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1 ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ – ΚΟΠΟ    

 

1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ  

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο χδξεπζεο, γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ απφ ηε νκψλπκε Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λεξνχ θαη ηελ 

πθηζηάκελε δεμακελή χδξεπζεο, ζηε λέα δεμακελή, πνπ απέρεη πεξίπνπ 45 κέηξα απφ ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα.  

Ζ εγθαηάζηαζε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θαηαζθεπή πδξαπιηθήο θαη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο  ηνπ 

λένπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Ζ/Ε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ 

ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο, θαζψο θαη ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο, ηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε ηα εμήο: 

 Ζ Νξηζηηθή Κειέηε Ζ/Κ ηνπ έξγνπ,  «ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 

ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ Λ. ΙΔΠΒΝ» - ΔΟΓΑ Ζ/Κ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ην 

Πηέιην Βαβαιηάξν ην έηνο 2014 

 Ζ Νξηζηηθή δξαπιηθή Κειέηε ηνπ έξγνπ «ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 

ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ" – ΔΟΓΑ Ξ.Κ. πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΑΘΗΛΓΛΑ 

ΣΑΡΕΖΑΛΡΥΛΗΝ ην 2014. 

1.2 ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ   

Ρελ ηξέρνπζα πεξίνδν, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγνιαβία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

«ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ Λ. ΙΔΠΒΝ», ηεο νπνίαο αληηθείκελν είλαη ε 

θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο παξνρήο ησλ πδξνδνηψλ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο (πεγέο, γεσηξήζεηο) έσο ηνπο αληίζηνηρνπο νηθηζκνχο (Αγία Ξαξαζθεπή & Λάπε). 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αγία Ξαξαζθεπή, ζην ρψξν ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο λεξνχ ηνπ νηθηζκνχ, 

έρεη εγθαηαζηαζεί απφ ην έηνο 2008, έλα πιήξεο ζπγθξφηεκα απνζηδήξσζεο θαη αθαίξεζεο 

καγγαλίνπ θαη αξζεληθνχ πνπ έρεη αληρλεπζεί ζην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ «Θνπξκπίιη» θαη 

«Θαβαθέιιη», απνηεινχκελν απφ: ηξεηο πιαζηηθέο δεμακελέο, δπν ζπζηήκαηα ρισξίσζεο, κία 

αληιία ηξνθνδνζίαο θίιηξνπ, έλα πνιπζηξσκαηηθφ θίιηξν, έλα ζχζηεκα έθπιπζεο ηνπ θίιηξνπ, 

έλα πιήξεο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη απηνκαηηζκψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ην 

απαηηνχκελν ζχζηεκα ζσιελψζεσλ, δηθιείδσλ ειεθηξνθίλεησλ θαη ρεηξνθίλεησλ, βαιβίδσλ 

αληεπηζηξνθήο θαη ινηπνχ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ρν επεμεξγαζκέλν λεξφ απφ ην ζχζηεκα 

επεμεξγαζίαο, νδεγείηαη ζηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή λεξνχ , πνπ είλαη ζρεδφλ ζε  επαθή.  
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Γεδνκέλνπ φηη ην πξναλαθεξζέλ πθηζηάκελν ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ησλ 

γεσηξήζεσλ ζα πξέπεη εληαρζεί σο έρεη ζην λέν ζχζηεκα χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ην γεγνλφο 

φηη ε λέα δεμακελή πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε ρψξν κε ην ίδην πςφκεηξν 

αιιά ζε απφζηαζε πεξίπνπ 45 κέηξσλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα  Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

– ππφγεηαο δεμακελήο ζπγθέληξσζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ , ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ δπν 

αληιεηηθά ζπγθξνηεκάησλ χδξεπζεο, (ην έλα ζα είλαη εθεδξηθφ), γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ απφ ηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή πξνο ηε λέα δεμακελή ηεο Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο θαη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο, απηνκαηηζκνί  

θιπ.   

Ρέινο, ζα πξνβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε ελφο ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο γηα ηε ζπλερή 

ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο ΓΔΓΓΖΔ.  

 

 

 

2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗΝ ΤΠΟΓΔΙΑ  

ΓΔΞΑΜΔΝΗ  ΝΔΡΟΤ 

2.1 Ειζαγωγή  

Ζ πθηζηάκελε δεμακελή πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο είλαη ππφγεηα θαη 

πεξηιακβάλεη ζε επαθή,  έλα ππφγεην ζάιακν δηθιείδσλ.  

Αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ ππφγεην ζάιακν δηθιείδσλ, πθίζηαηαη έλαο νηθίζθνο – κεραλνζηάζην 

(αλσδνκή), κε ηκήκα ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηεο Κνλάδαο απνζηδήξσζεο - αθαίξεζεο καγγαλίνπ θαη 

αξζεληθνχ εληφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, θαζψο θαη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξηθνί πίλαθεο 

θίλεζεο θαη απηνκαηηζκνχ ηεο Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ θιπ)      

Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξνχζαο θαη επεηδή ε πθηζηάκελε Κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ, 

θαζψο θαη ε πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ζα εληαρζνχλ σο πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ζην λέν ζρεδηαζκφ, αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο.  

2.2 ύνηομη πεπιγπαθή ηηρ ςθιζηάμενηρ Μονάδαρ αποζιδήπωζηρ και αθαίπεζηρ 

μαγγανίος  και απζενικού  

ηο σώπο ηηρ ςθιζηάμενηρ δεξαμενήρ ηος οικιζμού, έσει εγκαηαζηαθεί από ηο έηορ 2008,  ένα  

πλήπερ ζςγκπόηημα αποζιδήπυζηρ και αθαίπεζηρ μαγγανίος και απζενικού πος έσει ανισνεςθεί 

ζηο νεπό ηυν γευηπήζευν «Κοςπμπίλι» και «Καβακέλλι».  

Σο επεξεπγαζμένο νεπό από ηη Μονάδα  αποζιδήπυζηρ - αθαίπεζηρ μαγγανίος και απζενικού, 

οδηγείηαι ζηην ςθιζηάμενη ςπόγεια δεξαμενή νεπού.  
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Η Μονάδα  αποζιδήπυζηρ - αθαίπεζηρ μαγγανίος και απζενικού, πεπιλαμβάνει :  

o Σπειρ πλαζηικέρ δεξαμενέρ συπηηικόηηηαρ εκάζηηρ 25 m
3
, για ηην ςποδοσή ηος νεπού από 

ηιρ δςο γευηπήζειρ.  

o ύζηημα σλυπίυζηρ  ηυν διαλςμένυν μεηάλλυν ζηο νεπό με ςποσλυπιώδερ νάηπιο, ώζηε 

αςηά να οξειδυθούν και να καηακπαηηθούν ζηη ζςνέσεια ζηην κλίνη διύλιζηρ. Πεπιλαμβάνει 

δοζομεηπική ανηλία και δοσεία NaOCL.     

o Ανηλία ηποθοδοζίαρ θίληπος (κλίνηρ διύλιζηρ), με ηο ανεπεξέπγαζηο, (ππυηογενέρ),  νεπό 

ηυν γευηπήζευν. Υαπακηηπιζηικά ανηληηικού ζςγκποηήμαηορ : Πολςβάθμια θςγοκενηπική 

ανηλία επιθανείαρ καηακόπςθος άξονα, με παποσή Q = 51 m
3
/h  Μανομεηπικό ύτορ 37 

ΜΤ Ιζσύρ Η/Κ 8,0 kW 

o Πολςζηπυμαηικό θίληπο για ηην καηακπάηηζη ηυν διαλςμένυν μεηάλλυν , κςλινδπικό από 

σαλςβδοέλαζμα διαμέηπος 2,5 μ και ύτοςρ 1,8 μ .  

o ύζηημα έκπλςζηρ ηος θίληπος, ηο οποίο πεπιλαμβάνει : ένα θςζηηήπα με διασςηέρ αέπα 

με παποσή Q = 392 m
3
/h - Μανομεηπικό ύτορ 2,75 ΜΤ - Ιζσύρ Η/Κ 7,5 kW, ανηλία 

έκπλςζηρ  θίληπος (με  επεξεπγαζμένο νεπό) με παποσή Q = 150 m
3
/h Μανομεηπικό ύτορ 

20 ΜΤ - Ιζσύρ Η/Κ 12,5 kW, ζυλήνερ δικηύυν αέπα και νεπού, εξαπηήμαηα  κλπ, καθώρ 

και δεξαμενή ζςγκένηπυζηρ νεπών έκπλςζηρ 25 m
3
. Η έκπλςζη ηος θίληπος γίνεηαι μια 

θοπά ηην ημέπα, (ηιρ ππώηερ ππυινέρ ώπερ και διαπκεί 8 λεπηά.)  

o Πλήπερ ηλεκηπονικό ζύζηημα ππογπαμμαηιζμού και αςηομαηιζμών ηος ζςγκποηήμαηορ 

επεξεπγαζίαρ νεπού, ώζηε η λειηοςπγία ηος να εκηελείηαι αςηομαηοποιημένα, συπίρ ηην 

ανάγκη καθημεπινήρ παποςζίαρ πποζυπικού  

o ύζηημα ζυληνώζευν, δικλείδυν ηλεκηποκίνηηυν και σειποκίνηηυν, βαλβίδυν 

ανηεπιζηποθήρ κλπ βοηθηηικού εξοπλιζμού. 

o ύζηημα σλυπίυζηρ ηος επεξεπγαζμένος νεπού ηηρ δεξαμενήρ,  για απολύμανζη, ηο 

οποίο θα μεηαθεπθεί ζηη νέα δεξαμενή.  

Σο παπαπάνυ ςθιζηάμενο ζςγκπόηημα επεξεπγαζίαρ ηος νεπού ηυν γευηπήζευν, θα ενηασθεί  υρ 

έσει ζηο νέο ζύζηημα ύδπεςζηρ ηος οικιζμού, αθού γίνοςν οι απαιηούμενερ πποβλέτειρ και 

πποζαπμογέρ για ηο ζκοπό αςηό, δηλαδή :  

 Η νέα δεξαμενή ςδποδόηηζηρ ηος οικιζμού πος έσει ήδη καηαζκεςαζθεί, θα ςποδέσεηαι 

και θα αποθηκεύει ηο επεξεπγαζμένο νεπό από ηο παπαπάνυ ζύζηημα. Για ηο ζκοπό 

αςηό, θα πποβλεθθεί η μεηαθοπά ηος επεξεπγαζμένος νεπού από ηην ςπόγεια 

ςθιζηάμενη δεξαμενή ζηη νέα, με δςο ςποβπύσιερ ανηλίερ νεπού (η μια θα καλύπηει ηην 

ανάγκη εθεδπείαρ, οι οποίερ θα εγκαηαζηαθούν μέζα ζηην ςθιζηάμενη ςπόγεια δεξαμενή. 
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Η εξωηεπική ζωλήνα μεηαθοπάρ ηος επεξεπγαζμένος  νεπού έσει ήδη καηαζκεςαζθεί από 

ηον ανάδοσο ηος έπγος,  μέσπι ηη νέα δεξαμενή. Είδορ ζωλήνα : HDPE 3
ηρ

 γενιάρ DN 

140/10 ATM.  

 Η ηποθοδοζία ηος ζςζηήμαηορ έκπλςζηρ ηος θίληπος ηηρ Μονάδαρ Επεξεπγαζίαρ με 

καθαπό νεπό , θα γίνει μέζυ ηηρ ςπάπσοςζαρ ςποβπύσιαρ ανηλίαρ ζηην ςπόγεια 

ςθιζηάμενη δεξαμενή. Δηλαδή ηο ςθιζηάμενο ζύζηημα πλύζηρ ηος πολςζηπυμαηικού 

θίληπος, θα παπαμείνει όπυρ έσει απσικά καηαζκεςαζθεί.  

 Σο ςθιζηάμενο ζύζηημα σλυπίυζηρ ηηρ παλιάρ δεξαμενήρ, (δοζομεηπική ανηλία, δοσείο  

NaOCL κλπ, θα μεηαθεπθεί και θα εγκαηαζηαθεί ζηη νέα δεξαμενή, θα πςθμιζηεί και θα 

παπαδοθεί ζε πλήπη και κανονική λειηοςπγία από ηον Ανάδοσο ηος έπγος.  

Σέλορ, με ηην παπούζα επγολαβία, έσει ήδη καηαζκεςαζθεί η  Η/Μ εγκαηάζηαζη ζηο θάλαμο 

δικλείδυν ηηρ νέαρ  δεξαμενή ηος οικιζμού, η οποία πεπιλαμβάνει :   

πλήπη ηλεκηπική εγκαηάζηαζη, ήηοι : ζηεγανό ηλεκηπικό πίνακα διανομήρ και αςηομαηιζμών ηύπος 

επμαπίος ζύμθυνα με ηην ηεσνική πεπιγπαθή και ηα ζσέδια ηηρ εγκεκπιμένηρ μελέηηρ (2014), 

εγκαηάζηαζη θυηιζμού και πεςμαηοδοηών ηος θαλάμος,  καλώδια παποσήρ από ηον ςθιζηάμενο 

πίνακα ηηρ ςθιζηάμενηρ  δεξαμενήρ, ηλεκηπικά καλώδια οπγάνυν, ζςζκεςών κλπ  εξοπλιζμού ηηρ 

δεξαμενήρ, καθώρ και πλήπερ ζύζηημα θεμελιακήρ γείυζηρ,  

 

2.2.1 Ηιεθηξηθή  εγθαηάζηαζε  κεραλνζηαζίνπ ηεο πθηζηάκελεο ππόγεηαο δεμακελήο 

(πθηζηάκελε παιαηά εγθαηάζηαζε)  

Ζ πθηζηάκελε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη : 

1. Ζιεθηξηθφ πίλαθα  δηαλνκήο ηχπνπ κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ, κέζα ζηνλ νηθίζθν - κεραλνζηάζην ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη : 

Θαιψδην άθημεο απφ ην κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηχπνπ Λ 5x16 mm2  θαη ηξηθαζηθφ 

γεληθφ δηαθφπηε 40 Α– γξακκέο ηξνθνδνζίαο ησλ ππνπηλάθσλ (πίλαθα ηζρχνο θαη 

απηνκαηηζκψλ ΚΔΛ , πίλαθα ζαιάκνπ δηθιείδσλ λέαο δεμακελήο), ηελ αληιία ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πνιπζηξσκαηηθνχ θίιηξνπ θαζψο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ θαη πξηδψλ ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ . Ν πίλαθαο απηφο δηαηεξείηαη θαη εληάζζεηαη ζην λέν ζρεδηαζκφ, κεηά απφ 

έιεγρν – επηζθεπή – ζπληήξεζε θαη κηθξή κεηαηξνπή φπσο ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα.   

2. Ξίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκψλ ηεο Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ, ηχπνπ επίηνηρνπ κεηαιιηθνχ 

εξκαξίνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην θαιψδην άθημεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο ηχπνπ 

Λ 5x16 mm2  θαη ηξηθαζηθφ γεληθφ δηαθφπηε 40Α–θαη ηα αληίζηνηρα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο 

ησλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ, δνζνκεηξηθή αληιία ρισξίσζεο 

αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ απφ ηηο δπν γεσηξήζεηο, θπζεηήξα αέξα θαη ππνβξχρηαο αληιίαο 

πιχζεο θίιηξνπ, ηξνθνδνζία απηνκαηηζκψλ, νξγάλσλ, αηζζεηεξίσλ θιπ ειεθηξνθίλεησλ  

δηαηάμεσλ  (ειεθηξνθίλεησλ δηθιείδσλ θιπ) ηεο Κνλάδαο.  
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Ν πθηζηάκελνο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηεο Κνλάδαο  επεμεξγαζίαο λεξνχ, εληάζζεηαη ζην λέν 

ζχζηεκα σο έρεη, ρσξίο θακηά άιιε επέκβαζε.    

Ζ ειεθηξηθή ηνπ κεραλνζηαζίνπ ειέγρεηαη, θαη επηζθεπάδεηαη, απνθαζίζηαληαη θζνξέο ζε 

θαιψδηα , νδεχζεηο θιπ, αληηθαζίζηαληαη  θζαξκέλα θσηηζηηθά θιπ . 

 

 

3 ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ηεο ΓΔΞΑΜΔΝΗ   

Ν ηνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ ηεο πθηζηάκελεο θαη λέαο δεμακελήο έρεη θαηαζθεπαζζεί απφ 

ηνλ αλάδνρν ηνπ ελ εμειίμεη έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο  

Ζ ΡΚΔ ζα εγθαηαζηαζεί κέζα  ζην ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο 

λεξνχ, ζε ηδηαίηεξν πίλαθα απηνκαηηζκψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηε κνλάδα PLC, ην 

επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θιπ δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.   
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4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ    

4.1 Ειζαγωγή 

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηα έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ, επηγξακκαηηθά  είλαη ηα εμήο :  

1) Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δπν ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (ην έλα ζα 

θαιχπηεη ηελ αλάγθε εθεδξείαο), κέζα ζηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή λεξνχ,  ηα νπνία 

ζα νδεγνχλ ην επεμεξγαζκέλν λεξφ απφ ηελ πθηζηάκελε δεμακελή ζηε λέα ππέξγεηα 

δηζάιακε δεμακελή, πνπ έρεη ήδε θαηαζθεπαζζεί ζε απφζηαζε πεξίπνπ 45 κέηξσλ απφ 

απηή.   

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα νινθιεξσζεί κε  :  

α) πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ θαη θαηαζθεπή πιήξνπο 

πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, γηα ηε ζχλδεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ηνλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ HDPE DN 140/10 ATM πνπ νδεγεί ην λεξφ ζηε λέα 

ππέξγεηα δεμακελή. 

β) πξνκήζεηα θαισδίσλ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, νξγάλσλ δηαθνπήο θιπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ θαηαζθεπή πιήξνπο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο  ησλ λέσλ αληιηψλ, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη  ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκψλ ησλ ππφ 

εγθαηάζηαζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη  

γ) ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο κνλάδαο  απηνκαηηζκψλ,  κε  πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

θαισδίσλ, λέσλ νξγάλσλ, αηζζεηεξίσλ θιπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ 

αληιηψλ, κε πιήξε παξακεηξνπνίεζε θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ 

λέσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

2) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ηεο 

απξφζθνπηεο ηξνθνδνζίαο κε επεμεξγαζκέλν λεξφ ηεο λέαο ππέξγεηαο δεμακελήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ζηαζεξήο πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο 

βιάβεο θαη δηαθνπήο ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΓΓΖΔ, πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ππαίζξηνπ Ζ/Ε (εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο), κέζα ζε ζηεγαλφ 

θηβψηην θαηαζίγαζεο θαηάιιεινπ γηα  ππαίζξην ρψξν, ηθαλήο ηζρχνο ψζηε λα ιεηηνπξγεί ην 

ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ.   

3) Ζ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή λεξνχ πξηλ εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή νη δπν ππνβξχρηεο 

αληιίεο, ζα εθθελσζεί, ζα ειεγρζεί θαη ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

θαη εξγαζίεο πγξνκφλσζεο ζηα ηνηρία ηεο, εηδηθά ζηνπο αξκνχο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ 

αγσγψλ. Δπίζεο ζα ειεγρζεί ε ππάξρνπζα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηεο 

ππφγεηαο δεμακελήο, θαζψο θαη ε ηξνθνδνζία ησλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ππάξρνπζαο 

Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ (ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ), ζα γίλεη έιεγρνο, 

κέηξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο γείσζεο, ζα γίλεη έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε φισλ ησλ 

ειεθηξηθψλ  επαθψλ ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ θαη νξγάλσλ, ζα απνθαηαζηαζνχλ 

ηπρφλ ππάξρνπζεο θζνξέο ζε θαιψδηα, ζα νκαδνπνηεζνχλ νη νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ 

ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ κέζα ζε κεηαιιηθέο γαιβαληζκέλεο ζράξεο  θιπ, ζα 



ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  ΓΟΔΠΖΠ  ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  Λ. ΙΔΠΒΝ  : ΚΔΙΔΡΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                  ελίδα 8  

 
 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα   θσηηζηηθά ζψκαηα εθφζνλ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θιπ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.    

Νη παξαπάλσ εξγαζίεο,  πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο :  

4.2 Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη νέων  ανηληηικών  ζςγκποηημάηων  μεηαθοπάρ 

επεξεπγαζμένος νεπού, από ηην ςθιζηάμενη (ςπόγεια) δεξαμενή ζηη νέα δεξαμενή 

νεπού.  

Πηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ζα εγθαηαζηαζνχλ δπν λέα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα ππνβξχρηνπ ηχπνπ, (ην έλα ζα θαιχπηεη ηελ αλάγθε εθεδξείαο), ηα νπνία ζα 

ζπλδεζνχλ κε ηνλ (ήδε θαηαζθεπαζκέλν ζηελ ηξέρνπζα εξγνιαβία)  θαηαζιηπηηθφ αγσγφ απφ 

HDPE DN 140/10 ATM, ν νπνίνο ζα νδεγεί ην επεμεξγαζκέλν λεξφ, απφ ηελ πθηζηάκελε ππφγεηα 

δεμακελή, ζηε λέα ππέξγεηα δεμακελή πνπ ζα πδξνδνηεί ηνλ νηθηζκφ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα νινθιεξσζεί κε πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ γηα ηελ απηφκαηε εθθίλεζε θαη παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκψλ, ειέγρνπ 

θαη ρεηξηζκψλ ηνπο απφ απφζηαζε, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

  

4.2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ : 

Ρα δπν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (ην έλα ζα είλαη εθεδξηθφ), ζα είλαη ππνβξχρηνπ ηχπνπ θαη 

έθαζην ζα απνηειείηαη απφ πνιπβάζκηα θπγνθεληξηθή αληιία ζπλδεκέλε, (κε εηδηθά 

πξνζηαηεπφκελε αλαξξφθεζε), κε ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη 

κε απφιπηε αζθάιεηα κέζα ζην λεξφ.  

Ρν θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα νξηδόληηα εγθαηάζηαζε θαη ν 

ειεθηξνθηλεηήξαο ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε εηδηθφ πδξνρηηψλην ςχμεο αλνμείδσην (AISI 304), 

θαηάιιειεο δηακέηξνπ (αλάινγα  κε ηε δηάκεηξν ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα), κε πιήξεο ζεη 

αλνμείδσησλ εμαξηεκάησλ νξηδφληηαο ζηήξημεο.     

Ρα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθάζηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη : 

Ξαξνρή Q     : 55 m3/h  

Καλνκεηξηθφ Ζ    : 15 m .Π. 

Βαζκφο απφδνζεο ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο : 65 % ή κεγαιχηεξν 

NPSH ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο  : 4,6 m ή κηθξφηεξν       

Δθθίλεζε     : DOL 

Αληνρή ζε άκκν    : max 100gr/m3 

Γηαηνκή Θ.Α.     : πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλφηεηαο HDPE  DN 125 /10 ATM , ν νπνίνο ζα πξνζαξκνζηεί ζην ζηφκην εμφδνπ ηεο αληιίαο 

κε θαηάιιειν ζπζηνιηθφ ζχλδεζκν.  

Ρα δπν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα  ζα είλαη θαηάιιεια γηα άληιεζε λεξνχ, ρσξίο ζηεξεά ζσκαηίδηα, 

κε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν θαηά κέγηζην 100gr/m3.  
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Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο αληιίαο θαη  θηλεηήξα δελ ζα πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξε απφ 6"  

Ρν πιήξεο αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα πεξηιακβάλεη : κία (1) ππνβξχρηα αληιία, έλαλ (1) ππνβξχρην 

ειεθηξνθηλεηήξα, έλα πδξνρηηψλην ςχμεο κε θίιηξν θαη πιήξεο ζεη εμαξηεκάησλ νξηδφληηαο 

ζηήξημεο απηνχ, θαζψο θαη κηα ειεθηξνληθή κνλάδα πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνθηλεηήξα 

– αληιίαο, φια ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.   

Όια ηα αλσηέξσ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε 

ISO9001 , ISO14001 θαη OHSAS 18001. 

Νιφθιεξνο  ν εμνπιηζκφο ζα είλαη Δπξσπατθνχ νίθνπ θαη Δπξσπατθνχ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη 

ζα θαιχπηεηαη απφ 3εηή άλεπ όξσλ εγγύεζε, βάζεη ηεο ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-08-01-00 : 

2009 

 

Σν θάζε αληιεηηθό ζπγθξόηεκα  ζα  πξέπεη λα πιεξνί  θαη’ ειάρηζην ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο (πέξα από ηελ ηζρύνπζα αληίζηνηρε ΔΣΔΠ): 

- δξαπιηθφ βαζκφ απφδνζεο ζην  ζεκείν  ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ 65%. 

- Ππλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο (αληιία + θηλεηήξαο) ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 51%. 

- Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία αληινχκελνπ πγξνχ ηνπιάρηζηνλ 40º C κε ξνή ςχμεο 0,15m/s  

 

Ηιεθηξνθηλεηήξαο 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα νξηδόληηα εγθαηάζηαζε, δηακέηξνπ 4'', ππνβξχρηνο, πδξφςπθηνο, 

πδξνιίπαληνο,  αζχγρξνλνο  βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, ελψ ζα θέξεη πξνθπιαθηήξα άκκνπ θαη 

δηάθξαγκα εμηζνξξφπεζεο πίεζεο.   

Ζ πεξηέιημε ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλε κέζα ζε ξεηίλε θαη πξνζηαηεπκέλε απφ 

θέιπθνο αλνμείδσηνπ ράιπβα. Ρν θαιψδην παξνρήο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ αληιία, ζα έρεη 

ειάρηζην κήθνο 10 m, ζα είλαη πνηφηεηαο   TML-B, θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ θαη ζα ζπλδέεηαη 

κε ηνλ θηλεηήξα κέζσ ζηεγαλνχ θηο θαη ζα είλαη εχθνια αληηθαζηζηάκελν.  

Ν άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πξνέθηαζε ηνπ ξφηνξα θαη ζα θέξεη 2 ζεη απφ πδξνιίπαληα δηπιά 

αθηηληθά έδξαλα. Πην θάησ κέξνο ηνπ ν θηλεηήξαο ζα θέξεη πδξνιίπαλην σζηηθφ έδξαλν ηχπνπ 

MICHELL, ζχκθσλν κε ηα πξφηππα ΛΔΚΑ, κε θεξακηθφ πεξηζηξεθφκελν κέξνο θαη 6 γξαθηηνχρα 

θηλεηά πέικαηα ζην ζηαζεξφ κέξνο. Ν θηλεηήξαο ζα θέξεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ αλάθξνπζε 

(up-thrust).  Θεθαιή θαη άμνλαο ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλα κε πξφηππα ΛΔΚΑ MG1-

18413. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη κε κεραληθφ 

ζηππηνζιίπηε, ζχκθσλα κε ην DIN 24960, ηνπ νπνίνπ νη επηθάλεηεο ζα έρνπλ πςειή αληνρή ζε 

θζνξά.  Ζ ςχμε ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ. 

Ζ εζσηεξηθή ηνπ ιίπαλζε ζα γίλεηαη κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο λεξνχ θαη πξνππιελνγιπθφιεο. 

Δίλαη επηζπκεηφ, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή πιαθέηα, ε νπνία λα κπνξεί λα 
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ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθή ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ζηελ επηηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

πεξηέιημεο. 

Ζ επηθνηλσλία ησλ 2 ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ  ζα γίλεηαη κέζσ ησλ θαισδίσλ ηζρχνο θαη  δελ ζα 

απαηηείηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ θαισδίσλ κέζα ζηε δεμακελή λεξνχ  γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζήκαηνο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 Πξνζηαζία αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο από έιιεηςε λεξνύ (μεξή ιεηηνπξγία) 

Ζ πξνζηαζία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απφ έιιεηςε λεξνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ 

ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ Ampere  (ππνθνξηίν) θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπλεκίηνλνπ cosθ. Mε ηνλ ηξφπν απηφ δελ ζα απαηηείηαη ε ρξήζε ειεθηξoδίσλ 

ζηάζκεο ή άιιεο δηάηαμεο ειέγρνπ ζηάζκεο θαη  πξφζζεησλ θαισδίσλ κέζα ζηε δεμακελή. 

Τιηθά ειεθηξνθηλεηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό  

Άμνλαο                       : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν 

Κέιπθνο          : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN 1.4301,ή αλψηεξν 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα 

 Δπί πνηλήο απνθιεηζκνύ ν θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαηά ειάρηζην ηα θάησζη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά : 

Ράζε ηξνθνδνζίαο    : 3×380 - 415V   (380V-10% -  415V+6%)  

Γηαθχκαλζε ηάζεο    : +6%/-10% ηεο νλνκαζηηθήο  

Ππρλφηεηα      : 50 Hz 

Νλνκαηηθή ηζρχο     : άλσ ησλ 3,5 kW  

Κέγηζηε δηάκεηξνο    : 4''         

Πηξνθέο     : min 2850 RPM  

Δθθίλεζε     : DOL 

Βαζκφο πξνζηαζίαο    : IP68 θαηά IEC 34-5 

Κέγηζην βάζνο εκβαπηίζεσο   : 600 m                              

Κέγηζηε ζεξκνθξαζία πγξνχ   : 40° C γηα 0,15 m/sec  

Δθθηλήζεηο αλά Ώξα    : max 100  

Πηεγαλνπνίεζε άμνλα    : Κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο (Hm/cer) 

Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο   : κέζσ ειεθηξνληθήο πιαθέηαο (ελζσκαησκέλε απφ  

        ηνλ θαηαζθεπαζηή)  

Ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε δεμακελή, ν θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εμσηεξηθφ ρηηψλην ςχμεο κε πξφζζεην θίιηξν πξνζπγθξάηεζεο  ζηεξεψλ, απφ αλνμείδσην ράιπβα 



ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  ΓΟΔΠΖΠ  ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  Λ. ΙΔΠΒΝ  : ΚΔΙΔΡΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                  ελίδα 11  

 
 

πνηφηεηαο (θαη΄ ειάρηζην) AISI 304, θαζψο θαη ζηεξίγκαηα γηα νξηδφληηα ηνπνζέηεζε απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 304.   

Ρν ρηηψλην ςχμεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ ζα είλαη κέξνο ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κόλν  απφ ηα επίζεκα 

ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή (βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο φηη ην ρηηψλην είλαη θαηάιιειν, ή φηη είλαη δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο, δελ ζα γίλεη 

δεθηή 

 

Τδξαπιηθό Μέξνο 

 Ζ αληιία ζα είλαη εμνινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304.  Θα δηαζέηεη 

πδξνιίπαληα ειαζηηθά έδξαλα κε εζσηεξηθή δηακφξθσζε ζε ζρήκα νθηάγσλνπ ζρεκαηίδνληαο έηζη 

θαλάιηα δηαθπγήο ηεο άκκνπ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα.  

Ζ αληιία ζα είλαη θαηάιιειε γηα άληιεζε λεξνχ, ρσξίο ζηεξεά ζσκαηίδηα, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

άκκν (θαηά κέγηζην) 100gr/m3, ελψ νη πηεξσηέο ηεο ζα θέξνπλ αληηθαζηζηάκελν δαθηχιην 

θζνξάο. Νη ελδηάκεζεο βαζκίδεο ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν πξνθπιαθηήξα 

άκκνπ, κε αληηθαζηζηφκελα ελδηάκεζα έδξαλα θαη δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο.  

Πηελ αλαξξφθεζε ηεο ε αληιία ζα δηαζέηεη θαηάιιειν θίιηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ εηζξνή 

θεξηψλ πιηθψλ. Ζ θεθαιή θαηαζιίςεσο ηεο ζα είλαη κε  ζπείξσκα ή θιάληδα θαη ζα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε αλνμείδσην δαθηχιην ζηεξίμεσο θαη έκθξαμε απφ 

βνπιθαληζκέλν ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ (NBR).  

 Ζ θακπχιε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο  ζα είλαη ζχκθσλε  κε ην πξφηππν  ISO 9906:2012 grade 3B 

 

Τιηθά θαηαζθεπήο αληιίαο  

Δλδηάκεζεο βαζκίδεο   : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή αλψηεξν. 

Πηεξσηέο   : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή αλψηεξν. 

Άμνλαο   : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN W-Nr 1.4057, AISI 431 ή αλψηεξν. 

Έδξαλα   : NBR  

Γαθηύιηνη θζνξάο  : Αλνμείδσηνο Σάιπβαο DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή αλψηεξν 

 

Ηιεθηξνληθή Μνλάδα πξνζηαζίαο ειεθηξνθηλεηήξα θαη αληιίαο  

Έθαζην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηεο αληιίαο, ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή (κε ησλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ), πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Ζ θάζε ειεθηξνληθή κνλάδα, (κηα γηα θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα), ζα ειέγρεη ηηο παξαθάησ 

παξακέηξνπο: 
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 Κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα  

 Δπηηήξεζε ζεξκνθξαζίαο πεξηέιημεο  

 Έιεγρνο ηάζεο ηξνθνδνζίαο  

 Έιεγρνο ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη αζπκκεηξίαο  

 Ξξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε 

 Ξξνζηαζία απφ μεξή ιεηηνπξγία  (δελ ζα απαηηνχληαη ειεθηξφδηα ζηάζκεο )  

 Έιεγρνο θνξάο πεξηζηξνθήο 

 Έιεγρνο έιιεηςεο θάζεο 

 Έιεγρνο cosθ 

 Έιεγρνο αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

Δπάλσ ζηελ κνλάδα ζα ππάξρεη νζφλε ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ ηα :  

ampere , volt, cos θ, ζεξκνθξαζία, θαζψο θαη θσδηθνί πξνεηδνπνίεζεο θαη αλαγγειίαο ζθαικάησλ. 

Κε ηα ελζσκαησκέλα θνκβία ρεηξηζκψλ ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ : ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο, ε 

ηάζε ιεηηνπξγίαο, ε θιάζε ηνπ trip θαη ν αξηζκφο θάζεσλ ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κνλάδα  ζα πεξηιακβάλεη αθφκα: 

- 1 ςπρξή επαθή γηα αλαγγειία βιάβεο  

- Δίζνδν RS485 

- 1 είζνδν γηα αηζζεηήξα PTC ή KLIXON 

- Θχξα ππέξπζξσλ γηα επηθνηλσλία κε ηειερεηξηζηήξην 

Ράζε ηξνθνδνζίαο  : 1/3 X 100-480V 

Ππρλφηεηα   : 50 Hz 

Βαζκφο πξνζηαζίαο  : IP20 θαηά IEC 34-5 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20 έσο 60° C 

Δχξνο Οεχκαηνο ιεηηνπξγίαο : 3 έσο 120 Α  

 

Δπηζπκεηφ είλαη ε κνλάδα λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ππέξπζξεο αθηίλεο κέζσ 

ηειερεηξηζηεξίνπ θαη απηφ λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ πξφζβαζε ζε έλα αλαβαζκηζκέλν κελνχ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δεδνκέλσλ φπσο : 

 

 Έλδεημε 5 ηειεπηαίσλ εκεξνινγηαθά ζθαικάησλ.  

 Έλδεημε ειεθηξηθήο παξνρήο, ηάζε ζε (V) θαη θαηαλάισζε ξεχκαηνο ζε (A) αλά θάζε. 

 Έλδεημε κέζνπ φξνπ ηάζεο ζε (V)  θαη έληαζεο ζε (A) 

 Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο απφ αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ζε (C) 

 Έλδεημε απνξξνθεκέλεο ηζρχνο ζε (Kw), θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε (Θwh) θαη ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε (Θwh). 
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 Έλδεημε ζπρλφηεηαο ζε (Hz) θαη ζπλέρεηα θάζεσλ. 

 Έλδεημε αζπκκεηξίαο ξεχκαηνο ζε (%) 

 Έλδεημε ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ζε (h), ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζε θαηάζηαζε βιάβεο  ζε 

(h) θαη ζπλνιηθνχ  αξηζκνχ εθθηλήζεσλ 

 Έλδεημε cos θ , αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε (%) θαζψο θαη αληίζηαζε κφλσζεο ζε (ΘΥ). 

 

Κε ην ηειερεηξηζηήξην, ζα κπνξεί λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ξχζκηζεο ησλ 

παξαθάησ νξίσλ: 

 

- Οχζκηζε νξίσλ  ζεξκνθξαζίαο αηζζεηήξσλ   

- Οχζκηζε νξίσλ  ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο min-max 

- Οχζκηζε νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 

- Οχζκηζε νξίσλ  ηάζεο ιεηηνπξγίαο   

- Οχζκηζε νξίσλ αζπκκεηξίαο ξεχκαηνο 

- Οχζκηζε νξίσλ  ππθλσηψλ εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

- Οχζκηζε νξίσλ αληίζηαζεο κφλσζεο 

- Οχζκηζε νξίσλ  cos θ    min-max     

- Οχζκηζε αξηζκνχ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο 

- Οχζκηζε class trip 

- Οχζκηζε ρξνληθνχ πζηέξεζεο trip θαη ρξνληθνχ πζηέξεζεο εθθίλεζεο 

- Οχζκηζε αξηζκνχ απηφκαησλ  επαλεθθηλήζεσλ θαζψο θαη ξχζκηζε ηνπ  ρξφλνπ 

επαλεθθίλεζεο 

- Οχζκηζε αξηζκνχ επαλεθθηλήζεσλ αλά 24h  

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ  

Ρα θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη επψλπκνπ Δπξσπατθνχ νίθνπ θαη εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο.  

Αληιία, θηλεηήξαο, πδξνρηηώλην ςύμεο, ζεη ζηεξηγκάησλ νξηδόληηαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα 

απνδεηθλύεηαη από ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  
Απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο  θαη εηαηξείαο εηζαγσγήο 

 Ρν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001, ISO 14001 θαη OHSAS 18001 

 Έγθξηζε γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ απφ πηζηνπνηεκέλν Δπξσπατθφ Φνξέα ή Φνξέα ησλ ΖΞΑ , 

κε κνλαδηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  
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 Ζ εηαηξεία εηζαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα είλαη 

Δγγεγξακκέλε Πην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ γηα ηα θάησζη: 

A. Ξξντφλ: Ζιεθηξηθφο θαη Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 

 Ζιεθηξηθά θαη Ζιεθηξνληθά εξγαιεία 

B. Ξξντφλ:  Ππζθεπαζίαο 

 Γπαιί 

 Ξιαζηηθφ 

 Σαξηί θαη Σαξηφλη 

 Αινπκίλην 

 Πίδεξνο 

 Μχιν 

ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ησλ αλσηέξσλ πηζηνπνηεηηθώλ ηα ΑΝΣΚΗΣΙΚΆ 

ζπγθξνηήκαηα δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 

 
 

4.2.2 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ  

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κέζα ζηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή 

(ππνδνρήο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ),  ζα εγθαηαζηαζνχλ δπν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, απφ ηα 

νπνία ην έλα ζα ιεηηνπξγεί σο εθεδξηθφ.   

Γηα ηα λέα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηεί  πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, θαη θνηλή 

ζχλδεζε απηψλ, κε ηνλ πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ απφ HDPE DN 140/10 ATM, ν νπνίνο ζα 

νδεγεί ην επεμεξγαζκέλν λεξφ, απφ ηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή, ζηε λέα ππέξγεηα 

δεμακελή πνπ ζα πδξνδνηεί ηνλ νηθηζκφ  

Αλαιπηηθφηεξα, ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δπν λέσλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ζην ζχζηεκα, ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ :  

1. Ρνπο  δπν θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ αληιηψλ απφ HDPE DN 125/10 ATM, έθαζηνο απφ 

ηνπο νπνίνπο ζα μεθηλά απφ ην αληίζηνηρν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη ζα εμέξρεηαη απφ ηελ 

πιάθα ηεο δεμακελήο λεξνχ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα γίλεη  ε δηάλνημε δπν νπψλ αλάινγεο 

δηακέηξνπ ζηελ πιάθα ηεο δεμακελήο λεξνχ ψζηε ζηε ζπλέρεηα νη δπν θαηαζιηπηηθνί 

αγσγνί λα νδεχζνπλ παξάιιεια εμσηεξηθά θνληά ζηελ πιάθα ηεο δεμακελήο, γηα λα 

ζπλδεζνχλ αξρηθά κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ. 

Γηα ηνπο δπν θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ αληιηψλ, ζα πξνβιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα 

πδξαπιηθά εμαξηήκαηα απφ HDPE, ίδηαο δηακέηξνπ (γσλίεο, ηαπ θιπ), γηα ηελ άξηηα 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ.  

2. Γπν ρπηνζηδεξέληεο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ειαζηηθήο έκθξαμεο, θιαληδσηέο, πάλσ  

ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ λέσλ αληιηψλ, νλνκ. δηακ.  125 mm.      

Νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηχπνπ HYDRO STOP κε βχζκα 

πδξνδπλακηθήο θαηαζθεπήο θαη επηβξαδπλφκελε θξαγή. Νη βαιβίδεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο κε βάζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα. Ρν ζψκα ησλ βαιβίδσλ ζα 



ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  ΓΟΔΠΖΠ  ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  Λ. ΙΔΠΒΝ  : ΚΔΙΔΡΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                  ελίδα 15  

 
 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηνο, απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο 

θ.ι.π. ειαηηψκαηα ρπηεξίνπ. Ζ δηάκεηξνο ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ίδηα κε 

ηελ δηάκεηξν ησλ ζσιελψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ. Ρν θιείζηκφ ηνπο ζα 

επηηπγράλεηαη πξννδεπηηθά θαη αζφξπβα, κέζσ εηδηθνχ ειαζηηθνχ δηαθξάγκαηνο ηζρπξήο 

αληνρήο, πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλν πεξηθεξεηαθά κέζα ζηελ βαιβίδα. Θαηά ην θιείζηκν, ην 

ειαζηηθφ δηάθξαγκα ζα εδξάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν θψλν, θαηάιιειεο κνξθήο, 

ψζηε νη απψιεηεο ηξηβψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη λα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο 

3. Γπν δηθιείδεο θιαληδσηέο, ρπηνζηδεξέληεο, ζπξηαξσηέο, ειαζηηθήο έκθξαμεο νλνκ. δηακ.  
125 mm, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηά απφ ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο πάλσ ζηνλ 
θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο.  

4. έλα  ειεθηξνηαχ HDPE DN 125/16 ATM πνπ ζα ηνπνζεηεζεί γηα ηε ζχλδεζε ησλ δπν 

θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ησλ αληιηψλ κεηά απφ ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ηηο δηθιείδεο 

κέζα ζηνλ νηθίζθν ηνπ κεραλνζηαζίνπ (βιέπε ζρέδην)   

5. Αληίζηνηρεο ειεθηξνγσληέο HDPE DN 125/16 ATM ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ .  

6. Ρα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ησλ αγσγψλ HDPE κε ηα 

πεξηγξαθέληα αλσηέξσ εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ (ειεθηξνκνχθεο, εηδηθά ηεκάρηα 

θιαληδψλ θιπ)  

 

4.2.3 Ηιεθηξηθή  εγθαηάζηαζε αληιηνζηαζίνπ 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Ηιεθηξνπαξαγσγνύ  δεύγνπο 

Ρν Ζ/Ε ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηελ αλάγθε ειεθηξνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

δεμακελήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θχξηαο παξνρήο  απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ, ζα ππνινγηζζεί ψζηε λα 

έρεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ λα ιεηηνπξγήζεη  ηαπηφρξνλα ηε Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο λεξνχ, θαζψο  

θαη ηελ αληιία κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηελ πθηζηάκελε ππφγεηα  δεμακελή ζηε λέα δεμακελή.  

πνινγ ηζκφο  απα η ηνχκελεο  ηζρχνο  Ζ/Ε   

Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνχ ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, απαηηεί ειεθηξηθή ηζρχ ηθαλή 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο ηνπ θίιηξνπ Ηζρχνο 8,0 kW, ελψ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

λέαο ππνβξχρηαο αληιίαο , απαηηείηαη ηζρχο 4,0 kW.  

Πηελ παξαπάλσ ζπλζήθε, γηα ηελ εθθίλεζε ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο ηνπ θίιηξνπ Ηζρχνο 8,0 kW, 

(δπζκελέζηεξε πεξίπησζε), απαηηείηαη ηζρχο εθθίλεζεο ≥ 3,5 x 8 = 28 kW θαη επνκέλσο  

ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε ηζρχο είλαη : 28 kW + 4 kW = 32  kW 

Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνχ ζε ζπλζήθεο έθπιπζεο ηνπ θίιηξνπ, απαηηεί ειεθηξηθή ηζρχ ηθαλή 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο πιχζεο ηνπ θίιηξνπ Ηζρχνο 12,5 kW θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θπζεηήξα αέξα, 7,5 kW 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελε  παξάγξαθν, ε έθπιπζε ηνπ θίιηξνπ γίλεηαη κηα θνξά ηελ 

εκέξα, (ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαη δηαξθεί 8 ιεπηά.).  Δπηπξνζζέησο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο 

ππνβξχρηαο αληιίαο , απαηηείηαη ηζρχο 4,0 kW.  

Πηελ παξαπάλσ ζπλζήθε, γηα ηελ εθθίλεζε ηεο αληιίαο έθπιπζεο ηνπ θίιηξνπ Ηζρχνο 12,5 kW, 

(δπζκελέζηεξε πεξίπησζε), απαηηείηαη ηζρχο εθθίλεζεο ≥ 3,0 x 12,5 = 38 kW θαη επνκέλσο  

ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε ηζρχο είλαη : 38 kW + 7,5 kW + 4 kW = 49,5  kW = 60 KVA 
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Δπηιέγεηαη Ζ/Ε εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νλνκαζηηθήο ηζρχνο  65 KVA 

Δπεηδή δελ ππάξρεη επαξθήο ειεχζεξνο ρψξνο κέζα ζην κεραλνζηάζην, ην Ζ/Ε ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ παξαθείκελν εμσηεξηθφ ρψξν κέζα ζε εηδηθφ θηβψηην θαηαζίγαζεο, εμαηξεηηθά ρακειήο 

ζηάζκεο ζνξχβνπ (super  silent), ζηεγαλνχ ηχπνπ, πάλσ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα.    

Πίλαθαο απηόκαηεο κεηαγσγήο  

Ν πίλαθαο απηφκαηεο κεηαγσγήο απφ ηελ θχξηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ), ζηελ εθεδξηθή 

(Ζ/Ε), ζα ζπλνδεχεη ην Ζ/Ε θαη ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην κεραλνζηάζην, ζηε ζέζε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρέδην θάηνςεο.   

Θα είλαη αλεμάξηεην κεηαιιηθφ επίηνηρν εξκάξην θιεηζηνχ ηχπνπ επηζθέςηκν απφ εκπξφο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη : 

 Γχν απηφκαηνπο ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο θνξηίνπ (ξειέ) γλσζηνχ επξσπατθνχ  εξγνζηαζίνπ  

ίζεο ηζρχνο κε ηελ ηζρχ ηνπ Ζ/Ε κε ηηο θαηάιιειεο βνεζεηηθέο επαθέο γηα ην δίθηπν ηεο 

θεληξηθήο παξνρήο θαη ηεο γελλήηξηαο. 

 Πχζηεκα ειεθηξηθήο θαη κεραληθήο καλδάισζεο ησλ δχν σο άλσ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηαγσγήο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ηαπηφρξνλεο ξεπκαηνδφηεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ θεληξηθή παξνρή θαη ηνπ Ζ/Ε. 

 Ιπρλίεο ελδεηθηηθέο παξνρήο ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν θεληξηθήο παξνρήο ή απφ Ζ/Ε. 

 Θαιψδηα κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπο γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε , θαζψο 
θαη κε ην πθηζηάκελν πεδίν δηαλνκήο,  κε ηελ θαηάιιειε αξίζκεζε γηα ηελ ζσζηή ζχλδεζε 
ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηα δχν πεδία. 

 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε πθηζηάκελε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζην κεραλνζηάζην, ζα ηξνπνπνηεζεί 
σο εμήο :  

 Ρν πθηζηάκελν θαιψδην απφ ην κεηξεηή ΓΔΓΓΖΔ πξνο ην πθηζηάκελν πεδίν δηαλνκήο, ζα 

ζπλδεζεί κε ηνλ πίλαθα απηφκαηεο κεηαγσγήο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαιήγεη θαη ην θαιψδην 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ην Ζ/Ε. (2 θαιψδηα εηζφδνπ). Πηε ζπλέρεηα, ζα ζπλδεζεί ν 

απηφκαηνο πίλαθαο κεηαγσγήο (ην θαιψδην εμφδνπ), κε ηνλ πθηζηάκελν Γεληθφ Ξίλαθα 

δηαλνκήο. Νη ινηπέο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ θαη ζα εληαρζνχλ ζην λέν ζχζηεκα.  

 ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, ξπζκίζεηο, δνθηκέο θαη επηζθεπέο  ζηελ πθηζηάκελε 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ψζηε απηή λα παξαδνζεί ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

Δηδηθφηεξα :  

 Θα γίλεη έιεγρνο φισλ αγσγψλ θαη ησλ αθξνδεθηψλ ησλ γεηψζεσλ θαη απνθαηάζηαζε 

ηπρφλ θζνξψλ, θαζψο θαη κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Αλ απαηηεζεί ζα γίλεη απνθαηάζηαζε θζνξψλ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ησλ αθξνδεθηψλ 

γείσζεο θαζψο θαη  επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο, ψζηε ε ηηκή ηεο λα είλαη απνδεθηή 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  
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 Ρέινο ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελνη νπηηθνί έιεγρνη , κεηξήζεηο, δνθηκέο θιπ ζηηο επαθέο, 

αθξνδέθηεο, θαιψδηα θιπ, κέζα ζηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα θαη ζα 

απνθαηαζηαζνχλ νη ππάξρνπζεο θζνξέο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.    

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ησλ δπν λέσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ,  ζα θαηαζθεπαζζεί 

αλεμάξηεηε, αιιά θαη’ επέθηαζε  ηεο πθηζηάκελεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Θξάηνπο, (Ξξφηππα ΔΙΝΡ HD 384 θιπ), θαζψο θαη κε ηηο νδεγίεο θαη απαηηήζεηο ηεο  

ΓΔΓΓΖΔ θαη ζα  πεξηιακβάλεη : 

1. Έλα λέν πίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκψλ ησλ δπν λέσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηχπνπ 

κεηαιιηθνχ επίηνηρνπ εξκαξίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη : 

 Έλα απηφκαην ηξηθαζηθφ γεληθφ δηαθφπηε αέξνο, νλνκαζηηθήο έληαζεο 25 Α κε 

ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία  

 Γπν γξακκέο ηξνθνδνζίαο ησλ λέσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ε θάζε κηα ησλ νπνίσλ ζα 

πεξηιακβάλεη  :  

 Θαιψδηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ην λέν πεδίν, ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ 

αληίζηνηρνπ λένπ αληιεηηθνχ, αλζπγξνχ ηχπνπ κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε, ηχπνπ 

Δ1VV-U, E2VV-R, E1VV-S θαηά ΔΙΝΡ 843 (παιαηφο ηχπνο Λ),  ηχπνπ Λ 4x4 mm2 

θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθφ θαιψδην εθάζηνπ αληιεηηθνχ, κέζσ 

ζηεγαλνχ θιεκνθηβσηίνπ επέθηαζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, (εθφζνλ δελ επαξθεί ην 

κήθνο ηνπ ελζσκαησκέλνπ θαισδίνπ πνπ ζα ηε ζπλνδεχεη) 

 έλα απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο (θαηάιιειν γηα ηελ απνξξνθνχκελε  ηζρχ ηνπ 

ειεθηξνθηλεηήξα θαη ζχκθσλα κε ηελ έληαζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαθέξεη  ν 

θαηαζθεπαζηήο), κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία (πεξηνρή 

ξχζκηζεο ζεξκηθνχ θαηάιιειε γηα ηελ έληαζε ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεη  ν 

θαηαζθεπαζηήο  γηα ζχζηεκα απεπζείαο εθθίλεζεο  (- DOL)  (ζπλνιηθά 2 ηεκάρηα) 

 έλα ηειερεηξηδφκελν δηαθφπηε  θαηάιιειεο ηζρχνο γηα ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηεο 
αληίζηνηρεο αληιίαο (απεπζείαο εθθίλεζε –  DOL) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή  (ζπλνιηθά 2 ηεκάρηα) 

 Ρελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη 
αληιηώλ, ηελ νπνία ζα πξνκεζεχζεη ν νίθνο εηζαγσγήο ησλ αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ (ζπλνιηθά 2 ηεκάρηα) 

 κηα ειεθηξνληθή δηάηαμε απαιήο εθθίλεζεο γηα θάζε αληιία, θαηάιιειε γηα 
ειεθηξνθηλεηήξα κέρξη 5 kW (soft starter)  κε έιεγρν θαη ησλ 3 θάζεσλ, (ζπλνιηθά 2 
ηεκάρηα)  

 Θαιψδηα θαη φξγαλα απηνκαηηζκψλ θαη αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο κε ηα λέα αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα .  

 Γηα ηελ αλη ηζηάζκ ηζε  ηεο  άεξγεο  ηζρύνο  ησλ αληιηψλ, ζα εγθαηαζηαζεί κηα 

ζπζηνηρία ππθλσηψλ θαηάιιειεο ηζρχνο γηα ηηκή ζπλεκίηνλνπ > 0,95 ε νπνία ζπλδέεηαη θαη 

απνζπλδέεηαη απηφκαηα, κέζα ζε αλεμάξηεην πεδίν , δίπια ζηνλ  Γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο.   

 Ρν Ξεδίν απηνκαηηζκψλ θαη ελδείμεσλ ηεο ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αληιηψλ θαη ηνπ Ζ/Ε , ζα 

θαηαζθεπαζζεί θαη’ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ ηξέρνπζα 

εξγνιαβία θαη ζα πεξηιακβάλεη επί πιένλ (ησλ ήδε πθηζηάκελσλ),  ελδεηθηηθέο ιπρλίεο κε ηηο 

παξαθάησ ελδείμεηο:  
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 Έλδεημε ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο  

 Έλδεημε πηψζεο ζεξκηθνχ ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο  

 Ξηψζε ηάζεο δηθηχνπ .  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηεο λέαο δηζάιακεο δεμακελήο λεξνύ  ε νπνία ζα 

ηξνθνδνηεί ηνλ νηθηζκό (ε νπνία ήδε έρεη θαηαζθεπαζζεί κε ηελ ηξέρνπζα εξγνιαβία) θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εληνιψλ εθθίλεζεο – παχζεο ησλ λέσλ αληιηψλ νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ην 

επεμεξγαζκέλν λεξφ απφ ηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή ζηε λέα, ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

έλα ζάιακν ηεο λέαο δεμακελήο έλαο κεηξεηήο ζηάζκεο πηεδνειεθηξηθνύ ηύπνπ.   

Η μέηπηζη ηηρ ζηάθμηρ ππέπει να είναι ανεξάπηηηη από ηιρ μεηαβολέρ πςκνόηηηαρ και πιέζευρ και 

ηο όπγανο θα ππέπει να πςθμιζηεί για ηη ζςγκεκπιμένη σπήζη. 

Σο όπγανο θα ππέπει να έσει ηα παπακάηυ σαπακηηπιζηικά: 

 πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο (γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ κέγηζηνπ βάζνπο ηεο 
δεμακελήο). 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 0,2% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

 ζψκα αηζζεηεξίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L / DIN 1.4404. 

 πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο –5 C σο + 50 C 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ κεηξνχκελε ζηάζκε. 

 φξγαλν κε ςεθηαθέο εμφδνπο δχν ξειέ γηα ζεκαηνδφηεζε ειάρηζηεο-κέγηζηεο ζηάζκεο. 

 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ 
νξγάλνπ παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο μεηπηηήρ θα έσει ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα ζύμθυνα με ηο EN/IEC 61326. 

Ρν θαιψδην εμφδνπ θαη κεηαθνξάο ηνπ ζήκαηνο απφ ην φξγαλν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηε λέα 

δεμακελή, κέρξη ην PLC ηεο Ρνπηθήο Κνλάδαο Διέγρνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην κεραλνζηάζην 

ηεο πθηζηάκελεο ππφγεηαο δεμακελήο, ζα είλαη ππφγεην θαιψδην ειεθηξνζηαηηθήο ζσξάθηζεο - 

(απφζηαζεο ηνπ νξγάλνπ απφ ην PLC, πεξίπνπ 50 κέηξα).  

Ρν θαιψδην ζα εγθαηαζηαζεί ζε ράλδαθα θαη γηα ηε κεραληθή πξνζηαζία ηνπ, ζα εγθαηαζηαζεί ζε 

πιαζηηθφ ζσιήλα ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζπηξάι βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ Φ 40 mm     

Ρχπνο θαισδίνπ  : LIYCY 3x2,5 mm2 (ιφγσ απφζηαζεο γηα ρακειή ειεθηξηθή αληίζηαζε)  

 

Ζ ειεθηξνληθή κνλάδα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ εθάζηνπ αληίζηνηρνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξνζηαηεχεη ηελ αληίζηνηρε αληιία 

απφ: 

- Μεξή ιεηηνπξγία 

- ςειή ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ   

- πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε  
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4.2.4 ύζηεκα  απηνκαηηζκώλ – επέθηαζε  πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο  

Ρν λέν ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ, ζα θαηαζθεπαζζεί, ζα ζπλδεζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί θαη’  

επέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ.   

Δηδηθφηεξα γηα ην ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ, (πθηζηάκελν θαη λέν), πξνβιέπνληαη νη εμήο εξγαζίεο :  

 Ρν ππάξρνλ πεδίν απηνκαηηζκψλ  ζα πξέπεη λα θέξεη θιεκκνζεηξά, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνχλ 
νη αθφινπζεο επαθέο αλά αληιία : 

 Θέζε δηαθφπηε (2 επαθέο) 

 Ιεηηνπξγία αληιίαο 

 Πθάικα καγλεηνζεξκηθνχ 

 Πθάικα εθθηλεηή 

 Πθάικα PTC 

 Δληνιή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Πχλδεζε ζεκάησλ λέσλ αληιηψλ ζηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ 

 Θπθιηθή ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο ησλ δπν αληιηψλ  

 Δπαλαπξνγξακκαηηζκφο PLC, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ έιεγρν ησλ 2 λέσλ αληιηψλ. (Ρν 

πθηζηάκελν PLC λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εθεδξεία ΗΝ) 

 Δπέθηαζε ηνπ SCADA,  ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε απεηθφληζε, νη θαηαγξαθέο θαη ε 

παξακεηξνπνίεζε γηα ηηο λέεο αληιίεο 

 Ξαξακεηξνπνίεζε κεηξεηή ζηάζκεο λέαο δεμακελήο .   

 
 

4.2.5 Πξνεηνηκαζία  - Έιεγρνη – Δπηζθεπέο θιπ γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θιπ 

απνινγηζηηθέο εξγαζίεο  

Ππιν ηην έναπξη ηων επγαζιών για ηην εγκαηάζηαζη ηων δςο νέων ανηληηικών 

ζςγκποηημάηων, θα πποηγηθούν επγαζίερ πποεηοιμαζίαρ, ελέγσων, επιζκεςών κλπ ζηο 

σώπο ηηρ ςθιζηάμενηρ ςπόγειαρ δεξαμενήρ νεπού, καθώρ και ζηον οικίζκο – 

μησανοζηάζιο.   

Οι επγαζίερ αςηέρ , ενδεικηικά και όσι πεπιοπιζηικά, θα είναι οι παπακάηω  :  

 Δθθέλσζε, θαζαξηζκφο έιεγρνο ηνηρσκάησλ, επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο 

πγξνκφλσζεο ζηα ηνηρία ηεο ππφγεηαο δεμακελήο λεξνχ, εηδηθά ζηνπο αξκνχο ζηα ζεκεία 

δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ. Γηαπηζηψζεθε θαηά ηηο επηζθέςεηο καο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, φηη ν 

ππζκέλαο ηνπ  ζαιάκνπ δηθιείδσλ ήηαλ θαιπκκέλνο κε λεξφ, κέρξη αξθεηφ χςνο.  

 Γηα ηε δηέιεπζε ησλ δπν θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ησλ αληιηψλ  απφ HDPE DN 125/10 ATM, 

έθαζηνο απφ ηνπο νπνίνπο ζα μεθηλά απφ ην αληίζηνηρν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη ζα 
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εμέξρεηαη απφ ηελ πιάθα ηεο δεμακελήο, πξνβιέπεηαη ε δηάλνημε δπν νπψλ αλάινγεο 

δηακέηξνπ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα νη δπν θαηαζιηπηηθνί αγσγνί λα νδεχζνπλ εμσηεξηθά ηεο 

πιάθαο ηεο δεμακελήο  θαη παξάιιεια γηα λα ζπλδεζνχλ αξρηθά κεηαμχ ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ.  

 Ρέινο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα ειεγρζεί ε ππάξρνπζα 

ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηεο ππφγεηαο δεμακελήο, θαζψο θαη ε 

ηξνθνδνζία ησλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ππάξρνπζαο Κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

(ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ), ζα γίλεη έιεγρνο, κέηξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

γείσζεο, ζα γίλεη έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ  επαθψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ θαη νξγάλσλ, ζα απνθαηαζηαζνχλ ηπρφλ ππάξρνπζεο θζνξέο ζε 

θαιψδηα, ζα νκαδνπνηεζνχλ νη νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ 

κέζα ζε κεηαιιηθέο γαιβαληζκέλεο ζράξεο  θιπ, ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα   

θσηηζηηθά ζψκαηα εθφζνλ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θιπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα 

ηνπ έξγνπ.   Ζ απνδεκίσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.   
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