κατάλληλο για ασύρµατη επικοινωνία µε µηχανισµό ανίχνευσης σφαλµάτων σε επίπεδο bit. 

• θα διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας από αρµόδιο φορέα του Ελληνικού Κράτους. 

η. Κάθε κατευθυντική κεραία θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• συχνότητα 420 - 516 MHz 

• απολαβή τουλάχιστον 6 dBi 

• δυνατότητα εγκατάστασης σε ιστό. 

θ. Ο ιστός της κεραίας θα είναι οκταγωνικός ύψους τουλάχιστον 6 m ή και όσο απαιτείται µεγαλύτερου για 
να επιτευχθεί η επικοινωνία αντλιοστασίου – δεξαµενής και θα φέρει πλάκα έδρασης, θυρίδα επίσκεψης, 
επαφή αγωγού γειώσεως και 4 αγκύρια θεµελιώσεως και θα συνδέεται προς το σύστηµα γείωσης µέσω 
καταλλήλων εξαρτηµάτων και πολύκλωνου χαλκού 25 τ.χ.   

ι. Σε όλες τις θέσεις σύνδεσης αγωγών και καλωδίων προς το σύστηµα ραδιοζεύξης θα υπάρχει 
προστασία από υπερτάσεις.  

ια. Το καλώδιο σύνδεσης της κεραίας µε το radiomodem θα είναι οµοαξονικό υψηλών συχνοτήτων  µε 
χαµηλή απόσβεση στην περιοχή των 400 MHz, µήκους όσο εκάστοτε απαιτείται για την σύνδεση της 
κεραίας µε τον ποµποδέκτη.. 

ιβ. Η τροφοδότηση του συστήµατος ραδιοζεύξης στο µεν αντλιοστάσιο θα γίνεται µέσω τροφοδοτικού του 
πίνακα αυτοµατισµού, στη δε δεξαµενή από γραµµή του πίνακα της δεξαµενής µέσα από σύστηµα 
αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος UPS 231 V, 50 Hz και από τροφοδοτικό 231 Vac / 12-24 Vdc. 

ιγ. Το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος θα είναι τύπου line interactive και θα παρέχει αδιάκοπα 
σταθερή τάση και συχνότητα ρεύµατος προς το σύστηµα ραδιοζεύξης ανεξάρτητα από διακυµάνσεις του 
δικτύου της ∆ΕΗ, ενώ σε περίπτωση διακοπής της παροχής του ρεύµατος της ∆ΕΗ θα αναλαµβάνει 
αυτό την τροφοδότηση του συστήµατος. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει επαρκή ισχύ για να 
υποστηρίξει την τροφοδοσία του συστήµατος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος επί 60 min 
τουλάχιστον. Η κατασκευή του συστήµατος θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΤΕΠ 1501-04-23-05-00 «Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος», αλλά η µπαταρία µπορεί να 
είναι ενσωµατωµένη στο UPS οπότε δεν απαιτείται χωριστό µεταλλικό ικρίωµα για την τοποθέτησή της. 

 
3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση του συστήµατος ραδιοζεύξης αντλιοστασίου και δεξαµενής θα γίνει για ένα σύστηµα πλήρως 
εγκατεστηµένο που περιλαµβάνει τον τοπικό σταθµό του αντλιοστασίου και τον τοπικό σταθµό της 
δεξαµενής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Η 
πληρωµή γίνεται µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.16 του Τιµολογίου. 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-11 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 

1. Αντικείµενο 

α. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις λειτουργικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να 
καλύπτουν το σύστηµα αυτοµατισµού, µετρήσεων και σηµάνσεων του αντλιοστασίου σε συνδυασµό µε 
τα όργανα µέτρησης των διαφόρων κρίσιµων µεγεθών, όπως επίσης και στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του πίνακα αυτοµατισµού, ο οποίος εξασφαλίζει την εκτέλεση των απαιτούµενων λειτουργιών. Τα 



 

τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων οργάνων µέτρησης αναγράφονται στις αντίστοιχες 
Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

β. Βασικός σκοπός του συστήµατος αυτοµατισµού του αντλιοστασίου είναι να εξασφαλίζει αυτόµατα µε 
λειτουργία και στάση των αντλιών και άνοιγµα και κλείσιµο της ηλεκτροκίνητης δικλείδας στον 
καταθλιπτικό αγωγό, όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους την κατά το δυνατόν πλήρωση 
της δεξαµενής Μυστεγνών µε κατά το δυνατόν λιγότερη διαταραχή στη λειτουργία του κατάντη του 
αντλιοστασίου υδραγωγείου. Εκτός αυτού το σύστηµα αυτοµατισµού πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ελέγχου και µετρήσεως των διαφόρων µεγεθών παροχής, ποσότητας νερού, πίεσης κλπ. όπως 
εκάστοτε µε λεπτοµέρειες περιγράφεται στη συνέχεια και να δίνει εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί 
κάθε στιγµή µε κατάλληλα σήµατα, προστατεύοντας συγχρόνως την εγκατάσταση από συνθήκες 
ανώµαλης λειτουργίας.  

γ. Το σύστηµα αυτοµατισµού αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία : 

• Μετρητή παροχής νερού στον καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου. 

• Τρεις πλωτούς διακόπτες σε κάθε θάλαµο της δεξαµενής Μυστεγνών για εκκίνηση, στάση των 
αντλιών και προειδοποίηση κινδύνου υπερχείλισης.. 

• Σύστηµα ραδιοζεύξης για τη σύνδεσης των πλωτών διακοπτών µε τον πίνακα αυτοµατισµού του 
αντλιοστασίου.  

• ∆ιάταξη µέτρησης της πίεσης νερού στον σωλήνα τροφοδότησης του αντλιοστασίου για τη ρύθµιση 
της λειτουργίας των αντλιών ανάλογα µε την ανάντη πίεση. 

• Πίνακα αυτοµατισµού, µετρήσεων και σηµάνσεων στον οποίο καταλήγουν οι εντολές, µετρήσεις και 
σηµάνσεις των διατάξεων αυτών και µέσα στον οποίο βρίσκονται τα όργανα που εξασφαλίζουν την 
αυτόµατη και οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου.  

 
2. Περιγραφή αυτόµατης λειτουργίας αντλιοστασίου 

α. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων προβλέπεται να ρυθµίζεται αφενός εκ των κατάντη µε 
βάση την στάθµη νερού στην δεξαµενή Μυστεγνών µε ταυτόχρονο έλεγχο της παροχής µε µεταβολή 
του αριθµού στροφών των αντλιών και πιθανό ανοιγοκλείσιµο της ηλεκτροκίνητης δικλείδας του 
καταθλιπτικού αγωγού και αφετέρου να ελέγχεται από την πίεση στον σωλήνα τροφοδότησης για 
προστασία από διατάραξη της λειτουργίας του ανάντη δικτύου. 

β. Σκοπός του συστήµατος αυτοµατισµού είναι η τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών µε παροχή 33 
m

3
/h µε βαρύτητα ή άντληση εφόσον η πίεση ανάντη του αντλιοστασίου είναι µεγαλύτερη των 81 m και 

η στάθµη νερού στη δεξαµενή είναι κατώτερη των 3,50 m ως κατωτέρω. 

γ.  Η λειτουργία της εκάστοτε κύριας αντλίας ρυθµίζεται αυτόµατα από τη στάθµη νερού στη δεξαµενή 
Μυστεγνών µε βάση ένα ζεύγος σταθµών σε κάθε θάλαµο της δεξαµενής λαµβανοµένης υπόψη της 
πίεσης στον σωλήνα τροφοδότησης του αντλιοστασίου. Υπάρχει µία στάθµη απελευθέρωσης εκκίνησης 
σε κάθε θάλαµο µε ύψος Ε=3,50 m από τον πυθµένα της δεξαµενής και µία στάθµη στάσης Σ=3,70 m 
από τον πυθµένα. Η επιλογή του ζεύγους σταθµών που είναι εκάστοτε ενεργό γίνεται µε επιλογικό 
διακόπτη στον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου. Άλλοι δύο πλωτοί διακόπτες θα 
χρησιµοποιηθούν για την σήµανση ανώτατης στάθµης και στάση της αντλίας προς αποφυγή 
υπερχείλισης (στάθµη Η = 3,80 m από τον πυθµένα). Εποµένως τοποθετούνται 3 πλωτοί διακόπτες σε 
κάθε θάλαµο. 

δ. Ο ρυθµιστικός όγκος που παρεµβάλλεται µεταξύ των σταθµών Ε και Σ περιορίζει την συχνότητα 
εκκινήσεων κάθε αντλίας σε πολύ λιγότερο από 1 ανά ώρα.  

ε.  Οι δύο αντλίες του αντλιοστασίου θα εναλλάσσονται κυκλικά, δηλαδή η αντλία που ξεκινά σε ένα κύκλο 
πρώτη, θα σταµατήσει πρώτη και θα παραµείνει  στον επόµενο κύκλο εφεδρική. 

στ. Όταν µία αντλία δεν είναι σε αυτόµατη λειτουργία ή έχει βλάβη η άλλη θα παραµείνει σαν µόνη κύρια 
αντλία. 

ζ. Στον σωλήνα τροφοδότησης του αντλιοστασίου ελέγχεται η πίεση µε ένα σύστηµα µέτρησης πίεσης. 
Όλες οι πιέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια της περιγραφής είναι µανοµετρικές πιέσεις µετρούµενες 
σε στάθµη +13,00. Εάν η µέτρηση των πιέσεων γίνει σε άλλη απόλυτη στάθµη, πρέπει να γίνει 
αντίστοιχη διόρθωση στις τιµές. Πέραν αυτού οι κατωτέρω αναφερόµενες τιµές πιέσεων είναι  
προσεγγιστικές και πρέπει να ρυθµισθούν κατά την λειτουργία και µε την εµπειρία που θα αποκτηθεί 
στην πράξη εξαρτώµενες και από την χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας που θα εγκατασταθεί. 

η. Η αυτόµατη λειτουργία του αντλιοστασίου θα γίνεται ως ακολούθως : 

Για να τεθεί σε λειτουργία η κύρια αντλία, όταν δοθεί σήµα από την στάθµη απελευθέρωσης εκκίνησης 
Ε της δεξαµενής, πρέπει η πίεση στον αγωγό τροφοδότησης του αντλιοστασίου να είναι ανώτερη των 
81 m. Η αυτόµατη λειτουργία µόλις ελευθερωθεί η λειτουργία της αντλίας από την στάθµη Ε στη 
δεξαµενή εξελίσσεται ως ακολούθως : 



 

� Εάν η πίεση στην τροφοδότηση είναι κατώτερη των 81 m, η αντλία δεν τίθεται σε λειτουργία για να 
µην προκληθούν δυσλειτουργίες στο ανάντη δίκτυο. 

� Εάν η πίεση στην τροφοδότηση είναι ανώτερη των 83 m, η αντλία τίθεται σε λειτουργία και ο 
ρυθµιστής στροφών αυξάνει τις στροφές της αντλίας µέχρι να επιτευχθεί παροχή Qo=33±1,5 m

3
/h. 

Στη συνέχεια ο ρυθµιστής στροφών αυξοµειώνει την συχνότητα µεταξύ της fo=50 Hz και της 
ελάχιστης επιτρεπόµενης f1=fmin, ώστε να διατηρεί την παροχή σταθερή 33±1,5 m

3
/h. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της λειτουργίας : 
o Εάν η πίεση στην τροφοδότηση µειωθεί κάτω των 81 m, η αντλία σταµατάει και δεν µπορεί να 

ξεκινήσει πάλι εάν η πίεση δεν υπερβεί τα 83 m και – για να αποφευχθούν αλλεπάλληλες 
εκκινήσεις και στάσεις – εάν δεν παρέλθει χρόνος ρυθµιζόµενος περίπου 15 min. 

o Εάν η συχνότητα µειωθεί µέχρι την κατώτατη επιτρεπόµενη, αυτό σηµαίνει  ότι η αντλία 
λειτουργεί µε το ελάχιστο επιτρεπόµενο µανοµετρικό ύψος. Η αντλία δεν µπορεί πλέον να 
µειώσει το µανοµετρικό ύψος της και συνεχίζει να λειτουργεί µε παροχή 33±1,5 m

3
/h µε 

µανοµετρικό ύψος το ελάχιστο επιτρεπόµενο στη χαµηλότερη δυνατή συχνότητα. Εάν η ανάντη 
πίεση συνεχίσει να αυξάνει πρέπει η ροή να στραγγαλισθεί στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό. 
Αυτό γίνεται µε εντολή από το PLC προς την ηλεκτροκίνητη δικλείδα, η οποία αρχίζει να κλείνει, 
τόσο όσο να διατηρηθεί η παροχή στην επιθυµητή τιµή των 33±1,5 m

3
/h. Στη συνέχεια και 

εφόσον η πίεση ανάντη διατηρείται υψηλή η ρύθµιση της παροχής γίνεται µε άνοιγµα και κλείσιµο 
της δικλείδας.  

o Εάν η πίεση ανάντη µειωθεί κάτω του ορίου που προσδιορίζεται από τον ελάχιστο επιτρεπόµενο 
µανοµετρικό ύψος της αντλίας, η δικλείδα ανοίγει τελείως και ο ρυθµιστής στροφών αρχίζει να 
αυξάνει την συχνότητα, ώστε να διατηρείται η παροχή 33±1,5 m

3
/h στα µεγαλύτερα µανοµετρικά 

ύψη που προκύπτουν. 
o Εάν η δικλείδα κλείσει τελείως ή η πίεση ανάντη φθάσει στην τιµή +120 m αυτό σηµαίνει ότι η 

διατιθέµενη πίεση είναι επαρκής για την τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών µε βαρύτητα. Η 
δικλείδα παραµένει κλειστή και η αντλία παύει να λειτουργεί. 

� Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τιµή της πιεζοµετρικής ανάντη του αντλιοστασίου όταν το νερό στη 
δεξαµενή Μυστεγνών φθάσει στην στάθµη Σ  κλείνει η ηλεκτροκίνητη δικλείδα του καταθλιπτικού 
αγωγού και σταµατά η αντλία. 

 
3. Πίνακας αυτοµατισµού, µετρήσεων και σηµάνσεων αντλιοστασίου 

3.1. Λειτουργικές δυνατότητες 

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του αντλιοστασίου προβλέπεται η συγκέντρωση όλων των σηµάτων και 
πλήκτρων ελέγχου σε ειδικό πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού, ο οποίος θα έχει της ακόλουθες δυνατότητες 
: 

1. Τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών µε βαρύτητα µέσω του παρακαµπτηρίου κλάδου, όταν η πίεση 
στην τροφοδότηση είναι ανώτερη της τιµής 120 m, µε κλείσιµο της ηλεκτροκίνητης δικλείδας και στάση 
της αντλίας και εφόσον η παροχή είναι ίση ή µεγαλύτερη των 33±1,5 m

3
/h. 

2. Τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών µε άντληση παροχής 33±1,5 m
3
/h εφόσον η πίεση στην 

τροφοδότηση είναι ανώτερη των 82 m και κατώτερη των 120 m, ήτοι εκκίνηση ενός αντλητικού 
συγκροτήµατος για στάθµη νερού Ε στη δεξαµενή Μυστεγνών, όπως στην παράγραφο 2 καθορίζεται 
και στάση αυτού για στάθµη Σ στη δεξαµενή, όπως στην παράγραφο 2 καθορίζεται. 

3. Λειτουργία της αντλίας µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα περιστροφής ώστε η παροχή της να είναι 33±1,5 
m

3
/h και η συχνότητα του ρυθµιστή στροφών στα όρια fο = 50 Ηz έως την ελάχιστη επιτρεπόµενη fmin. 

4. ∆ιατήρηση της παροχής άντλησης στην τιµή 33±1,5 m
3
/h για όσο η συχνότητα του ρυθµιστή στροφών 

παραµένει fmin µε άνοιγµα και κλείσιµο της ηλεκτρικής δικλείδας του καταθλιπτικού αγωγού. 

5. Στάση της αντλίας όταν : 

• Η στάθµη νερού στη δεξαµενή Μυστεγνών υπερβεί την τιµή Σ=3,70 m ή 

• Η πίεση στην τροφοδότηση γίνει ανώτερη των 120 m ή κατώτερη των 81 m.  

6. Αυτόµατη κυκλική εναλλαγή στη σειρά λειτουργίας και εφεδρείας των δύο αντλητικών συγκροτηµάτων. 
Θα υπάρχει επίσης µανδάλωση που θα αποκλείει την ταυτόχρονη εκκίνηση των δύο κινητήρων. 

7. Επιλογή  “αυτόµατου”  ή  “χειροκίνητου”  τρόπου ελέγχου λειτουργίας των αντλιών µέσω ενός 
µεταγωγέα  τριών θέσεων  “αυτόµατη” - “στάση” - “χειροκίνητη” για κάθε αντλία.  Οι αντίστοιχοι 
µεταγωγικοί διακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής πρέπει να βρίσκονται στην θέση  
“αυτοµατισµός”, για να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα : 

 α. Στη θέση  “αυτόµατη λειτουργία”  η λειτουργία της αντλίας ελέγχεται από το σύστηµα αυτόµατης 
λειτουργίας ως ανωτέρω. 

 β. Στη θέση  “στάση” του µεταγωγέα η αντλητική µονάδα παραµένει εκτός λειτουργίας. 
 γ. Στη θέση  “χειροκίνητη λειτουργία”  το αυτόµατο σύστηµα δεν επιδρά στην λειτουργία της αντλίας και 

η µονάδα τίθεται σε λειτουργία εάν δεν υπάρχει σήµανση ανωµαλίας µε ταχύτητα περιστροφής που 



 

µπορεί να ρυθµιστεί από το χειριστήριο του ρυθµιστή στροφών.  Έτσι αποκλείεται η εκκίνηση του 
κινητήρα εφόσον η πίεση νερού στην τροφοδότηση είναι κάτω από την τιµή 81 m ή η στάθµη νερού 
στην δεξαµενή κατάθλιψης υπερβαίνει την Η=3,80 m. 

8. Αυτόµατη στάση της αντλίας και σήµανση σε περίπτωση πίεσης νερού στην τροφοδότηση χαµηλότερης 
από 81 m κατά την αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία. 

9. Αυτόµατη στάση της αντλίας και σήµανση σε περίπτωση στάθµης νερού στην δεξαµενή κατάθλιψης 
ανώτερης από την H = 3,80 m,  κατά την αυτόµατη και κατά την  χειροκίνητη  λειτουργία. 

10. Αυτόµατη λειτουργία της ηλεκτροκίνητης δικλείδας στον καταθλιπτικό αγωγό µε βάση εντολές που 
προέρχονται από το σύστηµα αυτοµατισµού της εγκατάστασης, ώστε να διατηρείται παροχή 33±1,5 
m

3
/h εφόσον λειτουργεί µία αντλία µε την ελάχιστη επιτρεπόµενη fmin του ρυθµιστή στροφών. 

11. Επιλογή λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης δικλείδας εφόσον ο µεταγωγικός διακόπτης στον ηλεκτρικό 
πίνακα διανοµής βρίσκεται στην θέση  «αυτοµατισµός» µε µεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων  
“χειροκίνητα - εκτός - αυτόµατα”.  Στη θέση  “χειροκίνητα” η λειτουργία της ηλεκτροκίνητης δικλείδας 
ελέγχεται από δύο πλήκτρα «Άνοιγµα – κλείσιµο». Στη θέση  “εκτός”  βγαίνει εκτός λειτουργίας.  Στη 
θέση  “αυτόµατα”  επιτυγχάνεται αυτόµατη λειτουργία που θα ελέγχεται από το σύστηµα αυτοµατισµού 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

12. Αποκατάσταση λειτουργίας µετά από δράση ενός αυτοµατισµού ασφαλείας µε επέµβαση του 
προσωπικού . 

13. Σήµανση  “λειτουργία”  κάθε µίας αντλίας. 

14. Σήµανση υπερθέρµανσης κάθε ενός κινητήρα αντλίας µετά από δράση του συστήµατος προστασίας του 
αντλητικού συγκροτήµατος από τον ρυθµιστή στροφών. 

15. Σήµανση βλάβης κάθε µίας αντλίας σε περίπτωση που δόθηκε εντολή εκκίνησης  “αυτόµατα”  ή  
“χειροκίνητα”  και η αντλία δεν µπήκε σε λειτουργία. 

16.  Σήµανση θέσης ηλεκτροκίνητης δικλείδας «ανοικτή» , «κλειστή». 

17. Σήµανση σταθµών νερού Η, Σ και Ε στην δεξαµενή  Μυστεγνών. 

18. Μέτρηση και ένδειξη της πίεσης νερού στον σωλήνα τροφοδότησης του αντλιοστασίου µε σήµανση των 
πιέσεων 120 και 81 m. 

19. Σήµανση ύπαρξης τάσης στα κυκλώµατα ελέγχου. 

20. Έλεγχος λειτουργίας λυχνιών του πίνακα. 

21. Όλες οι ανωτέρω τιµές (set points) παροχής και πίεσης θα µπορούν να µεταβληθούν επί τόπου των 
έργων χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία. 

 
3.2. Συγκρότηση πίνακα 

α. Ο πίνακας αυτοµατισµού θα είναι µεταλλικός, µε αρκετά µεγάλες διαστάσεις, κατασκευασµένος από 
σιδηρογωνιές και χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, κλειστός από όλες τις πλευρές αλλά µε 
δυνατότητα εύκολης επίσκεψης του εσωτερικού του µε κατάλληλη πόρτα µπροστά. 

β. Ο πίνακας αυτοµατισµού θα περιέχει τη βασική λογική µονάδα, που θα επιτελεί τις διάφορες λειτουργίες 
που αναφέρονται ανωτέρω.  Η µονάδα αυτή θα είναι ηλεκτρονική, προγραµµατιζόµενη (PLC) 
βιοµηχανικού τύπου, υψηλής διαθεσιµότητας, βηµατικής κατασκευής και επέκτασης, νέας τεχνολογίας, 
ανοικτής αρχιτεκτονικής, ταχύτατη και απλούστατη στην χρήση. Η CPU του προγραµµατιζόµενου 
λογικού ελεγκτή  PLC  θα  πρέπει να είναι νεότατης τεχνολογίας µικροεπεξεργαστών  Intel µε 240 kΒ 
µνήµη εφαρµογής και να επιτρέπει κατασκευή µεγάλων προγραµµάτων εφαρµογής και να παρέχει 
δυνατότητες επιπλέον των απαιτήσεων µε χωρητικότητα απόλυτα επαρκή και µε περιθώριο 
τουλάχιστον 20% έναντι της απαιτούµενης για τις προβλεπόµενες από την προδιαγραφή λειτουργίες.  Η 
λογική αυτή µονάδα, που αποτελεί το βασικό στοιχείο του συστήµατος αυτοµατισµού, πρέπει να είναι 
κατασκευής διεθνώς αναγνωρισµένου οίκου, που να έχει αντιπροσωπεία µε ισχυρή υποστήριξη στην 
Ελλάδα  (service, ανταλλακτικά κ.λπ.). 

γ. Οι βασικές ιδιότητες λογισµικού του συστήµατος αυτοµατισµού θα είναι οι ακόλουθες : 

• ∆οµηµένος προγραµµατισµός µε την δηµιουργία υποσυστηµάτων. 

• Κατασκευή ρουτινών προγραµµατισµού µε ολοκληρωµένες λειτουργίες που επαναλαµβάνονται, 
όπως ON/OFF κινητήρα (εκκίνηση–στάση-βλάβη-θερµικό κινητήρα), Alarm,  κυκλική  εναλλαγή 
κ.λ.π. 

• Παραµετροποίηση και εναλλαγή λειτουργικών µεγεθών (στάθµες, πιέσεις, παροχές, χρόνοι κ.λ.π.). 



 

• Οι παραµετροποιηµένες τιµές θα αποθηκεύονται στην µνήµη του PLC, η οποία σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος τροφοδοτείται από την µπαταρία του τροφοδοτικού και έτσι αυτές δεν θα 
χάνονται. 

δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  του Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) θα είναι κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα : 

• Τεχνολογία Κεντρικής Μονάδας  Επεξεργασίας (Microprocessor) τουλάχιστον  16 bit. 

• Μνήµη τύπου Flash memory  80 Kbytes για προγράµµατα εφαρµογής του χρήστη. 

• Χρόνος εκτέλεσης 1000 εντολών το πολύ 0,2ms. 

• Ρολόι πραγµατικού χρόνου ρυθµιζόµενο. 

• Μπαταρία για διατήρηση δεδοµένων στη µνήµη µε δυνατότητα προστασίας της µνήµης σε 
περίπτωση αλλαγής της µπαταρίας. 

• Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας POWER, RUN, ERROR. 

• Η καλωδιακή σύνδεση των µονάδων εισόδων - εξόδων  του PLC µε το περιβάλλον θα γίνεται σε 
κλεµµοσειρά, που να µπορεί να αφαιρείται από την µονάδα για την περίπτωση αλλαγής της 
µονάδας, οι κλέµµες θα πρέπει να δέχονται  καλώδια τουλάχιστον 1,5mm. 

• Γαλβανική αποµόνωση ψηφιακών εισόδων. 

• Ένδειξη κατάστασης κάθε ψηφιακής εισόδου / εξόδου µε LED. 

• Η τάση λειτουργίας των ψηφιακών εισόδων θα είναι 24VDC. 

• Η τάση λειτουργίας των ψηφιακών εξόδων θα είναι 24VDC και όπου απαιτείται θα τοποθετείται 
εξωτερικό βοηθητικό κλεµµορελέ µίας επαφής. 

• Αναλογικές είσοδοι µε 4..20mA  η 0..10V  η -10..10V  και ανάλυση 12 bit , προστασία από 
υπερτάσεις.  

• ∆υνατότητα προσοµοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής  εισόδου – εξόδου. 

• Η θερµοκρασία λειτουργίας όλων των µονάδων του ελεγκτή θα είναι 0
ο
C έως +60

ο
C  τουλάχιστον σε 

συνθήκες υγρασίας µέχρι 95%. 

ε. Εκτός από την προγραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου PLC ο πίνακας αυτοµατισµού θα περιέχει και όλα 
τα όργανα ένδειξης, τις λυχνίες σήµανσης, τα πλήκτρα χειρισµού, τους µεταγωγικούς διακόπτες, το 
σύστηµα τροφοδότησης, την σειρήνα, το σύστηµα ελέγχου καλής λειτουργίας λυχνιών και κάθε άλλο 
στοιχείο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήµατος αυτοµατισµού, όπως 
καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή και να εκτελούνται οι λειτουργίες που αναφέρονται στα ανωτέρω. 

στ. Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ένδειξης, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει µια πινακίδα που 
θα γράφει σε Ελληνική γλώσσα την χρήση ή την σηµασία του αντίστοιχου οργάνου. 

ζ. Όλες οι σηµάνσεις του πίνακα θα είναι οπτικές.  Επί πλέον  οι σηµάνσεις βλάβης θα είναι και ηχητικές.  
Οι φωτεινές σηµάνσεις βλάβης θα είναι αρχικά διακεκοµµένες και όταν σταµατήσει η ηχητική σήµανση 
θα µεταπίπτουν σε συνεχείς.  Η ηχητική σήµανση θα είναι ενιαία για όλο τον πίνακα, θα λειτουργεί 
ταυτόχρονα µε τις φωτεινές σηµάνσεις και θα διακόπτεται µε πλήκτρο, ενώ θα παραµένει η αντίστοιχη 
φωτεινή ένδειξη µέχρι να αρθεί το αίτιο που προκάλεσε την ανωµαλία αλλά θα µετατρέπεται από 
διακεκοµµένη σε συνεχή. 

η. Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοµατισµού µε τις οποίες προβλέπεται η σύνδεση των 
εξωτερικών οργάνων  (µετρητών παροχής, πίεσης, ρυθµιστές στροφών αντλιών κλπ) και η επικοινωνία 
µε τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής θα καταλήγουν σε αριθµηµένους ακροδέκτες που θα επιτρέπουν τον 
ακριβή προσδιορισµό του προορισµού του καλωδίου. 

θ.  Εφ’ όσον στον πίνακα αυτοµατισµού χρησιµοποιηθούν κυκλώµατα ευαίσθητα σε µεταβολές της τάσης 
πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος σταθεροποιητής τάσης.  Τα συστήµατα του πίνακα πρέπει επίσης να 
είναι προστατευµένα από παράσιτες αιχµές τάσης που µπορεί να εµφανισθούν στο δίκτυο 
τροφοδότησης. 

ι. Μαζί µε τον πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσµολογίας, θα παραδοθεί και αναλυτικός κατάλογος των 
υλικών που περιλαµβάνει  (είδος, τύπος, µέγεθος, οίκος κατασκευής κλπ)  ώστε να διευκολυνθεί το έργο 
της συντήρησης από πλευράς εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

 
4. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Ο πίνακας αυτοµατισµού του αντλιοστασίου θα επιµετρηθεί σαν ένα τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου και 
ρυθµισµένου πίνακα αυτοµατισµού κατάλληλου για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών αυτοµατισµού και 
µέτρησης του αντλιοστασίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Συµπληρωµατικής Τεχνικής 
Προδιαγραφής και πλήρως συνδεδεµένου µε όλα τα περιφερειακά όργανα, τα αντλητικά συγκροτήµατα και 
τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η πληρωµή αυτού θα γίνει µε την τιµή του άρθρου ΗΜ.17 του Τιµολογίου. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος αυτοµατισµού, ήτοι ο µετρητής παροχής, οι πλωτοί διακόπτες, το 
σύστηµα µέτρησης πίεσης και το σύστηµα ραδιοζεύξης αντλιοστασίου-δεξαµενής θα επιµετρηθούν και θα 
πληρωθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις οικείες Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  



 

      
                                     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-12 

 
                                                               ΠΑΛΑΓΚΟΦΟΡΕΙΟ 

 
 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση του χειροκίνητου 
παλάγκου µε το φορείο του που προβλέπεται να εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
α. Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί ένα χειροκίνητο παλάγκο µε το χειροκίνητο φορείο του ανηρτηµένο 

από σιδηροτροχιά µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Ανυψωτική ικανότητα  :  300 kg 

• Ύψος ανύψωσης αγκίστρου  : τουλάχιστον 3  m 

• Μήκος τροχιάς  : περίπου 6,50  

β.  Όλος ο εξοπλισµός του παλάγκου και του φορείου πρέπει να φέρει σήµανση CE και να προέρχεται 
από εργοστάσια ειδικευµένα στην κατασκευή αυτών των προϊόντων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση ISO 9001. 

γ.   Η ανύψωση των βαρών και η κίνηση του φορείου κατά µήκος της σταθερής σιδηροτροχιάς του θα 
γίνονται χειροκίνητα οµαλά και χωρίς εµπλοκές. 

δ.   Το φορείο θα είναι ανηρτηµένο από τροχιά σε µορφή τεταρτοκυκλίου αποτελούµενη από 
σιδηροδοκό διατοµής τουλάχιστον IPN 100 που θα στερεώνεται στην οροφή του κτιρίου. Η δαπάνη για 
την σιδηροδοκό αυτή περιλαµβάνεται στην τιµή του παλαγκοφορείου. 

ε.   Η κατά µήκος της ανωτέρω τροχιάς κίνηση του παλάγκου θα γίνεται µέσω χαλύβδινου φορείου 
εξοπλισµένου µε σύστηµα τροχών κύλισης.  Το ζεύγος τροχών της µίας πλευράς θα είναι εφοδιασµένο 
µε γραναζωτό µηχανισµό  για την κίνηση του φορείου µέσω αλυσελίκτρου και ατέρµονος αλυσίδας. Στα 
άκρα κίνησης του φορείου θα υπάρχουν προσκρουστήρες. 

στ.  Το παλάγκο θα είναι χειροκίνητο, στιβαρής κατασκευής, ανοικτού τύπου µε αλυσίδα, και  θα έχει όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα για την ικανοποιητική λειτουργία του, δηλαδή αλυσίδα ανύψωσης του αγκίστρου 
υψηλής αντοχής, άγκιστρο µε γλωσσίδα ασφαλείας έναντι απαγκίστρωσης οδηγό αλυσίδας, µηχανισµό 
υποβιβασµού στροφών, αυτόµατο µηχανικό φρένο, τροχαλία για την αλυσίδα κίνησης, σύστηµα 
σταθερής συγκράτησης του φορτίου µε δύο ανεξάρτητες καστάνιες, αλυσίδα κίνησης κλπ.  

ζ.   Όλα τα στοιχεία της µεταλλικής κατασκευής (µε εξαίρεση τα κινούµενα µέρη, τους άξονες, τους 
τροχούς, καθώς και τον εξοπλισµό κίνησης και ανύψωσης), θα καθαρισθούν και θα βαφούν σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών» για τοποθέτηση σε περιβάλλον κατηγορίας Α. Η δαπάνη για την αντισκωριακή 
προστασία περιλαµβάνεται στην τιµή του Τιµολογίου. 

η.  Απαραίτητα θα αναγράφεται εµφανώς επί του φορείου το ωφέλιµο προς ανύψωση φορτίο σε kg και 
η σήµανση CE.  

 
3.  Εγκατάσταση 

Οι εργασίες εγκατάστασης του χειροκίνητου παλαγκοφορείου περιλαµβάνουν : 

• την τοποθέτηση και στερέωση της σιδηροτροχιάς IPΝ100 στην οροφή του   αντλιοστασίου. 

• την ανάρτηση του φορείου µε το παλάγκο από την σιδηροτροχιά. 

• την θέση σε λειτουργία και δοκιµή του παλαγκοφοείου. 
 
4.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση του παλάγκου µε το φορείο και την σιδηροτροχιά θα γίνει για ένα τεµάχιο πλήρως 
εγκατεστηµένης και δοκιµασµένης ανυψωτικής συσκευής, περιλαµβανοµένων όλων των σχετικών εργασιών 
όπως καθορίζεται στην παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή. Η πληρωµή θα γίνει µε την τιµή 
του άρθρου ΗΜ.18 του Τιµολογίου. 

 

6. ΕΤΕΠ 04-05-06-01 : Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακος. 
 

 
 



 

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  –ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 
1. ΕΤΕΠ 08-01-03-01 : Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων    

      2. EΤΕΠ 08-01-03-02 : Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΣΤΠ 1) 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

1.  Αποδεκτά υλικά 
Οι προς προµήθεια σωλήνες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν σωλήνες 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 100 (3

ης
 γενιάς), ονοµαστικής πίεσης 25 atm.H 

ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 100). 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene) υπάγεται στην κατηγορία των 
πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα 
και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.  
Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ιδιότητα Μονάδα  Μέθοδος δοκιµής Τιµή  

∆είκτης ροής MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 
Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23

ο
 C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 
Επιµήκυνση στο σηµείο 
διαρροής 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχή εφελκυσµού στη 
θραύση 

N/mm² Ταχύτητα δοκιµής  32 

Επιµήκυνση στη θραύση % 125 mm/min > 800 
Αντοχή στην κάµψη N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 
Μέτρο κάµψεως N/mm²  800 
Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-08

4
 60 

Αντοχή σε κρούση  
- EN ISO 8256:2004

5 Χωρίς 
θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως 
ο
 C 

 
130 

Συντελεστής γραµµικής 
διαστολής 

K 
-1

 ASTM D 696-03
6 

1,7 · 10
-4

  

Θερµική αγωγιµότητα στους 
20

ο
 C  

W / m · K DIN 52612-1 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20
ο
 C και σε σχετική υγρασία 50% 

Ειδική αντίσταση Ω · cm ASTM D257-99
8 

> 10
16 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-99
8
 > 10

13 

 
2.  Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές 
2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part1:  
General-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). Μέρος 1: 
Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part2:  
Pipes-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE).  
Μέρος 2: Σωλήνες. 

2.2 Πρότυπα δοκιµών 
ΕΝ 12099 Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and Volatile Content-

Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων-Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου-Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

ΕΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Τhermoplastics pipes-Determination of Resistance to 
internal pressure at constant temperature - Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - 
Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό 
σταθερή θερµοκρασία. 

 
 
 



 

3. Αποδεκτά υλικά-∆οκιµές µίγµατος πρώτης ύλης-∆οκιµές σωλήνων 
3.1 Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (EN) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
Προϊόντα από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 
θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως 
προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων ο προµηθευτής θα υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

• πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα / εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. 
(EN ISO / IEC 17025:2005-08 General requirements for the competence of tasting and calibration 
laboratories – Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα 
οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων των προϊόντων.  

• Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρµογών των προϊόντων. 

• Πίνακες διατάξεων / χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων.  

• Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που παράγει το 
εργοστάσιο. 

• Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ΄ ελάχιστο θα 
περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες και τα 
εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality management 
systems – Fundamentals and vocabulary – Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) 
παραγωγική διαδικασία.  
Η σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα 
πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας ΕΕ (πχ. DVGW, Drinking Water 
Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο έργο προς τοποθέτηση.  
 

3.2 Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι:  

• ∆εύτερης γενιάς, τύπου  PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 1167-1:2003-0710, EN 
ISO 12162:1996-0411) ή  

• Τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 1167-1:2003-072, EN ISO 
12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως προκύπτει 
από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά  EN ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 αναµενόµενη αντοχή 
µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 
800 C. 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την ίδια ονοµαστική πίεση του σωλήνα.  
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην µελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην µελέτη, συνίσταται 
η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP 
(Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγµάτων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  
 

3.3 Ειδικό βάρος 
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m³ στους 23

ο
 C και 

σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m³. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι 
δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα. 
Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωµάτωσης υλικού 
άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας):    900-910 Kg/m³ 
 

3.4 ∆είκτης ροής  
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην συµπεριφορά του 
ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: Plastics – Determination of the melt mass-flow rate 
(MFR) and the melt volume-flow rate  (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαστικά – 



 

Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των 
θερµοπλαστικών). 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
 

3.5 Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά 
Μετράτε η απώλεια υλικού µετά από µία ώρα σε φούρνο στους 105

ο
 C κατά EN 12118:1997 (Plastic piping 

systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων – Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία). 
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m³, η δε επιτρεπόµενη απώλεια νερού κάτω από 
300 mg/kg.  
 

3.6 Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής: 
1. Η πλήρης δοκιµή σύµφωνα µε το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the conveyance of 

fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – scale test [FST] [ISO/DIS 
13478:2004] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά ρευστών – Προσδιορισµός της αντίστασης σε 
γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] – ∆οκιµή πλήρους κάλυψης κλίµακας [FST]).  

2. Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO 13477:2005-05 
(thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 
propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη 
µεταφορά υγρών. Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή µικρής 
κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά τη δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση του 
αγωγού και µετράτε η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.    
 

4.  Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά µέτρο 
σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή, π.χ. για PE 100:  

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 25 
ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = ΡΕ 100 = 

Όπου: 
HDPE   = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  = εξωτερική διάµετρος  Χ πάχος τοιχώµατος 
ΡΝ 12,5   = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
ΧΧΧΧ   = όνοµα κατασκευαστή 
ΥΥΥΥ   = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων 

   αριθµός 
ΖΖΖΖ    =τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και 

δοκιµασία των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
ΡΕ   = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
 

5.  ∆ιαστάσεις των σωλήνων  
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες ΡΕ 100 των 25 atm. 

 
∆ιάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (mm)  Βάρος  

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 
125 9,2 10,3 3,35 
140 10,3 11,5 4,20 
160 11,8 13,1 5,49 
180 13,3 14,8 6,96 
200 14,7 16,3 8,54 
225 16,6 18,4 10,8 
250 18,4 20,4 13,4 
280 20,6 22,8 16,7 
315 23,2 25,7 21,2 
355 26,1 28,9 26,9 
400 29,4 32,5 34,1 
450 33,1 36,6 43,2 

  
Για ένα µέτρο µήκους πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο ΡΕ τρίτης (3

ης
) γενιάς (PE 100, MRS 10, σ.80) 

ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25bar, σε ευθύγραµµα µήκη 12,00 µ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
φορτοεκφόρτωση των σωλήνων και η µεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆ΕΥΑΛ.  



 

 
3. ΕΤΕΠ 08-07-01-05 : Βαθµίδες φρεατίων 
 
 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ -ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -     
     ΟΙΚ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
  1. ΕΤΕΠ 01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
  2. ΕΤΕΠ 01-01-02-00 : ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
  3. ΕΤΕΠ 01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέµατος 
  4. ΕΤΕΠ 01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
  5. ΕΤΕΠ 01-01-05-00 : ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
  6. ΕΤΕΠ 01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
  7.ΕΤΕΠ 01-02-01-00  : Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδέµατος 
  8. ΕΤΕΠ 01-03-00-00 : Ικριώµατα 
  9. ΕΤΕΠ 01-04-00-00 : Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)   
10. ΕΤΕΠ 14-02-02-01 : Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός 

11. ETEΠ 03-02-02-00 : Τοίχοι από οπτόπλινθους 
12. ΕΤΕΠ 03-03-01-00 :Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου 
13: ΕΤΕΠ 03-10-02-00 :Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων. 
14: ΕΤΕΠ 03-10-01-00 :Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος.. 

                   15: ΕΤΕΠ 03-08-02-00  :Σιδηρά κουφώµατα. 
                   16: ΕΤΕΠ 03-07-03-00  :Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 
 

 
 

 
   

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑNΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 
 

ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
 

 


