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1240. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1241. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1241.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων  σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκα-
τάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµ-
βάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων  αποτελείται από: 
a. Αγωγούς - Σωλήνες 
b. ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 
c. Συσκευές 
d. Φωτιστικά 
e. Πίνακες 
f. Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 
g. Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 
h. Ηλεκτροκινητήρες 
i. ∆ιάφορα εξαρτήµατα 
j. Υποσταθµό 
k. Συγκρότηµα Η/Ζ 
l. Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 
m. Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης 
n. ∆ίκτυο γειώσεων 
o. Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα 

1241.2 Υλικά 

1241.2.1 Αγωγοί - Σωλήνες 
a. Τύποι αγωγών και σωλήνων 
(1) Αγωγοί 
• Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 

135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. 
• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συµ-

φώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 
• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου θερµοπλαστικού συµφώνως 

προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 
• Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθε-

κτικό στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του κυκλώµατος τουλάχιστον 90 λεπτά. 
i. Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό χαλκό, µε µόνωση 

αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική ταινία ανθεκτική στη 
φωτιά. 

ii. Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. 
iii. Εξωτερικός µανδύας: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο κατά IEC 

332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. 
iv. Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. 
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v. Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 
(2) Σωλήνες 

i. Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή ευθείς. 
ii. Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής επενδύσεως, όπως το 

άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 
iii. Σιδηροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, γαλβανισµέ-

νοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πά-
χος τοιχωµάτων συµφώνως προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

iv. Πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο µπετόν. 
v. Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, µεγάλης µηχανικής 

αντοχής σε κρούση. 
vi. Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, κουτιά δια-

κλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 
b. Στηρίγµατα Καλωδίων 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό πλα-
στικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµά-
των και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

c. Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 
Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά γαλβανισµέ-
νες ηλεκτρολυτικά. 
H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους κοχλίες εκτόνωσης 
και πλαστικό UPAT. 

d. Καλωδιώσεις επί εσχαρών 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 30 
µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm και 100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. 
Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος ε-
σχάρας 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Μέγιστη απόσταση 
µεταξύ τους 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Ελάχιστο πάχος ελά-
σµατος 

mm 
100 1,00 1000 2,0 2,0 
200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2,5 2,5 
600 2,00 1500 2,5 2,5 
Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα στερεώνεται µε 
κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 
Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτι-
κό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου 
ή σε περιοχές µε οξειδωτική ατµόσφαιρα. 

e. Κουτιά διακλάδωσης 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του σω-
λήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 
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Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 
f. Κουτιά διακλάδωσης αντιεκρηκτικής εγκατάστασης 

Οι συνδέσεις των καλωδίων NSHou (σε αντιεκρηκτική εγκατάσταση) θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδω-
σης αντιεκρηκτικού τύπου, κατηγορίας (Ex)e (αυξηµένης ασφάλειας - INCREASED SAFETY), κατάλληλα για 
τάση µέχρι 500 V. Τα κουτιά µπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή κράµα αλουµινίου.  

1241.2.2 ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 
a. ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας διακοπής τουλά-
χιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. ∆ηλαδή στους χώρους 
που ανήκουν κατά τους κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τε-
τράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγα-
νοί, (µε πλήκτρο επίσης). 
Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α.  
Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί, τύπου ΣΟΥΚΟ. 
Σε  χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί, τετράγωνοι, 
λευκοί, ΣΟΥΚΟ. 
Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 
Τα µπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα. 

b. Ρευµατοδότες τριφασικοί 
Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε χυτοσιδερένια θήκη, τετραπολικοί, βιοµηχανικού 
τύπου 25Α/380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση. Οι ρευµατοδότες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους 
ρευµατολήπτες τους. 

1241.2.3 Συσκευές 
a. Στεγνωτήρες χεριών 

Θα είναι ηλεκτρικοί, κατασκευής γνωστού εργοστασίου, , συνιστάµενοι  από ένα θερµαντικό στοιχείο (ηλε-
κτρική αντίσταση) των 2 KW και ενός φυσητήρα µε παροχή αέρα 2 m3/min κατά µέγιστο. 
Η έναρξη λειτουργίας θα γίνεται µε πίεση ενός κοµβίου ή χειρισµού ενός µοχλού, επανερχόµενου στην αρχι-
κή του θέση αυτόµατα, µετά πάροδο προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος, οπότε επέρχεται κράτηση 
του στεγνωτήρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα θα µπορεί να ρυθµίζεται. 

b. Tαχυθερµοσίφωνες 
Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι συνεχούς ροής του υγρού, τριφασικός 3 Χ 380V, ισχύος .... κατ' ελάχιστον µε 
όλα τα όργανα προστασίας του και ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού. 
Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι επίτοιχος. 

1241.2.4 Φωτιστικά 
a. Φωτιστικά σώµατα φθορισµού - Γενικά 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή 
τοίχου. 
Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαµπτήρες oνοµαστικής ισχύος από 18 W έως 
65 W. 

b. Ηλεκτρικά όργανα - Λαµπτήρες 
i. Στραγγαλιστικά πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. Το στραγγαλι-
στικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο για λαµπτήρες 
STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. 
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Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερµοκρασία του τυλίγµατος θα διατη-
ρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερµότητας και όχι 
µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 
Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22 

ii. Λυχνιολαβές 
Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, περιστροφικού τύπου 
ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λει-
τουργίας του λαµπτήρα. 
Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από ηλεκτρικό 
τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων.  

iii. Λαµπτήρες 
Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ονοµαστικής ισχύος ...............διαµέτρου Φ26  υπό στοιχεία λει-
τουργίας 220V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώµατα 83, 84 ΡΗΙLΙΡS σε LUΜΕΝ. 

c. Σκαφάκι φθορισµού 
Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα :  
i. Σκαφίδιο που περιλαµβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδό-

φυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο σε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής, χρώµατος 
λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήµατα αφής των λαµπτήρων και θα συνδεθούν 
πλήρως. Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης. 

ii. Κάλυµµα 
Το κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος λευκού και θα στηρίζεται στο σκαφίδιο µε δύο κοχλίες. 

1241.2.5 Πίνακες  
a. Μεταλλικά µέρη 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής  
Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι 
ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισµα). 
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες. 

b. Γενικές απαιτήσεις 
(1) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα 

προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(2) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατοµής και 
επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική ένταση του γενικού δια-
κόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδε-
σµολογίας. 

(3) Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο 
κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 

(4) Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι µικρό-
τερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε ε-
κείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

(5) Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολο-
κληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργα-
σία σχετικά µε τις παραπάνω.  

(6) Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια των κα-
τάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
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(7) Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα. 
(1) Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους διακόπτες ανα-

χώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύ-
καµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λει-
τουργίας τουλάχιστον 500V. 

(2) Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες 
λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται από θερµοπλαστική µόνωση. 

(3) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες 
(τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

(4) Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α 
και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

- Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω µέρος του πί-
νακα και εύκολα προσιτό και  

- Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που θα συνδεθούν 
σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

(5) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(6) Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει 
πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

(7) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 
τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

(8) Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του α-
γωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

(9) Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανο-
ξείδωτο χάλυβα. 

(10) Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς και Προδιαγρα-
φές:  

- Ελληνικούς Κανονισµούς 

- VDΕ 0100, 0110, 0660 

- ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

- ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 
(11) Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

- Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του διακόπτη µε 
τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρού-
µε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 

- Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα του κι-
βωτίου του πίνακα. 

- Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό 
προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

(12) Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε το υπόλοιπο 
σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 

- Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του έργου (PAS 
PARTOUT). 

- Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

- Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των 
σχεδίων του πίνακα. 

- Ακροδέκτη γείωσης. 
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(13) Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για µελλοντική επέ-
κταση. 

(14) Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαµέτρου. 
(15) Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα 

οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης  

- Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. 

- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 
c. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί  
(1) Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά ε-

µπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 
(2) Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών 

κλπ. 
(3) Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου ............ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

- Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική  

- Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 
(4) Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ'ελάχιστο 1.5 

mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 
(5) Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της αρεσκείας της 

επίβλεψης. 
(6) Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί της οποί-

ας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 
d. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών  Στεγανοί 
(1) Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι προστασίας 

ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 
(2) Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί 

µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
e. Mεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου  
(1) Γενικά 

Τα παρακάτω αφορούν τα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και τους Πίνακες Κίνησης όλων των 
µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν στο κτίριο. 

(2) Εξοπλισµός 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µέχρι 100Α µέσω ασφαλειοδιακοπτών φορτίου ενδεικτικού τύπου π.χ. .... 
και όχι ασφαλειοαποζευκτών απλών 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µεταξύ 100-1200Α µέσω αυτοµάτων διακοπτών µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά-
θερµικά 

- Αναχωρήσεις προς φορτία από 1200Α και άνω µέσω αυτοµάτων διακοπτών αέρος, συρόµενου τύπου 

- Προστασίες αυτοµάτων διακοπτών: ηλεκτρονικού τύπου δευτερογενούς προστασίας 
(3) Προβλεπόµενη διαµερισµατοποίηση 

- Χωριστό διαµέρισµα κυρίων οριζοντίων ζυγών 

- Χωριστό διαµέρισµα αναχώρηση καλωδίων 

- Χωριστό διαµέρισµα εκάστου διακοπτικού στοιχείου πλήρως αποµονωµένου από τα υπόλοιπα διαµε-
ρίσµατα, είτε αυτό είναι συρόµενου τύπου είτε όχι 
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- Όλες οι κλέµµες ή µπάρες διακοπτών ισχύος ευρίσκονται στο διαµέρισµα των καλωδίων αναχώρησης 

- Όλες οι κλέµµες του αυτοµατισµού εγκαθίστανται χωριστά από τις κλέµµες ισχύος 

- Οι αυτόµατοι διακόπτες συρόµενου τύπου θα µπορούν να τίθενται σε θέση test (semi draw out) µε την 
πόρτα του πεδίου τους κλειστή 

(4) Συνδέσεις 

- Όλες οι συνδέσεις από κύριους ζυγούς σε διακοπτικά στοιχεία τροφοδοσίας, γίνονται µέσω µπάρων 
κατάλληλης διατοµής 

- Τα διακοπτικά στοιχεία µέχρι 160 Α συνδέονται εµµέσως προς τους κύριους ζυγούς µέσω επικεφαλής 
αυτοµάτου διακόπτη ( ή µαχαιρωτών ασφαλειών) που έχει αντοχή βραχυκυκλώµατος ίση µε αυτή των 
ζυγών 

- Οι συνδέσεις από τους αυτόµατους διακόπτες τροφοδοσίας προς τα φορτία γίνονται µέσω κατάλληλων 
κλεµµών και αν οι διακόπτες είναι άνω των 200Α γίνονται µέσω µπάρων που προεξέχουν προστατευ-
µένες από πεδίο καλωδίων. 

(5) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

- Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο 

- Αντοχή σε θερµική και δυναµική καταπόνηση (οι δοκιµές αυτές θα γίνουν στο Κ∆ΕΠ και στην περί-
πτωση που η κατασκευή είναι τυποποιηµένη και ο κατασκευαστής διαθέτει τα πιστοποιητικά τύπου) 

- Χρήση πλαστικών µερών χωρίς αλογόνα, επιβραδυντικά φλόγας µε χαρακτηριστικά απόσβεσης κατά  
ΙΕC 60707 

- Τάση µόνωσης 1000 V 3φ AC, 1500 V DC 

- Τάση λειτουργίας 690 V 3φ Acmax, 750 V DC max 

- Βαθµός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους αγωγούς 

- Οι πόρτες θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5 mm µε επιµετάλλωση Alu-
Zinc και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας περ. 80µm 

- Οι πλαϊνές & πίσω καλύψεις και τα εσωτερικά διαχωριστικά θα είναι γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5mm 

- Τα πλαίσια θα είναι χαλύβδινα, περφορέ, βιδωτά µε επιµετάλλωση Alu-Zinc 

- Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν υποστεί  επιµετάλλωση κατά της οξείδωσης 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C 

- Η κατασκευή και διαµόρφωση των πεδίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς: IEC 60439-1,  CE 
439-1, EN 60439-1, DIN VDE 0660  µέρος 500 

f. Στεγανοί πίνακες διανοµής σε πλαστικά κιβώτια 
Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί τοίχου και σ' εκεί-
νους που είναι κατάλληλοι για  ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 

(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 

(2) Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανοµής αποτελείται από 3 µέρη: την βάση, το κάλυµµα και την µεταλλική 
πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτηµάτων. 

(3) Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις µε πλαστικές βίδες ταχείας 
σύνδεσης. Τα καλύµµατα των κιβωτίων που περιέχουν µικροαυτόµατους πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισµό τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοι-
πο πίνακα. 

(4) Κάθε χειρισµός διακοπτών ή µπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του καλύµµατος 
του κιβωτίου. 

(5) Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαιρούµενου τύπου. Έτσι η 
αφαίρεση του καλύµµατος του πλαστικού κιβωτίου δεν απαιτεί καµία επέµβαση στα παραπάνω. 

(6) Οι πλαστικές διανοµές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. 
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(7) Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και καλύτερα από αυτά: 

Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm kg για τη βάση 
> 400 cm kg για το κάλυµµα 

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση 
< 400 mg για το κάλυµµα 

∆ιηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/mm για τη βάση 
40 ΚV/mm για το κάλυµµα 

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 109 Ω για τη βάση 
0.8 + 1.2-1015 Ω για το κάλυµµα 

Αντοχή σε θερµοκρασίες από -40° έως 120° C 
µέγιστη γραµµική µετά - σε υγρασία 92% < 1% για τη βάση 

µηδέν για το κάλυµµα 
Να µην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει µόνη της (self extinguished) 

(8) Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων θα είναι: 

- Ονοµαστική τάση : 500V, 50 Ηz 

- Κλάση µόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0110 οµάς C 

- Αντοχή σε βραχυκύκλωµα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια 

- Συνθήκες λειτουργίας:σε εσωτερικούς χώρους µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40° C 

- Βαθµός προστασίας ΙΡS 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144 
g. Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για τοποθέτηση επί τοίχου 
(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 

τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 
(2) Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η τοποθέτηση των µπάρων και στο µέσον του πίνακα οριζοντίως, ενώ τα 

καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε από κάτω είτε από πάνω. 
(3) Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της όψης του πίνακα 

περίπου 500 Χ 1000) µπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ οι µεγαλύτερες πλαστικές διανο-
µές θα ενισχύονται στο πίσω µέρος µε κατάλληλα χαλυβδοελάσµατα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα 
στηρίζονται πάνω σε σιδηροκατασκευή (ικρίωµα) γαλβανισµένη εν θερµώ. 

h. Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για ελεύθερη έδραση επί του εδάφους 
(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 

τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 
(2) Το ενιαίο συγκρότηµα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα περιλαµβάνει τις 

κλέµµες, την µπάρα ουδέτερου και την µπάρα της "γης" και θα έχει βαθµό προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο 
υπόλοιπος πίνακας. 

(3) Η µεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιηµένες διατοµές µορφοσίδηρου Ι ή L γαλβανισµένες εν θερ-
µώ. 

i. Πίνακες αυτοµατισµού 
(1) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοµατισµού να είναι εύκολα 

προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(2) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε θερµοπλαστική µό-
νωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια κατάλληλα για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
45oC. 
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(3) Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετι-
κή µε τα παραπάνω. 

(4) Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλων ακρο-
δεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν 
αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθεί-
ας σύνδεση.  Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού). 

(5) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες τύ-
που σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

(6) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(7) Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σήµανσης των φάσε-
ων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν 
χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

(8) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των κυ-
κλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

(9) Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
(10) Οι πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 
j. Υλικά πινάκων 
(1) Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής 
βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 
Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

(2) Μικροαυτόµατοι 
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 
Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέ-
σες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.  
Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη 
στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου "Πε-
ριορισµού έντασης"  και όχι "µηδενικού σηµείου". 

(3) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει µεταξύ των δύο 
αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

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

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει το προη-
γούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο για 
πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(4) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων 

- Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υ-
πάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

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

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου τότε αυτό 
το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο 
για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(5) Αµπερόµετρα – Βολτόµετρα 
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- Τύπος: στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 
96 x  96. 

- Κλάση: 1,5. 

- Έδραση: µέσω ηµιαξόνων. 

- Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα 1 έως 5 VΑ. 

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης, αµπερόµετρα: 50πλή  επί 15, 4πλή 
επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόµετρα:   2πλή επί  1  min. 

- Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση. 

- Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

- Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή /5Α για περιοχή 
µετρήσεων πάνω από 60Α. 

(6) Συχνόµετρα 

- Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 
x 96. 

- Θα έχουν σύστηµα µέτρησης από δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική ιδιοσυχνότητα το καθέ-
να. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και διεγείρονται µηχανικά µέσω ηλεκτροµαγνήτη και 
πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα της συνδεδεµένης τάσης. 

- Ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

- Ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονοµαστικής 

- Ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

- Επιτρεπτή διακύµανση τάσης +20% 

- Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 
(7) Όργανα µέτρησης συντελεστού ισχύος (συνφ) 

- Θα είναι όργανα µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό ανοµοιόµορφο όµοιου 
φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

- Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων .......... 

- έδραση : µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

- τοποθέτηση : κάθετη 

- ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

- πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

- συνδεσµολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και µέσω 1 Μ/Σ  /5Α 

- περιοχή µέτρησης : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 
(8) Βαττόµετρα 

- Θα µετρούν την πραγµατική ισχύ µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µέτρησης για τριφασικό δίκτυο 4 αγω-
γών (µε ουδέτερο) και ανοµοιόµορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, διαστάσεων 96Χ96. 

- ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10 VΑ  έντασης 1.5 VΑ 

- περιοχή µέτρησης  : 0,6 έως 1,2 φαινόµενης ισχύος 

- σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 

1241.2.6 Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 
a. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος 
(1) Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των µετασχηµατι-

στών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, 
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ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθ-
µίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι ενδείξεις θα είναι µε οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

(2) Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα έχουν τα παρακάτω τε-
χνικά χαρακτηριστικά: 

- τάση µόνωσης 1000 V ~ 

- ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

- κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

- ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

- ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που αντιστοιχεί στον πίνα-
κα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά VDΕ 0660/ΙΕC 
157. 

- διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας : 
40°βαθµοί C 

- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή κινητήρα τηλεχειρι-
σµού. 

- Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως διακεκριµένες, και ση-
µειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

(3) Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 
(4) Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε την πόρ-

τα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε  λουκέτο. 
b. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση (Επιλογικοί Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος) 
(1) Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης επιλογικής λειτουργί-

ας σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος των αυτόµατων διακοπτών, που σε σειρά τροφοδοτούν µια εγκατά-
σταση, δηλ. στην απόζευξη του βραχυκυκλώµατος από τον πλησιέστερο αυτόµατο διακόπτη προς αυτό.  

(2) Όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος που ήδη περιγράφη-
καν. Επιπλέον όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την µετάδοση της εντολής για το άνοιγµα του 
διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται από τα µαγνητικά στοιχεία του διακόπτη. 

(3) Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 0 έως 180 ΜS. 
c. Ηλεκτρονόµοι ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS)  
(1) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 
(2) Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, ώστε το ονο-

µαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατοµµύριο χειρισµούς είναι τουλάχιστον 
ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

(3) Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία  η ονοµαστική τους ένταση όµως 
θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

(4) Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε 
ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κα-
τασκευαστή του µηχανήµατος και της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονό-
µου ισχύος για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς. 

(5) Όλοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον βοηθητικές επαφές. 
(6) Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης λειτουργίας του πηνί-

ου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 
(7) Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 46199. 
(8) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC 158. 
(9) Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί. 
(10) Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C. 
(11) Στάθµη θορύβου 30 dB. 
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d. Απλοί διακόπτες φορτίου 
(1) Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ..........., τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και 

απόζευξης κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 
220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ. 

(2) Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό χειρισµού. Εφόσον 
µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε 
θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς έντα-
ση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

(3) Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων διακοπτών 
ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

- Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

- ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

- ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

- Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα. 

- Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα βραχυκύκλω-
σης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

e. ∆ιακόπτης ασφαλείας 
(1) Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι απαραίτητο 

προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και από την παροχή ρεύ-
µατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την 
αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

(2) Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια  ασφαλή προστασία όπως παρα-
κάτω. 

(3) Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα. 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

- Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

- Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

- Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

- Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

- Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι επισκέψιµο 
παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

- Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξηθεί όταν ο διακόπτης είναι 
στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

- Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

- Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το αυτόµατο ρελέ ισχύος 
της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

f. Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  
(1) Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 
(2) Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός 

µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 
(3) Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 
(4) Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 
g. ∆ιακόπτες διαρροής 
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(1) Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από ρεύµα διαρ-
ροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ.  

(2) Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώµατος ανάλογη µε την στάθµη του πίνακα που θα χρησιµοποιη-
θούν. 

h. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 
(1) Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 
(2) Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 
(3) Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 
(4) Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση 

OFF. 
(5) Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 
i. ∆ιακόπτες προστασίας κινητήρων  
(1) Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτισης µε αντιστάθµιση 

θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 
(2) Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει πλήρως τα διάφο-

ρα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 
(3) Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 
(4) Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής (AC3) 

50.000 χειρισµοί. 
(5) Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

1241.2.7 Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 
a. Μεταγωγικοί διακόπτες  

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και 
ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα 
στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. 
Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 

b. Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι  
Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 
(2) Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής :  
 ανάλογα µε τη φόρτιση  5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 
     7,5 Α      DC 22 /  50 V, D.C. 
     5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 
 εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
(3) Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού εφεδρείας 25% - 30%. 
(4) Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20οC µέχρι 50οC. 
(5) Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 
(6) Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 
(7) Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 
(8) Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε συνεχές ρεύµα 

(π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε καθυστέρηση ή ισοδύναµη διάταξη). 
(9) Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 
(10) Στάθµη θορύβου : 30 dB. 
c. Χρονικοί ηλεκτρονόµοι 
(1) Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε λειτουργία 

ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λει-
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τουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την ε-
κτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν 
διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

(2) Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

- Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

- Για λειτουργία σε DC : 250 V 

- Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

- Ονοµαστική ένταση :  

- τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

- ∆ιάρκεια ζωής :  

- Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 106 χειρισµούς. 

- Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί ή ηλεκτρο-
πνευµατικοί : 100%. 

- Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα :±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :±1%. 

- Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα  100 ΜS.  

- Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :  60 ΜS. 
d. Χρωµατισµοί µπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών 
θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 δηλαδή: 

- ΚΟΚΚΙΝΟ:   κίνδυνος 

- ΚΙΤΡΙΝΟ:   προειδοποίηση 

- ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:  ασφαλής λειτουργία 

- ∆ΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 

- ΑΣΠΡΟ:    ουδέτερο, γενική πληροφορία 

- ΜΠΛΕ:    ειδική πληροφορία 
e. Μπουτόν τηλεχειρισµού 
(1) Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm 
(2) Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα είναι διαιρούµενου 

τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το 
χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία ε-
πέµβαση στα µπουτόν. 

(3) Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι ισοδύναµης κατασκευής, ώστε 
να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε 
αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency 
Push Button). 

(4) Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής χρώµατα: 
ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

SΤΟΡ ανάγκης 
Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων κινητήρων ή µο-
νάδων της µηχανής. 
Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση  ανάγκης 
(πινακίδα περιγραφής λειτουργίας κίτρινη). 
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ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος χειρισµού 
Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων  βοηθητικών κινη-
τήρων. 
Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων µιας µη-
χανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου  λειτουργί-
ας ή παραγωγής 
∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα (Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά στο αρχικό 
σηµείο του κύκλου λειτουργίας ή 
εντολή απάλειψης µιας κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Άλλες λειτουργίες εκτός από τις πα-
ραπάνω 

 

(5) Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να τοποθετείται στ' αριστερά 
ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

(6) Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

- Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ  0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 

- ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 
Για   50 VΑ τουλάχιστον         10 x 106 χειρισµοί 
Για  100 VΑ τουλάχιστον          8  x 106 χειρισµοί 
Για 250 VΑ τουλάχιστον           3 x 106 χειρισµοί 
Για  750 VΑ τουλάχιστον  1.2 x 106 χειρισµοί 
Για 1500 VΑ τουλάχιστον  0.3 Χ 106 χειρισµοί 

- Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

- Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 
f. Eνδεικτικές λυχνίες 
(1) Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο ... mm. 
(2) Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι διαιρού-

µενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα στην πλάκα 
συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιδαµβωτικό 
κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαί-
ρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

(3) Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου 
Bayonet.  

(4) Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος ... W. 
(5) Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι κανο-
νική 

Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα (υπερέ-
νταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 
Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή ελάχιστη 
επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, στάθµη, 
πίεση κ.λ.π.) 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη προς 
λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 
Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός λειτουργεί 
Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει ετοιµότητα 
για επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα χειρισµού 
υγιές 
Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 
Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 
Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

(6) Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : .....Α 

- Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον ........ ώρες. 

- Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 
g. Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την δια-
κοπή ρεύµατος. Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs. Ο χρονοδια-
κόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών. 

h. Θερµικά στοιχεία υπερέντασης 
(1) Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω της ενεργοποί-
ησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας µηχανι-
κά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος). 

- Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : 

- υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

- υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

- στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

- κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης  
(2) Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

- τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

- κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

- περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου στον οποίο παρεµβάλλο-
νται τα θερµικά στοιχεία 

- µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

- Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής επαφής να εί-
ναι εφοδιασµένα µε: 

- Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

- Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο για 
να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

- Μπουτόν επαναφοράς. 
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- Μοχλό δοκιµής. 
(3) Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού ολοκληρωθεί η φάση 

της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 
Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη 
θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα. 
Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 φορές το ονοµαστι-
κό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 
Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του κορεσµού. 
Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους απόζευξης στην περιο-
χή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής και συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρο-
νικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

i. Τηλεδιακόπτες χειρισµού φωτισµού (ωστικοί ηλεκτρονόµοι)  
Για το χειρισµό κυκλωµάτων φωτισµού µε τηλεχειρισµό από δύο-τρία ή και περισσότερα σηµεία, όπου προ-
βλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιµοποιηθούν τηλεδιακόπτες µε µηχανική µανδάλωση (καστάνια) ονοµαστι-
κής έντασης 16Α µονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισµού 220 V AC, 50 Hz. Η διάρκεια ζωής των επαφών 
τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται τουλάχιστον στον αριθµό ζεύξεων και αποζεύξεων που 
καθορίζεται πιο κάτω: 

- Για ωµικό φορτίο ή για λαµπτήρες φθορισµού σε ......... χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε ........ χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες πυράκτωσης σε ........ χειρισµούς. 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστηµένοι µέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα) ειδικής διατο-
µής, κατά DIN 46277, όπως και οι µικροαυτόµατοι. 

j. Μετασχηµατιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου  
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε όλους τους πίνα-
κες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν τροφοδοτούνται από το κεντρικό 
σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 
Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού τύπου, οι δε 
πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώ-
λειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής ισχύος. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 

Κανονισµοί VDE 0550 T3 
Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 
Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια 
Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων έλ-

ξης των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 
Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 
Στάθµη θορύβου 30 db 
Τάση δοκιµής 2,5 KV 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα αντίστοιχα όργανα προστασίας στο πρωτεύον και στο 
δευτερεύον. 

1241.2.8 Ηλεκτροκινητήρες 
a. Γενικά 
(1) Παρακάτω προδιαγράφονται κινητήρες και εκκινητές εκτός από:  

- Κινητήρες και εκκινητές µηχανικού εξοπλισµού, που είναι αυτοτελώς εφοδιασµένος µε κινητήρα (κινη-
τήρες ορισµένου σκοπού, όπως κινητήρες ψυκτών, κλπ). 
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- Οποιοδήποτε µηχανικό εξοπλισµό που οδηγείται από µικρούς κινητήρες ισχύος  

- 1/6 ΗΡ ή µικρότερους  και ο οποίος είναι εξοπλισµός επιλογής του κατασκευαστή των αντίστοιχων µο-
νάδων. 

- Όλος ο υπόλοιπος µηχανικός εξοπλισµός (αντλίες, , ανεµιστήρες, κλπ) πρέπει να έχουν κινητήρες ε-
γκατεστηµένους από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού και θα πρέπει να πληρούν τις παραδοχές στις 
προδιαγραφές που δίδονται. 

(2) Όλοι οι κινητήρες θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, εγγυηµένοι να εκπληρώνουν τις προδιαγραφόµενες απαι-
τήσεις χωρίς να παράγουν θόρυβο, υποκείµενοι ωστόσο στις προδιαγραφές θορύβου για όλο το συγκρότη-
µα του οδηγούµενου από τον κινητήρα εξοπλισµού. 

b. Κανονισµοί 
Όλοι οι κινητήρες και τα παρελκόµενα θα ανταποκρίνονται σε κάθε άποψη µε τις γερµανικές προδιαγραφές 
ή ισοδύναµες. 

c. Συνθήκες λειτουργίας 
Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργήσουν σε πλήρη ισχύ και συνεχή λειτουργία πάνω από το επί-
πεδο της θάλασσας µέχρι τα .....m  µε ένα διοχετευόµενο ψυκτικό ρεύµα αέρα, που δεν θα ξεπερνά στις δυ-
σµενέστερες συνθήκες τους 45° C DB/50% RH. 
Κινητήρες που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 50° C. 

d. Απόδοση κινητήρων και συντελεστής λειτουργίας 
Η απόδοση των κινητήρων που θα τοποθετηθούν δεν θα είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από την ιπ-
ποδύναµη που απαιτείται από τον οδηγούµενο εξοπλισµό. 
Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία εργασίας κάτω από την πιο δυσµενή 
συνθήκη φόρτισης που αντιµετωπίζεται µέσα στα όρια τιµών της ονοµαστικής πλακέτας (ισχύς, ρεύµα, κλπ). 
Οι κινητήρες θα επιτρέπουν επί πλέον ένα συντελεστή (ασφαλούς) λειτουργίας του 1,15 δηλ. µία συνθήκη 
συνεχούς κατά 5% υπερφόρτωσης (σε ρεύµατα ρότορα), χωρίς να ξεπερνά την τάξη αύξησης της θερµο-
κρασίας µόνωσης όταν λειτουργεί στην προδιαγεγραµµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

e. Τιµές τάσεων λειτουργίας 
Κινητήρες µονοφασικοί θα λειτουργούν στα 220 V/50 HZ, ενώ για τους τριφασικούς κινητήρες τα αντίστοιχα 
µεγέθη είναι στα 380 V/50 HZ. 
Ο κινητήρας θα είναι ικανός να εξασφαλίζει την δεδοµένη τάξη απόδοσής τους, στην δεδοµένη ταχύτητα, σε 
οποιαδήποτε τάση µέσα στα όρια του 95% έως 105% της προδιαγεγραµµένης τάσης. 

f. Εξυπηρετήσεις και τύποι 
Κινητήρες µέχρι την ισχύ των 0,75 KW θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί µε εκκινητήρα πυκνωτή εκτός εκεί-
νων για 1/6 ΗΡ και µικρότερους που µπορούν να είναι της επιλογής του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Κι-
νητήρες πάνω από 0,75 KW θα είναι τριφασικοί και επαγωγικού τύπου. 
Όλοι οι κινητήρες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιλαµβανοµένων και των ψυκτικών πύργων) 
θα είναι τελείως κλειστού τύπου αερόψυκτοι ΙΡ 54. 
Οι κινητήρες θα είναι µίας σταθερής ταχύτητας εκτός αν καθορίζεται ή προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι κινη-
τήρες δύο ταχυτήτων θα έχουν ξεχωριστές περιελίξεις. 
Τριφασικοί κινητήρες των 7,5 KW και πάνω θα είναι τύπου Υ-∆. 

g. Προδιαγραφές θερµοκρασιών και τάξης µόνωσης 
Η µόνωση για όλους τους κινητήρες θα είναι για τροπικό κλίµα, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς, οι κινητήρες θα 
έχουν µόνωση F τάξης κατάλληλης για την λειτουργία µέσα στα απαιτούµενα όρια αύξησης της θερµοκρα-
σίας. 

h. Κατασκευή των κινητήρων 
(1) Γενικά 

Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται µε χυτοσιδηρό σκελετό και θα εφοδιάζονται µε χυτοσιδηρά κιβώτια καλω-
δίων, µε πρόβλεψη των κατάλληλων ακροδεκτών για την σύνδεση κυκλωµάτων ισχύος και βοηθητικών. 
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Οι περιελίξεις του κινητήρα θα αντέχουν στις καταπονήσεις που προέρχονται από την περίοδο εκκίνησης. 
Οι περιελίξεις θα έχουν επεξεργασία µε το εγκεκριµένο µονωτικό υλικό το κατάλληλο για προστασία εναντί-
ον της υγρασίας και ελαφρών όξινων ή αλκαλικών συνθηκών. 

(2) Τριβείς κινητήρα  
Προβλέπονται τριβείς σφαιριδίων ή κυλινδρικοί µε εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίδες άξονα, µε δυνατό-
τητα επαναλίπανσης, εκτός των µόνιµα σφραγισµένων όπου οι κινητήρες είναι µικροί και φυσιολογικά µη 
προσβάσιµοι για συνήθη συντήρηση.  
Όπου οδηγοί ιµάντες ή άλλου τύπου οδηγοί δηµιουργούν εγκάρσια ή αξονική πίεση στον κινητήρα, θα το-
ποθετηθούν τριβείς σχεδιασµένοι να αντιστέκονται στο φορτίο της πίεσης. Οι µικροί ελαφρού φορτίου κινη-
τήρες επιτρέπεται να έχουν τριβείς στήριξης τύπου περιβλήµατος άξονα. 

(3) Προστασία θερµικής υπερφόρτωσης 

- Κινητήρες τάξης µέχρι 20 KW εφοδιάζονται µε ένα thermistor θετικού συντελεστή θερµοκρασίας. 

- Κινητήρες τάξης από 20 έως 75 KW θα έχουν από ένα thermistor ενσωµατωµένο σε κάθε φάση των 
τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα. 

- Κινητήρες τάξης 76 KW και πάνω θα έχουν δύο thermistors ενσωµατωµένα σε κάθε φάση των τυλιγµά-
των του στάτορα του κινητήρα,  θα είναι διαχωρισµένα από τα κύρια τερµατικά, µέσα στο τερµατικό κι-
βώτιο του κινητήρα. 

- Κινητήρες εξοπλισµένοι µε thermistors θα συνδέονται σε µία µονάδα ελέγχου. 

- Η µονάδα ελέγχου θα συνδέεται εσωτερικά µε τα thermistors και τον εκκινητή για να κόβει τον εκκινητή 
όταν ένα ή όλα τα thermistors έχουν υπερθερµανθεί. 

(4) Ικανότητα έναρξης 

- Κάθε κινητήρας θα είναι ικανός να ξεκινά τόσο συχνά όσο καθορίζεται από το αυτόµατο σύστηµα ελέγ-
χου και όχι λιγότερο από πέντε ξεκινήµατα ανά ώρα για κινητήρες που ελέγχονται από χειριστή. 

- Οι κινητήρες µιας φάσης θα είναι εφοδιασµένοι µε πυκνωτή εκκίνησης. 

- Όλοι οι κινητήρες που είναι µικρότεροι των 7,5 KW θα ξεκινούν απ' ευθείας και το ρεύµα εκκίνησης δεν 
θα ξεπερνά πάνω από 6 έως 7 φορές το ονοµαστικό. 

- Όλοι οι κινητήρες πάνω από 7,5 KW θα έχουν εκκίνηση τύπου αστέρα- τριγώνου εκτός αν προδιαγρά-
φεται διαφορετικά. 

(5) Πλάκα στοιχείων κινητήρα 
Θα τοποθετηθεί µεταλλική πλάκα στοιχείων για κάθε κινητήρα που θα αναγράφει την πλήρη ταυτότητα του 
κατασκευαστή, µεγέθη λειτουργίας, χαρακτηριστικά, κατασκευή, ειδικά χαρακτηριστικά και παρόµοιες πλη-
ροφορίες. 

(6) Ταµπέλα λίπανσης 
Κάθε κινητήρας θα εφοδιάζεται µε µόνιµες οδηγίες λίπανσης από τον κατασκευαστή. 

(7) Τερµατικά κιβώτια και αγωγοί 

- Οι τριφασικοί κινητήρες θα εξοπλίζονται µε χυτοσιδηρά τερµατικά κιβώτια. Τα τερµατικά κιβώτια και οι 
χώροι των τερµατικών συνδέσεων θα είναι επαρκούς µεγέθους, ώστε να διαθέτουν άνετο χώρο για την 
κατασκευή και επίτευξη των συνδέσεων. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα είναι ευλύγιστοι και επαρκούς µήκους ώστε να επεκταθούν σε απόσταση όχι 
µικρότερη των 100 χλστ. πέρα από το "πρόσωπο" του τερµατικού κιβωτίου. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα εφαρµόζονται µε υποδοχές ακροδεκτών χωρίς συγκολλήσεις κατάλληλες για 
προσαρµογή σε ακροδέκτες εγκατεστηµένους στην εξωτερική καλωδίωση. Προβλέψεις για το µέγεθος 
του τερµατικού κιβωτίου, µήκους αγωγών, µέγεθος ανοιγµάτων για τις καλωδιώσεις και τύπος τερµατι-
κών ακροδεκτών θα γίνουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές ή πρακτικές. 

(8) Χρωµατισµός 
Οι κινητήρες θα προσκοµίζονται µε το φινίρισµα του κατασκευαστή. Τα τελικά στρώµατα και το πρώτο εσω-
τερικό χρώµα θα είναι βιοµηχανικής ποιότητας, µε δοκιµασµένα ανθεκτικά συστατικά, µε υψηλές αντοχής 
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στον ήλιο και σε θερµοκρασία µέχρι 200 βαθµούς C, χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες, ξεφλούδισµα και αποχρω-
µατισµό. 

i. Εκκινητές 
(1) Γενικά 

Εκτός από τις περιπτώσεις που τµήµατα µηχανικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι αυτοτελώς εξοπλισµένα 
µε τον δικό τους εκκινητή κινητήρα και πίνακα ελέγχου, οι εκκινητές κινητήρα ή οι πίνακες εκκινητών (MSP) 
ή τα κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC), θα διατίθενται για την έναρξη και προστασία των ηλεκτρικών κινητή-
ρων της µονάδας. 
Όλοι οι εκκινητές (ή ΜSP ή MCC) θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Όπου ο εκκινητής κινητήρα ή η θέση διακόπτη κυκλώµατος δεν είναι µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητήρα, 
θα προβλεφθεί διακόπτης ασφαλείας για την δυνατότητα αποσύνδεσης µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητή-
ρα. 
Τα παρακάτω θα είναι οι γενικές απαιτήσεις για όλους τους µαγνητικούς εκκινητές ή τις ανάλογες µονάδες 
εκκινητών:  

- Οι εκκινητές θα είναι του απαιτούµενου τύπου και θα έχουν προστασία θερµικής υπερφόρτωσης σε 
κάθε φάση και θα έχουν εξωτερική χειροκίνητη επαναφορά (reset). Οι σπείρες λειτουργίας θα είναι κα-
τάλληλες για 240Volt, µίας φάσης, λειτουργίας σε 50 ΗΖ. Οι αυτόµατοι ρυθµιστές (relays) υπερφόρτω-
σης θα έχουν ρύθµιση Motor Starters από το 85 έως το 115% της ονοµαστικής τάξης. 

- Οι εκκινητές κινητήρων δύο ταχυτήτων θα είναι για κινητήρες µε δύο περιελίξεις. Ο ανάδοχος θα επα-
ληθεύσει τον τύπο των κινητήρων µε δύο ταχύτητες που έχουν στην πράξη εγκατασταθεί και θα προ-
µηθεύσει το τύπο του εκκινητή που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο του κινητήρα. Αυτόµατοι διακό-
πτες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης θα διατεθούν για τους εκκινητές δύο ταχυτήτων. 

- Κάθε εκκινητής θα πρέπει να εφοδιάζεται µε το λιγότερο µία επί πλέον ΝΟ και NC βοηθητική επαφή, 
επιπρόσθετα στις φυσιολογικά ανοικτές και/ ή φυσιολογικά κλειστές βοηθητικές επαφές, απαραίτητες 
για τις ενδεικτικές λυχνίες για το αυτόµατο σταµάτηµα και για άλλες απαιτήσεις της λειτουργίας στην 
πράξη των συστηµάτων όπως προδιαγράφονται. 

- Οι µονάδες εκκινητών θα πρέπει να εφοδιάζονται µε (HAND-OF-AUTO) διακόπτες επιλογής, πιεστικά 
κουµπιά, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατους χρονοδιακόπτες και άλλες συσκευές, σύµφωνα µε τις παρα-
κάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

- Πιεστικά κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες 
Οι πιεστικοί διακόπτες (push buttons) θα είναι µονάδες υψηλής ποιότητας, κατασκευής, µε στε-
γανότητα και αντοχή σε λάδι. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για 240 V/50 HZ. Oι εν-
δεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου αυτόµατου ή χειροκίνητου ελέγχου (poush to test), κόκκινες για 
την λειτουργία του κινητήρα και πράσινες όταν είναι σταµατηµένες. 

- Αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) 
Oι αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) θα είναι καταλλήλου συνεχούς έντασης, µε πη-
νίο 240 V/50 HZ λειτουργίας.  

- ∆ιακόπτες επιλογής 
Οι διακόπτες επιλογής θα είναι του περιστροφικού τύπου µε προστατευµένες µε κάλυµµα επα-
φές και θα έχουν το απαραίτητο αριθµό επαφών για να ανταποκριθούν σωστά στις λειτουργίες 
ρύθµισης που απαιτούνται. Οι διακόπτες θα εφοδιάζονται µε προστατευτικό δίσκο και χερούλι 
τύπου λαβής όπλου. 

- Βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες 
Όπου απαιτούνται θα προβλεφθούν βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες για συναγερµό και ένδειξη 
λάθους µε πηνία λειτουργίας 240 V/50 HZ και επαφές 10Α. 

- Αυτόνοµοι χρονοδιακόπτες καθυστέρησης (delay relays) 

- Όπου απαιτείται, θα προσαρµόζονται χρονοδιακόπτες από 0,2 έως 180 δευτερολέπτων, µε καθυστέ-
ρηση στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όπως είναι αναγκαίο. Οι αυτόµατοι χρονοδιακόπτες θα 
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ανήκουν στην ίδια κλάση όπως προδιαγράφεται για τους βοηθητικούς αυτόµατους διακόπτες παραπά-
νω. 

- Όλα τα πηνία, πυρήνες, αντιστάσεις, µονώσεις, επαφές, διακόπτες αναστολής - ενεργοποίησης, κλπ. 
των εκκινητών και των αυτόµατων διακοπτών θα είναι του εγκεκριµένου τύπου. Όλα τα µέρη που υπό-
κεινται σε φθορά λόγω σχηµατισµού τόξου, κλπ, θα ανανεώνονται και θα αποκαθίστανται εύκολα. 

- Όλοι οι εκκινητές θα πρέπει να είναι κλεισµένοι στο κατάλληλο περίβληµα, µε στεγανές συνδέσεις εκτός 
αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

(2) Προδιαγραφές 
Όλοι οι εκκινητές και τα παρελκόµενα θα υπόκεινται από κάθε άποψη στις Γερµανικές προδιαγραφές ή σε 
ισοδύναµες. 
Όλοι οι κινητήρες θα πρέπει να εφοδιάζονται µε µία αξιόπιστη διµεταλλική µονάδα (ή µονάδες) θερµικής 
προστασίας και µε εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς (Motor Starter). 
O χρόνος αναστολής - ενεργοποίησης θα παραµείνει σταθερός µετά από αλλεπάλληλες εκκινήσεις. 
Κινητήρες τριών φάσεων θα εφοδιάζονται µε τρεις µονάδες υπερφόρτωσης, µία για κάθε φάση. 
Όλοι οι κινητήρες µέχρι (συµπεριλαµβανοµένων) και των 75 KW θα διατίθενται µε ρυθµιζόµενο το χρόνο 
καθυστέρησης και µε διάταξη αντιστάθµισης θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

j. Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων 
Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων ή µηχανισµοί που περιλαµβάνονται σ' αυτό το τµήµα έχουν ως ακο-
λούθως: 

- Μικρής ισχύος χειροελεγχόµενοι εκκινητές 

- Άµεσης εκκίνησης εκκινητές 

- Εκκινητές αστέρα-τριγώνου 

- Πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) 

- Κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC) 
k. Μικρής ισχύος ΗΡ χειροελεγχόµενοι κινητήρες 
(1) Θα τοποθετηθούν οι χειροελεγχόµενοι µιας φάσης, µικρής ισχύος εκκινητές, οπουδήποτε εκτός εκεί όπου 

ορίζεται µανδάλωση ή αυτόµατη λειτουργία τύπου µεγέθους λειτουργίας και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
όπως απαιτείται. 

(2) Θα εφοδιασθούν µε αυτόµατο διακόπτη θερµικής υπερφόρτωσης µε δυνατότητα προσαρµογής συν ή πλην 
10% της ονοµαστικής τάξης µεγέθους για προστασία των κινητήρων 220 V ισχύος 1/2 ΗΡ ή και µικρότερων. 

(3) Θα τοποθετηθούν εκκινητές µε µηχανισµό ταχείας ελεύθερης σύνδεσης - αποσύνδεσης για αναστολή - ε-
νεργοποίηση, πράσινες λυχνίες ελέγχου, διακόπτες επιλογής για επί τόπου έλεγχο ή τηλεχειρισµό και µε 
διακόπτη απλό ή µε κλειδαριά. Θα τοποθετηθεί ο εκκινητής σε περίβληµα γενικής χρήσης. 

l. Εκκινητές άµεσης εκκίνησης (direct on line) 
(1) Θα τοποθετηθούν εκκινητές για κινητήρες µιας ή τριών φάσεων των 0,5 KW και µεγαλύτερων µέχρι τα 7,5 

KW και για µικρούς κινητήρες, όπου απαιτείται λειτουργία αυτόµατη ή εσωτερικού µανδαλώµατος. 
(2) Θα τοποθετηθούν όλα τα µέρη του εξοπλισµού όπως καθορίζονται σε άλλη παράγραφο για τους µαγνητι-

κούς εκκινητές. 
(3) Οι εκκινητές θα έχουν µία ηλεκτρική αντοχή όχι µικρότερη από χρήσεις σε λειτουργία πλήρους φορτίου. 
m. Εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου 
(1) Θα τοποθετηθούν οι εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου για κινητήρες τριών φάσεων 7,5 KW και µεγαλύτε-

ρων, τύπων, µεγεθών, τάξεως και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως απαιτούνται. 
(2) Θα κατασκευασθούν οι εκκινητές µε συρµάτωση εναλλαγής φάσεων κλειστού κυκλώµατος, τύπου αντίστα-

σης συµπεριλαµβανοµένων τριών τριπολικών διακοπτών ρυθµιζόµενου χρονοδιακόπτη και τριών προστα-
τευτικών ηλεκτρονόµων υπερφόρτωσης. 

(3) Θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται, όπως καθορίζονται σε άλλες παραγράφους για τους 
µαγνητικούς εκκινητές (Motor Starters). 
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n. Πίνακες εκκινητών 
(1) Σκοπός 

Αυτή η παράγραφος εξετάζει τις απαιτήσεις για πίνακες εκκινητών (MSP). Οι πίνακες αυτοί θα εγκαθίστανται 
σε εσωτερικούς χώρους και θα χρησιµοποιούνται µόνο σε θέσεις όπου ο σταθµός και το µέγεθος των κινη-
τήρων που θα ελέγχονται κάνει την χρήση ενός κέντρου ελέγχου κινητήρων µη πρακτική και αντιοικονοµική.  
Θα εξοπλίζονται και θα εγκαθίστανται όπως απαιτείται και θα είναι του τύπου ασφαλείας επιπέδου µετώπου 
(dead front), εφοδιασµένοι µε αποσυνδέσεις ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης εκκινητή. 

(2) Κατασκευή κιβωτίου 

- Η διάταξη του πίνακα εκκινητών (MSP) θα πρέπει να εγκατασταθεί µέσα σε ένα µεταλλικό κιβώτιο µε 
στεγανοποιηµένες ενώσεις. Το κιβώτιο θα είναι κατάλληλο για στήριξη στον τοίχο. Τα κιβώτια θα είναι 
εφοδιασµένα µε ένα κάλυµµα µε τέσσερα τµήµατα χωρίς ανοιγµένο καπάκι, ώστε να έχουν κρυφές κα-
λά προσαρµοσµένες και εξοπλισµένες συνδέσεις και βίδες. 

- Τα καλύµµατα θα είναι από χαλυβδοελάσµατα ντεκαπέ βαµµένα µε ένα πρώτο στρώµα αντισκωριακού 
και φινίρισµα ψηµένου υαλοχρώµατος. 

(3) ∆ιάθεση κιβωτίων σύνδεσης 
Η κατασκευή των κιβωτίων µπάρων σύνδεσης θα έχει χώρο για διακόπτη κυκλώµατος και µονάδες εκκινη-
τών κινητήρων. Καµία πρόσθετη γραµµική-πλευρική συρµάτωση δεν θα απαιτηθεί για την πρόσθετη απο-
συνδέσεων. 

(4) Μονάδες ελέγχου κινητήρων 

- Οι µονάδες ελέγχου κινητήρων θα είναι συνδυασµός εκκινητών µε αποµονωτή διακόπτη µέσα σε ένα 
συµπαγούς κατασκευής µεταλλικό κιβώτιο γενικής χρήσης. 

- Ένα ανοιγόµενο καπάκι θα υπάρχει για κάθε µονάδα ελέγχου, συνδεδεµένο µε την συσκευή αποσύν-
δεσης, για να εµποδίσει το άνοιγµα του καπακιού όταν η συσκευή είναι (ΟΝ), εκτός από την περίπτω-
ση µέσω ενός εξουδετερωτικού σύρτη-διακόπτη που θα επιτρέπει έλεγχο από το ειδικευµένο προσω-
πικό. 

- Κάθε διακόπτης εφοδιάζεται µε ένα εξωτερικό χερούλι µε πρόβλεψη για "κλείδωµα" στις θέσεις "OFF" 
και "ΟΝ" µε σαφή χαρακτηρισµό της θέσης. 

- Οι διακόπτες αποµόνωσης κυκλώµατος θα έχουν γενικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις ηλεκτρικές 
προδιαγραφές. 

- Κάθε µονάδα θα έχει µία ονοµαστική πλακέτα προσκολληµένη στο µπροστινό καπάκι, που θα περιέχει 
ένα µόνιµο αρχείο του τύπου της µονάδας, κατάλογο αριθµών και χαρακτηριστικών και µία θήκη κάρ-
τας. 

- Το µπροστινό καπάκι θα είναι κλειδωµένο µε λουκέτο στην κλειστή θέση. 
(5) Εκκινητές κινητήρων 

- Κάθε εκκινητής θα έχει µια προσθήκη ενός τεµαχίου για υπερφόρτωση µε εξωτερικό µηχανισµό επα-
ναφοράς. 

- Ο εξοπλισµός που ελέγχεται από τις µονάδες και τον πίνακα εκκινητών κινητήρα, θα εφοδιάζεται µε 
τύπους και µεγέθη εκκινητών και πρόσθετων βοηθητικών επαφών, όπως απαιτείται για να ανταποκρι-
θεί µε τις απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου, που καλύπτονται σε άλλα τµήµατα των προδιαγραφών 
και καθώς υποδεικνύεται στα σχέδια. 

(6) Μονάδες διακοπτών αποµονώσεως (Breakers) κυκλώµατος 

- Οι µονάδες διακοπτών αποµονώσεως κυκλώµατος θα εφοδιάζονται για προστασία εισερχοµένων και 
εξερχόµενων τροφοδοτικών καλωδίων, όπου δεν χρειάζεται µαγνητικός εκκινητής ή όπου ο εκκινητής 
θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον κινητήρα που ελέγχει. Οι αποµονωτές κυκλώµατος θα είναι σύµ-
φωνοι µε τις προδιαγραφές. 

- Οι αποµονωτές κυρίου κυκλώµατος θα έχουν µονάδες λήψης και εκποµπής σήµατος σύνδεσης απο-
σύνδεσης. 

(7) Καλωδίωση 
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- Οι πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) θα είναι πλήρως καλωδιωµένοι εσωτερικά από τον κατασκευα-
στή. 

- Τα τερµατικά θα είναι σαφώς χαρακτηρισµένα, οπτικά σύµφωνα µε τα διαγράµµατα του κατασκευαστή. 
Όλη η εσωτερική συρµάτωση θα χαρακτηρίζεται από κωδικά χρώµατα ή σηµατοδότες καλωδίων έτσι 
ώστε το εσωτερικό συνδετήριο κύκλωµα να µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί. 

- Όλη η εξερχόµενη καλωδίωση θα έχει το ίδιο χαρακτηρισµό στο κάθε άκρο. 

- Όλη η καλωδίωση ελέγχου στους πίνακες εκκινητών (MSP) δεν θα είναι µικρότερης διατοµής από 1,5 
MM2. 

(8) Γείωση 
Ένα κιβώτιο σύνδεσης της µπάρας γείωσης θα είναι εγκατεστηµένο σε κάθε κατασκευή κλεισµένη σε µεταλ-
λικό κιβώτιο. Κάθε µονάδα ελέγχου θα είναι αποτελεσµατικά γειωµένη σ' αυτή την µπάρα. 

(9) Ονοµαστικές πινακίδες 
Αυτές προβλέπονται για κάθε συνδεδεµένη συσκευή πάνω στην πόρτα του κιβωτίου. 

o. Σύστηµα Εκκίνησης µε έλεγχο συχνότητας (Inverter) 
(1) Για την ακριβή και συνεχή ρύθµιση της παροχής νερού, οι ηλεκτροκινητήρες όσων αντλιών καθορίζεται στην 

Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικούς ρυθµιστές στροφών (µετατροπείς συχνότητας) ε-
λεγχόµενους από αισθητήρες αναλογικού σήµατος. 

(2) Τα τεχνικά στοιχεία των µετατροπέων συχνότητας, στατού τύπου, είναι : 

- Τάση εισόδου   3x380 V ± 10% ή 220 V ± 10% 

- Συχνότητα εισόδου  48 έως 63 Hz 

- Τάση εξόδου   0 έως 380 V 3Φ ή 1Φ 

- Συχνότητα εξόδου  5 έως 50 Hz 

- Ισχύς    Όπως απαιτείται για κάθε ηλεκτρ/ήρα 

- Υπερφόρτιση   150% της ονοµαστικής ισχύος 
(3) Οι συνθήκες λειτουργίας είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0οC-40oC και σχετική υγρασία < 90%. 
(4) Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει ρυθµιζόµενο χρόνο επι-

τάχυνσης/επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για τις ραδιοπαρεµβολές. Θα έχει είσοδο για α-
ναλογικό σήµα και εξόδους αναλογικές και βοηθητικές επαφές. 

(5) Ο όλος έλεγχος του µετατροπέα θα γίνεται από µικροϋπολογιστή. Η συσκευή θα έχει οθόνη όπου θα εµφα-
νίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς, οι ρυθµισθείσες παράµετροι λειτουργίας καθώς και οι ενδείξεις σφάλ-
µατος και προστασίας σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα, υπέρταση, χαµηλή τάση, χαµηλή/ υψηλή θερµο-
κρασία. 

1241.2.9 ∆ιάφορα εξαρτήµατα 
a. Μετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης  

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης του ρεύµατος φωτισµού προς λειτουργία ρευµατοδοτών ....V, θα 
έχουν χωρισµένα τα τυλίγµατα αυτών πρωτεύον και δευτερεύον µε διαχωριστικό φύλλο χαλκού, γειωµένο. 
Οι πυρήνες αυτών πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών, 
ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής τους ισχύος. 
Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, καλύπτοντας και τους ακροδέκτες 
σύνδεσής τους και φέροντας κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό τους. Θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη 
τοποθέτηση. 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου έκκεντρων, διακόπτοντας την τροφο-
δότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον, όλα διατεταγµένα µέ-
σα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, το οποίο θα στερεούται απ' ευθείας επί του τοίχου. 
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Εάν είναι δυνατόν οι µετασχηµατιστές θα τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες εκ των οποίων τροφοδοτούνται 
σχηµατίζοντας διακεκριµένο πεδίο. Θα είναι γενικά µονοφασικοί, ονοµαστικής ισχύος που αναγράφεται στα 
σχέδια. 

b. Dimmer φθορισµού 
Aποτελείται  από 2 βασικά στοιχεία:  
i. Τον ρυθµιστή της έντασης 

Ο ρυθµιστής θα είναι ηλεκτρονικός,  και κατάλληλος για ρύθµιση φορτίων. H βασική µονάδα θα λει-
τουργεί µε 0-12DC και δύναται να συνδέεται και να ελεγχθεί  υποµονάδες των αυτών δυνατοτήτων 
ρύθµισης. 

ii. Το ποτενσιόµετρο 
Το ποτενσιόµετρο θα είναι µηχανικού τύπου, κατάλληλο για να ρυθµίζει την βασική µονάδα και την 
υποµονάδα. 

c. Ρελέ ελέγχου θερµίστορ (Thermistor)  
To ρελέ ελέγχου αποτελεί τµήµα του συστήµατος θερµικής προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. Συνδυάζεται 
µε αντίστοιχους αισθητήρες θερµοκρασίας 120°C, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα τυλίγµατα του ηλεκτρο-
κινητήρα. 
Το σύστηµα προστασίας πρέπει να παρέχει συνεχή επιτήρηση της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινη-
τήρα για τις παρακάτω συνθήκες:  
i. ∆ιακοπή της µίας φάσης 
ii. Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 
iii. Παρατεταµένο χρόνο εκκίνηση 
iv. Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων 
v. Υπέρταση ή υπόταση 
Το σύστηµα της προστασίας θα λειτουργεί µε ονοµαστική τάση 220V, 50 HZ και µηχανική διάρκεια ζωής 20-
106 χειρισµοί και 1Α και 1Κ βοηθητικές επαφές. Το όλο σύστηµα θα καλύπτεται από τους κανονισµού VDE 
0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11. 

1241.2.10 Υποσταθµός 
a. Πίνακες µέσης τάσης 15/20 KV 

Γενικές απαιτήσεις 
(1) Ο πίνακας Μ.Τ. θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ∆ΕΗ 20 KV, 50 ΗΖ µε ισχύ βρα-

χυκυκλώµατος 250 MVA στα 20 KV. 
Ο πίνακας Μ.Τ. θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους σχετικούς Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0101, VDE 
0670, καθώς και µε τους IEC 298, 129-694 για κυψέλες εσωτερικού χώρου µε µόνιµα συναρµολογηµένο ε-
ξοπλισµό, και θα έχει κύρια µόνωση αέρα. 

(2) Κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. µε όλες τις απαιτού-
µενες ενισχύσεις, και θα είναι κατάλληλη για έδραση επί του εδάφους, πάνω σε βάση από δοκό I των 
100mm. Κανένα στοιχείο υπό τάση 20 KV δεν θα είναι τυχαία προσιτό. Θα έχει επίσκεψη από την µπροστι-
νή πλευρά µε ανεξάρτητη πόρτα. 

(3) Κάθε κυψέλη εκτός από τα στοιχεία διακοπής θα περιλαµβάνει µονωτήρες στήριξης και διέλευσης, ζυγούς 
φάσεων και "γης", όργανα ένδειξης και προστασίας, τα ακροκιβώτια των καλωδίων και τις καταλήξεις τους. 

(4) Εσωτερικά στο µπροστινό και πάνω µέρος της κυψέλης θα διαµορφωθεί µε χαλυβδοελάσµατα ο χώρος των 
βοηθητικών κυκλωµάτων µέτρησης, προστασίας και ελέγχου µε ανεξάρτητη πόρτα. 

(5) Ο χειρισµός των οργάνων ζεύξης και η επιθεώρηση των οργάνων και συσκευών ελέγχου και προστασίας θα 
γίνεται από µπροστά χωρίς άνοιγµα των θυρών. 

(6) Όλα τα προς συντήρηση στοιχεία της κυψέλης θα είναι προσπελάσιµα για επιθεώρηση και συντήρηση τιθέ-
µενα εκτός τάσης µε τους ζυγούς υπό τάση. 

(7) Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εµποδίζουν την είσοδο στην κυψέλη όταν οποιοδήποτε στοιχείο αυτής είναι 
υπό τάση (πλην των ζυγών). 
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(8) Η ηλεκτρική αποµόνωση του χώρου θα επιτυγχάνεται δια µεταλλικών ή εκ βακελίτου προστατευτικών πα-
ρεµβυσµάτων που να εξασφαλίζουν πλήρως την αποµόνωση του χώρου των ζυγών και συγχρόνως την 
αποφυγή χειρισµών που οδηγούν σε κινδύνους για το προσωπικό ή την εγκατάσταση.  

(9) Με τις διατάξεις αυτές θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι προσιτά όλα τα παραµένοντα υπό τάση στοιχεία, τα 
δε καθ' οιονδήποτε τρόπο προσιτά και αποµονωθέντα στοιχεία εντός του χώρου επιθεώρησης ή συντήρη-
σης θα γειώνονται µέσω ειδικής µόνιµης διάταξης µετά την αποµόνωση και προ της δυνατότητας προσέγγι-
σης για επιθεώρηση. 

(10) Συσκευές που απαιτούν συντήρηση, επιθεώρηση δεν µπορεί να βρίσκονται στο χώρο των ζυγών. 
(11) Τα συστήµατα διακοπής και γείωσης θα είναι κατάλληλα µηχανικά αλληλασφαλισµένα, ώστε να εµποδίζεται 

οποιοσδήποτε λανθασµένος χειρισµός. 
(12) Όλα τα χειριστήρια ή οι θύρες θα δύνανται να ασφαλιστούν µε κλειδί στις θέσεις "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

ή "ΓΗ". 
(13) Στην µπροστινή επιφάνεια κάθε κυψέλης θα υπάρχει µιµικό διάγραµµα της ηλεκτρικής συνδεσµολογίας. 
(14) Με κατάλληλες διατάξεις θα εξασφαλίζεται η ακίνδυνη για το προσωπικό εκτόνωση των ιονισµένων αερίων 

σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. Θα υπάρχει στην οροφή κάθε κυψέλης θυρίδα ανακούφισης που θα α-
ποκλείει την προσέγγιση των ζυγών. 

(15) Όλα τα µεταλλικά µέρη των κυψελών εκτός από εκείνα που στην κανονική λειτουργία βρίσκονται υπό τάση, 
θα ενωθούν προς τον αγωγό "γης" µε χάλκινο αγωγό κατάλληλης διατοµής και όχι µικρότερη των 16 mm2. 

(16) Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό Μ.Τ. θα είναι σειράς µόνωσης 20Ν. 
(17) Οι ζυγοί θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό ορθογωνικής διατοµής κατάλληλης ώστε η ανύψωση της θερµο-

κρασίας τους και η δυναµική καταπόνησή τους, σε συνδυασµό µε τους µονωτήρες στήριξης, σε περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος ισχύος τουλάχιστον 14 KA, στα 20 KV, να είναι µικρότερες από τα καθοριζόµενα όρια 
από τους κανονισµούς VDE. 

(18) Ο βαθµός προστασίας του πίνακα θα είναι τουλάχιστον ΙΡ40 κατά DIN 40050 και ΙΕC 144. 
(19) Η σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ και η τροφοδότηση των µετασχηµατιστών ισχύος θα γίνει µε µονοπολικά 

καλώδια Ν2YSY που θα συνδεθούν στο κάτω µέρος κάθε κυψέλης σε τρία µονοπολικά ακροκιβώτια. Το κά-
τω µέρος των κυψελών θα κλειστεί µε τεµάχια λαµαρίνας µετά την τοποθέτηση των καλωδίων. 

(20) Όλος ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελεί µια ενιαία κατασκευή και θα είναι προϊόν ευφήµως γνωστού κατασκευα-
στού, θα υποστεί δε σειρά δοκιµών, για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών του, στο Κέντρο Ερευνών και 
Προτύπων ∆ΕΗ. 

(21) Μετά την εγκατάσταση του πίνακα, στο µπροστινό µέρος αυτού, θα τοποθετηθεί µονωτικό δάπεδο πλάτους 
1,00 m και πάχους κατ' ελάχιστο 10 mm. 

(22) Τα πεδία θα φέρουν άγκιστρα για την ανύψωση και µεταφορά. Το µεταλλικό περίβληµα του πίνακα µετά την 
κατασκευή θα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη βαφή αυτού µε ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα RAL 
9002 πάχους τουλάχιστον 50µ. από σκόνη εποξιδικού πολυεστέρα. 

b. Ανταλλακτικά Υποσταθµού µέσης τάσης  
Ο Υποσταθµός θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω ανταλλακτικά και εργαλεία : 

(1) Τσιµπίδα ασφαλειών 20 KV. 
(2) Χειριστήρια για το χειρισµό των διακοπτών και γειωτών. 
(3) Tρία (3) τηκτά 20 KV ονοµαστικής έντασης ίσης µε τα υπάρχοντα στo  χώρο   τροφοδοσίας του Μετασχηµα-

τιστή 20/0,4 KV. 
(4) ∆οκιµαστικό υψηλής τάσης (20 KV). 
(5) Γάντια υψηλής τάσης (20 KV). 
(6) Κατάλληλη ντουλάπα όπου θα φυλάσσονται τα παραπάνω ανταλλακτικά - εργαλεία. 
(7) ∆ιάγραµµα του κυκλώµατος της Μ.Τ. από ανεξίτηλο µελάνι σε κορνίζα που θα προστατεύεται από τζάµι σε 

διαστάσεις 1,00 x  0,50 m.  
c. Πίνακας Μέσης Τάσης 
(1) Γενικά 
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Τα πεδία θα είναι διαµερισµατοποιηµένα πλήρως µε διακριτούς χώρους ώστε όταν συµβεί ηλεκτρικό τόξο ή 
σφάλµα σε ένα διαµέρισµα να µην υπάρχει δυνατότητα καταστροφής διπλανού διαµερίσµατος ούτε ανθρώ-
πινο ατύχηµα. 

(2) Πεδίο εισόδου 
Το πεδίο εισόδου θα περιλαµβάνει τα εξής: 

- Τριπολικές µπάρες χαλκού 630 Α 

- Αποζεύκτη φορτίου 24KV, 630 Α, 50/125 KV, 16 ΚΑ/1sec πληρωµένο µε SF 6 και χειροκίνητο µηχανι-
σµό λειτουργίας. 

- Γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14 ΚΑ µε χειροµοχλό 
χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση µε τον αποζεύκτη.  

- Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.  

- Αλληλοασφάλιση του αποζεύκτη – γειωτή µε την πόρτα του πεδίου. 
(3) Πεδίο Προστασίας Μ/Σ 

Περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

- Σταθερό τµήµα το οποίο θα περιλαµβάνει τους εξής διαχωρισµένους χώρους οι οποίοι δεν θα επικοι-
νωνούν µεταξύ τους: 

i. χώρος µπαρών χαλκού  
ii. χώρος αποζεύκτη 
iii. χώρος συρόµενου φορείου 
iv. χώρος συνδέσεως καλωδίων και µετασχηµατιστών εντάσεως  
v. χώρος χαµηλής τάσεως 

- Συρόµενο φορείο το οποίο περιλαµβάνει τον αυτόµατο διακόπτη ισχύος. 
Ο διαχωρισµός του σταθερού τµήµατος της κυψέλης στους παραπάνω χώρους πρέπει να δίδει την δυ-
νατότητα επέµβασης στο χώρο σύνδεσης των καλωδίων και των µετασχηµατιστών εντάσεως χωρίς 
διακοπή τάσεως. 
Ο αυτόµατος διακόπτης θα είναι ηλεκτροκίνητος µέσω ελατηρίων αποταµιεύσεως ενέργειας για το 
κλείσιµο και άνοιγµα του.  
Στην θέση κανονικής λειτουργίας του αυτόµατου διακόπτη οι κινητές και σταθερές επαφές αντίστοιχα 
επί του φορείου και επί του πίνακα βρίσκονται σε θέση πλήρους σύζευξης (οι κινητές µέσα στις σταθε-
ρές). Αυτή η θέση του φορείου του διακόπτη ονοµάζουµε «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ». 
Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων του σταθερού τµήµατος µε εκείνα του συρόµενου φορείου 
γίνονται µέσω πολυπολικού εύκαµπτου καλωδίου, µε ειδικά πολυπολικά βύσµατα – πρίζες («αρσενι-
κό» - «θηλυκό»), τοποθετηµένα σε εύκολα προσπελάσιµες θέσεις. Ο διακόπτης για να ανοίξει αυτόµα-
τα, παίρνει εντολή από τον τριπολικό ηλεκτρονόµο προστασίας έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώ-
µατος και από τον ηλεκτρονόµο προστασίας του Μ/Σ.  
Θα προβλεφθούν δύο θέσεις του φορείου: 

- Η «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ», όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

- Η «ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ».  
Στην θέση αυτή οι κινητές επαφές βρίσκονται στην   κατάλληλη απόσταση από τις ακίνητες επαφές του 
πίνακα, ώστε να µην δηµιουργείται κανένας κίνδυνος για το προσωπικό και την εγκατάσταση. Αφού γί-
νει η ζεύξη των βοηθητικών κυκλωµάτων φορείου – σταθερού πίνακα είναι δυνατή η δοκιµαστική λει-
τουργία του διακόπτη στις θέσεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ. 
Και στις δύο θέσεις ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ το φορείο αυτοασφαλίζεται έναντι µετακι-
νήσεών του.  
Καθόλη τη διαδροµή εξόδου του φορείου από τον πίνακα, όλα τα µη υπό τάση σε κανονική λειτουργία 
τµήµατα του φορείου θα είναι γειωµένα µέσω κατάλληλης διάταξης. 
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Μετά την έξοδο του φορείου του διακόπτη από τον πίνακα θα είναι αδύνατη η εντός του πίνακα επί-
σκεψη πρωτού όλα τα υπό τάση στοιχεία εντός του χώρου του διακόπτη τεθούν εκτός τάσης και γειω-
θούν µε κατάλληλη διάταξη, εκτός και αν επιτυγχάνεται η πλήρης αποµόνωση του χώρου του διακό-
πτη. 
Να µην δύναται να εισαχθεί να εξαχθεί το φορείο του διακόπτη από την ΚΑΝΟΝΙΚΗ του θέση παρά 
µόνον όταν ο αυτόµατος διακόπτης βρίσκεται στην θέση ΑΝΟΙΚΤΟΣ. Προσπάθεια εξαγωγής του φο-
ρείου όταν ο διακόπτης είναι στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ θα οδηγεί στο άνοιγµα του διακόπτη.  
Να µην µπορεί ο γειωτής να τεθεί στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ όταν το φορείο του διακόπτη βρίσκεται εντός 
του πίνακα. 
Να µην µπορεί το φορείο του διακόπτη να εισαχθεί εντός του πίνακα όταν ο γειωτής είναι στην θέση 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ. 
Να προβλεφθούν µέτρα για την πλήρη και ΚΑΝΟΝΙΚΗ σύζευξη των ακίνητων επαφών του πίνακα µετά 
των κινητών επαφών του φορείου του διακόπτη. 
Η εξαγωγή και εισαγωγή του φορείου στον πίνακα να είναι εύκολα δυνατή από ένα µόνο άνδρα. 
Οποιαδήποτε χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα για την λειτουργία του αυτόµατου διακόπτη δεν γίνε-
ται αποδεκτή. 
Η  στάθµη µόνωσης του πίνακα θα αναγράφεται στην µπροστινή επιφάνεια του πίνακα.  
Επίσης θα περιλαµβάνει: 
Ένα γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14ΚΑ µε χειροµο-
χλό χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση µε το φορείο του αυτόµα-
του διακόπτη. 
Τρεις µετασχηµατιστές έντασης από χυτορητίνη διπλού τυλίγµατος για την τροφοδοσία του τριπολικού 
ηλεκτρονόµου προστασίας έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος µε χαρακτηριστικά:  

- σειρά µόνωσης 20Ν 

- κλάση ακρίβειας 1 

- συντελεστής κορεσµού 10 

- σχέση µετασχηµατισµού 50/5 Α/5 Α 

- ονοµαστική φαινόµενη ισχύς κατάλληλη για την τροφοδοσία του τριπολικού ηλεκτρονόµου προ-
στασίας. 

(4) Τµήµα χαµηλής τάσης το οποίο περιλαµβάνει: 

- Ένα τριπολικό ηλεκτρονόµο δευτερογενούς προστασίας (ηλεκτρονικού τύπου) έναντι υπερέντασης και 
βραχυκυκλώµατος και διαρροής προς γη, µε σύστηµα τροφοδοσίας από τους µετασχηµατιστές έντα-
σης. 

- Στοιχεία προστασίας σε υπερένταση 
Η χαρακτηριστική τους ένταση-χρονική καθυστέρηση θα είναι αντίστροφου χρόνου. 
Είναι δυνατή η εκλογή, µε την βοήθεια κατάλληλων λήψεων ρεύµατος στο πηνίο λειτουργίας, διαφορε-
τικών χαρακτηριστικών καµπυλών του ίδιου σχήµατος. 
Η τιµή της χρονικής καθυστέρησης θα είναι ρυθµιζόµενη : 

- ρύθµιση ρεύµατος: (ενδεικτικά) 50-200% του ονοµαστικού ρεύµατος του δευτερεύοντος των µε-
τασχηµατιστών έντασης (1 ή 5 Α). 

- ρύθµιση χρόνου: (ενδεικτικά) - 1,3 sec στο δεκαπλάσιο του ρεύµατος που έχει ρυθµιστεί. 

- Στοιχεία προστασίας σε βραχυκύκλωµα 
Είναι δυνατή η συνεχής ρύθµιση του ρεύµατος σε περιοχή (ενδεικτικά) 400 - 1.600 % του ονοµαστικού 
ρεύµατος του δευτερεύοντος των Μ/Σ έντασης (1 ή 5 Α), ενώ ο χρόνος λειτουργίας θα είναι περίπου 10 
MS σε ρεύµα 5 φορές εκείνου που έχει ρυθµιστεί. 
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Ο ηλεκτρονόµος προστασίας θα διαθέτει βοηθητικές επαφές για την εντολή απαγκίστρωσης (TRIP) του 
αυτόµατου διακόπτη Υ.Τ. και τη σήµανση (ALARM) και σύστηµα χειροκίνητης απαλοιφής (RESET) του 
σφάλµατος. 
Επιπλέον ο ηλεκτρονόµος προστασίας θα περιλαµβάνει: 

- Οθόνη display για µετρήσεις έντασης κάθε φάσεως και ρυθµίσεις 

- ∆ιατάξεις για την αποφυγή βραχυκυκλώµατος κατά την αποσύνδεση στοιχείων υπό τάση 

- Εσωτερικό αυτοέλεγχο για την καλή λειτουργία του 

- Υψηλή αντοχή σε ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή κατά IEC 801.4 

- Τρεις λυχνίες αίγλης ένδειξης τάσης των ζυγών µέσω χωρητικών καταµεριστών 

- Τρία Αµπερόµετρα. 
(5) Πεδίο µετρήσεων 

Το πεδίο µετρήσεων θα περιλαµβάνει : 

- Τους µετασχηµατιστές τάσεως και τον ασφαλειοαποζεύκτη 24KV, 630A, 50HZ,125KV,16KA/1sec 

- Ένα SET τριών ασφαλειών, ονοµαστικής τάσης 24 KV, ονοµαστικής έντασης βάσης ασφαλειών 200 Α, 
ονοµαστικής έντασης τηκτού ανάλογη µε την ισχύ του. 

- Οι ασφάλειες θα είναι σύµφωνες µε την προδιαγραφή IEC 281 PART 1 "CURRENT LIMITING 
FUSES". 

- ∆ύο µονοπολικούς µετασχηµατιστές τάσης εκ χυτοριτήνης για την τροφοδοσία των οργάνων µέτρησης 
σε συνδεσµολογία ανοικτού τριγώνου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Σειρά µονώσεις R 20 N  

- Σχέση µετασχηµατιστού 20 KV / 100 V 

- Κλάση ακριβείας 0,5 

- Ονοµαστική συχνότητα 50 Hz 

- Ονοµαστική ισχύς > 50 V Α 

- Ένα ψηφιακό πολυόργανο µε δυνατότητα µέτρησης φασικών τάσεων, ρευµάτων, ενεργού και αέργου 
ισχύος, συχνότητος, συνηµίτονου και αρµονικών 

- Ένα τριπολικό µικροαυτόµατο 6Α για τα τυλίγµατα µέτρησης των Μ/Σ τάσης µε βοηθητικές επαφές 
(1NO+1NC). 

- Ένα µονοπολικό µικροαυτόµατο 6Α για τα τυλίγµατα ανοιχτού τριγώνου των Μ/Σ τάσης µε βοηθητικές 
επαφές (1ΝΟ+1ΝC). 

d. Καλώδιο Μ.Τ. 20 KV τύπου N2YSY 
Τα καλώδια θα είναι µονοπολικά τύπου N2YSY για ονοµαστική τάση λειτουργίας 20KV, δοκιµασµένο στα 
31,5 KV, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές IEC 502/83 και VDE 0273/75, για σύνδεση  υψηλής 
τάσης και µετασχηµατιστή. 
Τεχνικά στοιχεία του καλωδίου 

Ονοµαστική τάση 20 KV 
Αγωγός χαλκός 
Μόνωση πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
Θωράκιση ◊  µια στρώση χάλκινων συρµάτων 

◊  χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγµένη πάνω από τα χάλκινα σύρµατα 
Περίβληµα πλαστικό PVC 

e. Ακροκιβώτια 
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Tα ακροκιβώτια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προκατασκευασµένου κώνου ενδεικτικού τύπου JOSLYN 
κατάλληλα για τα καλώδια 20 KV που θα χρησιµοποιηθούν και θα είναι το ίδιο ασφαλή όσο και τα αντίστοιχα 
καλώδια. 
Τα σηµεία σύνδεσης του ακροκιβωτίου θα είναι πολύ καλά σφιγµένα, ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις 
από δυναµικές καταπονήσεις των σηµείων επαφής. 
Προτού τεθούν σε λειτουργία τα συστήµατα 20 KV τα ακροκιβώτια θα δοκιµασθούν σε τάση µαζί µε τα κα-
λώδια στα οποία θα έχουν τοποθετηθεί. 

f. Μετασχηµατιστής χυτορητίνης  
(1) Γενικά 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για  την µελέτη, την κατασκευή καθώς και τις δοκιµές 
των µετασχηµατιστών ισχύος που θα εγκατασταθούν. 
Οι µετασχηµατιστές ισχύος θα είναι κατάλληλοι για  εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο µε µόνωση από χυτο-
ρητίνη, αυτοψυχόµενοι.  

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µετασχηµατιστή  πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 
Κανονισµοί κατασκευής DIN 42523 
Κανονισµοί – πρότυπα αντοχής σε  VDE 0532, IEC 79-1 έως 76-5 
Τάση βραχυκύκλωσης IEC 726 
Oνοµαστική ισχύς  Βλέπε τεχνική περιγραφή 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας πρωτεύοντος             20 KV 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας δευτερεύοντος            0.231/0.4 KV 
Μεγίστη τάση λειτουργίας                   24 KV 
Συχνότητα                                           50 Ηz 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης για 3sec  40 KA (Rms) ;  
Ισχύς διακοπής                                    250 ΜVA 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1sec)    25KA (Rms) ; 
Tάση βραχυκύκλωσης Uk 6% 
Συνδεσµολογία Dyn 11 
Απώλειες λειτουργίας εν καινό ≤ 3,1 KW 
Απώλειες λειτουργίας υπό φορτίο ≤ 13,7 KW 
Απώλειες χαλκού-σιδήρου κατά IEC76.1 
Βαθµός προστασίας                          ΙΡ 20 
∆ιακύµανση θερµοκρασίας                    -0

0
  έως 35

0
C 

Μέγιστη σχετική υγρασία                  100% 
Τρόπος ψύξης Αυτοψυχόµενος 
Η σχέση µετασχηµατισµού θα µπορεί να µεταβληθεί κατά ±5% τουλάχιστον, σε βήµατα ±2,5 % µε εξωτερικό 
χειρισµό (ΤΑΡ) δηλαδή -5%, -2,5%, 0, +2,5%, +5%. 
Τόσο η µεταβολή της σχέσης µετασχηµατισµού όσο και η αλλαγή τάσης του πρωτεύοντος τυλίγµατος του 
µετασχηµατιστή θα γίνεται µε ειδικούς µεταγωγικούς διακόπτες (ΤΑΡS), µε τον µετασχηµατιστή εκτός τάσης. 

(3) ‘Eλεγχος & προστασία µετασχηµατιστή 
Για την προστασία του µετασχηµατιστή από υπερβολική άνοδο της θερµοκρασίας θα εγκατασταθεί σύστηµα 
επιτήρησης της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων, σε κάθε  φάση.  
Το σύστηµα µε την άνοδο της θερµοκρασίας µέχρις ενός ορίου (κάτω όριο) θα δίνει σήµα προειδοποίησης 
για την αύξηση της θερµοκρασίας (ηχητική σήµανση)  στo BMS εάν η θερµοκρασία συνεχίζει να µεγαλώνει 
µέχρι µίας µεγαλύτερης τιµής (άνω όριο) τότε θα δίνεται εντολή για απόζευξη του µετασχηµατιστή. 
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Οι διατάξεις ελέγχου της µονάδας προστασίας και ένδειξης θα είναι εφοδιασµένες µε επαφές αυτοσυγκρά-
τησης. Σε περίπτωση βλάβης στην µέση τάση θα τίθεται αυτόµατα εκτός ο αντίστοιχος Γενικός ∆ιακόπτης 
στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης. 

(4) Τυλίγµατα 
O M/Σ θα είναι δύο τυλιγµάτων. Τα τυλίγµατα Μ.Τ. και τα  τυλίγµατα Χ.Τ. θα είναι κατασκευασµένα από 
χαλκό µε κλάση µόνωσης. Τα χαρακτηριστικά των τυλιγµάτων είναι: 
Τυλίγµατα Μ.Τ. 
Ονοµαστική τάση                            20KV 
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό ενδεικνυόµενης τιµής 50KV 
Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύµα τάσης µορφής 1,2/50µs, τιµής κορυφής 125KV 
Τυλίγµατα Χ.Τ. 
Ονοµαστική τάση                                              400 V 
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί  1 λεπτό ενδεικνυόµενης τιµής                   10ΚV 

(5) Εξοπλισµός µετασχηµατιστή 
Ο µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω: 

- ακροδέκτες καλωδίων Μ.Τ κατάλληλους για τα καλώδια που χρησιµοποιούνται 

- ακροδέκτες καλωδίων Χ.Τ. και ουδετέρου 

- άγκιστρα αναρτήσεως 

- τροχούς κυλίσεως 

- θερµόµετρο 

- ακροδέκτη γειώσεως 

- διακόπτης ρυθµίσεως της σχέσεως µετασχηµατιστή 

- επίσηµο έντυπο - φυλλάδιο κατασκευαστή πιστοποιητικό δοκιµών 

- πινακίδα τεχνικών στοιχείων και διάγραµµα 
(6) Ενδεικτικές πινακίδες 

Ο Μ/Σ. θα είναι εφοδιασµένος µε µία πινακίδα η οποία θα φέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Μ/Σ και θα 
είναι στερεωµένη στην µπροστινή πλευρά του. 
Η πινακίδα θα περιέχει: 

- τύπο του µετασχηµατιστή 

- όνοµα του κατασκευαστή 

- έτος και αριθµό σειράς κατασκευής 

- αριθµό φάσεων 

- ονοµαστική ισχύ 

- ονοµαστική συχνότητα 

- ονοµαστικές τάσεις 

- ονοµαστική ένταση ρεύµατος 

- συµβολισµός της συνδεσµολογίας 

- αριθµός λήψεων 

- τάση βραχυκυκλώσεως 

- κλάση µόνωσης 

- ολικό βάρος προς µεταφορά 
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- τρόπο ψύξης 
(7) ∆οκιµές 

Ο µετασχηµατιστής θα υποβληθεί στις εξής µετρήσεις, δοκιµές και ελέγχους, που θα γίνουν στο εργοστάσιο  
κατασκευής του . 

- µέτρηση της σχέσης µετασχηµατισµού και έλεγχο της συνδεσµολογίας των  τυλιγµάτων 

- µέτρηση της τάσεως βραχυκυκλώσεως 

- µέτρηση των απωλειών φορτίου 

- µέτρηση των απωλειών και του ρεύµατος κατά την εν κενώ λειτουργία. 

- δοκιµή επαγόµενης τάσεως 
Οι µετρήσεις οι δοκιµές και οι έλεγχοι, θα γίνουν σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή IEC 726. 

(8) Σχέδια και οδηγίες 
Ο µετασχηµατιστής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

- σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνονται απαραιτήτως οι διαστάσεις, το βάρος και τα εξαρτήµατα µε τα 
οποία είναι εφοδιασµένος ο Μ/Σ. 

- οδηγίες συντήρησης και λειτουργία των Μ/Σ. 

- διαγράµµατα συνδεσµολογίας και λειτουργικά σχέδια της 

- προστασίας έναντι ανύψωσης της θερµοκρασίας. 

- πρωτόκολλα δοκιµών 
g. Γείωση υποσταθµού 

Στη θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν: 
i. Τα µεταλλικά µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, σχάρες, µετασχηµατιστές, Bus Ducts 

κλπ.).  
ii. Τα πλέγµατα DARING που τοποθετούνται στα δάπεδα των χώρων υψηλής και χαµηλής τάσης. 
iii. Oι ζυγοί γείωσης των πινάκων Μ.Τ. και των υποπινάκων τους, ο ουδέτερος κόµβος των µετασχηµα-

τιστών και του Η/Ζ. 
Όλες οι συνδέσεις γενικά θα γίνουν µε εξαρτήµατα από χαλκό. Σε περίπτωση σύνδεσης µεταξύ ανοµοιογε-
νών µετάλλων (χαλκού και επιψευδαργυρωµένου χάλυβα) θα παρεµβάλλεται φύλλο µολύβδου ή κατάλληλο 
διµεταλλικό εξάρτηµα. 

h. Αυτόµατη διόρθωση συντελεστού ισχύος 
Στον χώρο κάθε µετασχηµατιστή θα εγκατασταθούν πυκνωτές για την µόνιµη αντιστάθµιση της αέργου ι-
σχύος. Στον χώρο των πεδίων της Χαµηλής Τάσης θα εγκατασταθούν πεδία πυκνωτών για την διόρθωση 
του συντελεστή ισχύος. 
Οι πυκνωτές κάθε βαθµίδας θα είναι συνδεσµολογηµένοι σε τρίγωνο ∆, ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 
600V/50Hz και λοιπών χαρακτηριστικών όπως στο VDΕ 0560. 
Οι πίνακες διόρθωσης του συντελεστή ισxύος θα είναι σύµφωνοι και θα πληρούν τις απαιτήσεις των πινά-
κων Χ.Τ., όπως προδιαγράφονται στην σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
Κάθε πίνακας διόρθωσης του συντελεστή ισχύος θα περιλαµβάνει : 
i. Γενικό διακόπτη ισχύος. 
ii. Για κάθε αναχώρηση προς βαθµίδες πυκνωτών προβλέπεται: 

- Μια βάση τριπολικών µαχαιρωτών ασφαλειών µε φυσίγγια για την προστασία κάθε βαθµίδας 
πυκνωτών.  

- Ένα ρελέ ισχύος (contactor) κατάλληλο για τη ζεύξη και την απόζευξη της βαθµίδας των πυκνω-
τών, µε αντιστάσεις εκφόρτισης. 

iii. Συσκευή αυτόµατου ελέγχου CΟSφ µε τα εξής χαρακτηριστικά : 
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- βαθµίδες 12 µε διαδοxή εισόδου 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 

- τάση τροφοδοσίας : 3 x 380V, 50Hz. 

- τροφοδοσία του κυκλώµατος έντασης µέσω µετασχηµατιστή  

- ένταση στο κύκλωµα άφιξης από τον µετασχηµατιστή ισχύος. 

- τάση χειρισµού : 220V, 50Hz. 

- επιλογικός διακόπτης αυτόµατης - χειροκίνητης λειτουργίας. 

- θέσεις ρύθµισης CΟSφ: τουλάχιστον επαγωγ. 0.92-0.95-0.97-  1.0 

- Σε περίπτωση έλλειψης τάσης στις µπάρες ο ρυθµιστής αποσυνδέει από τις µπάρες όλες τις 
βαθµίδες των πυκνωτών ώστε κατά την επάνοδο της τάσης η εγκατάσταση να µην καταπονείται 
από το µεγάλο ρεύµα ζεύξης. Οι βαθµίδες ξανατίθενται ΕΝΤΟΣ από τον ρυθµιστή η µια µετά την 
άλλη ανάλογα µε τη ζήτηση xωρητικής ισχύος. 

- διαστάσεις ρυθµιστή 144x144 xλστ. 

- ενδεικτική λυχνία "ΕΝΤΟΣ" κάθε βαθµίδας 

- λοιπά υλικά όπως βοηθητικές ασφάλειες κλπ. 
Κάθε συστοιχία πυκνωτών θα µπορεί να δεxτεί πρόσθετους πυκνωτές, σύµφωνα µε τη ζήτηση. 

iv. ∆ιάταξη προστασίας πυκνωτών από τις αρµονικές  

1241.2.11 Συγκρότηµα Η/Ζ 
a. Γενικά 

- Το ΗΖ θα είναι πετρελαιοκίνητο, υδρόψυκτο και θα συνοδεύεται µε αυτόµατη διάταξη εκκινήσεως και 
τροφοδοτήσεως των ηλεκτρικών φορτίων ανάγκης. 

- Το ΗΖ θα είναι σε θέση να αποδώσει ηλεκτρική ισχύ, συνεχούς λειτουργίας, στην αναχώρησή του ε-
ναλλακτήρα µε συντελεστή ισχύος συνφ=0,80 κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

- Το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα θα είναι τριφασικό πολικής τάσεως 380V (φασική τάση 220V), συχνό-
τητας 50ΗΖ, µε ουδέτερο. 

- Το χρησιµοποιούµενο καύσιµο θα είναι πετρέλαιο «ντίζελ» των ελληνικών  διυλιστηρίων, θερµαντικής 
ικανότητας 10.000 θερµίδων ανά χιλιόγραµµο. 

- Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και του αναρροφούµενου αέρα από τον πετρελαιοκινητήρα θα είναι 
µέχρι και 40οC το καλοκαίρι και -0οC τον χειµώνα. 

- Λειτουργία του ΗΖ εφεδρική (stand by). 

- Υψόµετρο θέσεως εγκαταστάσεως .......m από την επιφάνεια της θάλασσας. 
(1) Το ΗΖ θα έχει την δυνατότητα να υπερφορτισθεί µε ...% επι .... ώρα για κάθε .....ώρες λειτουργίας. 
(2) Κάθε πετρελαιοκινητήρας και εναλλακτήρας θα είναι άριστης ποιότητας, αυτοδιεγειρόµενος, αυτορυθµιζόµε-

νος ηλεκτρονικού τύπου, άνευ ψυκτρών, δακτυλίων και συλλέκτη (BRUSHLESS). 
(3) Aπό τον εναλλακτήρα του ΗΖ, µέσω του πίνακα λειτουργίας και ελέγχου του ΗΖ, θα τροφοδοτείται το τµήµα 

ανάγκης του αντίστοιχου Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσεως (ΓΠ-ΧΤ). Στην περίπτωση που το σύστηµα επι-
τήρησης τάσεως (ηλεκτρονικού τύπου) του ΗΖ διαπιστώσει διακοπή της τάσεως από την ∆ΕΗ ή πτώση τά-
σεως µεγαλύτερη του 10% ή σφάλµα σε µια φάση οπότε το ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως δια-
κόπτει (µε την λειτουργία βοηθητικών κυκλωµάτων) την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ, εκκινεί το ΗΖ και ανα-
λαµβάνει τα  ηλεκτρικά φορτία ανάγκης σε χρόνο 15 δευτερολέπτων. 

(4) Όταν αποκατασταθεί το σφάλµα από την ∆ΕΗ το σύστηµα επιτήρησης τάσεως διαπιστώνει την αποκατά-
σταση πλην όµως την εντολή για µεταγωγή των ηλεκτρικών φορτίων από το ΗΖ στο δίκτυο της ∆ΕΗ την δί-
νει µετά από 10 λεπτά (ρύθµιση χρόνου 1 έως 10 λεπτά). 

(5) Μετά την µεταγωγή των ηλεκτρικών φορτίων στο δίκτυο της ∆ΕΗ, το ΗΖ θα λειτουργεί για 5 λεπτά (δυνατό-
τητα ρύθµισης 1 έως 10 λεπτά) χωρίς φορτίο για να ψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και στη συνέχεια δια-
κόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του και παραµένει σε ετοιµότητα. 
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(6) Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει το ΗΖ αµέσως µετά την διακοπή της τάσεως από την ∆ΕΗ, θα υπάρχει 
σύστηµα δύο ακόµη επαναληπτικών προσπαθειών εκκινήσεως, οπότε εάν τελικά δεν εκκινήσει το ΗΖ, θα 
ειδοποιείται µέσω του συστήµατος επιτήρησης και ελέγχου  το κέντρο ελέγχου. 

b. Συγκρότηση ΗΖ 
 Το ΗΖ θα παραδοθεί πλήρες, έτοιµο για εγκατάσταση και θα φέρει ενσωµατωµένα ή χωριστά τα παρακάτω: 

i. Τον πετρελαιοκινητήρα 
ii. Τον εναλλακτήρα 
iii. Ένα ελαστικό σύνδεσµο και τον συνδεσµοθάλαµο 
iv. Τον πίνακα λειτουργίας και ελέγχου 
v. Τον πίνακα επιτήρησης τάσεως και αυτοµατισµού 
vi. Την διπλή αντικραδασµική βάση 
vii. Τους συσσωρευτές µέσα σε ειδικό ξύλινο κιβώτιο-θήκη 
viii. Ένα εξηρτηµένο σύστηµα φορτίσεως συσσωρευτών τροφοδοτούµενο από τον εναλλακτήρα (ανορ-

θωτικό σύστηµα κλπ) 
ix. Ένα ανορθωτικό σύστηµα φορτίσεως συσσωρευτών τροφοδοτούµενο από την ∆ΕΗ (όταν αδρανεί το 

ΗΖ) 
x. Μια δεξαµενή καυσίµου µε τα απαιτούµενα όργανα 
xi. Έναν αποσιωπητήρα 
xii. Έναν εύκαµπτο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων κατάλληλου µήκους 
xiii. Απαιτούµενο αριθµό καµπυλών απαγωγής καυσαερίων 
xiv. Σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων 
xv. Τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια βοηθητικών κυκλωµάτων µεταξύ του ΓΠ-ΧΤ, του πίνακα του ΗΖ 

και των οργάνων του πίνακα-ΗΖ  
xvi. Τα άγκιστρα στερέωσης του ΗΖ 
xvii. Μια πλήρη σειρά εργαλείων συντηρήσεως 
xviii. Ένα βιβλίο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης κλπ στην ελληνική γλώσσα 
xix. Ηλεκτρολογικά σχέδια του ηλεκτρικού πίνακα 
xx. Ένα βιβλίο οδηγιών του πετρελαιοκινητήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
xxi. Ένα βιβλίο οδηγιών του εναλλακτήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
xxii. Πιστοποιητικό δοκιµών του Η/Ζ 

c. Πετρελαιοκινητήρας 
(1) Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ISO 3046.  
(2) Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος και θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισµό: 
(3) Πλήρες σύστηµα κλειστής κυκλοφορίας νερού που θα περιλαµβάνει: 

- Κυψελωτό ενισχυµένο ψυγείο κατάλληλο για τροπικά κλίµατα 

- Ανεµιστήρα για την ψύξη του ψυγείου το οποίο θα λειτουργεί από τον  πετρελαιοκινητήρα µε την βοή-
θεια ιµάντα 

- Αντλία κυκλοφορίας νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη 

- Χιτώνια τα οποία θα µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν 

- Θερµοστατική ειδική βαλβίδα ή ειδικό θερµόµετρο για το σύστηµα προστασίας σε περίπτωση υπερ-
θερµάνσεως του νερού ψύξεως 

(4) Πλήρες σύστηµα βεβιασµένης λιπάνσεως που θα περιλαµβάνει : 

- Γραναζωτή αντλία 

- Ειδικό ψυγείο λαδιού λιπάνσεως για την ψύξη του λαδιού µε την βοήθεια του κυκλοφορούντος νερού 
ψύξεως  
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- Ανακουφιστική βαλβίδα 

- Φίλτρο λαδιού τύπου εύκολα ελεγχόµενου µε στοιχείο που θα µπορεί να αντικατασταθεί 

- Πρεσσοστατική ειδική βαλβίδα ή ειδικό όργανο 

- ∆ύο µανόµετρα ελέγχου πιέσεως λαδιού : Ένα µεταξύ αντλίας και φίλτρου και ένα µετά την τελευταία 
θέση λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο που θα δείχνει την θερµοκρασία του λαδιού λιπάνσεως 
(5) Πλήρες σύστηµα τροφοδοτήσεως καυσίµου που θα περιλαµβάνει : 

- Βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου 

- Κύρια αντλία καταθλίψεως καυσίµου µε σύστηµα κυβερνήτη-ρυθµιστή στροφών 

- Εκχυτές (µπεκ) 

- Των βαλβίδων (µαγνητικής κλπ) και του φίλτρου καυσίµου το οποίο θα φέρει εσωτερικό ανταλλάξιµο 
στοιχείο. 

(6) Η ρύθµιση των στροφών επιτυγχάνεται µε τον κυβερνήτη-ρυθµιστή στροφών που φέρει η αντλία καταθλί-
ψεως καυσίµου (και που εκτιµάται ότι είναι πληρέστερος του ρυθµιστή στροφών υδραυλικού κλειστού τύ-
που) της καλύτερης δυνατής ευαισθησίας για την κατηγορία αυτή των κυβερνητών, ο οποίος θα διατηρεί την 
ταχύτητα - στροφές του πετρελαιοκινητήρα σταθερά και εντός των ορίων των BS 5514-1977 και ISO 
30DG/IV CLASS A1 ώστε η συχνότητα στην λειτουργία χωρίς φορτίο του ΗΖ να είναι 51.5ΗΖ και στη λει-
τουργία µε πλήρες φορτίο (100%) 50 ή 49.5ΗΖ. 

(7) Πλήρες ηλεκτρικό σύστηµα εκκινήσεως που θα περιλαµβάνει : 

- Εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου (A.C) 

- Ειδικό σύστηµα µετασχηµατιστή-µετατροπέα συνεχούς ρεύµατος (D.C) για την φόρτιση των συσσω-
ρευτών όταν λειτουργεί το ΗΖ. 

- Σύστηµα ενισχυµένου εκκινητήρα (µίζας) τάσεως 24V 

- Συστοιχία συσσωρευτών, ικανής χωρητικότητας, εγκατεστηµένης µέσα σε ειδικό κιβώτιο-θήκης, µε δυ-
νατότητα 10 αλλεπάλληλων εκκινήσεων του πετρελαιοκινητήρα µετά από διακοπή µερικών δευτερολέ-
πτων 

- Ανορθωτικό σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας για την φόρτιση των συσσωρευτών το οποίο θα τροφοδο-
τείται από την τάση της ∆ΕΗ όταν αδρανεί το ΗΖ 

- Φυγοκεντρικό σύστηµα αποµονώσεως του εκκινητήρα και σύστηµα υπερκινήσεως 
(OVERCRANKING). 

(8) Φίλτρο αέρα ενισχυµένου τύπου ενσωµατωµένο στον πετρελαιοκινητήρα και σε κατάλληλη θέση για επιθε-
ώρηση. 

(9) Πλήρες σύστηµα προστασίας από κινδύνους υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως ή χαµηλής πιέσεως του 
λαδιού λιπάνσεως αποτελούµενο από θερµοστατική ειδική βαλβίδα (για το νερό ψύξεως), πρεσσοστατική 
βαλβίδα και µαγνητική σωληνοειδή βαλβίδα (για το λάδι λιπάνσεως) που θα προκαλούν αυτόµατη διακοπή 
της λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση κινδύνου µε ταυτόχρονη ισχυρή ακουστική και οπτική 
σήµανση. 

(10) Πλήρες σύστηµα προθερµάνσεως του πετρελαιοκινητήρα µε ειδικές αντιστάσεις για την προθέρµανση του 
νερού ψύξεως εφοδιασµένο µε αυτόµατο θερµοστατικό διακόπτη µε τον οποίο θα επιτυγχάνεται η προθέρ-
µανση του πετρελαιοκινητήρα σε µια ορισµένη θερµοκρασία για την ετοιµότητα φόρτισης του ΗΖ, σε ξαφνική 
αυτόµατη εκκίνηση. 

(11) Πλήρες σύστηµα προστασίας του πετρελαιοκινητήρα από υπερτάχυνση που θα περιλαµβάνει: 

- Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα άµεσης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ που επενεργεί επι της µαγνητικής 
βαλβίδας - διακοπής της παροχής του καυσίµου της κύριας αντλίας πετρελαίου. 

- ∆εύτερο εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα όπως το παραπάνω. 

- Τρίτο σίγουρο µηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται από το δεύτερο εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα 
άµεσης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ το οποίο επενεργεί αφ' ενός µεν επι της µαγνητικής βαλβίδας 
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διακοπής της παροχής του καυσίµου της αντλίας πετρελαίου και αφ' ετέρου επι µιας άλλης µαγνητικής 
βαλβίδας που κλείνει-φράσσει την εισαγωγή του αέρα καύσεως εντός των κυλίνδρων του κινητήρα και 
διακόπτει οπωσδήποτε και µε ασφάλεια την λειτουργία του ΗΖ. 

(12) Ισχυρόν σφόνδυλο ενισχυµένου τύπου του οποίου η ροπή αδρανείας των υπολοίπων περιστρεφόµενων 
µαζών περιορίζουν στο ελάχιστο τον βαθµό ανοµοιοµορφίας της λειτουργίας του ΗΖ ώστε η παραγόµενη 
τάση να είναι απαλλαγµένη ταλαντώσεων. 

(13) Πολλαπλή εξάτµιση για την έξοδο των καυσαερίων του πετρελαιοκινητήρα στην ατµόσφαιρα. 
(14) Πίνακα οργάνων ελέγχου του πετρελαιοκινητήρα που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

- Σειρήνα κινδύνου 

- Ενδεικτική λάµπα ελέγχου φορτίσεως συσσωρευτών 

- Ενδεικτική λάµπα υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως 

- Ενδεικτική λάµπα υποπιέσεως ελαίου λιπάνσεως 
(15) Πάνω στον πετρελαιοκινητήρα του ΗΖ θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα : 

- ∆υο µανόµετρα λαδιού λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο ενδείξεως θερµοκρασίας λαδιού λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο νερού ψύξεως 

- Θέση για θερµόµετρο για την ένδειξη της θερµοκρασίας των εξερχόµενων καυσαερίων 

- Στροφόµετρο 

- Ωρόµετρο 

- Κοµβίο χειροκίνητης εκκίνησης 

- ∆ιακόπτη κλειδί συνδέσεως του κοµβίου χειροκίνητης εκκίνησης 
d. Εναλλακτήρας 
(1) Ο εναλλακτήρας θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, τριφασικός αυτοδιεγειρόµενος, µε αυτορύθµιση τελείως αυτό-

µατη, τύπου BRUSHLESS χωρίς ψύκτρες, συλλέκτες ή δακτυλίους. 
(2) Ο άξονας θα περιστρέφεται σε δύο ενισχυµένου τύπου τριβείς, µεγάλης διάρκειας ζωής, θα φέρει τους µα-

γνητικούς πόλους του εναλλακτήρα στο επαγωγικό τύµπανο και θα έχει ισχυρά ανέµη. 
(3) Η γενική δοµή του εναλλακτήρα θα είναι απλή και σύµφωνα µε τους Αγγλικούς κανονισµούς BS ή τους Γερ-

µανικούς VDE. 
(4) Η προστασία θα είναι Ρ22 δηλαδή κλειστού τύπου, προστατευµένος σε περίπτωση σταγόνων νερού έως 

60οC κατακόρυφα, µε προφυλαγµένα ανοίγµατα στα άκρα του για τον αυτοαερισµό του και κιβώτιο ακροδε-
κτών τελείως κλειστό Ρ33. 

(5) Η ραδιοφωνική και τηλεοπτική προστασία θα είναι σύµφωνα µε το BS 800 (θα είναι εφοδιασµένος µε αντι-
παρασιτική προστασία). 

(6) Ο εναλλακτήρας θα έχει δύο ανεξάρτητα ισοδύναµα αυτόµατα ηλεκτρονικά συστήµατα ρυθµίσεως και στα-
θεροποιήσεως της τάσεως που σε περίπτωση σφάλµατος του ενός µέσω επιλογικού διακόπτη να τίθεται ε-
κτός κυκλώµατος και την σταθεροποίηση να την αναλαµβάνει το άλλο σύστηµα. 

(7) Η τάση στα άκρα του εναλλακτήρα θα είναι 220/380V µε δυνατότητα προρρύθµισης στις τιµές 231/400V 
συχνότητας 50ΗΖ στις 1500 RPM και συνδεσµολογία "αστέρα" µε εξερχόµενο ουδέτερο. 

(8) Τα όργανα µετρήσεως του εναλλακτήρα είναι τα παρακάτω: 

- Ένα βολτόµετρο µε τον µεταγωγέα βολτοµέτρου 7 θέσεων 

- Τρία αµπερόµετρα 

- Τρεις µετασχηµατιστές εντάσεως 

- Ένα συχνόµετρο 

- Ένα όργανο µετρήσεως του συντελεστή ισχύος (συνφ) 

- Ένα όργανο ενδείξεως της αποδιδοµένης πραγµατικής ισχύος (KW) 
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e. Ζεύξη-Αντικραδασµική βάση 
(1) Ο πετρελαιοκινητήρας και ο εναλλακτήρας συνδέονται µεταξύ τους σταθερά µε την µεσολάβηση ισχυρού 

συνδεσµοθαλάµου ο οποίος θα στερεωθεί µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια ώστε να σταθεροποιεί τον 
εναλλακτήρα στον πετρελαιοκινητήρα απολύτως οµοαξονικά µε συνέπεια ο άξονας του εναλλακτήρα να α-
ποτελεί νοητή επέκταση του στροφαλοφόρου άξονα του πετρελαιοκινητήρα. 

(2) Η περιστροφική κίνηση από τον πετρελαιοκινητήρα προς τον εναλλακτήρα θα µεταδίδεται µέσω ειδικού ε-
λαστικού βολβοειδούς συνδέσµου, εύκολα επισκέψιµου, εγκατεστηµένου εντός του συνδεσµοθαλάµου. 
Έτσι ενώ ο πετρελαιοκινητήρας και ο εναλλακτήρας συνδέονται σταθερά µεταξύ τους, η µετάδοση της κίνη-
σης αποτελεί ένα ενιαίο ελαστικό σύνολο, χωρίς να υπάρχει µεταλλική επαφή µεταξύ κινούντων και κινουµέ-
νων εξαρτηµάτων, τελείως αθόρυβο, ισχυρό και ευέλικτο, απαλλαγµένο ταλαντώσεων και κρίσιµων σηµεί-
ων. 

(3) Το ζεύγος πετρελαιοκινητήρας-εναλλακτήρας τοποθετείται σταθερά πάνω σε µεταλλικό συγκολλητό πλαίσιο 
από ισχυρά µορφοελάσµατα. 

(4) Το παραπάνω πλαίσιο µε την µεσολάβηση ειδικών ελαστικών πελµάτων τοποθετείται πάνω σε ισχυρότερο 
πλαίσιο. 

f. Πίνακας ΗΖ 
(1) Ο πίνακας του ΗΖ θα αποτελείται απο τα τµήµατα λειτουργίας- ελέγχου και επιτήρησης τάσεως-

αυτοµατισµού, θα έχει την µορφή ερµαρίων κατασκευασµένος απο χαλυβδόφυλλα. 
(2) Θα είναι κλειστού τύπου, επισκέψιµος απο το µπροστινό µέρος στο οποίο θα είναι στηριγµένα τα όργανα 

του πίνακα. 
(3) Ο πίνακας θα είναι εξοπλισµένος µε τα παρακάτω : 

- Τρεις ενδεικτικές λάµπες για την ένδειξη τάσεως στο ΓΠ-ΧΤ απο την ∆ΕΗ ή τον εναλλακτήρα. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως απο το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως απο τον εναλλακτήρα. 

- Ένα διακόπτη για την τροφοδότηση του συστήµατος προθερµάνσεως του πετρελαιοκινητήρα απο την 
∆ΕΗ. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως στο σύστηµα προθερµάνσεως. 

- Ένα διακόπτη για την τροφοδότηση του ανορθωτικού συστήµατος φορτίσεως των συσσωρευτών απο 
το δίκτυο της ∆ΕΗ και αυτόµατη µεταγωγή σε ένα άλλο ανορθωτικό σύστηµα που θα τροφοδοτείται 
απο τον εναλλακτήρα όταν λειτουργεί αυτός, σε περίπτωση σφάλµατος της ∆ΕΗ. 

- Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ (Σ.Ε.Τ). 

- Ένα πλήρες σύστηµα τριών αυτόµατων προσπαθειών εκκινήσεως του πετρελαιοκινητήρα µε χρονική 
καθυστέρηση αυτών 2"-3". 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την σήµανση της άστοχης εκκίνησης µετά την εξάντληση των τριών αυτόµα-
των προσπαθειών εκκίνησης µε ταυτόχρονη ηχητική σήµανση. 

- Σύστηµα χειροκίνητης εκκίνησης του ΗΖ. 

- Σύστηµα για την διακοπή της τροφοδότησης του ενισχυµένου εκκινητήρα (µίζας) όταν ο πετρελαιοκινη-
τήρας ξεκινήσει. 

- Έναν αυτόµατο τετραπολικό διακόπτη µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για την προστασία του ε-
ναλλακτήρα. 

- Σύστηµα υπερφορτίσεως-βραχυκυκλώσεως που θα φέρει νέου τύπου ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίου 
που θα περιλαµβάνει τρία ποτενσιόµετρα, ένα για την ρύθµιση της εντάσεως φορτίσεως, ένα για την 
διάρκεια της αδράνειας µεταβίβασης της εντολής για διακοπή της τροφοδότησης σε περιπτώσεις ντε-
µαραζ κατά την τροφοδότηση µεγάλων φορτίων και ένα για την ρύθµιση της εντάσεως βραχυκυκλώ-
σεως. 

- Ένα όργανο ενδείξεως της αποδιδοµένης πραγµατικής ισχύος (ΚW)  

- Τρία αµπερόµετρα µε τους µετασχηµατιστές εντάσεως 
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- Ένα βολτόµετρο εναλλακτήρα µε µεταγωγέα 7 θέσεων 

- Ένα συχνόµετρο µε δίσκο 

- Ένα όργανο µετρήσεως συντελεστή ισχύος (cosφ) 

- Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο για την φόρτιση των συσσωρευτών απο τη ∆ΕΗ. 

- Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο για την φόρτιση των συσσωρευτών απο τον εναλλακτήρα (όταν 
υπάρχει διακοπή απο την ∆ΕΗ). 

- Ένα µεταγωγικό διακόπτη µε κλειδί για τις παρακάτω λειτουργίες: 

- Αυτόµατη 

- Χειροκίνητη 

- Ένα µεταγωγικό διακόπτη για τις παρακάτω λειτουργίες : 

- Εκτός λειτουργίας (OFF) 

- ∆οκιµή άνευ φορτίου (NO LOAD TEST) 

- ∆οκιµή µε φορτίο (LOAD TEST) 

- Μια σειρήνα συναγερµού µε διακόπτη για την προσωρινή διακοπή του ήχου (θα παραµένει η φωτεινή 
σήµανση) 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου απο υποπίεση του λαδιού λιπάνσεως. 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως. 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου απο υπερτάχυνση 

- Σύστηµα αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ εκ των παραπάνω κινδύνων (υποπαράγραφοι 
κδ, κε, κστ). 

- Σύστηµα σταθεροποίησης της τάσεως του εναλλακτήρα 

- Σύστηµα αυτόµατης διακοπής της τάσεως απο τον εναλλακτήρα σε περίπτωση υπερφορτίσεως ή βρα-
χυκυκλώµατος. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για τα προηγούµενα σφάλµατα 

- ∆ύο συστήµατα φορτίσεως συσσωρευτών µε επιλογικό διακόπτη λειτουργίας. 

- Τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες για την εκτέλεση των αναφεροµένων λειτουργιών. 

- Τους απαραίτητους ηλεκτρονόµους µε τις απαιτούµενες βοηθητικές επαφές. 

- Πλήρη εσωτερική καλωδίωση µε ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώµατα. 

- Επεξηγηµατικές πινακίδες στην ελληνική γλώσσα. 

- Ρολόι δοκιµής για αυτόµατη εβδοµαδιαία δοκιµή 
(4) Το ΗΖ θα συνοδεύεται απο µια συστοιχία συσσωρευτών, ενός η δυο τεµαχίων τάσεως 12V ικανής χωρητι-

κότητας για 10 αλλεπάλληλες εκκινήσεις του πετρελαιοκινητήρα, εγκατεστηµένης µέσα σε ειδικό κιβώτιο κα-
τάλληλα συνδεσµολογηµένης µε ειδικά καλώδια µε τις συσκευές του ΗΖ. 

g. Σιγαστήρας 
Kάθε ΗΖ θα συνοδεύεται απο κατάλληλο σιγαστήρα ενισχυµένου τύπου µε εύκαµπτο σωλήνα απαγωγής 

 καυσαερίων και των απαραίτητων συνδέσµων και φλαντζών. 
h. ∆εξαµενές καυσίµου 
(1) Το ΗΖ θα συνοδεύεται από χωριστή δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας για ....ωρη συνεχή λειτουργία υπό 

πλήρες φορτίο, διαστάσεων τουλάχιστον ..............m, εφοδιασµένη µε ενδεικτικό όργανο στάθµης καυσίµου, 
στόµια πληρώσεως λήψης πετρελαίου, αερισµού και εκκενώσεως καθώς και ανθρωποθυρίδα επίσκεψης. 

(2) Η δεξαµενή θα βαφτεί µε ένα στρώµα αντιδιαβρωτικής βαφής και δυο στρώµατα ελαιοχρώµατος. Η δεξαµε-
νή θα έχει επίσης υποδοχή για την εγκατάσταση αισθητηρίων χαµηλής στάθµης καυσίµου. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 38 από 76 Έκδοση : 0 

 

(3) Επίσης κάθε δεξαµενή θα έχει τις κατάλληλες σωληνώσεις και βάνες αποµονώσεως από το σηµείο εκροής 
του καυσίµου µέχρι το σηµείο αναρρόφησης. 

(4) Η τροφοδότηση της κάθε δεξαµενής µε καύσιµο θα γίνεται από βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς καυσίµου. 
i. Ανταλλακτικά Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

Τα ανταλλακτικά συντηρήσεως για το ΗΖ που θα το συνοδεύουν θα είναι τα παρακάτω: 
i. Φίλτρο λιπαντελαίου                                            τεµ  
ii. Φίλτρο πετρελαίου       "   
iii. Στοιχείο φίλτρου αέρα      "   
iv. Σειρά ιµάντες κινήσεως      "   
v. Ακροφύσια-µπεκ       "  
vi. Αντλία υψηλής πιέσεως καυσίµου    "   
vii. Σταθεροποιητής τάσεως εναλλακτήρα  V.C.U.  "  
viii. Ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως (Σ.Ε.Τ)  "  
ix. Στοιχεία βοηθητικών ασφαλειών    “   
x. Ενδεικτικές λυχνίες       "  

1241.2.12 Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 
a. Γενικά 
(1) Αυτή η µονάδα προβλέπεται για συνεχή λειτουργία µόνο (ON-LINE). 
(2) Σε περίπτωση βλάβης του µετατροπέα DC/AC πρέπει αυτός να διακόπτεται τόσο απο το συνεχές όσο και 

απο το εναλλασσόµενο ρεύµα. Αυτόµατη επαναφορά του µετατροπέα DC/AC που παρουσιάζει βλάβη απο-
κλείεται . 

(3) Σε περίπτωση βλάβης του µετατροπέα DC/AC ο αντίστοιχος ανορθωτής θα συνεχίζει να συντηρεί τη συ-
στοιχία των συσσωρευτών. 

(4) Η τροφοδοσία των φορτίων θα αναλαµβάνεται αυτοµάτως  
(5) Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθµού Ν και VDE 

0875/7.71. 
(6) Ταυτόxρονα ο µετατροπέας DC/ΑC δουλεύει xωρίς φορτίο. Ο ενσωµατωµένος φροντιστής τροφοδοτεί το 

xωρίς φορτίο ρεύµα για τον µετατροπέα και φορτίζει τις µπαταρίες σύµφωνα µε τα xαρακτηριστικά ΙU. 
(7) Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ∆ΕΗ η πτώση τάσης, οι καταναλωτές τροφοδοτούνται απο τον µε-

τατροπέα (xρόνος µεταγωγής 500 ms). 
(8) Η µονάδα αποτελείται από: 

- φορτιστή - ανορθωτή 

- µπαταρία 

- µετατροπέα DC/ΑC 

- ηλεκτρονικό µεταγωγικό διακόπτη (Η.Μ.∆) 

- ασφάλειες, διακόπτες και ειδικούς Μ/Σ 

- χειροκίνητο µεταγωγικό διακόπτη (Χ.Μ.∆.) 
b. Προδιαγραφές υλικού 
(1) Φορτιστής 

- Φορτιστής µπαταρίας (ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενος ανορθωτής (µε ρυθµιζόµενα στοιχεία πυριτίου 
Τhyristors) µε xαρακτηριστική  ΙU-συµφ. DΙΝ 41773, xειροκίνητη µεταγωγή σε xαρακτηριστικό W. 

- Τάση εισόδου : ± 10%, 50 Hz   3 x 380/220 V 

- Σταθερή τάση και ρεύµα ρυθµιζόµενα στο ± 5% 

- Σταθερή τάση και φόρτιση διαρροής 
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- Επαναφόρτιση : αυτόµατη φόρτιση µετά απο πτώση δικτύου µε φόρτιση διαρροής και xρονική µεταγω-
γή 

- Χειροκίνητη φόρτιση : (xαρακτηριστικό W). Η ένταση µπορεί να ρυθµίζεται απο την πόρτα του πίνακα 

- ∆ιακόπτες : ΟΝ/ΟFF στην πόρτα. Χειροκίνητη και αυτόµατη φόρτιση, πίσω απο τις πόρτες. 

- Ένα µπουτόν για έλεγxο των λυxνιών θα προβλεφθεί. 

- Συναγερµοί: Στην µπροστινή πόρτα θα υπάρxουν οι παρακάτω συναγερµοί : 

- Λειτουργία (κόκκινο),Βλάβη (κίτρινο), Εκφόρτιση µπαταριών (κίτρινο) συµπεριλαµβανόµενων των επα-
φών µε τηλένδειξη. 

- Όλα τα µέρη θα γειωθούν. 
(2) Μετατροπέας DC/ΑC 

Μετατροπέας DC/ΑC µε ρυθµιζόµενη τάση ± 5%, ηµιτονοειδούς τάσης και µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
Συντελεστής παραµόρφωσης ± 3% 
Συχνότητα 50 Hz ±0.5% 
Ικανότητα υπερφόρτισης 50% για  5 λεπτά 

20% για 30 λεπτά (xωρίς ανοxές της ονοµ. ΑC τάσης) 
Τάση εξόδου 1 x 220V. AC 
Βαθµός απόδοσης > 90% 

Θα παρέχει τις εξής ενδείξεις: 

- λειτουργία ανορθωτή 

- κακή λειτουργία ανορθωτή 

- λειτουργία µπαταριών 

- xαµηλή τάση µπαταριών 

- ισοσταθµιστική φόρτιση 

- λειτουργία µετατροπέα 

- κακή λειτουργία µετατροπέα 

- υπερφόρτιση 

- πτώση κύριας παροxής 

- Και θα φέρει τα παρακάτω όργανα 

- Βολτόµετρο 

- Αµπερόµετρο 

- Συxνόµετρο 

- Επιλογικός διακόπτης 
(3) Συσσωρευτές 

Οι συστοιxίες µπαταριών θα έxουν τα παρακάτω xαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

- Τύπος µπαταριών : µολύβδου 

- Ονοµαστική τάση συστοιxιών µπαταριών 24 V ή και µεγαλύτερη 

- Χωρητικότητα συστοιxιών µπαταριών: σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

- Οι συσσωρευτές νοούνται µε όλα τα εξαρτήµατα όπως πλαίσια στήριξης, ασφάλειες, θερµόµετρο, µε-
τρητή βαθµών θειικού οξέος. 

- Χρόνος ζωής των συσσωρευτών: 10 έτη πιστοποιούµενος µε ανάλογα έγγραφα απο τον προµηθευτή. 
(4) Ένας πίνακας συναγερµού θα προβλεφθεί, για την αναγγελία σφαλµάτων προς τη γη, την λειτουργία του 

VΡS και το σφάλµα UΡS, καθώς και ενδείξεις οπτικές και ακουστικές και ελέγxου δοκιµής µπουτόν. 
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 1241.2.14 Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης  
a. Γενικά 

- Το σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης αποτελείται από: 

- το κεντρικό σύστηµα µπαταριών 

- τους τοπικούς πίνακες 

- τα φωτιστικά ασφαλείας 
Το παραπάνω σύστηµα θα έχει κατασκευασθεί και θα λειτουργεί βάση των παρακάτω προτύπων: 
i. ΕΝ 60598,part 2.22 : Φωτιστικά ασφαλείας 
ii. ΕΝ 1838: Εφαρµογές φωτισµού ασφαλείας 
iii. PrEN 50171: Κεντρικά συστήµατα φωτισµού ασφαλείας 
iv. PrEN 50172: Φωτισµός έκτακτης ανάγκης 
v. Επί πλέον ισχύοντες κανονισµού του Ελληνικού κράτους 

b. Φωτιστικά ασφαλείας 
Τα φωτιστικά θα είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικό ballast το οποίο πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του 
VDE 0108 & ΕΝ60928. Θα πρέπει δε να λειτουργεί κανονικά σε τάση, 190-250VAC, και 180-260VDC. 
Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διευθυνσοποιηµένα. (Θα έχουν διάταξη address για σκοπούς monitoring). 
Όπου είναι δυνατόν, αυτή η διάταξη θα είναι ενσωµατωµένη µε το ηλεκτρονικό ballast. 

c. Κεντρικό σύστηµα µπαταρίας 
Αυτό περιλαµβάνει:  
i. Τον προγραµµατιστή – φορτιστή 
ii. Τις αναχωρήσεις των κυκλωµάτων – αυτόµατη εναλλαγή (converters) 
iii. Μπαταρίες κλειστού τύπου 
Η κατασκευή θα είναι compact, όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα περιλαµβάνονται σε ένα ενιαίο πίνακα. 
Οι µπαταρίες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µπαταρίες µολύβδου κλειστού τύπου. Η διάρκεια ζωής των 
θα είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. 
Η χωρητικότητα των µπαταριών θα είναι ανάλογη µε την ηλεκτρική ισχύ των φωτιστικών που τροφοδοτεί. 
∆ιάρκεια λειτουργίας µπαταριών κατάλληλη για την λειτουργία των φωτιστικών επί ... min. 

d. Ηλεκτρικοί πίνακες (Υποπίνακες) 
Αυτοί θα αποτελούνται από: 
i. Τον προγραµµατιστή – ελεγκτή 
ii. Τον τροφοδοτικό του πίνακα 
iii. Αναχωρήσεις κυκλωµάτων 
Όλα τα ηλεκτρονικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι «modular design» εύκολα αφαιρούµενα για συ-
ντήρηση και έλεγχο (Plug-in type). Η όλη διαρρύθµιση των πινάκων θα είναι σύµφωνη µε το DIN VDE 0100. 

1241.3.14 ∆ίκτυο γειώσεων 
a. Θεµελιακή γείωση 
(1) Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω, γι αυτό η γείωση των γεννητριών, των πινά-

κων Χ.Τ. και υποπινάκων, ο ουδέτερος των Μ/Σ, τα µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού και οργάνων (Μ/Σ, κινη-
τήρες κλπ.) θα συνδεθούν στην θεµελιακή γείωση. Στην θεµελιακή γείωση θα συνδεθεί το σύστηµα αλεξικε-
ραυνικής προστασίας. 

(2) Στο χώρο Μ.Τ., στους χώρους Μ/Σ, στους χώρους Χ.Τ. και ΕΗΖ µια µπάρα γείωσης από χαλκό θα εγκατα-
σταθεί περιµετρικά των χώρων στην οποία όλα τα εισερxόµενα καλώδια γείωσης θα συνδεθούν όπως επί-
σης και τα διάφορα εξερxόµενα καλώδια. 

(3) Ο ουδέτερος των Μ/Σ θα συνδεθεί στην κύρια µπάρα γείωσης σε κάθε Υ/Σ µε µονωµένο αγωγό. 
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(4) Όλες οι ανεξάρτητες µονάδες στους πίνακες Μέσης και Χαµηλής τάσης και όλα τα εξερxόµενα καλώδια από 
τους πίνακες θα γειωθούν µε εύκαµπτη xαλκοταινία στην αντίστοιχη µπάρα γείωσης σύµφωνα µε VDΕ 
0107. Οι µεταλλικές κατασκευές που δεν διαρρέονται από ρεύµα θα συνδεθούν στον κύριο πίνακα µε βίδες. 

(5) Εκεί που έχουν εγκατασταθεί ταινίες γείωσης σε τοίxους και οροφές, η ταινία θα εγκατασταθεί µε κατάλληλα 
στηρίγµατα τοποθετηµένα σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m και η απόσταση από τον τοίχο 1 cm. 

(6) Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύµφωνοι προς τα αναγραφόµενα στα σχέδια. Έτσι θα είναι µονωµένοι αγωγοί 
της αυτής µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος ή ακόµα µπορεί να είναι γυ-
µνοί πολύκλωνοι αγωγοί µέσα σε σωλήνες ή ορατοί επί στηριγµάτων ή εσχαρών. 

(7) Γενικά η διατοµή των αγωγών γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς και τα σχέδια, δηλ. εφόσον οι 
αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2  ο αγωγός γείωσης θα έχει την ίδια διατοµή. 

(8) Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 έως 35 mm2 ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2  ενώ για 
διατοµές αγωγών κυκλωµάτων 50 mm2 και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το 
µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 

(9) Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν συνέχεια της γαλ-
βανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία). 

(10) Θα αφεθούν αναµονές εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου µέσα σε κατάλληλα φρεάτια για τη µέτρηση της 
αντίστασης γείωσης. Στους χώρους υποσταθµών, Η/Ζ θα υπάρχουν αναµονές από τη θεµελιακή γείωση για 
να εγκατασταθεί ισοδυναµική γέφυρα για τη σύνδεση εξοπλισµού συνδεόµενη προς τη θεµελιακή γείωση. 

(11) Στο χώρο άφιξης ∆ΕΗ, της Μέσης Τάσης, στους χώρους των µετασχηµατιστών, στους χώρους χαµηλής και 
Η/Ζ, στην πλάκα δαπέδου των χώρων αυτών θα εγκατασταθεί µαζί µε το σιδηρό οπλισµό πλέγµα τύπου 
∆άριγκ για την ισοδυναµική προστασία των χώρων και την αποφυγή βηµατικών τάσεων. 

(12) Το δίκτυο διανοµής του αγωγού γείωσης µέσα στο κτίριο πρέπει να παρουσιάζει ενιαία µορφή. Για το λόγο 
αυτό τα µήκη των αγωγών των κυρίων κλάδων της γείωσης καθώς και οι διάφορες διακλαδώσεις αυτού θα 
πρέπει να είναι ενιαία από το σηµείο αναχώρησης (π.χ. υποσταθµός) µέχρι το σηµείο κατάληξής τους. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν οι συνδέσεις θα γίνονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µηχανική 
και ηλεκτρική συνέχεια του αγωγού αποκλειόµενων συνδέσµων που φέρουν µόνο κοχλίες (π.χ. καβουρά-
κια). 

(13) Σε περίπτωση που η αντίσταση γείωσης είναι πάνω από 1 Ωµ θα τοποθετηθούν τρίγωνα γειώσεως προς 
επίτευξη γείωσης κάτω του 1 Ωµ. 

b. Τρίγωνα γείωσης 
(1) Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού διαµέτρου Φ18 mm και 

µήκους 2.5 m. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (µε τη βοήθεια ενδεχοµένως µηχανικών µέσων 
λόγω του εδάφους), σε ισάριθµα φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 3 m.  

(2) Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm µέσω κα-
τάλληλων περιλαίµιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν µε αντισκωριακό χρώµα. 

(3) Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών. 
Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κα-
τασκευαστούν φρεάτια µε χυτοσιδερένια καλύµµατα διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. 

1241.3.15 Εξωτερικός φωτισµός και δίκτυα 
a. Μεταλλικός Ιστός 
(1) Ο ιστός θα είναι µεταλλικός ελεύθερου ύψους µέχρι 12 m , µορφής κόλουρου οκταεδρικής πυραµίδας, δια-

τοµής κανονικού οκταγώνου περιγεγραµµένου σε κύκλο παρά την κορυφή DΚ και παρά την βάση DΒ, 
πάxους ελάσµατος DΚΡ κατ' ελάχιστον 5mm. Ο ιστός µε τα φωτιστικά σώµατα θα αντέχουν σε άνεµο ταχύ-
τητας 120 Km/h. 

(2) Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης τετραγωνικής πλευράς α, πάxους ε.  
Η πλάκα θα φέρει στο κέντρο οπή διαµέτρου 120 mm για την διέλευση των καλωδίων. 

(3) Φέρει επίσης οπές διαµέτρου . 
(4) H συγκόλληση του κορµού του ιστού µε την πλάκα έδρασης ενισxύεται και µε την βοήθεια τεσσάρων τριγω-

νικών λεπίδων ακαµψίας πλευρών γ & δ και πάxους F. 
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(5) Σε ύψος 800mm από τη βάση υπάρxει θυρίδα για την επίσκεψη του ακροκιβωτίου συνδεσµολογίας. Η θυρί-
δα φέρει τοπική ενίσχυση του ελάσµατος. 

(6) Η θυρίδα εφαρµόζεται επι πατούρας εσωτερικά µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος και συγκρατείται µε τέσσε-
ρις xαλύβδινους κοxλίες επικαδµιωµένους διαστάσεων 1/4x25 µε φρεζάτη κεφαλή. 

(7) Στην κορυφή ο ιστός φέρει κυλινδρικό τµήµα διαµέτρου D2 και µήκους L για τη στερέωση φωτιστικού σώµα-
τος. 

(8) Στο κυλινδρικό τµήµα ανοίγεται οπή ελλειπτική 30Χ60 µε γείσο, για την εξαγωγή των καλωδίων. Η κορυφή 
του ιστού κλείνεται µε συγκολλητό πώµα. 

(9) Ο ιστός κοxλιούται στη βάση απο σκυρόδεµα µέσω τεσσάρων κοxλιών διαστάσεων 600 mm x D3 mm. Τα 
αγκύρια κατά το ένα άκρο κεκαµµένα, κατά το άλλο κοxλίας µήκους 100 mm. Ο ιστός µετά την κατασκευή 
του εξωτερικά, καθαρίζεται µε αµµοβολή, επιψευδαργυρώνεται σε πάxος όxι µικρότερο των 100 µικρών και 
κατόπιν xρωµατίζεται µε µια στρώση αντιοξειδωτικής και δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής απόxρωσης ε-
κλογής της Επίβλεψης. 

(10) Εσωτερικά ο ιστός επαλείφεται µε ασφαλτική βαφή. 
(11) Εσωτερικά του ιστού και παρά την θυρίδα υπάρxει κοxλίας µε περικόxλιο 1/2x30 συγκολληµένος επι του 

σώµατος του ιστού για την γείωση. 
(12) Ο  ιστός, ανάλογα µε το ύψος του, αποτελείται απο σπονδύλους µήκους όxι µικρότερου των 2500mm. Κάθε 

σπόνδυλος αποτελείται απο δύο κελύφη συγκολληµένα κατά την ακµή της πυραµίδας. Οι σπόνδυλοι µεταξύ 
τους συνδέονται µε συγκόλληση εγκάρσια ενισxυµένης εσωτερικά µε κοµβοελάσµατα. Αυτά στον ένα σπόν-
δυλο συγκολλώνται εσωτερικά και στον άλλο συγκολλώνται µε συγκολλητές ηλώσεις αφού ανοιxτούν προς 
τούτο οπές διαµέτρου 20 mm. 

(13) Όλες οι συγκολλήσεις τροxίζονται ώστε να καθιστώνται παντελώς αφανείς. Τα κοµβοελάσµατα είναι λάµες 
60 x 60 x 250 ανά µια σε κάθε πλευρά. 

(14) Οι διαστάσεις και λοιπά κατασκευαστικά xαρακτηριστικά των ιστών δίνονται στο αντίστοιxο σxέδιο λεπτοµε-
ρειών. 

b. Βραxίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού φωτισµού 
(1) Βραxίονες στύλων φωτισµού 

Ο βραχίονας στήριξης φωτισµού θα είναι σύµφωνος µε την παρ. 2 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗΙ/0/481/2786 
ΦΕΚ 573Β/9.06.86 µονός ή διπλός µε τελική ζώνη κλίσης 15% ως προς την οριζόντια. 
Η κατασκευή του θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ σωλήνα διαµέτρου Φ2" και πάχους 3,65mm, κατάλ-
ληλα διαµορφωµένος στα δύο άκρα, ώστε να εφαρµόζει στον ιστό και να στηρίζεται και το φωτιστικό σώµα. 
Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

(2) Βραxίονας κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε τοίxο 
Ο βραxίονας θα είναι καµπυλωτός, φτιαγµένος απο γαλβανισµένο σιδεροσωλήνα διαµέτρου 2 ins. και λοι-
πών διαστάσεων όπως φαίνεται στα  σxέδια. 
Στη µια του άκρη θα µπορεί να δεxτεί το φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού βραxίονα και στην άλλη ά-
κρη θα στηρίζεται στον τοίxο. 
Η κλίση του βραxίονα στο άκρο στήριξης του φωτιστικού σώµατος θα είναι 15°. 
Η στήριξη των βραxιόνων στους τοίxους πρέπει να είναι ισxυρή, σωστή και xωρίς κακοτεxνίες και θα γίνει µε 
µεταλλικά εκτωνούµενα βύσµατα διαµέτρου κατ'ελάχιστον 12 mm. 

c. Φρεάτια 
Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160, 300 χγρ. τσιµέντου, πάχους 15 cm  στις 
πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. 
Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20 x 20 cm, πληρωµένο µε χαλίκι για την απο-
χέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των 
τσιµεντοσωλήνων που καταλήγουν σ'αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα. 

d. Φωτοκύτταρο 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 43 από 76 Έκδοση : 0 

 

Θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220 V ±10%, 50 Hz και θα µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να επηρεάζε-
ται απο το φως ηµέρας 5 ως 1000 LUΧ. Η εντολή µπορεί να επιβραδύνεται ως 3 sec για αφή και 30 sec για 
σβέση. 
Ο µηxανισµός του φωτοκύτταρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος ΙΡ 53 και θα περιλαµβάνει το 
φωτοαισθητήριο και ηλεκτρονικό µηxανισµό µέσω του οποίου η εντολή θα διαβιβάζεται σε ένα ρελέ. 

e. Γειώσεις ιστών 
Τα φωτιστικά σώµατα θα γειωθούν µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 25 mm2 στο σύστηµα προστασίας 
(γείωσης). 
Το φωτιστικό σώµα θα συνδεθεί µε τον ακροδέκτη γείωσης µέσω µονοπολικού αγωγού βαίνοντας εντός του 
στύλου µέχρι του ακροκιβωτίου αυτού. Από το ακροκιβώτιο µέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται 
µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 16 mm2. 

f. Εκσκαφές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις υπογείων ηλεκτρικών δικτύων και εξωτερικού φωτισµού 
(1) Εκσκαφές xανδάκων, βάσεων ιστών και διαβάσεων οδών 

Το πλάτος και το βάθος των xανδάκων διέλευσης καλωδίων θα είναι 50 cm και το βάθος 80 cm. Στα χανδά-
κια όµως, που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το πλάτος θα γίνει 60 cm και το βάθος 90 
cm. 
Η διάνοιξη των xανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών. 

(2) Πλαστικοί σωλήνες PVC Φ 100 mm., 4 atm 
Για τη διέλευση των καλωδίων ΝΥΥ, µέσα στα xαντάκια και από το φρεάτιο στη βάση του ιστού, θα 
xρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC µε κεφαλή, εξωτερικής διαµέτρου 90 mm., 
πάxους τοιxώµατος τουλάxιστον 1,8 mm. και πίεσης λειτουργίας 4 atm. Στους σωλήνες αυτούς επιτρέπεται 
η διέλευση µέxρι δύο (2) καλωδίων ηλεκτροφωτισµού ΝΥΥ.  
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάµετροι και θα συνδέονται µεταξύ τους στα σηµεία ένωσης µε ειδική κόλλα. 
Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθµένα του χάνδακα θα επιτυγχάνεται µε ζώνες 
τσιµεντοκονιάµατος, κάθε 3 m. 
Η συνέxεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας θα 
εισέρxεται µέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm µέσα από τις ειδικές οπές  διαµέτρου 10 cm που έxουν 
προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου. 
Στα σηµεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρµολογήµατος 
(µόνωση) µε τσιµεντοκονία των 650 kg . 

(3) Ηλεκτροφόρα καλώδια (καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ) 
Οι αγωγοί ΝΥΜ θα τοποθετηθούν µέσα στον ιστό και θα τροφοδοτήσουν το φωτιστικό σώµα από τα ακρο-
κιβώτια του ιστού. 
Τα καλώδια ΝΥΥ θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνες που βρίσκονται µέσα στους xάνδακες και θα ηλεκτρο-
δοτήσουν από τους πίνακες φωτισµού όλα τα φωτιστικά σώµατα. 
Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθόλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατοµής των αγωγών καλωδί-
ου. 
Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα χρησιµοποιεί-
ται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος). 
Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το φρεάτιο, θα εισέρxονται 
µέσα στον ιστό µέσω της ειδικής υποδοµής που έxει γίνει γι'αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα, κλπ.). 
Θα ανέρxονται µέxρι το ακροκιβώτιο του ιστού, όπου θα πραγµατοποιείται η διακλάδωση και το κόψιµο των 
καλωδίων και εν συνεxία  από τον ίδιο ακριβώς δρόµο θα επιστρέφουν στο φρεάτιο για να συνεxίσουν µέσω 
του xάνδακα µέxρι το επόµενο φρεάτιο ιστού. 
Οι διακλαδώσεις των καλωδίων µέσα στο έδαφος µε xυτοσιδηρούς ή πλαστικούς διακλαδωτήρες  (µούφες) 
κατά βάση απαγορεύονται. 
Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν µπορεί να εφαρµοστεί άλλη λύση θα xρησιµοποιηθούν 
µούφες ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ  άριστης ποιότητας, τα δε µουφαρίσµατα θα γίνονται µέσα στα φρεάτια. 
Κυρίως οι διακλαδώσεις προς άλλη γραµµή θα γίνονται στο ακροκιβώτιο του ιστού.  
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g. Πίλλαρ (βοηθητικός πίνακας διανοµής) 
(1) Γενικά 

Αυτό θα κατασκευασθεί από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες, κλπ.) συνδεδεµένα µε 
κοχλίες ή συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα DKP πρεσσαριστό, πάχους 2 
mm 
Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι ......m πλάτος, .......m ύψος και .......m βάθος. 
Το πίλλαρ κλείνεται µε δίφυλλη πόρτα η οποία: 

- Θα κλείνει µε ελαστικό παρέµβυσµα. 

- Περιµετρικά θα είναι δις κεκαµµένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε να παρουσιάζουν αυξηµέ-
νη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το κλείσιµο. 

- Θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µέσω στροφέων (µεντεσέδων) βαρέως τύπου. 

- Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 

- Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση µε µεταλλικούς στιβαρούς σύρτες 
πάνω και κάτω. 

- Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα, κλπ. για 
την στερέωση πάνω  της ηλεκτρικής διανοµής. 

- Το πάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε περιµετρικά από τη λοι-
πή κατασκευή κατά 6 εκ. 

- Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαµµένη µε δύο στρώσεις χρώµατος ηλεκτροστα-
τικής βαφής . 

- Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών που θα βαφούν. 

- Το χρώµα θα έχει απόχρωση γκρι και θα αποτελείται από άριστης ποιότητας. 

- Το πίλλαρ γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε βάση από σκυ-
ρόδεµα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, µε περικόχλια. 

- Οι κοχλίες πάκτωσης θα βρίσκονται µέσα στο πίλλαρ. 
(2) Στήριξη πίλλαρ 

Κάθε πίλλαρ θα στηρίζεται σε βάση από σκυρόδεµα 300 χγρ. τσιµέντου Β160, οπλισµένου, η οποία θα έχει 
διαστάσεις, πλάτος ….m, µήκος ….. m και ύψος ….m Η βάση αυτή θα είναι µέσα στο έδαφος 0,50 m, θα 
φέρει δε 4 κοχλίες Φ 20 (µπουλόνια) πακτωµένους, ώστε να προσδεθεί κάθε πίλλαρ σ'αυτούς µε περικό-
χλια. 

(3) Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πίλλαρ 
Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 220/240 V, θα ανταποκρίνεται σε µια ρυθµιζόµενη 
περιοχή 5 έως 500 Lux φωτισµού και πρέπει να παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση ενός λεπτού, στην ενερ-
γοποίηση του κυκλώµατος. 'Όλα τα στοιχεία του πρέπει να περιβάλλονται από ένα κάλυµµα ανθεκτικό σε 
διάβρωση. 

h. Φωτιστικό σώµα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης ….W οδικού φωτισµού 
(1) Γενικά 

Φωτιστικό σώµα µιας λυχνίας ατµών Νατρίου, υψηλής πίεσης, ισχύος …. W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
βραχίονα, εγχώριας κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περι-
βάλλοντος από – 200 έως 800 C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραµόρφω-
ση υλικών από πλαστικό) και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος. 
Κάθε φωτιστικό σώµα θα αποτελείται βασικά από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα:  

- Κέλυφος 

- ∆ιαφανή κώδωνα 

- Ηλεκτρική µονάδα  
(2) Κέλυφος 
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Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ένα ενιαίο τµήµα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωµαλίες, κατασκευασµένο µε έγχυση υπό πίεση σε 
µεταλλικές µήτρες. 
Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή θα έχουν 
υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 
Το κέλυφος θα είναι βαµµένο εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου (χρώµατος γκρι 
ανοικτό) και εσωτερικά µε βαφή φούρνου χρώµατος λευκού, εκτός και εάν εσωτερικά εκτός από τα κάτο-
πτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια.  
∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κ.λ.π.) των κοινών µετάλλων που υπό-
κεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξωτερικών µερών του φωτι-
στικού σώµατος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα παραπάνω αναφερόµενα µέταλλα.  
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα για την δηµιουργία ασύµµετρης κατανοµής 
φωτισµού. Το κάτοπτρο µπορεί να είναι ολόσωµο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά κάτοπτρα. Το κάτο-
πτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασµένα από χηµικά καθαρό αλουµίνιο καθαρότητας 99,9% ανοδειω-
µένα ή στιλβωµένα.  
Η στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η µετακίνηση των κατόπτρων 
για την ρύθµιση της εκπεµπόµενης φωτεινής ισχύος.  
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωµου κατόπτρου η ρύθµιση της φωτεινής ροής θα γίνεται µε την 
µετακίνηση της λυχνιλαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι 
δυνατή αυτή η µετακίνηση. Το πίσω τµήµα του κελύφους θα είναι διαµορφωµένο σε υποδοχή βραχίονα, ε-
ξωτερικής διαµέτρου 60 χιλστ.  
Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλή-
ρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράµµιση του άξονα του φωτιστικού µε τον άξο-
να του βραχίονα. 
Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40. 
Τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι αυστηρά του τύπου CUT-OFF. 

(3) ∆ιαφανής κώδωνας 
Κάθε φωτιστικό θα κλείνεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό ή πυρίµαχο γυαλί, 
ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες, ώστε να µη ρυπαίνεται από τη 
σκόνη.  
Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακό παρέµβυσµα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύ-
παιθρο και στις έντονες καιρικές µεταβολές και στη θερµοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.  
Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα, και θα εξασφαλίζει 
κατ΄ ελάχιστο προστασία Ρ 33 ελάχιστο κατά DIN 40050 ή ΙΡ 44 κατά ICE 144. 
Ο χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία Ρ 22 κατά DIN 40050. 

(4) Ηλεκτρική µονάδα 
Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώµατος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας, πυκνωτής, 
λυχνιολαβή, αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από το 
χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα που να εµποδίζει την άµεση επίδραση στα 
όργανα, της θερµότητας που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην 
προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 
Για την απαγωγή της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η εξωτερική επιφά-
νειά του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων πρέπει να 
διατηρείται τουλάχιστον 100C χαµηλότερα από την επιτρεπτή θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων ορ-
γάνων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. Η συνδεσµολογία των δια-
φόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους αγωγούς µε µόνωση που να αντέχει σε 
υψηλή θερµοκρασία και µάλιστα πάνω από 1800 C, και γενικά θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φω-
τιστικό σώµα ηλεκτρική προστασία, κλάσης µόνωσης Ι κατά VDE 0710. 
Eιδικότερα: 
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- Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για τροφοδότηση ο-
νοµαστικής τάσης 220 V  υπό συχνότητα 50Hz, και οι απώλειές του να µην υπερβαίνουν το 10% της 
ονοµαστικής του ισχύος. 

- Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τους κανονισµούς της 
VDE 0712 και να φέρει το σχετικό σήµα έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,85. 

- Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέ-
πει να είναι συνδεδεµένοι παράλληλα. 

- Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
κατ΄ ελάχιστο 850 C, και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης.  

- Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τους κανονισµούς VDE 0560 ή πα-
ρεµφερείς και να φέρουν το σήµα της έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαµπτήρα και το πηνίο και 
την προστασία των γραµµών, η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς DIN 0875 και 0876 και τις προδιαγραφές HILL- l 16910 A και HILL- l-26600. 

- Το φωτιστικό σώµα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς εκκινητή σπινθη-
ρισµών, για το άναµα του λαµπτήρα. 

- Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίµηση αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, δηλ. µόλις τεθεί υπό τάση θα 
τροφοδοτεί µε υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90 sec και µετά θα τίθεται εκτός κυκλώµατος. Ο εναυστή-
ρας θα επαναλειτουργήσει µόνον όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

- Τα όργανα, δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας θα πρέπει να είναι, κατά προτίµη-
ση, του ίδιου κατασκευαστή µε τον λαµπτήρα. 

- ∆ιακλαδωτήρας 

- Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρµοσµένο µέσα στο κέλυφος. 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί ως 
τον διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό µπορεί να λειτουργήσει. 

- Σφιγκτήρας καλωδίου 

- Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα (περι-
λαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων και να µην υπάρχει κίνδυνος 
χαλάρωσης της σύσφιξης του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

- Το φωτιστικό σώµα εάν απαιτείται θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ κατά VDE 0710. 

- Λαµπτήρας 

- Ο λαµπτήρας θα είναι λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, απιοειδούς µορφής, διορθωµένου 
φάσµατος, κάλυκα Ε 40, τάσης τροφοδοσίας 220v, 50Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή …W … Lm,. Ο 
ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι …… ώρες. 

i. Προβολέας Ιωδίνης …… W 
O προβολέας θα είναι κατάλληλος για ένα λαµπτήρα πυράκτωσης ιωδίου …. W . 
Το κυρίως σώµα του προβολέα θα αποτελείται από ανοδιωµένο πρεσσαριστό αλουµίνιο µε πολύ µικρή πε-
ριεκτικότητα χαλκού, ώστε να είναι ανθεκτικό στην διάβρωση. 
Το οπτικό σύστηµα ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα, θα παρέχει ασύµµετρο φωτεινή δέσµη ανοίγµατος ως 
ορίζεται κατωτέρω: 
Στενή δέσµη : 1  x 80 x 1 x 140 
Ανοικτή δέσµη: 1  x 200 x 1 x 300 
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Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας του προβολέα οι λυχνιολαβές πρέπει να είναι εκτός του χώρου 
του ανακλαστήρα. Το γυάλινο κάλυµµα του προβολέα θα στερεούται επί του σώµατος του προβολέα µε την 
παρεµβολή παρεµβύσµατος σιλικόνης. 
Θα είναι κατασκευασµένο από σκληρά ανθεκτική ύαλο VHR και θα φέρει µεταλλικό συρµάτινο πλέγµα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει πλέγµα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει δυνατότητα ρύθµισης οριζόντιου και κατακόρυφου επίπεδου. 

1241.3.16 Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων 
a. Γενικά 

Καλύπτονται τα παρακάτω: 
(1) Η πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων µε τη βοήθεια επικάλυψης µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς. 
(2) Η εγκατάσταση πυροφραγµών στα σηµεία όπου καλώδια ή δέσµες καλωδίων διαπερνούν τοίχους ή οροφές 

(δάπεδα) µε ορισµένη αντοχή στη φωτιά. 
b. Πυροπροστασία καλωδίων 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, , έτσι ώστε να προστατεύονται 
από τη φωτιά ή και να παρεµποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς µέσω αυτών. Η επικάλυψη πρέπει να πληρεί 
τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
i. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιµότητα των καλωδίων. 
ii. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 
iii. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 
iv. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτη, ώστε να επιτρέπει τη µεταφορά ή αφαίρεση καλωδί-

ων µετά την εφαρµογή της. 
v. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 
vi. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή µηχανική αντοχή, ώστε να µπορεί να περπατήσει άνθρωπος, ό-

ταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυµµένα καλώδια. 
c. Πυροφραγµοί 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, οροφές ή 
δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης αντοχής στη φωτιά του χωρίσµατος. 
'Έτσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγµός τοποθετηθεί σ'αυτόν να 
έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. 
Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 
i. Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα αλλαγών, όπως 

προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του πυρο-
φραγµού µε ένα µαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων και την επανατοποθέτη-
ση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση της αρχικής στεγα-
νότητας του πυροφραγµού σε καπνό και αέρια. 

ii. Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει ειδικότερα, 
ότι οι λεγόµενοι συµπαγείς πυροφραγµοί, που καταλαµβάνουν όλο το πάχος του χωρίσµατος µε µο-
νωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

iii. Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 

1241.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1241.3.1 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 
a. Γενικά 
(1)  Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα 

µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά απαγορεύονται. Όπου για λό-
γους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά αυτό θα γίνεται µό-
νο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι γραµµές θα τοποθετούνται απα-
ραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 
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(2) Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται µέχρι ένα ύψος 
1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα ορι-
ζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 

b. Εγκατάσταση σωληνώσεων 
(1) Γενικά 

- Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων εύκολα και χωρίς 
τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 

- Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις 
των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο σωλήνα, θα επιλέγεται κατάλληλη 
διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή καλωδίων. 

- Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων οργάνων, συ-
σκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να συµβουλεύεται σε 
όλη την διάρκεια των εργασιών. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι απαλλαγµέ-
νες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές και θα συναντούν 
τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 

- Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο 
τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε τρία µέτρα, ούτε θα 
έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα 
στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται. 

- Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν ακτίνα κατ' 
ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα. 

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

- Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι κενοί 
σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 

(2) Χωνευτές Σωληνώσεις 

- Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 
i. Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους. 
ii. Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς χώρους για 

τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή. 
iii. Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδε-

µα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων χαλυβδοσωλήνων επι-
τρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κα-
νένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή παραµορφώσεις από την κατασκευή του 
µπετόν. 

iv. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα κατασκευασ-
θούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτοµερειών). Η κατασκευή 
χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν απ' ευθείας µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει 
δεκτή. 

- Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη των διαµέ-
τρων των σωλήνων. 

- Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ.   θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από σωλήνες 
κρύου νερού 15cm. 

- Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., θα τοποθε-
τούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος ώστε µετά την 
τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω από την τελική επιφάνεια του τοί-
χου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. 
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- Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση κατασκευών από σκυρόδεµα (τοι-
χία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του επιβλέποντα µηχανικού απαγορεύεται. 

- Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε τσιµεντοκονία ταχείας 
πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 

- Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται κατά τρόπο 
που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σω-
ληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή περισσότερων παράλλη-
λων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το τριπλάσιο της διαµέτρου των για την ει-
σχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος. Σωληνώσεις µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλ-
ληλα ή κάθετα προς τον κύριο οπλισµό της πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις 
σωληνώσεις πρέπει η τοποθέτηση τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

(3) Ορατές Σωληνώσεις 

- Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες. 

- Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου (στηρίγ-
µατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο σίδηρο µε δι-
πλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 

- Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή µε κοχλίες 
και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε ξύλινες επιφά-
νειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου 
είναι αποδεκτή. 

- Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι σωλήνες 
να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής στήριξης σωλήνων θα 
χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς 50mm κατ' ελάχιστο. 
Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η µεταξύ δυο 
συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των διαµέτρων των σωλή-
νων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) 
θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 15cm. 

1241.3.2 Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 
a. Γενικά 
(1) Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους υπόλοιπους αγω-

γούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπολοίπους αγωγούς εκτός αν 
δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

(2) Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η µεταβολή 
της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα κυκλώµατα φωτι-
σµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm2. , 

(3) Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή σύσφιγξης. 
Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους περίβληµα, θα δίνεται µεγάλη προ-
σοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό και να µην προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µό-
νωση. 

(4) Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο τύπου ΝΥΜ θα 
επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης. 

(5) Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 
b. Ορατές γραµµές καλωδίων 
(1) Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε 300mm µε διµερή 

πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από γαλβανισµένο χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 
(2) Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε στηρίγµατα βρισκόµε-

να στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή (σιδηρόδροµο). 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 50 από 76 Έκδοση : 0 

 

(3) Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 χλσ. µε 
νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες 

(4) Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που προβλέπεται να χρησι-
µοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

(5) Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες στήριξης καλω-
δίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της σχάρας καλωδίων και θα στε-
ρεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων. Στα σηµεία που ένα καλώδιο εγκαταλείπει µια σχάρα ή 
όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες 
από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 

(6) Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να προστατευθούν από φυσικές 
ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες εκείνων για τις 
οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να 
τηρηθούν. 

c. Σήµανση καλωδίων 
(1) Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα τοποθετηθούν ειδικά αυ-

τοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα γράµµατα και αριθµούς για τον χαρακτη-
ρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια. 

(2) Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται κάθε τρία µέτρα ή 
λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα επισήµανση. Σε περίπτωση µη 
ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα κουτιά έλξης ή διακλάδω-
σης. 

1241.3.3 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων 
Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην διάταξη και θέση που 
αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των φωτιστικών θα εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τό-
που του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδορο-
φής η αγκίστρωση τους θα γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας ψευδορο-
φής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται. 
Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της ψευδοροφής, θα στη-
ρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να 
έχουν την δυνατότητα αλλαγής των λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους. 

1241.3.4 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 
Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα εισερχόµενα και απερχόµενα κα-
λώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου κάτω από την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. 
Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων γραµµών των πινάκων θα γίνουν όπως αναφέρεται στις προδια-
γραφές. 
Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και κατά τρόπο τέτοιο ώστε το πάνω 
µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90m από την στάθµη του δαπέδου. 

1241.3.5 Γειώσεις 
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και δείχνονται στα σχέδια. 
Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και θα 
εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και του συστήµατος γείωσης. 
Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του. 
Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα εγκεκριµένο τρόπο συ-
γκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα επισκέψιµα σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συ-
γκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και κατασκευών που συνδέονται µε το σύστηµα γείω-
σης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή. 

1241.3.6 Εξωτερικός Φωτισµός 
a. Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωµάτων 
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Οι ιστοί των φωτιστικών σωµάτων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τα σχέδια. 
b. Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού 
(1) Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που οδεύουν µέσα σε 

σωλήνες ΡVC ονοµαστικής διαµέτρου 100mm, 6mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε χαντάκια βάθους 
0,70m και πλάτους 0,4mm. Σε διελεύσεις δρόµων Ρarking κλπ., οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδε-
µα. 

(2) Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπου δεν καθορίζονται στα σχέδια θα 
είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και βάθους 0,70m, που θα κατασκευασθούν από άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση 
ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100mm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµ-
µα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φω-
τιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 

(3) Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µόνωσης µε τα χείλη των 
σωλήνων. 

(4) Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια 
ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια µέσης τάσης. Κατά την παράλλη-
λη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια σθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται 
οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30cm. 

(5) Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια διακλάδωσης των ιστών. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο έδαφος. 

c. Γείωση 
(1) Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm2 επάνω σε γυµνό συλλε-

κτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm2, που οδεύει συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώ-
σεις των καλωδίων. 

(2) Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχά-
νονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού γείωσης. Το σηµείο σύσφιγξης θα βαπτί-
ζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 

(3) Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς πίνακες (αν υπάρχουν) 
θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης. 

(4) Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε αγωγιµότητα ίση µε το 98% του 
καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατοµής 25mm2. 

(5) Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα χρησιµοποιηθεί πλαστικός σω-
λήνας ΡVC, πίεσης 6 atm. 

(6) Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την προστασία του αγωγού γεί-
ωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του 
σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο της αυτεπαγωγής. 

(7) Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε το σύστηµα γείωσης του κτιρίου. 
d. Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων 
(1) Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση χειροκίνητης ή µη-

χανοκίνητης σφύρας. 
(2) Η  κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι  επισκέψιµη  µε φρεάτιο  κτιστό ή από σκυρόδεµα µε χυτοσιδερένιο 

κάλυµµα. 

1241.3.7 Υποσταθµός 
a. Γενικά 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ερευνήσει όλες τις κατασκευαστικές συνθήκες που είναι πιθανό να επιδράσουν 
στην άρτια εκτέλεση των εργασιών και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή των εγκαταστά-
σεων προς τις συνθήκες αυτές. 
Αν πριν από την εκτέλεση των εργασιών η κατά την διάρκεια τους παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων των 
σχεδίων η διαγραµµάτων βάσει των υποδείξεων της ∆ΕΗ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τα σχέδια 
των τροποποιήσεων και να τα υποβάλει για έγκριση στην επίβλεψη. 
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Η ακριβής θέση του εξοπλισµού του υποσταθµού θα καθοριστεί σε συνεργασία µε την επίβλεψη µε βάση τις 
τελικές διατάξεις και διαστάσεις. 

b. ∆ιελεύσεις από Οικοδοµικά Στοιχεία 
Οι διελεύσεις καλωδίων σωληνώσεων η σχαρών µέσω των κατασκευών από σκυρόδεµα και της τοιχοποιίας 
πρέπει να προβλεφθούν κατά το δυνατόν εκ των προτέρων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι διανοίξεις θα γί-
νουν µετά από άδεια της Επίβλεψης. Πάντως τα ανοίγµατα πρέπει να γίνουν µε την µεγαλύτερη προσοχή 
και µε το πνεύµα της κατά το δυνατό µείωσης των προκαλούµενων ζηµιών στο κτίριο. Οι διανοίξεις και λοι-
πές φθορές πρέπει να αποκαθίστανται πλήρως µετά την τοποθέτηση των στοιχείων της εγκατάστασης. Οι 
δε τυχόν ζηµιές που θα έχουν προκληθεί θα αποκατασταθούν από ειδικευµένο και µόνο προσωπικό µε έξο-
δα του Αναδόχου. 

c. Εγκατάσταση Εξοπλισµού 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αναφέρεται στα σχέδια, την Τεχνική Έκ-
θεση και τις προδιαγραφές και θα εξασφαλίζει όλες τις προδιαγραφόµενες λειτουργίες, αυτοµατισµούς, ε-
λέγχους και σηµάνσεις. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

- Να µην υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφάλειας. 

- Να υπάρχει µεγάλη ευκολία ελέγχου και συντήρησης. 

- Ο µετασχηµατιστής θα εγκατασταθεί σε σιδηροτροχιές όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
Γενικά ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα τελικά εγκεκριµένα σχέδια του Ανάδοχου, τις οδηγίες 
του προµηθευτή, τους όρους της ∆ΕΗ και τους κανονισµούς που αναφέρεται στις προδιαγραφές. 

d. Γειώσεις 
Προβλέπεται η γείωση του ουδέτερου κόµβου του Μετασχηµατιστή, του Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και όλων των 
µεταλλικών µερών Υ.Τ. και Χ.Τ. όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τµήµατος της ΓΤΣΥ  

1241.3.8 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
a. Γενικά 

Κάθε Η/Ζ θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεµα η οποία θα εξασφαλίζει πλήρη προστασία των διαφό-
ρων στοιχείων του κτιρίου έναντι των κραδασµών που προκαλούνται κατά τη λειτουργία του ζεύγους. 
Η βάση θα κατασκευασθεί βάσει σχεδίου του κατασκευαστή του ζεύγους και θα είναι ανεξάρτητη από την 
πλάκα έδρασης του θαλάµου του ζεύγους. 
Γενικά η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα σχέδια, τις προδια-
γραφές και τους σχετικούς κανονισµούς. 

b. Συρµατώσεις 
Όλες οι συρµατώσεις πρέπει να γίνουν µε άριστο τρόπο αφήνοντας αρκετούς βρόγχους για συντήρηση. 
Θα εξασφαλισθεί η πρόσδεση όλων των συρµατώσεων σε θαλάµους, ανά 150mm τουλάχιστον και θα εξα-
σφαλισθεί πλήρως προστασία έναντι ξέσης. 
Θα γίνει ετικεττάρισµα µε αναγνωριστική επισήµανση σύµφωνα µε το διάγραµµα του κατασκευαστή. 
Θα τοποθετηθούν ακροδέκτες εισόδου και εξόδου για εξωτερικές συνδέσεις. 

c. Γειώσεις 
Προβλέπεται η γείωση τόσο του ουδέτερου κόµβου κάθε γεννήτριας όσο και των µεταλλικών µερών των 
Η/Ζ.  

1241.3.9 Έλεγχοι και δοκιµές 
a. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη 

Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης έναντι της γης 
κάθε τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται 
µετά την τελευταία αντίσταση. 
Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή 500000 ΩΜ 
για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10mm2. Για αγωγούς µε διατοµή µεγα-
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λύτερη των 10mm2 γίνεται δεκτό ότι η µόνωση µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε την διάµετρο των αγω-
γών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές ρεύµα τάσης δοκιµής 220 V - 500 V για χρονικό διάστηµα 
όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόµενη γραµµή. 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε λειτουργία 
ενώ οι µόνιµες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

b. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών 
Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον   ίσες   µε   τις   ορι-
ζόµενες  στην   παραπάνω   δοκιµή   αντιστάσεων µόνωσης προς την γη.  
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι λαµπτήρες 
και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 
∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες ηλεκτρικές 
συσκευές της εγκατάστασης. 

c. Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

- Οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το παράρτηµα V του ΦΕΚ 31-12-1973 
περί τροποποίησης και συµπλήρωσης του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

- Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες µετά την τελευταία βροχόπτωση. 
d. ∆οκιµή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η συνέ-
χεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λει-
τουργία της εγκατάστασης. 

e. Έλεγχοι και ∆οκιµές Πινάκων 
Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η σω-
στή συνδεσµολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 
Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και διενεργούνται οι έλεγ-
χοι και δοκιµές που αναφέρονται παραπάνω. 

f. Υποσταθµός 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο 
εργοστάσιο οι απαιτούµενες δοκιµές και θα αποδεικνύεται η συµφωνία του εξοπλισµού µε όσα αναφέρονται 
στις προδιαγραφές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των εγκαταστάσεων που θα ζητηθεί 
από την επίβλεψη, παρουσία της και µέχρι πλήρους ικανοποίησης της καθώς και τους ελέγχους και δοκιµές 
που τυχόν θα ζητήσει η ∆ΕΗ. Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 
i. Έλεγχος των µονώσεων των τµηµάτων των εγκαταστάσεων Υ.Τ και Χ.Τ. 
ii. Έλεγχος της προστασίας του Μετασχηµατιστή. 
iii. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των ηλεκτρονόµων προστασίας Υ.Τ. και Χ.Τ. 
iv. Όλοι οι έλεγχοι για εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των διαφόρων στοιχείων της ε-

γκατάστασης που θα ζητηθούν από την επίβλεψη. 
v. Ο έλεγχος µέτρησης των αντιστάσεων γειώσεων. 
Οι µετασχηµατιστές θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιµές σειράς που ορίζουν οι προδιαγραφές ΙΕC 76-726. 
Οι δοκιµές θα γίνουν παρουσία εκπροσώπων του προµηθευτή και της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατα-
σκευής του ή σε αναγνωρίσιµο εργαστήριο. Θα γίνουν τουλάχιστον οι παρακάτω δοκιµές: 
i. Θερµικής καταπόνησης 
ii. Βραχυκυκλώσεως 
iii. Αντοχής σεισµικών δονήσεων 
iv. Αντοχής στη φωτιά 
v. Μετρήσεις στης µαγνητικής επαγωγής γύρω από τον µετασχηµατιστή από Ο έως 4 µέτρα και για 

φορτία 1/3, 2/3 και 3/3 του ονοµαστικού. 
vi. Μετρήσεις βαθµού απόδοσης 
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vii. Για τις παραπάνω δοκιµές και όποιες άλλες κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, µπορούν να γίνουν 
δεκτά πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

g. Η/Ζ 
∆οκιµές στο Εργοστάσιο 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο ερ-
γοστάσιο οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµές και θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα τους: 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής της γεννήτριας 
i. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε κενό. 
ii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε βραχυκύκλωµα. 
iii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας υπό φορτίο. 
iv. Έλεγχος των αντιστάσεων του τυλίγµατος του εναλλασσόµενου ρεύµατος, του δροµέα, του δροµέα 

διέγερσης, του πεδίου διέγερσης, του βοηθητικού κυκλώµατος διέγερσης. 
v. Έλεγχος υπερφόρτισης. 
vi. Έλεγχος στροφών. 
vii. Έλεγχος υψηλής τάσης στάτορα. 
viii. Έλεγχος υψηλής τάσης δροµέα. 
ix. Έλεγχος υψηλής τάσης τυλίγµατος διέγερσης. 
x. Έλεγχος θορύβου. 
xi. Έλεγχος κραδασµών. 
xii. Έλεγχος µόνωσης. 
xiii. Έλεγχος ζυγοστάθµισης. 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής του πετρελαιοκινητήρα 
i. Έλεγχος ισχύος. 
ii. Έλεγχος στροφών (σταθερότητα κλπ). 
iii. Έλεγχος κατανάλωσης καυσίµου υπό διάφορα φορτία.4) Έλεγχος κατανάλωσης λαδιού. 
iv. Έλεγχος θερµοκρασίας: 

- νερού ψύξης. 

- λαδιού. 

- καυσαερίων. 

- κυλίνδρων. 
v. Έλεγχος πίεσης λαδιού. 
vi. Έλεγχος ρυθµίσεων βαλβίδων και αντλιών καυσίµου. 
vii. Έλεγχος  ανοχών εδράνων στροφαλοφόρων. 
viii. Έλεγχος πίεσης ανάφλεξης. 
Έλεγχοι και ∆οκιµές στο Εργοτάξιο 
Μετά την πλήρη εγκατάσταση των Η/Ζ και αφού ο Εργολάβος βεβαιωθεί ότι όλα τα συστήµατα έχουν εγκα-
τασταθεί και συνδεθεί όπως πρέπει, θα διενεργηθούν έλεγχοι και δοκιµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα δοκι-
µών του κατασκευαστή που θα έχουν εγκριθεί από την επίβλεψη και που θα πρέπει να περιλαµβάνουν του-
λάχιστον τα παρακάτω: 

- Έλεγχοι προεκκίνησης που θα περιλαµβάνουν ελέγχους για κατάλληλη λίπανση και ευθυγράµµιση. 

- ∆οκιµές µόνωσης και αγώγιµης συνέχειας της γεννήτριας και των βοηθητικών συστηµάτων. 

- Υποδεδειγµένους από τον κατασκευαστή ελέγχους µετά την εκκίνηση, που θα περιλαµβάνουν ελέγ-
χους περιστροφής, αλληλουχίας φάσεων και οργάνων και ελέγχους για να επιβεβαιωθεί η σωστή λει-
τουργία όλων των συστηµάτων προστασίας, αυτοµατισµού και σήµανσης. 

- ∆οκιµές φόρτισης σύµφωνα µε το ΙSΟ 3046/1 µέχρι ΙS0 3046/6 για 24 ώρες. 
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1241.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Οι τιµές µονάδας των διαφορών εργασιών της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τό-
που και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη 
όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. 
Οι τιµές µονάδας των Υποσταθµών και του Η/Ζ  περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, καθώς και κάθε 
άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όµως για την 
πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης όπως και την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται ακόµη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία καθώς και τα µηχα-
νήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
Οι τιµές µονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των µι-
κρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης µεταξύ των και µετά των δια-
φορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιµής και καθαρισµού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαµόρ-
φωση, αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων. 
Οι τιµές µονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση, µεταφορά, στερέωση τους και 
σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
Οι τιµές µονάδας των αυτοµάτων διακοπτών ασφαλειοαποζευκτών, διακοπτών, οργάνων µέτρησης, γειώσεων, 
κλπ. περιλαµβάνουν τη µεταφορά, στερέωση τους, σύνδεση επί των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και 
γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Η τιµή µονάδας των κατασκευών από µορφοσίδηρο, χαλκό, λαµαρίνα ΟΚΡ, περιλαµβάνει τη προµήθεια, προσκό-
µιση επί τόπου του µορφοσιδήρου, χαλκού και λαµαρίνας, όλων των απαραίτητων µικρούλικων συγκόλλησης, 
σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και κάθε εργασία µόρφωσης, κόλλησης, σύνδεσης, στερέωσης και τοποθέτησης. 

1241.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1241.5.1 Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή χαλύβδινες) εντοιχισµένες ή ορατές θα επιµετρούνται µετά την 
πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση τους σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Θεωρούνται ότι περιλαµβάνο-
νται στις τιµές µονάδας κατασκευής σωληνώσεων και δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα: 
Η διάνοιξη αυλακών για τον εντοιχισµό των σωληνώσεων και η επαναφορά των τοίχων στην αρχική τους κατάστα-
ση. 
Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού σωληνώσεων µε χαλυβδοσωλήνες (καµπύλες, γωνίες) εκτός των κουτιών διακλάδω-
σης, οργάνων διακοπής κλπ. που επιµετρούνται ιδιαίτερα. 
Τα σιδηρά στηρίγµατα στερέωσης των ορατών σωληνώσεων στους τοίχους ή σε άλλες σιδηρές ή ξύλινες κατα-
σκευές. 

1241.5.2 Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια 
Το µήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν µέσα στις σωληνώσεις θα λαµβάνεται ίσο προς το µήκος της αντί-
στοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των αγωγών που διέρχονται µέσα στην σωλήνωση χωρίς 
άλλη προσαύξηση. 
Η πιο πάνω επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατοµή αγωγού. Τα  τµήµατα  των  αγωγών   που   προεξέ-
χουν  για  να  συνδεθούν   στους   πίνακες διανοµής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα, 
θεωρούµενα ότι περιλαµβάνονται σαν συµβατική προσαύξηση στις µονάδες προµήθειας και τοποθέτησης των 
διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών. 
Επίσης δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των πολύκλωνων αγωγών για 
την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών. 
Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιµετρούνται κατ' είδος και διατοµή σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Τα κουτιά 
διακλάδωσης των καλωδίων επιµετρούνται ιδιαίτερα σε τεµάχια. 
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1241.5.3 Φωτιστικά Σώµατα, Όργανα και Συσκευές 
Τα φωτιστικά σώµατα, οι ρευµατοδότες, τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής, οι διακόπτες φωτισµού, οι 
αυτόµατοι διακόπτες, οι ασφαλειοαποζεύκτες, οι ασφάλειες, οι διακόπτες πάσης φύσεως, οι διατάξεις προστασίας, 
εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων, τα πάσης φύσης όργανα µέτρησης, οι ενδεικτικές λυχνίες και κάθε όργανο που 
εγκαθίστανται σε πίνακα ή στα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως τοποθετη-
µένα σε κατάσταση λειτουργίας. 
Οι ηλεκτρικές συσκευές επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένα. 
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών µε τα ηλεκτρικά δίκτυα, θεωρούνται ότι περι-
λαµβάνονται στις τιµές προµήθειας και τοποθετήσεις, κάθε συσκευής και δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα. 

1241.5.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες 
Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, µέτρησης κλπ. όλων των πινάκων επιµετρούνται όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο. 
Οι τυποποιηµένοι ηλεκτρικοί πίνακες τύπου SΤΑΒ επιµετρούνται κατά τεµάχια, ανάλογα µε τις διαστάσεις τους 
όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο. 
Τα σιδηρά ικριώµατα των υπολοίπων πινάκων επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µε τα στηρίγµατα 
αγκύρωσης και τους κοχλίες συναρµογής τους. Οι πίνακες τύπου πεδίου επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα όπως 
παραπάνω η κατά τεµάχια, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται στο τιµολόγιο. 
Οι συλλεκτήριοι ράβδοι των πινάκων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή τους (εκτός των τυποποιηµένων πινάκων τύ-
που SΤΑΒ). 

1241.5.5 Μεταλλικές Κατασκευές 
Η από χαλκό µόρφωση συλλεκτηρίων ράβδων, ταινιών γείωσης µεταλλικών µερών και συνδέσµων, θα επιµετράται 
σε χιλιόγραµµα βάρους κατεργασµένου και τοποθετηµένου χαλκού. 
Οι σχάρες καλωδίων θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 
Τα κανάλια διανοµής θα επιµετρούνται κατά µέτρο συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών τεµαχίων. 
Όλες οι υπόλοιπες τυχόν µεταλλικές κατασκευές επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 

1241.5.6 Υποσταθµός-Η/Ζ 
Επιµετρώνται σε τεµάχια. 
 

1242. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1242.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ασθενών  ρευµάτων  σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της ε-
γκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περι-
λαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση ασθενών  ρευµάτων  αποτελείται από: 
(1) Καλωδιώσεις 
(2) Σωληνώσεις 
(3) Κατανεµητής ασθενών ρευµάτων 
(4) Αυτόµατο συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο 
(5) Τερµατικός εξοπλισµός 
(6) Κεντρικός κατανεµητής τηλεφώνων 
(7) Κεντρικός Κατανεµητής  δικτύου φωνής και δεδοµένων : 
(8) Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-Patch Panel Τερµατισµού ∆ικτύου  
(9) Ικρίωµα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19" 
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(10) Πρίζα φωνής & ∆εδοµένων 8 επαφών 
(11) Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords 
(12) Οπτικός Κατανεµητής 
(13) Γειώσεις 
(14) Eγκ/σεις ενδοσυνεννόησης - θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
(15) Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και µετάδοσης ήχου 
(16) Εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής 

1242.2 Υλικά 

1242.2.1 Καλωδιώσεις  
a. Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου 
(1) Επεξήγηση συµβόλων 

J : καλώδιο εσωτερικών χώρων 
Υ : µόνωση από PVC 
Υ : θερµοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC 

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Κατασκευή κατά VDE 0890 

- Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V 

- Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V 

- Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ 

- Αντίσταση βρόχου  : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

- Xωρητικότητα λειτουργίας : µέγιστη 150 nF/KM 

- ∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm     
b. Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρου 
(1) Επεξήγηση συντοµογραφιών 

Α  : καλώδιο εξωτερικών χώρων 
2Υ : µόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
L  : στατική προστασία (θωράκιση) 
2Υ : εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη ΡΕΤ 

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Κατασκευή κατά VDE 0816 

- Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V 

- Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και   µεταξύ καλωδίου-περιβλήµατος:  2000 V 

- Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ 

- Αντίσταση βρόχου  : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

- Ανθυγρή διαµήκης προστασία 

- Θωράκιση µε αλουµινοταινία, µε επένδυση τύπου ΡΕ και από τις δύο πλευρές 

- ∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm . 
c. Καλώδιο οµοαξονικό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Εσωτερικός αγωγός: Χαλκός διαµέτρου 1,13 mm    
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- Μόνωση: Πολυαιθυλένιο (Cell-PE) διαµέτρου 4,8mm    

- Εξωτερικός αγωγός : µπλεντάζ χαλκού και αλουµινίου διαµέτρου 5,3mm    

- Εξωτερική επένδυση: Μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαµέτρου 6,6mm    

- Απόσβεση: 20οC f =  50 MHz,  4 dB/100 m 
f = 100 MHz,  6 dB/100 m 
f = 200 MHz, 8 dB/100 m 
f = 300 MHz, 10 dB/100 m 
f = 450 MHz, 12 dB/100 m 
f = 800 MHz, 18 dB/100 m 

- Σύνθετη αντίσταση:  75 Ω 

- Ακτίνα κάµψης:  > 10 mm    

- Εύρος θερµοκρασίας: - 25°C έως + 85°C 
d. Καλώδια φωνής 

Tο καλώδιο φωνής θα είναι το συνεστραµµένο (twisted pair) των 25, 50 και 100 ζευγών για το κάθετο δί-
κτυο, κατά το πρότυπο EIA-TIA 568. 
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου Category 5, που επιτρέπει την διέλευση φωνής και δεδο-
µένων (voice and data) είναι :  

- Τύπος:     UTP 100 Category 5 

- ∆ιατοµή:    24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

- Αντίσταση D.C. στους 20°C   : 17  ΟΗΜS / 100 m ανά αγωγό 

- Χωρητικότητα:    5.6 nF / 100 m στο 1ΚΗΖ στους  20°C    

- Χωρητικότητα ως προς γη:  330 ρF / 100 m στο 1ΚΗΖ στους 20°C  

- Χαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C    

- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ:  2.06  db  / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 4 ΜΗΖ:  4.26   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ:  6.56   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ:  8.20   db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ: 62 db / 100 m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 4 ΜΗΖ: 53 db / 100 m  στους  20°C  

- Συνακρόαση NEXT στα 10 ΜΗΖ: 47 db / 100 m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ: 44 db / 100 m  στους  20°C    
e. Καλώδια οριζόντιου δικτύου φωνής και δεδοµένων  

Το καλώδιο φωνής και δεδοµένων θα είναι το UTP 100 / 24 AWG/Category 6 το οποίο ενδείκνυται στην πε-
ρίπτωση που η  ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (µέχρι και τα 100 Mbps) 4 ζευγών για το ορι-
ζόντιο δίκτυο. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Τύπος:     UTP 100 Category 6 

- ∆ιατοµή:    24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

- Αντίσταση D.C. στους 20°C:  17.6  ΟΗΜS / 100 m ανά αγωγό 

- Χωρητικότητα:    4.8 nF/100m στο 1 ΚΗΖ στους 20οC 

- Xαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C   από 1- 100 MHz 
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- Xαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 18%  ΟΗΜS στους 20°C    από 100- 250 MHz 

- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ:  2.0  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 4 ΜΗΖ:  3.8  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ:  6.0  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ:  7.6   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 20 ΜΗΖ:  8.5   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 100 ΜΗΖ:        19.9 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ: 75 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 4 ΜΗΖ: 65 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 10 ΜΗΖ: 59 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ: 57 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 20 ΜΗΖ: 50.5 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 100 ΜΗΖ: 45 db / 100 m  στους 20°C    
f. Καλώδια οπτικών ινών 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Τύπος:      Multimode 62,5/125 µm 

- Grade:      FDDI 

- ∆ιατοµή Fiber O/D:    62,5 µm 

- Καταθλιπτικός Μανδύας O/D :  125 µm 

- Μανδύας O/D:     250 µm 

- Απόσβεση στα 850 nm:   3.5 dB/Km 

-                          1300 nm:   1.5 dΒ/Km 

- Εύρος ζώνης στα 850 nm:   160 MHz.Km 

- Εύρος ζώνης στα 1300 nm:  500 MHz.Km 

- NA:     0.275 

- Refractive Index:    1.499 

1242.2.1. Σωληνώσεις 
Τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα εγκατασταθούν µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για µικρό αριθµό 
καλωδίων ή µέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους ή µεταλλικές σχάρες κλειστού τύπου µε καπάκι για µεγαλύ-
τερο αριθµό καλωδίων. Η αντιστοιχία της διαµέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζε-
ται στον επόµενο πίνακα : 
Πίνακας αντιστοιχίας διαµέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου   

Σωλήνας Αριθµός ζευγών µε αγωγό γείωσης 
Πλαστικός Φ 11 mm     1 + Ε 
Πλαστικός Φ 13,5 mm     3 + Ε 
Πλαστικός Φ 16 mm     5 + Ε 
Πλαστικός Φ 23 mm     10 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 13,5 mm   (χωρίς µόνωση) 5 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 16 mm    (χωρίς µόνωση) 10 + Ε 
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Χαλύβδινος Φ 21 mm    (χωρίς µόνωση) 15 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 29 mm    (χωρίς µόνωση) 25 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 36 mm   (χωρίς µόνωση) 50 + Ε 
Σιδεροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2" 100 + Ε 
Σιδεροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και 
οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυρών ρευµάτων. 

1242.2.3 Κατανεµητής ασθενών ρευµάτων  
Οι κατανεµητές ασθενών ρευµάτων θα είναι επίτοιχοι, τύπου ερµαρίου µε θύρα, προστασίας ΙΡ 55 κατάλληλοι για 
ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, µε δυνατότητα εισόδου και εξόδου καλωδίων από την πάνω ή κάτω πλευρά. Θα 
φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή. 
Oι κατανεµητές θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα ψυχρής εξέλασης πάχους από  1,2 έως και 2 mm   
ανάλογα µε τις διαστάσεις του κιβωτίου και θα φέρουν πλάκα στήριξης πάχους τουλάχιστον 2 mm  . 
Εσωτερικά του κατανεµητή θα τοποθετηθούν πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες  για τη σύνδεση των εισερχόµενων 
και απερχόµενων καλωδίων µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) κατάλληλα αριθµηµένες.   
'Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν σήµανση µε κατάλληλη αρίθµηση που θα αντιστοιχεί στην αρίθµηση του σχεδίου. 
Στην πόρτα του κατανεµητή θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα από πλαστικό, στο οποίο θα έχει χαραχθεί η ονοµα-
σία του κατανεµητή, σύµφωνα µε αυτή που δίνεται στα σχέδια. Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας θα υπάρχει σε 
κατάλληλη θήκη το σχέδιο διαγράµµατος µε την αρίθµηση και την ονοµασία των γραµµών (όροφος, περιοχή, αριθ-
µός λήψης). 

1242.2.4 Αυτόµατο συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο  
a. Εισαγωγή 

Παρατίθενται τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Ψηφιακού Συνδροµητικού Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήµατος, τεχνολογίας EURO-ISDN, για την πλήρη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών µετάδοσης 
φωνής, δεδοµένων και εικόνος. 
Tο σύστηµα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και συ-
στάσεις κατά (ITU-T, ETSI, Q.SIG) που αφορούν µετάδοση φωνής, δεδοµένων και εικόνος και ότι είναι µέλη 
του IPNS FORUM. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπερισχύουν των διεθνών όταν συνυπάρχουν. 

b. Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει κατ'ελάχιστο να είναι εξοπλισµένο µε : 
(1) Κυκλώµατα EURO-ISDN (PRI) (30B+D) 
(2) Κυκλώµατα γραµµών BRI (2Β+D) 
(3) Κυκλώµατα ψηφιακών εσωτερικών συνδροµητών EURO ΙSDN (2Β+D) (Sο) interface 4-σύρµατου τύπου 
(4) Κυκλώµατα αναλογικών συνδροµητών  
(5) Σταθµοί βάσης των Ν καναλιών 
(6) Σύστηµα Ταχυδροµείου Φωνής  
(7) Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Κατανοµής Εισερχοµένων Κλήσεων  
(8) Σύστηµα ∆ιαχείρισης του συστήµατος και των Χρεώσεων  των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων  
(9) Σύστηµα εφεδρικής τροφοδοσίας αυτονοµίας 6 – 8 ωρών 
(10) Σύστηµα τηλεσυντήρησης του συστήµατος εξ’αποστάσεως (HW + SW) 
(11) Πλήρως εξοπλισµένο κατανεµητή 
(12) Ν µεταλλακτικές συσκευές τηλεφωνητή 
(13) Η δυνατότητα επέκτασης του τηλεφωνικού κέντρου σε ότι αφορά τις εξωτερικές και εσωτερικές συνδέσεις θα 

είναι 100%. 
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c. Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι πλήρες από άποψη συσκευών (HARDWARE) και προγραµµάτων 
(SOFTWARE) ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα, παρέχοντας όλες τις λειτουργικές δυνατότητες και εφεδρείες 
που περιγράφονται παρακάτω, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε προσθήκης. 

d. Το όλο σύστηµα του Τ/Φ Κέντρου θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιβάλλον µε θερ-
µοκρασία που θα µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ   - 5°C έως  +50°C και σχετική υγρασία µεταξύ 10-90%. 

e. Στα τεχνικά στοιχεία του κέντρου θα πρέπει να αναφέρεται η εκλυόµενη από όλα τα µηχανήµατα του κέ-
ντρου, θερµότητα, κατά το δυνατό αναλυτικά, κατά την ώρα της µέγιστης κίνησης, τόσο για την αρχική χω-
ρητικότητα, όσο και για την προδιαγραφόµενη τελική χωρητικότητα του κέντρου. 

f. 'Όλα τα µηχανήµατα θα είναι καινούργια, επαρκώς δοκιµασµένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους, αξιόπι-
στα,  τελευταίας τεχνολογίας, µε ζευκτικό πεδίο κατά PCM/TDM σύµφωνα µε τις συστάσεις της ITU-T και 
CEPT (G711, A-Law) και κεντρικό έλεγχο τύπου π.χ.REAL TIME. 

g. Xαρακτηριστικά κέντρου 
(1) Κατηγορίες εξυπηρέτησης συνδροµητών 

- Κατηγορία 1 :  Απ'ευθείας επικοινωνία µε εσωτερικούς συνδροµητές. 

- Κατηγορία 2 : Όπως στην κατηγορία 1 και σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο µέσω τηλεφωνήτριας. 

- Κατηγορία 3 :  Όπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση µε το αστικό  δίκτυο. 

- Κατηγορία 4 :  Όπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση µε το αστικό, υπεραστικό και διεθνές 
δίκτυο. 

(2) Ευελιξία προγραµµατισµού εξυπηρέτησης 
(3) Απόρρητο συνδιαλέξεων 
(4) Οµαδική κλήση 
(5) Μόνιµη εξωτερική σύνδεση 
(6) ∆ιακοπή συνδιάλεξης (FIRST PARTY RELEASE) 
(7) Χρονικοί περιορισµοί 
(8) Ανάκτηση πληροφοριών συστήµατος 
(9) ∆ιακίνηση πληροφοριών υπολογιστή 
(10) Συνεργασία µε σύστηµα αναζήτησης προσωπικού 
(11) Μεταβίβαση γραµµών (CALL TRANSFER) 
(12) Συντετµηµένη επιλογή (ABBREVIATED DIALLING) 
(13) Ταυτόχρονη συνοµιλία (ADD-ON-CONFERENCE) 
(14) Τηλεσυντήρηση (REMOTE MAINTENANCE) 
h. ∆υνατότητες τηλεφώνων διαχειρίσεως 
(1) Αυτόµατη εσωτερική επικοινωνία από και προς όλα ανεξαιρέτως τα εσωτερικά τηλέφωνα. 
(2) Αυτόµατη απερχόµενη επικοινωνία προς το δίκτυο πόλεως µε δυνατότητα κατατάξεως στις εξής κατηγορίες: 

- οικιακούς 

- ηµιεξωδικαιούχους 

- εξωδικαιούχους 

- τηλεδικαιούχους υπεραστικούς 

- τηλεδικαιούχους διεθνείς 
(3) Αυτόµατη εισερχόµενη εξωτερική επικοινωνία µέσω των ψηφιακών διεπιλογικών γραµµών. 
(4) Εισερχόµενη εξωτερική επικοινωνία µέσω τηλεφωνήτριας. 
(5) Ενδιερώτηση κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνδέσεως προς άλλον εσωτερικό συνδροµητή µε τη βοήθεια του 

κοµβίου γειώσεως της τηλεφωνικής συσκευής ή µε επιλογή µονοψήφιου αριθµού. 
(6) Μεταβίβαση εξωτερικής κλήσεως σε άλλον εσωτερικό µε τη βοήθεια του κοµβίου γειώσεως της τηλεφωνικής 

συσκευής. 
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(7) ∆υνατότητα συνδέσεως δυο εσωτερικών συνδροµητών µε µια εξωτερική γραµµή σε conference . 
(8) Συντετµηµένη επιλογή περιλαµβάνουσα µέχρι 50 αριθµούς κλήσεων (αστικούς, υπεραστικούς, διεθνείς). 
(9) Συνοπτική σύνδεση τηλεφώνων διαχειρίσεως µέχρι 8% του συνόλου αυτών. 
(10) ∆υνατότητα παρέχουσα, µε κατάλληλο χειρισµό στην τηλεφωνική συσκευή, την αυτόµατη µεταφορά των 

κλήσεων σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο (FOLLOW-ME). 
(11) Αυτόµατη µεταφορά των κλήσεων σε άλλη προκαθορισµένη συσκευή εάν η κλήση δεν απαντηθεί εντός 15-

20 δευτερολέπτων (CALL FORWARDING). 
(12) Αυτόµατη επανάκληση . Εάν κληθεί εσωτερικός συνδροµητής και βρεθεί κατειληµµένος, να µπορεί ο αρχι-

κός καλέσας (µετά απο κατάλληλο χειρισµό) να κλείσει το τηλέφωνό του και όταν ελευθερωθεί ο κληθείς 
εσωτερικός να ηχήσουν τα τηλέφωνα και των δυο και να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση (AUTOMATIC RINK 
BACK). 

(13) Τηλέφωνα επειγούσης ανάγκης ή συναγερµού. Τα τηλέφωνα αυτά είναι άνευ δίσκου και έχουν την ιδιότητα 
να καλούν αυτόµατα µε το σήκωµα του ακουστικού αλλά προκαθορισµένα εσωτερικά (HOT LINE). 

(14) Προτεραιότητα στις κλήσεις προς την τηλεφωνήτρια µέχρι και 20 τηλεφώνων διαχειρίσεως. 
(15) ∆υνατότητα επισυνδέσεως σε υφιστάµενη συνδιάλεξη µε ταυτόχρονη εκποµπή ειδοποιητηρίου σήµατος . Η 

δυνατότητα αυτή ζητείται µέχρι και για 20 τηλέφωνα διαχειρίσεως. 
(16) ∆υνατότητα συνδέσεως ζευγών τηλεφώνων διαχειρίσεως σε σύστηµα ∆ιευθυντού / Γραµµατέως (µέχρι και 

10 ζεύγη). 
(17) Αυτόµατη επανάληψη επιλογής του τελευταίου επιλεγέντος αστικού, υπεραστικού ή διεθνούς αριθµού . Η 

επανάληψη θα γίνεται µε απλή επιλογή διψήφιου ή τριψήφιου αριθµού. 
i. ∆υνατότητες χειριστηρίων τηλεφωνητριών 
(1) Οι εισερχόµενες κλήσεις θα σηµατοδοτούνται οπτικά και ακουστικά ταυτόχρονα σε όλα τα χειριστήρια . Η 

ηχητική ένδειξη να δύναται να τεθεί εκτός µε την πίεση κοµβίου επί εκάστου χειριστηρίου . 
(2) Εισερχόµενες κλήσεις από απόρρητες γραµµές να έχουν ιδιαίτερη οπτική σηµατοδότηση ώστε να γίνονται 

αµέσως αντιληπτές από τις τηλεφωνήτριες.  
(3) ∆υνατότητα απερχόµενης κλήσεως προς το δίκτυο ΟΤΕ µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου και µεταβίβαση 

αυτής προς τους εσωτερικούς συνδροµητές πάλι µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου  
(4) ∆υνατότητα θέσεως εξωτερικής κλήσεως σε κατάσταση αναµονής . 
(5) ∆υνατότητα αλυσιδωτών συνδέσεων 
(6) ∆υνατότητα µεταβιβάσεως εξωτερικής κλήσεως προς κατειληµµένο εσωτερικό συνδροµητή µε τις εξής πα-

ραλλαγές : 
(7) Η τηλεφωνήτρια µεταβιβάζει και αποσύρεται . Μόλις ο κατειληµµένος εσωτερικός συνδροµητής ελευθερω-

θεί, το τηλέφωνό του ηχεί και δέχεται τη µεταβιβασθείσα κλήση  
(8) Η τηλεφωνήτρια επισυνδέεται επί του κατειληµµένου συνδροµητή και τον ειδοποιεί περί της αναµονής εξω-

τερικής κλήσεως (µε ταυτόχρονη εκποµπή ειδοποιητηρίου σήµατος επισυνδέσεως) . Η τηλεφωνήτρια απο-
σύρεται . Μόλις ελευθερωθεί ο εσωτερικός συνδροµητής το τηλέφωνό του ηχεί και δέχεται την κλήση . 

(9) ∆υνατότητα διακοπής εξωτερικής συνδέσεως . Σε περίπτωση που όλες οι απερχόµενες γραµµές ΟΤΕ είναι 
κατειληµµένες, οι τηλεφωνήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται σε υφιστάµενη εξωτερική σύνδεση 
µε ταυτόχρονη εκποµπή σήµατος επισυνδέσεως, να ειδοποιούν τους συνδιαλεγόµενους ότι θα τους διακό-
ψουν λόγω επειγούσης ανάγκης και τέλος να διακόπτουν τη σύνδεση και να προβαίνουν σε εξωτερική κλή-
ση.  

(10) ∆υνατότητα επιστροφής στην τηλεφωνήτρια µεταβιβασθέντων εξωτερικών κλήσεων προς τους εσωτερικούς 
συνδροµητές (ελεύθερους - κατειληµµένους) που δεν απαντήθηκαν εντός 20-30 δευτερολέπτων. 

j. Άλλες απαιτήσεις: 
(1) Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9002 και ISO 

9001.  
(2) Το  τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. 
(3) Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω σηµατοδοσίες: 

- ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
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- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑ  (2B+D) και 2 ΜΒ (30Β+D)   
k. Συγκρότηση του τηλεφωνικού κέντρου 
(1) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτε-

κτονικής και να µπορεί να επεκταθεί µε την προσθήκη επιπλέον πλαισίων ή ερµαρίων. 
(2) Να δίνεται η µέγιστη χωρητικότητά του και το ελάχιστο βήµα επέκτασης τόσο σε κάρτες γραµµών ΟΤΕ, σε 

κάρτες εσωτερικών συνδροµητών (αναλογικού και ψηφιακού τύπου) όσο και σε κάρτες ζευκτικών κυκλωµά-
των (αναλογικού και ψηφιακού τύπου) για διασύνδεση µε άλλα τηλεφωνικά συστήµατα του ιδίου ή πολυκα-
τασκευαστικού τύπου.  

(3) Να δίνεται επίσης η µέγιστη χωρητικότητα του πλαισίου σε πλακέτες, του ερµαρίου σε πλαίσια και κάθε άλ-
λο στοιχείο που σχετίζεται µε τη δοµή και επεκτασιµότητα του συστήµατος. 

(4) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων σε µνή-
µες τύπου FLASH EPROM ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή τους σε περίπτωση πτώσης της τάσης τρο-
φοδοσίας. 

(5) Το γενικό Software του τ/φ κέντρου θα πρέπει να είναι γραµµένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου π.χ. C/C++, 
ώστε να παρέχεται δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρµογών. 

(6) Η διαχείριση του συστήµατος θα γίνεται από σταθµό εργασίας ο  οποίος θα συνδέεται σε ενσωµατωµένη 
στο σύστηµα θύρα EΤΗΕRΝΕΤ µε πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP.  

(7) Το παραπάνω σύστηµα θα αποτελείται από τον απαραίτητο  εξοπλισµό και τα απαραίτητα λογισµικά πακέ-
τα για πλήρη διαχείριση του συστήµατος, πλήρη διαχείριση των χρεώσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
καθώς και πλήρη διαχείριση ασύρµατων εσωτερικών συνδροµητών. 

(8) Τα λογισµικά πακέτα διαχείρισης του συστήµατος και διαχείρισης των χρεώσεων των τηλεφωνικών συνδια-
λέξεων, θα πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες: 

- ∆υνατότητα πλήρους διάρθρωσης του συστήµατος  

- Έλεγχος της κατάστασης όλων των πλακετών του συστήµατος 

- Επαναπρογραµµατισµός του συστήµατος 

- Προσθήκη και αφαίρεση υπηρεσιών ανά εσωτερικό  τηλέφωνο 

- Εκχώρηση προσωπικού κωδικού ανά χρήστη για την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

- ∆υνατότητα προγραµµατισµού των ψηφιακών τηλεφωνικών  συσκευών 

- ∆υνατότητα διαχείρισης του συστήµατος εξ αποστάσεως  

- ∆υνατότητα κεντρικής βάσης µε τα στοιχεία όλων των χρηστών του συστήµατος και τις υπηρεσίες που 
έχουν εκχωρηθεί  σ΄αυτούς. 

l. ∆υνατότητες διαχείρισης χρεώσεων τ/φ συνδιαλέξεων: 
m. Ταχυδροµείο φωνής 
n. Σύστηµα κατανοµής και διαχείρισης κλήσεων (call centre)  
o. Όλα τα φωνητικά µηνύµατα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.  
p. Φωνητικά Μηνύµατα 
q. Πρόσθετες υπηρεσίες του συστήµατος 
(1) ∆υνατότητα VOICE OVER IP  
(2) ∆υνατότητες εικόνος και VIDEO 
(3) CTI εφαρµογές 
r. Επιτήρηση και ασφάλεια λειτουργίας 
(1) Για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης το τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει ενσωµατωµένα 

συστήµατα αυτοδιάγνωσης, υπό µορφή αποθηκευµένων προγραµµάτων στις µνήµες του κέντρου. 
(2) Με τη χρήση των προγραµµάτων αυτών θα είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον τα πιο κάτω : 
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- Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης στα κυκλώµατα του κέντρου. Σε περίπτωση ανεύρεσης βλάβης, το 
κύκλωµα θα αποµονώνεται και συγχρόνως θα δίνεται ένδειξη του τύπου και της θέσης του κυκλώµα-
τος. 

- ∆ιαχείριση του κέντρου : Με το πρόγραµµα αυτό θα είναι δυνατό να αλλάζουν οι κατηγορίες των εσω-
τερικών συνδροµητών, να ενεργοποιούνται οι νυχτερινές συνδέσεις, να καθορίζονται οι δικαιούχοι συν-
δροµητές συντετµηµένων επιλογών, να καταγράφονται και να χρεώνονται οι µονάδες εξερχόµενων 
κλήσεων και γενικά να πραγµατοποιούνται οι δυνατότητες που περιγράφονται στις προηγούµενες πα-
ραγράφους της παρούσας προδιαγραφής. 

s. Τροφοδοτική διάταξη 
(1) Το τηλεφωνικό κέντρο θα συνοδεύεται από ανορθωτική διάταξη για την τροφοδοσία του κέντρου από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ και την ταυτόχρονη φόρτιση και συντήρηση φόρτισης των συσσωρευτών. 
(2) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και εγκαταστήσει µε δαπάνες του όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση της εγκα-

τάστασης µε τις υφιστάµενες παροχές του ηλεκτρικού δικτύου, συµπεριλαµβανόµενων των αναγκαίων πινά-
κων διανοµής µε τους απαραίτητους διακόπτες, ασφάλειες και όργανα ενδείξεων. 

(3) Η εγκατάσταση των πινάκων θα γίνει σε συνεργασία µε την επίβλεψη ώστε να τηρηθούν οι ισχύοντες κανο-
νισµοί και θα είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο που να επιτρέπεται η µελλοντική επέκτασή τους. 

(4) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τους απαιτούµενους ανορθωτές και τις λοιπές απαιτούµε-
νες διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του κέντρου, των µεταλλακτικών συσκευών και 
των λοιπών συσκευών και µηχανηµάτων της εγκατάστασης. 

(5) Η ανορθωτική διάταξη θα είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα σταθεροποίησης της τάσης, 
µε κατάλληλα φίλτρα και διατάξεις ασφαλείας και θα διαθέτει επιλογικό διακόπτη για τη συνεχή (FLOATING) 
ή ταχεία (FULL CHARGE) φόρτιση της συστοιχίας των συσσωρευτών. Επίσης θα διαθέτει αυτόµατο σύστη-
µα προστασίας των συσσωρευτών από υπερφόρτιση και εκφόρτιση και η τάση θορύβου στην έξοδο της α-
νορθωτικής διάταξης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 mv. 

t. Συστοιχία συσσωρευτών 
(1) Ο ανάδοχος θα δώσει τους απαραίτητους υπολογισµούς της χωρητικότητας και του αριθµού των απαιτού-

µενων συσσωρευτών σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδότηση 
του κέντρου για πλήρη λειτουργία επί 8 ώρες τουλάχιστον αποκλειστικά από τη συστοιχία των συσσωρευ-
τών. 

(2) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει µαζί µε τις συστοιχίες των συσσωρευτών και τα αναγκαία 
καλώδια και εξαρτήµατα διασύνδεσης των διατάξεων και συσκευών, όπως επίσης και τα ειδικά βάθρα για 
την τοποθέτηση των συσσωρευτών. 

(3) Η συστοιχία των συσσωρευτών θα είναι συνδεδεµένη µε τρόπο ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ να εξασφαλίζεται η λειτουργία του κέντρου χωρίς καµιά διακοπή (NO BREAK). 

(4) Οι συσσωρευτές θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό χώρο δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα οικοδοµικά στοι-
χεία του χώρου αυτού θα αντέχουν στα οξέα των συσσωρευτών. Επίσης θα έχει ξεχωριστό δίκτυο εξαερι-
σµού µε ιδιαίτερο ανεµιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου και δίκτυο αεραγωγών από πλαστικούς σωλήνες. 

u. Μεταλλακτικές συσκευές 
(1) Γενικά  

Το σύστηµα θα συνοδεύεται από µεταλλακτικές συσκευές (Κονσόλες  Τηλεφωνητή) οι οποίες θα έχουν 
πρόσθετες δυνατότητες όπως ηλεκτρονικού καταλόγου για κλήση εσωτερικών και εξωτερικών συνδροµη-
τών, δυνατότητα χρήσης και από τυφλά άτοµα και θα συνδέεται στο σύστηµα κατά EURO-ISDN. 
Οι µεταλλακτικές συσκευές θα είναι επιτραπέζιου τύπου και θα είναι εφοδιασµένες µε το κατάλληλο πλη-
κτρολόγιο και τις λοιπές διατάξεις, τόσο για την επιλογή των τηλεφωνικών αριθµών κλήσης όσο και για την 
εκτέλεση των λοιπών λειτουργιών αυτών και την απεικόνιση των αναγκαίων στοιχείων σ'αυτές. 

(2) Λειτουργία  
Οι συσκευές θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένες και εξοπλισµένες ώστε να εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους 
σαν : 
Κλασικές µεταλλακτικές συσκευές συνδροµητικού κέντρου για τη διεκπεραίωση κάθε κατηγορίας τηλεφωνι-
κής κίνησης και την προσφορά υπηρεσιών προς τους συνδροµητές του κέντρου όπως περιγράφονται πα-
ρακάτω. 
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Μέσο επικοινωνίας µε το τηλεφωνικό κέντρο για τη διαβίβαση εντολών προς αυτό και λήψη απαντήσεων 
από αυτό. Τέτοιες εντολές είναι π.χ. η αλλαγή κατηγορίας συνδροµητή, η αλλαγή αριθµού συνδροµητή, νυ-
χτερινή σύνδεση, κλπ. 

v. ∆υνατότητες τηλεφωνήτριας 
(1) Αναµονή εισερχόµενης κλήσης  
(2) ∆ιεκπεραίωση εισερχόµενης κλήσης 
(3) Παρεµβολή τηλεφωνήτριας  
(4) Παρεµβολή ανάγκης  
(5) ∆ιαχωρισµός συνδέσεων  
(6) Νυχτερινή σύνδεση  

1242.2.5 Τερµατικός εξοπλισµός 
(1) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει κυκλώµατα για σύνδεση: 

Απλών τηλεφωνικών συσκευών δισύρµατου τύπου τονικής ή παλµικής επιλογής. 
Ψηφιακών τ/φ συσκευών 2-σύρµατου και 4-σύρµατου τύπου (2B+D) (Upn)  και  (2Β+D) (So) (ΕURO ISDN), 
αντίστοιχα. 
Σηµειώνεται ότι ο τερµατικός εξοπλισµός EURO-ISDN (Faxgroup iv, PC µε κάρτα ISDN, εικονοτηλέφωνο, 
euro-isdn τηλεφωνική συσκευή, kit εικονοτηλεφωνίας για PC κ.λ.π) που συνδέεται σε Sο interface, απαιτεί 
δύο τηλεφωνικά ζεύγη. 

(2) Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασµένες από θερµοπλαστικό υλικό µε 
επαρκή αντοχή σε κρούση και µη χαρασσόµενη εύκολα και θα συνοδεύεται από κορδόνι για τη σύνδεση µε 
το δίκτυο του κτιρίου, µήκους 2,5 m. 

(3) Όλες οι συσκευές θα φέρουν κάψες µικροφώνου και ακουστικού κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. Τα µεταλλικά 
µέρη των συσκευών θα είναι κατεργασµένα για πλήρη προστασία σε διαβρώσεις. Οι επιτραπέζιες συσκευές 
θα είναι εφοδιασµένες µε στηρίγµατα από ελαστικό, µε ικανή πρόσφυση ώστε οι συσκευές να παραµένουν 
ακίνητες κατά την επιλογή.  

(4) Το κουδούνι θα λειτουργεί µε δύο σήµαντρα βασικής συχνότητας ενώ η ένταση του ήχου θα µπορεί να ρυθ-
µίζεται εξωτερικά από τη συσκευή. 

(5) Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για επικοινωνία του εθνικού δικτύ-
ου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. 'Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των συσκευών όπως 
απόκριση συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, θερµοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική µετάδοσης 
καταληπτότητα κλπ. θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

(6) Όλα τα εξαρτήµατα των τηλεφωνικών συσκευών, πλην των κελυφών θα είναι τα ίδια και θα µπορούν να ε-
ναλλάσσονται. 

(7) Οι επίτοιχες τηλεφωνικές λήψεις προβλέπονται από ένα κουτί χωνευτής εγκατάστασης µε τετραγωνικό κά-
λυµµα και κεντρική οπή διέλευσης του καλωδίου της συσκευής πολυτελούς εµφάνισης. Ο εσωτερικός κατα-
νεµητής προβλέπεται τριών ζευγών ορίων κατάλληλων για σύνδεση τηλεφωνικών αγωγών µε επινικελωµέ-
νους κοχλίες. 

(8) Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές 
Οι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές θα είναι δισύρµατου τύπου. Θα διαθέτουν πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων 
(0,9,*,#) τονικό, πλήκτρο γειώσεως ή συχνότητας (RECALL), πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθµού 
(REDIAL), ρυθµιστές τόνου και ένταση ήχου κλήσεως, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, 
µε µοντέρνο σχεδιασµό που να διευκολύνει την καθηµερινή τηλεφωνική επικοινωνία και να την καθιστά πιο 
ευχάριστη και αποτελεσµατική. 

(9) Ψηφιακές Τηλεφωνικές Συσκευές 
Οι ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές ∆/ντού/Γραµµατέως τύπου EURO-ISDN (So) Interface, οι οποίες θα 
διαθέτουν οθόνη 2x24 τουλάχιστον χαρακτήρων (για παροχή πληροφοριών όπως, ο αριθµός του καλούντος 
εσωτερικού συνδροµητή, αποστολή µηνυµάτων κλπ), ανοικτή ακρόαση και οµιλία, 10 περίπου προγραµµα-
τιζόµενα πλήκτρα µε ενδεικτική λυχνία και 20 έως 30 µνήµες γρήγορης επιλογής. 
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1242.2.6 Κεντρικός κατανεµητής τηλεφώνων 
a. Ο κατανεµητής προβλέπεται τύπου ερµαρίου µε θύρα, στεγανότητας ΙΡ 55 κατά DIN 40050 και είναι επιδα-

πέδιος σαν τις προσφερόµενες καµπίνες του τηλεφωνικού κέντρου. 
b. Τα ερµάρια και οι θύρες θα κατασκευασθούν από χαλυβδόφυλλα πάχους 1,5 mm, βαµµένα εσωτερικά και 

εξωτερικά µε ηλεκτροστατική βαφή. 
c. Η θύρα του κατανεµητή θα είναι εύκολα αφαιρετή για την άνετη επίσκεψη του εσωτερικού του και την απρό-

σκοπτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, θα ασφαλίζεται δε µε κλειδί ασφαλείας. 
d. Στην εξωτερική επιφάνεια της θύρας του κατανεµητή προβλέπεται πινακίδα µε το χαρακτηριστικό αριθµό 

του. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί από µαύρο φαινολικό υλικό και τα σύµβολα πάνω σ'αυτή θα είναι εγχά-
ρακτα λευκά. 

e. Στην εσωτερική πλευρά της θύρας θα στερεώνεται καρτέλα µέσα σε θήκη από διαφανές πλαστικό στην ο-
ποία θα αναγράφονται τα κυκλώµατα του κατανεµητή. Η επάνω πλευρά του κατανεµητή θα απέχει 2,00 m  
από το δάπεδο. 

f. Μέσα στον κατανεµητή θα βρίσκονται τοποθετηµένες πάνω σε ειδική βάση οι οριολωρίδες για τη σύνδεση 
σε αυτές των εισερχόµενων και απερχόµενων καλωδίων ή αγωγών κυκλωµάτων. Η σύνδεση των αγωγών 
στις οριολωρίδες θα γίνει µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) . 

g. 'Όλοι οι εισερχόµενοι και απερχόµενοι αγωγοί θα φέρουν σήµανση  και αρίθµηση σύµφωνα µε τα σχέδια. 
h. Η συρµάτωση στις οριολωρίδες θα είναι επιµεληµένη και τα άκρα που βρίσκονται µέσα στον κατανεµητή θα 

είναι δεµένα µε σπάγκο ή σε πλαστικό κανάλι ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο (φορµάρισµα). 

1242.2.7 Κεντρικός Κατανεµητής  δικτύου φωνής και δεδοµένων :  
a. Αποτελείται από: 

- Το Μεταλλικό κιβώτιο κατανεµητού  

- Τις Ρεκλέτες (Connecting Blocks)  

- Τα πλαίσια διευθέτησης των καλωδίων (wire managers)  
Το κιβώτιο του κατανεµητή θα είναι χαλύβδινο, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 
Το πάχος του χάλυβα θα είναι τουλάχιστον 2 mm. 

b. Επίσης θα πρέπει να φέρει  τα παρακάτω : 
(1) Προστασία απο σκόνη και νερό ΙΡ 55 ή ΙΡ 65 όπου απαιτείται 
(2) Σηµεία στήριξης στον τοίχο 
(3) Κλειδαριά ασφαλείας. 
(4) Πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά. 
(5) Πλάτη στήριξης των ρεγκλετών από το ίδιο υλικό 2,5 mm 
c. Θα είναι κατάλληλες για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-

µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 
d. Θα έχουν την δυνατότητα να δέχονται καλώδια διαµετρήµατος AWG 22 έως AWG 26. 
e. Θα έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το σηµείο από το οποίο πρέπει να 

περάσουν τα καλώδια. 
f. Θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης παρελκοµένων όπως ταµπέλες, καπάκια ασφαλείας, ενδεικτικά ταµπε-

λάκια κ.λ.π. 
g. Θα έχουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης Patch Cord για την δηµιουργία κάθε πιθανής δικτύωσης, σε πε-

ρίπτωση που χρησιµοποιείται για τον τερµατισµό δικτύων πληροφορικής. 
h. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 
i. Τα πλαίσια διευθέτησης καλωδίων θα είναι τοποθετηµένα εντός των κατανεµητών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν την σωστή και λειτουργική συστηµατοποίηση των patch cord ή των καλωδίων µικτονόµησης 
και την ασφάλεια των συνδέσεων. 
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1242.2.8 Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-Patch Panel Τερµατισµού 
∆ικτύου ∆εδοµένων 

a. Τα Patch Panels θα τοποθετούνται σε  standard Rack-Ικρίωµα 19" (ιντσών). 
b. Στο Patch Panel θα τερµατίζονται στην πίσω πλευρά του και σε επαφές ΙDC τύπου 110 (Ιnsulation 

Displacement Connector) τα καλώδια του δικτύου δεδοµένων, αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό µέρος, το 
οποίο αποτελείται από υποδοχές RJ45, 8 επαφών, µε αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου.  
Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως εργασίας θα γεφυρώ-
νουµε τις θέσεις εξοπλισµού στα Hubs µε την χρήση patch cords RJ45-RJ45 µε τις υποδοχές των Patch 
Panel, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. 

c. Η κατασκευή των patch panels θα πρέπει να είναι modular δηλαδή τµηµατική ώστε να έχουµε την δυνατότη-
τα και την ευελιξία της σύνδεσης απο 2 έως 48 υποδοχές RJ45 και οι µονάδες τερµατισµού των καλωδίων 
(couplers) να έχουν την δυνατότητα τερµατισµού δυο καλωδίων 4 ζευγών. 

d. Οι επιφάνειες των υποδοχών θα είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδοχή από κτυπήµατα και θα 
διαθέτει και πόρτα ώστε να ασφαλίζονται οι µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές και να προστατεύονται από 
την σκόνη . 

e. Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-
µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 

f. Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων θα πρέπει να επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή  αξιοπιστία 
και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών του κτιρίου. 

g. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 
στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 

1242.2.9 Ικρίωµα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19" 
Τα Rack 19" θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
(1) Πλάτος 19" - Υψος 2 m, βάθος 0,60 m. 
(2) Χαλύβδινο, βαµµένο µε ανοδείωση. 
(3) Πάχος 2mm. 
(4) Προστασία ΙΡ 55. 
(5) Παροχή γείωσης εντός του rack. 
(6) ∆ιαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας 70%, µε περιστροφή 180 µοιρών. 
(7) Κλειδαριά ασφαλείας. 
(8) Περιστροφή του πλαισίου του Rack κατά 180 µοίρες αντίστροφα από την πόρτα, ώστε να γίνεται επισκέψιµο 

το πίσω µέρος του Patch Panel στο οποίο τερµατίζονται τα καλώδια του δικτύου. 

1242.2.10 Πρίζα φωνής & ∆εδοµένων 8 επαφών 
a. Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδοµένα (voice and data) µε υποδοχή RJ45 κατά την προδιαγραφή 

ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερµατικού, µε την χρήση ειδικών προσαρµογέων 
(adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π. 

b. Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωµατισµών της πρίζας ανάλογη µε τον περιβάλλοντα χώρο, επί-
τοιχη ή εντοιχισµένη, µονή ή διπλή και µε µία σειρά από παρελκόµενα όπως έγχρωµα  σήµατα για να είναι 
ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 

c. Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωµένο κύκλωµα και για τις δύο υποδοχές ( 
σε καµία περίπτωση συνεστραµµένοι αγωγοί ή µεταλλικά ελάσµατα µεταξύ της επαφής τερµατισµού των 
αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να τερµατίζονται σ' αυτήν σε 
σύνδεσµο IDC 110. 

d. Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-
µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 

e. Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 
στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 
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1242.2.11 Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords 
a. Τα  patch cords για τις διασυνδέσεις ενεργού εξοπλισµού και καλωδίωσης στα patch panel θα είναι µε συν-

δέσµους RJ45 και στα δύο άκρα µήκους 1 ή 2 µέτρων. 
b. Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-

µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 
c. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυποµένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 

1242.2.12 Οπτικός Κατανεµητής  
a. Το Fiber Connect Panel περιλαµβάνει: 
(1) Ερµάριο στήριξης Panel και Καλωδίου Οπτικών Ινών 
(2) Panel Στήριξης Couplers 
(3) ST Couplers 
b. Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
(1) ∆υνατότητα προσαρµογής ειδικής κασέτας splicing, στο ίδιο ερµάριο (οπτικό κατανεµητή). 
(2) Στήριξη σε Rack 19" ή σε τοίχο 
(3) Ύψος 1 U 
(4) Συρτάρι µε ράγες για εύκολη πρόσβαση στις συνδέσεις και τα connectors 
(5) Κάλυµµα από σκούρο Plexiglass το οποίο προστατεύει τις συνδέσεις και αφαιρείται εύκολα 
(6) Εµπρόσθιο κάλυµµα που κουµπώνει για προφύλαξη των patch cord και διαθέτει ενδεικτικά επισήµανσης 
(7) Έγχρωµα πλαίσια για τα couplers (2 τεµ. ST Couplers ανά πλαίσιο) για να διαχωρίζουν και να επισηµαίνουν 

τις οπτικές ίνες ανάλογα τον χώρο που προέρχονται. 
(8) Τα πλαίσια µε τα ST Couplers να έχουν δυνατότητα διαγώνιας τοποθέτησης στον οπτικό κατανεµητή για την 

καλύτερη όδευση των Patch Cord. 
(9) Τυφλά πλαίσια για τις µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές. 

1242.2.13 Γειώσεις 
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για να 
εξασφαλισθεί η γείωση λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατασκευάσει ξεχωριστό τρίγωνο γείωσης, αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια χάλυβα - 
χαλκού, και αγωγό ΝΥΥ 1 x 35 mm2 µέσα σε ξεχωριστή σωλήνα όπου θα γειωθεί το τηλεφωνικό κέντρο (γείωση 
λειτουργίας) η τιµή της αντίστασης γείωσης θα είναι µικρότερη από 1 Ω. 
Η γείωση προστασίας (µεταλλικών µερών) θα γίνει στο δίκτυο γείωσης του κτιρίου (ισχυρών ρευµάτων). 
'Όλοι οι τηλεφωνικοί κατανεµητές θα φέρουν τους παρακάτω ακροδέκτες: 
(1) Ακροδέκτη γείωσης λειτουργίας, όπου θα συνδέονται (µε συγκόλληση) όλοι οι αγωγοί γης των τηλεφωνικών 

καλωδίων. Ο ακροδέκτης αυτός θα είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος από τη µεταλλική κατασκευή του κατανε-
µητή. 

(2) Ακροδέκτη γείωσης προστασίας όπου θα συνδέονται όλα τα µεταλλικά µέρη του κατανεµητή µε το δίκτυο 
γείωσης προστασίας (ισχυρών ρευµάτων). 

1242.2.14 Eγκ/σεις ενδοσυνεννόησης - θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
a. Κεντρικό σύστηµα ενδοσυνεννόησης  
(3) Σύστηµα 9 συσκευών 

Το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας θα είναι αναλογικό µεγαφωνικού τύπου, µε µέγιστη χωρητικότητα 10 έως 11 
συνδροµητών σε σύνδεση «κέντρο ή κέντρα προς υποσταθµούς» ή κέντρα «µεταξύ τους» (master(s)-to-
sub(s) και all – master) και 1 κανάλι οµιλίας.  
Τα κέντρα του συστήµατος θα έχουν χωρητικότητα 1,3,5 ή 10 συνδροµητών ανάλογα µε την περίπτωση. Θα 
φέρουν ανεξάρτητα πλήκτρα επιλογής µαζί µε φωτεινά LED για κάθε συνδροµητή καθώς και ετικέτα για την 
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αναγραφή των στοιχείων του. Για τους υποσταθµούς του συστήµατος θα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι για 
σύνδεση προς 1 ή 3 κέντρα και δυνατότητα αποµόνωσης (privacy). 
Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί µε χαµηλή τάση 6 -12 V DC/AV µέσω κατάλληλου τροφοδοτικού, για 
λόγους ασφαλείας των χειριστών. 
Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ειδοποίησης κλήσης (ηχητικές ή φω-
τεινές ενδείξεις) για τις περιπτώσεις που τα κέντρα είναι τοποθετηµένα σε χώρους µε υψηλό θόρυβο ή ησυ-
χία αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε ενισχυτή για πραγµατοποίηση γενικής 
κλήσης ή αναγγελίας ανάγκης.  

(4) Κλήση συσκευής µε δύο ψηφία (για σύστηµα 10 συσκευών και άνω). 
Το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας θα είναι ψηφιακό τηλεφωνικού  τύπου, ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή 
αλλά χωρίς κεντρική µονάδα. Το σύστηµα θα µπορεί να καλύψει µέχρι 90 συνδροµητές και θα επιτρέπει την 
επικοινωνία οποιονδήποτε συνδροµητών µεταξύ τους µε 3 κανάλια σύγχρονης οµιλίας µε µυστικότητα. 
Οι συσκευές του συστήµατος θα φέρουν αριθµητικό πληκτρολόγιο για την κλήση των συνδροµητών µε δι-
ψήφια νούµερα (01-90). Επίσης θα φέρουν 2 πλήκτρα για τις ειδικές λειτουργίες του συστήµατος και συγκε-
κριµένα: κλήση σε αναµονή (camp on busy), εκτροπή κλήσεων (secretary transfer) και µεταβίβαση κλήσης 
(call transfer). 
Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί µε χαµηλή τάση 24 V DC/AC για λόγους ασφαλείας των χειριστών. 

(5) Καλωδιώσεις 
Οι συσκευές ενδοσυνεννόησης θα συνδεθούν ακτινικά µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,6 
χλστ. το οποίο θα τερµατίζει στο ηλεκτρονικό κέντρο. 
Η σύνδεση των συσκευών µε το κεντρικό δίκτυο θα γίνει µέσω καταλλήλων πριζών επίτοιχων ή χωνευτών, 
ανάλογα µε το χώρο. 

b. Σύστηµα θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
(1) Σταθµός κλήσης 

Ο σταθµός κλήσης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση και για αµφίδροµη επικοινωνία. 
Στην όψη του θα φέρει πλάκα από ανωδιωµένο αλουµίνιο και κοµβία κλήσης από διαφανές πλαστικό υλικό 
µε ενσωµατωµένη λυχνία για εύκολη ανάγνωση του αναγραφόµενου αριθµού δωµατίου. 
Ο σταθµός θα έχει ενσωµατωµένο µικρόφωνο, µεγάφωνο και βοµβητή ενός τόνου και τροφοδοτείται από 
τροφοδοτική διάταξη 12 V dc. 

(2) Συσκευή δωµατίου 
Η συσκευή δωµατίου θα είναι τύπου χειροτηλεφώνου, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρει στη 
βάση της βοµβητή ενός τόνου και πλήκτρο οµιλίας µε το σταθµό κλήσης. 
Η συσκευή θα είναι καλαίσθητη, κατασκευασµένη από θερµοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής και θα φέρει 
κάψες µικροφώνου και ακουστικού. 

(3) Μπουτόν κουδουνιών 
Το µπουτόν κουδουνιών θα είναι κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση, κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό 
υψηλής αντοχής και θα φέρει κοµβίο κλήσης από πλαστικό υλικό µε ενσωµατωµένη λυχνία για τον εύκολο 
εντοπισµό του. 

(4) Κουδούνια 
Τα κουδούνια θα είναι κατάλληλα για εντοιχισµένη ή επίτοιχη εγκατάσταση, ηχητικής έντασης περίπου 80 
dB και για τάση  λειτουργίας από 4 έως 8 V dc. 
Τα κουδούνια θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστή κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση µε τάση τροφο-
δοσίας 220V/50Hz και τάση εξόδου 4 έως 8 Vac ρυθµιζόµενη. 

(5) Kαλώδια 
Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης θα διασυνδεθεί µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-YYe x 2 x 0,6 mm. 

1242.2.15 Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και µετάδοσης ήχου 
a. Κεραίες 
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Οι κεραίες τηλεόρασης θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σηµάτων στις περιοχές συχνοτήτων VHF (174-230 
MHZ) και UHF (470-830 ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση 300 Ω και θα συνοδεύονται από µετασχηµατιστή προ-
σαρµογής 300/75 Ω για τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω. 
Οι κεραίες ραδιοφωνίας θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σήµατος στις περιοχές συχνοτήτων FM (87,5-108 
ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση εξόδου 300 Ω και θα συνοδεύονται από µετασχηµατιστή προσαρµογής 300/75 Ω 
για τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω. 

b. Ιστός κεραιών 
Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από ανοξείδωτο σωλήνα ολικού µήκους και εξω-
τερικής διαµέτρου κατ'ελάχιστο Φ 50 mm. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως την αντοχή του ι-
στού, µαζί µε τον εξοπλισµό του, έναντι καταπόνησης λόγω ανεµόπτωσης που δηµιουργεί στατική πίεση 
110 kg/m2. 
Ο κάθε ιστός θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για τη στερέωση και στήριξή του 
στο δώµα και για τη στήριξη των κεραιών, των κεραιοµικτών και του λοιπού εξοπλισµού πάνω στον ιστό, και 
θα γειωθεί, στον αγωγό του αλεξικέραυνου. 

c. ∆ιακλαδωτήρες 
Οι διακλαδωτήρες καλωδίων (µιας εισόδου και δύο, τριών και τεσσάρων εξόδων) θα είναι κατάλληλοι για τον 
τύπο του χρησιµοποιούµενου καλωδίου, για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και η απόσβεσή τους θα διατη-
ρείται σχεδόν σταθερή για όλες τις συχνότητες. 

d. Κεραιοδότες 
Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε κεντρική εγκα-
τάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση. 
Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη, δηλαδή µια για τηλεόραση και µια για ραδιόφωνο και θα είναι ενδιά-
µεσου ή τερµατικού τύπου µε απώλειες τέρµατος < 11db και διέλευσης <2db. 
Ειδικά για τα δωµάτια ασθενών, θα τοποθετηθούν κεραιοδότες µε λήψη τηλεόρασης µόνο. Tα καλύµµατα 
των πριζών θα είναι ίδιου τύπου µε το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό. 

e. Αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών 
Το αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών θα είναι κατασκευασµένο ώστε οι ατµοσφαιρικές παρενοχλήσεις που 
µπορούν από τη φύση τους να συλλάβουν οι κεραίες (παράσιτα από ηλεκτροστατικές ατµοσφαιρικές εκκε-
νώσεις, βιοµηχανικά παράσιτα, κεραυνοί) να διοχετεύονται στη γη µέσω του δικτύου γείωσης και όχι στις 
συσκευές λήψης που είναι συνδεδεµένες. 
Το εξάρτηµα θα περιέχει αδρανές αέριο και θα εµφανίζει µικρή χωρητικότητα και µηδενική αυτεπαγωγή, θα 
είναι δε κατάλληλο για πέντε τουλάχιστον εκφορτίσεις χωρίς µεταβολή των χαρακτηριστικών του. 

f. Ενισχυτική διάταξη κεραιών 
Η ενισχυτική διάταξη της κεντρικής εγκατάστασης κεραιών θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση σε 
ξηρό χώρο και θα αποτελείται από ένα τροφοδοτικό στοιχείο, ενισχυτές ραδιοφωνίας και ενισχυτές τηλεόρα-
σης στο ίδιο πλαίσιο. 
Ο κάθε ενισχυτής θα είναι κατάλληλος για τις συχνότητες που προορίζεται και για την ενίσχυση του σήµατος 
όπως αυτό θα µετρηθεί επί τόπου και όπως θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των αποσβέσεων της εγκα-
τάστασης και για την εξασφάλιση της επιθυµητής στάθµης σήµατος στους κεραιοδότες. 

g. Ενισχυτική διάταξη ήχου 
Η ενισχυτική διάταξη θα αποτελείται από προενισχυτές, τελικούς ενισχυτές, ηλεκτρονόµους ραδιοφωνικούς 
δέκτες, όργανα ένδειξης ισχύος (vu-meter), γενικό διακόπτη ηλεκτρικής παροχής, όλα κατάλληλα συνδεδε-
µένα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνέχεια, ώστε να προκύπτει ενιαίο συγκρότηµα 
έτοιµο για παράδοση σε συνθήκες τέλειας λειτουργίας. 
Ολόκληρος ο εξοπλισµός θα είναι πολυτελούς εµφάνισης, υψηλής ποιότητας, σύγχρονης τεχνολογίας µε 
τυπωµένα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, µε διατάξεις ασφαλείας και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της IEC. 
Ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί σε µεταλλικό ικρίωµα µε ράφια 19", το οποίο απαραίτητα θα διαθέτει πόρτα 
ασφαλείας (GLASS DOOR) και θα κλειδώνει. 

h. Σύστηµα παρακολούθησης µεγαφωνικών ζωνών 
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Το ενισχυτικό κέντρο θα παραδοθεί µε σύστηµα αυτόµατης παρακολούθησης  της κατάστασης των µεγα-
φωνικών ζωνών των κοινόχρηστων χώρων και παρέχει ενδείξεις OPEN CIRCUIT, SHORT CIRCUIT, 
GROUND FAULT  για τις µεγαφωνικές ζώνες τις οποίες θα παρακολουθεί εντελώς αυτόµατα και συνεχώς.  
Κάθε βλάβη από τις παραπάνω για κάθε ζώνη ή σύστηµα ζωνών που οδηγούν σε ενισχυτές των κοινοχρή-
στων θα φαίνεται µε αντίστοιχο ενδεικτικό φωτεινό και ηχητικό σήµα. 

i. Μεγάφωνα 
Κάθε µεγάφωνο θα είναι ηλεκτροδυναµικού τύπου (κινητού σιδήρου), διπλού κώνου, µε πλαίσιο από επι-
καδµιωµένο χαλυβδοέλασµα και το πηνίο οµιλίας θα φέρει κάλυµµα προστασίας από διείσδυση σκόνης. 
Κάθε µεγάφωνο θα συνοδεύεται από ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή προσαρµογής προηγµένης τεχνολο-
γίας, µικρού βάρους και υψηλού βαθµού απόδοσης. Το δευτερεύον του µετασχηµατιστή θα έχει ακροδέκτες 
για την επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης σε συνάρτηση µε την αντίσταση και την ισχύ του µεγαφώνου. 

j. Compact Disc Ν δίσκων µε συνεχή αυτόµατη εναλλαγή 
Το Compac Disc θα είναι εξ’ολοκλήρου ηλεκτρονικής κατασκευής µε µετατροπέα 1-bit DLC.  

k. Καλωδιώσεις 
Για την εγκατάσταση τηλεόρασης θα χρησιµοποιηθεί οµοαξονικό καλώδιο 75 Ω ενώ για την εγκατάσταση 
µετάδοσης ήχου θα χρησιµοποιηθεί εύκαµπτο καλώδιο µε θωράκιση διατοµής  

l. Κατανεµητές 
∆ηλαδή στο δίκτυο TV θα φέρουν τους ειδικούς διακλαδωτήρες καλωδίων TV στο δε δίκτυο µουσικής ειδι-
κούς διακλαδωτήρες και Μ/Σ υποβιβασµού . 

m. Τεχνικά χαρακτηριστικά TV/R 
Κεραία TV VHF 

Κανάλι λήψης:  5-12, 6-14 
Κέρδος:   7-11 db 
Εύρος περιοχής:  174-230 MHz 

Κεραία TV UHF 
Κανάλι λήψης:  21-65 
Κέρδος:   11-17 db 
Εύρος περιοχής:  470-830 MHz 

Κεραία FM 
Αριθµός στοιχείων:  8 
Κέρδος:   8 dB 
Εύρος περιοχής:  87,5-108 MHz 

Λήψη TV/R 
Απώλειες    
Συνδεσµολογία σειράς: 1,4db FM/VHF/UHF 
Συνδεσµολογία τερµατική:  <8db UHF/VHF  9db FM 

n. Ενισχυτές 
Ενισχυτής VHF 

Κέρδος:   50 dB 
Στάθµη θορύβου:  7 dB 
Κατανάλωση:  135 mA 

Ενισχυτής FM 
Κέρδος:   50 dB 
Στάθµη θορύβου:  5 dB 
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Κατανάλωση:  380 mA 
Ενισχυτής ευρείας µπάντας 

Κέρδος:  ΑΜ         1 dB 
     FM        27 dB 
     BI, BIII 27 dB 
     UHF      32 dB 

Στάθµη θορύβου: VHF        5 dB 
     UHF        7 dB 
     λοιπά      8 dB 

Κατανάλωση:  110 mA 
Εύρος περιοχής:  87,5-790 MHz 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις µετρήσεις που θα 
γίνουν επί τόπου και τις απαιτήσεις του έργου. 

o. Eνισχυτική διάταξη 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
∆ίκτυο τροφοδοσίας:  220 V/50 Hz 
Ονοµαστική ισχύς:   ..... W 
Κατανάλωση:  

λειτουργίας :  .... VA   
Eν κενώ:  .....VA 

Ευαισθησία εισόδου:  500 mV στο 1 KHz 
Σύνθετη αντίσταση εισόδου: > 10 ΚΩ 
Απόκριση συχνότητας:  60-18.000 Hz 
Παραµόρφωση :   < 0,5% 
Σχέση σήµατος - θορύβου:  > 85 dB  
Τάση εξόδου :   100 V 
Ολική σύνθετη αντίσταση:  50 Ω ή 33 Ω σε 100 V 
Θερµοκρασία λειτουργίας:  - 10°C έως + 45°C 
χετική υγρασία:   95% 

p. Μεγάφωνο ψευδοροφής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ονοµαστική ισχύς:   ..... RMS 
Ονοµαστική αντίσταση πηνίου: .... Ω 
Εύρος απόκρισης:   70-8.000 Hz 
Στάθµη ακουστικής πίεσης στο 
1 µ. για 1 W και 1000 Hz:  93 dB 
Τάση γραµµής τροφοδοσίας: 100 V 
Μέγιστη έξοδος (1µ) 
σε κατάσταση κινδύνου (ALARM):101 db    

q. Compact Disc 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Απόκριση συχνότητας : 10 Hz - 20.000 Hz 
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Λόγος σήµανσης προς θόρυβο: 102 db 
∆υναµικό εύρος:   95 db 
Ακουστικά:    8 – 600 ΩΜ 
Τάση εισόδου :  220 V AC / 50 Hz 

r. Mεγαφωνικό σύστηµα  
Κέντρο διανοµής ήxου ελεγxόµενο απο µικροϋπολογιστή (Microprocessor Controlled Distribution Centre). 
Το κέντρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για συνεxή λειτουργία, µε τάση 220V ±10% και συxνότητα 50 Ηz 
±10%, σε εσωτερικούς xώρους θερµοκρασίας απο +5C έως +55C τουλάxιστον.  
Η προστασία απο ηλεκτροπληξία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή ΙΕC65. 

s. ∆ίκτυο µεγαφωνικής εγκατάστασης 
Γενικά το δίκτυο των µεγαφώνων θα γίνει µε αγωγούς διατοµής 1,5 mm2. 
Στους χώρους που προβλέπεται χωνευτή εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜΗΥ θωρακισµέ-
να µέσα σε σωλήνες ενώ στους χώρους που προβλέπεται ορατή εγκατάσταση η εγκατάσταση µέσα στην 
ψευδοροφή θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜΗΥ θωρακισµένα ορατά πάνω σε στηρίγµατα. 

t. Σταθµός Αναγγελίας 
Ο σταθµός αναγγελίας θα φέρει πυκνωτικό µικρόφωνο, δέκα τουλάxιστον κοµβία κλήσης, ενδεικτική LΕD 
κατειληµµένης ζώνης ("busy LED") και ενδεικτική LΕD ελεύθερης ζώνης. 
Το µικρόφωνο θα συνδέεται σε βαθµίδα προενίσxυσης που θα φέρει κύκλωµα περιοριστή και ρυθµιστή 
κέρδους. 
Η έξοδος του προενισxυτή θα είναι ισοσταθµισµένη στάθµης 0 DΒ για 85 DΒ στάθµη πίεσης ήxου στο µι-
κρόφωνο (sound pressure level) (S.P.L.) και  5 DΒ για 124 DΒ στάθµη πίεσης ήxου σε µικρόφωνο. 
Η σύνδεση του σταθµού αναγγελίας, µε το κέντρο διανοµής ήxου θα γίνεται µε θωρακισµένο καλώδιο τριών 
ζευγών. Η διατοµή του αγωγού θα είναι περίπου 0.5mm. Η τροφοδοσία του σταθµού κλήσης θα γίνεται απο 
το κέντρο διανοµής ήxου µε υπέρθεση της DC τάσης στο καλώδιο που προαναφέρθηκε.  

u. Σταθµός ΑLΑRΜ µε εκποµπή προγραµµένων µηνυµάτων 
Ο Σταθµός ΑLΑRΜ έxει σαν σκοπό να ενεργοποιεί τα µεγάφωνα ενός οποιουδήποτε συνδυασµού ζωνών µε 
δυνατότητα εκποµπής ψηφιακών προγραµµένων µηνυµάτων διάρκειας έως 60'' έκαστο. 

v. Μικρόφωνο 
Το µικρόφωνο θα είναι πυκνωτικό µε µόνιµα φορτισµένο (permanently charged) τον ακίνητο οπλισµό του 
πυκνωτή. Το µικρόφωνο θα φέρει ενσωµατωµένο προενισxυτή και µετασxηµατιστή προσαρµογής. 
Το σήµα στην έξοδο του µικροφώνου θα είναι ισοσταθµισµένο. 
Η τάση πόλωσης και τροφοδοσίας του µικροφώνου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό ΙΕC 268-
15Α. 

w. Μεγάφωνο κόρνας 
Το µεγάφωνο θα αποτελείται απο την xοάνη και την οδηγό µονάδα.  
Η οδηγός µονάδα αποτελείται απο την παλλόµενη µεµβράνη και τον µετασxηµατιστή προσαρµογής. 
Το µεγάφωνο θα δέxεται στην είσοδο 100V RΜS και θα έxει δυνατότητα ρύθµισης της ισxύος λειτουργίας 
στα ...W, Απόκριση συxνότητας : 330 - 8000 ΗΖ 
Μέγιστη στάθµη πίεσης ήxου : …. DΒ 

x. Τοπικοί Ρυθµιστές 
Οι στάθµες υποβιβασµού της στάθµης εισόδου θα είναι τουλάχιστον N και θέση ΟFF. 
Η απόκριση συxνότητας του ρυθµιστή θα είναι τουλάxιστον 50-10000 ΗΖ (-3DΒ) και θα φέρει οπωσδήποτε 
αυτοµετασxηµατιστή xαµηλών απωλειών. 

1242.2.16 Εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής 
a. Γενικά 
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Η παρούσα  αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής, ώστε να παρέχεται πλήρης 
ασφάλεια στους προστατευµένους χώρους, και περιλαµβάνει ενδεικτικά τις κλειδαριές, τους ανιχνευτές κί-
νησης, τα κοµβία συναγερµού, τις κόρνες συναγερµού, τις επαφές κλειδαριών, τις µαγνητικές επαφές, τους 
διανοµείς, το κεντρικό πίνακα συναγερµού και τις απαιτούµενες καλωδιώσεις. 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού δίνονται στη συνέχεια. 

b. Κλειδαριά συναγερµού 
Το σύστηµα συναγερµού κάθε ελεγχόµενου χώρου θα τίθεται "ΕΝΤΟΣ" ή "ΕΚΤΟΣ" από την κλειδαριά συ-
ναγερµού. 
Στη θέση "ΕΝΤΟΣ" το σύστηµα συναγερµού θα ενεργοποιείται και συγχρόνως θα µεταφέρει το τυχόν συνα-
γερµό στο κεντρικό πίνακα συναγερµού στο χώρο του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου. 
Το κέλυφος της κλειδαριάς όπως και η υποδοχή της κλειδαριάς θα προστατεύεται έναντι δολιοφθοράς από 
ηλεκτρικό επιτηρούµενο κύκλωµα. 

c. Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 
Η υπέρυθρη ακτινοβολία που θα συλλαµβάνεται από τον ανιχνευτή θα συλλέγεται στο ανακλαστήρα που θα 
περιλαµβάνει N ζώνες ευαισθησίας και θα µεταφέρεται στο οπτικοηλεκτρικό µετατροπέα που θα είναι τοπο-
θετηµένος στο σηµείο εστίασης. 
Ο ανιχνευτής θα φέρει µηχανισµό ρύθµισης της ευαισθησίας του ώστε να προσαρµόζεται στις τοπικές συν-
θήκες, και το κέλυφός του θα προστατεύεται έναντι δολιοφθοράς. 

d. Κοµβίο συναγερµού 
Το κοµβίο συναγερµού θα είναι κατάλληλο γι αφανή τοποθέτηση και θα συνδεθεί µε το κύκλωµα "ληστείας" 
του κεντρικού πίνακα συναγερµού. 
Το κοµβίο θα αποτελείται από επινικελωµένο καπάκι, ταµπέλα αναγνώρισης µε την επιγραφή 
"EMERGENCY", µηχανισµό ενεργοποίησης και µια ανοικτή επαφή. 
Το κοµβίο θα τοποθετηθεί σε πλαστική βάση διαστάσεων περίπου 80 x 80 mm κατάλληλη για χωνευτή το-
ποθέτηση και θα φέρει ταινία ασφαλείας στο πάνω µέρος. 

e. Κόρνα συναγερµού 
Η κόρνα θα είναι ηλεκτρική και θα ενεργοποιείται από το κεντρικό πίνακα συναγερµού. 
Η κόρνα θα αποτελείται από ένα επιτηρούµενο µεταλλικό καπάκι µε ηχείο τύπου θαλάµου πίεσης. 

f. Επαφή κλειδαριάς 
Η επαφή θα αποτελείται από µια χυτή γωνία U από ψευδάργυρο µε ένα µικροδιακόπτη που ενεργοποιείται 
από ένα γωνιακό ελατήριο/µοχλό τοποθετηµένο στις 90°  και επίσης µε ένα προφίλ U και ένα σφικτήρα για 
την τάνυση του µοχλοδιακόπτη. 

g. Μαγνητική επαφή 
Η επαφή ενεργοποιείται όταν η µαγνήτης έρθει κοντά της ή αποµακρυνθεί από αυτή. Αυτή η επαφή θα το-
ποθετηθεί µε 6µετρο καλώδιο. Για προστασία από δολιοφθορά θα προβλεφθούν επιπλέον καλώδια του ί-
διου χρώµατος. 

h. ∆ιανοµέας 
Ο διανοµέας χρησιµοποιείται για να συνδέσει τις µαγνητικές επαφές µε τον κεντρικό πίνακα συναγερµού. 
'Όλοι οι διανοµείς θα προστατευτούν έναντι δολιοφθοράς από επαφή στο καπάκι τους. 

i. Κεντρικός πίνακας συναγερµού 
(1) Ο κεντρικός πίνακας συναγερµού θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, µε τα απαραίτητα βυσµατωµένα µόντουλς 

για τη σύνδεση των κυκλωµάτων συναγερµού, και τοποθετηµένος σε µεταλλικό ερµάριο µε κλειδαριά ασφα-
λείας. 

(2) Στο ίδιο ερµάριο θα τοποθετηθούν και δύο συσσωρευτές µολύβδου (12 V/5,7 AH) για την εξασφάλιση εφε-
δρικής παροχής σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτρικής παροχής. 

(3) Ο πίνακας θα πρέπει να συνδέεται µε το Κεντρικό Σύστηµα .Ελέγχου. για τη µεταφορά σηµάτων σε αυτό. 
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(4) Ο κεντρικός πίνακας συναγερµού θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, µε τα απαραίτητα βυσµατωµένα µόντουλς για 
τη σύνδεση των κυκλωµάτων συναγερµού, και τοποθετηµένος σε µεταλλικό ερµάριο µε κλειδαριά ασφαλεί-
ας. 

j. Καλωδιώσεις 
Η σύνδεση του εξοπλισµού µε το κεντρικό πίνακα ελέγχου προβλέπεται µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-
Y(st)Y 6 x 2 x 0,6  mm. 
Η σύνδεση των διαφόρων κυκλωµάτων και συσκευών του συστήµατος συναγερµού θα γίνει µε αγωγούς ή 
καλώδια πολυπολικά εύκαµπτα. Η τοποθέτηση των καλωδίων αυτών θα γίνει µέσα σε ξεχωριστή σωλήνω-
ση χαλύβδινη σε όλο της το µήκος. 

1242.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων θα γίνεται µέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών και γης 
και µεταξύ αγωγών σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί λόγω πολλών µικρών τµηµάτων (όπως στο 
σύστηµα κλήσης αδελφής), και λόγω µη δυνατότητας εφαρµογής της τάσης των 100 V, θα γίνεται µέτρηση των 
καλωδίων που πρόκειται να xρησιµοποιηθούν πριν την εγκατάσταση. 
Μετά την αποπεράτωση όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν οι δοκιµές όλων των επί µέρους λειτουργιών του κά-
θε συστήµατος και έλεγxος συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της µελέτης, καθώς και επιµελής και λεπτοµερής ρύθ-
µιση των εγκαταστάσεων. 
Ειδικά για την εγκατάσταση πυρανίxνευσης θα ελέγxονται όλοι οι ανιxνευτές κάθε περιοxής µε καπνό και πρέπει να 
εµφανίζεται ένδειξη πυρκαγιάς στη σxετική θέση του πίνακα, να διεγείρονται οι αντίστοιxοι φωτεινοί επαναλήπτες 
και να λειτουργούν τα ηxητικά συστήµατα αναγγελίας πυρκαγιάς. 
Για τη δοκιµή βλάβης θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά οι ανιxνευτές από τη βάση τους και θα ελέγxεται αν εµφανί-
ζεται η σxετική βλάβη στον πίνακα. 
Για κάθε σύστηµα θα γίνει δοκιµή διακοπής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ και το ζεύγος και έλεγxος της λειτουργίας του µε 
τους εφεδρικούς συσσωρευτές. 
Τηλεφωνικό κέντρο: 
Θα γίνει έλεγxος καλής λειτουργίας µε δοκιµές επί όλων των προδιαγραφόµενων λειτουργικών δυνατοτήτων του 
τηλεφωνικού κέντρου και των διατάξεων σειράς. 

1242.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Σύµφωνα µε την ενότητα 1241.4. 

1242.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Σύµφωνα µε την ενότητα 1241.5. 
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