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ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Ζ/Κ  ΔΟΓΩΛ 

 
 
 
Α. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α  - ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ H/M Δξγαζηψλ, είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 

εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

ΚηΔ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ H/M Δξγαζηψλ, απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

ηκήκαηα :   

Πην  ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr).  

Πην  ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 

 

http://www.ggde.gr/
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Β. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β: ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ 

 ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ (ΔΡΔΞ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) 

ηίζεηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα 

Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ 

ΤΠΟΜΔΓΙ.  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην νπνίν 

έρεη σο ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηελ 

Δγθχθιην 26/04-10-2012, φπσο απηέο ηζρχνπλ κε ηηο εθάζηνηε δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εγθπθιίνπο. 

 

ΠΘΝΑΚΑ ΕΣΕΠ ΓΘΑ ΤΔΡΑΤΛΘΚΕ  ΕΡΓΑΘΕ 

Α/Α  

ζηο 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΣΕΠ 

"ΕΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΘΣΛΟ ΕΣΕΠ ΑΠΟΔΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΘΚΗ 

  08  ΤΔΡΑΤΛΘΚΑ ΕΡΓΑ 
  

  08-06 ωληνώζεις - Δίκησα   

204 08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Cast iron gate valves 

206 08-06-07-05 Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 
Pipeline components dismantling 
joints 

  08-07 Μεηαλλικά ηοιτεία και Καηαζκεσές   

221 08-07-02-01 
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

Rust protection of steel structures 
used in hydraulic works 

  08-08 Ανηλιοζηάζια   

224 08-08-01-00 
Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη 
άξδεπζεο 

Pumps for water supply and irrigation 
pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ 
αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο 

Electric motor pumps for water 
supply and irrigation pumping 
stations 

228 08-08-05-00 
σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο 
αληιηνζηαζίσλ 

Pipelines and control devices for 
water supply and irrigation pumping 
stations 
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ΠΘΝΑΚΑ ΕΣΕΠ ΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΕ ΕΡΓΑΘΕ 

Α/Α  

ζηο 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΣΕΠ 

"ΕΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΘΣΛΟ ΕΣΕΠ ΑΠΟΔΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΘΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΣΘΡΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

  04-20 
ωληνώζεις - Καλωδιώζεις 

Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων 
  

92 04-20-01-01 
Υαιχβδηλεο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Electrical installation piping with steel 
conduits 

93 04-20-01-02 
Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Electrical installation piping with plastic 
conduits 

94 04-20-01-03 Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ Cable trays and ladders for cables 

95 04-20-01-06 Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ Plastic cable trunking 

96 04-20-02-01 Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο Power distribution cables 

  04-23 
Ηλεκηροζηάζια - Τποζηαθμοί 

Τποβιβαζμού Μέζης Σάζης 
  

97 04-23-05-00 
πζηήκαηα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο (UPS) 

Uninterrupted power supply units (UPS) 
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Γ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ : ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ην Κεθάιαην απηφ  δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηφ 

επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ ην 

αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ.  

 

1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΖΚ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

1.1 Ξεδίν Δθαξκνγήο – Νξηζκνί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

έξγν.  

Όινο ν εμνπιηζκφο, θχξηνο θαη βνεζεηηθφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ παξνχζα 

Πξνδηαγξαθή θαη κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο.  

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ειιεληθά πξφηππα (ΔΛΟΣ). Η αλαθνξά ζηηο 

παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο ζε άιια δηεζλή πξφηππα (DIN, BS θηι.), είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

επηζπκεηήο πνηφηεηαο θαη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξφηππα, εθ’ φζνλ 

απηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξνχζεο 

Πξνδηαγξαθέο. 

(1) Δμνπιηζκφο είλαη θάζε κεράλεκα ή δηάηαμε, πνπ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

δνκηθφ έξγν ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη, κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ιεηηνπξγία 

ηνπ.  

(2) Ολνκαζηηθή θφξηηζε YN είλαη ε κέζε θφξηηζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πιήξεο θνξηίν. 

(3) Μέγηζηε θφξηηζε Ymax είλαη ε θφξηηζε αηρκήο πνπ ζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ «εθηφο 

ιεηηνπξγίαο», γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ζηελ νπνία ξπζκίδεηαη ν δηαθφπηεο ππεξθφξηηζεο.   

(4) πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο KA είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ηελ επίδξαζε 

ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ θηλεηήξα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο 

αζθαιείαο δίδεη έκκεζεο ή άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θφξηηζε, ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

θαη ηελ ζεξκνθξαζία θαη είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ θφξηηζε κε ην νξηαθφ 

θνξηίν (load capacity).  

(5) Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ είλαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε νλνκαζηηθή 

θφξηηζε κέρξηο φηνπ έλα εμάξηεκά ηνπ θαηαζηξαθεί. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο, νχηε κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, πνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο.  
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1.2 Γεληθέο απαηηήζεηο   

O εμνπιηζκφο, ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην 

ISO 9001, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα 

έρεη απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα είλαη αλζεθηηθφο θαη 

απιφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη λα παξέρεηαη ζηελ αγνξά επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ. χκθσλα κε 

ηελ ΔΝ 12255-1, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα 10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ ζεηξά παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη 

ζχκθσλνο κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Η θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην 

εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην εξγνηάμην θαη νη επί ηφπνπ εξγαζίεο 

ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε κηθξέο κφλν πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηερληθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο. Σν θηλίξηζκά ηνπ ζα είλαη πξψηεο 

εκπνξηθήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο. 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία γηα 

ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαηλνχξγηα θαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, 

ρσξίο ειαηηψκαηα θαη επηιεγκέλα γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

ζπληήξεζε. 

Όια ηα εμαξηήκαηα, πνπ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηελ επεμεξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ηξηβή θαη ζηελ δηάβξσζε θαη λα δηαηεξνχλ 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη γήξαλζε απφ ηνλ θαηξφ, ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ επαθή 

δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαθή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

κεηάιισλ, ηα κέηαιια απηά ζα επηιέγνληαη έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο ζηελ 

ειεθηξνρεκηθή ζεηξά λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5 mV. Δάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, νη 

επηθάλεηεο επαθήο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεηάιισλ ζα είλαη επηκεηαιισκέλεο 

(γαιβαληζκέλεο), ή επεμεξγαζκέλεο θαηά άιιν ηξφπν έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ λα έρεη 

ειαηησζεί κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα, ή ελαιιαθηηθά ηα δχν κέηαιια ζα είλαη κνλσκέλα κεηαμχ 

ηνπο. 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαβξσηηθφ ή εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φξνπο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 

παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα 

ζα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. 

Όια ηα παξφκνηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηνχκελα, 

αθξηβή θαη εληφο ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ αλνρψλ, έηζη ψζηε ηα αληαιιαθηηθά λα κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θακία δπζθνιία. 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππεξβνιηθνχο θξαδαζκνχο θαη κε ηνλ 

ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν. Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα είλαη θαιά δπγνζηαζκηζκέλα, ηφζν 

ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά, έηζη ψζηε, φηαλ πεξηζηξέθνληαη κε ηηο θαλνληθέο ηαρχηεηεο θαη 

θνξηίν, λα κελ παξνπζηάδνπλ θξαδαζκνχο. 

Όια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ θζνξά ή δεκηέο ιφγσ ζθφλεο, ζα είλαη 

ηειείσο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα. 
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Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, κεραλήκαηα πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξνπο φπνπ ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλήζσλ 

δηεξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ή ζα θέξνπλ ζηγαζηήξεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ δελ ζα ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ηζνδχλακν ζε ζηάζκε 

ζπλερνχο ήρνπ ησλ 75 dB (A), φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν ISO 1990. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ επηηειεί παξφκνηα ιεηηνπξγία είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη 

θαηαζθεπήο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ.  

1.3 Γηαζηαζηνιόγεζε εμνπιηζκνύ  

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δηαζηαζηνιφγεζεο 

ζα δίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ:  

i. Φνξηία (θηλεηά, ιεηηνπξγηθά θηι.)  

ii. Φνξηίζεηο (νλνκαζηηθή, κεγίζηε, εθηάθηνπ αλάγθεο) 

iii. πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (service factor) 

iv. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60034-1 

v. Βαζκφο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ, ζχκθσλα κε ΔΝ 60529 

vi. Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ 

1.4 Γηαδηθαζία έγθξηζεο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ 

Κάζε πιηθφ ε εμνπιηζκφο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα 

απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ έξγνπ 

θαη ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηηο παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο : 

i. ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν ηχπνο 

ii. ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

iii. πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

iv. ηα πιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

v. ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη νη δηαζηάζεηο 

vi. ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

vii. εηθνλνγξαθεκέλα έληππα (prospectus) 

viii. πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξνχζεο 

Πξνδηαγξαθέο 

Πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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1.5 Ππζθεπαζία θαη απνζηνιή 

Ο εμνπιηζκφο, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην εξγνηάμην, ζα 

πξέπεη λα έρεη επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ ηπραίσλ δεκηψλ, πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηα παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη φια 

ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά (θηβψηηα ζπζθεπαζίαο θηι.) θαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, 

έηζη ψζηε ν εμνπιηζκφο λα θζάζεη ζην εξγνηάμην άζηθηνο θαη ρσξίο δεκηέο. 

Η ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληέμεη ζε ηπρφλ 

θαθνκεηαρεηξίζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

λα είλαη θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε. Όια ηα αληηθείκελα ζα καξθάξνληαη θαζαξά, έηζη ψζηε λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα βξίζθεηαη κέζα ζε αδηάβξνρν θάθειν. Σα 

θηβψηηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θάθειν 

ζπζθεπαζίαο θαη λα καξθάξνληαη κε αδηάβξνρε κπνγηά, ψζηε λα θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ηα 

ζεκεία ζηεξέσζεο ησλ ιαβψλ. 

Οη θιάληδεο, νη δηθιείδεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλνπο 

δίζθνπο, πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνη κε πξνζσξηλά κπνπιφληα (ηα νπνία φκσο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ), ή κε άιιεο δφθηκεο κεζφδνπο. Σα 

δηάθνξα κηθξνυιηθά φπσο ρηηψληα, δαθηχιηνη, ηζηκνχρεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θηι., ζα 

ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη, ηα φξγαλα θηι. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηεξεσκέλνη κε θνριίεο ή/θαη 

ζθηγθηήξεο κεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ζήκαλζε, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ θηλεηψλ 

κέξσλ ηνπο.  

Δμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, φπσο είλαη νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, νη 

δηαθφπηεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα φξγαλα θαη νη πίλαθεο, ηα ζηνηρεία κεραλψλ θηι., ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε θχιια αινπκηλίνπ ή πνιπαηζπιελίνπ, εξκεηηθά θιεηζκέλα ζηηο 

ζπλδέζεηο ηνπο θαη ε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε θαηάιιειν πγξνζθνπηθφ πιηθφ.   

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη, εάλ ηνπ 

δεηεζεί, λα αλνίμεη ην νπνηνδήπνηε θηβψηην ή ζπζθεπαζία γηα έιεγρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη 

κεηά λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ επαλαζπζθεπαζία ηνπ. 

1.6 Θηλεηήξεο - Κεησηήξεο 

1.6.1 Γεληθά  

Οη θηλεηήξεο θαη νη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο 

Πξνδηαγξαθέο. Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 

1.6.2 Θηλεηήξεο 

Οη πεξηειίμεηο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην έξγν θαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ψζηε λα 

αληέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 
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Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φινη νη θηλεηήξεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ξνπή 

εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 150% ηεο ξνπήο ππφ πιήξεο θνξηίν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 

λα πεξηνξίδεηαη ε ξνπή εθθίλεζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εθθηλεηψλ θαη κεζφδσλ εθθίλεζεο.  

Σα ηεξκαηηθά θπηία ησλ ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο πδαηνζηεγαλά. Όιεο 

νη πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο, εθηφο απφ ηηο πνιχ κηθξέο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

εμαξηήκαηα αλπςψζεψο ηνπο. Οη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη επίζεο λα 

θέξνπλ κέζα πξνζηαζίαο απφ αηπρήκαηα, ζε πεξίπησζε επαθήο αηφκσλ κε δηάθνξα θηλνχκελα 

ή ειεθηξνθφξα κέξε. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 60529. 

Γεληθά θαη εθ’ φζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

θηλεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην χπαηζξν ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θπζηθφ αεξηζκφ ή 

απηναεξηδφκελνη θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ 55. Κηλεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ ηελ πγξαζία θαη λα αεξίδνληαη κε θπζηθφ 

αεξηζκφ ή λα είλαη απηναεξηδφκελνη κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ 44. Κηλεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηβάιινλ αλαζπκηάζεσλ (εθξεθηηθψλ αεξίσλ) πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014. 

Ρξηβείο. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο, νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο, πξέπεη λα 

θέξνπλ ηξηβείο ηθαλνχο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο αθηηλσηέο ή αμνληθέο σζήζεηο. Οη 

νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ θπιηλδξηθνχο ή 

έλζθαηξνπο ηξηβείο ιηπαηλφκελνπο κε γξάζζν. Μεγάινη θαηαθφξπθνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ αεξνςπρψκελνπο ιηπαηλφκελνπο ηξηβείο. Οινη νη ηξηβείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

ελαληίνλ εηζρψξεζεο ζθφλεο ή λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Θξαδαζκνί. Σα πεξηζηξεθφκελα ηκήκαηα φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα. 

Θεξκηθή πξνζηαζία. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θηλεηήξαο ηζρχνο 

κεγαιχηεξεο απφ 5 ΗΡ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, κε ηξεηο αληρλεπηέο, έλα γηα 

θάζε θάζε ηεο πεξηέιημεο ησλ θηλεηήξσλ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν 

ζηνλ πίλαθα ηνπ εθθηλεηή θαη ζα ειέγρεη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηειίμεσο, ζέηνληαο ζε 

ιεηηνπξγία βνεζεηηθά θπθιψκαηα ή ζχζηεκα θηλδχλνπ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

Ξηλαθίδεο. Όιεο νη ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηλαθίδεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο φπσο π.ρ. ηάζε, ηχπν ιηπαληηθψλ, κφλσζε, κέγηζηε ζεξκνθξαζία, θηι. 

Ρεξκαηηθά. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

ηεξκαηηθά θπηία γηα θαιψδηα ηζρχνο, θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιεια ηεξκαηηθά θπηία γεηψζεσο. 

Ωξνκεηξεηέο. Θα ππάξρνπλ σξνκεηξεηέο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα φινπο 

ηνπο θχξηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Γηαθόπηεο αζθαιείαο. Δθ’ φζνλ ν δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ηάζε ζηνλ θηλεηήξα 

δελ είλαη ζε απφζηαζε κέρξη 5 κέηξα θαη νξαηφο απφ ηε ζέζε ηνπ θηλεηήξα, πξέπεη λα 

εγθαζίζηαηαη θνληά ζηνλ θηλεηήξα δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν ζα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ 

ξεχκαηνο ζηνλ θηλεηήξα. Ο δηαθφπηεο απηφο ζα είλαη ηχπνπ αθαηξεηνχ θιεηδηνχ, ψζηε λα 

κπνξεί λα καληαιψλεηαη ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. 

ε θηλεηήξεο πνπ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη θνληά απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε θπζηθή ζέζε ηνπο ην 

αλσηέξσ θπηίν κε θιεηδί ζα δηαζέηεη επηπιένλ θαη κπνπηφλ start. 

Ηζρύο ειεθηξνθηλεηήξσλ. Η ηζρχο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηε θηλνχκελεο κεραλήο θαη ησλ ηπρφλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ 
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ηεο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο 

πξνδηαγξαθέο, ε ζπλερήο κέγηζηε θφξηηζε θάζε θηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα : 

Ξίλαθαο 4 : Κέγηζηε θόξηηζε θηλεηήξα 

Θηλεηήξαο Ηζρύο 

Κηλεηήξαο ηζρχνο κέρξη 75 kW  

10% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε 

απνξξνθψκελε ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε 

ιεηηνπξγίαο 

Κηλεηήξαο ηζρχνο άλσ ησλ 

75 kW 

5% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε 

απνξξνθψκελε ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε 

ιεηηνπξγίαο 

1.7 Δξγαιεία – Αληαιιαθηηθά – Ιηπαληηθά  

1.7.1 Γεληθά  

O Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαιεία, ιηπαληηθά θαη 

αληαιιαθηηθά ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 

εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν «ζέζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαζψο θαη ηελ «ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 

εγθαζηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη έλα ιεπηνκεξή 

πίλαθα ησλ ιηπαληηθψλ, εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

1.7.2 Δξγαιεία 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη κέζα ζε κεηαιιηθφ θνπηί κε θιεηδαξηά δχν πιήξεηο ζεηξέο 

ραιχβδηλσλ θιεηδηψλ θαηάιιεισλ γηα φια ηα πεξηθφριηα ηνπ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ θνριηψλ παθηψζεσο θαη ησλ θνριηψλ ησλ ζπλδέζκσλ. Απφ ηηο ζεηξέο απηέο ε κία ζα έρεη 

αλνηθηά θιεηδηά θαη ε άιιε θιεηζηά ηχπνπ δαθηπιίνπ. Θα παξαδψζεη επίζεο θάζε άιιν εηδηθφ 

εξγαιείν, π.ρ. εμνιθείο θηι. πνπ απαηηείηαη γηα ηε γεληθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

έλα γξαζαδφξν ρεξηνχ γηα θάζε είδνο ιηπαληηθνχ. 

1.7.3 Ιηπαληηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα πξνηεηλφκελα ιηπαληηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά, ζε πνζφηεηεο πνπ 

ζα επαξθνχλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ «δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο» εθηφο εάλ 

πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειάρηζηνη δπλαηνί ηχπνη θαη δηαβαζκίζεηο ιηπαληηθψλ, νη νπνίνη 

πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη εχθνια δηαζέζηκνη ζηελ ηνπηθή αγνξά. ε ηεκάρηα ηνπ Η/Μ 

εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη πίλαθα εγθεθξηκέλσλ ιηπαληηθψλ - 

αληηςπθηηθψλ - γξάζζσλ, ζα πξέπεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ιηπαληηθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνηεηλφκελα. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο ιηπαληηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO. 

Οη γξαζαδφξνη ζα έρνπλ ζθαηξηθή θεθαιή θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξνζηηέο ζέζεηο. Όπνπ 

κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πνιιά ζεκεία γξαζαξίζκαηνο, ζα ζηεξεσζνχλ ζε πιάθα 

ζπζηνηρίαο, ζηαζεξήο θαηαζθεπήο θαη θάζε ζεκείν ιίπαλζεο ζα ζεκεηψλεηαη κε επθξηλή 

επηγξαθή. Μφληκε θαη επθξηλή επηγξαθή πξέπεη λα έρεη θαη θάζε ζπζθεπή ιίπαλζεο. 
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Θα πξέπεη λα πξoβιεθζνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππεξιίπαλζεο. Η ιίπαλζε κε 

γξάζζν, ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κε πίεζε θαη κε ζχζηεκα πνπ δελ απαηηεί ξχζκηζε θαη 

επαλαγφκσζε πάλσ απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Σα δνρεία, πνπ ζα πεξηέρνπλ ην ιηπαληηθφ ζα έρνπλ δείθηεο ζηάζκεο απφ γπαιί θαη φπνπ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, βέξγα ζηάζκεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη νη δείθηεο ζα είλαη εχθνια 

νξαηνί απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο θαη ζα δείρλνπλ ηελ ζηάζκε ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, πνπ 

πηζαλφλ λα επηθξαηνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππ’ φςε εμνπιηζκνχ. 

Οη δείθηεο ζα κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγνχληαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, φια ηα κεραλήκαηα θαη ν 

επηκέξνπο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε θαηλνχξγηα ιηπαληηθά. 

1.7.4 Αληαιιαθηηθά 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη αληαιιάμηκα κε ηα ηεκάρηα 

πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ, θαη ζα θέξνπλ εκθαλείο ελδείμεηο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο 

θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα εηνηκάζεη ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζα αλαθέξεη ηπρφλ 

απαηηήζεηο γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο θαη ζα ππνδείμεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε/ρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα 

πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

«δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο». 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε μχιηλα θηβψηηα θαηά ηξφπν θαηάιιειν γηα 

καθξνρξφληα απνζήθεπζε θάησ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη λα έρνπλ επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο, ηεο πγξαζίαο, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ησλ κπθήησλ, ησλ επηβιαβψλ δψσλ θαη ησλ εληφκσλ. 

ηα θηβψηηα ζα είλαη αλεμίηεια καξθαξηζκέλα ζηα Διιεληθά ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπο. Σα 

θηβψηηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπαζίαο. 

Όηαλ ζε θηβψηην έρνπλ ζπζθεπαζζεί πεξηζζφηεξα απφ έλα αληαιιαθηηθά ζα ππάξρεη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη κέζα ιεπηνκεξήο θαηάινγνο. 

1.8 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ  

1.8.1 Γεληθά  

Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, αλέγεξζεο θαη 

ηελ ζέζε ηνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

1.8.2 Απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζην εξγνηάμην 

Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη επζχλε ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρψξν γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην εξγνηάμην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

εηνηκάζεη θαηάιιειν πξφγξακκα παξαδφζεσλ, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ 
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εμαξηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ζην εξγνηάμην. 

Η Τπεξεζία ζα εμεηάζεη ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εγθαηάζηαζε, ψζηε ν εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα 

εγθαζίζηαηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο παξελνριήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο, αθνινπζψληαο ην 

γεληθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο. 

Σα κέζα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη γεληθά λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο : 

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζε 

θαζαξφ, θαιά αεξηδφκελν θαη ρσξίο πγξαζία ζηεγαζκέλν ρψξν. 

 Σα απνζεθεπφκελα αληηθείκελα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηαηεηαγκέλα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλεχξεζε ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. 

 Η κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ θζείξεηαη ε 

βαθή θαη ην θηλίξηζκα ηνπο. 

 Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά κέξε ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα. 

 Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απ’ επζείαο πάλσ ζην έδαθνο. 

1.8.3 Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 

Σα κπνπιφληα, νη βίδεο θαη α παμηκάδηα πξέπεη λα έρνπλ θαιφ θηλίξηζκά θαη αληνρή θαηά ηεο 

δηάβξσζεο φζε θαη ηα πιηθά ην νπνία ζα ζηεξεψζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα έξζνπλ ζε 

επαθή δηαθνξεηηθά κέηαιια, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο κνλσηηθέο ξνδέιεο θαη 

πεξηθφριηα. 

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δηάβξσζεο, ηα κπνπιφληα θαη νη αθέθαινη θνριίεο ζα ζρεδηαζηνχλ, 

ψζηε ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπνπιφλη θαη ηα παμηκάδη λα κελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο 

ηάζεο ηνπ θξίζηκνπ ζεκείνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη 

αληηδνλεηηθέο δηαηάμεηο. Μπνπιφληα αγθχξσζεο ηχπνπ δηαζηνιήο ή ξεηίλεο γηα ζηεξίμεηο ζε 

ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλνρή απφζρηζεο φρη κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή εθειθπζκνχ 

ηνπ κπνπινληνχ. 

Όια ηα κπνπιφληα, παμηκάδηα θαη νη βίδεο πνπ πξφθεηηαη λα ξπζκίδνληαη ή αθαηξνχληαη ζπρλά 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ θαζψο θαη απηά πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε 

απφ Μ14 ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 

παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα 

ζα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη εκθαλψο καξθαξηζκέλα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 

ζσζηή επηηφπηα ζπλαξκνιφγεζε. 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνπιφληα πεξλνχλ απφ θέξνληα κέιε θαηαζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θσληθέο ξνδέιεο (taper washers), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα κεηαδίδεηαη ξνπή θάκςεο 

ζην κπνπιφλη. 

1.8.4 Εεκηέο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία από ηξίηνπο 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο, πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα ηχρεη ηεο ζσζηήο 

κεηαρείξηζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, θαθή ηερληθή πξαθηηθή, θαθνκεηαρείξηζε ή δεκηέο 

ζηνλ εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε θαη νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Τπεξεζία. 

1.8.5 Αλέγεξζε εμνπιηζκνύ 

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη ν ίδηνο γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην 

Δξγνηάμην ή ζηηο απνζήθεο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα ππνζηεί. 

Πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ηνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη λα έξζεη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη ρσξίο λα 

παξελνρινχληαη  ππάξρνληα έξγα. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζην εξγνηάμην ηα ηεκάρηα 

πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θπξίσο 

εμνπιηζκνχ. 

Γεληθά ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε ζχγρξνλε 

πξαθηηθή θαη κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ 

εμνπιηζκνχ. Σνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί 

ζηελ Τπεξεζία νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο (installation manual), ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή εάλ ν εμνπιηζκφο 

εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, λα δηαζέζεη ηνλ αλαγθαίν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο : γεξαλνχο, παιάγθα, 

αλαξηήξεο, ζπλδεηήξεο, κέγγελεο, ρσξνβάηεο, φξγαλα δνθηκψλ, κνλάδεο ζπγθφιιεζεο, 

κνλάδεο νμπγφλνπ - αζεηηιίλεο, θαζψο θαη φια ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη γεληθά νηηδήπνηε 

παξφκνην πιηθφ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλέγεξζε, ηηο επηηφπηεο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία. 

Ο εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλνο θαη επζπγξακκηζκέλνο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλνρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επαξθή πξνζσξηλά παξεκβχζκαηα, ζηεξίγκαηα θηι., γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλέγεξζε θαη ε 

επζπγξάκκηζή ηνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα παξακείλεη ακεηαθίλεηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ θνληάκαηνο, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ή ηηο επηρσκαηψζεηο. 

Αθνχ ν εμνπιηζκφο αιθαδηαζζεί θαη επζπγξακκηζζεί, ζα γίλεη ηειηθή επηζεψξεζε απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη ζα δνζεί γξαπηή έγθξηζε γηα λα αξρίζεη ε “ελζσκάησζε” ηνπ εμνπιηζκνχ 

(ζθπξνδέηεζε εδξάλσλ, πιίλζνη ζηήξημεο, επηρσκαηψζεηο θηι.). 
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1.8.6 Ξηλαθίδεο αλαγλώξηζεο εμνπιηζκνύ 

Κάζε επηκέξνπο εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρεη κφληκα ζηεξεσκέλε, ζε εκθαλή ζέζε, 

πηλαθίδα αλαγλψξηζεο αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζηελ νπνία ζα έρνπλ ηππσζεί ή 

ραξαρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νη αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

 Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 

 Αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαζθεπήο, ζηνηρεία αλαθνξάο θαηαζθεπήο θαη /ή εξγαζίαο. 

 Ιζρχο ή άιια ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα έλδεημε, ζπλαγεξκφ θαη έιεγρν ζα 

θέξνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηνκέα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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2 ΓΝΘΗΚΔΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΩΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 

2.1 Γεληθά 

Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά κε κέζα, 
φξγαλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, (εθηφο απφ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) 
παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζε 4 ζηάδηα: 

Α)  Γνθηκέο ζηα εξγνζηάζηα ή ηηο βηνηερλίεο παξαγσγήο 

Β)  Γνθηκέο επί ηφπνπ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ 

Γ)  Γνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη 

Γ)  Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο 

Δάλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα δνθηκψλ δηαπηζησζεί ε ειαηησκαηηθή ή ε έμσ 
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγία θάπνηνπ κεραλήκαηνο ή εμαξηήκαηνο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε θαη ελδερφκελα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππφςε 
εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη δνθηκέο επαλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή. Δάλ θαηά ηηο 
δνθηκέο πξνθιεζεί θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο 
απνθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
 

2.2 Γνθηκέο ζηα Δξγνζηάζηα 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη φιεο ηηο δπλαηέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ Τπεξεζία φπσο θαη φια ηα 
απαηηνχκελα ζηνηρεία, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ, φξγαλα θαη 
πξνζσπηθφ κέηξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ. 
Οη δνθηκέο απηέο κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη ζε Κξαηηθά Δξγαζηήξηα πάληα κε έμνδα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Οη δνθηκέο ζηα εξγνζηάζηα ή ηηο βηνηερλίεο παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ, γίλνληαη εάλ θαη 
εθφζνλ ην απαηηήζεη ε Τπεξεζία θαη δελ απνηειεί αλαγθαζηηθά ππνρξεσηηθφ ζηάδην. 

Η Τπεξεζία φηαλ δηαπηζηψζεη φηη θάζε κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη 
θαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά θαηαζθεπαζηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, 
ζπληάζζεη πξσηφθνιιν απνδνρήο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ θαη δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα 
πξνζθφκηζε ηνπ ππφςε εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
 

2.3 Γνθηκέο Δγθαηάζηαζεο 

Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε 
ηεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνπλ γηα λα βεβαησζεί ε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ θαη 
ζπκβαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη θπξηφηεξεο δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη: 

 Γνθηκέο δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ θάζε θηλεηήξα ζηε κέγηζηε ζπρλφηεηα 
εθθίλεζεο φπσο θαη νκαιήο επηηάρπλζεο ρσξίο θξαδαζκνχο θαη ηαιαληψζεηο. 

 Γνθηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ ησλ κεραλεκάησλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

 Γνθηκή ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο ζνξχβνπο, ηαιαληψζεηο, δηαξξνέο 
θιπ. 
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 Γνθηκέο αληίζηαζεο κφλσζεο ησλ θαισδίσλ θαη κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο ε νπνία ζα 
γίλεη 48 ψξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ ηειεπηαία βξνρφπησζε. 

 Γνθηκέο ππεξπίεζεο θαη ππνπίεζεο ζηηο ζσιελψζεηο ζε πεξίπησζε πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ ιπκάησλ 

 Γνθηκέο πίεζεο κε ην 2πιάζην (ηνπιάρηζηνλ) ηεο κεγίζηεο ιεηηνπξγίαο γηα φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ ππφθεηηαη ζε πίεζε. 

 

2.4 Γνθηκέο Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο 

Οη δνθηκέο απηέο (δνθηκέο παξαηεξήζεσλ) ζα γίλνπλ ζε απηνηειή ηκήκαηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο κεηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππφςε ηκήκαηνο γηα ηξεηο ην πνιχ κήλεο ψζηε 

λα ξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ ζπλερψο νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κε ην νλνκαζηηθφ πδξαπιηθφ θαη ξππαληηθφ θνξηίν (ε ζπλερήο απηή ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ελφο κελφο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 3 κελψλ 

πνπ αλαθέξζεθε), πξνρσξεί ζηε ζπλέρεηα ζηηο δνθηκέο παξαηεξήζεσλ παξνπζία ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Καηά ηε θάζε απηή επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα 3 κήλεο νη εγγπήζεηο εθξνψλ θαη 

ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο έρεη δψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

2.5 Γνθηκέο Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο 

Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη απηνί ζα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ είλαη άιιεο απφ ηηο κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη ζε απηή 
θαηά ηελ θάζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 

Καηά ηε θάζε απηή ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε θζνξέο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ (αληιίεο, 
βάλεο, ηξηβείο, άμνλεο θιπ). Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ή επηδηνξζψζεη θάζε 
εμάξηεκα ή θαη ζχζηεκα πνπ είηε δελ ηθαλνπνηεί ηηο εγγπήζεηο, είηε παξνπζηάδεη απαξάδεθηεο 
θζνξέο. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ε Τπεξεζία δχλαηαη κε δηθά ηεο έμνδα λα 
θάλεη θάζε επί πιένλ δνθηκή ή έιεγρν πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 
παξνπζία  ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 
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3 ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ  
 

3.1 Γεληθά 

Η πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηηο κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο ησλ Α/ χδξεπζεο, θαζψο θαη  εηδηθά 
ηεκάρηα. 
 

3.2 Πρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

Κεθάιαην 1 :  Έγθξηζε, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

Κεθάιαην 2 :  Γνθηκέο θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Κεθάιαην 3 :  Πξνζηαζία ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

 

3.3 Δθαξκνζηένη Θαλνληζκνί θαη Ξξόηππα 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

266   Υαιχβδηλνη ζχλδεζκνη (κνχθεο) θνριηνηνκεκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 267 

267-1 πεηξψκαηα ζσιήλσλ γηα ζηεγαλέο ππφ πίεζε ζπλδέζεηο – Μέξνο 1:Υαξαθηεξηζκφο, 
δηαζηάζεηο θαη αληνρέο 

267-2  Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 267-
εηξά βαξέσο ηχπνπ. 

269 Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 267 – 
εηξά κεζαίνπ ηχπνπ 

279     Υαιχβδηλνη ζσιήλεο γεληθήο ρξήζεο κε απιά άθξα 
284 Δπηςεπδαξγχξσζε ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ. Σερληθνί φξνη παξάδνζεο γηα επηθαιχςεηο 

ζσιήλσλ 
348 Δμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε απιή θεθαιή, 

γηα ζσιελψζεηο πίεζεο. Γηαζηάζεηο θεθαιψλ –Μεηξηθή ζεηξά. 
496 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Πάρε ηνηρσκάησλ 
497 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Δμσηεξηθέο δηάκεηξνη 
504 Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλνη ή άξαθνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη 

αέξηα. 
541 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηήκαηα αληνρψλ 
542 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο κε απιά άθξα, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη άξαθνη. Γεληθνί πίλαθεο 

δηαζηάζεσλ θαη κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο 
567 Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ καιαθφ ρπηνζίδεξν, κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα κε ην 

Πξφηππν ISO R7 
616 Υάιθηλνη ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο-Γηαζηάζεηο 
617 Δμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθνιιήζεσο γηα ράιθηλνπο ζσιήλεο. Γηαζηάζεηο εθαξκνγήο 

θαη δνθηκέο. 
619 Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ. Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο δηάκεηξνη 

θαη πηέζεηο. 
 

Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Πξνηχπσλ (DIN) 

1928 Έιεγρνο πίεζεο ζσιελψζεσλ λεξνχ 
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2440 Κνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, κεζαίνπ ηχπνπ 

2441 Κνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, βαξέσο ηχπνπ 

2448 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο άλεπ ξαθήο 

2590 Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ θαη ζχλδεζε ειαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γεληθά 

2600 Δμαξηήκαηα απνρεηεχζεσλ 

2620 Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα 

2680 σιήλεο λεξνχ θαη ιπκάησλ 

2700 Υπηνζηδεξνί ζσιήλεο 

2710 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο 

2720 Με ζηδεξνί ζσιήλεο 

2800 πκπαγείο ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ 

2810 Φιαληδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ γεληθά 

2850 Φιάληδεο ρπηνζηδεξέο ή ραιχβδηλεο 

2860 Βηδσηέο θιάληδεο 

2920 Βηδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ παξνρήο λεξνχ 

2960 Δμαξηήκαηα βηδσηψλ ζπλδέζκσλ ζσιελψζεσλ 

3030 Βαιβίδεο γεληθά 

3050 Βαιβίδεο θαη ξπζκηζηέο παξνρήο λεξνχ 

3204 πξηνδηθιείδεο θιαληδσηέο απφ ρπηνζίδεξν 

3843 πξηνδηθιείδεο εξπζξνχ νξεηράιθηλνπ, ζηαζεξνχ άμνλα 

8061 Άθακπηα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ PVC 

18381 Δζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ, λεξνχ θαη απνρέηεπζεο 

19500 κέρξη 19508 Υπηνζηδεξνί ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα 

50961 Ηιεθηξηθή επηθάιπςε – Δπηθάιπςε ςεπδαξγχξνπ ζε ζίδεξν ή ράιπβα 

50976  Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία-Δπηγαιβάληζε ελ ζεξκψ ζε πξντφληα ζηδήξνπ – 
απαηηήζεηο θαη δνθηκέο 

18165  Θεξκνκνλσηηθά πιηθά απφ ζχλζεηεο ίλεο 
 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

7/1-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. Μέξνο 1: 
Οξηζκνί, δηαζηάζεηο θαη αληνρέο 

7/2-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. Μέξνο 2: 
Δμαθξίβσζε κε νξηαθνχο κεηξεηέο 

49-1983 Δμαξηήκαηα καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο ην ISO 7/1. 

50-1977 Μεηαιιηθνί ζσιήλεο. Υαιχβδηλεο θεθαιέο κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο ην 
ISO 7. 

274-1975 Υαιθνζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο. Γηαζηάζεηο 
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2016-1981 Δμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο γηα ραιθνζσιήλεο. Γηαζηάζεηο 
ζπλαξκνγήο θαη έιεγρνη. 

161/1-1978 Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πγξψλ. Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο 
δηάκεηξνη θαη πηέζεηο. Μέξνο 1: Μεηξηθή ζεηξά. 

264-1976 Δμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε απιή 
θεθαιή γηα ζσιελψζεηο πίεζεο. Μήθε ηνπνζέηεζεο. Μεηξηθή ζεηξά. 

3514-1976 σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα ρισξησκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ  (PVC). 
Πξνδηαγξαθή θαη πξνζδηνξηζκφο ππθλφηεηαο. 

3604-1976 Δμαξηήκαηα γηα ζσιελψζεηο πίεζεο κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ 
πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε ζθξάγηζε ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ. Διεγρνο ζηεγαλφηεηαο 
ππφ ζπλζήθεο εμσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο. 

3606-1976 σιελψζεηο κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC). Αλνρέο 
εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ θαη πάρε ηνηρσκάησλ. 

7387/1-1983  Κφιιεο κε δηαιπηηθά γηα ηε ζπλαξκνγή ζηνηρείσλ ζσιελψζεσλ απφ UPVC. 
Υαξαθηεξηζκφο. Μέξνο 1: Βαζηθέο κέζνδνη ειέγρνπ. 

4126-1981 Βαιβίδεο αζθαιείαο. Γεληθέο απαηηήζεηο 

2441-1975 Φιάληδεο ζσιελψζεσλ γεληθήο ρξήζεο. ρήκαηα θαη δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ 
ζηεγαλψλ ππφ πίεζε. 

2604/4-1975 Υαιχβδηλα πξντφληα γηα ρξήζεηο πίεζεο. Πνηνηηθέο απαηηήζεηο. Μέξνο ΙV: 
Διάζκαηα. 

3419-1981 Ηιεθηξνζπγθνιιεηά εμαξηήκαηα απφ ράιπβα θαη θξάκαηα ράιπβα. 

4200-1981 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο απιψλ άθξσλ, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη ρσξίο ξαθή. 
Γεληθνί πίλαθεο δηαζηάζεσλ θαη κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο. 

5251-1981 Ηιεθηξνζπγθνιιεηά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

5252-1981 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηήκαηα αλνρψλ 

6761-1981 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Πξνεηνηκαζία άθξσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα 
ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

7186-1983 σιήλεο κνξθνζηδήξνπ θαη εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο ρσξίο πίεζε.  

7268-1983 Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ. Οξηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο 

7369-1983 σιελψζεηο. Δχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο. Λεμηιφγην γεληθψλ φξσλ ηεο 
δίγισζζεο έθδνζεο 

7598-1982 σιήλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε ζπείξσκα 
ζχκθσλα κε ην ISO 7/1. 

 

3.4 Πσιελώζεηο 

Γηα ηηο ζσιελψζεηο χδξεπζεο, ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο φζν θαη γηα δηάθνξνπο ειέγρνπο 

θαη δνθηκέο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ Πξφηππα ή άιια αλαγλσξηζκέλα Πξφηππα 

θαζψο θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο επί κέξνπο 

ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα ππφςε, ηφζν ζηελ εθινγή ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπο, ε ηξηβή θαη δηάβξσζε θαζψο θαη ε ρεκηθή ή ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή ησλ 

ζσιελψζεσλ απφ ηα εθάζηνηε κεηαθεξφκελα πγξά, ή ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηθηχνπ. 
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Όια ηα δίθηπα ζα δνθηκαζζνχλ, κεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπο, ζε πηέζεηο θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ αλψηεξεο ηεο αλακελφκελεο κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

Όπνπ ζηηο ζσιελψζεηο ππάξρνπλ ζπλδέζεηο εμαξηεκάησλ, βάλεο, δηαθφπηεο, ζπζθεπέο θιπ 

ηνπνζεηνχληαη ηεκάρηα εμάξκσζεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε θαη ε επαλαηνπνζέηεζε 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ γξήγνξα θαη ρσξίο βιάβεο ησλ ζσιελψζεσλ ή ησλ παξεκβπζκάησλ θαη 

ρσξίο παξάιιεια λα πξνθχπηεη πξφβιεκα ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί  ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ κέζα ζην ζψκα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, φπνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζε κε εκθαλή ή κε 

επηζθέςηκα ζεκεία. 

Σν ζχλνιν ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ θάπνην 

κεράλεκα ή δίθηπν πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή    ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

  

Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο θαη κέρξη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πιαζηηθνχο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζα είλαη 

ραιπβδνζσιήλεο ρσξίο ξαθή St 35 γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ, κε ειάρηζην πάρνο ζσιήλα (φπνπ 

δελ αλαγξάθεηαη ζηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζρέδηα ηεο κειέηεο) 

 
 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ /ΒΑΡΟ ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΩΝ  ΤΓΡΔΤΗ  ΓΑΛΒΑΝΙΜΔΝΩΝ ΔΝ ΘΔΡΜΩ 
 

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο  Πάρνο πκβαηηθά βάξε 

  mm in mm  Kg/m   

-- -- -- Υσξίο ζπεηξψκαηα 

65 21/2’’ 3,65 6,51 

80 3’’ 4,05 8,47 

100 4’’ 4,50 12,10 

125 5’’ 4,85 16,20 

150 6’’ 4,85 19,20 

 
 

3.5 Δηδηθά Ρεκάρηα 

3.5.1 Γεληθά 

Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα πδξαπιηθά φξγαλα ζα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ γηα ηα κεραληθά, θπζηθά 

θαη πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα εηδηθά ηεκάρηα ησλ αγσγψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ θαηφ ρπηνζίδεξν άξηζηεο πνηφηεηαο. Η πίεζε δνθηκήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 atm. Η 

αγθχξσζε, ζηήξημε, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαη πδξαπιηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα 

γίλεη κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα 

ηεο δηάηαμεο γηα φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, λα κελ δεκηνπξγεί εληαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηε ζχζθημε ησλ ζπλδέζεσλ θαη λα κελ ππνβάιιεη ηα θειχθε ησλ 

πδξαπιηθψλ νξγάλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αληιηψλ ζε θαηαπνλήζεηο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ 

επηηξέπνπλ νη θαηαζθεπαζηέο. 
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Οη ζπλδέζεηο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε ηα πδξαπιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα θαη κεηαμχ ηνπο ζα 

γίλνπλ κε θιάληδεο πνπ ε θαηαζθεπή ηνπο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο DIN 2532 γηα 10 atm ή κε ηηο αληίζηνηρεο θιάληδεο ησλ αληιηψλ θαη πδξαπιηθψλ 

νξγάλσλ, νη νπνίεο πάλησο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 

atm. 

Η εζσηεξηθή θαη  ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα θαζαξηζηεί, ζα επηρξηζζεί κε 

Primer θαη ζα επηθαιπθζεί κε βεξλίθη απφ άζθαιην γαηαλζξάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο C-203 ηεο AWWA. Οη δηθιείδεο θαη νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη 

θαηάιιειεο γηα αθάζαξηα, ρπηνζηδεξέο, κε θιάληδεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN. Η 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθιείδσλ θαη βαιβίδσλ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 10 atm, ελψ ε πίεζε δνθηκψλ ηνπιάρηζηνλ 16 atm. 

 

3.5.2 Ρεκάρηα δηέιεπζεο 

Γηα ηε δηέιεπζε ζσιελψζεσλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πγξψλ αξθεί ε ελζσκάησζε θαηά 

ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζσιήλα θαηά έλα κέγεζνο κεγαιχηεξνπ ηεο ζσιήλσζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηέιζεη. Η ζηεγάλσζε ηνπ δηάθελνπ κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζσιήλα, αλ 

είλαη απαξαίηεηε κπνξεί  λα γίλεη κε ειαζηηθνχο δαθηχιηνπο, αζθαιηηθφ πιηθφ ή επνμεηδηθή 

καζηίρε, αλάινγα κε ηε ρξήζε ή γηα ηελ απνηξνπή εηζφδνπ νζκψλ ζην ζάιακν δηθιείδσλ ή 

νηθίζθν, ή ηηο αλαπηπζζφκελεο ζεξκνθξαζίεο. 

Γηα ηε δηέιεπζε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πγξψλ κεηαμχ δχν πγξψλ ζαιάκσλ αξθεί ε 

ελζσκάησζε ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζσιήλα ζην ζθπξφδεκα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα 

άθξα γηα ηελ πηζαλή έλσζε πξφζζεηνπ ηκήκαηνο ζσιήλα. 

Γηα ηε δηέιεπζε ζσιελψζεσλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πγξψλ, κεηαμχ πγξνχ θαη μεξνχ 

ζαιάκνπ ή κεηαμχ πγξνχ ζαιάκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηέιεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο ζηεγαλφηεηαο. 

Σα ηεκάρηα απηά ζα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν έλα ηκήκα ζα έρεη κνξθή ζσιήλα θαη 

κήθνο ίζν κε ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θαη ζα θέξεη ζηα δχν άθξα ηνπ ραιχβδηλνπο δαθηπιίνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ μεξνχ ζαιάκνπ ζα θέξεη θνριηνηνκεκέλεο νπέο. Σν ηκήκα 

απηφ ζα ελζσκαησζεί κε ην ηνίρσκα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σν άιιν ηεκάρην ζα έρεη ηελ 

κνξθή θιάληδαο πνπ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηεξρφκελνπ ζσιήλα ζα ζηεξεψλεηαη κε 

αλνμείδσηνπο θνριίεο ζην παθησκέλν πξψην ηκήκα θαη κε ηε βνήζεηα ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζα 

ζηεγαλνπνηήζεη ηα δηάθελα κεηαμχ παθησκέλνπ ηκήκαηνο θαη ζσιήλα. Οη πιαζηηθνί δαθηχιηνη 

ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη εγγπεκέλεο αληνρήο γηα ζπλερή παξακνλή ππφ ηε ζπλερή επίδξαζε ησλ 

ιπκάησλ. Σα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηεκαρίσλ δηέιεπζεο ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηνμεηδσηηθή 

βαθή. 

 

3.6 Πσιήλεο από HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλώηεξεο 

Οη ζσιήλεο απφ HDPE, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 – 16 – 20 atm, ζα είλαη ηξίηεο γελεάο θαη ζα 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12201. Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη : 
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(1) Ξνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην 

Mε κεησπηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion), γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο 

απφ Φ110. Γηα κηθξφηεξεο απφ Φ110 δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ, είλαη επηηξεπηή ε 

ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ κε : 

- ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion Welding). Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ειεθηξνκνχθα), 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηηο δηακέηξνπο ησλ 

ζσιελψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

- κεραληθφ ηξφπν. Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε 

ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ απφ πνιππξνππιέλην. Δηδηθά γηα ηελ δηαθίλεζε 

πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ θαη γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη DN 32, 

ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε νξεηράιθηλνπο ζπλδέζκνπο θαη 

ξαθφξ.  

(2) Ξνιπαηζπιέλην - κε κεηαιιηθνύο ζσιήλεο 

Η ζχλδεζε ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλεο θιάληδεο. O ππνδνρέαο θιάληδαο ζα είλαη 

απφ πνιπαηζπιέλην. Η ζχλδεζε κε ηνλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεηαη κε 

κεησπηθή ζπγθφιιεζε ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (βιέπε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή 

“χλδεζε πνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην”). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα δηκπψ.  
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4 ΞΝΒΟΣΗΑ ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ  ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ  ΓΟΔΠΖΠ   
 

4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Η  παξνχζα  πξνδηαγξαθή  αθνξά  ζηελ εγθαηάζηαζε   βπζηδφκελσλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ζην Αληιηνζηάζην Α. 

 

4.2 ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ  ΔΛΠΩΚΑΡΝΚΔΛΩΛ  ΙΗΘΩΛ  -  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

4.2.1 ΔΛΠΩΚΑΡΝΚΔΛΑ  ΙΗΘΑ - ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζην Α/ Α  απαηηνχληαη ηα 

αθφινπζα ελζσκαηνχκελα πιηθά - εμνπιηζκφο: 

■ Αληιία βπζηδφκελνπ ηχπνπ κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνθηλεηήξα. 

■ Ηιεθηξηθφο πίλαθαο. 

■ Δχθακπην θαιψδην ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

■ σιήλσζε θαηάζιηςεο (HDPE). 

■ Δμαξηήκαηα ζπλδέζεσλ, ζχζθημεο θαη ζηεξέσζεο ζσιελψζεσλ θαη πξνζηαζίαο 

θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. 

4.2.2 ΑΞΝΓΔΘΡΑ ΙΗΘΑ 

Σα πιηθά - εμνπιηζκφο πνπ είλαη απνδεθηά γηα εγθαηάζηαζε, ζα πξνέξρνληαη απφ 

βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά 

ΔΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηνο - Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην) απφ δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Ο ελζσκαηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 

αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 98/37/ΔC, 89/336/ΔΔC, 

91/263.ΔΔC, 72/23/ΔΔC, 94/9/ΔC θαη 98/68/ΔΔC, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα πξφηππα: 

ΔΝ 809:1998 Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements  - 
Αληιίεοθαη αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα γηα πγξά - Απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

ΔΝ 12162:2001 Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -- 

Αληιίεο πγξψλ - Απαηηήζεηο Αζθαιείαο - ∆ηαδηθαζία πδξνζηαηηθήο 
δνθηκήο. 

ΔΝ 23661:1993 End-suction centrifungal pumps - Baseplate and installation dimensions 

(ISO3661:1977) -- Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε απφιεμε απνξξφθεζεο-Έδξαλν θαη 

δηαζηάζεηο εγθαηάζηαζεο. 

ΔΝ ISO 15783:2003 Seal-less rotodynamic pumps - ClassII - Specification (IS0 15783:2002) –

ηξνθνδπλακηθέο αληιίεο άλεπ ζπζηήκαηνο ζηεγαλφηεηαο - Καηεγνξία ΙΙ -Πξνδηαγξαθή. 

ΔΝ 60204-1:1997 Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General 

requirements (IΔC 60204-1:1997) -- Αζθάιεηα κεραλψλ - Ηιεθηξηθφο 

εμνπιηζκφο κεραλψλ - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο. 
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ΔΝ 61800-3:1996 Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: ΔΜΟ product 

standard including specific  test methods. Amendment Α11:2000 tν ΔΝ 

61800-3:1996 -- Ηιεθηξηθά ζπζηήκαηα νδήγεζεο κεηαηξνπήο ηζρχνο 

ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο - Μέξνο 3: Απαηηήζεηο ΔΜΟ 

(ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) θαη εηδηθέο κέζνδνη δνθηκψλ. 

Ο πξνζθνκηδφκελνο εμνπιηζκφο ζα θέξεη ππνρξεσηηθή ζήκαλζε CΔ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

4.3 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ - ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

4.3.1 ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΝ  - ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ  

Η εγθαηάζηαζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 
(αδεηνχρν   Ηιεθηξνιφγν, Τδξαπιηθφ) ή απφ ζπλεξγείν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ππφ ηελ επίβιεςε Γηπισκαηνχρνπ Ηιεθηξνιφγνπ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. 

 

4.3.2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

4.3.2.1 Αληιίεο – Ζιεθηξνθηλεηήξεο 

Σα δπν λέα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 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.  

Σν 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.     

Σα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθάζηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη, (ηα ίδηα κε ηα 

δπν πθηζηάκελα) : 

Παξνρή    :  Q =  85 m3/h  

Μαλνκεηξηθφ    : H  =  95 M.Y.  

Γηαηνκή Κ.Α.   :     πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

HDPE  DN 125 /16 ATM , ν νπνίνο ζα πξνζαξκνζηεί ζην ζηφκην εμφδνπ ηεο αληιίαο κε 

θαηάιιειν ζπζηνιηθφ ζχλδεζκν.  

Σα ζπγθξνηήκαηα  ζα είλαη θαηάιιεια γηα άληιεζε λεξνχ, ρσξίο ζηεξεά ζσκαηίδηα, κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 50gr/m3.  

Η κέγηζηε δηάκεηξνο αληιίαο θαη  θηλεηήξα δελ ζα πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξε απφ 8". 

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

ISO9001 , ISO14001 θαη OHSAS 18001. 

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

θαιχπηεηαη απφ 3εηή άλεπ φξσλ εγγχεζε, βάζεη ηεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-01-00 : 2009 

 

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

πξνδηαγξαθέο (πέξα από ηελ ηζρύνπζα αληίζηνηρε ΔΡΔΞ): 

- Τδξαπιηθφ βαζκφ απφδνζεο ζην  ζεκείν  ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ 76%. 

- πλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο (αληιία + θηλεηήξαο) ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 61%. 

- Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία αληινχκελνπ πγξνχ ηνπιάρηζηνλ 45º C κε ξνή ςχμεο 0,2m/s ή 

50º C κε ξνή ςχμεο 0,5m/s 

 

 

Ζιεθηξνθηλεηήξαο 

Θα είλαη δηακέηξνπ 6'', ππνβξχρηνο, πδξφςπθηνο, πδξνιίπαληνο,  αζχγρξνλνο  

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, ελψ ζα θέξεη πξνθπιαθηήξα άκκνπ θαη δηάθξαγκα εμηζνξξφπεζεο 

πίεζεο.   

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη επαλαπεξηειίμηκνπ ηχπνπ  θαη ην θέιπθνο ζα είλαη απφ  αλνμείδσην 

ράιπβα (Stainless steel) 1.4301. 

Σν θαιψδην παξνρήο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ αληιία, ζα έρεη ειάρηζην κήθνο 8 m θαη ζα είλαη 

πνηφηεηαο   TML-B, KTW ή αλψηεξεο (ππνβξχρην θαιψδην θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ).  

Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη κε θαηάιιειν θαιψδην (απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή), γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ζεκάησλ απφ ηα αηζζεηήξηα, κεηξεηέο θιπ δηαηάμεηο απφ ηηο αληιίεο ζηελ ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ.   

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα νξηδόληηα ηνπνζέηεζε, ν άμνλαο ηνπ ζα είλαη 

πξνέθηαζε ηνπ ξφηνξα αλνμείδσηνο θαη ζα θέξεη πνιχζθελν 15 δνληηψλ ζχκθσλα κε ANSI 

B92.1, 1970, class 5.  

Ο θηλεηήξαο ζα θέξεη δχν (2) ζεη απφ πδξνιίπαληα δηπιά αθηηληθά έδξαλα, ησλ νπνίσλ ην 

ζηαζεξφ κέξνο ζα είλαη απφ γξαθίηε ελψ ην θηλεηφ κέξνο απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

ην θάησ κέξνο ηνπ ν θηλεηήξαο ζα θέξεη πδξνιίπαλην σζηηθφ έδξαλν ηχπνπ MICHELL, 

ζχκθσλν κε ηα πξφηππα ΝΔΜΑ (απαηηνχκελν), κε θεξακηθφ πεξηζηξεθφκελν κέξνο θη έμη  (6) 

γξαθηηνχρα θηλεηά πέικαηα ζην ζηαζεξφ κέξνο (επηζπκεηή ηερλνινγία).  

Ο θηλεηήξαο ζα θέξεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ αλάθξνπζε (up-thrust).   

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

Κεθαιή θαη άμνλαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΝΔΜΑ MG1-18413.  

Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζα γίλεηαη κε κεραληθφ 

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

θζνξά θαη ζα είλαη απφ θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (sic/sic).   
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Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεηαη κέζσ αηζζεηεξίνπ PT100.  

  

ιηθά ειεθηξνθηλεηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό  

 

Άμνλαο                       : Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν 

Θέιπθνο          : Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301,ή αλψηεξν 

Άλσ-θάησ θαπάθη θηλεηήξα     : Υπηνζίδεξνο   EN-JL1040 

 

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα 

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

ραξαθηεξηζηηθά : 

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

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

πρλφηεηα      : 50 Hz 

Ολνκαηηθή ηζρχο     : άλσ ησλ 40 kW  

Μέγηζηε δηάκεηξνο    : 6''         

ηξνθέο     : min 2830 RPM  

Δθθίλεζε     : DOL 

Βαζκφο πξνζηαζίαο    : IP68 θαηά IEC 34-5 

Μέγηζην βάζνο εκβαπηίζεσο   : 600 m                              

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πγξνχ   : 45° C γηα 0,20m/sec ή 50° C γηα 0,50m/sec.  

Φνξηίν σζηηθνχ εδξάλνπ   : max 27.000 Ν 

Φνξηίν εδξάλνπ αλάθξνπζεο   : max 5.000 Ν  

Δθθηλήζεηο αλά Ώξα : (θαη’  ειάρηζην) : 15 αλά ψξα θαη 360 ζπλνιηθά 

ηελ  εκέξα  

ηεγαλνπνίεζε άμνλα    : Μεραληθφο ζηππηνζιίπηεο (sic/sic) 

Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο   : κέζσ αηζζεηεξίνπ ΡΣ100 

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

εμσηεξηθφ ρηηψλην ςχμεο κε πξφζζεην θίιηξν πξνζπγθξάηεζεο  ζηεξεψλ, απφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 304, θαζψο θαη ζηεξίγκαηα γηα νξηδφληηα ηνπνζέηεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

304.   

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

απνξξηθηεί) 

 

δξαπιηθό Κέξνο 

Η αληιία ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο (θαη’ ειάρηζην), AISI 304.  

Δπηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηεη πδξνιίπαληα ειαζηηθά έδξαλα κε εζσηεξηθή δηακφξθσζε ζε ζρήκα 

νθηάγσλνπ, ζρεκαηίδνληαο έηζη θαλάιηα δηαθπγήο ηεο άκκνπ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα, ή 

ηεθκεξησκέλα ηζνδχλακν ζχζηεκα. 

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

άκκν ηνπιάρηζηνλ 50gr/m3, ελψ νη πηεξσηέο ηεο ζα θέξνπλ αληηθαζηζηάκελν δαθηχιην θζνξάο.  

Οη ελδηάκεζεο βαζκίδεο ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν πξνθπιαθηήξα άκκνπ, 

κε αληηθαζηζηφκελα ελδηάκεζα έδξαλα θαη δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο.  

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

εηζξνή θεξηψλ πιηθψλ.  

Η 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).  

Η θακπχιε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο  ζα είλαη ζχκθσλε  κε ην πξφηππν  ISO 9906 :2012 grade 

3B 

 

ιηθά θαηαζθεπήο αληιίαο  

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

Ξηεξσηέο   : Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή αλψηεξν. 

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

Έδξαλα   : NBR  

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

 

4.4 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

α.  χλδεζε ζσιήλσζεο µε ηελ αληιία 

■ Διέγρεηαη ε ιείαλζε ηνπ ζπεηξψκαηνο ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ, θαζαξίδνληαη θαη 

ιεηαίλνληαη ρσξίο λα παξακνξθσζνχλ . 

■ Πξνζαξκφδεηαη ν ζχλδεζκνο  θαη ζπζθίγγεηαη ην πξψην ηκήκα  ηνπ ζσιήλα ζηελ 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή ηεο αληιίαο. Απαηηείηαη ε 

δηάλνημε νπήο 6mm ζηελ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 

απνζηξάγγηζε θαηά ηελ αλάζπξζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο . 

β.  Δχθακπηεο  θαισδηψζεηο 

■ πλδένληαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο θαη ην εχθακπην θαιψδην ηξνθνδνζίαο, ην νπνίν 

πεξηειίζζεηαη θαηά ηξφπν νθηνεηδή γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα θαη ζηεξεψλεηαη αλά 
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1m. ηηο ζέζεηο ησλ ζπλδέζκσλ ζχλδεζεο ηκεκάησλ ηνπ ζσιήλα θαηάζιηςεο 

απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε εχθακπησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ (ζηεξηδφκελσλ µε ηαηλία 

PVC) πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζηα ζεκεία απηά. 

■ Αηζζεηήξεο ζηάζκεο λεξνχ θ.ιπ. κπνξνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ απεπζείαο ζην 

θαιψδην ηξνθνδνζίαο. 

γ. Απαηηήζεηο γξακκήο ηξνθνδνζίαο 

Οη αγσγνί φισλ ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ράιθηλνη, ζεξκήο εμέιαζεο, κνλφθισλνη 

κέρξη δηαηνκήο  6 mm2
 θαη πνιχθισλνη γηα ηηο κεγαιχηεξεο δηαηνκέο 

Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα είλαη νη αλαθεξφκελεο ζηε κειέηε ή ζηα ζπκβαηηθά 

ζρέδηα ή ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ αλαγξάθνληαη φπσο αλσηέξσ δηαζηάζεηο γηα αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο, ε 

δηαηνκή  ηνπο ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα ην 

ξεχκα  πνπ ηνπο δηαξξέεη. 

Καιψδηα 

Σα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ησλ θηλεηήξσλ απφ ηνλ πίλαθα ζα είλαη αλζπγξνχ 

ηχπνπ, µε ζεξµνπιαζηηθή κφλσζε, ηχπνπ E1VV-U, E2VV-R, E1VV-S θαηά ΔΛΟΣ HD 

384  (παιαηφο ηχπνο NYY). 

Η εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ζα γίλεηαη εληφο ηάθξσλ πνπ 

ζα επαλεπηρψλνληαη µε άκκν  κέρξη 10 cm πάλσ απφ ηνπο ζσιήλεο ελψ ην 

ππνιεηπφµελν βάζνο (ηνπιάρηζηνλ 50 cm) κέρξη ηελ επηθάλεηα ζα ζπµπιεξψλεηαη 

µε θαηάιιεια πιηθά επηρσµάησλ. 

ζη. Γνθηµαζηηθή ιεηηνπξγία 

Οη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο. 

Βαζηθέο δνθηκέο : 

• Γνθηκέο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεµάησλ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ. 

• Γνθηκέο δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο µε ηελ 

κέγηζηε ζπρλφηεηα. Θα εμεηάδεηαη εάλ παξαηεξνχληαη θξαδαζµνί ή ηαιαληψζεηο ηνπ 

αληιεηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο. 

• Γνθηκέο θαλνληθήο 8σξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήµαηνο. Θα εμεηάδεηαη εάλ 

παξαηεξνχληαη ππεξπηέζεηο, ηαιαληψζεηο ή ζφξπβνο θαζψο θαη νη ελδείμεηο ησλ 

αµπεξνµέηξσλ ηνπ πίλαθα. 

• Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο δηθιείδσλ. 

• Γνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ  θαη ε 

νπνία φκσο  δελ νθείιεηαη ζε θξπθφ ειάηησκα  ή θαθνηερλία. 

 

4.5 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΗΝΡΗΘΩΛ  ΔΙΔΓΣΩΛ   ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε θάθειν ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ ζηνλ νπνίν ζα πεξηιαµβάλνληαη: 
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α. Πεξηγξαθηθά έληππα, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

νη θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ησλ κνλάδσλ θαη ζα πεξηιαµβάλνληαη νη 

θαµπχιεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ. 

β. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαζεζηµφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ, ηηο θαισδηψζεηο θαζψο θαη γηα ην ζχζηεµα 

αλάζπξζεο.  

γ. Καηάινγνο έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα φκνηα µε ηα πξνηεηλφκελα. 

δ. Δξγνηαμηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πδξαπιηθήο δνθηκήο (ή αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ 

αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ). 

ε. Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ 3εηή, άλεπ φξσλ εγγχεζε. 

Έιεγρνο, εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, θζνξψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαηάζηαζεο ησλ ηξηβέσλ, ησλ αμφλσλ, ησλ επαθψλ 

απηφκαησλ  θ.ιπ. Καηαζθεπέο µε αλεπαξθείο ή ειιηπείο ειέγρνπο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Η δηαπίζησζε µε ζπκκφξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο µε ηα αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ηελ 

µε παξαιαβή ηεο θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα, 

ζχκθσλα µε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή. 
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5 ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΠΘΔΔΠ  ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ  ΓΟΔΠΖΠ   
 

5.1 ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΠΟΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΔΠ  

 

5.1.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνπο ειέγρνπο θαη 

ηηο δνθηκέο ησλ ζπξηαξσηψλ ρπηνζηδεξψλ δηθιείδσλ κε σηίδεο θαη ειαζηηθή έκθξαμε, 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δίθηπα ππφ πίεζε. 

5.1.2 ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΠΠΘΔΩΛ  

5.1.2.1 Ηζρύνληα πξόηππα γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δηθιείδσλ 

Οη ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο δηθιείδεο θαζψο θαη ηα ινηπά ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα πξφηππα: 
 

ISO 5209:1977-08 General purpose industrial valves; Marking -- Βηνκεραληθέο δηθιείδεο 

γεληθήο ρξήζεσο. ήκαλζε.               

ISO 5208:1993 Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βηνκεραληθέο 

δηθιείδεο. Γνθηκέο πηέζεσο. 

ISO 5752:1982-06 Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-

to-face dimensions -- Μεηαιιηθέο βάλλεο πξνο ρξήζε ζε θιαληδσηά 

δίθηπα ζσιελψζεσλ. Μεησπηθέο θαη εγθάξζηεο δηαζηάζεηο. 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φιάληδεο. Μέξνο 1: Γηαζηάζεηο 

ζπλδέζεσλ 

ISO 185:1988-12 Grey cast iron; Classification -- Φαηφο ρπηνζίδεξνο-
Σαμηλφκεζε 

ISO 1083:2004-07 Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Υπηνζίδεξνο 

ζθαηξνεηδνχ γξαθίηε-Σαμηλφκεζε. 

EN 558-1:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of 

metal valves for use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated 

valves -Βηνκεραληθέο βαιβίδεο - Γηαζηάζεηο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθψλ 

βαιβίδσλ γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ κε θιάληδεο - Μέξνο 

1: Βαιβίδεο ραξαθηεξηδφκελεο κε ΡΝ 

EN 558-2:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of 

metal valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-

designated valves -Βηνκεραληθέο βαιβίδεο - Γηαζηάζεηο ηνπνζέηεζεο 

κεηαιιηθψλ βαιβίδσλ γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ κε 

θιάληδεο - Μέξνο 2: Βαιβίδεο ραξαθηεξηδφκελεο κε ηελ θιάζε 

EN 1563:1997 Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Υπηεχζεηο. Υπηνζίδεξνο 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 
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EN 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings 

and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φιάληδεο 

θαη παξεκβχζκαηα απηψλ. Κπθιηθέο θιάληδεο θηα ζσιήλεο, 

δηθιείδεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα, κε επηζήκαλζε 

νλνκαζηηθήο πίεζεο. Μέξνο 1: Υαιχβδηλεο θιάληδεο. 

EN 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Υπηεχζεηο - Φαηφο 
ρπηνζίδεξνο 
 

EN 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used 

in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- 

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 

ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - 

Μέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ 

EN 1514-1:1997 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated 

flanges -Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts -- 

Φιάληδεο θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο - Γηαζηάζεηο παξεκβπζκάησλ γηα 

θιάληδεο ραξαθηεξηζκέλεο κε PN. Μέξνο 1: Με κεηαιιηθά επίπεδα 

παξεκβχζκαηα κε ή ρσξίο πξνζζήθεο. 

EN 1515-1:1999 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- 

Φιάληδεο θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο - χλδεζε κε θνριίεο - Μέξνο 1: 

Δπηινγή ζχλδεζεο κε θνριίεο 

EN 1515-2:2001 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt 

materials for steel flanges, PN designated -- Φιάληδεο θαη νη 

ζπλδέζεηο ηνπο. Κνριίσζε. Μέξνο 2 Σαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ 

θνριίσζεο γηα ραιχβδηλεο θιάληδεο ραξαθηεξηζκέλεο κε βάζε ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε PN. 

 EN 1591-1:2001 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange 

connections - Part 1: Calculation method -- Φιάληδεο θαη νη 

ζπλδέζεηο ηνπο-Καλφλεο ζρεδηαζκνχ γηα ζπλδέζεηο κε θπθιηθέο 

θιάληδεο κε παξέκβπζκα Μέξνο 1: Μέζνδνη ππνινγηζκνχ. 

5.1.2.2 Γηθιείδεο        

Η θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε 

ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο (αλάληε θαη θαηάληε). Καη’ 

εμαίξεζε νη δηθιείδεο εθθέλσζεο επηηξέπεηαη λα θέξνπλ παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο 

κφλνλ απφ ηελ κία πιεπξά. 

Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη καθξφρξνλεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη λα 

έρνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 10 ή 16 atm ζχκθσλα κε ηε κειέηε.. 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΙS0 5996:1984-12 κε 

ειαζηηθή έκθξαμε θαη σηίδεο. 

Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

5209:1977-08 γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN θαη κέγεζνο), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε 

(ΡΝ), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο, ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη αξηζκφ 

παξαγσγήο. 
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Ο αξηζκφο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη γξακκέλνο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή 

πηλαθίδα, ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο δηθιείδαο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ν αξηζκφο παξαγγειίαο. 

Οη δηθιείδεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηελ δηαηνκή πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη ζα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε, 

απαιιαγκέλε απφ εγθνπέο θ.ιπ. ζην θάησ κέξνο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε 

επηθάζεζε θεξηψλ πιψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ ζηεγαλφηεηα θαηά ην 

θιείζηκν ηεο δηθιείδαο. 

Η θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο επηζθεπήο 

ην θπξίσο κέξνο ηνπο λα κελ απνζπλδέεηαη απφ ηελ ζσιήλσζε θαη λα επηηξέπεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο, ζχξηε, βάθηξνπ θ.ιπ. 

Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν ISO 5752:1982-06 θαη ην 

πξφηππν ISO 5996:1984-12. 

Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα έρεη θαη ζηα δχν άθξα θιάληδεο αλάινγεο νλνκαζηηθήο 

πίεζεο, θνριίεο θαη πεξηθφριηα δηαζηάζεσλ ζχκθσλσλ κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 5996:1984-12 ή κε ην πξφηππν DIN 2501-1:2003-05. 

Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ γηα ΡΝ 10 ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηφ 

ρπηνζίδεξν, ηχπνπ ηνπιάρηζηνλ GG-25 θαηά DIN ΔΝ 1561:1997-08, ελψ γηα ΡΝ 16 θαη 

κεγαιχηεξν ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ ηχπνπ ηνπιάρηζηνλ GGG-

40 θαηά DIN ΔΝ 1563:2003-02. 

Σα ζψκαηα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά ηελ ρχηεπζε ζα παξνπζηάδνπλ ιεία 

επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηαδήπνηε άιιν 

ειάηησκα. Απαγνξεχεηαη ε θάιπςε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε ζηνθάξηζκα θ.ιπ. 

Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζα βάθεηαη κε αληηζθσξηαθφ 

ππφζηξσκα (rust primer) ςεπδαξγπξηθήο βάζεσο, κεηά απφ εθηέιεζε ακκνβνιήο 

θαηεγνξίαο SA ½ (θαηά ηνπο νπεδηθνχο Καλνληζκνχο), πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50 κm. 

Η ηειηθή βαθή ζα είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαη ζα γίλεηαη κε ρξψκαηα πςειήο 

αληνρήο ζε δηάβξσζε, φπσο ρξψκαηα επνμεηδηθήο βάζεσο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ RILSAN 

NYLON 11 ή ηζνδχλακα. 

Δμσηεξηθά ην ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κm θαη εζσηεξηθά 

ηνπιάρηζηνλ 200 κm. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 
βαθήο γηα πφζηκν λεξφ. Η ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε σηίδεο θαη 

θνριίεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην 11,5%. 

Οη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηεο δηθιείδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ (11,5% Cr ηνπιάρηζηνλ). 

Μεηαμχ ησλ σηίδσλ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ παξέκβπζκα 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 681-1:1996. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο ηνπ θαιχκκαηνο 

(θακπάλαο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα (protection tube). 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη επίζεο 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5%. 

Η δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ 

βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη κε δαθηπιίνπο Ο-RING πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη 

θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60°C, ή κε άιιν ηζνδχλακν ηξφπν 
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ζηεγαλνπνίεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ επίηεπμε 

ζηεγάλσζεο. 

Η θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα εμαζθαιίδεη απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη 

δηάηαμεο ζηεγάλσζεο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ βάθηξνπ θαη ηεο δηάηαμεο ζηεγάλσζεο ζα 

γίλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) 

απφ ην ζψκα ηεο δηθιείδαο. 

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stem nut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ 

πςειήο αληνρήο (π.ρ. θσζθνξνχρν νξείραιθν) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Θα ππάξρεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζηνλ ζχξηε, ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ 

λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ GG 25 

θαηά ΔΝ 1561:1997 γηα ΡΝ 10, ελψ γηα ΡΝ 16 θαη κεγαιχηεξν ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ GGG 40 θαηά ΔΝ 1563:1997. Δπίζεο ζα 

είλαη αδηαίξεηνο θαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ, πςειήο αληνρήο θαηά ΔΝ 681 

θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (Resilient 

sealing). 

Η θίλεζε ηνπ ζχξηε ζα γίλεηαη κέζα ζε πιεπξηθνχο νδεγνχο ζην ζψκα ηεο δηθιείδαο. Oη 

δηθιείδεο ζα έρνπλ ζην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ θεθαιή ζρήκαηνο θφινπξεο 

ππξακίδαο, κε ηεηξάγσλεο βάζεηο δηαζηάζεσλ 40 x 40 mm θαη 50 x 50 mm θαη σθέιηκν 

κήθνο ηνπιάρηζηνλ 50 mm, πξνζαξκνζκέλε θαη ζηεξεσκέλε κε αζθαιηζηηθφ θνριία ζην 

άθξν ηνπ βάθηξνπ. Η ηεηξάγσλε απηή θεθαιή ηνπνζεηείηαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο κε ηα ζπλήζε θιεηδηά ρεηξηζκνχ ησλ δηθιείδσλ. 

 

5.1.3 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΠΖ ΓΗΘΙΔΗΓΩΛ     

Γεληθά ε ζπζθεπαζία, ε απνζήθεπζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλνληαη κε 

πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Οη δηθιείδεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο κε ηελ εξγνζηαζηαθή ζπζθεπαζία ηνπο, θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη 

ηπρφλ δεκηέο ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο.  

 

5.1.4 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΩΛ  ΠΠΘΔΩΛ  

5.1.4.1 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΠΛΓΔΠΖ   ΓΗΘΙΔΗΓΩΛ     

Θα ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα θαη ζα ζπλδένληαη ζηνπο ζσιήλεο κε ηηο σηίδεο πνπ 

έρνπλ ζηα άθξα ηνπο. 

Η ζχλδεζε κε σηίδεο ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλνπο, γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ θνριίεο. Σν 

ζπείξσκά  ηνπο ζα αθνινπζεί ην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη θεθαιέο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη 

εμαγσληθά. 

Η ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, 

πάρνπο 3 mm (Φ60-Φ350). Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ δαθηπιίσλ απηψλ ζα είλαη θαηά 

10 mm κεγαιχηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ θαη ε εμσηεξηθή ζα 

εθάπηεηαη ζρεδφλ ζηνπο θνριίεο. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ ζα θαζαξίδνληαη νη ζσιήλεο γηα λα 

απνκαθξπλζνχλ μέλα ζψκαηα πνπ έρνπλ ηπρφλ εηζρσξήζεη θαη πνπ κπνξνχλ λα 

παξαζπξζνχλ κέζα ζηηο δηθιείδεο θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ή λα 
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κεηψζνπλ ηελ ζηεγαλφηεηά ηνπο. Θα απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν ε επαθή γαηψλ ή 

ραιηθηψλ κε ην εζσηεξηθφ ησλ δηθιείδσλ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε κε σηίδεο ηα ηεκάρηα επζπγξακκίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε νη 

νπέο ησλ σηίδσλ λα βξίζθνληαη αθξηβψο ε κία απέλαληη ζηελ άιιε θαη αθήλεηαη κηθξφ 

θελφ γηα λα κπεη ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο.  Δηζέξρεηαη  ν δαθηχιηνο θαη  κεηά  ηα 

κπνπιφληα,  γίλεηαη  θέληξσζε  ηνπ δαθηπιίνπ,  εηζέξρνληαη  θαη  νη  θνριίεο  θαη  

ζθίγγνληαη  βαζκηαία  κε δηαδνρηθή  θνριίσζε  ησλ αληηδηακεηξηθψλ κπνπινληψλ. 

 

5.1.5 ΔΙΔΓΣΝΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Πξνβιέπνληαη δχν βαζηθέο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα γίλνληαη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο: 

α) Γνθηκαζία ησλ δηθιείδσλ ζε πδξαπιηθή πίεζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ΙSO 5208:1993. Η πίεζε δνθηκήο ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη θαηά 

1,5 θνξά κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

β) Γνθηκαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3. ηνπ πξνηχπνπ ISO 5208:1993 γηα 

έιεγρν ζηεγαλφηεηαο (Seal test) ζε πίεζε ίζε κε 1,10 θνξέο ηελ ΡΝ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ δνθηκήο δελ ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί θακία νξαηή δηαξξνή (Rate 3). Η 

δνθηκή ζα γίλεηαη θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο πξνο εγθαηάζηαζε δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα αλσηέξσ. 

Οη δηθιείδεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δνθηκή ηνπ δηθηχνπ φπνπ ελζσκαηψλνληαη. 

 

5.1.6 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΗΝΡΗΘΩΛ ΔΙΔΓΣΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Η δηαπίζησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα παξαθάησ ζπλεπάγεηαη κε 

απνδνρή απηήο. 

• Έιεγρνο ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ (πηζηνπνηεηηθψλ, ηεχρνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θ.ιπ.). 

• Οπηηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Διαηησκαηηθά, 

θζαξκέλα, δηαβξσκέλα ή παξαπνηεκέλα πιηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

• Έιεγρνο ηεο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο ησλ δηθιείδσλ Αλαιπηηθά ειέγρνληαη ηα 

παξαθάησ: 

Σνπνζέηεζε φισλ ησλ δηθιείδσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

σζηή ζχλδεζε ησλ δηθιείδσλ. Σπρφλ χπαξμε δηαξξνψλ. 

• Άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηηο δνθηκέο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ. 
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5.2 ΒΑΙΒΗΓΔΠ  ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ   

 

5.2.1 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ειαζηηθήο έκθξαμεο (HYDRO STOP) 

 
1. ΓΔΝΙΚΑ  
 
Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηχπνπ HYDRO STOP κε βχζκα 

πδξνδπλακηθήο θαηαζθεπήο θαη επηβξαδπλφκελε θξαγή. Οη βαιβίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 

κε βάζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα. Σν ζψκα ησλ βαιβίδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο θ.ι.π. ειαηηψκαηα ρπηεξίνπ. Η 

δηάκεηξνο ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ίδηα κε ηελ δηάκεηξν ησλ ζσιελψζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ. Σν θιείζηκφ ηνπο ζα επηηπγράλεηαη πξννδεπηηθά θαη αζφξπβα, κέζσ 

εηδηθνχ ειαζηηθνχ δηαθξάγκαηνο ηζρπξήο αληνρήο, πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλν πεξηθεξεηαθά κέζα 

ζηελ βαιβίδα. Καηά ην θιείζηκν, ην ειαζηηθφ δηάθξαγκα ζα εδξάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

θψλν, θαηάιιειεο κνξθήο, ψζηε νη απψιεηεο ηξηβψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη λα είλαη νη ειάρηζηεο 

δπλαηέο 

 
 
 
 
 

6 ΝΟΓΑΛΑ  ΚΔΡΟΖΠΖΠ  ΘΑΗ  ΔΙΔΓΣΝ   ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ  
ΓΟΔΠΖΠ   

 

6.1 Ξεδίν Δθαξκνγήο - Νξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο ζην αληιηνζηάζην χδξεπζεο (πέξαλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ). 

6.2 ιηθά  

Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθά πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη 

αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα.  

Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 

αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε 

επηζθεπή. Σα γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε 

αλαθιαζηηθά. Σα φξγαλα ζα έρνπλ αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ κέζνπ γηα ην νπνίν 

πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ηνπ. Σα φξγαλα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηα αληίζηνηρα standard δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο θαη φπνηα άιια δηαιχκαηα απαηηνχληαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24V DC ή 230 V AC). 
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 Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο 
Οδεγίεο Νέαο Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”.  

 Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 
θαη ηα πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 

 Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ 
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε 
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
VDE 0410. 

 Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Ζ 
ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα 
εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην 
δηακνξθσκέλν δάπεδν δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 600 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 1.600 
mm. 

 Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε 
ησλ αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

 Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε 
θνξεηφ ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ  ππνδνρή θαη ηα αλαγθαία 
εμαξηήκαηα γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 
ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο.  
 

6.2.1 Κεηξεηήο ζηάζκεο κε πδξνζηαηηθή πίεζε 

Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην 

φξγαλν ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο. 

 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 κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

6.3 Γηάηαμε νκαιήο εθθίλεζεο ειεθηξνθηλεηήξα αληιίαο  

6.3.1 Γεληθά 

Η δηάηαμε νκαιήο εθθίλεζεο, (ή νκαιφο εθθηλεηήο), ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαηάιιειε γηα 
νλνκαζηηθφ θνξηίν ειεθηξνθηλεηήξα έσο θαη 120 Α θαη ηάζε 400V .  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δηάηαμε απηή  λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα εθθίλεζε 
ειεθηξνθηλεηήξσλ αληιηψλ, λα είλαη ηππνπνηεκέλε βηνκεραληθή θαηαζθεπή  επψλπκνπ 
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θαηαζθεπαζηή  θαη ν πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 
9001. 

Ο Οκαιφο Δθθηλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα εθθηλεί ηνλ θηλεηήξα ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο ζε ξνπή θαη ηζρχ θαη ζα πξέπεη 
λα παξέρεη ελζσκαησκέλε (built in) ζεξκηθή πξνζηαζία γηα  αληιίεο. 

 
 

6.3.2 Ρερλνινγία 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη: 

 Απφ κηα SCR θάξηα Ιζρχνο. 

 Απφ έλαλ κεηαζρεκαηηζηή ξεχκαηνο, γηα λα κεηξάεη ην ξεχκα ηνπ θηλεηήξα. 

 Κάξηα Διέγρνπ κε κηθξνεπεμεξγαζηή 

 Η γέθπξα ησλ Θπξίζηνξ, SCR, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε ζηαζεξά λα απμάλεη ηελ 

ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα ζε κηα ζηαζεξή ζπρλφηεηα. 

 Η ηάζε εμφδνπ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη είηε απφ ξάκπα επηηάρπλζεο, είηε κε πεξηνξηζκφ 

ξεχκαηνο, είηε κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξακέηξσλ. 

 

6.3.3 Θαλνληζκνί θαη αζθάιεηα 

Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ζπζηάζεηο 

 IEC 947-4-2-1, γηα ηνλ βηνκεραληθφ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 IEC 1000-4-2/(level 3)  

 IEC 1000-4-3/(level 3) 

 IEC 1000-4-4/(level 4)  

 IEC 1000-4-5/(level 3)  

 IEC 1000-4-12/(level 3)  

 Ο Ο/Δ ζα έρεη πεξίβιεκα ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη ηνλ ρξήζηε απφ ηπραία επαθή κε ελεξγά 

κέξε, ελψ  ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θιέκεο γηα θαισδίσζε θαη βχζκαηα γηα ζχλδεζε κε 

νζφλε, PC.  

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εγθξίζεηο UL θαη CSA θαη λα πιεξνί ηνπο θαλνληζκνχο ΙEC 68-2-

6 θαη BV1 γηα πξνζηαζία απφ δνλήζεηο. 

 

6.3.4 Θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία θαη ζα ρξεηάδεηαη ξπζκίζεηο ζην 

ρψξν εγθαηάζηαζεο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο κφλν. 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ειέγρεη ηελ ξνπή πνπ δίλεη ζην θνξηίν ηνπ  (π.ρ. 

αληιία) θαηά ηελ δηάξθεηα φισλ ησλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ. 
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  6.3.4.1 Γηαδηθαζία εθθίλεζεο. 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθηλεί έλα ηξηθαζηθφ θηλεηήξα 

βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ ζην νλνκαζηηθφ ηνπ ξεχκα κε έιεγρν ξνπήο . 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθηλεί έλα ηξηθαζηθφ θηλεηήξα 

βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ κε πεξηνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο κέρξη 5 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ηνπ 

θηλεηήξα. 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο λα επηηεξεί ην ξεχκα ηνπ θηλεηήξα θαη λα 

παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο ξάκπεο επηηάρπλζεο. 

1. ηαζεξήο επηηάρπλζεο 

2. Γξακκηθή ξάκπα ξνπήο 

3. Γξακκηθή ξάκπα ηάζεο 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα  παξαδίδεηαη έηνηκνο γηα ρξήζε κε ηηο εμήο ξπζκίζεηο : κε πεξηνξηζκφ 

ηνπ ξεχκαηνο ζηηο 3 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα θαη κε ξάκπα ξνπήο δηάξθεηαο 10 sec. 

 Ο Ο/Δ γηα εηδηθέο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα εθθηλεί ηνλ θηλεηήξα ζε έλα 

πξνξπζκηζκέλν απφ ην ρξήζηε ρξφλν. 

 Ο Ο/Δ ζα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ ξειέ γεθχξσζεο ησλ ζπξίζηνξ (by- pass). O 

κηθξνεπεμεξγαζηήο ηνπ Ο/Δ ζα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξειέ γεθχξσζεο κέζσ ελφο ξειέ 

εμφδνπ. Απηφ ζα γίλεηαη κε ην θιείζηκν ηνπ ξειέ κεηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο, ελψ ζα 

αλνίγεη ην ξειέ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζηακαηήκαηνο. 

6.3.4.2 Γηαδηθαζία ζηακαηήκαηνο 

 Ο Ο/Δ λα είλαη ηθαλφο γηα 3 ηξόπνπο ζηακαηήκαηνο:  

1. Διεχζεξν ζηακάηεκα 

2. ηακάηεκα κε έιεγρν ηεο ξνπήο κέζσ ξάκπαο 

3. Απηφκαην ζηακάηεκα κε έιεγρν ξνήο (breaking) 

 ε εθαξκνγέο φπνπ ρξεηάδεηαη ε ξάκπα ξνπήο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο απφ 0.5 

ζε 60 sec, ηνπ ρξφλνπ ζηακαηήκαηνο. 

 ν Ο/Δ γηα εθαξκνγέο αληιηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ξάκπαο γξακκηθήο 

επηβξάδπλζεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο. ΄απηή ηε 

πεξίπησζε ε επηβξάδπλζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, αλεμαξηήησο ηνπ θνξηίνπ ηεο 

αληιίαο θαη ρσξίο ηελ αλάγθε αθξηβήο ξχζκηζεο. 

 Γηα θνξηία πςειήο αδξάλεηαο (π.ρ. αλεκηζηήξεο) ν Ο/Δ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη 

ην θνξηίν ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο δπλαηνηεηέο ηνπ ζε 

εθιπζε ζεξκφηεηαο. 
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6.3.5  Δλζσκαησκέλεο  Γηαηάμεηο Ξξνζηαζίαο 

     Θεξκνθξαζία: 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζχζηεκα ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα 

παξαθνινπζεί ζπλερψο ηε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ Ο/Δ γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ ίδην απφ ππεξζέξκαλζε. 

 Ο Ο/Δ ιακβάλεη ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θηλεηήξα, πνπ ξπζκίδεη ν ρξήζηεο θαη ηελ 

θαηαλάισζε ξεχκαηνο ηνπ θηλεηήξα ψζηε λα πξνβιέπεη ηελ ζεξκηθε θαηάζηαζε. 

 Ο Ο/Δ πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε φηαλ πιεζηάδεη ηα νλνκαζηηθά κεγέζε ηεο ζεξκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζηακαηά ηνλ θηλεηήξα φηαλ απηά μεπεξαζηνχλ. 

 Η πιεξνθνξία ηεο ζεξκηθήο θαηάζηαζεο ζα κέλεη απνζεθεπκέλε ζηελ κλήκε ηνπ Ο/Δ θαη 

δελ ζα ράλεηαη αθφκε θαη κε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. 

 ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηφ λα επαλεθθηλήζνπκε ηνλ θηλεηήξα κεηά απφ έλα 

ζθάικα ππεξζέξκαλζεο πξηλ ε ζεξκηθή θαηάζηαζε επηζηξέςεη ζε απνδεθηέο ζπλζήθεο. 

πεξέληαζε 

 Ο Ο/Δ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη κε  πξνζηαζία Class 10 ελψ ζα είλαη δπλαηφ λα ξπζκηζηεί 

επη ηφπνπ ζε 10Α, 20, 30, class εθθίλεζεο αλ ην απαηηεί ε εθαξκνγή 

 Οη πξνζηαζίεο απφ ππεξθφξηηζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ο/Δ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο ζπλζήθεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνδεθηψλ ρξφλσλ ππεξθφξησζεο.(π.ρ. ν ρξφλνο απφδεπμεο γηα Ι= 7,2 θνξέο ην 

νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θηλεηήξα). 

 Δπηπιένλ ε ζεξκηθή πξνζηαζία λα κελ αλαηξείηαη φηαλ θαη κεηά ηελ ξάκπα επηηάρπλζεο 

έρνπκε ιεηηνπξγία κέζσ ξειέ γεθχξσζεο ησλ ζπξίζηνξ (by pass).  

Δπηπιένλ πξνζηαζίεο 

 Απψιεηαο θάζεο ή αληζνξξνπίαο θάζεσλ 

 Αλαζηξνθήο θάζεσλ ιφγσ ζθάικαηνο 

 Μφλσζε 

6.3.6 Ξεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

Ο  Ο/Δ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππνβηβαζκφ ζηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: 0-40 C 

 Τςφκεηξν απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο: 1000 m 

 ρεηηθή πγξαζία: 93 % (ζχκθσλα κε IEC 68-2-3). 

 Πεξίβιεκα κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 20. 

6.3.7 Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο 380V – 15% έσο 415V + 10% (400V). 

 πρλφηεηα:50Hz έσο 60Hz 
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 Δίζνδνη / Έμνδνη 

1. Λνγηθέο Δίζνδνη: 3 (305 kΩ, 24V ηξνθνδνζία, θαηάζηαζε 0 φηαλ < 5V, θαηάζηαζε 1 

φηαλ > 11V) 

2. Λνγηθέο έμνδνη: 2 (0V common, ειάρηζηε ηάζε 10V, κέγηζηε ηάζε 40V, κέγηζην ξεχκα 

εμφδνπ 200mA.) 

3. Έμνδνη ξειέ: 2 (R1 γηα έλδεημε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, R2 γηα έλδεημε ηνπ ηέινπο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο) 

4. Αλαινγηθή έμνδνο: 1 (0-20mA ή 4-20mA, 0-10V) 

 O O/Δ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη κε νζφλε βπζκαηηθνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηεο εκθάληζεο 

θαη ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ (ηχπνπ LED) θαη γηα έιεγρν κε 4 πιήθηξα. 

 Ο Ο/Δ ζα έρεη 2 LED έλδεημεο (έλα θφθθηλν γηα έλδεημε ζθάικαηνο θαη έλα πξάζηλν γηα 

έλδεημε ηεο ηξνθνδνζίαο) 

  Ο Ο/Δ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία κε PLC κέζσ ησλ θάησζη πξσηνθφιισλ: 

1. UNI-TELWAY Bus 

2. Modbus RTU / j Bus 

3. Modbus ASCII protocols 

4. ASCII protocol γηα ζχλδεζε κε PC. 

 

 

 

7 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΩΛ -  ΔΙΔΓΣΝ θαη  ΣΔΗΟΗΠΚΩΛ  
ΑΞΝ ΑΞΝΠΡΑΠΖ 

Σα σο άλσ εληαία  θαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πεξηγξάθεθαλ  κε ιεπηνκέξεηα ζηελ ηερληθή 

έθζεζε, αλά αληιηνζηάζην, φπνπ θαη δφζεθαλ ηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθάζηνπ 

εμ απηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.  

Σα σο άλσ εληαία θαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο 

θαηαζθεπήο επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ελψ ν πξνκεζεπηήο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001. 
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8 ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ 

8.1 Ξεδίν Δθαξκνγήο - Νξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.).  

ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη νη πίλαθεο δηαλνκήο πνπ 

εγθαζίζηαληαη φπνπ ππάξρνπλ νκαδνπνηεκέλεο θαηαλαιψζεηο αλά είδνο ρψξνπ ή αλά είδνο 

θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηε Μειέηε. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα – ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο 

ηάζεο «verified assemblies», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξφηππν IEC 61439-1 θαη 

IEC 61439-2. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή έληαζε 
ιεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο 

 χζηεκα δηαλνκήο 
ηξηθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο ή 
κνλνθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 
400 V (10%) ή 230 V 

 Σάζε κφλσζεο θχξησλ δπγψλ 
1.000 V 

 Σάζε δνθηκήο 
2.500 V 

 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 
50 Hz (-4%, +2%) 

 χζηεκα γείσζεο 
TN (ή TT, IT) 

 Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 
24 V DC γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη 
απ’ επζείαο κε ην PLC θαη/ή 230 V AC γηα 
ηα ινηπά θπθιψκαηα 

 Αληνρή ζε ξεχκα 

βξαρπθπθιψκαηνο (kΑrms/sec) ζην ζεκείν 

πνπ δίδεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα (πίλαθαο 
αθξνδεθηψλ) 

25 kA θαη’ ειάρηζηνλ θαη ζχκθσλα κε ηα 
κεγέζε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε 
επηιεθηηθφηεηαο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο 
βξαρπθπθισκάησλ Υ.Σ. 

Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 

Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήκαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ 

πηλαθίδα αλαγλψξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην 

πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή-ζπλαξκνιφγεζε πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

επηηπρψο νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο. 

8.2 ιηθά 

Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ελφο θαηαζθεπαζηή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο 

(πιηθά πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη 

κφλν νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. 
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8.2.1 Γεληθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο 

Ο γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα 

ηάζε 400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1. 

Κάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνπο 

άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη εχθνια ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Όηαλ ζε έλα ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο γεληθνί δηαθφπηεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θαζέλα πηλαθίδα ελδεηθηηθή ηεο εγθαηαζηάζεσο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ απηφο ειέγρεη. 

Ο γεληθφο δηαθφπηεο ελφο γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν, 

απνκνλσκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ πίλαθα θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο εθ ησλ 

έκπξνζζελ. 

ην πεδίν εηζφδνπ (φπνπ εθαξκφδεηαη) ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ δηαλνκήο. 

ε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 

900 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

8.2.2 Απηόκαηνη δηαθόπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ  

Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο 

νξίδεηαη απφ ην πξφηππν IEC 60947-4.1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ 

(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη: 

 ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α, κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) 

 ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz) 

 ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 
IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή θάζεηε 
ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο 

 ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο αλαρψξεζεο 

 ζα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 60335-1) 
κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. 

Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε 

ζεξκηθή θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε 

πηψζεο ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο) ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε 

πξνζηαζία φρη κφλν απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

DIN VDE 0110 – 0660 θαη IEC 292-1. 

Ο θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη:  

 έρεη αλνίμεη  

 έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ, 
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Δίλαη δεθηφο θαη δηαθφπηεο πνπ δελ έρεη ζε αλεμάξηεηε επαθή ην ζεξκηθφ,  αιιά ηφηε ζα πξέπεη 

κεηά ην ξειέ ηζρχνο λα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξν ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα κε μερσξηζηέο 

αλεμάξηεηεο επαθέο γηα ηε ζήκαλζε.  

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ 
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο 
ιεηηνπξγίαο, ην ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα. 

 ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο ζε ζθάικα 
πνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ απηφκαηνπ 
δηαθφπηε. 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία 
ιαβή πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΟΝ), αλνηθηφο (OFF) 
θαη αθφπιηζε (TRIPPED). 

 γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27 
πξέπεη: 

- ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε ζέζε OFF 
(O) κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο 

- ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε 
«απφδεπμεο» εμάξηεκα θιεηδψκαηνο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο, 
«push to trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ 

 ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε ηνπ 
θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη επθξηλψο 
νξαηέο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ή ηεο 
πφξηαο ηνπ πίλαθα 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή ηθαλφηεηα 
πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο 
θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 
θνξέο ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

 ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα 
εμνπιηζζνχλ κε έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια 
κία επαθή δεχμεο (κε επηθάιπςε) 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε 
λα εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία 
εξγαζίαο ή έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα: 

 ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο 

 φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο 

 φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ  

 βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ ζην 
πιαίζην ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα 

 ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 
απηφκαηνπ δηαθφπηε. 
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Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν 

ππεξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε 

ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά 

ηπιίγκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξηθαζηθφ ειεθηξνλφκν πξνζηαζίαο 

θηλεηήξσλ. 

8.2.3 Απηόκαηνη (ηειερεηξηδόκελνη) δηαθόπηεο αέξνο (ACB) 

Απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο 

κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 630 Α. 

Οι ασηόμαηοι διακόπηες αέρος θα πρέπει να ανηαποκρίνονηαι ζηα πρόησπα IEC 60947.2 ή ζε 

ιζοδύναμα πρόησπα ηων τωρών – μελών Εσρωπαϊκής Ένωζης (VDE 0660, BS 4752, 

UTE C63120). Τα πιζηοποιηηικά ικανόηηηας διακοπής για ηοσς ασηόμαηοσς διακόπηες ιζτύος 

αέρος θα διαηίθενηαι για ηα παραπάνω πρόησπα ανάλογα ηην ηλεκηρική εγκαηάζηαζη. 

Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ζα θαιχπηεη ην κέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο, ζα 

είλαη ηξηθαζηθνί, νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 400 V, ζπρλφηεηνο 50 Ζz γηα θαηεγνξία 

θνξηίσλ AC-3 θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη θαηεγνξίαο ρξήζεσο Β, ζα έρνπλ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα 

δηαθνπήο ζε βξαρπθχθισκα φρη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο ζε 

βξαρπθχθισκα θαη ζα είλαη θαηεγνξίαο ππεξηάζεσο IV ζχκθσλα κε IEC 947-1- Πίλαθαο Ζ1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπληεξεζνχλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο δηάξθεηαο 

δσήο ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξα απφ 12.500 θχθινπο κέρξη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 1.600 Α, 

10.000 θχθινπο κέρξη ηα 4.000 Α θαη 5.000 θχθινπο γηα άλσ ησλ 4.000 Α. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηχπνπ κε ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα ειαηήξηνπ. Ο ρξφλνο 

θιεηζίκαηνο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ή ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 70 ms. 

Οη επαθέο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα ελδεηθηηθφ πνπ 

ζα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ θζνξάο ρσξίο κεηξήζεηο ή εηδηθά φξγαλα. Οη 

θινγνθξχπηεο ζα είλαη αθαηξνχκελνη θαη εμνπιηζκέλνη κε κεηαιιηθά θίιηξα. 

Σα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα ηκήκα ηνπ δηαθφπηε ζην νπνίν θάησ απφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαλέλα κεηαιιηθφ κέξνο δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην θχθισκα ηζρχνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη απφ ηελ πξφζνςε ηνπ 

απηφκαηνπ δηαθφπηε αέξνο. 

Σα εμαξηήκαηα, νη δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ, ηα πελία ειιείςεσο ηάζεσο, νη βνεζεηηθέο επαθέο 

θαη νη ινηπνί κεραληζκνί πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη 

εχθνιε ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε. 

Οη κεραληθέο ελδείμεηο ζηελ πξφζνςε ηνπ δηαθφπηε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο θάησζη 

πιεξνθνξίεο: 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα  

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο έηνηκνο λα θιείζεη 
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 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο κε έηνηκνο  

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα  

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ρακειήο ηάζεσο ζα θέξνληαη κέζα ζε ρπηή ζήθε ή ζα είλαη 

αλνηθηήο θαηαζθεπήο κέζα ζε κεηαιιηθή ζήθε. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεδία πηλάθσλ θαη ζα 

εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απηψλ ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε, ΗΡ20 

γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ (πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη επίηεπμε βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ 

ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε. 

Ζ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ζε βξαρπθχθισκα δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζηάζκε 

βξαρπθπθιψκαηνο ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ππφ ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηξνθνδνηήζεσο. 

Οη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη αλεμαξηήηνπ ηχπνπ κε ρεηξνθίλεηε ή 

ειεθηξηθή θφξηηζε (ηάλπζε) ησλ ειαηεξίσλ θαη ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζηε ζέζε 

«Δθηφο» (OFF). 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη ζπξφκελνπ ηχπνπ. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο κε ρπηφ 

πεξίβιεκα ζα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Κάζε πφινο απηφκαηνπ δηαθφπηε κε ρπηφ πεξίβιεκα, ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα δηκεηαιιηθφ 

ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν γηα πξνζηαζία 

έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη κέζσ θνηλνχ 

θνκβίνπ θαη ζα αληηζηαζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα φκνηα ζεξκηθά θαη 

καγλεηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ελαιιάμηκα, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Ο ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκφο ηνπ απηφκαηνπ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ππφ ηάζε κέρξη 80% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ ηνπ. 

Σα πεδία εηζφδνπ κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο ζα θέξνπλ ηδηαίηεξε δηάηαμε γεηψζεσο. Ζ 

δηάηαμε απηή ζα γεηψλεη ηα αθξνθαιψδηα θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ησλ απηνκάησλ, ζα 

αλαγξάθνληαη, ε ζπλδεζκνινγία θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ επίζεο βνεζεηηθέο επαθέο γεηψζεσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζπληεξήζεσο. 

Όινη νη ζπξνκέλνπ ηχπνπ απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ αιιεινκαλδαιψζεηο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα: 

i. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ κέζα ζην πεδίν ή λα 
απνκνλσζεί απφ απηή εάλ δελ επξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΔΝΣΟ» (closed). 

ii. Ο ρεηξηζκφο ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ζα είλαη αδχλαηνο εάλ απηφο δελ είλαη πιήξσο 
«εληφο» ή πιήξσο απνκνλσκέλνο. 

iii. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηεζεί ζηε ζέζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ 
απνθαηαζηαζνχλ ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηκήκαηφο 
ηνπ. 

iv. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε δηαδηθαζία «αξγνχ θιεηζίκαηνο» θαη λα 
ιεηηνπξγήζεη ρεηξνθίλεηα κφλν φηαλ επξίζθεηαη πιήξσο «ζπξκέλνο» εθηφο. 

Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εμαγσγή ηνπ απφ ην πεδίν γηα ζπληήξεζε, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα 
εδξάδεηαη ζε έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν ρεηξνθίλεην θνξηίν. 
Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα είλαη αληαιιάμηκε γηα εχθνιε πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αιιαγέο ζηελ 
εγθαηάζηαζε. Θα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ γηα αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ξεπκάησλ θαη ζα 
ππνινγίδεη ελεξγέο ηηκέο ξεπκάησλ (rms). 
Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα εμαζθαιίδεη ηηο παξαθάησ πξνζηαζίεο: 
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 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξέπκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Οη ξπζκίζεηο έληαζεο θαη ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζα εκθαλίδνληαη 
πάλσ ζε ςεθηαθή νζφλε. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ 
εμαξηεκάησλ ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε, ηνπ Aλαδφρνπ ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη 
λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ 
δαπάλε.  

8.2.4 Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο θιεηζηνύ ηύπνπ (MCCB) 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα IEC 60947-2 ή ηα αληίζηνηρα Πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή κε ηα Πξφηππα UL 489. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη 

γηα ηελ θαηεγνξία Β ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ. Ζ δνθηκή ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 

50% ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα 

αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (lcw) λα είλαη κε 25 kA/0,5 sec. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγία 690 V – 50 Hz θαη νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 

750 V – 50 Hz. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ σο 630Α ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α κε 

ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ 

βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) ζε φιν ην εχξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 250 Α 

θαη έσο ηα 500 V γηα κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα 

απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ απφ 630Α έσο 1600Α ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηεγνξίαο Β ησλ θαλνληζκψλ κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) θαη 

ην νλνκαζηηθφ ξεχκα αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (Icu) λα είλαη 25 kΑ/0,5 sec (εθηφο ησλ 

απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηχπνπ πεξηνξηζηή ξεχκαηνο). 

Γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ άλσ ησλ 1600 Α ζα πξέπεη ε ηθαλφηεηα 

δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην αλακελφκελν ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο (Isc) ζην ζεκείν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ πξννξίδεηαη, εθηφο αλ ν 

αλάληε απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ην IEC 947-2 

Παξάξηεκα Α. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

νξηδφληηα ή θάζεηε ζηήξημε, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηή ε αληίζηξνθε ηξνθνδνζία ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ έσο ηα 500 V AC. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε ηε 

ιεηηνπξγία κεραληθά αλεμάξηεηε απφ ηελ ιαβή ρεηξηζκνχ ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη επαθέο λα 

παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζεο ή βξαρπθχθισζεο. Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο 
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ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα θηλεί ζπγρξφλσο φινπο ηνπο πφινπο ελφο πνιππνιηθνχ 

απηφκαηνπ δηαθφπηε ζε πεξηπηψζεηο αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο ή αθφπιηζεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απφ κία ιαβή ε νπνία ζα δείρλεη 

επθξηλψο ηηο ηξεηο θχξηεο ζέζεηο ηεο ζπζθεπήο: ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία (ON), ζπζθεπή εθηφο 

ιεηηνπξγίαο (OFF), ζπζθεπή ζε αθφπιηζε (TRIPPED). Δθφζνλ απαηηείηαη, ν απηφκαηνο 

δηαθφπηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ε ιαβή ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε 

λα δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ επαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έλδεημε ζεηηθήο 

απφδεπμεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο. Γηα βξαρπθπθιψκαηα, ε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε I
2
t ζα πξέπεη 

λα πεξηνξίδεηαη ζε: 

 10.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο έσο 250 Α 

 5.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο 400 Α έσο 630 Α 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηηξέπνπλ πςειή απφδνζε γηα ηελ ηερληθή ηεο εληζρπκέλεο 

πξνζηαζίαο (cascading) κε ηε ρξήζε ζηελ αλαρψξεζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ 

ηχπνπ ή κηθξναπηνκάησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ίζεο 

κε ηηο νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επηιεθηηθή ζπλεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε ξεχκα ζθάικαηνο έσο ηνπιάρηζηνλ 35 Ka rms, κε 

νπνηνδήπνηε απηφκαην δηαθφπηε ζηελ αλαρψξεζε κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε ην 

0,4 ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άθημε. Ζ 

ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο 

IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 3 θνξέο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφ 

ηνπο θαλνληζκνχο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ζηελ πξφζνςε επηηξέπνληαο έηζη ηελ επηηφπνπ 

εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζεί ε ζπζθεπή. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πεδία πηλάθσλ θαη 

ζα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

(φηαλ απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ πίλαθα), βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα κέξε 

ηνπ (πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ 

κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο. 

Όια ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, φπσο πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζε θαη 

βνεζεηηθέο επαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

εχθνια ζηνλ απηφκαην δηαθφπηε. Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ 

ελζσκαησκέλνπο αθξνδέθηεο ειέγρνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο σο 250 Α ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ (ζεξκηθή γηα πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, καγλεηηθή 

γηα πξνζηαζία βξαρπθιψζεσο) ή ελαιιαθηηθά ειεθηξνληθή. 

Οη δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 630 Α ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ειεθηξνληθή πξνζηαζία. Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάξηεκα F (κέηξεζε rms ηηκψλ ξεχκαηνο, ειεθηξνκαγλεηηθή 
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ζπκβαηφηεηα θηι). Όια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο 

έσο 125
o
C. 

Οη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα 

είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηπραίαο επέκβαζεο ζηηο 

ξπζκίζεηο. Οη ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πφινπο ηνπ απηφκαηνπ 

δηαθφπηε. 

Οη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία 

 ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 100 Α 

 ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία (5 έσο 10 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε) γηα 
νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 100 Α 

 δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ νπδεηέξνπ 

 ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο αθφπιηζεο ζα είλαη ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ ή έλα πνζνζηφ απηήο 
ηεο ηηκήο (γεληθά 50% ηεο ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ). 

Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηr κε βήκαηα απφ 40% έσο 100% ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηm απφ 2 έσο 10 θνξέο ηε ζεξκηθή 
ξχζκηζε Ηr θαη δπλαηφηεηα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο ζε βξαρπθχθισκα 

 ζηηγκηαία πξνζηαζία (INST) κε ξχζκηζε ζηαζεξή κεηαμχ 12 σο 19 θνξέο ην Ηn, αλάινγα 
ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο 

 νη ηεηξαπνιηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκίζεηο 3 ζέζεσλ γηα πξνζηαζία 
νπδεηέξνπ: κε πξνζηαηεπφκελνο νπδέηεξνο-πξνζηαζία νπδεηέξνπ ξπζκηζκέλε ζην 50% 
απηήο ησλ θάζεσλ-πξνζηαζία νπδεηέξνπ κε ξχζκηζε ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ. 

Γηα δηαθφπηεο έληαζεο κεγαιχηεξεο απφ 630 A, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο 
έιεγρνπ ζα είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

 Δμνπιηζκφο “test”- ζηνηρείν γηα έιεγρν ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ 
απνθηείηαη) κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ 
εμαξηεκάησλ ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Θα 
ελζσκαηψλνληαη ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη 
λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ 
δαπάλε. 

8.2.5 Γηαθόπηεο θνξηίνπ 

Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1 
θαη 60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(UTE, BS, VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz  
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 Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV 

 Ολνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο: 

- Ολνκαζηηθή έληαζε (A) Icw (kA) 

- σο 80 3 

- 80 – 160 6 

- 250 8,5 

- 400 – 630 12 

- 800 25 

- 1.000 – 1.250 35 

- 1.600 – 2.500 50 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Σ2 (δεζηφ θαη πγξφ 
πεξηβάιινλ).  
Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα. 
Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο: 

 Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο 
– απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο 2-12. 
Όινη νη πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 
ηαπηφρξνλα θαηά ην άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3. 

 Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ο 
κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα 
κπνξεί λα είλαη ζηελ ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Οη 
δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην γηα 
ηελ ζέζε απφδεπμεο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη 
δχν βνεζεηηθέο επαθέο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε 
απφδνζεο ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 
δηαθφπηεο σο 400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηεγφξηα ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V 
AC. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε 
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Σν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ 
πξφζνςε ή πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. 
Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληη 
απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 

8.2.6 Ζιεθηξνλόκνη 

8.2.6.1 Ζιεθηξνλόκνη πξνζηαζίαο  

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ 

κέζσ ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο. Ο 

Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ. 

Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255. Θα 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 
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Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ 

θπθισκάησλ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηα ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα. 

Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε 

αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε 

κφληκεο θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη. 

8.2.6.2 Ζιεθηξνλόκνη ηζρύνο 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δ.Δ. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS. 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, 

ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή 

ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC 

ή DC. Όινη νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά 

θιίκαηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 

δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Μειέηε. Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή 

δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5C έσο 

55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη ρξνληθψλ 

επαθψλ. 

8.2.6.3 Βνεζεηηθά ξειέ 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE 0660, 

BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα φξηα 

ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 

ζα είλαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC. Όινη νη 

βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά 

θιίκαηα. 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα 

δηαηίζεληαη ζε 4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία 

ζα πξέπεη λα είλαη 0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη 

δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5 °C έσο 55°C. 

8.2.7 Κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο – Γηαθόπηεο ξάγαο 

8.2.7.1 Κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο I-0-II 
Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC 
φζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ.  

8.2.7.2 Γηαθόπηεο ξάγαο 
Οη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά 
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο 
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα 
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θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή ζαλ κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ 
νλνκαζηηθήο εληάζεσο σο 160 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε 
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 
Οη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα 
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Σα ινηπά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μεραληθή αληνρή Η =  20 – 32 Α : 300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α  :  150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 
– 100 Α  :  100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Ζιεθηξηθή αληνρή Η = 20 – 32 Α  : 30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α  :  10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 
80 – 100 Α  : 7.500 

θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec 

 πλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2) 

 Λνηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο 

8.2.8 Απηόκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο MCB) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB).  

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή 

πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην 

κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ ηεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ 

ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο. 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο  ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35 

mm θαη ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο ησλ 

δηαθνπηψλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην 

ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθφπηεο 

πξνο ηελ άθημε (ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο). 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή 

ππεξθφξηηζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή 

ρεηξηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο. Κάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία 

θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ 

νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο 

επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ 

ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Θα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν εξγαζίαο, πελίν 

έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή ζπζθεπή 
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αλίρλεπζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο 30 mA ή 300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε 

(αθφπιηζε απφ απφζηαζε). 

Οι διακόπηες θα είναι ζύμθωνοι με ηοσς Γερμανικούς Κανονιζμούς VDE 0641 και 0643, με 

ταρακηηριζηικά διακοπής καμπύλης «C» (καηά IEC / EN 60898) για ηα κσκλώμαηα θωηιζμού 

και ρεσμαηοδοηών και καμπύλων «C» ή «D» (καηά IEC / EN 60898) για ηα κσκλώμαηα 

μικρών κινηηήρων. Οι ασηόμαηες αζθάλειες θα είναι καηάλληλες για ονομαζηική ηάζη 230 V 

– 400 V ζε 50 Hz, με ιζτύ διακοπής ηοσλάτιζηον 3 kΑ για ηα κσκλώμαηα θωηιζμού και 

ρεσμαηοδοηών και ιζτύ διακοπής ηοσλάτιζηον 6 kΑ για ηα κσκλώμαηα κινηηήρων ζύμθωνα 

με ηο πρόησπο IEC 947,2. Θα είναι εθοδιαζμένοι με θερμικά ζηοιτεία προζηαζίας από 

σπερενηάζεις και ηλεκηρομαγνηηικά ζηοιτεία προζηαζίας από βρατσκσκλώμαηα ηα οποία θα 

διεγείρονηαι από ενηάζεις ρεύμαηος ίζες με 5 - 14 θορές ηην ονομαζηική για ηις ηύποσ «C» 

και 10 - 20 θορές ηην ονομαζηική για ηις ηύποσ «D». Ο ελάτιζηος αριθμός κύκλων 

λειηοσργίας είναι 20.000. 

8.2.9 Γηαθόπηεο δηαξξνήο (RCD) 

Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο 

πξνο γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα 

ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ 

νπδεηέξνπ. Θα πξέπεη λα κεηξνχλ ηα ελαιιαζζφκελα θαη παικηθά ζπλερή ξεχκαηα (CBR, 

ηξφπνο θαηαζθεπήο Α θαηά IEC 60947-2). 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε 

ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή 

ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: 

αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο. 

Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ίζε κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο γεο (Im). 

Σα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή 

ίζα κε ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε 

ην IEC 60364). Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 

βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε δηαξξνήο. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο 

(ηχπνο A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη 

κεηά απφ UPS. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη 

ηχπνπ B ζχκθσλα κε ην IEC 60755. 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο 

πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20A, 

πξέπεη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα 

δηαξξνήο 30 mA. 
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Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά είηε 

ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ: 

 Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε. 

 Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
ηεο κνλάδαο. 

 Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε 
ηεο κνλάδαο. 

 Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε 
ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC. 

 Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ 
απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 
160 Α: 0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 
160 Α: 0...3 Α. 

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε 
πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α: 
0...0,5 sec, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 
0...1 sec. 

Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο πνπ 
νθείινληαη ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ). 

8.2.10 Ξπθλσηέο αληηζηάζκηζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ ησλ παξαθάησ πξνηχπσλ θαζψο θαη κε ηηο 
εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

 IEC 60831 Ππθλσηέο ηζρχνο κε ηδηφηεηεο απηνεπνχισζεο γηα A.C. ζπζηήκαηα 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 1 kV. 

 IEC 61921 Ππθλσηέο γηα δηφξζσζε ζπληειεζηή ηζρχνο. πζηνηρίεο ππθλσηψλ 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60439-1 πλαξκνιφγεζε δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60947 Γηαθνπηηθφο εμνπιηζκφο ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60269 Αζθάιεηεο Υ. Σ. 

 IEC 60289 Πελία 

 UL 810 Ππθλσηέο 

Ο πίλαθαο απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο Υ.Σ. ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε 
πςφκεηξν κέρξη θαη 2000 κέηξα. Η αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πγξαζία ζα πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60439-1: 50% πγξαζία θαη κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία 40°C. Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε 
κέγηζην βαζκφ ξχπαλζεο θιάζεο 3, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην πξφηππν IEC 60815 
θαη λα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα αληέρεη ζηελ κφιπλζε ιφγσ αξκνληθψλ θαζψο θαη λα 
απνθεχγεηαη ε ελίζρπζε ησλ αξκνληθψλ. 

Οη αθφινπζνη θαλφλεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 
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 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 415 V (γηα 
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη 
κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 15 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) ≤ 5%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V (γηα 
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 
15 θαη 25 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 5% ≤ THD(I) ≤ 10%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζηα 135, 190 ή 215 Hz 
εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 25 θαη 50 % 
ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 10% ≤ THD(I) ≤ 20%). 

 Λχζεηο θηιηξαξίζκαηνο αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ ε ηζρχο ζε kVA, 
ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 % ηεο ηζρχο ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) > 20%). 

Οη ηξηθαζηθέο κνλάδεο ππθλσηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειψλ απσιεηψλ, ειεγκέλεο ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν IEC 60831 κέξε 1 & 2 θαη ζα απνηεινχληαη απφ κνλνθαζηθά ζηνηρεία. Κάζε 
κνλνθαζηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μεξή κεκβξάλε 
επηκεηαιισκέλνπ πνιππξνππιελίνπ κε ηδηφηεηα απηνεπνχισζεο θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε 
μερσξηζηφ πεξίβιεκα. Σν πιαζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ V0, απηνζβελφκελν, 
ζχκθσλα ην πξφηππν UL 810. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία αζθάιεηα HRC, έλα δηαθφπηε ππεξπίεζεο θαη κηα 
εζσηεξηθή αληίζηαζε εθθφξηηζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν ππθλσηήο ζα 
εθθνξηίδεηαη ππφ ηάζε ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηα 50 V (κέηξεζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ 
ππθλσηή) έλα ιεπηφ κεηά ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ παξνρή ηζρχνο. 

Κάζε κνλάδα ππθλσηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηξεηο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ελψ δελ ζα 
απαηηείηαη ζχλδεζε γείσζεο. 

Σν φξγαλν απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ηθαλφηεηα 
ειέγρνπ ηεο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο θαηάιιεινπ αξηζκνχ βεκάησλ ππθλσηψλ, κέζσ ησλ 
αληίζηνηρσλ ξειέ ππθλσηψλ. Η επηινγή ησλ βεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ηζρχ 
ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνλφκνη, γηα ηελ κεηαγσγή ησλ ππθλσηψλ εληφο θαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60947 – 4 ελψ ε 
ηζρχο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία.  

ε πεξίπησζε δηθηχνπ κνιπζκέλνπ ιφγσ αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 
επηπξφζζεηα, ζηξαγγαιηζηηθά πελία πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60289. 

8.2.11 Αληηθεξαπληθά 

Σα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζηνλ 

γεληθφ πίλαθα Υ.Σ., σζηφζν φηαλ ε απφζηαζε απφ ην γεληθφ αληηθεξαπληθφ σο ηνλ επφκελν 

πίλαθα δηαλνκήο είλαη κεγάιε (> 30m) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα 

αληηθεξαπληθά γηα πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αληηθεξαπληθά «θαηάληη» πξνζηαζίαο 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα αληηθεξαπληθά «αλάληη» πινπνηψληαο κηα επηιεθηηθφηεηα 

φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

 EN 61643-11 Σχπνο (Class) 1, Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη 

ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Η ζπκκφξθσζε ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε 

επάλσ ζηε ζπζθεπή. 
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 IEC 61643-1 Γνθηκή: Κιάζεο I, Κιάζεο II θαη Κιάζεο III Έθδνζε 2 (Μάξηηνο 2005): 

Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60364-4-44 Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη 

ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο 

(δεχμε – απφδεπμε) δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 IEC 60364-5-53 Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 5-534 πζθεπέο γηα 

πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ. 

Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα 

εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ 

θάζεο γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 340 V κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν αληηθεξαπληθφ 

ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ 

αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) 

κε νκνηνγελέο δηζθίν βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 1449 (3ε έθδνζε), 

IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ. 

Η δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε 

(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε 

νπνηνδήπνηε θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε 

κηθξναπηφκαην δηαθφπηε, ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο 

ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά 

UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο.  

8.2.12 Οειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-

1, IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή 

κε ηα πξφηππα UL. 

Η νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο 

ζα πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα 

θαη λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά. 

Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο. 

Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 2 θιάζεηο ελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

IEC 60947–4 (θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20). 

Η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο 55°C. 
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Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην 

ξειέ ηζρχνο. 

Σν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ: 

 Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 

 Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ» 

 εκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

 Λεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start» 

 Λεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο 

 Λεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ 

Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A. 

8.2.13 Κπνπηόλ ηειερεηξηζκνύ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

Σα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ 

ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Οη ιπρλίεο ζα 

είλαη αίγιεο 24 V DC. Οη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε 

βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ65. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή 

θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Σν θάιπκκα ησλ 

ιπρληψλ ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. ε πεξίπησζε 

έλδεημεο πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ 

ιπρληψλ ζα κπνξεί λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Η αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ 

ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε 

κπξνζηηλή κεηαιιηθή πιάθα ησλ πηλάθσλ. 

ηα θπθιψκαηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο 

ηάζεσο κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ 

ιπρληψλ, απηέο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο 

ηνπο. 

ηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε 

ιπρλία. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to 

test) ή ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο 

κε ην πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε 

230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Η αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2 

kV γηα ελδεηθηηθά 12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη 

ηεο θσηεηλφηεηαο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Η θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά 

ην 0,8 W. 

8.2.14 Όξγαλα κεηξήζεσο 

Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα 

πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 
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Σα φξγαλα κεηξήζεσο γηα πίλαθεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ DIN 43700 θαη DIN 

43718, νη πεξηνρέο κεηξήζεσο ζην DIN 43701 θαη νη αληηζηάζεηο κεηξήζεσο ζην DIN 43703. Ζ 

ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε αθξηβείαο ζα 

αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20
ν
C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0410. 

Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Κάζε φξγαλν ζα 

έρεη δηάηαμε δηνξζψζεσο ηεο κεδεληθήο ζέζεσο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ 

κεδεληθή ζέζε ζε εξεκία. Ζ ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην 

DIN 43835 θαη ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην 

δηακνξθσκέλν δάπεδν δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 2.000 mm. 

Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 

αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο HRC θαη φπνπ πξνβιέπεηαη 

ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηδηαίηεξεο αζθάιεηεο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. 

8.2.14.1 Ακπεξόκεηξα 
Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ακπεξνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:  

 Θα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα 
ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

v. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ 
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

vi. Η θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

8.2.14.2 Βνιηόκεηξα 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνιηνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:  

(1) Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

vii. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ 
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

viii. Η θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

8.2.14.3 Ζιεθηξνληθά πνιπόξγαλα 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα αληηθαζηζηνχλ ηα 

αλαινγηθά φξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο 

αθξίβεηεο κεηξήζεσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο. 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Μέηξεζε θαζηθψλ ηάζεσλ (θάζεηο – νπδέηεξνο) κέρξη 275V AC 50/60 Hz.  

 Μέηξεζε πνιηθψλ ηάζεσλ (θάζε – θάζε) κέρξη 475V AC 50/60 Hz. 

 Κιάζε αθξίβεηαο 1,5%. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC ή 400V AC. 

 Μέηξεζε ξεπκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο θάζεηο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο. 

 H απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (ηχπνο LCD). 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε PLC. 
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8.2.14.4 Κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο 
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC 185, κε ηχιηγκα ζην 

πξσηεχνλ ή δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηξήζεηο εληάζεσο 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πάλσ απφ 30 Α θαη ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 

42600 θαη VDE 0414/12.70.  

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εληάζεσο ζα είλαη: 

(5) Σν δεπηεξεχνλ πελίν ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 5 Α ελψ ην πξσηεχνλ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ εμππεξεηεί. 

ix. Η θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη. Δηδηθφηεξα γηα 

ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ε απαηηνχκελε θιάζε αθξηβείαο ζα είλαη 1, γηα ηξνθνδφηεζε 

ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 3 θαη γηα ηξνθνδφηεζε δηαηάμεσλ αζθαιείαο 5, εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο εθηειεί πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο αλσηέξαο ησλ απαηηνπκέλσλ θιάζεσο αθξηβείαο. 

x. Η κφλσζε ζα είλαη μεξή, γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ζχκθσλα πξνο VDE 

xi. Η νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ζα είλαη 50 Ηz 

xii. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 600 V 

xiii. Η ηάζε δνθηκήο ζα είλαη 3 kV 

xiv. Ο ζπληειεζηήο ππεξεληάζεσο Μ5 (-15 % ζπλνιηθφ ζθάικα ζε 5xΙΝ), φπνπ IN ε 

νλνκαζηηθή έληαζε 

xv. Αληνρή βξαρπθπθιψκαηνο Ι ζεξκηθή έληαζε: Ith = 60 In  

xvi. Γπλακηθή έληαζε: Idyn = 150 In  

xvii. πλερήο ππεξθφξησζε: 20% 

xviii. Κξνπζηηθή ππεξθφξηηζε 60 Ιn (γηα 1 sec) 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν 

ηχπνο, ε ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι. 

Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ αληί απηψλ 

κε ηχιηγκα. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο πξέπεη λα αληέρνπλ, ρσξίο βιάβε, ζηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν 

βξαρπθπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Η σο άλσ 

αληνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα. 

Γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο πξνβιέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξσηεχνληνο. 

8.2.14.5 Κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά IEC 186. Σα ηπιίγκαηα ησλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεσο ζα είλαη εκβαπηηζκέλα θαη ζα κνλψλνληαη κε επνμηθή ρπηνξεηίλε. Θα 

έρνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη ιφγν κεηαζρεκαηηζκνχ, νλνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ, 

νλνκαζηηθή ηζρχ θηι. ε απφθιηζε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ηζρχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 0,5%. 

Σα πξσηεχνληα ηπιίγκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε αζθάιεηεο HRC ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

IEC 60282 θαη καδί κε ηηο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ αγσγψλ ηνπ 
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πξσηεχνληνο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ έληαζε βξαρπθπθιψκαηνο ζην ζεκείν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν κεηαζρεκαηηζηήο. 

Σα ηπιίγκαηα ηνπ δεπηεξεχνληνο ζα πξνζηαηεχνληαη επίζεο κε αζθάιεηεο ησλ νπνίσλ ε 

αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε. 

8.2.14.6 Βαηηόκεηξα 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην IEC 1036. Η 

αθξίβεηα ζα είλαη θιάζεο 2 θαη ζα δηαζέηνπλ νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ έμη ςεθίσλ ζηελ νπνία 

ζα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε kWh. Η ζχλδεζή ηνπο ζα γίλεηαη είηε 

άκεζα είηε κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαηάιιεινπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

8.2.14.7 Ωξνκεηξεηέο 

Οη σξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC, κεραληθνχ ηχπνπ, πέληε ηνπιάρηζηνλ 

ςεθίσλ γηα παξάιιειε ζχλδεζε κε ην θνξηίν, θιάζεο αθξίβεηαο 2, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V 

θαη νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ηz. 

8.2.15 Δπηηεξεηέο ηάζεο 

Οη επηηεξεηέο ηάζεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε θαη ζα δίλνπλ ζε ειεχζεξε ηάζεο κεηαγσγηθή 

επαθή ζήκαλζε ηεο αλσκαιίαο. 

Θα επηζεκαίλεηαη ε απψιεηα θάζεο, ε αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ θάζεσλ, ε αζπκκεηξία 

θάζεο ζε ππφηαζε ζε ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 85 ... 95%, ε αζπκκεηξία θάζεο ζε ππέξηαζε ζε 

ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 105 ... 115%, ε ζπκκεηξηθή ππφηαζε θαη ππέξηαζε ζηα ίδηα ξπζκηδφκελα 

πνζνζηά. 

Η επηηήξεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαη ηνπ νπδέηεξνπ, ζα ππάξρεη πζηέξεζε, ελψ ε επαθή 

ζα κεηάγεηαη ζε ξπζκηδφκελν κεηά ηελ αλσκαιία ρξφλν 0,1 έσο 10 sec. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλαο επηηεξεηήο πνπ λα εθηειεί φια ηα αλσηέξσ γίλνληαη δεθηνί 

θαη δχν καδί πνπ ζα επηηεινχλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ. 

8.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη 

κε ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλνη κε ηα εμήο: 

 Ιζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ιζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΗ 

 Πξφηππα 

a. IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ 

αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο 

εγθαηάζηαζεο. 

b. IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2  πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine 

verifications») θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν. 

c. IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 

ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 

 Ιζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 
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Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο 

πιήξσο πεξαησκέλνη κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηνχο εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο 

απηψλ έηνηκνη γηα ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη ηηο αλαρσξήζεηο ή δηαλνκέο πξνο ηνπο 

ππνπίλαθεο ή ηα θνξηία απηψλ. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, 

αζθαιείαο, ελδείμεσο θιπ ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, 

ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα παξέρεηαη επίζεο άλεζε 

ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ. 

8.3.1 Βαζκόο πξνζηαζίαο 

Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηά πεξίπησζε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 21, 30, 31, 

40, 44 θαη 55 θαηά IEC 60529 εθηφο απφ φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, 

πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ 

ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 

βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ 

δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα έλαληη κεραληθψλ 

θξνχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΙΚ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα πξφηππα IEC 

62262 ή EN 62262 (πξψελ IEC/EN 50102). 

8.3.2 Γνκή πηλάθσλ Σακειήο Ράζεο 

8.3.2.1 Κεηαιιηθά κέξε 

Η ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή 

ιακαξίλα κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ 

θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο 

εληαίνπ ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ εζσηεξηθή άθξε 

ηεο πφξηαο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ 

ιάζηηρν, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ 

γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Η πίζσ, πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη 

θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή 

ηνπο απφ λεξφ θαη ζθφλε. Η είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ ηελ θάησ 

πιεπξά ηνπ (πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα) ε νπνία είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ππεξπςσζνχλ 

ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ε παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο. Ο θάζε πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν ζε πεδία θαη ζα 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο 

15/10, κε αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN 60439-1. H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή 

ζε βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 35 kA. 
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Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα 

θέξνπλ ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ ζηεγαλσηηθφ 

πνιπνπξεζάλεο. 

Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα 

ζηήξημεο θαη επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

304, κε ειάρηζην πάρνο 1,5 mm  

Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ’ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, 

αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα 

είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο 

θαηαζηάζεσο ησλ παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα 

απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή 

θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή 

ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθά 

ησλ πηλάθσλ. 

8.3.2.2 Θύξηνη δπγνί δηαλνκήο 

Η δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δπγνχο ζε 

νξηδφληηα δηάηαμε ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ζε αλεμάξηεην εξκάξην ζε θάζεηε δηάηαμε. Οη 

δπγνί ζα είλαη έλαο γηα θάζε θάζε θαη έλαο γηα ηνλ νπδέηεξν, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε νξηδφληηα 

ηελ κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε 

ζπλδέζεσλ, ζα κνλσζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν, ζα βαθηνχλ κε 

ρξψκαηα φκνηα πξνο απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ζηνπο 

άιινπο πίλαθεο θέξνληαο ηηο ελδείμεηο R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m πεξίπνπ. 

Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ κπνξεί λα είλαη παξάιιειε κε ηελ κπάξα ηεο γείσζεο. 

Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ ΔΣΡ 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Η δηαηνκή ησλ θπξηψλ δπγψλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα 

ηελ κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ζε πιήξε ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο. Η επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ βαζκφ 

πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 

Η ζηήξημε ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ ψζηε 

λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ησλ κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε θσηηά θαη ζε ζεξκφηεηα 

παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1 (960oC 

30 s/30 s). Οη δπγνί ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια 

δηάθαλνπ πιεμηγθιάο, ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια. 
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8.3.2.3 Κπάξεο Νπδεηέξνπ – Γείσζεο 

Οη απινί, ελφο πεδίνπ, πίλαθεο ζα θέξνπλ έλαλ αθξνδέθηε γεηψζεσο ή έλα δπγφ γεηψζεσο. 

Μεγάινη πίλαθεο, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, ζα θέξνπλ ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο 

ζα δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπο θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ε κπάξα γείσζεο θαη ελαιιαθηηθά θαη 

ε κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ πίλαθα. Η κπάξα ηεο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην ήκηζπ 

ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 12 mm x 5 mm. Θα ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο ηελ 

ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν γεηψζεσο θαη ζα 

ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ 

κέξνο (ηακπιάο) θάζε εξκαξίνπ. Η κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα. 

Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 

δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή 

ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 

εμαζθαιίδνληαο ηελ γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κέξσλ ηνπ. 

ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηψπεο) ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 mm2 ζχκθσλα κε ην ΙΔC 

60364-5-54. 

Η κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα 

ζπλδένληαη κε απηή νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νπδέηεξν. 

8.3.2.4 Δζσηεξηθέο θαισδηώζεηο πηλάθσλ 

Μέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ γίλεηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC, φπσο 

νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Η κία πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, 

πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη κεγάιεο 

επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθψο κε ηελ βνήζεηα 

γάληδσλ. Αγσγνί δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα. 

Η εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη’ ειάρηζην ίζεο 

κε απηή ηνπ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ. Η 

ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε σο 

125 A.  

Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm2, ελψ 

απηέο ησλ ζεκάησλ πξνο θαη απφ ην PLC πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο 

κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,0 mm2. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε 

ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαηνκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ' φςε 

νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ. 

Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο 

κε θαηάιιεια ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ 

νπδέηεξνπ) θαη δηαηνκήο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο. Οη 

ζπλδέζεηο πξνο ηνπο δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ 

παξεκβνιή αλνμείδσηεο «ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο 

αζθαιηζηηθήο ξνδέιαο («γξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθφριηνπ. 
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Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδααο νλνκαζηηθήο ηάζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ολνκαζηηθή ηάζε θαισδίνπ Υξψκα θαισδίνπ 

400 V, 230 V AC καχξν 

24 V DC γθξη ή θφθθηλν 

Καιψδην νπδεηέξνπ κπιε 

Καιψδην γείσζεο θίηξηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν 

 

Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

κε θηλεηέο ηζρπξέο κνλψζεηο ΙΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ 

"επηθίλδπλν". 

Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή 

πιαζηηθή πεξηηχιημε ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ αγσγψλ, κε αλεμίηεια 

γξάκκαηα ή αξηζκνχο φκνηα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Η αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη 

θαη ζηα ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο, 

απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκκεο θηι.) θαη ζηα δπν άθξα 

ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ζηα θνπηηά ζχλδεζεο ησλ θηλεηήξσλ.  

Η είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα 

ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα. 

8.3.2.5 Ππλδέζεηο θαισδίσλ 

Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα εθνδηάδνληαη κε 

ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν αθξνδέθηε («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 

Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ 

θιεκκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611 teil 01/11.77, ζε ρψξν εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 

ηειηθή αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα. 

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm2, κε 

δηαθξάγκαηα φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο). 

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκκα. Οη 

θιέκκεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ πνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή 

παξφκνην) θαη φρη απ΄ επζείαο ζηνλ αγσγφ. Σα ρξψκαηα ησλ θιεκκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Δίδνο θιέκκαο ρξψκα 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 V, 230 V κπεδ 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 V DC, αλαινγηθψλ 
ζεκάησλ 

θφθθηλε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ κπιε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε 

8.3.2.6 Ξξόζζεηνο εμνπιηζκόο πηλάθσλ ηύπνπ πεδίσλ 

ε θάζε πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ζα ππάξρνπλ αληηζηάζεηο γηα αθχγξαλζε ηνπ πίλαθα 

(ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ έλαλ ζεξκνζηάηε ή πγξνζηάηε) θαη αλεκηζηήξεο γηα ηελ ςχμε ηνπ (ζα 
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ελεξγνπνηνχληαη απφ έλα ζεξκνζηάηε) θαη εζσηεξηθά θσηηζηηθά, έλα γηα θάζε πεδίν, ηα νπνία 

ζα αλάβνπλ κε έλαλ αλεμάξηεην δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ.  

Η θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε 

ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

8.3.2.7 Ξεδία 

Σα πεδία ελφο πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο σο πξνο ηελ 

ειεθηξηθή ηνπο ζχλδεζε (ζπλδεζκνινγία ηνπο): ην πεδίν εηζφδνπ, ην πεδίν ηξνθνδνζίαο 

θηλεηήξσλ (πεδίν εθθηλεηψλ) θαη ηέινο ην πεδίν απηνκαηηζκνχ θαη νξγάλσλ (ηα νπνία πιεξνχλ 

φια ηα παξαπάλσ): 

Ξεδίν εηζόδνπ. Σν πεδίν εηζφδνπ είλαη ην πξψην πεδίν θάζε πίλαθα. 

Απφ ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα εηζρσξεί ην παξνρηθφ θαιψδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ 

πάλσ ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα (έλα γεληθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 

καγλεηηθά θαη ζεξκηθά ζηνηρεία θαηάιιειν γηα πξνζηαζία θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πίλαθα απφ ππεξθφξησζε θαη βξαρπθχθισκα) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

πεδίνπ. Σν επάλσ κέξνο ηνπ δηαθφπηε ζπλδέεηαη κε ηηο κπάξεο ραιθνχ, θαηάιιεισλ δηαηνκψλ 

θαη ρξσκάησλ, απφ ηελ έμνδν ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε εηζφδνπ ηνπ πίλαθα κέρξη ηνπο δπγνχο. 

Γηα ζχλδεζε κπάξαο – κπάξαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βίδεο ραιχβδηλεο αλνμείδσηεο ½ in x 

40 mm, ηνπνζεηεκέλεο δηαγψληα ζηελ ζχλδεζε. Γεληθά ζα θαηαβιεζεί κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επίηεπμε άξηζηεο ζπλδεζκνινγίαο απφ άπνςε ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο, δειαδή κε ζχληνκεο 

θαη επζείεο, θαηά ην δπλαηφ, δηαδξνκέο κπαξψλ, θαιή πξνζαξκνγή θαη ζχζθημε ζηηο ζπλδέζεηο, 

απνθπγή αδηθαηνινγήησλ δηαζηαπξψζεσλ θηι. 

ην ίδην κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη θαη ηα εμήο: 

 Σξεηο κεηαζρεκαηηζηέο θαηάιιειεο εληάζεσο έλαο γηα θάζε θάζε  

 Όξγαλν επηηήξεζεο ηεο ηάζεο ην νπνίν φηαλ δηαγηγλψζθεη πξφβιεκα ζηελ ηάζε (έιιεηςε, 

κε ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ θηι.) ζα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζην ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ. 

 Σξεηο κηθξναπηφκαηνη 6 Α γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε – βνιηνκέηξνπ 

(έλαο γηα θάζε θάζε) θαη έλαο κηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

πίλαθα κε ηάζε 230 V AC γηα ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα. 

ην ίδην πεδίν ζα ππάξρνπλ θαη ηα φξγαλα έλδεημεο (ηνπιάρηζηνλ ηξία ακπεξφκεηξα, έλα 

βνιηφκεηξν κε κεηαγσγηθφ δηαθφπηε ή αληίζηνηρν πνιπφξγαλν κέηξεζεο), νη ιπρλίεο χπαξμεο 

ηάζεο θαη έλα κπνπηφλ θηλδχλνπ, ην νπνίν φηαλ παηεζεί δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ 

πίλαθα. 

Ξεδία εθθηλεηώλ. Απφ απηά ζα αλαρσξνχλ θαιψδηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε αζθάιεηεο 

(ζην επάλσ κέξνο ηνπ εληαίνπ ηακπιά θάζε πεδίνπ), νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ νκάδεο εθθηλεηψλ 

πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξε επηινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα κε 

ηνλ επηκέξνπο ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε θάζε εθθηλεηή. 

Με ηελ βνήζεηα θαλαιηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα δεκηνπξγεζνχλ 

δηαθεθξηκέλνη ρψξνη ηχπνπ “θνξλίδαο” κέζα ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη φ,ηη 

ρξεηάδεηαη γηα θάζε εθθηλεηή θηλεηήξα (δηαθφπηεο, ξειέ, ρξνληθά θηι.). εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε 

έλα ηέηνην δηαθξηηφ ρψξν ζα ππάξρεη κφλν έλαο εθθηλεηήο έηζη, ψζηε αλνίγνληαο ηελ πφξηα ηνπ 

πεδίνπ λα είλαη επδηάθξηηνη φινη νη εθθηλεηέο ηνπ πεδίνπ. 
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Γηα ηνλ έιεγρν έθαζηνπ θηλεηήξα πξνβιέπεηαη ε ρξήζε επηινγηθνχ δηαθφπηε “Manual – Off – 

Remote” θαη κπνπηφλ start / stop. Σν δηαθνπηηθφ απηφ πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζηελ πξφζνςε ηνπ 

πεδίνπ ηνπ πίλαθα, εθφζνλ απφ εθεί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ θηλεηήξα. ε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη ην δηαθνπηηθφ απηφ πιηθφ λα ελζσκαησζεί ζε 

ηνπηθφ ρεηξηζηήξην, πιεζίνλ ηνπ θηλεηήξα. ηελ πεξίπησζε ηνπηθνχ ρεηξηζηεξίνπ, ην κπνπηφλ 

stop κπνξεί λα είλαη θαη κπνπηφλ καληηάξη θηλδχλνπ κε καλδάισζε. Σν παξαπάλσ δηαθνπηηθφ 

πιηθφ, ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαλαισηή θαη ην είδνο ηνπ 

εθθηλεηή. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε βάλαο ή θαη ζπξνθξάγκαηνο, κε ελδηάκεζεο 

ζέζεηο, εθηφο απφ ην κπνπηφλ stop ζα ππάξρνπλ δχν αθφκα κπνπηφλ: open θαη close. Σα 

κπνπηφλ ζα επελεξγνχλ κφλν ζε επηινγή “Manual” ιεηηνπξγίαο (ηνπηθά ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία), 

πιελ ηνπ κπνπηφλ καληηάξη θηλδχλνπ, πνπ ζα επελεξγεί θαη ζε “Manual” θαη ζε ”Remote” 

ιεηηνπξγία. Με επηινγή “Remote” ιεηηνπξγίαο, ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ζα 

γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ (PLC). 

ηελ πξφζνςε ηνπ πεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εθθηλεηή, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ νη 

απαξαίηεηεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηελ έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθθηλεηή: πξάζηλε γηα 

έλδεημε φηη είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη θφθθηλε γηα έλδεημε παξνπζίαο βιάβεο. ηελ πεξίπησζε 

βάλαο ή θαη ζπξνθξάγκαηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηπξφζζεηα θαη έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο 

βάλαο (αλνηθηή / θιεηζηή). 

ηελ πεξίπησζε εθθίλεζεο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα θάζε ξπζκηζηή, 

ζηελ πξφζνςε ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ πίλαθα, έλα πνηελζηφκεηξν ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηηο 

ζηξνθέο ηνπ ξπζκηζηή φηαλ ν επηινγηθφο δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε MANUAL. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πφξηα ηνπ θάζε πεδίνπ ζα βξίζθνληαη ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εθθηλεηψλ ηνπ 

πεδίνπ θαη κφλν απηνχ. 

Οη ηχπνη ησλ εθθηλεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: εθθηλεηήο αζηέξνο – ηξηγψλνπ, 

εθθηλεηήο απ’ επζείαο εθθίλεζεο, εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter), εθθηλεηήο κέζσ 

νκαινχ εθθηλεηή (soft starter), εθθηλεηήο αλαζηξνθήο, εθθηλεηήο απιήο παξνρήο. 

(2) εθθηλεηήο απ’ επζείαο εθθίλεζεο. 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε 

ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν 

επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, έλα ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο 

(πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο), έλα ξειέ 24 V DC γηα ην θχθισκα ηνπ 

PLC, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 

θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(3) εθθηλεηήο αζηέξα – ηξηγψλνπ 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 

ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα 

ΝC, ηξία ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε 

εθαξκνγήο), έλα ζεξκηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην ξειέ δηθηχνπ ηνπ εθθηλεηή, έλα 

ρξνληθφ ξειέ θαζπζηέξεζεο, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(3) εθθηλεηήο κέζσ νκαινχ εθθηλεηή 
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φκνηνο κε ηνλ απ’ επζείαο εθθίλεζεο ρσξίο ην ηξηπνιηθφ ξειέ, εθηφο αλ απαηηείηαη 

γηα bypass ηνπ εθθηλεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη απηφο ελζσκαησκέλν. 

Έλα ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ 

θηλεηήξα απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ επηηπγράλεηαη 

απφ ηνλ νκαιφ εθθηλεηή. 

(4) εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ ηνλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter) θαη ην δηαθνπηηθφ 

πιηθφ πξνζηαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ inverter (αζθάιεηεο ή 

απηφκαηνο δηαθφπηεο) θαη απφ ειεθηξνλφκν απνκφλσζεο εθφζνλ απαηηείηαη. Γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθθηλεηή δχν ηνπιάρηζηνλ βνεζεηηθά ξειέ, έλα 

ξειέ 24 V DC γηα ην θχθισκα ηνπ PLC, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(6) εθθηλεηήο αλαζηξνθήο 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 

ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα 

ΝC, δχν ηξηπνιηθά ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε 

εθαξκνγήο), έλα κηθξναπηφκαην 6Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 

θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(7) Δθθηλεηήο απιήο παξνρήο 

Ο εθθηλεηήο ηχπνπ απιήο παξνρήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα 

καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC. 

Κάζε εθθηλεηήο ζα έρεη σξνκεηξεηή πνπ ζα πιεξνθνξεί γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηλεηήξα ηνλ νπνίν ηξνθνδνηεί. 

Ξεδίν απηνκαηηζκνύ θαη νξγάλσλ. Σν πεδίν απηφ ζα είλαη ην ηειεπηαίν θάζε πίλαθα. ’ 

απηφ ην πεδίν ζα βξίζθεηαη ην ηξνθνδνηηθφ 24 V DC γηα ην θχθισκα PLC, ην PLC θαη νη 

ηξνθνδνζίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη νη θιέκκεο ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ησλ 

θπθισκάησλ 24 V DC θαη ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ κέζσ ησλ θιεκκψλ 

απηψλ ζηηο θάξηεο ηνπ PLC. Τπάξρνπλ επίζεο νη θιέκκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εμσηεξηθά 

θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνζίαο ησλ νξγάλσλ. 

ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη έλα κπνπηφλ «RESET» (ρξψκαηνο 

πξάζηλνπ) ην νπνίν ζα επαλαθέξεη ηνλ πίλαθα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζθάικα, κηα 

ελδεηθηηθή ιπρλία πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε δηθηχνπ θαη κηα ελδεηθηηθή ιπρλία επηθνηλσλίαο 

(ρξψκαηνο πξάζηλνπ). 

Όια ηα ηεκάρηα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλα ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα «ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ» πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. ηελ πιάθα ζην βάζνο ηνπ πίλαθα 

φια ηα φξγαλα ελφο εθθηλεηή ή κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα αλαγλσξίζηκα 

απφ ηα φξγαλα ησλ άιισλ εθθηλεηψλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ θαη ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο 

θσδηθφο κε ηα ζρέδηα. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρέδηα 

«OΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ». 

ηελ κεησπηθή φςε ζα ππάξρνπλ πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο πηλαθίδεο ζηεξεσκέλεο κε 

αλνμείδσηεο βίδεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ην θάζε φξγαλν θαη θηλεηήξα θαη ζα έρνπλ ηνλ 

αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπο. 
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8.3.2.8 Σσλεπηνί θαη επίηνηρνη πίλαθεο κηθξήο ηζρύνο 

Πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο γηα δηαλνκή  125 A δελ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ, 

αιιά κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζεξκνπιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ή απφ 

κεηαιιηθφ πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνπο θαη ζα εγθαζίζηαληαη ρσλεπηνί ή επίηνηρνη. Σν πιαζηηθφ ή 

πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θσηηά σο 650°C θαη ζε 

ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα θαη ζα έρεη ππνζηεί δνθηκέο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60695-2-1. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη θιάζεο θιάζε κφλσζεο ΙΙ 

(ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 60335-1) κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

θπθισκάησλ ηζρχνο. Όινη νη πίλαθεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN 60439-3. 

Κάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηελ πιάηε (ρσλεπηή ή κε), ην εζσηεξηθφ αθαηξνχκελν 

θάιπκκα ηνπ εμνπιηζκνχ (κεηψπε) θαη ην πιαίζην κε ηε ζχξα. Δζσηεξηθά ζα είλαη εμνπιηζκέλνο 

κε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN θαη/ή θαηάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

8.3.3 Έιεγρνο θαη δνθηκέο  

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή . 

Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα 

θαζνξηζηεί θαη ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν 

εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα ή ησλ επηκέξνπο 

εμαξηεκάησλ ηνπ, πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

Οη δνθηκέο έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνχο IEC (γηα ηηο απνδφζεηο) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο UNEL (γηα ηηο δηαζηάζεηο) 

θαη κε φινπο ηνπο ελ ηζρχεη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα. 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN 60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε) 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο»)  

 Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο) 

 Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη κεηαμχ 

ελεξγψλ αγσγψλ θαη γείσζεο) 

 Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα) 

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΙΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα 

εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 
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 Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test)  

Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Ηιεθηξηθψλ 

Πηλάθσλ θαη ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Ω ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΗΚΔ» 

 Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα 

 Έιεγρνο βαθήο 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. 

Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8.3.4 Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – πηζηνπνηεηηθά 

Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε, αλ ηνπ δεηεζεί, ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:  

 Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ θαη 

ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ ζεηξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζην έξγν, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα.  

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ 

πιήξσο θαηαζθεπαζκέλσλ πηλάθσλ.  

 
 
 

9    ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ  ΕΔΤΓΟ  ΔΦΔΓΡΗΚΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 

9.1 ΠΘΝΞΝΠ - ΣΟΖΠΖ 

 
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε), ζα είλαη θαηλνχξην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, εθεδξηθήο ηζρχνο 

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, θαηάιιειν λα ιεηηνπξγήζεη σο επηθνπξηθή κνλάδα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ άκεζε θαη απηφκαηε ξεπκαηνδφηεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ζε αλχπνπην ρξφλν ππάξμεη πιήξεο δηαθνπή ή 

αθαηαιιειφηεηα ηνπ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ, έζησ θαη ζε κηα θάζε ηνπ δηθηχνπ απηήο. Έθαζην Ζ/Ε 

ζα κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηα θνξηία ηεο θαηαλαιψζεσο ακέζσο θαη απηφκαηα θαη ζα απνδίδεη 

ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 
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9.2 ΘΔΠΖ 

 
Σν Ζ/Ε ζα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη ζπλδεζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε ππαίζξην ρψξν, κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην θαηαζίγαζεο, 

εμαηξεηηθά ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ.  

 

9.3 ΞΝΗΝΡΖΡΑ  ΔΛΠΩΚΑΡΝΚΔΛΩΛ  ΙΗΘΩΛ  ΘΑΗ  ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 

1. Όια ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ 

αζρνινχληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ, ρσξίο ειαηηψκαηα. Σα πιηθά 

πξέπεη λα έρνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο βάξε θιπ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα 

αληίζηνηρα πξφηππα. 

2. Σα πιηθά ζα είλαη πξνειεχζεσο ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔU) θαη ζα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο ΔΝ, ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ΗΔC θαη ηα πξφηππα ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, φπσο EΛOT, DIN, VDE, BS θιπ. 

3. Έθαζην H/Z ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζεη ησλ νδεγηψλ (θαλνληζκψλ) αζθαιείαο ηεο 

Δ.Δ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 377/93 ΦΔΚ 160 θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE σο 

πιήξεο ζπγθξφηεκα κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο. Θα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ πξσηφηππε δήισζε πηζηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Τπφδεηγκα 

δήισζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά θάζε πξνκεζεπηή θαη απφ ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν δεινχκελνο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο είλαη ν ίδηνο κε 

ηνλ αλαθεξφκελν ζην ππφδεηγκα δήισζεο πηζηφηεηαο CE.    

 

4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη  κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ Ζ/Ε θαη λα βεβαηψλεη φηη ην 

Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ παξαπάλσ πξσηφηππε δήισζε πηζηφηεηαο CE ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

5. Ζ/Ε ην νπνίν δελ ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ σο άλσ πξσηφηππε δήισζε πηζηφηεηαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή δελ ζα παξαιεθζεί 

6. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη ηππνπνηεκέλν πξντφλ εξγνζηαζίνπ ην νπνίν πξέπεη λα 

έρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ. Δπίζεο ην Ζ/Ε πξέπεη λα έρεη ππνζηεί 

επηηπρείο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 

7. Κάζε πιηθφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο φηη απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ή φηη 
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δελ είλαη θαηάιιειν, έρεη ην δηθαίσκα απφξξηςήο ηνπ θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε άιιν 

θαηάιιειν θαη θαηαινγηζκνχ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πιηθνχ ζηνλ Αλάδνρν. 

 
 

9.4 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

 

1. Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε) ζα είλαη θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο, θαηάιιειν λα ιεηηνπξγήζεη σο επηθνπξηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ άκεζε θαη απηφκαηε ξεπκαηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

πεξίπησζε, πνπ ζε αλχπνπην ρξφλν ππάξμεη πιήξεο δηαθνπή ή αθαηαιιειφηεηα ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ, έζησ θαη ζε κηα θάζε ηνπ δηθηχνπ απηήο. Θα κπνξεί λα αλαιάβεη ηα 

θνξηία ηεο θαηαλάισζεο απηφκαηα θαη ζα απνδίδεη ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ γηα ζπλερή 

ιεηηνπξγία. 

2. Σν Ζ/Ε ζα εθηειεί κέζσ ηνπ επηηεξεηή ηάζεο κεγάιεο αθξίβεηαο ζπλερή έιεγρν ηεο 

παξνρήο ΓΔΖ θαη, εθφζνλ θαη νη ηξεηο θάζεηο απηήο έρνπλ θαλνληθή ηάζε, ζα θαηαιήγεη 

ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο πξνο θαηαλάισζε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αθαηαιιειφηεηαο 

ηνπ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα εηδηθφ 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα δηαθφπηεη ηε ξεπκαηνδφηεζε κέζσ δηθηχνπ ΓΔΖ θαη ζα 

εθθηλεί ην Ζ/Ε γηα λα αλαιάβεη ηα θνξηία ηεο θαηαλάισζεο. 

3. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ζηελ θαλνληθή 

ηάζε, ζα δηαθφπηεηαη ε ξεπκαηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηε γελλήηξηα θαη ζα 

γίλεηαη αλακεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ηεο θαηαλάισζεο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Καηφπηλ ην 

Ζ/Ε ζα εξγάδεηαη γηα κεξηθά ιεπηά ρσξίο θνξηία γηα λα απνςπρζνχλ ηα θξίζηκα 

ζηνηρεία ηνπ θαη ζα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απηφκαηα γηα λα παξακείλεη ηειηθά ζε 

επηθνπξηθή εηνηκφηεηα. 

4. ηελ πεξίπησζε κε επηηπρνχο εθθίλεζεο, ζα ππάξρεη ζχζηεκα δχν αθφκε απηφκαησλ 

επαλαιεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Αλ ην Ζ/Ε δελ εθθηλήζεη, ηφηε δίδεηαη ζήκα αθνπζηηθφ 

θαη νπηηθφ πξνο εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηνχ γηα έιεγρν. 

5. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα νη επαλαιεπηηθέο πξνζπάζεηεο εθθίλεζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 4.4, λα απμεζνχλ πιένλ ησλ ηξηψλ, έσο θαη εθηά. 

 
 

9.5 ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΝ Ζ/Ε 

 
Σν Ζ/Ε ζα είλαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο κε εληαία κεηαιιηθή βάζε θαη ζα απνηειεί απηνηειή 

κνλάδα πιήξε θαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. Θα είλαη παξαγσγήο επθήκσο γλσζηνχ εξγνζηαζίνπ, 

θαηαζθεπαζκέλν θαη δνθηκαζκέλν ζχκθσλα κε απζηεξνχο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο 

θαλνληζκνχο θαη ζα θέξεη ζήκαλζε C.E. (Δπξσπατθή Έλσζε) βάζεη ηεο νδεγίαο ηεο Κνκηζηφλ 

73/23.  Δπίζεο ζα θέξεη ελζσκαησκέλα ηα παξαθάησ κέξε θαη παξειθφκελα : 

 

 Τνλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 
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 Σν ςπγείν ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα εηδηθήο ζρεδηάζεσο θαη θαηαζθεπήο γηα ηξνπηθά  θιίκαηα. 

 Τελ ειεθηξνγελλήηξηα. 

 Τνλ εηδηθό ζύλδεζκν δεύμεωο θαη ηνλ ζπλδεζκνζάιακν 

 Τελ εηδηθή ραιύβδηλε ζπγθνιιεηή βάζε κε ηα παξαθάηω κέξε: 

 Καηάιιεια ζηεξίγκαηα απφζβεζεο ηαιαληψζεσλ πνπ ζα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θηλεηήξα /γελλήηξηα θαη ηεο βάζεο, γηα ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ζπκπεξηθνξά σο επζηαζέο ζχζηεκα ζε ηπρφλ δηαηαξαρέο ηνπ δηθηχνπ (απφηνκεο δεχμεηο ή 

απνδεχμεηο θνξηίσλ, βξαρπθπθιψκαηα). 

 Σε δεμακελή θαπζίκνπ κε ηα εμαξηήκαηα ηεο ελζσκαησκέλε ζην πιαίζην ηνπ Ζ/Ε 

 Σνπο ζπζζσξεπηέο κε ηνπο αθξνδέθηεο θαη ηα θαιψδηά ηνπο 

 Τνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ επί ηνπ Η/Ζ κε ηα παξαθάηω κέξε: 

 Πεδίν ελδείμεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκψλ θαη πεδίν πξνζηαζίαο ηεο   γελλήηξηαο (επί 

ηνπ Ζ/Ε). 

 Σν επηθνπξηθφ ζχζηεκα ζπληεξεηηθήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ κέζσ ΓΔΖ. 

 Σνπο απαξαίηεηνπο δηαθφπηεο, αθξνδέθηεο θαη ηηο αζθάιεηεο γηα ηα θχξηα θαη  βνεζεηηθά 

θπθιψκαηα ησλ ζπζθεπψλ ηνπ Ζ/Ε κε ηηο απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο ηνπ πίλαθα. 

 Τνλ απνζηωπεηήξα βηνκεραληθνύ ηύπνπ. 

 

 Παξειθόκελα 

     Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα εμήο παξειθφκελα: 
  

 Αλεμάξηεην πεδίν ηζρχνο (κεηαγσγήο) επίηνηρν ή επηδαπέδην απηνζηήξηρην 

 Βηβιηνγξαθία ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 

■ Πξσηφηππε δήισζε πηζηφηεηαο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

■ Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Ζ/Ε ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο  γελλήηξηαο. 

■ Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα  

■ Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Ζ/Ε ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

■ Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο πίλαθα ειέγρνπ Ζ/Ε ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

■ Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα 

■ Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζέξβηο γελλήηξηαο 
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9.6 ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

 

9.6.1 Γεληθά 

       Θα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, θαη ζα θέξεη ρηηψληα επθφισο 

αληηθαζηζηψκελα. Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο 

ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πνηφηεηαο απφ ην γλσζηφ εξγνζηάζην, κε επαξθή 

ηζρχ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο γελλήηξηαο ζε πιήξεο θνξηίν θαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα εθαξκνγή 

ζε ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (electropak).  

 
 

9.6.2 Γπλαηόηεηα αλάθηεζεο θνξηίνπ (Start load delay) 

       Θα έρεη ην ειάρηζην δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ 70 % ηνπ θνξηίνπ εληφο 10 sec απφ 

εθθίλεζεο θαη ην ππφινηπν 30 % εληφο 5 sec. 

 
 

9.6.3 Οπζκηζηήο ζηξνθώλ (governor) 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα είλαη κεραληθνχ ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, κεγάιεο επαηζζεζίαο 

θαηάιιεινο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα BS 

5514 Class A1 ή θαιχηεξν απηήο.  

 

 

9.6.4 Πύζηεκα ςύμεσο 

       Ζ ςχμε ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κε γιπθφ λεξφ, ζε θχθισκα θιεηζηήο θπθινθνξίαο κέζσ 

αληιίαο. Γηα ηελ ςχμε ηνπ λεξνχ, ζα ππάξρεη εηδηθφ βηνκεραληθφ θπςεισηφ ςπγείν, θαηάιιειν 

θαη γηα ηξνπηθά θιίκαηα, αλεκηζηήξαο πνπ ζα θηλείηαη απφ ηνλ θηλεηήξα θαη εηδηθφο 

ζεξκνζηάηεο ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ. 

 
 

9.6.5 Πύζηεκα ιίπαλζεο 

       Ζ ιίπαλζε ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κε εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ηνπ ιαδηνχ ιίπαλζεο κέζσ 

γξαλαδσηήο αληιίαο εμνπιηζκέλεο κε αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα πίεζεο. Σν θχθισκα ιίπαλζεο 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θίιηξν ιαδηνχ κε εχθνια αληηθαζηζηψκελν εζσηεξηθφ ζηνηρείν. Σν 

ςπγείν ιαδηνχ ζα ςχρεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο γιπθνχ λεξνχ, πξηλ απφ ηελ 

είζνδν ηνπ ζην θχξην ζψκα ηνπ θηλεηήξα, ζα θέξεη έλα καλφκεηξν ιαδηνχ, θαζψο θαη 

πξεζζνζηαηηθή βαιβίδα γηα ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη ρακειήο πίεζεο ηνπ ιηπαληειαίνπ. 

 

 

9.6.6 Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 

       Σν ζχζηεκα θαπζίκνπ ζα απνηειείηαη απφ ηελ θχξηα αληιία πςειήο πίεζεο θαη ηα αθξνθχζηα 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θαπζίκνπ, ηε βνεζεηηθή αληιία πξνζαγσγήο θαπζίκνπ θαη επηπιένλ 

ρεηξνθίλεην κεραληζκφ. ηελ είζνδν ηεο γξακκήο θαπζίκνπ ζα ππάξρεη θίιηξν, ην νπνίν ζα 

θέξεη εζσηεξηθά εχθνια αληηθαζηζηψκελν ζηνηρείν.  
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9.6.7 Πύζηεκα ζπζζσξεπηώλ 

       Θα ππάξρεη ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 12 ή 24 V DC βαξέσο ηχπνπ κνιχβδνπ - νμέσο επί ηεο 

βάζεσο ηνπ Ζ/Ε. Θα απνζθνπεί ζηελ απηφκαηε εθθίλεζε κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ εθθηλεηή 

(κίδαο) κεηά ηελ δηαθνπή ή παξαηεηακέλε βχζηζε ηεο ηάζεο θαη ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηθαλή γηα 

επαλεηιεκκέλεο εθθηλήζεηο ηνπ Ζ/Ε. Θα απνηειείηαη απφ ελαιιαθηήξα εληζρπκέλνπ ηχπνπ κε 

εηδηθφ κεηαζρεκαηηζηή ζπλερνχο ξεχκαηνο. Ζ ζπζηνηρία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα ζχλδεζεο θαη ηνπο αθξνδέθηεο, ελψ ζα ππάξρεη ελαιιαθηηθά θαη ζχζηεκα 

επηθνπξηθήο ζπληεξεηηθήο θφξηηζεο απφ ηε ΓΔΖ. 

 

 

9.6.8 Φίιηξν αέξνο 

       ην ζσιήλα αλαξξφθεζεο αέξα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν εληζρπκέλν θίιηξν ζπγθξαηήζεσο 

ζθφλεο μεξνχ ηχπνπ, κε επθφισο αληηθαζηζηψκελν ζηνηρείν. 

 

9.6.9 Πύζηεκα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο 

      Θα ππάξρεη πιήξεο ζχζηεκα  ειέγρνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνχ πελίνπ πνπ πξνθαιεί ηελ 

απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα (κέζσ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο) καδί κε ηηο 

απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 

 

α. Γηαθνπή ζε πεξίπησζε πηψζεσο ηεο πίεζεο ιαδηνχ. 

β. Γηαθνπή ιφγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 

γ.  Γηαθνπή ιφγν ππεξζηξνθίαο 

δ.  Γηαθνπή ιφγν ρακειήο ζηάζκεο ςπθηηθνχ πγξνχ 
 
 

9.6.10 Πύζηεκα εθθεληξνθόξνπ 

       Ο εθθεληξνθφξνο άμνλαο ζα έρεη έθθεληξα απφ ζθιεξφ ράιπβα κε εηδηθή επεμεξγαζία. Ζ 

κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ ζηξνθαινθφξν άμνλα ζηνλ εθθεληξνθφξν ζα γίλεηαη κε 

νδνλησηνχο ηξνρνχο. Κάζε έκβνιν ηνπ θηλεηήξα ζα θέξεη δχν ειαηήξηα ζπκπίεζεο θαη έλα 

εηδηθήο θαηαζθεπήο ειαίνπ, κε εζσηεξηθφ εηδηθφ ζπεηξνεηδέο ειαηήξην θαζ’φινλ ην κήθνο ηεο 

εζσηεξηθήο πεξηθέξεηαο. Σα έδξαλα ηεο βάζεο θαη ηνπ δησζηήξα δελ ζα επηδέρνληαη 

επηζθεπήο, αιιά ζα αληηθαζίζηαληαη. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 

επρεξήο θαη άλεηε γηα επηζεψξεζε θαη εμαγσγή δηαθφξσλ ηκεκάησλ απηνχ θαη φια ηα 

θηλνχκελα κέξε ηνπ ζα θαιχπηνληαη απφ κεηαιιηθά πιέγκαηα γηα πξνζηαζία. 

 
 

9.6.11 Πύζηεκα ζηξνθαινθόξνπ 

Ο ζηξνθαινθφξνο άμνλαο κε φιεο ηηο κάδεο πνπ θέξνληαη επ’ απηνχ, θαζψο θαη ε επέθηαζή 

ηνπ, δειαδή ν άμνλαο ηεο γελλήηξηαο κε ηηο πεξηζηξεθφκελεο κάδεο ζα απνηεινχλ ειαζηηθφ 

ζχζηεκα δπγνζηαζκηζκέλν δπλακηθά, ψζηε ην παξαγφκελν ξεχκα λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 

ηαιαληψζεηο. 
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9.6.12 Πύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 

Ζ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ απφ ηνλ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ βηνκεραληθνχ ηχπνπ 

ζηγαζηήξα θαη κέζσ θαηαιιήινπ δηαηνκήο ζσιελψζεσλ. 

 

 

9.6.13 Πύζηεκα πξνζεξκάλζεσο λεξνύ 

       Σα Ζ/Ε ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε πξνζεξκαληήξεο λεξνχ θαηάιιειεο ηζρχνο, νη νπνίνη ζα   

ηξνθνδνηνχληαη κε 220V κέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ησλ Ζ/Ε. Οη πξνζεξκαληήξεο ζα 

δηαηεξνχλ ην λεξφ ςχμεσο ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε ππφ δπζκελήο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

 

9.7 ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 

 

Ζ γελλήηξηα είλαη ζα ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ γλσζηφ Δπξσπατθφ εξγνζηάζην, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή  πξφηππα  IEC 34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, 

NEMA MG1-22, CEMA, CSA 22.2 θαη AS1359. H γελλήηξηα είλαη  ζχγρξνλε, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, 

απηνξξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε, κε ειεθηξνληθή δηέγεξζε ζηνλ ίδην άμνλα. Θα είλαη ρσξίο 

ςήθηξεο (brushless) κε πιήξσο αιιεινζπλδεφκελα απνζβεζηηθά ηπιίγκαηα. 

 

 

Σα κύρια ζηοιτεία ηης γεννήηριας είναι : 

Φάζεηο, ηάζε εμφδνπ    3 θάζεσλ 400/230V 

Ηζρχο      20/40 KVA αληίζηνηρα 

Κιάζε      H 

πληειεζηήο ηζρχνο    ζπλθ 0,8 

ηξνθέο / πεξίνδνη     1500 rpm / 50 Hz 

Παξακφξθσζε θπκαηνεηδνχο θακπχιεο THD κηθξφηεξε 1,8 ρσξίο θνξηίν 

Σειεθσληθέο παξεκβνιέο   THF κηθξφηεξεο ηνπ 2% 

 

Ζ γελλήηξηα ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε ππεξθφξησζε θαηά VDE 530 κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηζρχνο 

θαη θαλνληθή ηάζε. Ο βαζκφο απφδνζεο ηεο γελλήηξηαο γηα ζπλθ = 0,8  είλαη 85 %. 

 

H παξεκβνιή ζηε ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα BS800 θαη VDE θιάζε G θαη Ν. 

 

Ζ πξνζηαζία ηεο γελλήηξηαο  ζα  είλαη ΗΡ 22 θαηάιιειε γηα βηνκεραληθή ρξήζε, θιεηζηνχ ηχπνπ κε 

πξνθχιαμε έλαληη ζηαδφλησλ πδάησλ θαη θαιπκκέλα αλνίγκαηα ζηα άθξα ηεο γηα ηνλ απηναεξηζκφ, 

Σν θηβψηην ησλ αθξνδεθηψλ ηνπνζεηεκέλν ζηε γελλήηξηα κε εχθνιε πξφζβαζε, είλαη κεηαιιηθφ, 

ζηεγαλφ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΗΡ44. 

 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ ηπιηγκάησλ ζα είλαη θαηά αζηέξα κε ηνλ νπδέηεξν απεπζείαο γεησκέλν. 
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Ο ξφηνξαο ηεο γελλήηξηαο ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ειεχζεξνο απφ δνλήζεηο. 

Πεξηζηξέθεηαη κέζσ ηνπ εκπξφζζηνπ εδξάλνπ θαη απηνιηπαηλφκελνπ ηξηβέσο κεγάιεο δηάξθεηαο 

δσήο, θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο γελλήηξηαο (single bearing type) 

 

Ζ δηέγεξζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ αλνξζσηηθήο γέθπξαο πνπ πεξηιακβάλεη 6 δηφδνπο θαη δηάηαμε 

πξνζηαζίαο, κέζσ VARISTOR, έλαληη αηθλίδησλ ππεξεληάζεσλ θαη ππεξηάζεσλ. Ζ ηάζε εμφδνπ 

ηεο γελλήηξηαο απηνξπζκίδεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ απηφκαηνπ ξπζκηζηνχ ηάζεο (AVR). Ο 

απηφκαηνο ξπζκηζηήο ηάζεο δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο έλαληη παξαηεηακέλεο 

ππεξδηέγεξζεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα  νθείιεηαη ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αηηία. Ζ δηάηαμε 

πξνζηαζίαο απνδηεγείξεη ηελ γελλήηξηα κέζα απφ έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 sec. 

 

H γελλήηξηα ζα θέξεη ζε ζέζε εχθνια επηζεσξνχκελε, ηνλ απηφκαην ειεθηξνληθφ θαη πιήξσο 

ζηεγαλφ ξπζκηζηή ηάζεσο (AVR) κε δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηάζεο εληφο πεξηνρήο      ± 

10 % ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο απφ 

0,8 έσο 1 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηξνθψλ. 

 

 

 

9.8 ΕΔΜΖ - ΑΛΡΗΘΟΑΓΑΠΚΗΘΖ ΒΑΠΖ 

 

9.8.1 Βάζε 

Σν ζπγθξφηεκα πεηξειαηνθηλεηήξα ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε ζπγθνιιεηή βάζε βαξέσο 

ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο.  

 

9.8.2 Εεύμε 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη απ’ επζείαο ζπλδεδεκέλα (νκναμνληθά) κε 

ρειψλα πξνζαξκνγήο γηα ηε απνθπγή απεπζπγξακκίζεσο κεηά απφ καθξάλ ρξήζε. Ο 

άμνλαο ηεο γελλήηξηαο ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθφλδπιν ηνπ θηλεηήξα νκναμνληθά κέζσ 

ειαζηηθνχ ζπλδέζκνπ εηδηθήο θαηαζθεπήο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ βιαβεξέο ηαιαληψζεηο ζην 

ζπγθξφηεκα. Γεληθά ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν, αζφξπβν, 

επέιηθην, ηζρπξφ θαη απαιιαγκέλν πιήξσο απφ βιαβεξέο ηαιαληψζεηο θαη θξίζηκα ζεκεία, 

έηζη ψζηε ε αλνκνηνκνξθία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα είλαη ειάρηζηε θαη ην παξαγφκελν ειεθηξηθφ 

ξεχκα ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο. 

 

 

9.8.3 Αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο 

Αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο ζα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ 

θηλεηήξα / γελλήηξηαο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε απνκφλσζε ησλ θξαδαζκψλ ησλ 

πεξηζηξεθφκελσλ κεξψλ. 
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9.8.4 Ξξνθπιαθηήξεο αζθάιεηαο 

Δηδηθφ πιέγκα πξνζηαζίαο θαηά δπζηπρεκάησλ ζα πεξηβάιιεη ηνλ αλεκηζηήξα, ηηο ηξνραιίεο 

αλεκηζηήξα θαη ηνλ ελαιιαθηήξα θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ. Δπίζεο εηδηθφο πξνθπιαθηήξαο 

ζα ηνπνζεηεζεί ζην ςπγείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπςέιεο απφ ρηππήκαηα. 

 

 

9.8.5 Γεμακελή θαπζίκνπ 

ην πιαίζην ηνπ Ζ/Ε ζα ππάξρεη δεμακελή θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα, φπσο: πψκα πιεξψζεσο αλαπλεπζηήξα, πιέγκα δηεζήζεσο, ζσιελψζεηο 

ηξνθνδνηήζεσο θαη επηζηξνθήο θαπζίκνπ πξνο ηνλ θηλεηήξα, πψκα εθθελψζεσο θαη 

ελδεηθηηθφ πεξηερνκέλνπ θαπζίκνπ. 

 

 

 

9.9 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ 

 (Ασηόμαηος ΔΕΗ - Η/Ζ). 

 

Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ζα επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε θαη  ζα 

δηαηίζεηαη ζε δχν πεδία: 

 

α. Πεδίν ελδείμεσλ θαη απηνκαηηζκψλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν θαη ζηεξηγκέλν επί ηεο 

εληαίαο βάζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ην circuit breaker. 

β. Πεδίν κεηαγσγήο (ηζρχνο)  επηηνίρην ή επηδαπέδην. 

 

9.9.1 Ξεδίν Δλδείμεσλ Διέγρνπ & Απηνκαηηζκώλ   

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζα είλαη εξκάξην θιεηζηνχ ηχπνπ, ηζρπξήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαί 

εηδηθήο βαθήο, επηζθέςηκνο απφ εκπξφο. Ο σο άλσ πίλαθαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πιαίζην 

ηνπ Ζ/Ε  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο : 

 

9.9.1.1 Όξγαλα ειέγρνπ  

 Σξία ακπεξφκεηξα 

 Έλα ζεξκφκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Έλα καλφκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ ειαίνπ ιίπαλζεο 
 
 

9.9.1.2 Ππζηήκαηα θαη δηαηάμεηο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη  απηνκαηηζκνύ 

Γηα ηνλ έιεγρν, ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε, ν πίλαθαο είλαη 
εμνπιηζκέλνο κε ην electronic control unit (ECU) (ειεθηξνληθή θάξηα)  θαη ςεθηαθή νζφλε 
(digital display) φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ ςεθηαθέο ελδείμεηο : 

 Έλδεημε ηάζεο γελλήηξηαο (Volt) 

 Έλδεημε ζπρλφηεηαο (Ζz) 
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 Έλδεημε σξψλ ιεηηνπξγίαο  

 Έλδεημε ηάζεο κπαηαξηψλ (Volt DC) 
 
 

9.9.1.3 Ππζθεπέο πξνζηαζίαο θαη Alarm 

      Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο θξάηεζεο ηνπ θηλεηήξα ζηηο  θάησζη πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ 

 Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 

 Υακειή πίεζε ιαδηνχ 

 Τπεξζηξνθία ηνπ θηλεηήξα 

 Υακειή ζηάζκε ςπθηηθνχ πγξνχ 
 
Πξνο έκθαζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ ζα ελεξγνπνηνχληαη ερεηηθέο θαη νπηηθέο ζεκάλζεηο. 
 

9.9.1.4 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο 

 Γχν ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηελ έλδεημε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, απφ θεληξηθή  

  παξνρή  ή Ζ/Ε. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία ζήκαλζεο απνηπρίαο εθθίλεζεο. 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο βιαβψλ 

a) Υακειήο πίεζεο ιαδηνχ 

b) Τςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο κπαηαξίαο 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία επηινγήο ζέζεσο ιεηηνπξγίαο, reset, ρεηξνθίλεηε, απηφκαηε, δνθηκαζηηθή. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία επηινγήο ςεθηαθήο απεηθφληζεο κεηξήζεσλ, Volt, Hertz, Volt κπαηαξίαο, 
σξψλ ιεηηνπξγίαο. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία Ζ/Ε ππφ θνξηίν. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία alarm ελεξγνπνηεκέλν. 
 

9.9.1.5 Θέζεηο επηινγήο ιεηηνπξγίαο 

 Απηφκαην  

 Υεηξνθίλεην 

 Γνθηκή 

 Reset 

 Δπηινγέαο ςεθηαθήο απεηθφληζεο κεηξήζεσλ   
   
 Έλα ηξηθαζηθφ επηηεξεηή ηάζεσο ηεο θεληξηθήο παξνρήο, κεγάιεο αθξίβεηαο, ν νπνίνο 

ζα επηηεξεί ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο θεληξηθήο παξνρήο θαη αλ κεησζεί ε ηάζε θάησ 
νξηζκέλσλ νξίσλ, έζησ θαη ζηε κηα θάζε,  ζα δίλεηαη εληνιή κέζσ ηνπ επηηεξεηή λα 
εθθηλήζεη ην Ζ/Ε θαη λα ζπλδέζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζην δίθηπν ηεο γελλήηξηαο. 

 
 Δπηθνπξηθφ ζχζηεκα ζπληεξεηηθήο θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ ην ξεχκα ηεο 

θεληξηθήο παξνρήο (ΓΔΖ). 
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 Όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ρξνλνδηαθφπηεο, βνεζεηηθέο αζθάιεηεο, αθξνδέθηεο γηα ηα 
θχξηα θαη βνεζεηηθά θπθιψκαηα κε ηηο απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο ηνπ πίλαθα, 
ζπζηήκαηα επηβξάδπλζεο εθθίλεζεο θαη δηαθνπήο ηνπ θηλεηήξα θαη ζχζηεκα 
επηβξάδπλζεο ηεο ζχλδεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ γελλήηξηα κεηά ηελ 
επαλαθνξά ηεο ηάζεο ηεο θεληξηθήο παξνρήο. 

 
 Πιεμνχδεο ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πιήξεηο εληφο ζσιήλσλ 

(πιεμνχδεο DC θαη AC). Οη πιεμνχδεο ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ ελαιιαθηήξα ζα 
ζπλδένληαη κε ηνλ πίλαθα κέζσ βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζπλδεηήξα πνιιαπιψλ 
αθξνδεθηψλ, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ν γξήγνξνο εληνπηζκφο βιάβεο θαη ε εχθνιε 
ζχλδεζε. 

 
 Πξνζηαζία Γελλήηξηαο (Circuit Breaker) 

ηo πεδίν ελδείμεσλ ζα βξίζθεηαη θαη ν απηφκαηνο ηεηξαπνιηθφο  δηαθφπηεο (circuit 
breaker)  ίζεο ηζρχνο κε ην Ζ/Ε, κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο γελλήηξηαο απφ ππεξθφξησζε θαη βξαρπθχθισκα. 

 

 

9.10   Ξεδίν Κεηαγσγήο - Ηζρύνο 

 
Αλεμάξηεην κεηαιιηθφ επίηνηρν ή επηδαπέδην 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. 
 
χζηεκα 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. 
 
Λπρλίεο ελδεηθηηθέο παξνρήο ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν θεληξηθήο παξνρήο ή απφ Ζ/Ε. 
 
Καιψδηα κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πεδίνπ ελδείμεσλ κε ην πεδίν ηζρχνο κε ηελ 
θαηάιιειε αξίζκεζε γηα ηελ ζσζηή ζχλδεζε ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηα δχν πεδία. 
 
 

9.11 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΘΑ ΞΝΒΑΙΙΔΗ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΠΡΖΛ ΔΞΗΒΙΔΞΝΠΑ ΞΖΟΔΠΗΑ  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ, πξηλ ηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε, θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξνχζα ηερληθή 
πεξηγξαθή. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλαθνξέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 
ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα. Όπνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή 
πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ κεηαγσγήο θαη ειέγρνπ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη 
εχθνια αλ ζπκθσλεί ε πξνζθνξά κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη αλ πξνζθέξεη ηερληθά 
πιενλεθηήκαηα 

 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα ζπλδέζεσο ησλ πηλάθσλ κε ην Ζ/Ε. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξεη. 
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 Φπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα 
δηαπηζηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Σν Ζ/Ε ζα παξαδνζεί νπσζδήπνηε κε εγρεηξίδηα ρεηξηζκψλ, OPERATORS MANUAL ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ γελλεηξηψλ θαη ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ 
πηλάθσλ. 

 Με πνηλή απφξξηςεο ηνπ Ζ/Ε θαη πξηλ ηελ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζή ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ 
έξγνπ, ζα ππάξρεη θαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δειψλεη ηα 
παξαθάησ: 

 Σνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ Ζ/Ε κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ. 

 Όηη ην Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξσηφηππε δήισζε πηζηφηεηαο  CE (declaration of 
conformity) ηνπ θαηαζθεπαζηή. Τπφδεηγκα δήισζεο CE λα ππνβάιιεηαη κε ηελ 
πξνζθνξά σο παξάγξαθνη 3.3 θαη 3.4. 

 Όηη ηα ππνβιεζέληα ηερληθά ζηνηρεία θαη θπιιάδηα είλαη αιεζή. 
 
 

9.12 ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 
Ο αλάδνρνο ζα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο. 
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ Ζ/Ε, ζα δίλεηαη απαξαίηεηα κηα πεξηγξαθή 
ησλ φξσλ ηεο εγγχεζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπλ : 
 
Ση πεξηιακβάλεη (πιηθά, εξγαζίεο θιπ). 
 
Πνηεο πεξηπηψζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηελ εγγχεζε. 
 
Ο ρξφλνο άθημεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε αλαγγειίαο βιάβεο θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα εγγχεζεο. 
 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ιφγσ βιαβψλ (DOWN TIME) ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 
 
Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ DOWN TIME ζα επεθηείλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηεο εγγχεζεο θαηά 20 εκέξεο. 
 
 

9.13 ΠΛΡΖΟΖΠΖ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ – ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 

 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ  ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη  ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ηα 
παξαθάησ : 
 

 Όηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθπαηδεχζεη ηερληθφ πνπ ζα ππνδείμεη ν θχξηνο ηνπ 
έξγνπ ζηε ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ηνπ κεραλήκαηνο, ζα δειψλεηαη ππεχζπλα ν 
ηφπνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην πσο ζα θαιπθζνχλ ηα 
έμνδα ηεο (έμνδα κεηαβίβαζεο - επηζηξνθήο – δηακνλήο- δίδαθηξα θ.ι.π.). 

 Όηη ν πξνκεζεπηήο δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζπλεξγείν SERVICE θαη κπνξεί λα αλαιάβεη κε 
ζχκβαζε ηελ πιήξε ηερληθή θάιπςε ηνπ κεραλήκαηνο (κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ εγγχεζεο). 
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 Όηη ζα δηαζέηεη πιήξεο θαη επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, γηα 
θάιπςε ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφλσλ θαη ζα ηα ρνξεγεί ζηνλ  θχξην ηνπ έξγνπ φηαλ ηνπ 
δεηεζνχλ, αλεμάξηεηα κε ηνλ θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
 
 
 

1. ΑΞΘΟΠΘΣΘΑ ΤΛΘΚΟΤ 

 

 Καηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη πξηλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
Ζ/Ε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζα πξνηηκεζεί αμηφπηζην πιηθφ, δει. πιηθφ πνπ ζα 
εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη παξάιιεια ζα έρεη κηθξέο απαηηήζεηο εμφδσλ 
εγθαηαζηάζεσο, ζπληεξήζεσο θαη κεγάιε αληνρή, θαη επί πιένλ ζα θέξεη ηε ζήκαλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Ζ/Ε (Μεραλή - γελλήηξηα - πίλαθαο απηνκαηηζκνχ), 
ηεο Δ.Δ  (CE) θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Θα ιεθζνχλ επλντθά ππφςε ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα 
απνδεηθλχνπλ ηελ πείξα ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθά ή δηεπθξηλήζεηο ηφζν απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, φζν θαη απφ ηνλ αλάδνρν. 
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