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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τεχνική αυτή έκθεση αναφέρεται στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του έργου
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
και περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή όλων των δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
και περιλαμβάνει :
1. Τη Γενική Περιγραφή των Η/Μ Εργασιών
2. Την Αναλυτική Περιγραφή των Η/Μ Εργασιών.
3. Τις Προδιαγραφές Υλικών.
Η Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με την έκταση και την συγκρότηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την συγκρότηση, λειτουργία και κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Οι Προδιαγραφές Υλικών καθορίζουν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων των συσκευών και των υλικών των δικτύων κάθε εγκατάστασης.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα παρακάτω κτίρια:
Κτίριο 1: Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Κτίριο 2: Ισόγειο κτίριο ξενώνων
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.1 ΚΤΙΡΙΟ 1
1.1.0 Γενικά
Η συνοπτική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες για την ανακατασκευή
χώρων του υφιστάμενου κτιρίου για την λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στον όροφο και τη λειτουργία ανεξάρτητου χώρου πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του κτιρίου.
Προβλέπονται εργασίες για τις παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:
 Ύδρευση
 Αποχέτευση
 Θέρμανση
 Ανυψωτικά Συστήματα
 Ισχυρά Ρεύματα
 Ασθενή Ρεύματα
 Ενεργητική Πυροπροστασία
Όλες οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα εκτελεστούν σύμφωνα και με την τεχνική
περιγραφή, τις οδηγίες της τεχνικής επίβλεψης και τις απαιτήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

1.1.1 Αρχές Σχεδιασμού
1.1.1.1 Διαχωρισμός Ισογείου-Ορόφου
Προβλέπεται ο πλήρης διαχωρισμός της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεταξύ του ισογείου και του ορόφου του κτιρίου και συγκεκριμένα των εγκαταστάσεων
ύδρευσης, θέρμανσης ηλεκτρικών και πυροπροστασίας.
1.1.1.2 Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου
Προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτρολογικών των εγκαταστάσεων του ορόφου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση του
λέβητα πετρελαίου με αερόψυκτη αντλία θερμότητας η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με
φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φωτεινών διόδων (LED) υψηλής απόδοσης και η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος για την ηλεκτροδότηση των χώρων του Κέντρου.
1.1.1.3 Ανακύκλωση
Προβλέπεται η συλλογή των ομβρίων υδάτων από τις στέγες του κτιρίου, η αποθήκευσή
τους σε υπόγεια δεξαμενή και η επανάχρηση τους στα δίκτυα του κέντρου, μετά από κατάλληλη επεξεργασία
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1.1.1.4 Προσβασιμότητα Κέντρου
Προβλέπεται η εγκατάσταση ανυψωτικής διάταξης για την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ορόφου.

1.1.2 Ηλεκτρομηχανολογικές Επεμβάσεις
1.1.2.1 Ύδρευση
Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
Διαχωρισμός των δικτύων κρύου και ζεστού νερού χρήσης μεταξύ του ισογείου και του ορόφου. Η υφιστάμενη παροχή ύδρευσης θα χρησιμοποιηθεί για την υδροδότηση του ισογείου
του κτιρίου (χώρος πολλαπλών χρήσεων). Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο ισόγειο θα
γίνεται από την νέα αντλία θερμότητας του ισογείου.
Η υδροδότηση του κέντρου θα γίνεται από τη δεξαμενή συλλογής ομβρίων υδάτων που εγκαθίσταται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Το νερό από τη δεξαμενή αυτή θα χαρακτηρίζεται ως γκρι νερό (grey water). Το γκρι νερό υπόκειται σε καθαρισμό με χρήση όζοντος με ανακυκλοφορία στην δεξαμενή συλλογής. Για τη διανομή του γκρι νερού θα εγκατασταθεί αντλητική διάταξη η οποία θα το οδηγεί στο χώρο διανομής που διαμορφώνεται στον
όροφο του κτιρίου. Από το χώρο αυτό αναχωρεί μια γραμμή προς τα καζανάκια των λεκανών
του κέντρου και μία δεύτερη γραμμή, υπόκεινται σε επιπλέον αποστείρωση του νερού με τη
χρήση UV ακτινοβολίας για τη μετατροπή του σε καθαρό νερό (blue water) και στη συνέχεια
οδηγείται στους υπόλοιπους υδραυλικούς αποδέκτες του κτιρίου. Στο δίκτυο αυτό συνδέεται
και δοχείο ζεστού νερού χρήσης διπλής ενέργειας. Η θέρμανση του νερού στο δοχείο θα γίνεται από συλλέκτη κενού που θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου. Εφεδρικά προβλέπεται η θέρμανση του νερού από την αντλία θερμότητας του ορόφου. Προβλέπεται η κατασκευή νέας σύνδεσης νερού με το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού ως εφεδρική στο παραπάνω σύστημα. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν δύο θέσεις κεντρικής μεταγωγής στον όροφο, μία για το γκρι νερό και μία για το μπλε νερό.
Εκτός των παραπάνω στον όροφο του κτιρίου προβλέπεται η κατασκευή και χώρου κουζίνας
για την εξυπηρέτηση του κέντρου. Όλα τα κεντρικά δίκτυα του ορόφου μέχρι τους διακόπτες
απομόνωσης των χώρων θα κατασκευαστούν εκ νέου. Προβλέπεται επίσης η εγκατάστασης
ειδών κρουνοποιίας σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου. Για την πλύση των
εξωστών του κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση κρουνών που θα υδροδοτούνται από το
δίκτυο γκρι νερού.
Στο ισόγειο προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων ύδρευσης από το μετρητή και το δοχείο ζεστού νερού χρήσης μέχρι τους διακόπτες των χώρων καθώς και η εγκατάσταση νέων διακοπτών στους χώρους κουζίνας και προετοιμασίας (λάντζα) για την
μελλοντική σύνδεση του απαιτούμενου εξοπλισμού.
Προβλέπεται τέλος, η πλήρης ανακατασκευή όλων των τοπικών διανομέων ύδρευσης των
χώρων του κτιρίου.
1.1.2.2 Αποχέτευση
Προβλέπεται η σύνδεση όλων των υδροροών του κτιρίου σε υπόγειο δίκτυο που θα συλλέγει
το βρόχινο νερό και μέσω κεντρικού φίλτρου θα το οδηγεί σε υπόγεια δεξαμενή συλλογής
8.500 Lt που θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
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Προβλέπεται επίσης η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για την
σύνδεση της νέας κουζίνας του ορόφου. Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής που έχουν υποστεί φθορές στον όροφο και το ισόγειο.
1.1.2.3 Ανυψωτικά Συστήματα
Για την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. στο περιβαλλοντικό κέντρο προβλέπεται η εγκατάσταση ανυψωτικού συστήματος με καρεκλάκι στο κύριο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.
1.1.2.4 Θέρμανση
Προβλέπεται η πλήρης αποξήλωση του υφιστάμενου λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου του κτιρίου. Για την θέρμανση του κέντρου θα εγκατασταθεί διαιρούμενη αερόψυκτη αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης, παραγωγής ζεστού νερού υψηλής θερμοκρασίας
(75οC), κατάλληλης για λειτουργία σε ψυχρά κλίματα. Η Α.Θ. θα είναι διαιρούμενου τύπου
και η εξωτερική μονάδα θα εγκατασταθεί στην δυτική πλευρά του κτιρίου, ενώ η εσωτερική
σε κατάλληλο ερμάριο στον όροφο του κτιρίου. Η Α.Θ. θα είναι εφεδρική πηγή θέρμανσης το
ζεστού νερού χρήσης. Προβλέπεται η κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων θέρμανσης από
την Α.Θ. μέχρι του συλλεκτοδιανομείς των χώρων.
Προβλέπεται η αλλαγή όλων των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων του με καινούρια.
Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός νέου θερμαντικού σώματος καθώς και η μεταφορά
υφιστάμενου σώματος σε νέα θέση. Σε όλα τα θερμαντικά σώματα θα εγκατασταθούν θερμοστατικές βαλβίδες και για το σκοπό αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μετατροπές του
δικτύου και των στηριγμάτων των σωμάτων.
Για την εξασφάλιση του απαιτούμενου νωπού αέρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου σύστημα παροχής νωπού αέρα στους χώρους καθώς και σύστημα απόρριψης αέρα προς το περιβάλλον. Για την ανάκτηση ενέργειας
μεταξύ των δύο ροών αέρα θα εγκατασταθούν εναλλάκτες αέρα-αέρα. Προβλέπονται δύο
ανεξάρτητα συστήματα, ένα για τους χώρους της υποδοχής, της έκθεσης και των γραφείων
και ένα δεύτερο για το χώρο περιβαλλοντικών μαθημάτων. Στις λήψεις νωπού θα εγκατασταθούν ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC
προκειμένου να διαφυλαχθούν οι εναλλάκτες σε περιόδους παγετού.
Ανάλογες εργασίες προβλέπονται και στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του ισογείου και συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση νέας Α.Θ. ιδίου τύπου, κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων μέχρι τους συλλεκτοδιανομείς και η συντήρηση και εγκατάσταση των υφιστάμενων
θερμαντικών σωμάτων καθώς και η προσθήκη νέων.
Προβλέπεται τέλος, η πλήρης ανακατασκευή όλων των τοπικών διανομέων θέρμανσης των
χώρων του κτιρίου.
1.1.2.5 Ηλεκτρική Ισχυρών Ρευμάτων
Η υφιστάμενη ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί για το χώρο πολλαπλών χρήσεων του ισογείου και για το σκοπό αυτό θα αποξηλωθούν όλες οι συνδέσεις του ισογείου με
τον όροφο. Στον όροφο θα αποξηλωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της κουζίνας.
Για το κέντρο περιβαλλοντικής επιμόρφωσης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταικές κυψέλες ισχύος 3.9kW, με εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια
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αντίστοιχης ισχύος. Το σύστημα θέρμανσης θα ηλεκτροδοτηθεί από νέα σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.Τα δύο συστήματα θα είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΔΕΔΔΗΕ.
Το σύστημα παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταικών κυψελών
στη στέγη του κτιρίου και τη σύνδεσή τους σε μονοφασικό ανορθωτή (inverter) που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο του ορόφου και ο οποίος θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια
ισχύος 230V. Δεύτερος ανορθωτής θα φροντίζει για την φόρτιση των μπαταριών και την ηλεκτροδότηση του εσωτερικού δικτύου του κέντρου, καθώς και την αυτόματη χρήση της
εφεδρικής γεννήτριας όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του ρεύματος.
Στους χώρους του κέντρου προβλέπεται η αποξήλωση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων και η εγκατάσταση νέων με λαμπτήρες φωτεινών διόδων υψηλής απόδοσης (LED).
Στους χώρους υγιεινής προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης για την αφή και τη
σβέση των φωτιστικών σωμάτων. Στους χώρους των εκθέσεων θα προβλεφθούν ροηφόρες
γραμμές φωτισμού για τον φωτισμό των εκθεμάτων.
Προβλέπεται επίσης η ηλεκτροδότηση όλου του προτεινόμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του κέντρο, όπως π.χ. υπολογιστών, προβολικών συστημάτων, υπολογιστών, πλυντηρίου κλπ.
Στον όροφο προβλέπεται η εγκατάσταση νέων ρευματοδοτών, διακοπτών κλπ. διακοπτικού
εξοπλισμού στις υφιστάμενες θέσεις και η σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα του κτιρίου. Προβλέπονται επίσης νέα δίκτυα και διακοπτικό υλικό σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση
των χώρων, όπως φαίνονται στα σχέδια.
Ο πίνακας του ορόφου θα είναι νέος και θα εγκατασταθεί σε νέα θέση πλησίον της υφιστάμενης και θα ηλεκτροδοτηθεί από το σύστημα παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταικά.
Η παροχή κλιματισμού του ορόφου θα διαθέτει ανεξάρτητο μετρητή και ανεξάρτητο πίνακα
που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση πλησίον της εσωτερικής μονάδας της Α.Θ. Ο πίνακας θα ηλεκτροδοτεί με νέα δίκτυα, την Α.Θ. (εσωτερική και εξωτερική μονάδα), τις μονάδες
νωπού αέρα/απόρριψης τις αντλίες νερού χρήσης και το αναβατόριο με κάθισμα.
Στο ισόγειο προβλέπεται η χρήση της υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου.
1.1.2.6 Ηλεκτρική Ασθενών Ρευμάτων
Η υφιστάμενη τηλεφωνοδότηση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί για το χώρο πολλαπλών
χρήσεων του ισογείου και για το σκοπό αυτό θα αποξηλωθούν όλες οι συνδέσεις του ισογείου με τον όροφο.
Στον όροφο θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο από τον κατανεμητή ΟΤΕ μέχρι τον νέο κατανεμητή
ορόφου. Ο κατανεμητής θα είναι τύπου ικριώματος 19” μεγέθους 18HU. Εντός του κέντρου
θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο τηλεφώνων-δεδομένων κατηγορίας 6 (cat6) που θα εκκινεί από
τα patch panels στον κατανεμητή και θα καταλήγει σε πρίζες αντίστοιχης κατηγορίας (cat6).
Η μικτονόμηση στον κατανεμητή θα γίνει μέσω καλωδίων patch cord.
Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση νέας κεραίας R-TV στην στέγη του κτιρίου και η κατασκευή δικτύου μέχρι τους νέους κεραιοδότες του κτιρίου.
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Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού συστήματος στο χώρο παρουσιάσεων καθώς και μεγαφωνική εγκατάσταση στο χώρο παρουσιάσεων και το χώρο υποδοχήςεκθέσεων (2 ζωνών). Το σύστημα θα διαθέτει πηγή με σκληρό δίσκο για την αναπαραγωγή
μουσικής, σταθμό αναγγελίας στην υποδοχή, ασύρματο μικρόφωνο στο χώρο παρουσιάσεων
και σύνδεση με το προβολικό σύστημα του χώρου παρουσιάσεων.
Στους χώρους του κέντρου προβλέπεται η εγκατάσταση νέου συστήματος αντικλεπτικής
προστασίας, αποτελούμενου από κεντρικό πίνακα, πληκτρολογίου ελέγχου-προγραμματισμού
μαγνητικές επαφές και ανιχνευτές κίνησης. Το σύστημα θα διαθέτει και μονάδα τηλεφωνικής
διαβίβασης σημάτων συναγερμού. Ο συναγερμός θα γνωστοποιείται με σειρήνα και φωτεινό
επαναλήπτη που θα εγκατασταθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου.
1.1.2.7 Ενεργητική Πυροπροστασία
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου πίνακα πυρανίχνευσης-συναγερμού σε νέα θέση στον όροφο. Στον πίνακα θα συνδεθούν οι σταθμοί χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (υαλόφρακτα κομβία) οι πυρανιχνευτές επιλεγμένων χώρων και τα όργανα συναγερμού.
Στον όροφο προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση απλών πυροσβεστικών φωλιών υδροδοτούμενων από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση νέων φωτιστικών ασφαλείας σε υφιστάμενες και νέες θέσεις, καθώς και φορητών πυροσβεστήρων.
Ο χώρος εγκατάστασης των συσσωρευτών των φωτοβολταικών συστημάτων θα διαχωρισθεί
πυράντοχα από το υπόλοιπο κτίριο.
Στο ισόγειο προβλέπονται αντίστοιχες αλλά ανεξάρτητες εγκαταστάσεις αποτελούμενες από
ανεξάρτητο πίνακα, σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, απλό υδροδοτικό δίκτυο,
φωτισμό ασφαλείας και φορητούς πυροσβεστήρες. Ο χώρος της κουζίνας είναι πυράντοχα
διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κτίριο. Στην κουζίνα δεν θα προβλεφθούν εστίες ψησίματος.

1.1.3 Αποξηλώσεις ΗΜ Δικτύων
Το πρόγραμμα των εργασιών αποξηλώσεων θα πρέπει να λάβει την έγκριση της επίβλεψης
του έργου και θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες καθώς και
τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και λοιπές εργασίες του κυρίου του έργου.

1.2 ΚΤΙΡΙΟ 2
1.2.0 Γενικά
Η συνοπτική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες για την ανακατασκευή
των ισόγειων διαμερισμάτων στο Λιβάδι του Δήμου Θέρμης.
Προβλέπονται εργασίες για τις παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:
 Ύδρευση
 Αποχέτευση
 Θέρμανση
 Ανυψωτικά Συστήματα
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Ισχυρά Ρεύματα
Ασθενή Ρεύματα
Ενεργητική Πυροπροστασία

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα εκτελεστούν σύμφωνα και με την τεχνική
περιγραφή, τις οδηγίες της τεχνικής επίβλεψης και τις απαιτήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.
1.2.1 Αρχές Σχεδιασμού
1.2.1.1 Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου
Προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτρολογικών των εγκαταστάσεων των διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας η εγκατάσταση ηλιοθερμικού
συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και η αντικατάσταση των φωτιστικών
σωμάτων με φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φωτεινών διόδων (LED) υψηλής απόδοσης.
1.2.2 Ηλεκτρομηχανολογικές Επεμβάσεις
1.2.2.1 Ύδρευση
Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
Η υδροδότηση των ισογείων διαμερισμάτων γίνεται από το δίκτυο. Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού από ηλιοθερμικό σύστημα και εφεδρικά από
αντλίες θερμότητας.
Όλα τα κεντρικά δίκτυα ζεστού νερού των ισόγειων διαμερισμάτων θα κατασκευαστούν εκ
νέου εάν δεν είναι λειτουργικά. Προβλέπεται επίσης η εγκατάστασης ειδών κρουνοποιίας σε
όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των διαμερισμάτων που έχουν καταστραφεί. Η παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης των διαμερισμάτων θα γίνεται από τις αντλίες θερμότητας και από τα
ηλιακά. Προβλέπεται τέλος η κατασκευή νέων WC-AMEA
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή κουζίνας σε όλα τα δωμάτια του κτιρίου.
Προβλέπεται τέλος, η πλήρης ανακατασκευή όλων των τοπικών διανομέων ύδρευσης των
χώρων του κτιρίου.
1.2.2.2 Αποχέτευση
Προβλέπεται η σύνδεση όλων των υδρορροών των ισόγειων διαμερισμάτων σε υπόγειο δίκτυο που θα το οδηγεί στον υφιστάμενο αποδέκτη.
Προβλέπεται επίσης η επέκταση εάν είναι απαραίτητη του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων για την σύνδεση των κουζινών των διαμερισμάτων. Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής που έχουν υποστεί φθορές στο κτίριο.
1.2.2.3 Θέρμανση
Προβλέπεται η πλήρης αποξήλωση του υφιστάμενου λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου του κτιρίου. Για την θέρμανση του κέντρου θα εγκατασταθούν διαιρούμενες αερόψυκτες αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης, παραγωγής ζεστού νερού υψηλής θερμοκρα-
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σίας (75οC), κατάλληλης για λειτουργία σε ψυχρά κλίματα. Οι Α.Θ. θα είναι διαιρούμενου τύπου και οι εξωτερικές μονάδα θα εγκατασταθεί εξωτερικά του κτιρίου, ενώ οι εσωτερικές στο
υπόγειο του κτιρίου εκεί που υπήρχε ο λέβητας. Οι Α.Θ. θα είναι εφεδρικές πηγές θέρμανσης
του ζεστού νερού χρήσης. Προβλέπεται η κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων θέρμανσης
από τις Α.Θ. μέχρι του συλλεκτοδιανομείς των χώρων.
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων. Σε όλα τα θερμαντικά σώματα θα
εγκατασταθούν θερμοστατικές βαλβίδες και για το σκοπό αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μετατροπές του δικτύου και των στηριγμάτων των σωμάτων.
Προβλέπεται τέλος, η πλήρης ανακατασκευή όλων των τοπικών διανομέων θέρμανσης των
χώρων του κτιρίου.
1.2.2.4 Ηλεκτρική Ισχυρών Ρευμάτων
Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Η μετρητική
διάταξη καθορίζεται στα σχέδια.
Προβλέπονται κάποιες εργασίες αποξήλωσης ηλεκτρολογικών που προκύπτουν από την κατεδάφιση κάποιων τοίχων και την δημιουργία χώρου reception. Όλα τα κεντρικά δίκτυα θα
κατασκευαστούν εκ νεου αν δεν είναι λειτουργικά.
Στους χώρους του κτιρίου προβλέπεται επίσης η αποξήλωση των υφισταμένων φωτιστικών
σωμάτων και η εγκατάσταση νέων με λαμπτήρες φωτεινών διόδων υψηλής απόδοσης (LED).
Προβλέπεται επίσης η ηλεκτροδότηση όλου του προτεινόμενου εξοπλισμού για την λειτουργία reception του κτιρίου, όπως π.χ. υπολογιστών, κλπ.
Στο κτίριο προβλέπεται η εγκατάσταση νέων ρευματοδοτών, διακοπτών κλπ. διακοπτικού
εξοπλισμού στις υφιστάμενες θέσεις και η σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα του κτιρίου. Προβλέπονται επίσης νέα δίκτυα και διακοπτικό υλικό σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση
των χώρων, όπως φαίνονται στα σχέδια.
1.2.2.5 Ηλεκτρική Ασθενών Ρευμάτων
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου συστήματος αντικλεπτικής προστασίας, αποτελούμενου
από κεντρικό πίνακα, πληκτρολογίου ελέγχου-προγραμματισμού μαγνητικές επαφές και ανιχνευτές κίνησης. Το σύστημα θα διαθέτει και μονάδα τηλεφωνικής διαβίβασης σημάτων συναγερμού. Ο συναγερμός θα γνωστοποιείται με σειρήνα και φωτεινό επαναλήπτη που θα εγκατασταθεί στην εξωτερική πλευρά των διαμερισμάτων.
Προβλέπεται επίσης νέα γραμμή τηλεφωνοδότησης των διαμερισμάτων στον χώρο της reception.
Στη reception θα εγκατασταθεί νέος κατανεμητής. Ο κατανεμητής θα είναι τύπου ικριώματος
19” μεγέθους 18HU. Εντός του κέντρου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο τηλεφώνωνδεδομένων κατηγορίας 6 (cat6) που θα εκκινεί από τα patch panels στον κατανεμητή και θα
καταλήγει σε πρίζες αντίστοιχης κατηγορίας (cat6). Η μικτονόμηση στον κατανεμητή θα γίνει
μέσω καλωδίων patch cord.
Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση νέας κεραίας R-TV στην στέγη του κτιρίου και η κατασκευή δικτύου μέχρι τους νέους κεραιοδότες του κτιρίου.
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Προβλέπεται μεγαφωνική εγκατάσταση στο χώρο υποδοχής. Το σύστημα θα διαθέτει πηγή
με σκληρό δίσκο για την αναπαραγωγή μουσικής, σταθμό αναγγελίας στην υποδοχή, ασύρματο μικρόφωνο στο χώρο παρουσιάσεων και σύνδεση με το προβολικό σύστημα του χώρου
παρουσιάσεων.
1.2.2.6 Ενεργητική Πυροπροστασία
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου πίνακα πυρανίχνευσης-συναγερμού σε νέα θέση. Στον πίνακα θα συνδεθούν οι σταθμοί χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (υαλόφρακτα κομβία) οι
πυρανιχνευτές επιλεγμένων χώρων και τα όργανα συναγερμού.

1.2.3 Αποξηλώσεις ΗΜ Δικτύων
Το πρόγραμμα των εργασιών αποξηλώσεων θα πρέπει να λάβει την έγκριση της επίβλεψης
του έργου και θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες καθώς και
τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και λοιπές εργασίες του κυρίου του έργου.
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.0 Γενικά
Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εγκατάσταση Ύδρευσης.
Εγκατάσταση Αποχέτευσης.
Εγκατάσταση Θέρμανσης.
Εγκατάσταση Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Ηλεκτρική Εγκατάσταση Ισχυρών.
Ηλεκτρική Εγκατάσταση Ασθενών.
Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας
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2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2.1.1 Γενικά
Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στην εσωτερική εγκατάσταση ύδρευσης και περιλαμβάνει:

1.
2.
3.
4.

Την υδροδότηση των χώρων στους οποίους απαιτείται επέμβαση στο δίκτυο
Τις προβλεπόμενες θέσεις υδροδότησης-οργάνων εκροής.
Τα δίκτυα διανομής νερού.
Την εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

2.1.2 Προβλεπόμενες Θέσεις Υδροδότησης – Όργανα Εκροής
Προβλέπεται η υδροδότηση στις εξής θέσεις:
- Νιπτήρες : λήψη κρύου-ζεστού νερού DN15
- Sink : μπαταρία κρύου-ζεστού νερού DN15
- Κρουνοί : μπαταρία κρύου-ζεστού νερού DN15
Οι αναμικτήρες (μπαταρίες) ύδατος που θα εγκατασταθούν στους νιπτήρες , θα είναι
ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι DΝ 15 (1/2") τύπου εσωτερικής ανάμιξης με χειρισμό
και ρύθμιση από ένα μοχλό. Οι διαστάσεις των αναμικτήρων θα είναι αντίστοιχες με
τις διαστάσεις των υδραυλικών υποδοχέων που εξυπηρετούν. Οι διακόπτες στις συνδέσεις των αναμικτήρων θα είναι DN 15 (1/2") γωνιακοί σφαιρικοί.

2.1.3 Δίκτυα Διανομής Νερού
Προβλέπονται τρία δίκτυα διανομής, για το ζεστό το κρύο και την ανακυκλοφορία.
Όλα τα δίκτυα θα είναι χωνευτά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα δίκτυα
οδεύουν εντός ψευδοροφών ή εντός χώρων βοηθητικής χρήσης (αποθήκες,
μηχανοστάσια, κουζίνες).
Το δίκτυο νερού για διατομή έως και των 2’’ (ιντσών) θα είναι κατασκευασμένο από
σωλήνες πολυπροπυλενίου με ονομαστική πίεση ΡΝ20 bar, (DIN 8077/78) και (DIN
1988-KTW 328 εγκαταστάσεις πόσιμου νερού), ενδεικτικού τύπου aquatherm PP-R
(80) ή ισοδύναμου.
Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνουν με το σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης
σωλήνων και εξαρτημάτων από πολυπροπυλένιο. Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων
σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων θα γίνεται με την χρήση συνδέσμων (μούφες)
με θερμική αυτοσυγκόλληση με τη χρήση του ειδικού εργαλείου και με βάση τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.
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Οι συνδέσεις των σωλήνων ΡΡ με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία
του δικτύου (π.χ βάνες) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά – ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα ΡΡ και κοχλιωτά με το ορειχάλκινο σπείρωμα
προς την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου, με υλικό παρεμβύσματος TEFLON ή με
ειδικές φλάντζες.
Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων του δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιείται
με ειδικά τεμάχια (γωνίες 90ο , 45ο ) με θερμική αυτό-συγκόλληση.
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των κλάδων του δικτύου ύδρευσης,
θα γίνονται με ειδικά αυτό-συγκολλημένα εξαρτήματα (ταυ, σταυρό) και στις περιπτώσεις σύνδεσης με μεταλλικά στοιχεία με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια πλαστικά –
ορειχάλκινα.
Σε μεγάλα μήκη δικτύων θα κατασκευάζονται διαστολικές διατάξεις τύπου ‘’Π’’ από
σωλήνες και εξαρτήματα. Οι διατάξεις αυτές θα προβλέπονται ανά 15 m περίπου με
μήκος σκέλους 90 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
H διαμόρφωση και η διαστασιολόγηση του δικτύου φαίνεται στα σχέδια.

2.1.4 Εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού
Για την κάλυψη των απαιτήσεων σε Θερμό Νερό Χρήσης (ΘΝΧ) θα εγκατασταθούν
νέα ηλιοθερμικά συστήματα. Οι υφιστάμενοι θερμοσίφωνες θα αποξηλωθούν.
Προβλέπεται η εγκατάσταση συλλέκτη κενού ενδεικτικού τύπου CALPAL VTS 16 ή
ισοδύναμου αποτελούμενου από 16 φιάλες κενού και κεφαλή. Ο συλλέκτης κενού θα
συνδεθεί με δοχείο αποθήκευσης μέσω προμονωμένων σωληνώσεων χαλκού, ενδεικτικού τύπου Ecutherm Solar, Φ18x0.75mm.
Για τον έλεγχο και την κυκλοφορία του νερού θα εγκατασταθεί πιεστικός σταθμός
ηλιακών συστημάτων (solar kit) αποτελούμενο από κυκλοφορητή υψηλής κυκλοφορίας, δοχείο διαστολής, πίνακα ελέγχου-αυτοματισμού και όλες τις απαραίτητες βάνες
ενδεικτικού προμηθευτή WILO, GRUNDFOS ή LOWARA, όπως αναλυτικά φαίνεται
στα σχέδια.

2.1.5 Εγκατάσταση ανακυκλωμένου νερού
2.1.5.1 Σύστημα
Προβλέπεται η δημιουργία δικτύου επανάχρησης των συλλεχθέντων βρόχινων νερών
του κτιρίου.
Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί αντλία άντλησης των νερών από τη δεξαμενή
συλλογής και νέο ανεξάρτητο δίκτυο διανομής μέχρι τον όροφο του κτιρίου 1, όπου
θα προβλεφθεί διάταξη μεταγωγής ως εξής:
Ανάλογα με την επεξεργασία του νερού και την αντίστοιχη χρήση του, το δίκτυο διαχωρίζεται σε 2 τμήματα:
 To δίκτυο γκρι νερού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υδροδότηση των λεκανών των WC και κρουνών καθαρισμού εξωτερικών χώρων και
 Το δίκτυο μπλε νερού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες χρήσεις.
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2.1.5.2 Κυκλοφορία νερού
Η αντλία ανακυκλοφορίας θα εγκατασταθεί υποβρύχια στον πυθμένα της δεξαμενής
και θα πληρώνει το δίκτυο κεντρικό δίκτυο του γκρι νερού.
Η αντλία θα είναι ανοξείδωτη, ενδεικτικού τύπου KSB Superinox 15/4 ή ισοδύναμου,
παροχής 1m3/h και μανομετρικού 5 bar.
Η αντλία θα φέρει πίνακα ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου και θα είναι αποκλειστικά του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν της αντλίας και θα φέρει όλα τα
συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου. Η αντλία θα ηλεκτροδοτείται μέσω μετατροπέα συχνότητας (inverter).
2.1.5.3 Επεξεργασία νερού
Για το γκρι νερό προβλέπεται σύστημα καθαρισμού με έγχυση όζοντος στην κατάθλιψη της αντλίας. Το σύστημα περιλαμβάνει δοσομετρική αντλία, φίλτρο και συσκευή έγχυσης. Η συσκευή έγχυσης θα είναι ενδεικτικού τύπου PROZONE PZ2-1 ή
ισοδύναμου. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε φρεάτιο δίπλα στην δεξαμενή συλλογής.
Επιπλέον για το μπλε νερό προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευής αποστείρωσης του
νερού με υπέρυθρη ακτινοβολία, ενδεικτικού τύπου EUROTROL W-360 ή ισοδύναμου, με μονό λαμπτήρα υπερύθρων, παροχής νερού 1,36m3/h. Η συσκευή θα εγκατασταθεί στον όροφο του κτιρίου.
2.1.5.4 Μεταγωγή δικτύων νερού
Για την περίπτωση όπου δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στη δεξαμενή συλλογής νερού, θα προβλέπεται μεταγωγή των δικτύων και σύνδεσή τους με το κεντρικό
δίκτυο της πόλης.
Προβλέπονται δύο ανεξάρτητες χειροκίνητες μεταγωγές με τρίοδες βάννες ON-OFF
δύο θέσεων, μία για το γκρι νερό και μία για το μπλέ νερού και δύο ανεξάρτητες αυτόματες μεταγωγές με ανάλογες ηλεκτροκίνητες τρίοδες βάννες, με έλεγχο από μικρο-προγραμματιζόμενο ελεγκτή, ενδεικτικού τύπου SIEMENS LOGO ή ισοδύναμου.
Ο προγραμματισμός του συστήματος θα γίνει από τον ανάδοχο.
Η μεταγωγή θα είναι είτε χειροκίνητη είτε αυτόματη. Η χειροκίνητη μεταγωγή θα γίνεται με το χειρισμό βαννών παράκαμψης (bypass) και η αυτόματη με την ηλεκτροκίνητη λειτουργία της τρίοδης βάννας.
Για τον αυτόματο έλεγχο της τρίοδης βάννας προβλέπονται τα παρακάτω:
 Υποβρύχιος ανιχνευτής υπερήχων για τον υπολογισμό του νερού στη δεξαμενή
 Ελεγκτής του υποβρύχιο ανιχνευτή στον πίνακα ηλεκτροδότησης του συστήματος
 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ενδεικτικού τύπου SIEMENS LOGO ή ισοδύναμος επί του πίνακα
 Παραμετροποίηση και προγραμματισμός του ελεγκτή από πιστοποιημένο προγραμματιστή
 Ρελέ ενεργοποίησης των τρίοδων ηλεκτροκίνητων βαννών (ένα για κάθε τρίοδη)
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Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα διαθέτει ρουτίνα η οποία θα εξασφαλίζει ότι σε
περίπτωση μη επαρκούς στάθμης στη δεξαμενή συλλογής θα απενεργοποιεί τη λειτουργία όλων των αντλιών, του συστήματος αποστείρωσης και του συστήματος όζοντος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 22 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

2.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
2.2.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης των κτιρίων
και περιλαμβάνει:
1. Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων.

2.2.2 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων
Γενικά προβλέπεται η αποχέτευση των λυμάτων προς τον αποδέκτη του δικτύου, μέσα από το υπάρχον συλλεκτήριο σύστημα σωληνώσεων του κτιρίου.
Τα ακάθαρτα λύματα των υδραυλικών υποδοχέων μεταφέρονται στους κατακόρυφους σωλήνες (στήλες) αποχέτευσης με πλαστικούς σωλήνες, όπως στα σχέδια. Οι
κατακόρυφες στήλες έχουν γενικά διάμετρο DΝ 100 mm. Οι στήλες αποχέτευσης τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία στις εξωτερικές γωνίες με πλαστικό σωλήνα DΝ 50
ή 75 mm, εντοιχισμένο όταν είναι δυνατό και με ειδικό εξάρτημα ημιτάφ. Oι κατακόρυφες σωληνώσεις (στήλες) θα προεκταθούν πάνω από τη στέγη ή το δώμα (εσωτερικά όπου είναι δυνατό) για αερισμό και θα έχουν δυνατότητα θερμικών συστολοδιαστολών. Στα τέρματα τους θα τοποθετηθούν συρμάτινες ή πλαστικές κεφαλές αερισμού. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα συνδέονται γενικά με το κεντρικό οριζόντιο
συλλεκτήριο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων του κτιρίου.
Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου ακαθάρτων θα είναι κατασκευασμένες από πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεων σκληρού PVC 6 atm κατά ΕΛΟΤ 686 ή DIN 8061/ 8062.
Τα φρεάτια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, και επιχρίζονται εσωτερικά με πατητή
τσιμεντοκονία.
Η διάταξη του δικτύου δίνεται στα σχέδια κάθε κτιρίου.

2.2.3 Δίκτυο αερισμού
Κατά κανόνα επιλέγεται σύστημα κύριου αερισμού των στηλών αποχέτευσης που συνίσταται στην προέκταση της στήλης αποχέτευσης μέχρι και πάνω από τη στέγη ή το
δώμα. Όπου απαιτείται οι σωληνώσεις πολλαπλής σύνδεσης αερίζονται μέσω ιδιαίτερου βρόγχου.
Οι κατακόρυφες αυτές στήλες αερισμού κατασκευάζονται από σωλήνες πλαστικούς,
σκληρού PVC 3 ή 6 atm. Όλες οι απολήξεις των σωλήνων αερισμού και ειδικότερα
αυτές των φρεατίων αραίωσης θα καταλήγουν τουλάχιστον 2m πάνω από οποιοδήποτε ανοιγόμενο παράθυρο και μακριά από χώρους κυκλοφορίας ανθρώπων.

2.2.4 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
Οι υπόγειες σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεων
σκληρού PVC 6 atm κατά ΕΛΟΤ 476 -Σειρά 41 ή DIN 19534.
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Το οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο θα έχει ελάχιστη κλίση 1:50 (2 cm/m) ή εφ' όσον
αυτό δεν είναι εφικτό μικρότερη μέχρι 1:DN/2 με ανάλογη προσαύξηση της διατομής.
Τα φρεάτια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, επιχρίζονται εσωτερικά με πατητή τσιμεντοκονία και προστατεύονται με ειδικά σφραγιστικά χυτοσιδηρά καλύμματα ή χυτοσιδηρές σχάρες. Στο οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο προβλέπονται φρεάτια επίσκεψης. Τα φρεάτια επίσκεψης κατασκευάζονται στα σημεία συμβολής ή αλλαγής διεύθυνσης κατά γωνία μικρότερη των 135° και στα ευθύγραμμα τμήματα ανά 20 m του
οριζόντιου δικτύου για τον έλεγχο του δικτύου.

2.2.5 Σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων
2.2.5.1 Σύστημα
Προβλέπεται η κατασκευή συλλεκτηρίου δικτύου συλλογής των βρόχινων νερών από
τις υφιστάμενες υδροροές του κτιρίου και η οδήγηση των νερών σε υπόγεια δεξαμενή συλλογής.
Το νερό που συλλέγεται στη δεξαμενή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το κέντρο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που βρίσκεται στον όροφο του κτιρίου.
2.2.5.2 Δίκτυα συλλογής
Οι υπόγειες σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεων
σκληρού PVC 6 atm κατά ΕΛΟΤ 476 -Σειρά 41 ή DIN 19534.
Το οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο θα έχει ελάχιστη κλίση 1:50 (2 cm/m) ή εφ' όσον
αυτό δεν είναι εφικτό μικρότερη μέχρι 1:DN/2 με ανάλογη προσαύξηση της διατομής.
Τα φρεάτια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, επιχρίζονται εσωτερικά με πατητή τσιμεντοκονία και προστατεύονται με ειδικά σφραγιστικά χυτοσιδηρά καλύμματα ή χυτοσιδηρές σχάρες. Στο οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο προβλέπονται φρεάτια επίσκεψης. Τα φρεάτια επίσκεψης κατασκευάζονται στα σημεία συμβολής ή αλλαγής διεύθυνσης κατά γωνία μικρότερη των 135° και στα ευθύγραμμα τμήματα ανά 20 m του
οριζόντιου δικτύου για τον έλεγχο του δικτύου.
2.2.5.3 Δεξαμενή συλλογής
Το νερό από τους υδρορόες θα οδηγείται σε υπόγεια δεξαμενή νερού.
Η δεξαμενή νερού θα είναι υπόγεια τοποθετημένη, σε περιοχή όπου δεν προβλέπεται
η διέλευση οχημάτων.
Προβλέπεται η εκσκαφή, κατασκευή η κατασκευή οπλισμένης εδαφόπλακας διαστάσεων όση και η δεξαμενή και επιπλέον 1μ περιμετρικά, επίστρωση από άμμο πάνω
στην εδαφόπλακα, εγκατάσταση της δεξαμενής και πλήρωση περιμετρικά της με άμμο μέχρι την κάλυψή της και πλήρωση με υλικά εκσκαφών μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
Η δεξαμενή θα είναι χωρητικότητας 8.500LT, πλαστική ενισχυμένη, κυλινδρική, κατάλληλη για υπόγεια εγκατάσταση, με κεντρικό επεκτάσιμο λαιμό επίσκεψης 7501050mm για φορτίο πεζών κατά DIN, ενδεικτικού τύπου GRAF Carat S ή ισοδύναμου.
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2.2.5.4 Φίλτρανση νερού
Στην είσοδο του νερού στη δεξαμενή προβλέπεται η φίλτρανση του νερού με ολοκληρωμένο σύστημα ενδεικτικού τύπου GRAF Optimax-Pro ή ισοδύναμου, που αποτελείται από διάταξη ελέγχου της στάθμης του νερού εισόδου, σιφώνι υπερχείλισης
και τυποποιημένο μανδύα σύνδεσης σωληνώσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 25 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

2.3 ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2.3.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση θέρμανσης –κλιματισμούεξαερισμού του κτιρίου.

2.3.2 Θερμαντικά Σώματα
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων σε όλους τους χώρους των
κτιρίων σε υφιστάμενες θέσεις. Τα σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με κονσόλες ή αρπάγες.
Κάθε σώμα θα συνδέεται με τις σωληνώσεις στην εισαγωγή με ρυθμιστική ορειχάλκινη βαλβίδα, διπλής ρύθμισης με χειρολαβή και ένδειξη "ψυχρό-θερμό". Στην επιστροφή θα συνδέεται με ορειχάλκινη βαλβίδα απλής ρύθμισης. Όλα τα σώματα θα
φέρουν βαλβίδα εξαερισμού. Η σύνδεση των σωμάτων μεγάλου μήκους θα γίνεται
από αντίθετες πλευρές (διαγώνια). Όλα τα θερμαντικά σώματα θα είναι δοκιμασμένα
σε υδραυλική πίεση 4 atm τουλάχιστον.
Η θέση, ο τύπος και το μέγεθος των σωμάτων φαίνονται στα σχέδια.
Όταν διατηρούνται τα υφιστάμενα σώματα, αυτά θα αποσυνδέονται, θα βάφονται,
θα συντηρούνται και θα τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, όπως φαίνεται
στα σχέδια.

2.3.3 Δίκτυο Σωληνώσεων
Το δίκτυο σωληνώσεων εντός των WC κατασκευάζεται με μαύρους σιδηροσωλήνες
με ραφή κατά DIN 2441 για διαμέτρους μέχρι και 1 1/2" και από χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2449 για τις μεγαλύτερες διαμέτρους.
Το δίκτυο θα είναι ορατό και επισκέψιμο, θα οδεύει οριζόντια στις οροφές ή κοντά
στα δάπεδα και με κατακόρυφους κλάδους θα διανέμει το νερό στα θερμαντικά σώματα.
Οι σωληνώσεις θα βαφούν με δύο στρώσεις μίνιο καί δύο στρώσεις κατάλληλου ελαιοχρώματος.
Δίκτυο διανομής που οδεύει σε μη θερμαινόμενους χώρων θα μονωθεί με μονωτικό
τύπου Armaflex SH ελάχιστου πάχους 9mm.
H γενική διαμόρφωση του δικτύου φαίνεται στα σχέδια.

2.3.4 Εξαερισμός
Ο εξαερισμός στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνει με την εγκατάσταση
νέο συστημάτων εναλλακτών αέρα-αέρα τύπου VAM και νέα δίκτυα που θα οδεύουν
εντός της στέγης.
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2.3.5 Πηγές θερμότητας
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων αντλιών θερμότητας αέρα νερού, υψηλής θερμοκρασίας 75oC όπως παρακάτω:
Κτίριο 1
 Μονάδα αντλίας θερμότητας κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θερμικής
ισχύος 16kW.
 Μονάδα αντλίας θερμότητας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, θερμικής ισχύος
16kW.
 Μονάδες αντλίας θερμότητας κτιρίου ξενώνων, θερμικής ισχύος 16kW. (2 τεμάχια)
Οι αντλίες θα είναι ενδεικτικού τύπου DAIKIN Alltherma υψηλών θερμοκρασιών
16kW ή ισοδύναμου
Οι αντλίες διαστασιολογούνται ακριβώς στην ισχύ των λεβήτων που αποξηλώνονται.
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2.4 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
2.4.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και περιλαμβάνει :
1.
2.
3.
4.
5.

Την εγκατάσταση διανομής.
Την ηλεκτροδότηση συσκευών και εργαστηριακών πάγκων.
Τους ρευματοδότες.
Το φωτισμό.
Τις γειώσεις-προστασία.

2.4.2 Εγκατάσταση διανομής ισχυρών ρευμάτων
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα νέα δίκτυα διανομής από τους υφιστάμενους πίνακες
μέχρι τους νέους τοπικούς πίνακες, τους τοπικούς πίνακες και τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης.
2.4.2.1 Δίκτυα διανομής
Η ηλεκτροδότηση των νέων μερικών πινάκων από το δίκτυο της ΔΕΗ γίνεται με καλώδια ΝΥΥ κατάλληλης διατομής.
Η εγκατάσταση εντός του κτιρίου θα είναι γενικά ορατή στην οροφή και πάνω από
την ψευδοροφή (όπου προβλέπεται) εντός πλαστικών σωληνώσεων τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ.
Σε περίπτωση ομαδικής διέλευσης καλωδίων θα εγκαθίστανται και σχάρες καλωδίων,
ανεξάρτητες για ισχυρά και ασθενή ρεύματα. Οι κατακόρυφες οδεύσεις και οι ρευματοδότες, θα εγκαθίστανται ΠΑΝΤΑ χωνευτοί εντός των συστημάτων ξηρής δόμησης
ή τοίχων.
Στην εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι αγωγών:
1. Ανθυγρά καλώδια ΝΥΥ κατά VDE 0271/369 για υπόγεια εγκατάσταση και τροφοδοσία πινάκων διανομής και μηχανημάτων.
2. Καλώδια ΝΥΜ κατά VDE 0250/369 για την τροφοδοσία των κυκλωμάτων υγρών
χώρων τοποθετημένα σε γαλβανισμένους χαλυβοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες
καθώς και για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικά κανάλια καλωδίων.
3. Αγωγοί ΝΥΑ κατά VDE 0250/369 για την απλή χωνευτή εγκατάσταση ξηρών χώρων τοποθετημένα μέσα σε σωλήνες μπέργκμαν ή πλαστικούς.
4. Καλώδια NYIFY κατά VDE 0250/369 για τοποθέτηση στην οροφή ξηρών χώρων
κάτω από το επίχρισμα στα κυκλώματα φωτισμού.
Τα κυκλώματα φωτισμού κατασκευάζονται με αγωγούς (2+1)x1,5 mm2 και ασφαλίζονται με ασφαλειοδιακόπτες 1x10 Α. Τα κυκλώματα ρευματοδοτών κατασκευάζονται
με αγωγούς 3x2,5 mm2 και ασφαλίζονται με ασφαλειοδιακόπτες 1x16 Α.
Προβλέπεται η εγκατάσταση διακοπτών διαρροής με δυνατότητα αυτόματης αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης, ενδεικτικού τύπου Merlin Gerin και απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, ενδεικτικού τύπου
LEGRAND, σε όλους τους πίνακες του κτιρίου.
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2.4.2.2 Πίνακες
Προβλέπεται η αποξήλωση πινάκων εγκατάσταση νέων πινάκων όπως φαίνεται στα
σχέδια.
Οι πίνακες θα φέρουν όλες τις υφιστάμενες και νέες παροχές σύμφωνα με τον εξοπλισμό όπως φαίνεται στα σχέδια.
Οι πίνακες φωτισμού-κίνησης θα είναι μεταλλικοί σειράς 0,5 KV κατά VDE με υλικά
ταχείας μανδάλωσης και θύρα μεταλλική με κλειδί, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.
Οι πίνακες θα διαθέτουν επάρκεια χώρου και ισχύος 25% για μελλοντικές επεκτάσεις.
Όλοι οι πίνακες θα είναι συρματωμένοι και εξοπλισμένοι πλήρως σύμφωνα με τα σχέδια.
Η θέση των πινάκων φαίνεται στα σχέδια.

2.4.3 Ρευματοδότες-Παροχές
Προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω τύπων ρευματοδοτών:
1. Ρευματοδότες μονοφασικοί, σούκο 16Α/250V.
2. Ρευματοδότες μονοφασικοί, σούκο 16Α/250V κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι.
Στους χώρους προβλέπονται ανεξάρτητα κυκλώματα ρευματοδοτών τύπου 16 Α και
τριφασικών 16 Α. Οι ρευματοδότες που τοποθετούνται στους πάγκους με νιπτήρα και
σε όλους τους υγρούς χώρους θα είναι στεγανοί.
Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση όλων των ρευματοδοτών που είναι καταστραμμένοι.
Ο τύπος, ο αριθμός και η θέση των ρευματοδοτών φαίνεται στα σχέδια.
Οι ρευματοδότες, οι διακόπτες φωτισμού (καθώς και οι πρίζες phone-data και οι πρίζες μεγαφώνων) θα είναι ενδεικτικού τύπου LEGRAND MOSAIC ή σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης και θα είναι όλοι της ιδίας σειράς.
Όλες οι σωληνώσεις που αφορούν ρευματοδότες (ή και παροχές πινάκων)
και γενικότερα ΗΜ εγκαταστάσεις θα βαφτούν σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης (κατά προτίμηση στο χρώμα των δομικών στοιχείων στα οποία
εγκαθίστανται).

2.4.4 Φωτισμός
Προβλέπεται η αποξήλωσή όλων των φωτιστικών σωμάτων και η αντικατάσταση
τους με led για την εξοικονόμηση ενέργειας όπως φαίνεται στα σχέδια.
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Ό έλεγχος του φωτισμού θα γίνεται μέσω ρελέ εντολών η μέσω διακοπτών.
Προβλέπεται ο έλεγχος των κεντρικών γειώσεων του κτιρίου. Σε περίπτωση
που η γείωση δεν είναι επαρκής θα ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης
Όλοι οι υποπίνακες γειώνονται με ιδιαίτερο αγωγό γείωσης στο ζυγό γείωσης του νέου γενικού πίνακα. Όλα τα κυκλώματα της εγκατάστασης έχουν ιδιαίτερο αγωγό γείωσης διατομής ίσης με αυτή των αγωγών φάσης, που γειώνεται στο ζυγό γείωσης
του αντίστοιχου πίνακα. Όλες οι συσκευές που συνδέονται μόνιμα στην ηλεκτρική
εγκατάσταση θα γειώνονται. Γειώνονται ακόμη οι στεγανοί ρευματοδότες και οι σχάρες καλωδίων.
Επίσης σε όλους τους νέους πίνακες θα εγκατασταθούν αυτόματοι προστατευτικοί
διακόπτες διαρροής για πρόσθετη προστασία.

2.4.5 Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος
2.4.5.1 Γενικά

Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταικές κυψέλες στη στέγη του κτιρίου περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης με εφεδρική γεννήτρια αντίστοιχης ισχύος.
Για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης λήφθηκαν υπόψη οι κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής . Ο υπολογισμός του απαιτούμενου φορτίου έγινε με
βάση την κατανάλωση ενέργειας ανά 5 λεπτά σε ένα 24ωρο για την κάλυψη
των αναγκών. Η διαστασιολόγηση των φωτοβολταικών έγινε για μια τυπική
ημέρα του Απριλίου καθώς μια διαφορετική επιλογή θα οδηγούσε είτε σε υπερδιαστασιολόγηση του συστήματος (αύξηση του κόστους εγκατάστασης)
είτε σε υποδιαστασιολόγηση (αύξηση του κόστους λειτουργίας – υπερβολική
χρήση της γεννήτριας). Κατόπιν, επιλέχθηκαν κατάλληλοι συσσωρευτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
η παραγωγή και η κατανάλωσή της δε συμπίπτουν πάντοτε χρονικά.
2.4.5.2 Τύπος συστήματος
Για το κέντρο περιβαλλοντικής επιμόρφωσης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταικές κυψέλες ισχύος 3.9kW, με εφεδρική
ηλεκτρογεννήτρια αντίστοιχης ισχύος.
Το σύστημα παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταικών
κυψελών στη στέγη του κτιρίου και τη σύνδεσή τους σε μονοφασικό ανορθωτή
(inverter) που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο του ορόφου και ο οποίος θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 230V. Δεύτερος ανορθωτής θα φροντίζει για την
φόρτιση των μπαταριών και την ηλεκτροδότηση του εσωτερικού δικτύου του κέντρου, καθώς και την αυτόματη χρήση της εφεδρικής γεννήτριας όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του ρεύματος.
Το αυτόνομο υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που μετατρέπουν την προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια
2. Τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) διότι απαιτείται η
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αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η παραγωγή της και η
κατανάλωση δεν συμπίπτουν πάντα χρονικά.
3. Τον ρυθμιστή φόρτισης που φροντίζει για την σωστή φόρτιση των
συσσωρευτών
4. Τον αντιστροφέα (inverter) για την μετατροπή της συνεχούς τάσης σε
εναλλασσόμενη για να συνδεθούν τα φορτία
5. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
όταν δεν επαρκεί η ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά
6. Τα καλώδια για την σύνδεση όλων των συσκευών της εγκατάστασης
7. Τα μέσα προστασίας για την ασφάλεια του συστήματος
8. Η συνδεσμολογία των στοιχείων αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Η συνδεσμολογία των στοιχείων αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

2.4.5.3 Συσσωρευτές
Επιλέγονται συσσωρευτές ενδεικτικού τύπου 6OPzV250 (κλειστού τύπου) χωρητικότητας 319Ah της εταιρίας Sunlight ή ισοδύναμων, οι οποίοι θα έχουν μεγάλο εύρος χωρητικότητας (200‐3000 Ah) και διαθέσιμα στοιχεία των 2V το καθένα. Το βάθος εκφόρτισής τους ορίζεται στο 80%, ενώ ο βαθμός απόδοσής τους είναι 85%.
Η τάση λειτουργίας του συστήματος θα είναι στα 48V.
Αναλυτικά προβλέπεται η εγκατάσταση 24 συσσωρευτών οι οποίοι συνδέονται σε
σειρά και προκύπτει συνολική τάση 48V και συνολική χωρητικότητα 319Ah.
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2.4.5.4 Φωτοβολταικά πλαίσια
Προβλέπεται η εγκατάσταση 12 φωτοβολταικών πλαισίων. Το φωτοβολταικό πλαίσιο
θα είναι ενδεικτικού τύπου Panasonic photovoltaic module hit 325W ή ισοδύναμο,
μονοκρυσταλλικού τύπου.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 325 x 12 = 3900 Wp.
2.4.5.4 Αυτόνομος μετατροπέας
Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομου μετατροπέα ενδεικτικού τύπου SMA Sunny
Island 5048, ή ισοδύναμου, συνεχής τάσης εισόδου, τάσης εξόδου 230V και συχνότητας 50Hz .
Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και έχουν εκφορτιστεί οι
μπαταρίες, ο μετατροπέας θα δέχεται ρεύμα AC και θα παράγει ρεύμα DC έτσι ώστε
οι μπαταρίες να μπορούν να φορτιστούν από την γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος του συστήματος.
2.4.5.5 Αυτόνομος αντιστροφέας
Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομου αντιστροφέα ενδεικτικού τύπου SMA
Sunny Boy 4000TL, ή ισοδύναμου. H μονάδα ελέγχου του αυτόνομου αντιστροφέα θα είναι συνδεδεμένη με την μονάδα ελέγχου του αυτόνομου μετατροπέα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
2.4.5.6 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Προβλέπεται η εγκατάσταση τριφασικού εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ενδεικτικού τύπου PETROGEN ή ισοδύναμου, ισχύος συνεχούς λειτουργίας 7 kVA, με
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς ονομαστικής λειτουργίας

7 KVA

Ρεύμα εξόδου

1Φ, 23

Συχνότητα

50 Hz

Κατασκευαστής βενζινοκινητήρα

KOHLER

Τύπος βενζινοκινητήρα

CS10

Μέγιστη ισχύς στον άξονα

10 HP

Καύσιμο

Αμόλυβδη

Κυλινδρισμός

301 cm³

Αναπνοή κινητήρα

Φυσική

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου

6.9 Λίτρα

Εκκίνηση

Ηλεκτρική

Κατασκευαστής γεννήτριας

MECCALTE

Κλάσης Μονώσεως

Κλάση Η

Bαθμός προστασίας

IP23

Διαστάσεις Μ Χ Π Χ Υ

750x530x530 mm

Βάρος

74 kg

2.4.5.7 Λοιπά στοιχεία
Τα καλώδια συνεχούς ρεύματος DC θα είναι ενδεικτικού τύπου OLFLEX SOLAR
XLR/XLR TF 6mm2 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με το PV1-F design και θα φέρουν ακροδέκτες σύνδεσης.
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Τα καλώδια τάσης λειτουργίας 230V θα είναι ενδεικτικού τύπου J1VV.
Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο πρότυπο ELOT HD 384.
Τα επιμέρους στοιχεία της εγκατάσταση φαίνονται και στο παρακάτω σχέδιο:
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ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – AC ΣΥΝΔΕΣΗ
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2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
2.5.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
της υπεραγοράς και περιλαμβάνει :
1.
2.
3.
4.

Την
Την
Την
Την

εγκατάσταση
εγκατάσταση
εγκατάσταση
εγκατάσταση

τηλεφώνων-δεδομένων.
κεντρικής κεραίας R-TV
μεγαφωνικής.
θυροτηλεόρασης

2.5.2 Εγκατάσταση Τηλεφώνων-Δεδομένων
2.5.2.1 Γενικά
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων κατανεμητών είτε για το δίκτυο δεδομένων είτε για το δίκτυο τηλεφώνων.
Προβλέπεται η μεταφορά της υποδομής σύνδεσης των παροχών δεδομένων που αφορούν
τον παρακάτω εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης από τον τοπικό κατανεμητή:
 συσκευές wi-fi
 παροχές reception
Το εσωτερικό δίκτυο θα είναι δομημένο ψηφιακό για τηλέφωνα και δεδομένα (Data), κατηγορίας 6 κατά ISO/IEC 11801, EN 50172, EIA/TIA 568A, TSB40A.
Προβλέπονται παροχές τηλεφώνου όπως φαίνεται στα σχέδια.
2.5.2.2 Κατανεμητές
Τα καλώδια άφιξης από τις πρίζες των χώρων του κτιρίου καταλήγουν σε ομάδες συστοιχιών
πριζών (Patch Panels) RJ45.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

2.5.2.3 Δίκτυο
Τα καλώδια σύνδεσης των τερματικών λήψεων (πριζών) προς τον κατανεμητή θα είναι συνεστραμμένων ζευγών UTP4x2, διατομής AWG 24, κατάλληλα για δίκτυο κατηγορίας 6 κατά
ISO/IEC IS 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568A Cat 6. Τα καλώδια που οδεύουν προς την
εξωτερικά του κτιρίου θα είναι κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση και θα φέρουν μόνωση
PET.
Οι τερματικές λήψεις (πρίζες) για τη σύνδεση τηλεφωνικών ή άλλων τερματικών συσκευών
στο δίκτυο θα είναι τύπου RJ45 μονές ή διπλές κατά ISO/IEC IS 11801 και ΕΝ 50173 για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6, πλήρεις με το κάλυμμα. Κάθε μονή πρίζα RJ45
συνδέεται με τον τοπικό κατανεμητή με ένα καλώδιο UTP 4x2 και κάθε διπλή πρίζα 2xRJ45
με δύο καλώδια UTP 4x2. Όλες οι πρίζες θα εγκατασταθούν χωνευτές σε χώρους ξηρά δόμησης ή ορατές στα υπόλοιπα σημεία.

2.5.1 Κεντρική κεραία R-TV
2.5.3.1 Γενικά
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου δικτύου κεντρικής κεραίας R-TV όπως φαίνεται στα σχέδια
για κάθε κτίριο.
Η




εγκατάσταση κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου-τηλεόρασης των κτιρίων περιλαμβάνει:
Τις κεραίες R-TV, τον ιστό ανάρτησης, την ενισχυτική διάταξη.
Γραμμές και κεραιοδότες.
Τις γειώσεις του ιστού ανάρτησης και του δορυφορικού δέκτη.

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η μετάδοση εικόνας τηλεόρασης σε όλους τους κύριους χώρους του κτιρίου.
Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης θα είναι ενδεικτικού τύπου ASTRO ή ισοδύναμου.
2.5.3.2 Κεραίες ραδιοφώνου-τηλεόρασης και ιστός
Προβλέπεται η τοποθέτηση κεραιών λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ως εξής:
1. Κεραία ραδιοφωνίας FM-LMS.
2. Κεραία τηλεόρασης UHF/F ΙV/V.
3. Κεραία τηλεόρασης VHF/F III.
Αυτές τοποθετούνται επί ιστού σε κατάλληλο σημείο του δώματος των κτιρίων. Η ακριβής
θέση του ιστού επιλέγεται μετά από μετρήσεις.
2.5.3.3 Κεντρική ενισχυτική διάταξη
Προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικής ενισχυτικής διάταξης για κάθε κτίριο.
Η κεντρική ενισχυτική διάταξη τοποθετείται στο ισόγειο του κάθε κτιρίου και περιλαμβάνει:
1. Ενισχυτικές βαθμίδες για όλες τις περιοχές λήψης.
2. Ρυθμιστή απόσβεσης.
3. Διακλαδωτήρα διαχωρισμού σε κλάδους προς τις ομάδες κεραιοδοτών.
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Ο διακλαδωτήρας διανέμει το σήμα σε κλάδους, οι οποίοι στη συνέχεια τροφοδοτούν σειρές
κεραιοδοτών. Προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικού διακλαδωτήρα 3 εξόδων, απόσβεσης
8db.
Η επιλογή του ενισχυτή και ο σχεδιασμός του δικτύου μετάδοσης σημάτων της τηλεόρασης
γίνεται έτσι ώστε για σήμα στην αρχή του δικτύου και πριν από τον κεντρικό ενισχυτή το
ελάχιστο αποδεκτό (60db) σε κάθε λήψη τηλεόρασης να φθάνει σήμα μεταξύ 60 και 84 db.
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενισχυτικής διάταξης 60 db, έτσι ώστε το σήμα που φθάνει σε
όλες τις λήψεις να κυμαίνεται μεταξύ 75,8 db και 63,9 db. Η ενισχυτική διάταξη θα τοποθετηθεί, σε στεγασμένο χώρο, κοντά στον ιστό των κεραιών.
2.5.3.4 Δίκτυο Διανομής
Το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει τα καλώδια που αναχωρούν από τον κεντρικό διακλαδωτήρα, τους διανεμητές και τους κεραιοδότες. Οι γραμμές θα είναι από ομοαξονικό καλώδιο τύπου 75-5-1 (75Ω) μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες.
Οι πρίζες συνδέονται στον αντίστοιχο κλάδο του δικτύου με διανεμητές ή σε σειρά. Κατά τη
συνδεσμολογία σε σειρά ο κλάδος διέρχεται από κεραιοδότες διέλευσης και καταλήγει σε
τερματικό κεραιοδότη. Προβλέπεται η εγκατάσταση μίας πρίζας σε κάθε γραφείο καθώς και
σε κοινοχρήστους χώρους όπως φαίνεται στα σχέδια.
Οι επιτρεπόμενες αποσβέσεις των επιμέρους εξαρτημάτων εκλέχθηκαν από τον παρακάτω
πίνακα.
2.5.3.5 Γείωση
Το συγκρότημα των κεραιών ραδιοφωνίας θα είναι εφοδιασμένο με αλεξικέραυνο γραμμής
και κυψέλη φίλτρων και θα γειωθεί με αγωγό χαλκού 16 mm2 στη διάταξη γείωσης του κάθε
κτιρίου στο οποίο τοποθετείται.
Εξάρτημα
Ομοαξονικό καλώδιο 1m
Μίκτης
Διακλαδωτήρας
2 εξόδων
3 ή 4 εξόδων
Διανεμητής
σε διέλευση
σε διακλάδωση
Λήψη TV
ενδιάμεση:
σε διέλευση
σε διακλάδωση
τερματική (σε διακλάδωση)

Απόσβεση
[db]
0,2
12
5
8
1ή2
10 ή 15 ή 20
1ή2
12
1ή4
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2.5.4 Ηλεκτροακουστική εγκατάσταση
Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος για μετάδοση μηνυμάτων και μουσικής στο
χώρο παρουσιάσεων του κτιρίου.
Προβλέπεται η εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού
Α/Α
1

Τύπος-Περιγραφή
LBB 3549/00

Τεμ.
1

Μικρόφωνο μονάδας προέδρου και συνέδρου.
2

LBC 3102/11

4

Ηχείο 30W κατάλληλο για αναπαραγωγή μουσικής και ομιλίας,εξωτερικού χώρου.
3

LBB 1935/00

1

Τελικός ενισχυτής 120W
4

IQ G300

1

Προβολικό σύστημα με 3500 Ansi Lumens τοποθετημένο σε ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα αναρτημένο από την οροφή του αμφιθεάτρου.
5

MOT 2NV 400x375

1

Ηλεκτρική οθόνη προβολής.
6

EW-135

2

Ασύρματο σετ μικροφώνου.
Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips ή ισοδύναμος. Ο εξοπλισμός προβολής θα είναι ενδεικτικού τύπου Barco ή ισοδύναμος.
H σύνδεση όλου του εξοπλισμού με την κονσόλα της εγκατάστασης γίνεται με καλώδια όπως δίνονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία οδεύουν σε πλαστικούς σωλήνες Φ16 mm εντοιχισμένους στο επίχρισμα των τοίχων, ή ορατούς (πάνω από το επίπεδο της ψευδοροφής), ή σε σχάρες ασθενών ρευμάτων.
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Οι τύποι των αγωγών που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:
Α/Α

Τύπος-Περιγραφή

1)

22-100-02
Καλώδιο RGB (VGA) .

2)

PW 24
Καλώδιο Multi Mic 24 καναλιών.

3)

ΝΥΜΗΥ 2x1.5
Καλώδιο μεγαφώνων.
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2.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2.6.1 Γενικά
Το κάθε κτίριο θα πρέπει να ασφαλίζεται κατ΄ αρχάς από παραβίαση του κελύφους καθώς
και από πιθανή απόπειρα διάρρηξης του (η περιμετρική προστασία εξετάζεται στον περιβάλλοντα χώρο). Για το σκοπό αυτό και κατά περίπτωση προβλέπεται η εγκατάσταση μαγνητικών επαφών, ανιχνευτών κίνησης.
Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αυτόνομων συστημάτων, για κάθε κτίριο.
Το κάθε σύστημα περιλαμβάνει τα εξής συστήματα:
 Κεντρική μονάδα ελέγχου.
 Kονσόλες χειρισμών.
 Σειρήνες συναγερμού.
 Συσκευές συναγερμού.
 Καλωδιώσεις.
H εγκατάσταση ασφαλείας συναγερμού αφορά την προστασία εισόδου στο κτίριο, την προστασία των εσωτερικών χώρων και την προστασία της περιμέτρου του κτιρίου.

2.6.2 Κεντρική μονάδα ελέγχου
Η κεντρική μονάδα ελέγχου θα είναι ψηφιακή, δυιευθυνσιοδοτημένη και θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας.
Το διευθυνσιοδοτημένο σύστημα προγραμματίζεται πλήρως από τις κονσόλες χειρισμού, θα
διαθέτει κωδικούς προσωπικής απειλής, μνήμη συναγερμών και βλαβών των τελευταίων ημερών και δυνατότητα μετά από απώλεια τροφοδοσίας να τεθεί το σύστημα αυτόματα στην
κατάσταση που ήταν πριν από την διακοπή, χωρίς την απώλεια δεδομένων.
Το σύστημα που τοποθετείται παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη του συστήματος να
γνωρίζει πάντοτε το ακριβές σημείο του συναγερμού στο κτίριο από ειδική αριθμητική ένδειξη στην κονσόλα χειρισμών και ενδείξεων καθώς και την περιγραφή της ζώνης (PARTITION),
η οποία έχει καθοριστεί προηγουμένως με τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας.
O χρήστης του συστήματος γνωρίζει πάντοτε το ακριβές σημείο του συναγερμού από την
αριθμητική ένδειξη στην κονσόλα χειρισμών και ενδείξεων και την περιγραφή της ζώνης, καθοριζομένη εκ των προτέρων δια προγραμματισμό.
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Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου θα τοποθετηθεί στο χώρο του κέντρου ελέγχου.

2.6.3 Σειρήνες συναγερμού
Στο κάθε κτίριο θα τοποθετηθούν μία εξωτερική σειρήνα για μετάδοση σήματος παραβίασης.
Οι θέσεις των σειρήνων φαίνονται στα σχέδια.

2.6.4 Συσκευές συναγερμού
Οι συσκευές συναγερμού που θα χρησιμοποιηθούν ή υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και οι οποίες θα συνδέονται ενσύρματα ή ασύρματα με τον γενικό πίνακα αντικλεπτικής
προστασίας είναι οι εξής:
- Μαγνητικές επαφές.
- Ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων (Radar).

2.6.5 Καλωδιώσεις
Η σύνδεση του εξοπλισμού με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου προβλέπεται με καλώδιο εύκαμπτο θωρακισμένο με λεπτούς πολύκλωνους αγωγούς διατομής 2x1.5mm2 και 4x1.5mm2 κατάλληλο για χρήση ως καλωδίου δεδομένων και ελέγχου ενδεικτικού τύπου LiY-CY. Η σύνδεση των διαφόρων κυκλωμάτων θα γίνει με αγωγούς ή καλώδια πολυπολικά εύκαμπτα. Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν γενικά στην ψευδοροφή των χώρων, εντός των σχαρών ασθενών
ρευμάτων.
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2.7 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.7.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας του
κτιρίου και περιλαμβάνει:
 Πυρανίχνευση και συναγερμό.
 Απλό υδροδοτικό δίκτυο
 Φωτισμό ασφαλείας
 Φορητούς πυροσβεστήρες.
Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης και καταιωνητήρων καλύπτει επιλεγμένους χώρους του κτιρίου. Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου.

2.7.2 Πυρανίχνευση και συναγερμός
2.7.2.1 Γενικά
Το σύστημα χειροκίνητου συναγερμού θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 4, 4.1 του Κ.Π. και το
Παράρτημα Α "Βασικά στοιχεία συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς" της 3/1981 Πυρ/κης
Δ/ξης.
Το σύστημα περιλαμβάνει τους ηλεκτρικούς αγγελτήρες πυρκαγιάς, τις καλωδιώσεις ζωνών,
στις οποίες συνδέονται οι αγγελτήρες, τους πίνακες συναγερμού και τις συσκευές συναγερμού.
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς (υαλόφρακτα κομβία συναγερμού) τοποθετούνται σύμφωνα με το Αρθρο 4, 4.2.1 στους διαδρόμους κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο, όπως
φαίνεται στα σχέδια, ώστε κανένα σημείο ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από
τον αγγελτήρα (συνολικά 5 τεμάχια).
Η εγκατάσταση του κομβίου θα μπορεί να είναι επίτοιχη ή εντοιχισμένη χωρίς αλλαγή της
βασικής μονάδας. Τα κομβία συναγερμού συνδέονται μέσω της αντίστοιχης γραμμής ζώνης
με τον πίνακα συναγερμού.
2.7.2.1.2 Πίνακας
Ο πίνακας θα είναι αυτόματος ηλεκτρονικός με όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες και ενδείξεις, όπως:
1. Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών (ζωνών), ανάλογα με τους προστατευόμενους χώρους του
κτιρίου, το οποίο χωρίζεται σε αντίστοιχες ζώνες.
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2. Κύρια τροφοδοσία 230/24 V από το δίκτυο της ΔΕΗ και εφεδρική τροφοδοσία χαμηλής
τάσης από συσσωρευτές 24 V, που επαρκούν για συνεχή συναγερμό διάρκειας 30 min, καθώς και μονάδα αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών.
3. Σύστημα αυτόματης επανάταξης από τη μία πηγή στην άλλη.
4. Σύστημα αυτόματης επιτήρησης των γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης.
5. Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.
6. Ηχητικά όργανα συναγερμού.
7. Στοιχείο για αυτόματη διαβίβαση του σήματος συναγερμού στον πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθμό.
2.7.2.1.3 Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού
Το χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού περιλαμβάνει τους ηλεκτρικούς αγγελτήρες
πυρκαγιάς, τις καλωδιώσεις ζωνών, στις οποίες συνδέονται οι αγγελτήρες, τους πίνακες συναγερμού και τις συσκευές συναγερμού.
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς (υαλόφρακτα κομβία συναγερμού) τοποθετούνται σύμφωνα με το Άρθρο 4, 4.2.1 στους διαδρόμους κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο, όπως
φαίνεται στα σχέδια, ώστε κανένα σημείο ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από
τον αγγελτήρα.
Η αναγγελία θα επιτυγχάνεται και με χειρισμό ενός μοχλού. Κατά το χειρισμό ο μοχλός θα
μανδαλώνει μηχανικά σε σταθερή θέση και θα παραμένει στη θέση αυτή μέχρι να επέμβει
εξουσιοδοτημένο προσωπικό χειροκίνητα ανοίγοντας με ένα κλειδί, κοινό για όλες τις κλειδαριές των σταθμών. Το διευθυνσιοδοτημένο κομβίο συναγερμού θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη λίστα UL ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής του.
Η εγκατάσταση του κομβίου θα μπορεί να είναι επίτοιχη ή εντοιχισμένη χωρίς αλλαγή της
βασικής μονάδας.
Τα κομβία συναγερμού συνδέονται μέσω της αντίστοιχης γραμμής ζώνης με τον πίνακα συναγερμού.
Οι πίνακες και οι συσκευές συναγερμού είναι κοινά στοιχεία του χειροκίνητου συστήματος
συναγερμού, του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και των αυτόματων συστημάτων
κατάσβεσης και περιγράφονται
Το σύστημα περιλαμβάνει τους ηλεκτρικούς αγγελτήρες πυρκαγιάς, τις καλωδιώσεις ζωνών,
στις οποίες συνδέονται οι αγγελτήρες, τους πίνακες συναγερμού και τις συσκευές συναγερμού.
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς (υαλόφρακτα κομβία συναγερμού) τοποθετούνται σύμφωνα με το Αρθρο 4, 4.2.1 στους διαδρόμους κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο, όπως
φαίνεται στα σχέδια, ώστε κανένα σημείο ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από
τον αγγελτήρα.
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Η εγκατάσταση του κομβίου θα μπορεί να είναι επίτοιχη ή εντοιχισμένη χωρίς αλλαγή της
βασικής μονάδας. Τα κομβία συναγερμού συνδέονται μέσω της αντίστοιχης γραμμής ζώνης
με τον πίνακα συναγερμού.
2.7.2.1.4 Ανιχνευτές πυρκαγιάς
Προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού-ιονισμού και θερμοδιαφορικών, ανάλογα με
το χώρο, με ένδειξη ενεργοποίησης, όπως περιγράφονται παρακάτω:
1. Λειτουργία ανιχνευτών
1.1 Ανιχνευτές καπνού-ιονισμού: Αυτοί διεγείρονται με την παρουσία ορισμένης ποσότητας
καπνού στους χώρους.
1.2 Θερμικοί-θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές: Αυτοί ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία στο
χώρο ξεπεράσει τους 60 °C ή παρουσιάσει απότομη άνοδο κατά 10 °C μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού της ώρας.
2. Θέση ανιχνευτών
Οι ανιχνευτές καπνού και οι θερμοδιαφορικοί τοποθετούνται στην οροφή των χώρων και σε
απόσταση πάνω από 15 cm από τους τοίχους.
Η μέγιστη απόσταση των ανιχνευτών μεταξύ τους είναι αυτή που ορίζεται από το πρότυπο
EN54. Οι προτεινόμενες σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό αποστάσεις μεταξύ των κέντρων των ανιχνευτών είναι:
 Η τοποθέτηση των ανιχνευτών θερμότητας γίνεται έτσι ώστε κανένα σημείο να μην απέχει περισσότερο από 5m από τον πλησιέστερο ανιχνευτή.
 Η τοποθέτηση των ανιχνευτών καπνού γίνεται έτσι ώστε κανένα σημείο να μην απέχει
περισσότερο από 7,5m από τον πλησιέστερο ανιχνευτή.
Οι ανιχνευτές θα έχουν ικανότητα κάλυψης επιφάνειας 80m2 εμβαδού κάτοψης (διάμετρος
κάλυψης πυρανιχνευτή 9m) για τους χώρους με χαμηλό ύψος και του ενός πυρανιχνευτή ανά
40m2 εμβαδού κάτοψης (διάμετρος κάλυψης πυρανίχνευσης 7m) για τους χώρους με μεγάλο
ύψος κατά UL 269 και θα φέρουν λυχνία LED η οποία ανάβει συνέχεια σε περίπτωση διέγερσή της.
3. Τύπος ανιχνευτών
Προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών (φωτοηλεκτρικών ή θερμικών θερμοδιαφορικών)
αναλογικού τύπου διευθυνσιοδοτημένων.
 Ανιχνευτής καπνού-φωτοηλεκτρικός άμεσα διευθυνσιοδοτημένος ρυθμιζόμενης από
τον πίνακα ευαισθησίας (αναλογικού τύπου).
 Ανιχνευτής θερμικός-θερμοδιαφορικός ρυθμιζόμενου από τον πίνακα επιπέδου συναγερμού (αναλογικού τύπου).
4. Λειτουργία πυρανιχνευτών αναλογικού τύπου
Οι ανιχνευτές καπνού θα είναι αισθητήρια μέτρησης πυκνότητας καπνού χωρίς προκαθορισμένο όριο συναγερμού. Η απόφαση για το πότε μία συγκεκριμένη πυκνότητα καπνού είναι
φωτιά ή όχι, θα λαμβάνεται στον πίνακα.
Ο πίνακας θα διατηρεί ένα κινητό μέσο όρο πυκνότητας καπνού που αναφέρει ο κάθε ανιχνευτής ξεχωριστά. Ο μέσος όρος είναι κινητός για να γίνεται αυτόματη προσαρμογή στις
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες του κάθε ανιχνευτή, ανάλογα με τον εάν έχει π.χ.
επικαθίσει σκόνη στον ανιχνευτή κ.λπ. Ο πίνακας θα διατηρεί επίσης ένα (προγραμματιζόμε-
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νο) βαθμό ευαισθησίας για τον ανιχνευτή. Συγκέντρωση καπνού (προσαρμοσμένη στην μεταβολή των περιβαλλοντικών μεταβολών) που ανιχνεύεται από ανιχνευτή, η οποία υπερβαίνει το ποσοστό ευαισθησίας που έχει καθορισθεί για τον συγκεκριμένο ανιχνευτή θα πρέπει
να οδηγεί το σύστημα σε συναγερμό φωτιάς. Η ευαισθησία ενός ανιχνευτή καπνού θα πρέπει
να βρίσκεται στο "παράθυρο" που καθορίζουν τα UL και είναι για συγκέντρωση καπνού 0.5%
έως 4.0%.
Η ευαισθησία των ανιχνευτών καπνού τύπου ιονισμού θα επιλέγεται ανάμεσα από διαθέσιμες
δυνατές στάθμες. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τους φωτοηλεκτρικούς
ανιχνευτές.
Οι θερμικοί ανιχνευτές θα εγκατασταθούν στους χώρους που προβλέπονται από τα σχέδια
και θα είναι διευθυνσιοδοτημένοι αναλογικού τύπου σταθερού ορίου και ρυθμού ανόδου.
Πρόκειται στην ουσία για αισθητήρια με επιλεγόμενη ευαισθησία μέσω προγραμματισμού. Θα
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από δύο τουλάχιστον εκδοχές για την ανίχνευση ρυθμού ανόδου, ενώ για την ανίχνευση σταθερού ορίου το κατώφλι συναγερμού είναι προκαθορισμένο από τα UL στους 57.2.
Το σύστημα θα αναγγέλλει αυτόματα πότε ένας ανιχνευτής χρειάζεται καθάρισμα. Όταν η
μέση τιμή φυσιολογικής πυκνότητας καπνού που αναφέρει ένα αισθητήριο υπερβαίνει ένα
προκαθορισμένο όριο αναφοράς "καθαρού αισθητηρίου", τότε στον πίνακα θα αναφέρεται
βλάβη. Επιπρόσθετα, το LED που βρίσκεται πάνω στην βάση του ανιχνευτή θα παραμένει
σταθερά αναμμένο, ώστε να διευκολύνεται ο συντηρητής στον εντοπισμό του ανιχνευτή. Σε
περίπτωση που για διάφορους λόγους ο ανιχνευτής παραμένει ακαθάριστος, τότε θα υπάρχει
και ένα δεύτερο προκαθορισμένο όριο καθαρότητας του αισθητηρίου, υπέρβαση του οποίου
θα προκαλεί αυτόματα νέα βλάβη στον πίνακα, οι δε μετρήσεις τους δεν θα λαμβάνονται
πλέον υπόψη από τον πίνακα (έως ότου καθαρισθούν από τους συντηρητές) διότι θα οδηγούν σε ψευδοσυναγερμούς.
Ο πίνακας θα εκτελεί συνεχώς μία διαδικασία ελέγχου της καλής λειτουργίας των ανιχνευτών.
Εάν κάποιος ανιχνευτής αποτύχει σε αυτό τον έλεγχο, τότε θα υπάρξει αναγγελία βλάβης
στον πίνακα με κατάλληλη ένδειξη.
Στην λειτουργική είσοδο της βιβλιοθήκης, μεταξύ του προθαλάμου του κτιρίου και του κυρίως χώρου της βιβλιοθήκης εγκαθίσταται πυράντοχο ρολό Τ120 το οποίο θα ενεργοποιείται
από το σύστημα πυρανίχνευσης (αυτόματο ή χειροκίνητο).
2.7.2.1.5 Όργανα συναγερμού
Τα όργανα σήμανσης συναγερμού για την ειδοποίηση του κοινού και του προσωπικού συνδέονται με τον πίνακα πυρανίχνευσης, τίθενται σε λειτουργία αυτόματα από αυτόν σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού και εκπέμπουν φωτεινά και ηχητικά σήματα συναγερμού.
Όργανα συναγερμού προβλέπεται να εγκατασταθούν στους χώρους, στους διαδρόμους και
στις οδεύσεις διαφυγής του κτιρίου.
Προβλέπεται η εγκατάσταση, ανάλογα με το χώρο στον οποίο τοποθετούνται, των εξής:
 Σειρήνες Συναγερμού
 Φωτεινοί Επαναλήπτες

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 45 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Οι σειρήνες συναγερμού εκπέμπουν χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα συναγερμού και κατανέμονται στο κτίριο έτσι ώστε τα σήματά τους να υπερισχύουν της στάθμης θορύβου του κτιρίου και να ακούγονται σε όλους τους χώρους.
Οι φωτεινοί επαναλήπτες εκπέμπουν χαρακτηριστική περιοδικά επαναλαμβανόμενη φωτεινή
δέσμη και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του κτιρίου.
2.7.2.1.6 Καλωδιώσεις
Καλωδιώσεις για κάθε ζώνη του κτιρίου, κατάλληλης διατομής, όπου τα κομβία συναγερμού
της ζώνης και οι οποίες καταλήγουν στον πίνακα και καλωδιώσεις από τον πίνακα προς τα
όργανα συναγερμού. Το καλώδιο των βρόγχων πυρανίχνευσης θα είναι εύκαμπτο θωρακισμένο με λεπτούς πολύκλωνους αγωγούς διατομής 2x1.5mm2 κατάλληλο για χρήση ως καλωδίου δεδομένων και ελέγχου, ενδεικτικού τύπου F-CY-JΖ εγκαταστημένο και συνδεδεμένο
πλήρως με τα απαιτούμενα κυτία διακλάδωσης κλπ. μικροϋλικά.

2.7.3 Απλό υδροδοτικό δίκτυο
Προβλέπεται απλό δίκτυο, το οποίο θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου
με ανεξάρτητο κλάδο. Το δίκτυο τροφοδοτεί τους κρουνούς υδροληψίας (μικρές πυροσβεστικές φωλιές των χώρων).
2.7.3.1 Δίκτυο σωληνώσεων
Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένους χαλυβοσωλήνες κατά DIN 2440 διαμέτρου
DN 25 (1”) στον κύριο κλάδο και διαμέτρου DN 20 (3/4”) στις διακλαδώσεις προς τον κρουνό.
2.7.3.2 Κρουνός υδροληψίας
Το δίκτυο καταλήγει σε μικρές πυροσβεστικές φωλιές σε κατάλληλη διάταξη, που καλύπτουν
όλους τους απαιτούμενους χώρους όπως φαίνεται στα σχέδια.
Κάθε πυροσβεστική φωλιά του κρουνού υδροληψίας αποτελείται από:
1. Ερμάριο μεταλλικό.
2. Κρουνό DN 20.
3. Ελαστικό σωλήνα, διαμέτρου DN 20, μήκους 15 m.
4. Αυλίσκο εκτόξευσης νερού.

2.7.4 Τεχνητός φωτισμός-φωτισμός ασφαλείας-σήμανση
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου φωτισμού ασφαλείας όπως περιγράφεται στις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.

2.7.5 Φορητοί πυροσβεστήρες
Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης 6 kg και διοξειδίου 5 kg.
Οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 618/43/2005, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005.
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2.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2.8.1 Γενικά
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση υδραυλικού αναβατορίου πρόσβασης ΑΜΕΑ

2.8.2 Υδραυλικές Αναβατόρι
Προβλέπεται η εγκατάσταση ανυψωτικού μηχανήματος κλίμακας με κάθισμα, ενδεικτικού
τύπου KLEEMANN freestair στο κλιμακοστάσιο πρόσβασης του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το σύστημα αποτελείται από ανοξείδωτους οδηγούς, μηχανισμό κλίμακας με κάθισμα, κινητήριο μηχανισμό με πίνακα ελέγχου και κομβία ενεργοποίησης και λειτουργίας.
Το σύστημα θα είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση, θα είναι αντιβανδαλικού τύπου
και θα διαθέτει σήμανση CE.
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός του είδους, της ποιότητας και
των τεχνικών στοιχείων των συσκευών, μηχανημάτων και υλικών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.
Η προδιαγραφή υλικών, πλέον αυτών που προβλέπονται στο Τιμολόγιο, δε δίνει το δικαίωμα
στον Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους.
Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η χρησιμοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από
τις προδιαγραφές αυτές, ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ και του ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισμούς και πρότυπα.

3.1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισμών και προτύπων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς εφαρμόζονται οι
κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Κράτους μέλους αυτής.
Για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές και μηχανήματα θα ισχύουν οι Κανονισμοί των
χωρών προέλευσης τους, εφ' όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των
αντίστοιχων Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισμοί είναι:
3.1.2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
1. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ΝΔ 8/73.
2. Κτιριοδομικός Κανονισμός.
3. Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΝ.
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4. Πρότυπα ISO, IEC, DIN και VDE συμπληρωματικά πρός τα ανωτέρω.
3.1.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1. ΤΟΤΕΕ 2411/86, Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού.
3.1.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. ΤΟΤΕΕ 2412/86, Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις.
2. Υγειονομική Διάταξη "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
Ε1β/221/24.2.1965.

αποβλήτων",

3.1.2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
1. ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 1: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για
θέρμανση κτιριακών χώρων.
2. ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 2: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.
3, ΤΟΤΕΕ 2423/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων.
Κανονισμός για την θερμομόνωση των κτιρίων.
3.1.2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Πρότυπο ELOT HD384.
2. Γερμανικοί κανονισμοί VDE συμπληρωματικά προς τους ελληνικούς.
3. Οδηγίες της Διεύθυνσης εκμετάλλευσης και διανομής της ΔΕΗ.
4. Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων οικοδομών του ΟΤΕ.
5. Πρότυπο ISO/IEC 11801.
6. Πρότυπα EN 50172, 50173.
7. Πρότυπα ANSI/EIA/TIA 568 A.
8. Σε όλους τους επεξεργασίας αποθήκευσης τροφίμων τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν να μην έχουν εκτεθειμένο λαμπτήρα αλλά να φέρουν δέυτερη διαφανή κάλυψη.
9. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση για σήμανση CE όλων των συσκευών και εξαρτημάτων όπως
απαιτείται από την Κοινοτική Οδηγία 2006/95 (και τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και
Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας).
3.1.2.6 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (ΠΔ. 71/ ΦΕΚ 32Α/17.2.88).
2. Παραρτήματα Α, Β και Γ της πυροσβεστικής διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ 20Β/19.1.81)
3. ΤΟΤΕΕ 2451/86: Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα Πυροσβεστικά συστήματα με νερό σε
κτίρια.
4. Αμερικανικοί κανονισμοί NFPA.

3.1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Γενική απαίτηση όλα τα υλικά να έχουν σήμανση CE.
3.1.3.1 Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα
πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως γνωστών κατασκευαστών
που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή καθορίζονται από
τις προδιαγραφές αυτές.
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3.1.3.2 Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών, σημειώνονται τα εξής:
Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν
θα γίνονται δεκτά.
Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των
υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
Υλικά άλλων κατασκευαστών, που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο, εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.
3.1.3.3 Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής", άσχετα
αν αυτό αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά
που θα προσκομίζονται για το Έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής. Όλα τα δομικά υλικά πρέπει να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με
την Κοινοτική Οδηγία 89/106 (και τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας).
3.1.3.4 Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά
θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Διευκρινίζεται όμως, ότι τα επί μέρους λειτουργικά μέρη ενός μηχανήματος δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή.
3.1.3.5 Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα, τοποθετημένη
από το εργοστάσιο κατασκευής του, με όνομα κατασκευαστή, προέλευση, μοντέλο και αριθμό σειράς. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή προμηθευτή δεν είναι επαρκή ούτε αποδεκτά.

3.1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
3.1.4.1 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
3.1.4.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, κατασκευή και προσκόμιση στο έργο οποιωνδήποτε συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, να υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον Επιβλέποντα Μηχανικό δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν και κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή
οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενημερωτικό στοιχείο ήθελε απαιτηθεί. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά τα υλικά δε θα εγκρίνονται.
3.1.4.3 Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλόλητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Ειδικότερα, θα συμπεριλαμβάνουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, τύπο, μοντέλο
και αριθμό καταλόγου, στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών,
διαστάσεις, κατόψεις, όψεις και τομές.
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3.1.4.4 Τα υποβαλλόμενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α3 ή Α4 και
θα περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές, καλωδιώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα
θα περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτημάτων, κλπ. και όλες
τις τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης, που
χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται για συμπλήρωση, χωρίς έγκριση.
3.1.4.5 Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές
σταθερές, κλπ. καθώς και τυχόν αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό.
3.1.4.6 Η υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων θα γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Η έγκριση
ή όχι των υλικών από την Επίβλεψη δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των 10 ημερών.
3.1.4.7 Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι διαθέσιμα προς σύγκριση με τα μαζικά προσκομιζόμενα στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί.
3.1.4.8 Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά ΕΛΟΤ, DIN, VDE θα κατατίθενται και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών ως απόδειξη καταλληλόλητας,.
3.1.4.8 Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι δυνατόν να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε
ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις
αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης.
3.1.4.9 Οι απαιτήσεις δοκιμών υλικών, είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επίβλεψης
να ικανοποιηθούν και με την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα
υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα
με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.

3.1.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
3.1.5.1 Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά. Στη συσκευασία θα αναγράφονται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία ποιότητας.
3.1.5.2 Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με τον αρμόζοντα τρόπο και μέσα, σύμφωνα και
με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες ή φθορές αυτών.
3.1.5.3 Τα υλικά θα αποθηκεύονται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλους
χώρους του εργοταξίου που θα υποδεικνύεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, όπου θα εξαΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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σφαλίζεται προστασία από κλοπή, μηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες. Η αποθήκευση θα
γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους κατά την διάρκεια των εργασιών.
3.1.5.4 Συσκευές, μηχανήματα και υλικά που είναι ελαττωματικά ή που υπέστησαν βλάβες ή
φθορές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης εγκατάστασης ή των δοκιμών των θα
αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατά την
απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού

3.1.6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Στη συνέχεια δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης ύδρευσης.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Υδραυλικούς υποδοχείς (π)
- Σωλήνες (συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και υλικά στήριξης) (π και δ)
- Μονωτικά υλικά σωληνώσεων (π και δ)
- Λυόμενοι σύνδεσμοί (π)
- Βαλβίδες (π)
- Μηχανικά φίλτρα νερού (π)
- Απορροφητές υδραυλικού πλήγματος (π)
- Αναμικτήρες (μπαταρίες) ζεστού-κρύου νερού και άλλα όργανα εκροής (π και δ)
- Όργανα ένδειξης (μανόμετρα, θερμόμετρα κλπ) (π)

3. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα δίκτυα σωληνώσεων νερού θα κατασκευαστούν με τυποποιημένους σωλήνες και εξαρτήματα των παρακάτω τύπων:
3.1 Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο
Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο (PP-R80) κατά DIN8077/78 κατάλληλοι για πόσιμο νερό και
θερμοκρασίες νερού από -30 oC έως 120oC, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 20 atm, συνδεόμενοι μεταξύ τους με αυτογενή θερμική συγκόλληση.
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι σε βέργες (ευθύγραμμοι), απαγορεύεται δε η
κάμψη τους με ζέσταμα ή άλλο τρόπο.
Τα εξαρτήματα σύνδεσης και διαμόρφωσης των σωλήνων θα είναι επίσης από πολυπροπυλένιο, κατάλληλα για πόσιμο νερό, με μέρη ορειχάλκινα και θα εφαρμόζονται επί των σωλήνων
επίσης με αυτογενή θερμική κόλληση ή με ρακόρ.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των δικτύων και την εγκατάσταση
διαστολικών ώστε να παραλαμβάνονται οι διαστολές των δικτύων.
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3.2 Εύκαμπτοι σύνδεσμοι σωλήνων
Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι για την παραλαβή των συστολοδιατολών των δικτύων και την απομόνωση των κραδασμών στα σημεία σύνδεσης μηχανημάτων ή συσκευών θα είναι κατάλληλοι για πόσιμο νερό των παρακάτω τύπων:
3.3 Στηρίγματα σωληνώσεων
Tα στηρίγματα των σωληνώσεων θα είναι τυποποιημένα και βιομηχανοποιημένα εξαρτήματα
που θα περιλαμβάνουν:
- Προφίλ μορφής Ι, U ή L.
- Δετήρες σωλήνων με ή χωρίς επένδυση.
- Ράβδους (ντίζες) ανάρτηση ή στηρίγματα σωληνώσεων.
- Υλικά στήριξης και στερέωσης (βίδες, παξιμάδια, εκτονούμενα βύσματα κλπ.)
Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα θα είναι γαλβανισμένα "εν θερμώ" μετά την κατασκευή τους
ή ηλεκτρολυτικά (βίδες, παξιμάδια, βύσματα).
3.4 Πινακίδες ενδείξεων
Οι πινακίδες ενδείξεων θα κατασκευασθούν από λευκό πλαστικό άριστης ποιότητας με χαραγμένα χρωματιστά γράμματα.
Πινακίδες ενδείξεων θα τοποθετηθούν σε όλα τα μηχανήματα και εξαρτήματα του δικτύου
όπως συλλέκτες, διανομείς, κεντρικές αναχωρήσεις, αντλίες, ρυθμιστές, διακόπτες κλπ. όργανα.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠHΣ
Αυτά είναι διακόπτες, βαλβίδες, βάνες και κρουνοί. Τα όργανα διακοπής
θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και για πίεση λειτουργίας 10 bar.
4.1 Διακόπτες
Διακόπτης (δικλίδα διακοπής) έδρας ή σφαιρικός διαμέτρου μέχρι DN20, με έδρα και δίσκο, ο
οποίος θα φέρει παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό ή με σφαίρα από
ανοξείδωτο κράμα υψηλής ποιότητας και στεγανοποίηση από TEFLON. Ο διακόπτης θα έχει
άκρα με σπείρωμα ή ρακόρ ανάλογα με τον τύπο των σωληνώσεων του δικτύου.
Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε
εφελκυσμό πάνω από 2.000 kg/cm².
Πίεση λειτουργίας 10 atm για νερό 5 - 120°C.
Βασικά προβλέπονται τα παρακάτω είδη διακοπτών:
- Συνηθισμένου τύπου με τροχίσκο ή πεταλούδα ¼ στροφής για όλες τις αφανείς θέσεις
τοποθετήσεως.
- Γωνιακoί με επιχρωμιωμένο σώμα, σφαιρικοί με μοχλό χειρισμού ¼ στροφής για τα δοχεία πλύσης των λεκανών WC και των ουρητηρίων και για τους νιπτήρες.
- Τύπου καμπάνα με επιχρωμιωμένο κάλυμμα για τα ντους.
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4.2 Βάνες σφαιρικές (Ball Valves)
Βάνα (δικλίδα διακοπής) σφαιρική, κοχλιωτής συνδέσεως για διαμέτρους μέχρι και 4". Το
σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό,
πάνω από 2.000 kg/cm². Εσωτερικά θα έχει μηχανισμό τύπου στρεφόμενης σφαίρας από
ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από
ΤΕFLΟΝ και θα είναι βαρέως τύπου. Ο χειρισμός θα γίνεται με μοχλό διαδρομής 1/4 στροφής.
Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DΙΝ 3030.
Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με φλάντζες.
Πίεση λειτουργίας 10 atm για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120 °C.

5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΡΟΗΣ
5.1 Κοινοί Αναμικτήρες Νιπτήρων
Aναμικτήρες (μπαταρίες) νιπτήρων ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, ονομαστικής διαμέτρου
1/2", κατάλληλοι για εγκατάσταση πάνω στο νιπτήρα. Οι διαστάσεις του στομίου εκροής
(ράμφους) του αναμικτήρα θα είναι αντίστοιχες με τις διαστάσεις του νιπτήρα που εξυπηρετεί.
Θα τοποθετηθούν αναμικτήρες με αντικαθιστάμενες έδρες, διακόπτες και δίσκους, τύπου εσωτερικής ανάμιξης, σταθερού στομίου, με μοχλό χειρισμού για άνοιγμα και ρύθμιση της ροής και της θερμοκρασίας, ενδεικτικού τύπου GROHE.
Οι αναμικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησής τους.

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
6.1 Μόνωση σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις θερμού νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με κατάλληλα υλικά για να
ελαττωθούν οι θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον. Θα χρησιμοποιηθούν θερμομονωτικοί
σωλήνες ή πλάκες (για τις μεγάλες διαμέτρους σωληνώσεων) από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ με κλειστές κυψέλες, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ <= 0,036 W/m²Κ
στους 0 °C κατά DIN 52613, συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση υδρατμών μ >= 2.000
κατά DIN 52615 και πυρασφάλεια κλάση 1 κατά DIN 4102, κατάλληλος για θερμομόνωση
σωλήνων θερμοκρασίας 0 έως 105 °C. Οι μονωτικοί σωλήνες "φοριούνται" στις σωληνώσεις
κατά την εξέλιξη της εργασίας κατασκευής των δικτύων ή "φοριούνται" εκ των υστέρων πάνω στα δίκτυα εφόσον είναι σχισμένοι κατά μήκος. Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης οι
σωλήνες θα έχουν καθαριστεί επιμελώς και θα έχουν ήδη βαφεί με αντισκωριακή βαφή. Όλες
οι ραφές και οι ενώσεις των μονωτικών σωλήνων και των πλακών θα πρέπει να κολληθούν
με την κόλλα που συστήνει το εργοστάσιο παραγωγής των μονωτικών σωλήνων. Οι δύο άκρες της μόνωσης κάθε ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να κολληθούν και στο σωλήνα. Η
μόνωση των καμπυλών και των ειδικών εξαρτημάτων (βάνες, δικλίδες κλπ) θα γίνει με τεμάχια θερμομονωτικών σωλήνων ή πλακών που θα εφαρμοστούν κατάλληλα με σταθερό και
καλαίσθητο τρόπο με κόλλα, ταινία ή κανάβινο ισχυρό ύφασμα ανάλογα με την περίπτωση.
Τα πάχη των μονώσεων των σωλήνων ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας θα είναι 9mm
σωλήνες διαμέτρου μέχρι και DN50 (2") και 13mm για σωλήνες διαμέτρου DN65 (2 1/2")
μεγαλύτερες. Για τη θερμομόνωση σωληνώσεων με μεγάλες διαμέτρους (π.χ. συλλέκτες
διανομείς) θα χρησιμοποιηθούν πλάκες του ίδιου μονωτικού υλικού με τις ίδιες ιδιότητες
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πάχους 16 και 32mm. Η θερμική μόνωση του θερμαντήρα ή των δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού, εφ' όσον δεν παραδίδονται μονωμένα από το εργοστάσιο θα γίνει με πλάκες του
ίδιου υλικού, ελάχιστου πάχους 50 mm.
Ενδεικτικός τύπος: ARMSTRONG Ιdrotherm
6.2 Προστασία μονώσεων
Στις θέσεις όπου απαιτείται μηχανική προστασία ή επικάλυψη για αισθητικούς λόγους και όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή, οι μονώσεις θα προστατεύονται με εξωτερικό μανδύα
από φύλλο αλουμινίου πάχους 0,3- 0,5 mm, κατάλληλα διαμορφωμένου με μηχανικά μέσα
και στεγανοποιημένου.
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3.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Υδραυλικούς υποδοχείς (π)
- Σωλήνες (συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και υλικά στήριξης) (π και δ)
- Σιφώνια δαπέδου (π και δ)
- Τάπες καθαρισμού (π και δ)
- Θυρίδες προσπέλασης (π και δ)
- Στόμια απορροής (π και δ)

3. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
3.1 Πλαστικοί Σωλήνες PVC εντός κτιρίων (δίκτυα απορροής)
Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC 100, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 9 και τα γερμανικά
πρότυπα DIN 8061/8062 για πίεση λειτουργίας 3 και 6 atm στους 20 °C. Οι σωλήνες είναι
κατάλληλοι για χρήση εντός των κτιρίων.
Οι διάμετροι και τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Πλαστικοί σωλήνες ΡVC, 4 Atm
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
75
100
125
140
160
200

ΠΑΧΟΣ mm
1,8
2,1
2,5
2,8
3,2
4,0

Πλαστικοί σωλήνες ΡVC, 6 Atm
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
32
40
50

ΠΑΧΟΣ mm
1,8
1,8
1,8
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Πλαστικοί σωλήνες ΡVC, 6 Atm
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
32
63
75
100
125
140
160
200

ΠΑΧΟΣ mm
1,8
1,9
2,2
3,0
3,7
4,1
4,7
5,3

Όλοι οι σωλήνες ανεξαρτήτως διατομής θα έχουν "μούφα" σύνδεσης.
Οι πλαστικοί σωλήνες των εσωτερικών δικτύων εντός των κτιρίων συνδέονται με μούφα την
οποία φέρει ο σωλήνας και κόλληση με ειδική κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Για την αλλαγή διεύθυνσης, συμβολή, διεύρυνση, σωληνοστόμια, ακροστόμια, τάπες κλπ.
συνδέσεις θα χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα του ιδίου με τους σωλήνες υλικού.
3.2 Πλαστικοί Σωλήνες PVC υπογείων δικτύων (δίκτυα απορροής)
Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 476, Σειρά 41 ή το
γερμανικό πρότυπο DIN 19534. Οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για υπόγεια εγκατάσταση εντός
του εδάφους.
Οι διάμετροι και τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πλαστικοί σωλήνες ΡVC υπογείων δικτύων
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
110
125
160
200
250
315
355
400
500
630

ΠΑΧΟΣ mm
3,0
3,0
3,6
4,5
6,1
7,7
8,7
9,8
12,2
15,4
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Όλοι οι σωλήνες ανεξαρτήτως διατομής θα έχουν "μούφα" σύνδεσης. Η εφαρμογή των σωληνώσεων στα σκάμματα γίνεται ανάλογα με τη θέση, το βάθος και τον τύπο του εδάφους
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι υπόγειοι πλαστικοί σωλήνες συνδέονται με μούφα, την οποία φέρει ο σωλήνας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στα διάφορα λύματα των οικιακών αποχετεύσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων.
Για την αλλαγή διεύθυνσης, συμβολή, διεύρυνση, σωληνοστόμια, ακρο-στόμια, τάπες κλπ.
συνδέσεις θα χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα του ιδίου με τους σωλήνες υλικού.

4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
Τα εξαρτήματα του δικτύου σωληνώσεων θα είναι τυποποιημένα προϊόντα, κατασκευασμένα
σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, BS κλπ., αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών.
4.1 Οσμοπαγίδες υδραυλικών υποδοχέων
Οι οσμοπαγίδες (σιφόνια) που είναι ενσωματωμένες στον υδραυλικό υποδο-χέα πρέπει να
είναι από το ίδιο με αυτόν υλικό.
Οι οσμοπαγίδες που αποτελούν εξάρτημα του υποδοχέα πρέπει να είναι κατασκευασμένες
από:
- Επιχρωμιωμένο ή επινικελωμένο χαλκό ή κράματα χαλκού.
- Πλαστικά υλικά αντοχής μέχρι και 100 °C.
- Χυτοσίδηρο με εσωτερική επικάλυψη σμάλτου υάλου ή εποξικής ρητίνης.
4.1.2 Σιφόνια υδραυλικών υποδοχέων
Θα είναι σωληνωτού τύπου με ύψος απομόνωσης τουλάχιστον 50 mm. Η εσωτερική επιφάνεια τους θα είναι λεία. Τα ορατά σιφόνια παγίδες θα είναι από κράμα χαλκού επιχρωμιωμένου και τα μη ορατά πλαστικά.
4.2 Οσμοπαγίδες δαπέδου
Οι οσμοπαγίδες (σιφόνια) δαπέδου πρέπει να είναι κατασκευασμένες από:
- Πλαστικά υλικά αντοχής μέχρι και 100 °C.
- Χυτοσίδηρο με εσωτερική επικάλυψη σμάλτου υάλου ή εποξικής ρητίνης.
4.2.1 Σιφόνια δαπέδου πλαστικά PVC
Θα είναι πλαστικά από σκληρό uPVC 100, τυποποιημένης κατασκευής, κατάλληλα για υποδαπέδια τοποθέτηση και ονομαστικής διαμέτρου εξόδου DN 50, DN 70 και DN 100.
Θα αποτελούνται από πλαστικό σώμα με αναμονές σωλήνων εισόδου, και σωλήνα εξόδου,
διαμορφωμένο εσωτερικά με κόφτρα, ώστε να δημιουργείται παγίδα διαφοράς στάθμης τουλάχιστον 50 mm, μεταξύ του πυθμένα του δοχείου και του αγωγού εξόδου και θα έχουν πώμα καθαρισμού Φ 30 mm.
Στο πλαστικό σώμα θα προσαρμόζεται κυλινδρικός λαιμός ρυθμιζόμενου ύψους. Παρεμβύσματα ελαστικά θα στεγανοποιούν τις επαφές του λαιμού με το σώμα. Τα χείλη του λαιμού
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θα προσαρμόζονται στο τελείωμα του δαπέδου, όπου θα τοποθετείται ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη εσχάρα περισυλλογής Φ 100 mm.
Τα σιφώνια ουρητηρίων θα είναι κλειστά και θα έχουν ορειχάλκινο πώμα αντί εσχάρας.
4.3 Στόμια καθαρισμού
Τα στόμια καθαρισμού τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πάντοτε επισκέψιμα.
Τα στόμια καθαρισμού μπορούν να τοποθετούνται και μέσα σε φρεάτια επίσκεψης.
Τα σωληνοστόμια καθαρισμού κατασκευάζονται από το ίδιο με τις σωληνώσεις υλικό.
Τα πώματα των ακροστομίων καθαρισμού είναι κοχλιωτά, κατασκευάζονται από ορέιχαλκο ή
πλαστικό υλικό, είναι πάχους τουλάχιστον 3 mm και φέρουν κεφαλή ή εσοχή τυποποιημένης
μορφής για την εύκολη αποκοχλίωσή τους.
4.3.1 Σωληνοστόμια και ακροστόμια κυκλικά
Σωληνοστόμια με πώμα κυκλικής διατομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε σωληνώσεις σύνδεσης και σε στήλες αποχέτευσης. Αυτά διαμορφώνονται με ειδικό εξάρτημα ή απλό
ταύ, στο οποίο προσαρμόζεται κοχλιωτό πώμα.
Τα σωληνοστόμια καθαρισμού έχουν πάντοτε διάμετρο ίση με αυτή του σωλήνα για τον οποίο προβλέπονται.
Ως ακροστόμια χρησιμοποιούνται τερματικά πώματα σωλήνων ή διακλαδώσεων υπό γωνία
45°, στα οποία προσαρμόζεται κοχλιωτό πώμα.
Τα ακροστόμια καθαρισμού για σωλήνες μέχρι 100 mm έχουν διάμετρο ίση με αυτή του σωλήνα. Για σωλήνες με διαμέτρους πάνω από 100 mm επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ακροστομίου μικρότερης διαμέτρου με ελάχιστη 100 mm.
Τα πώματα των στομίων καθαρισμού θα είναι από πλαστικό ίδιο με τις σωληνώσεις, κοχλιωτά
σε ειδικό εξάρτημα, που συγκολλάτε στον πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση καθαρισμού.

7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) σε μία εγκατάσταση αποχέτευσης είναι οι εγκατεστημένες συσκευές που προορισμό τους έχουν, με την κατάλληλη για τη χρήση που προορίζονται κατασκευαστική τους διαμόρφωση, να δέχονται τα χρησιμοποιημένα νερά και όσες
ακαθαρσίες ή άχρηστα υλικά έχει προβλεφθεί αυτά να παρασύρουν και να τα διοχετεύουν
προς το δίκτυο αποχέτευσης.
Τα υλικά κατασκευής των υδραυλικών υποδοχέων καθορίζονται στην παρ. 4.6.3 της ΤΟ ΤΕΕ
2412/86.
Το συνηθέστερο υλικό είναι η πορσελάνη ειδών υγιεινής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΤΕ41/ΟΕ42.
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Η τοποθέτηση και οι διαστάσεις σύνδεσης των υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να είναι σύμφωνες προς τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (Πίνακας 5, ΤΟ ΤΕΕ 2412/86).
Τα είδη υγιεινής πορσελάνης θα είναι γενικά κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη
με στρογγυλεμένες ακμές, λείες επιφάνειες χωρίς ρωγμές ή γραμμώσεις, ποιότητας πρώτης
διαλογής.
Όλα τα είδη πορσελάνης θα είναι προελεύσεως του ιδίου εργοστασίου κατασκευής της ίδιας
σειράς και της ίδιας ποιότητας.
7.1 Νιπτήρες
Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη ορθογωνικού σχήματος
για τοποθέτηση σε τοίχο.
Οι νιπτήρες θα είναι πλήρεις και θα έχουν διάταξη υπερχείλισης, και οπή για την προσαρμογή
ορειχάλκινης επιχρωμιωμένης βαλβίδας εκκένωσης, διαμέτρου Φ 40 mm και θα συνοδεύονται
από τα εξής:
- Βαλβίδα εκκένωσης και ελαστικό πώμα με αλυσίδα.
- Οσμοπαγίδα (σιφόνι) διαμέτρου Φ 32 mm, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη για σύνδεση του
νιπτήρα με την αποχέτευση .
- Ροζέτα επιχρωμιωμένη ρυθμιζόμενης θέσης για την κάλυψη της σύνδεσης του σιφονιού
με την αποχέτευση στον τοίχο.
- Εύκαμπτους επιχρωμιωμένους σωλήνες Φ 10/12 mm με ρακόρ για τις συνδέσεις τροφοδοσίας νερού.
- Εξαρτήματα στήριξης.
7.2 Σαπωνοθήκες
Οι σαπωνοθήκες θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και
ενδεικτικών διαστάσεων 15x15 cm.
7.3 Σαπωνοσπογγοθήκες
Οι σαπωνοσπογγοθήκες των ντους θα είναι από λευκή πορσελάνη με λαβή, κατάλληλες για
χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 30x15 cm.
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3.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
-

Σωλήνες (συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και υλικά στήριξης) (π και δ)
Βάνες, δικλίδες, βαλβίδες (π)
Όργανα ένδειξης (μανόμετρα, θερμόμετρα κλπ.) (π)
Εύκαμπτοι σύνδεσμοι σωληνώσεων (π)
Μονωτικά υλικά σωληνώσεων (π και δ)
Ανεμιστήρες (π)

-

Φίλτρα Αέρα (π)

-

Στόμια προσαγωγής και απαγωγής (π)

-

Προμονωμένοι εύκαμπτοι αεραγωγοί (π Δεξαμενές Καυσίμων (κ)

Γενικά για το βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο επίσημα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών ISO 9001/9002 των Εργοστασίων Κατασκευής, που
αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και δήλωση
συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με το ΠΔ 334/94 (άρθρο 7, παρ. 5 και παρ. 4.3 του παραρτήματος ΙΙ)

3. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής θερμού νερού θα κατασκευασθούν με τυποποιημένους
σωλήνες και εξαρτήματα των παρακάτω τύπων:
3.1 Χαλυβδοσωλήνες με ραφή
Χαλυβδοσωλήνες μαύροι με ραφή, συνδεόμενοι με σπείρωμα, μέσου βάρους από χάλυβα St
33 κατά DIN 2440 για διαμέτρους μέχρι και DN50 mm (2"). Oι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματά
τους θα είναι από μαλακό χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ 567 και από μαλακό χυτοχάλυβα κατά DIN 2950. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι
γίνονται με ρακόρ από χυτοχάλυβα.
3.2 Χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή
Χαλυβδοσωλήνες μαύροι χωρίς ραφή από χάλυβα St 35 κατά DIN 2448 για διαμέτρους από
DN 65 (21/2") και άνω.
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Οι χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή συνδέονται με συγκόλληση (οξυγονοσυγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση κατά κανόνα) και με χρήση ειδικών συγκολλητών εξαρτημάτων (καμπύλες, ταύ
κλπ.) από χάλυβα St 35. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι γίνονται με συγκολλητές χαλύβδινες φλάντζες St 37.2 κατά DIN 2576.
Eναλλακτικά για τη σύνδεση των σωλήνων και των εξαρτημάτων αυτών των διαμέτρων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μηχανικοί σύνδεσμοι από χυτοσίδηρο, αποτελούμενοι από
δύο μέρη και στεγανοποιητικό δακτύλιο. Οι σύνδεσμοι εφαρμόζονται μετά από διάνοιξη περιμετρικής αυλάκωσης στους σωλήνες, με σύσφιξη των δύο μερών τους (ενδεικτικός τύπος
συνδέσμων : Victaulic).
3.3 Εύκαμπτοι σύνδεσμοι σωλήνων
Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι για την παραλαβή των συστολοδιαστολών των δικτύων και την απομόνωση των κραδασμών στα σημεία σύνδεσης μηχανημάτων ή συσκευών θα είναι των
παρακάτω τύπων:
3.3.1 Διαστολικοί σύνδεσμοι
Διαστολικοί σύνδεσμοι με σωληνωτό ελατήριο μορφής φυσούνας από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4541 και άκρα συγκόλλησης χωρίς φλάντζες ή με φλάντζες St 37.2, ονομαστικής πίεσης 10
atm, ενδεικτικού τύπου IWKA. Οι διαστολικοί σύνδεσμοι είναι τριών τύπων, ανάλογα με την
χρήση:
 Αξονικοί για παραλαβή αξονικών μετατοπίσεων.
 Αρθρωτοί για παραλαβή εγκάρσιων μετατοπίσεων.
 Γωνιακοί με άρθρωση για παραλαβή περιστροφής.
Ο τύπος, η διάμετρος και το μήκος των συνδέσμων θα είναι αντίστοιχα προς τις σωληνώσεις
στις οποίες εγκαθίστανται.
3.4 Στηρίγματα σωληνώσεων
Tα στηρίγματα των σωληνώσεων θα είναι τυποποιημένα και βιομηχανοποιημένα εξαρτήματα
που θα περιλαμβάνουν:
- Προφίλ μορφής Ι, U ή L.
- Δετήρες σωλήνων με ή χωρίς επένδυση.
- Ράβδους (ντίζες) ανάρτηση ή στηρίγματα σωληνώσεων.
- Υλικά στήριξης και στερέωσης (βίδες, παξιμάδια, εκτονούμενα βύσματα κλπ.)
Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα θα είναι γαλβανισμένα "εν θερμώ" μετά την κατασκευή τους
ή ηλεκτρολυτικά (βίδες, παξιμάδια, βύσματα).
3.5 Πινακίδες ενδείξεων
Οι πινακίδες ενδείξεων θα κατασκευασθούν από λευκό πλαστικό άριστης ποιότητας με χαραγμένα χρωματιστά γράμματα.
Πινακίδες ενδείξεων θα τοποθετηθούν σε όλα τα μηχανήματα και όργανα.
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4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
4.1.1 Βάνες Σφαιρικές (Ball Valves) Ορειχάλκινες
Βάνα (δικλίδα διακοπής) με σφαίρα. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο
ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό, πάνω από 2.000 kg/cm² με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και DN50 (2"). Εσωτερικά θα έχει μηχανισμό τύπου στρεφόμενης σφαίρας από
ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από
ΤΕFLΟΝ και θα είναι βαρέως τύπου. Ο χειρισμός θα γίνεται με μοχλό διαδρομής 1/4 στροφής. Εγκαθίστανται στις σωληνώσεις με ονομαστικές διαμέτρους έως και DN50.
Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120 °C. Κατασκευή
σύμφωνη με το DΙΝ 3030.
4.2 Μανόμετρα
Μανόμετρα ορειχάλκινα ή ανοξείδωτα, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 4/10/16 bar, με πλήρωση γλυκερίνης και ένδειξη κλίμακας bar (1-4/1-10/1-16). Κάθε μανόμετρο θα συνοδεύεται
από ορειχάλκινη δικλίδα.

5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
5.1. Μονώσεις σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις θερμού και ψυχρού νερού θα μονωθούν με κατάλληλα υλικά για να ελαττωθούν οι θερμικές απώλειες και για να μη δημιουργούνται συμπυκνώματα στη εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Θα χρησιμοποιηθούν θερμομονωτικοί σωλήνες ή πλάκες (για τις μεγάλες διαμέτρους σωληνώσεων) από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ με κλειστές κυψέλες, με
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ <= 0,036 W/m²Κ στους 0 °C κατά DIN 52613, συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση υδρατμών μ >= 5.000 κατά DIN 52615 και πυρασφάλεια
B1 κατά DIN 4102, κατάλληλος για θερμομόνωση σωλήνων θερμοκρασίας -40 έως 105 °C,
ενδεικτικού τύπου ARMSTRONG ΑRMAFLEX ΑC. Οι μονωτικοί σωλήνες "φοριούνται" στις σωληνώσεις κατά την εξέλιξη της εργασίας κατασκευής των δικτύων ή «φοριούνται» εκ των
υστέρων πάνω στα δίκτυα εφόσον είναι σχισμένοι κατά μήκος. Πριν από την εφαρμογή της
μόνωσης οι σωλήνες θα έχουν καθαριστεί επιμελώς και θα έχουν ήδη βαφεί με αντισκωριακή
βαφή. Όλες οι ραφές και οι ενώσεις των μονωτικών σωλήνων και των πλακών θα πρέπει να
κολληθούν με την κόλλα που συστήνει το εργοστάσιο παραγωγής των μονωτικών σωλήνων.
Οι δύο άκρες της μόνωσης κάθε ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να κολληθούν και στον
σωλήνα. Η μόνωση των καμπυλών και των ειδικών εξαρτημάτων (βάνες, δικλίδες κλπ) θα
γίνει με τεμάχια θερμομονωτικών σωλήνων ή πλακών που θα εφαρμοστούν κατάλληλα με
σταθερό και καλαίσθητο τρόπο με κόλλα, ταινία ή κανάβινο ισχυρό ύφασμα ανάλογα με την
περίπτωση.
5.2. Προστασία μονώσεων σωληνώσεων
Οι μονώσεις, όπου απαιτηθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα προστατευθούν με
στεγανή επένδυση κυλινδρισμένων φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,60 mm. Τα
κυλινδρισμένα φύλλα ενισχύονται στις άκρες τους με σχηματισμό αύλακα, συνδέονται μεταξύ τους με επικάλυψη των άκρων και στους αρμούς με ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες. Προηγουμένως δημιουργείται σκελετός στήριξης της λαμαρίνας ανά περίπου 90 cm, κατασκευασμένος από λάμα σιδήρου 25x3 mm, διαμορφωμένη σε στεφάνη που διατηρείται σε απόστα-
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ση από τον σωλήνα ίση με το πάχος της μόνωσης με τη βοήθεια ποδιών από την ίδια λάμα,
καρφωμένων στη στεφάνη με παρεμβολή τεμαχίων μονωτικού.

7. ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
7.1 Υλικά κατασκευής αεραγωγών
Τα δίκτυα αεραγωγών κατασκευάζονται με:
1. Χαλύβδινους γαλβανισμένους αεραγωγούς, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα άριστης ποιότητας σύμφωνα με τα DΙΝ 50961, 50976 και ΙSΟ 3575.
2. Εύκαμπτους αεραγωγούς, που θα είναι κατασκευασμένοι από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη, μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 25mm και εξωτερική επένδυσης επίσης από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο. Η σωλήνωση θα ενισχύεται από
σπείρωμα χαλυβδοσύρματος. Οι αεραγωγοί θα είναι κατάλληλοι για ροή ρεύματος αέρα θερμοκρασίας -30°C έως 140°C σε πίεση 2500 Pa και με μέγιστη ταχύτητα αέρα 30 m/s.
7.2 Στόμια
Στόμια αέρα, προσαγωγής και απαγωγής αέρα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου.
7.3. Διαφράγματα αεραγωγών
7.3.1 Ρυθμιστικά διαφράγματα
Πολύφυλλα ρυθμιστικά διαφράγματα με πλαίσιο από χαλυβδοελάσματα γαλβανισμένα κατάλληλου πάχους και πτερύγια σε αντίθετη διάταξη από προφίλ αλουμινίου ή από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, για τη ρύθμιση της παροχής αέρα, τυποποιημένης κατασκευής με
μηχανισμό ρύθμισης εξωτερικό γραναζωτό από νεοπρένιο.
Τα διαφράγματα τα οποία προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα θα έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αναλογικού κινητήρα επί αυτών. Αυτά που θα είναι χειροκίνητα θα φέρουν μοχλό ρύθμισης επί του οποίου είναι σημειωμένες οι θέσεις "Ανοιχτό" (Α) και "Κλειστό" (Κ), και
μηχανισμό ασφάλισης της επιλεγμένης θέσης. Στην περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών
διαφραγμάτων σε τμήμα αεραγωγού μεγάλης διάστασης οι μηχανισμοί κίνησης θα είναι εμπλεκόμενοι ώστε να εγκατασταθεί ένας κινητήρας ή ένας μοχλός κίνησης.
Οι κινητήρες των διαφραγμάτων θα είναι αναλογικοί, με τάση λειτουργίας 24 V AC και σήμα
οδήγησης 0-10 V DC. Η απαραίτητη μέγιστη ροπή των κινητήρων είναι :
5 Νm
για επιφάνεια διαφράγματος έως 0,80 m²
10 Νm
για επιφάνεια διαφράγματος από 0,80 m² έως 1,50 m².
20 Νm
για επιφάνεια διαφράγματος από 1,50 m² έως 3,00 m².
35 Νm
για επιφάνεια διαφράγματος από 3,00 m² έως 6,00 m².
7.3.2 Διαφράγματα απομόνωσης (ΟΝ/ΟFF)
Πολύφυλλα διαφράγματα (ΟΝ/ΟFF) με πλαίσιο από χαλυβδοελάσματα γαλβανισμένα κατάλληλου πάχους και πτερύγια σε αντίθετη διάταξη από προφίλ αλουμινίου, για την απομόνωση
συσκευών, με ειδικά περαμβύσματα επί των πτερυγίων, στεγανά κατά DIN 1946, τυποποιημένης κατασκευής με μηχανισμό ρύθμισης εξωτερικό, γραναζωτό από νεοπρένιο.
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Τα διαφράγματα τα οποία προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα θα έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης κινητήρα επί αυτών και θα φέρουν επίσης ελατήριο επαναφοράς τους στην αρχική θέση (κλειστό). Οι κινητήρες των διαφραγμάτων θα είναι ΟΝ/ΟFF, με τάση λειτουργίας
24 V AC, με ροπή 16 Νm για επιφάνεια διαφράγματος έως 3,00 m².
Αυτά που θα είναι χειροκίνητα θα φέρουν μοχλό ρύθμισης επί του οποίου είναι σημειωμένες
οι θέσεις "Ανοιχτό" (Α) και "Κλειστό" (Κ), και μηχανισμό ασφάλισης της επιλεγμένης θέσης.
Στην περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών διαφραγμάτων σε τμήμα αεραγωγού μεγάλης
διάστασης οι μηχανισμοί κίνησης θα είναι εμπλεκόμενοι ώστε να εγκατασταθεί ένας κινητήρας ή ένας μοχλός κίνησης.
7.3.3 Διαφράγματα Βαρύτητας
Διαφράγματα βαρύτητας από αλουμίνιο, γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή πλαστικό, με πλέγμα, τυποποιημένης κατασκευής, και ελατήριο το οποίο κρατάει το διάφραγμα κλειστό μέχρι
ένα όριο διαφοράς πίεσης (10-20 Pa).
7.3.4 Διαφράγματα πυρασφαλείας
Διαφράγματα πυρασφαλείας (Fire Dampers), ορθογωνικά, από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, κατασκευασμένα κατά DIN 4102, κλάσης πυραντίστασης K90 με πιστοποιητικό δοκιμών. Το πυροδιάφραγμα έχει περιστρεφόμενο εντός του έλασμα φραγής-απομόνωσης, σε
οριζόντιο ή κατακόρυφο συνεχή άξονα περιστροφής ανάλογα με την επιθυμητή θέση. Το έλασμα φραγής είναι μανδαλωμένο σε ανοιχτή θέση μέσω μηχανισμού απελευθέρωσης εύτηκτου συνδέσμου θερμοκρασίας τήξης περίπου 70 °C περίπου με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς στην κλειστή θέση. Επίσης υπάρχει μοχλός επαναφοράς και θυρίδα ελέγχου και επίσκεψης. Τα διαφράγματα πυρασφαλείας εγκαθίστανται χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση
εξαρτήματα και υλικά εγκατάστασής τους (υποπλαίσια στήριξης, προσθήκες επέκτασης μήκους, εύκαμπτοι σύνδεσμοι αεραγωγών, πετροβάμβακας, ειδικές πυράντοχες πλάκες επικάλυψης, τσιμεντοκονίες κλπ). Η τοποθέτηση των πυροδιαφραγμάτων γίνεται τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ενδεικτικός τύπος SCHAKO BK188.

8. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
8.1 Θερμαντικά Σώματα τύπου Πάνελ
Θερμαντικά σώματα επίπεδα με πλάκες και μαιάνδρους-πτερύγια, τύπου PANEL, κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,25mm, βαμμένα ηλεκτροστατικά κατά
DIN55900-EWA, μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 110°C και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 bar. H θερμική απόδοση θα είναι κατά EN 442.

9. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
9.1 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες σε κιβώτιο
Μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα μέσα σε κιβώτιο κατασκευής όμοιας με αυτήν των κλιματιστικών μονάδων που αποτελείται από:
-

Μεταλλικό πλαίσιο από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο χάλυβα και πάνελς από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,4 - 1,5 mm με κατάλληλη προστατευτική επίστρωση από
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PVC ή εποξική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου ελάχιστου πάχους 70 μm. Η μονωτική
στρώση των πάνελς θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη με πυκνότητα τουλάχιστον 40
kg/m³ και πάχος τουλάχιστον 30 mm. Το πλαίσιο θα είναι απόλυτα στεγανό σε νερό και
αέρα. Θα έχει θυρίδες επίσκεψης και παρεμβύσματα στους αρμούς για πλήρη στεγανότητα αέρα.
-

Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα (έναν η περισσότερους) διπλής αναρρόφησης, διπλού πλάτους
πτερυγίων με κλίση πτερυγίων αντίθετη από την φορά περιστροφής, επί κοινού άξονα,
στρεφόμενου σε αυτοευθυγραμμιζόμενα έδρανα. Ο ανεμιστήρας και ο άξονας του θα
πρέπει να έχει υποστεί επιμελή στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση προκειμένου η λειτουργία του να είναι απαλλαγμένη από θορύβους, κραδασμούς και μηχανικές φθορές. Το
μέγεθος του ανεμιστήρα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η προδιαγραφόμενη παροχή με ταχύτητα εξόδου αέρα όχι μεγαλύτερη των 8 m/s.

-

Ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση του (των) ανεμιστήρα (ων), κατάλληλο για ζεύξη σε δίκτυο 380 V/50 HZ/3 Φ, 1450 στροφών ανά λεπτό της ώρας, εδραζόμενος πάνω σε ισχυρή μεταλλική βάση, μέσω αντικραδασμικών στηριγμάτων, που θα επιτρέπει τη ρύθμιση
της τάνυσης των ιμάντων. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη του φορτίου που θα απαιτεί η λειτουργία του ανεμιστήρα κάτω από
τις προδιαγραφόμενες συνθήκες απόδοσης.

-

Σύστημα μετάδοσης κίνησης από αυλακοφόρες τροχαλίες μεταβλητής σχέσης μεταξύ του
ηλεκτροκινητήρα και του ανεμιστήρα έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση των στροφών
του ανεμιστήρα σε ποσοστό + 10% της ονομαστικής παροχής αέρα και στατικής πίεσης
χωρίς την αντικατάσταση των τροχαλιών.
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3.2.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Αγωγοί και καλώδια (π και δ)
- Σωλήνες καλωδίων (π και δ)
- Σχάρες καλωδίων (π και δ)
- Κυτία κλπ. εξαρτήματα (π και δ)
- Φωτιστικά σώματα (π και δ)
- Ρευματοδότες (π και δ)
- Διακόπτες φωτισμού (π και δ)
- Διακόπτες κάθε είδους (π)
- Ηλεκτρικοί Πίνακες (π και κ)
- Όργανα πινάκων (π)
- Όργανα προστασίας και ελέγχου κινητήρων (π)
- Διαγράμματα αυτοματισμών (κ)
- Πίνακες ελέγχου (κ και π)
- Πληροφορίες ή και δείγματα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η Επίβλεψη προκειμένου
να διαπιστωθεί πριν από την έναρξη των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας των προδιαγραφών.
Γενικά για το βασικό ηλεκτρικό εξοπλισμό (φωτιστικά σώματα, διακόπτες φωτισμού, ρευματοδότες, διακόπτες και όργανα ηλεκτρικών πινάκων) θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο επίσημα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών ISO 9001/9002 των Εργοστασίων Κατασκευής, που αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων,
καθώς και δήλωση συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με το ΠΔ 334/94 (άρθρο 7, παρ. 5 και παρ.
4.3 του παραρτήματος ΙΙ).
Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο Aνάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση τα παρακάτω:
1.
-

Κατασκευαστικά σχέδια των πινάκων που θα περιλαμβάνουν:
Όψεις, γεωμετρικές διαστάσεις και πάχη λαμαρίνας
Διάταξη ζυγών, διαστάσεις και ονομαστική ένταση σε Α
Μέγιστη αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως
Τύπο και διάταξη στηριγμάτων ζυγών
Βαθμός προστασίας κατά DΙΝ 40050.
Ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών στοιχείων οργάνων διακοπής, προστασίας,
ελέγχου και μέτρησης
- Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στήριξης των πινάκων στα οικοδομικά στοιχεία και λεπτομέρειες προσπέλασης των καλωδίων
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2. Πλήρη σειρά τεχνικών καταλόγων του κατασκευαστή του πίνακα που θα περιλαμβάνουν
έντυπες τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά για όλα τα όργανα των πινάκων
και τον τρόπο κατασκευής των πινάκων.
3.
-

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων για τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:
Ονομαστική τάση σε V
Αντοχή σε συμμετρική και κρουστική ένταση βραχυκύκλωσης
Ονομαστική ένταση των ζυγών σε Α
Βαθμός προστασίας κατά DΙΝ 40050

4. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων ότι έχουν γίνει στο εργοστάσιο οι πιο κάτω
έλεγχοι και δοκιμές:
- Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής
- Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας
- Δοκιμές γείωσης
- Έλεγχος συρματώσεων και συστημάτων μανδάλωσης
- Έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας
Για τους πίνακες μικρών διαστάσεων και ονομαστικής έντασης μικρότερης από 100Α από τα
παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση, μόνον όσα κρίνονται απαραίτητα ή ζητηθούν από την Επίβλεψη.
Ο κατασκευαστής των ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να είναι εύφημα γνωστός σαν κατασκευαστής πινάκων χαμηλής τάσης σε παραγωγή σειράς και πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και έμπειρο προσωπικό, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Για τον κατασκευαστή των πινάκων υποβάλλεται από τον Ανάδοχο επίσημα επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού ISO 9001 που έχει χορηγηθεί στον Οίκο για την μελέτη και
κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης.

3. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΣΧΑΡΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
3.1 Σωλήνες προστασίας
3.1.1 Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς)
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι πάχους τουλάχιστον 1 mm, συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι με εσωτερική μονωτική επένδυση, σύμφωνοι με το άρθρο 146, παρ. 4 του Κανονισμού
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους
και με τα εξαρτήματά τους (μούφες, καμπύλες, διακλαδωτήρες, ταύ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.
3.1.2 Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό
έλασμα που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση.
3.1.3 Σκληροί μονωτικοί σωλήνες (ευθείς)
Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55).
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3.1.4 Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.
3.1.5 Ενισχυμένοι μονωτικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ)
Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC και θα έχουν ικανή αντοχή, ώστε να είναι
κατάλληλοι για εγκιβωτισμό στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, πριν την διάστρωση του
σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης και απόφραξης της διατομής τους από τις εργασίες σκυροδέτησης.
3.1.6 Γαλβανισμένοι σωλήνες
Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή μέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440,
για εγκατάσταση μέσα στα κτίρια και σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους. Οι γαλβανισμένοι σωλήνες δεν έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για την προστασία καλωδίων τύπου J1VV ή HO5VV.
Η ποιότητα των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα είναι σύμφωνη με το φύλλο DIN 2440
των Γερμανικών Κανονισμών (DIN) όπως δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΚΑΤΑ DIN 2440
Ονομαστική Εξωτερική Πάχος Τοι- Εσωτερική
Διάμετρος
Διάμετρος χώματος
Διάμετρος
(DN) (in)
(mm)
(mm)
(mm)
15
½
21,3
2,65
16
20
¾
26,9
2,65
21,6
25
1
33,7
3,25
27,2
32
1 ¼ 42,4
3,25
35,9
40
1 ½ 48,3
3,25
41,8
50
2
60,3
3,65
53
65
2 ½ 76,1
3,65
68,8
80
3
88,9
4,05
80,8
100
4
114,3
4,5
105,3
125
5
139,7
4,85
130
150
6
165,1
4,85
155,4
3.1.7 Πλαστικοί σωλήνες δικτύων ισχύος PVC

Βάρος
(Kg/m)
1,23
1,59
2,46
3,17
3,65
5,17
6,63
8,64
12,4
16,7
19,8

Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 686 ή τα γερμανικά
πρότυπα DIN 8061/8062 και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καλωδίων ηλεκτροδότησης πινάκων σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους.
3.2 Κανάλια καλωδίων
3.2.1 Κανάλια επίτοιχα
Εξωτερικά επίτοιχα κανάλια διανομής πλαστικά, από PVC άριστης ποιότητας, ορθογωνικής
διατομής, ενδεικτικών διαστάσεων 20x12.5, 32x12.5, 40x16, 60x16, 75x20, 100x34, 100x50
και 130x50 mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP, με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης, αλλαγής
διεύθυνσης και τοποθέτησης των μηχανισμών των διακοπτών και ρευματοδοτών σ’ αυτά.
Το κανάλι, ανάλογα με τη διατομή του, θα μπορεί να είναι μονομερές, διμερές ή τριμερές για
το διαχωρισμό των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την εύκολη
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τοποθέτησή του, όπως ακραία καλύμματα ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες,
διακλαδώσεις κλπ. ειδικά τεμάχια.

Το κανάλι θα φέρει επίσης όλα τα ειδικά εξαρτήματα που θα καθιστούν εύκολη την
τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. λήψεων. Οι διακόπτες, ρευματοδότες
κλπ. θα μπορούν να τοποθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτερικά, όταν απαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων.
3.3 Σχάρες και στηρίγματα καλωδίων
3.3.1 Σχάρες εσωτερικών χώρων
Σχάρες καλωδίων μεταλλικές, εσωτερικών χώρων, τυποποιημένης κατασκευής, από διάτρητη
λαμαρίνα, γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό, πάχους 0,8  1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες μπορεί να φέρουν καπάκι, από λαμαρίνα, χωρίς όμως διάτρηση, επίσης γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιομηχανικού τύπου με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό.
Ενδεικτικός τύπος ELVAN ή ισοδύναμος
3.3.2 Σχάρες εξωτερικών χώρων
Σχάρες καλωδίων μεταλλικές, εξωτερικών χώρων, τυποποιημένης κατασκευής, από λαμαρίνα
χωρίς διάτρηση, γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό, πάχους 0,8  1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες θα φέρουν καπάκι με μάνδαλο, επίσης από λαμαρίνα χωρίς διάτρηση,
γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιομηχανικού τύπου με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις,
ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό.
Ενδεικτικός τύπος ELVAN ή ισοδύναμος
3.3.3 Στηρίγματα καλωδίων
Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από
ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας
στον τοίχο (μόνο για καλώδια μικρής διαμέτρου).
Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα
είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
3.3.4 Σιδηροτροχιές (ράγες) καλωδίων
Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα έχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα είναι ισχυρά
γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασία τους.
Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως.
3.4 Κουτιά διακλάδωσης
Κουτιά διακλαδώσεων, κυκλικά, ορθογωνικά ή τετράγωνα, εγκεκριμένου τύπου, με ειδικά
εξαρτήματα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται.
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα έχουν ελάχιστη διάσταση 70 mm ανεξάρτητα της μορφής.
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Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιούνται, μέχρι το πολύ τεσσάρων διευθύνσεων.
Η σύνδεση των σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα υποδοχής ή κοχλίωσης
του σωλήνα.
Η είσοδος και η έξοδος καλωδίων από κουτιά καλωδίων θα γίνεται με στυπιοθλίπτες.
Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55.

4. ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
4.1 Αγωγοί και καλώδια χαμηλής τάσης
4.1.1 Αγωγοί τύπου HO7V (ΝΥΑ)
Αγωγοί χαλκού, εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου HO7V, ονομαστικής τάσης 450/750 V,
κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥΑ κατά VDE 0250) με θερμοπλαστική μόνωση PVC,
χωρίς μανδύα, κατάλληλοι για σταθερές εγκαταστάσεις σε μονωτικούς σωλήνες, ορατούς ή
εντοιχισμένους.
4.1.2 Καλώδια τύπου HO5VV (ΝΥΜ)
Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου HO5VV, ονομαστικής τάσης 300/500 V, κατά
ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) με αγωγούς χαλκού, θερμοπλαστική
μόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική επένδυση ελαστικού και εξωτερικό μανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους.
4.1.3 Καλώδια τύπου J1VV (ΝΥΥ)
Καλώδια ισχύος, τύπου J1VV, ονομαστικής τάσης 0,6/1 kV, κατά ΕΛΟΤ 843, IEC 502 (ΝΥY
κατά VDE 0271) με αγωγούς χαλκού, θερμοπλαστική μόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική
επένδυση ελαστικού ή ταινίας PVC και εξωτερικό μανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς χώρους, σε σωλήνες, στο ύπαιθρο και μέσα στο έδαφος, εφ’ όσον
δεν καταπονούνται μηχανικά.
4.1.4 Γενικές παρατηρήσεις
Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6 mm². Οι αγωγοί με διατομή
10 mm² και άνω θα είναι πολύκλωνοι.
Οι αγωγοί έχουν, σε όλο το μήκος των, τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων,
ουδετέρου και γειώσεως.

5. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οι διακόπτες φωτισμού εσωτερικών χώρων θα είναι της αυτής σειράς και του ιδίου χρώματος
για κάθε κατηγορία χώρων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη για λόγους αισθητικής ομοιομορφία.
Γενικά προβλέπονται διακόπτες:
- Κανονικοί, χωρίς στεγανότητα
- Στεγανοί
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Οι κανονικοί διακόπτες θα είναι χωνευτοί σε τοίχο ή σε κανάλι διανομής καλωδίων. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι χωνευτοί ή εξωτερικοί επίτοιχοι.
Οι διακόπτες αποτελούνται από βάση, μηχανισμό και πλάκα και τοποθετούνται σε κατάλληλο
κυτίο ή σε κανάλι διανομής.
Οι μηχανισμοί των διακοπτών θα είναι με πλήκτρο, με πιεστικό κομβίο (μπουτóν) και ειδικών
χρήσεων. Κατά περίπτωση οι διακόπτες μπορεί να έχουν ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Οι εξωτερικοί, ορατοί διακόπτες θα πρέπει να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή για προστασία από κρούσεις.
5.1 Διακόπτες πλήκτρου
5.1.1 Διακόπτες χωνευτοί
Διακόπτης πλήκτρου, 10 Α/250 V, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πλήκτρου και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή σε κανάλι διανομής.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Κομμυτατέρ
- Αλέ-ρετούρ (ακραίος, μεσαίος, διπλός)
- Απλός με ενδεικτική λυχνία
- Αλερετούρ με ενδεικτική λυχνία
5.1.2 Διακόπτες χωνευτοί στεγανοί
Διακόπτης πλήκτρου, 10 Α/250 V, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πλήκτρου και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο, στεγανός, προστασίας IP 45 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20-010.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Κομμυτατέρ
- Αλέ-ρετούρ (ακραίος, μεσαίος, διπλός)
- Απλός με ενδεικτική λυχνία
- Αλερετούρ με ενδεικτική λυχνία
5.1.3 Διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί
Διακόπτης πλήκτρου, 10 Α/250 V, αποτελούμενος από κυτίο, βάση, μηχανισμό πλήκτρου και
εξωτερική πλάκα, κατάλληλος εξωτερική, επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανός προστασίας, IP 55
κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20-010.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Κομμυτατέρ
- Αλερετούρ (ακραίος, μεσαίος, διπλός)
- Απλός με ενδεικτική λυχνία
- Αλερετούρ με ενδεικτική λυχνία
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5.2 Διακόπτες πιεστικού κομβίου
5.2.1 Διακόπτες χωνευτοί
Διακόπτης πιεστικού κομβίου, 6 Α/250 V, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πιεστικού
κομβίου και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή
σε κανάλι διανομής.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Απλός με ενδεικτική λυχνία
5.2.2 Διακόπτες χωνευτοί στεγανοί
Διακόπτης πιεστικού κομβίου, 6 Α/250 V, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πιεστικού
κομβίου και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο,
στεγανός, προστασίας IP 45 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20-010.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Απλός με ενδεικτική λυχνία
- Απλός με ενδεικτική και βάση επιγραφής
5.2.3 Διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί
Διακόπτης πιεστικού κομβίου, 6 Α/250 V, αποτελούμενος από κυτίο, βάση, μηχανισμό πιεστικού κομβίου και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για εξωτερική, επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανός
προστασίας, IP 55 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20-010.
Είδη διακοπτών:
- Απλός
- Απλός με ενδεικτική λυχνία

6. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
6.1 Ρευματοδότες χώρων
Οι ρευματοδότες εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης θα είναι της αυτής σειράς και του ιδίου
χρώματος με τους διακόπτες φωτισμού για κάθε κατηγορία χώρων, ώστε να εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη για λόγους αισθητικής ομοιομορφία.
Γενικά προβλέπονται ρευματοδότες γενικής χρήσης, μονοφασικοί, 16Α/250V:
- Κανονικοί, χωρίς στεγανότητα
- Στεγανοί
Οι κανονικοί ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί σε τοίχο ή σε κανάλι διανομής καλωδίων. Οι
στεγανοί ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί ή εξωτερικοί επίτοιχοι.
Οι ρευματοδότες αποτελούνται από βάση, μηχανισμό και πλάκα και τοποθετούνται σε κατάλληλο κυτίο ή σε κανάλι διανομής.
Οι ρευματοδότες θα είναι μονοφασικοί, 16Α/250V, τύπου ΣΟΥΚΟ με πλευρικές επαφές γείωσης.
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Οι εξωτερικοί, ορατοί ρευματοδότες θα πρέπει να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή για προστασία από κρούσεις.
Οι ρευματοδότες, ανάλογα με το δίκτυο τροφοδοσίας, διακρίνονται σε:
- Κοινής παροχής, τροφοδοτούμενοι από το δίκτυο ΔΕΗ.
Για την διάκρισή τους οι ρευματοδότες εφεδρικής παροχής αδιάλειπτης τροφοδοσίας θα είναι
διαφορετικού τύπου από αυτούς της κοινής παροχής και της εφεδρικής παροχής, έτσι ώστε
να μη μπορούν να δεχθούν παρά μόνο ρευματολήπτες του αντίστοιχου τύπου. Οι τελευταίοι
αυτοί ρευματολήπτες θα μπορούν να συνδέονται, χωρίς πρόβλημα προς τους ρευματοδότες
κοινής παροχής. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελέγχεται και να αποφεύγεται η υπερφόρτιση
των κυκλωμάτων εφεδρικής παροχής .
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν ρευματοδότες του ιδίου τύπου για κοινή, για εφεδρική παροχή και για εφεδρική παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας, θα υπάρχει σήμανση διαφορετικών χρωμάτων για τη διάκριση των ρευματοδοτών, ως εξής:
-

Κοινή παροχή: Κάλυμμα ρευματοδότου χρώματος λευκού, χωρίς σήμανση.
Εφεδρική παροχή: Κάλυμμα χρώματος πράσινου (ή λευκού με τυπωμένη μόνιμα πράσινη ρίγα σήμανσης, Η/Ζ).
Εφεδρική παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας: Κάλυμμα χρώματος κόκκινο.

Ειδικές κατηγορίες ρευματοδοτών αποτελούν οι:
- Ρευματοδότες ξυρίσματος.
- Ρευματοδότες υποβιβασθείσας τάσης.
6.1.1 Ρευματοδότες χωνευτοί
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, διπολικός με γείωση, ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πορσελάνη δύο ακροδεκτών με πλευρικές επαφές γειώσεως
(σούκο) και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή
σε κανάλι διανομής.
6.1.2 Ρευματοδότες χωνευτοί εφεδρικής παροχής
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, διπολικός με γείωση, ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πορσελάνη δύο ακροδεκτών με πλευρικές επαφές γειώσεως
(σούκο), τρίτο ακροδέκτη γείωσης αρσενικό και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή
τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή σε κανάλι διανομής.
6.1.3 Ρευματοδότες χωνευτοί εφεδρικής παροχής αδιάλειπτης τροφοδοσίας
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, διπολικός με γείωση, ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πορσελάνη δύο ακροδεκτών με πλευρικές επαφές γειώσεως
(σούκο), τρίτο ακροδέκτη γείωσης αρσενικό και εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή
τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή σε κανάλι διανομής.
6.1.4 Ρευματοδότες χωνευτοί στεγανοί
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, διπολικός με γείωση, ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος από βάση, μηχανισμό πορσελάνη δύο ακροδεκτών με πλευρικές επαφές γειώσεως
(σούκο), εξωτερική πλάκα και κάλυμμα προστασίας, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε
εντοιχισμένο κυτίο, στεγανός, προστασίας IP 45 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20010.
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6.1.5 Ρευματοδότες εξωτερικοί στεγανοί
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, διπολικός με γείωση, ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος αποτελούμενος από κυτίο, μηχανισμό πορσελάνης δύο ακροδεκτών με πλευρικές
επαφές γειώσεως (σούκο), εξωτερική πλάκα και κάλυμμα προστασίας, κατάλληλος για εξωτερική, επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανός προστασίας, IP 555 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050,
NFC 20-010.
6.1.6 Ρευματοδότες χωνευτοί ξυρίσματος
Ρευματοδότης ξυρίσματος μονοφασικός, διπολικός με κυτίο, ενσωματωμένο μετασχηματιστή
απομόνωσης 220/220 V,20 VA, μηχανισμό δύο ακροδεκτών με διακόπτη, που θα κλείνει το
κύκλωμα τροφοδοσίας του πρωτεύοντος μόνο μετά την είσοδο του ρευματολήπτη (φίς), και
εξωτερική πλάκα, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο, στεγανός,
προστασίας IP 45 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20-010.
6.1.7 Ρευματοδότες υποβιβασθείσας τάσης
Ρευματοδότης μονοφασικός, υποβιβασθείσας τάσης, 16 Α/24 ή 42 V, διπολικός με γείωση,
ισχυρής κατασκευής, αποτελούμενος αποτελούμενος μηχανισμό πορσελάνης τριών ακροδεκτών (φάσης, ουδετέρου και γείωσης), ώστε μόνον ο αντίστοιχος ρευματολήπτης να μπορεί
να προσαρμοσθεί σε αυτόν, εξωτερική πλάκα και κάλυμμα προστασίας, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κυτίο ή για εξωτερική τοποθέτηση σε επίτοιχο κυτίο.
Οι ρευματοδότες αυτοί θα φέρουν πινακίδα σήμανσης που θα γράφει την τάση του ρευματοδότη.
6.2 Ρευματοδότες κίνησης
Οι ρευματοδότες παροχών κίνησης θα είναι μονοφασικοί ή τριφασικοί, βιομηχανικοί, τύπου
συγκεντρικών βυσμάτων, κατά IEC 309, CEE 17, VDE 0623, EN 60309, κατάλληλοι για εξωτερική επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανοί, προστασίας IP 44 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050,
NFC 20-010.
Οι ρευματοδότες κίνησης θα είναι από σκληρό πλαστικό, αυξημένης μηχανική αντοχή για
προστασία από κρούσεις.
Όλοι οι ρευματοδότες του τύπου αυτού θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη.
Προβλέπονται:
1. Ρευματοδότες κίνησης μονοφασικοί, 16 Α/250 V.
2. Ρευματοδότες κίνησης τριφασικοί 16 Α/250 V και 32 Α/400 V.
6.2.1 Ρευματοδότες μονοφασικοί
Ρευματοδότης μονοφασικός, 16 Α/250 V, τριπολικός (φάση, ουδέτερος, γείωση), συγκεντρικών βυσμάτων, κατά IEC 309, CEE 17, VDE 0623, EN 60309, ισχυρής κατασκευής από σκληρό πλαστικό, συνοδευόμενος από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη, κατάλληλος για εξωτερική,
επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανός προστασίας, IP 44 κατά CIE/IEC 529, DIN 40050, NFC 20010.
6.2.2 Ρευματοδότες τριφασικοί
Ρευματοδότης τριφασικός, 16 ή 32 Α/400 V, πενταπολικός (3 φάσεις, ουδέτερος, γείωση),
συγκεντρικών βυσμάτων, κατά IEC 309, CEE 17, VDE 0623, EN 60309, ισχυρής κατασκευής
από σκληρό πλαστικό, συνοδευόμενος από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη, κατάλληλος για
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εξωτερική, επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανός προστασίας,
40050, NFC 20-010.

IP 44

κατά CIE/IEC 529, DIN

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
7.1 Πίνακες εσωτερικών χώρων τύπου ερμαρίου
Οι ηλεκτρικοί πίνακες φωτισμού και κινήσεως εσωτερικών χώρων τύπου ερμαρίου θα είναι:
1. Χωνευτοί ή ημιχωνευτοί σε τοίχο, προστασίας IP 40 (Ρ30) κατά DIN 40050.
2. Επίτοιχοι στεγανοί, προστασίας IP 54 (Ρ43) κατά DIN 40050.
Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα, όπως EN
60947, EN 60439-1, IEC 947, IEC 439-1, VDE 0660, κατάλληλοι για δίκτυο 230/400 V, και θα
αποτελούνται από τα παρακάτω:
 Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια.
 Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.
 Μεταλλική πλάκα.
Οι πίνακες θα είναι εξοπλισμένοι πλήρως με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα σχέδια ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα, συρματωμένοι και δοκιμασμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής
τους.
Οι πίνακες να σθνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχων (δοκιμές σειράς κατά IEC439 που υλοποιούνται είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή είτε από εξωτερικό εργαστήριο) που να περιλαμβάνουν
 Έλεγχο σύσφιγξης καλωδίων κυκλωμάτων
 Έλεγχο εσωτερικής – εξωτερικής σήμανσης
 Έλεγχο σήμανσης ακροδεκτών
 Έλεγχο εξοπλισμού
 Έλεγχο προστασίας έναντι έμμεσης και άμμεσης επαφής
 Έλεγχο λειτουργίας κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού
 Έλεγχο μηχανικών μανδαλώσεων και κλειδαριών
 Διηλεκτρική δοκιμή στα 2500V
 Δοκιμή μόνωσης
 Έλεγχο συνέχειας κυκλωμάτων γέιωσης
7.1.1 Μεταλλικό Ερμάριο
Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ψυχρής εξέλασης, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.
Μέσα στο κλειστό ερμάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα δια
μέσου φορέων σχήματος διπλού Π.
Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα όργανα που περιέχει. Η διαμόρφωση του θα είναι τέτοια, ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις μετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και την τοποθέτηση τους στην
τελική θέση.
Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο.
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Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές (Knock-Outs) που
θα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό χτύπημα, για την δημιουργία στην επιθυμητή
θέση, οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων.
Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα
(παίρνοντας υπ' όψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραμμές και τα τυχόν ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη
απαιτούμενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση ώστε να μπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα
για την διέλευση και της μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές
να διαταχθούν και σε περισσότερες της μια σειράς.
Μικροί πίνακες φωτισμού, κατά την κρίση της Επίβλεψης, μπορεί να είναι τυποποιημένης κατασκευής από κατάλληλο συνθετικό υλικό.
7.1.2 Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα
Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και χρησιμεύει και για
την στήριξη της πόρτας.
Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα, ίδια με αυτή του μεταλλικού ερμαρίου, θα
στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει ένα ή δύο περιστροφικούς μηχανισμούς για το ασφαλές κλείσιμο με ειδικό κλειδί. Κατά την κρίση της Επίβλεψης και μετά
από έγκαιρη επιλογή, πριν από την παραγγελία των πινάκων, μπορεί να ζητηθεί για ορισμένους πίνακες η δυνατότητα κλειδώματος με πρόσθετη κλειδαριά. Στην περίπτωση αυτή όλες
οι κλειδαριές θα είναι του ιδίου τύπου.
Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή, επιμελώς επινικελωμένη και το κάτω
δεξιά εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που θα δείχνει αναλυτικά την συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των αναχωρούντων γραμμών και της
κατανάλωσης που τροφοδοτούν. Η καρτέλα θα προστατεύεται με διαφανές πλαστικό κάλυμμα.
Σε μικρούς πίνακες φωτισμού, κατά την κρίση της Επίβλεψης, η πόρτα μπορεί να κατασκευασθεί από PLEXIGLAS πάχους 3 mm, που θα φέρει περιμετρικά αλουμινένια κορνίζα. Το κλείσιμο της πόρτας θα επιτυγχάνεται με κατάλληλη μαγνητική επαφή.
7.1.3 Μεταλλική μετωπική πλάκα
Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του ερμαρίου και
χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές
για την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα
όργανα, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά.
Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο πλαίσιο για την
αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των κυκλωμάτων.
Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω στο πλαίσιο με τέσσερις τουλάχιστον επινικελωμένες ή ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείου
και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική
ασφάλιση ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση ΕΚΤΟΣ.
Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη.
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7.1.4 Βαφή πινάκων
Οι πίνακες θα βαφούν με δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιας τελικής στρώσης με
χρώμα της έγκρισης της Επίβλεψης.
7.1.5 Ζυγοί Πινάκων
Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήριους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.
Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DΙΝ 43671/9.53, χάλκινοι επικασσιτερωμένοι,
τυποποιημένων διατομών.
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα.
7.1.6 Συναρμολόγηση Πινάκων
Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν
άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των κυκλωμάτων, θα δοθεί
δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι' αυτό θα πρέπει να
τηρηθούν οι εξής αρχές:
1. Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.
2. Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κλπ.) θα τοποθετηθούν
συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του.
3. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, περιμετρικά
ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Σε περιπτώσεις πινάκων, που ορισμένα κυκλώματα φωτισμού ελέγχονται απ' ευθείας από τον
πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες φωτισμού ή τροφοδοτούν άλλες καταναλώσεις, οι διακόπτες και μικροαυτόματοι θα διακριθούν σε δύο ομάδες:
1. Στους διακόπτες ή μικροαυτόματους τους οποίους το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισμένων χώρων.
2. Στους μικροαυτόματους τους οποίους δεν θα πρέπει να χειρίζεται.
Για να αποφευχθούν ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισμών, οι δύο ομάδες θα πρέπει
να τοποθετηθούν σε σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους θέσεις πάνω στον πίνακα.
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα
διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κλπ. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση
των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και
να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της
κατάστασης των διπλανών οργάνων.
Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα.
7.1.7 Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων
1. Mέσα στους πίνακες στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα
υπάρχουν ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο.
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Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι
γειώσεις κάθε αναχωρούσας γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή εισερχόμενη στον πίνακα, να
συνδέεται με όλους τους αγωγούς της μόνο στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών.
Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του
πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας σειράς κλεμενς κάθε υποκείμενη θα
βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη
της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η πάνω επιφάνεια τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων.
Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και αυτές πλήρεις και
ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.
2. Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα
είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις, κλπ. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους.
3. Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι
επαρκείς και θα συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχόμενων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια.
4. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι κάθε φάση
θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τμήματος
αυτού "ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ" και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (πχ. η R αριστερά, η S στο μέσο, και η Τ
δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες.
5. Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτοί θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμφωνούν κατ' ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους.
6. Όλα τα παραπάνω, δηλαδή μεταλλική κατασκευή του πίνακα, ζυγοί και εσωτερικές συνδεσμολογίες με τα υλικά τους περιέχονται στην τιμή του πίνακα.
7.1.8

Πίνακες στεγανοί

Οι στεγανοί πίνακες τύπου ερμαρίου θα είναι απόλυτα όμοιοι με τους παραπάνω με τη διαφορά ότι θα παρέχουν προστασία IP 54 σύμφωνα με τους κανονισμούς CIE/IEC 529 και DIN
40050. Η προστασία αυτή θα επιτευχθεί ως εξής:
1. Το μεταλλικό ερμάριο θα στεγανοποιηθεί.
2. Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές θα προσαρμόζονται στεγανά στο ερμάριο
με στυπιοθλίπτες.
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3. Η πόρτα θα προσαρμόζεται στεγανά πάνω στο πλαίσιο της, με ελαστικά παρεμβύσματα.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι ασφάλειες των πινάκων φωτισμού, κίνησης και των μερικών πινάκων διανομής θα είναι
συντηκτικές πορσελάνης.
Οι ασφάλειες των κυκλωμάτων κινητήρων θα είναι επίσης συντηκτικές πορσελάνης με φυσίγγια βραδείας τήξεως.
Συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι κοχλιωτές και πάνω από 63 Α μαχαιρωτές, εκτός
αν άλλως σημειώνεται στα σχέδια.
Η ασφάλιση των κυκλωμάτων φωτισμού, ρευματοδοτών και μικρών κινητήρων θα γίνεται με
μικροαυτόματους.
8.1 Ασφάλειες
8.1.1 Κοχλιωτές ασφάλειες
Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις μέχρι 63 Α (εκτός αν σημειώνεται
διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι από πορσελάνη, τάσεως 500 VAC με βιδωτά πώματα
και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξεως, ικανότητας διακοπής 70 kΑ υπό τάση
μέχρι 500 VΑC, σύμφωνες με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0635/0636 και DIN 49515.
Οι κοχλιωτές θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα
αντίστοιχα DΙΝ:
- Βάση πορσελάνης κατά DΙΝ 49325, 49519, 49511 και 49523, κατάλληλα για στερέωση
με βίδες ή με σύστημα μανδάλωσης σε ράγα.
- Μήτρα κατά DΙΝ 49516
- Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DΙΝ 49515, 49360
- Πώμα πορσελάνης κατά DΙΝ 49360 και 49514
- Όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους
8.1.2 Μαχαιρωτές ασφάλειες
Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 63 Α και θα είναι τάσης
500 VAC, ικανότητας διακοπής 120 kA υπό τάση μέχρι 500 VΑC, σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0636/0660/0680 και DIN 43620.
Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ:
- Βάση από κεραμικό μονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DΙΝ 43620 μέρος 3.
- Φυσίγγιο κατά DΙΝ 43620 μέρος 1.
- Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται ή αφαιρούνται με την βοήθεια χειρολαβών που θα είναι
κατά DΙΝ 43620 μέρος 4.
Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες ώστε να μην επηρεάζονται από τα φορτία και έτσι με
την πάροδο του χρόνου να μην δέχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους.
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Οπου χρησιμοποιούνται ασφάλειες για κυκλώματα πάνω από 100Α, θα είναι υποχρεωτικά μαχαιρωτές σύμφωνα με το VDΕ 0100/5.73
8.2 Μικροαυτόματοι
8.2.1 Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής B
Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN
60 898, IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου Β με αντίδραση
θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.
Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kΑ,
μέσο όρο 20.000 ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία
προστασίας από βραχυκυκλώματα.
Το κέλυφος των μικροαυτόματων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή
τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN 50022 με τη
βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου.
Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύμφωνα με το VDE
100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως
μέχρι 100 Α.
Ενδεικτικοί τύποι μικροαυτομάτων: Ν της SIEMENS, S2 της ABB, χαρακτηριστικής Β ή άλλος
ισοδύναμος.
8.2.2 Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής C
Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών και συσκευών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN 60 898, IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου
C με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 5-10 Ιον, κατάλληλοι για προστασία
αγωγών σε μεγάλες εγκαταστάσεις και συσκευών με ιδιαίτερα μικρούς κινητήρες ισχύος κλάσματος του kW με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.
Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kΑ,
μέσο όρο 20.000 ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία
προστασίας από βραχυκυκλώματα.
Το κέλυφος των μικροαυτόματων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή
τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN 50022 με τη
βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.
Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύμφωνα με το VDE
100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως
μέχρι 100 Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 82 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ενδεικτικοί τύποι μικροαυτομάτων: Ν της SIEMENS, S2 της ABB, χαρακτηριστικής C ή άλλος
ισοδύναμος.
8.2.3 Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής K
Οι μικροαυτόματοι για την προστασία κινητήρων θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN
60 898, IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου Κ με αντίδραση
θερμικού 1,05-1,2 Ιον και μαγνητικού 8-14 Ιον, κατάλληλοι για προστασία μικρών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.
Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kΑ,
μέσο όρο 20.000 ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία
προστασίας από βραχυκυκλώματα.
Το κέλυφος των μικροαυτόματων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή
τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN 50022 με τη
βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.
Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύμφωνα με το VDE
100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως
μέχρι 100 Α.
Ενδεικτικοί τύποι μικροαυτομάτων: Ν της SIEMENS, S2 της ABB, χαρακτηριστικής Κ ή άλλος
ισοδύναμος.

9. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι διακόπτες πινάκων φωτισμού, κίνησης και μερικών πινάκων διανομής θα είναι πλήκτρου
ή Pacco για ονομαστική ένταση μέχρι 63 Α, φορτίου μαχαιρωτοί για ονομαστική ένταση από
63 -630 Α ή αυτόματοι ισχύος.
Διακόπτες προστασίας διαρροής τοποθετούνται κυρίως στους πίνακες φωτισμού για πρόσθετη προστασία.
Διακόπτες τηλεχειρισμού τοποθετούνται για τον τηλεχειρισμό φορτίων κυρίως κυκλωμάτων
φωτισμού.
9.1 Ραγοδιακόπτες πλήκτρου
Οι ραγοδιακόπτες πλήκτρου μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί θα είναι σύμφωνοι με τους
κανονισμούς VDE 0632, IEC 669-1 (μέχρι 63 Α) και VDE 0660 μέρος 107, IEC 408 (80 και
100 Α) με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.
Οι ραγοδιακόπτες πλήκτρου θα έχουν ονομαστική ένταση 25-100 Α, τάση 230/400 V AC και
αντοχή σε βραχυκύκλωμα 10,0 kΑ.
Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή
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τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN 50022 με τη
βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.
Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν γενικοί πινάκων φωτισμού, διακόπτες χειρισμού
φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες τύπου ερμαρίου ή ακόμη και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16Α - 63Α.
Ενδεικτικός τύπος ραγοδιακοπτών πλήκτρου: Ν της SIEMENS, Ε/RS της ABB ή άλλος ισοδύναμος.
9.2 Διακόπτες προστασίας διαρροής
Οι διακόπτες προστασίας διαρροής (ΔΠΔ) θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των VDΕ
0100.
Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι
διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με
σύστημα μανδάλωσης.
Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους.
Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που προστατεύουν. Όταν προκληθεί επικίνδυνη διαρροή, η τάση που
δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή του.
Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται από την σχέση: RΕ ± 24V/IΔΝ, όπου IΔΝ
είναι η ένταση διαρροής προς γη (σφάλμα).
Τα χαρακτηριστικά του ΔΠΔ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις:
- Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 100 Α πρέπει IΔΝ  30 mA και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος t  0,04 sec για IΔΝ  0,25Α
- Για κυκλώματα με προστασία μεγαλύτερη από 100 Α πρέπει IΔΝ  300 mA και t  0,3 sec
για IΔΝ  1,5Α.
Οι διακόπτες διαρροής θα φέρουν διάταξη για αυτόματη επαναφορά μετά από επανέλεγχο
του κυκλώματος και εφόσον αποκατασταθεί η αρχική βλάβη.
Ενδεικτικός τύπος διακοπτών προστασίας διαρροής: RED της Schneider Electric ή άλλος ισοδύναμος.
9.3 Διακόπτες Pacco
Οι διακόπτες Pacco είναι περιστροφικοί βαρέως τύπου, τάσεως 500 V, ονομαστικής εντάσεως
16-100 Α, μέσο όρο 40.000 ζεύξεων-αποζεύξεων με χαρακτηριστικά σύμφωνα με το VDE
0660 και διαστάσεις κατά DIN 49290. Είναι διακόπτες φορτίου πολλαπλών χρήσεων και χρησιμοποιούνται ως γενικοί διακόπτες πινάκων ή διακόπτες κυκλωμάτων τηλεχειρισμού και κινητήρων.
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Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα με το χειριστήριο πάνω
στην πλάκα ή την πόρτα του πίνακα.
Το χειριστήριο θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ54 και θα έχει πλάκα ενδείξεως θέσεως 0-Ι.
9.4 Μαχαιρωτοί διακόπτες φορτίου
Οι μαχαιρωτοί διακόπτες φορτίου θα είναι σύμφωνοι με το DIN VDE 0113 για γενικούς διακόπτες και με τα DIN VDE 0660 μέρος107, IEC 947-1,-3. Χρησιμοποιούνται ως γενικοί διακόπτες και διακόπτες φορτίου για εντάσεις 63-630 Α.
Οι διακόπτες βαθμού προστασίας ΙΡ 00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα
με το χειριστήριο πάνω στη πλάκα ή την πόρτα του πίνακα. Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθμού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως Ο-Ι.
Ενδεικτικός τύπος διακοπτών: 3KA, 3ΚΕ της SIEMENS 63 - 630 Α, OETL της ABB 25 -630 Α ή
ισοδύναμος.
9.5 Μαχαιρωτοί ασφαλειοδιακόπτες φορτίου
Για εντάσεις μεγαλύτερες των 63 Α και μέχρι 630 Α, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί διακόπτου και ασφάλειας, θα τοποθετηθεί ασφαλειοδιακόπτης, ο οποίος είναι συνδυασμός μαχαιρωτού διακόπτου φορτίου και μαχαιρωτής ασφάλειας.
Οι ασφαλειοδιακόπτες θα είναι σύμφωνοι με το DIN VDE 0113 για γενικούς διακόπτες και με
τα DIN VDE 0660 μέρος107, IEC 947-1,-3.
Οι ασφαλειοδιακόπτες, βαθμού προστασίας ΙΡ 00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα
σε πίνακα με το χειριστήριο πάνω στην πλάκα ή την πόρτα του πίνακα. Το χειριστήριο θα
είναι περιστροφικό, με βαθμό προστασίας ΙΡ 54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως 0-Ι.
Ενδεικτικός τύπος διακοπτών: 3KL της SIEMENS 63 - 630 Α, OESA της ABB 32 -800 Α ή ισοδύναμος.
9.6 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
Οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για κύριοι διακόπτες προστασίας διανομών και
χρησιμοποιούνται για την προστασία πινάκων ως γενικοί ασφαλειοδιακόπτες και την προστασία καλωδίων διανομών, αγωγών και τμημάτων εγκαταστάσεων από θερμική υπερφόρτιση
και βραχυκύκλωμα.
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι τριπολικοί, ονομαστικών εντάσεων όπως αναγράφονται στα σχέδια και θα έχουν πηνίο εργασίας, θερμικά ρυθμιζόμενα για προστασία από υπερεντάσεις, ηλεκτρομαγνητικά προστασίας από βραχυκύκλωμα και βοηθητικές επαφές. Επίσης θα υπάρχει
δυνατότητα, ανάλογα με τη χρήση των αυτομάτων διακοπτών, να χρησιμοποιηθούν πηνία
ελλείψεως τάσεως και πηνία ή κινητήρες χειρισμού, με τα οποία θα μπορούν κατά περίπτωση
να τίθενται εκτός ή εντός λειτουργίας.
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση. Οι διακόπτες μεγάλης ισχύος που τοποθετούνται στους ΓΠΔ θα είναι ανοικτού τύπου, όπως και οι γενικοί δια-
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κόπτες των ΓΠΔ. Οι υπόλοιποι διακόπτες θα είναι κλειστού τύπου, όπως φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα. Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι διακόπτες θα είναι σταθερού τύπου.
Μεγέθη Αυτομάτων Διακοπτών Ισχύος Σταθερού Τύπου
Ονομαστική Ένταση
Κλειστού Τύπου
Ανοικτού Τύπου
(Α)
100 - 250
ν
400 - 500
ν
630 - 800
(ν) *
ν
1.000 - 1.250
ν
1.600 - 2.000
ν
(*) Δεν προβλέπεται η εγκατάστασή τους
Η ρύθμιση των θερμικών Ιr θα γίνεται σύμφωνα με την επιτρεπόμενη ένταση των προστατευομένων αγωγών ή καλωδίων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση θα είναι σταθερής τιμής 15xΙr για διακόπτες μέχρι 200 Α και ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερους διακόπτες, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου.
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και IEC
947-1,-2,-3, τάσης 380/415 V, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα, θα έχουν δε χειριστήριο με ενδείξεις ON-OFF και προαιρετικά πηνίο ή κινητήρα τηλεχειρισμού.
Ενδεικτικός τύπος διακοπτών: 3VF της SIEMENS ή ισοδύναμος.
9.7 Ηλεκτρονόμοι φορτίων AC1
Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελαί) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό φορτίων, κυρίως
κυκλωμάτων φωτισμού.
Οι ηλεκτρονόμοι (τηλεχειριζόμενοι αυτόματοι αεροδιακόπτες) θα έχουν πηνίο εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξηαπόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων, ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου.
Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 1, τάσης
380 V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι προστασίας ΙΡ00, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.
Ενδεικτικός τύπος ηλεκτρονόμων ισχύος: Β της ABB ή ισοδύναμος.

10. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Οι κινητήρες θα είναι τριφασικοί ασύγχρονοι χαμηλής τάσης με δρομέα βραχυκυκλωμένου
κλωβού κατά VDE 0530/69.
Η ζεύξη των κινητήρων θα γίνεται γενικά με αυτόματους διακόπτες αστέρα-τριγώνου και η
προστασία τους με ασφάλειες και αυτόματους διακόπτες μετά θερμικών υπερεντάσεως. Για
ισχείς μέχρι και 5,5 kW η ζεύξη των κινητήρων μπορεί, εφ'όσον το ρεύμα εκκίνησης είναι εντός των ορίων που θέτει η ΔΕΗ, να γίνεται απ' ευθείας.
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Μονοφασικοί κινητήρες ισχύος μέχρι 1,5 kW τοποθετούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Η
προστασία των μονοφασικών κινητήρων θα γίνεται με ασφάλειες βραδείας τήξης και εκκινητή με θερμικό υπερεντάσεως.
10.1 Αυτόματοι διακόπτες απ' ευθείας εκκίνησης
Οι τριφασικοί κινητήρες μέχρι 5,5 kW απ' ευθείας εκκίνησης προστατεύονται με ασφάλειες
βραδείας τήξεως ή αυτόματο διακόπτη προστασίας κινητήρων με ρυθμιζόμενη θερμική και
μαγνητική προστασία, ο οποίος συνδυάζεται και με ηλεκτρονόμο τηλεχειρισμού, εφ’ όσον
απαιτείται.
Ο αυτόματος διακόπτης εκκίνησης τοποθετείται μέσα στον πίνακα κίνησης ή σε ειδικό στεγανό κουτί προστασίας IP 55 δίπλα στον κινητήρα, όταν αυτός είναι απομακρυσμένος. Τα κουμπιά χειρισμού τοποθετούνται μέσα στον πίνακα κίνησης ή στον πίνακα ελέγχου, εφ'όσον
προβλέπεται.
Ο διακόπτης θα είναι κατηγορίας AC 3, τάσης 380 VAC και ονομαστικής ισχύος ανάλογης
προς τον κινητήρα.
Ενδεικτικός τύπος: MS325 της ABB ή ισοδύναμος.
10.2 Αυτόματοι διακόπτες αστέρα τριγώνου
Οι τριφασικοί κινητήρες θα εκκινούν με αυτόματους εκκινητές αστέρος-τριγώνου (ΥΔ) και θα
προστατεύονται με συντηκτικές ασφάλειες βραδείας τήξης, θερμικά υπερεντάσεως, ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία στιγμιαίας λειτουργίας και πηνία έλλειψης τάσης.
Το σύστημα εκκινητή ΥΔ αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
1. Ηλεκτρονόμο (ρελαί) γραμμής
2. Ηλεκτρονόμο (ρελαί) τριγώνου
3. Ηλεκτρονόμο (ρελαί) αστέρος
4. Θερμικό στοιχείο
5. Χρονικό στοιχείο
6. Κουμπιά εντός-εκτός (On-Off)
7. Επαφές τηλεχειρισμού
Ο εκκινητής ΥΔ λειτουργεί με τηλεχειρισμό και χειροκίνητα με κουμπιά εκκινήσεως και στάσης, τοποθετείται δε στον πίνακα κίνησης, κοντά στον κινητήρα. Τα κουμπιά χειρισμού τοποθετούνται μέσα στον πίνακα κίνησης ή στον πίνακα ελέγχου, εφ'όσον προβλέπεται.
10.2.1 Ηλεκτρονόμοι (ρελαί) ισχύος
Οι ηλεκτρονόμοι (τηλεχειριζόμενοι αυτόματοι αεροδιακόπτες) θα έχουν πηνίο εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξηαπόζευξη, μεταγωγή και προστασία του κινητήρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους και τα σήματα από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και προστασίας.
Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης
380 V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι προστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοποθέ-τηση μέσα σε πίνακα.
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Ενδεικτικός τύπος ηλεκτρονόμων ισχύος: Α (4-55 kW) και ΕΗ (75-400 kW) της ABB ή ισοδύναμος.
10.2.2 Θερμικό στοιχείο
Στον ηλεκτρονόμο γραμμής του εκκινητή ΥΔ θα τοποθετηθεί και θερμικό στοιχείο υπερεντάσεως-υπερφορτίσεως, με προστασία από διακοπή φάσης, αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ρύθμιση εντάσεως, κουμπί επαναφοράς και διακοπής, κουμπί για αυτόματη ή χειροκίνητη επαναφορά, κουμπί ελέγχου και βοηθητικές επαφές.
Η περιοχή ρύθμισης του θερμικού θα αντιστοιχεί στον κινητήρα και η ρύθμιση θα γίνεται επακριβώς στο ονομαστικό ρεύμα ή στο ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα, ανάλογα με την εφαρμογή.
Ενδεικτικός τύπος θερμικών: Τ της ABB ή ισοδύναμος.
10.2.3 Χρονικό στοιχείο
Το χρονικό στοιχείο μεταγωγής της συνδέσεως αστέρα σε τρίγωνο τοποθετείται συνήθως
στον ηλεκτρονόμο γραμμής. Θα είναι τύπου πιέσεως ή ηλεκτρονικό και θα έχει μεγάλη ακρίβεια στην επανάληψη του χρόνου ρύθμισης.
Ο χρόνος μεταγωγής θα ρυθμιστεί έτσι ώστε η μεταγωγή να γίνεται αφού ο αριθμός στροφών κινητήρα έχει φτάσει τον ονομαστικό.
Ενδεικτικός τύπος χρονικών: ΤP (πιέσεως) ή Ε (ηλεκτρονικό) της ABB ή ισοδύναμος.
10.2.4 Ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο
Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία στιγμιαίας λειτουργίας για προστασία από βραχυκύκλωμα τοποθετούνται στον ηλεκτρονόμο γραμμής και διακόπτουν τον κινητήρα στο 10πλάσιο περίπου
ρεύμα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Για εφεδρεία είναι απαραίτητες και οι συντηκτικές
ασφάλειες, ιδιαίτερα σε κινητήρες άνω των 10 kW.
Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία από βραχυκύκλωμα θα ρυθμιστούν σε σταθερή τιμή και θα
προκαλούν άμεση απόζευξη σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, αλλά δεν επενεργούν όταν
πρόκειται για ρεύματα εκκινήσεως.
Τύπος ηλεκτρομαγνητικών: ABB ή ισοδύναμος.

11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι δύο τύπων:
1. Ράγας για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.
2. Πίνακα για τοποθέτηση στο κάλυμμα ή την πόρτα πίνακα.
11.1 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας
Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες και θα είναι σύμφωνες με το VDE 0632, ονομαστικής τάσεως 250 V. Θα είναι κατάλληλες για εσωτερική εγκατάσταση με μανδάλωση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα τύπου ερμαρίου.
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11.2 Ενδεικτικές λυχνίες πινάκων
Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι λαμπτήρες αίγλης κατάλληλοι για λειτουργία σε τάση 220 V,
ονομαστικής εντάσεως 10 Α, ονομαστικής διαμέτρου καλύμματος περίπου 24 mm και θα
συνδέονται με την παρεμβολή ασφαλειών με τις φάσεις που ελέγχουν. Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "μινιόν".
Η ενδεικτική λυχνία θα έχει κάλυμμα χρώματος κόκκινου ή πράσινου και πλαστικό ή επινικελωμένο μετωπικό δακτύλιο. Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 65 και θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο κάλυμμα ή την πόρτα πίνακα.
Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ 00 και κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.
Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής πλάκας του πίνακα.
Το κάλυμμα του πίνακα θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η αποσυναρμολόγηση της λυχνίας.

12. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Tα όργανα μέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDΕ 0410. Τα όργανα
μέτρησης για πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DΙΝ 43700 και DΙΝ 43718, οι
περιοχές μέτρησης στο DΙΝ 43701, οι αντιστάσεις μέτρησης στο DΙΝ 43703. Η τάση δοκιμής
για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000 V (50 ΗΖ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα μέτρησης σε τάση λειτουργίας 660V.
Η θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετη και για την θέση αυτή, θα καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων μέτρησης. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για
την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 0410.
Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης,
προστασίας ΙΡ 54 και τα στοιχεία επαφών ΙΡ 00.
Τα ενδεικτικά όργανα των πινάκων θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα
πίνακα. Η στήριξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύμφωνα με το DΙΝ 43835.
Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της μηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς την μηδενική θέση σε ηρεμία. Η βαθμίδα μέτρησης θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DΙΝ 43802 και η διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές
DΙΝ 43807.
Ολα τα όργανα μέτρησης θα είναι κατασκευής κάποιου από τους πιο γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους.
12.1 Αμπερόμετρα
Τα αμπερόμετρα θα είναι αναλογικά με πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο με διαφανές κάλυμμα
ονομαστικών διαστάσεων 96x96 mm. Θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0110 και
VDE 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση, τάσης 220/380 V AC, συχνότητας 30 -
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65 Ηz, με χωριζόμενο πλαίσιο, κλάσεως ακριβείας 1,5, συστήματος μετρήσεως στρεφομένου
σιδήρου και περιοχής μετρήσεως κατά DIN 43701.
Τα αμπερόμετρα θα συνδεθούν μέσω κατάλληλων μετασχηματιστών έντασης με ονομαστικό
ρεύμα στο δευτερεύον 5 Α, ξηρού τύπου. Ο λόγος μετασχηματισμού (x/5Α) και η περιοχή
ενδείξεως αναγράφεται στα σχέδια.
12.2 Βολτόμετρα
Τα βολτόμετρα θα είναι αναλογικά με πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο με διαφανές κάλυμμα ονομαστικών διαστάσεων 96x96 mm. Θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0110 και VDE
0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση, τάσης 220/380 V AC, συχνότητας 30 - 65 Ηz,
με χωριζόμενο πλαίσιο, κλάσεως ακριβείας 1,5, περιοχής ένδειξης 0-500 V, συστήματος μετρήσεως στρεφομένου σιδήρου και περιοχής μετρήσεως κατά DIN 43701.
Τα βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο και με μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός, 3 φασικές τάσεις, 3 πολικές τάσεις).
12.3 Όργανα μετρήσεως ενεργού ισχύος (βατόμετρα)
Το όργανο μετρήσεως ενεργού ισχύος θα είναι αναλογικό με πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο με
διαφανές κάλυμμα ονομαστικών διαστάσεων 96x96 mm. Θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς VDE 0110, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση, τάσης 220/380 V AC, συχνότητας
30 – 65 Ηz, με χωριζόμενο πλαίσιο, κλάσεως ακριβείας 1,5 και ηλεκτροδυναμικού συστήματος μετρήσεως για τριφασικό δίκτυο 4 αγωγών (με ουδέτερο), ανομοιόμορφου φορτίου.
Το όργανο θα συνδεθεί σε τάση 380/220 V με 3 Μ/Σ εντάσεως x/5Α.
12.4 Mετασχηματιστές έντασης
Οι μετασχηματιστές έντασης θα χρησιμοποιούνται κατά τις μετρήσεις έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος κύρια πιο πάνω από 50Α και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DΙΝ
42600 και VDΕ 0414/12.70. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5Α.
Η μόνωση θα είναι ξηρά για εσωτερικό χώρο σύμφωνα προς VDΕ. Η ονομαστική συχνότητα
θα είναι 50 Ηz. Η τάση λειτουργίας μέχρι 600 V. Η τάση δοκιμής θα είναι 3 ΚV. Ο συντελεστής υπερέντασης Μ5 (-15% συνολικό σφάλμα σε 5 Χ ΙN όπου ΙN = oνομαστική ένταση).
Αντοχή βραχυκυκλώματος: Θερμική ένταση Ith = 60 IN.
Δυναμική ένταση Ιdyn = 150 IN
Συνεχής υπερφόρτιση : 20%
Κρουστική υπερφόρτιση : 60 IN (διά 1 sec)

13. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αρίστης ποιότητας και μορφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των κανονισμών VDE, επώνυμα με στοιχεία του κατασκευαστή, του τύπου και του βαθμού
προστασίας τους.
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρη με τις βάσεις τους, τα καλύμματα, τα πάσης φύσης εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές,
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BALLAST), τους κατάλληλους λαμπτήρες και τις διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης μεμονωμένων ή σε συνεχείς σειρές.
Ολα τα εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων καθώς και οι λαμπτήρες θα είναι
άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
13.1 Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων
13.1.1 Γενικές απαιτήσεις
13.1.1.1 Μεταλλικά μέρη
Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία απέναντι στην σκουριά που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, και
επάλειψη με ειδικό υπόστρωμα βαφής. Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη χωρίς ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έχει ψηθεί σε φούρνο.
Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έχει λευκό χρώμα με συντελεστή ανακλάσεως
τουλάχιστον 80%.
13.1.1.2 Καλύμματα
Τα γυάλινα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοκόμματα (χωρίς ραφές) και
κατασκευασμένα από διαφανές γυαλί με διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα γυάλινα καλύμματα επίσης πρέπει να αντέχουν σε απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας (πχ. διαβροχή
κατά την διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες θερμικές ή μηχανικές καταπονήσεις.
Τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι επίσης μονοκόμματα και κατασκευασμένα από διαφανές ή αδιαφανές γαλακτόχρωμο ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό
με διαπερατότητα πάνω από 90% (για τα διαφανή καλύμματα) χωρίς φυσαλίδες ή γραμμές ή
άλλα ελαττώματα. Τα πλαστικά καλύμματα δεν πρέπει να υφίστανται παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισμα) ούτε από την θερμότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή
του ίδιου του φωτιστικού.
13.1.1.3 Ηλεκτρικά όργανα – εσωτερικές καλωδιώσεις
Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά μέσα στα φωτιστικά σώματα σε ιδιαίτερο χώρο που
πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιμος και ειδικά μελετημένος για την απαγωγή της εκλυομένης
θερμότητας.
Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο πλαστικό υλικό
ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 100oC.
Για την διανομή του ρεύματος μέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από πορσελάνη, πολυαμίδη ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 100oC.
Οι εσωτερικές συρματώσεις των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερμική και
μηχανική αντοχή γι'αυτό προβλέπονται με αμιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) μονωτικό
μανδύα. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
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13.1.2 Φωτιστικά φθορισμού με λαμπτήρες TL-D
Φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φθορισμού, ενσωματωμένα σε ψευδοροφή, ανηρτημένα
σύμφωνα με το σύστημα της ψευδοροφής (όπως ορίζεται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη) και
διαστάσεις κατάλληλες για πλήρη ενσωμάτωση σε αυτήν.
13.2 Φωτιστικά σώματα εξωτερικών χώρων
13.2.1 Γενικές απαιτήσεις
13.2.1.1 Μεταλλικά μέρη
Το κράμα του αλουμινίου από το οποίο θα κατασκευασθούν τα διάφορα τμήματα των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχει μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό (κάτω από 0,05%) για να
εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή αυτού σε διαβρώσεις.
Όλα τα υπόλοιπα μεταλλικά τμήματα και εξαρτήματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι
βαμμένα με δύο στρώσεις υποστρώματος υψηλής πρόσφυσης και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος που θα ψηθεί σε υψηλή θερμοκρασία (βαφή φούρνου). Ειδικά δε για τα μεταλλικά μέρη
που συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στην ανάκλαση του φωτός των λαμπτήρων η βαφή θα
πρέπει να είναι λευκού χρώματος, στιλπνή και να μην αλλοιώνεται (κιτρινίζει) ούτε από την
θερμότητα των λαμπτήρων ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού.
13.2.1.2 Καλύμματα
Τα γυάλινα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοκόμματα (χωρίς ραφές) και
κατασκευασμένα από διαφανές γυαλί με διαπερατότητα πάνω από 90%.
Τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι επίσης μονοκόμματα και κατασκευασμένα από διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό με διαπερατότητα πάνω από
90%, χωρίς φυσαλίδες ή γραμμές ή άλλα ελαττώματα. Τα πλαστικά καλύμματα δεν πρέπει
να υφίστανται παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισμα) ούτε από την θερμότητα ούτε από
τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού.
Η στερέωση των καλυμμάτων πάνω στο κέλυφος θα γίνεται με την βοήθεια κατάλληλων
μανδάλων με ελατήριο ασφαλείας.
13.2.1.3 Προστασία – παρεμβύσματα στεγανότητας
Τα παρεμβύσματα στεγανότητας θα είναι από NEOPRENE, αιθυλοπροπυλένιο ή πυριτιούχο
πλαστικό ανθεκτικό στην θερμότητα και στις καιρικές επιδράσεις.
Τα φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα στην υποδοχή στερέωσης πάνω στον ιστό θα φέρουν
ειδικό αφρώδες πλαστικό στεγανοποιήσεως που θα επιτρέπει την διέλευση μόνο του τροφοδοτικού καλωδίου και θα αποκλείει την είσοδο σκόνης, εντόμων κλπ. μέσα στα φωτιστικά.
Τα φωτιστικά σώματα προστασίας IP 43 (DIN 40050) και πάνω θα φέρουν και κατάλληλους
στυπιοθλίπτες για την στεγανοποίηση της εισόδου του τροφοδοτικού καλωδίου.
13.1.2.4 Ηλεκτρικά όργανα – εσωτερικές καλωδιώσεις
Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά μέσα στα φωτιστικά σώματα σε ιδιαίτερο χώρο που
πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιμος και ειδικά μελετημένος για την απαγωγή της εκλυόμενης
θερμότητας.
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Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αμιαντούχο υλικό.
Οι λυχνιολαβές των λαμπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για το άναμμα τους θα πρέπει να
έχουν ονομαστική τάση ίση τουλάχιστον με την τάση εναύσεως.
Για την διανομή του ρεύματος μέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από πορσελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρματώσεις των φωτιστικών σωμάτων
πρέπει να έχουν υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή γι'αυτό προβλέπονται με αμιαντούχο ή
πυριτιούχο (SILICONE) μονωτικό μανδύα. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει επίσης να έχουν
ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Όσα φωτιστικά σώματα, τέλος προβλέπονται με λαμπτήρες που απαιτούν υψηλή τάση εναύσεως θα πρέπει να φέρουν ειδική διάταξη αυτόματης διακοπής της τροφοδοτήσεως αυτών
μόλις ανοίξει οποιοδήποτε τμήμα τους (π.χ. κάλυμμα κλπ.).
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι διπλής μονώσεως όσον αφορά τα όργανα αφής αυτών.

14. ΓΕΙΩΣΕΙΣ
14.1 Σύστημα γείωσης εσωτερικής εγκατάστασης
Για τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης εφαρμόζεται το σύστημα της ουδετέρωσης.
Οι γειώσεις όλων των μερικών πινάκων θα καταλήγουν στο ζυγό γείωσης του αντίστοιχου
γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, ο οποίος γεφυρώνεται με τον ουδέτερο κόμβο και γειώνεται
στο σύστημα γείωσης του κτιρίου (ισοδυναμική γέφυρα θεμελιακής γείωσης, τρίγωνο γείωσης ή άλλος γειωτής).
Ολα τα κυκλώματα της εγκατάστασης έχουν ιδιαίτερο αγωγό γείωσης διατομής ίσης με αυτή
των αγωγών φάσεων, που γειώνεται στο ζυγό γείωσης του αντίστοιχου μερικού πίνακα.
Γενικώς η διατομή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια με τους αγωγούς κυκλώματος για διατομές από 1,5 mm² μέχρι 16 mm². Για αγωγούς κυκλώματος από 16 έως 35 mm² το καλώδιο γείωσης θα είναι 16 mm². Για αγωγούς κυκλώματος 50 mm² και άνω το καλώδιο γείωσης
θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος.
Ολες οι μηχανές και συσκευές που συνδέονται μόνιμα στην ηλεκτρική εγκατάσταση (αντλίες
κλπ) θα γειώνονται. Επίσης γειώνονται όλα τα φωτιστικά σώματα και τα μεταλλικά μέρη της
εγκατάστασης.
Τα μεταλλικά μέρη των ψευδοροφών θα γειωθούν στους πλησιέστερους ηλεκτρικούς πίνακες
με αγωγό χαλκού διατομής 6 mm².
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3.2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.
Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων του κτιρίου είναι:
1.
2.
3.

Δίκτυο φωνής-δεδομένων
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας
Ηλεκτροακουστική εγκατάσταση

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Αγωγοί και καλώδια (π και δ)
- Σωλήνες καλωδίων (π και δ)
- Σχάρες καλωδίων (π και δ)
- Κυτία κλπ. εξαρτήματα (π και δ)
Ειδικότερα ανά εγκατάσταση υποβάλλονται:
1.
-

Τηλεφωνική Εγκατάσταση
Ερμάρια κατανεμητών (π)
Οριολωρίδες (π και δ)
Συστοιχίες Patch Panels (π και δ)
Πρίζες τηλεφώνων (π και δ)

2.
-

Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας
Ενισχυτικές διατάξεις (π και κ)
Εξαρτήματα διακλάδωσης(π και δ)
Πρίζες κεραίας τηλεόρασης (π και δ)

3. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΣΧΑΡΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
3.1 Σωλήνες προστασίας
3.1.1 Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς)
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι με εσωτερική μόνωση
και θα είναι σύμφωνοι με το άρθρο 16, 4 του Κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ
59/Β 55). Οι χαλυβοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους και με τα εξαρτήματά τους (μούφες,
καμπύλες, διακλαδωτήρες, ταύ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.
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3.1.2 Εύκαμπτοι χαλυβοσωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό
έλασμα που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση.
3.1.3 Σκληροί μονωτικοί σωλήνες (ευθείς)
Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55).
3.1.4 Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.
3.1.5 Ενισχυμένοι μονωτικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ)
Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC και θα έχουν ικανή αντοχή, ώστε να είναι
κατάλληλοι για εγκιβωτισμό στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος πριν την διάστρωση του
σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης και απόφραξης της διατομής τους από τις εργασίες σκυροδέτησης.
3.1.6 Γαλβανισμένοι σωλήνες
Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή μέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440,
για εγκατάσταση μέσα στα κτίρια και σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους. Οι γαλβανισμένοι σωλήνες δεν έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για την προστασία καλωδίων.
3.1.7 Πλαστικοί σωλήνες PVC 4 ΑΤ
Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 686 ή τα γερμανικά
πρότυπα DIN 8061/8062 και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καλωδίων σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους.
3.2 Κανάλια καλωδίων
3.2.1 Κανάλια επίτοιχα
Εξωτερικά επίτοιχα κανάλια διανομής πλαστικά, από PVC άριστης ποιότητας, ορθογωνικής
διατομής, ενδεικτικών διαστάσεων 20x12.5, 32x12.5, 40x16, 60x16, 75x20, 100x34, 100x50
και 130x50 mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP, με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης, αλλαγής
διεύθυνσης και τοποθέτησης των μηχανισμών των διακοπτών και ρευματοδοτών σ’ αυτά.
Το κανάλι, ανάλογα με τη διατομή του, θα μπορεί να είναι μονομερές, διμερές ή τριμερές για
το διαχωρισμό των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την εύκολη
τοποθέτησή του, όπως ακραία καλύμματα ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες,
διακλαδώσεις κλπ. ειδικά τεμάχια.

Το κανάλι θα φέρει επίσης όλα τα ειδικά εξαρτήματα που θα καθιστούν εύκολη την
τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. λήψεων. Οι διακόπτες, ρευματοδότες
κλπ. θα μπορούν να τοποθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτερικά, όταν απαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων.
3.3 Σχάρες και στηρίγματα καλωδίων
3.3.1 Σχάρες εσωτερικών χώρων
Σχάρες καλωδίων μεταλλικές, εσωτερικών χώρων, τυποποιημένης κατασκευής, από διάτρητη
λαμαρίνα, γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό, πάχους 0,8  1,5 mm, αναλόγως των διαστάσε-
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ων. Οι σχάρες μπορεί να φέρουν καπάκι, από λαμαρίνα, χωρίς όμως διάτρηση, επίσης γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιομηχανικού τύπου με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό.
3.3.2 Σχάρες εξωτερικών χώρων
Σχάρες καλωδίων μεταλλικές, εξωτερικών χώρων, τυποποιημένης κατασκευής, από λαμαρίνα
χωρίς διάτρηση, γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό, πάχους 0,8  1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες θα φέρουν καπάκι με μάνδαλο, επίσης από λαμαρίνα χωρίς διάτρηση,
γαλβανισμένη σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιομηχανικού τύπου με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις,
ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό.
3.3.3 Στηρίγματα καλωδίων
Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από
ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας
στον τοίχο (μόνο για καλώδια μικρής διαμέτρου).
Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα
είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
3.3.4 Σιδηροτροχιές (ράγες) καλωδίων
Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα έχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα είναι ισχυρά
γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασία τους.
Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως.
3.4 Κουτιά διακλάδωσης
Κουτιά διακλαδώσεων, ορθογωνικά ή τετράγωνα, για να διαφέρουν από τα κουτιά της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων, εγκεκριμένου τύπου, με ειδικά εξαρτήματα, κατάλληλα για τον
τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται.
Η σύνδεση των σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα υποδοχής ή κοχλίωσης
του σωλήνα.
Η είσοδος και η έξοδος καλωδίων από κουτιά καλωδίων θα γίνεται με στυπιοθλίπτες.
Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Kαλώδια
4.1.1 Καλώδια τύπου JYYe
Τηλεφωνικά καλώδια, συμβατικού δικτύου, με αγωγούς μονόκλωνους από ανωπτημένο επικασσιτερωμένο χαλκό, διαμέτρου Φ0,6 mm, κατά ζεύγη, με αγωγό γείωσης και θερμοπλαστική μόνωση (PVC), θωρακισμένοι με ταινία αλουμινίου, τύπου JYYe κατά VDE 0890, κατάλληλοι για εσωτερικά τηλεφωνικά δίκτυα.
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4.1.2 Καλώδια τύπου A-2Y(L)2Υ
Τηλεφωνικά καλώδια, συμβατικού δικτύου, με αγωγούς μονόκλωνους από ανωπτημένο χαλκό, διαμέτρου Φ0,6 mm, κατά ζεύγη, με αγωγό γείωσης και θερμοπλαστική μόνωση (PΕ),
θωρακισμένα με ταινία αλουμινίου, τύπου A-2Y(L)2Υ κατά VDE 0816, κατάλληλα για εξωτερικά τηλεφωνικά δίκτυα.
4.1.3 Καλώδια τύπου UTP
Kαλώδια τοπικών ψηφιακών δικτύων, χωρίς θωράκιση με αγωγούς από ανωπτημένο χαλκό
διατομής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραμένων ζευγών, με μόνωση πολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύπου UTP, κατηγορίας 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC IS 11801, EN 50173 και EIA/TIA568 Α Cat.6, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδομένων (DATA).
4.1.4 Καλώδια τύπου FTP
Kαλώδια τοπικών ψηφιακών δικτύων, απλής εξωτερικής θωράκισης φύλλου αλουμινίου, με
αγωγούς από ανωπτημένο χαλκό διατομής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραμένων ζευγών, με
μόνωση πολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύπου FTP, κατηγορίας 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC
IS 11801, EN 50173 και EIA/TIA-568 Α Cat.6, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδομένων (DATA).
4.1.5 Καλώδια FO
Kαλώδια οπτικών ινών, ψηφιακού δικτύου , τύπου FO 50/100 κατά ISO/IEC 11801 και EN
50173, 2,4,6,8 και 10 ινών.
4.2 Κατανεμητές δικτύου
4.2.1 Κατανεμητής οριολωρίδων συμβατικού δικτύου
Κατανεμητής συμβατικού τηλεφωνικού δικτύου με οριολωρίδες, της οριζόμενης στα σχέδια
χωρητικότητας, μικτονομημένος πλήρως.
Ο κατανεμητής αποτελείται από ερμάριο με πόρτα μεταλλικό βαμμένο ή πλαστικό με ικριώματα και βάσεις, οριολωρίδες κλπ. ειδικά εξαρτήματα, με οπές διέλευσης και στηρίγματα των
τηλεφωνικών καλωδίων, σήμανση και αρίθμηση οριολωρίδων, πινακίδα χαρακτηρισμού του
κατανεμητή και καρτέλλα αναγραφής κυκλωμάτων.
Οι οριολωρίδες τηλεφωνικού δικτύου θα είναι κατά DIN 47614, χωρητικότητας 10 ζευγών,
ταχείας σφηνωτής σύνδεσης και αυτόματης αποκοπής των άκρων των καλωδίων με ειδικό
εργαλείο, νέας τεχνολογίας χωρίς συγκόλληση ή σύσφιξη με κοχλίες, ενδεικτικού τύπου
ΚRONE LSA-PLUS.
Τα ερμάρια των κατανεμητών θα είναι ιστάμενα, επίτοιχα ή εντοιχισμένα (χωνευτά), ισχυρής
κατασκευής, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΟΤΕ και πολυτελούς εμφάνισης και στεγανότητητας IP 40 ή IP 54 κατά DIN 40050, ανάλογα με την κατηγορία του χώρου εγκατάστασης
κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης. Οι πόρτες των ερμαρίων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται, για εκτέλεση εργασιών μέσα σ'αυτά.
Τα καλώδια θα αναπτυχθούν και θα διευθετηθούν επιμελώς μέσα στον κατανεμητή και τα
άκρα τους θα συνδεθούν στις αντίστοιχες οριολωρίδες.
4.2.2 Κατανεμητής οριολωρίδων ψηφιακού δικτύου
Κατανεμητής ψηφιακού δικτύου τηλεφώνων και δεδομένων Κατηγορίας 5+ κατά ISO/IEC IS
11801, EN 50173 και EIA/TIA-568 Α, με οριολωρίδες της οριζόμενης στα σχέδια χωρητικότητας, μικτονομημένος πλήρως.
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Ο κατανεμητής αποτελείται από ερμάρια με ικριώματα οριολωρίδων, βάσεις, οριολωρίδες
κ.πλ. εξαρτήματα με στηρίγματα καλωδίων, σήμανση και αρίθμηση οριολωρίδων, πινακίδες
χαρακτηρισμού του κατανεμητή και καρτέλλα αναγραφής κυκλωμάτων.
Οι οριολωρίδες θα είναι χωρητικότητας 10 ζευγών, διαχωριστικές, Κατηγορίας 5+, κατά DIN
41611,1 και ISO/IEC 352,4, κατασκευασμένες από PBT/UL 94 VU, με εγκοπές τερματισμού
IDC, SILVER PLATED με χαρακτηριστικά:
 Απόσβεση < 1 db (0,1 dB/20 MHz)
 Παραφωνία (NEXT) < -66 dB,
ενδεικτικού τύπου KRONE LSA PROFIL 2/10, ταχείας σφηνωτής σύνδεσης και αυτόματης αποκοπής των άκρων των καλωδίων με ειδικό εργαλείο, χωρίς συγκόλληση.
Τα ερμάρια ικριωμάτων οριολωρίδων θα είναι μεταλλικά ανοιχτού τύπου με ράβδους στήριξης των οριωλορίδων ενδεικτικού τύπου KRONE MDF COM 91-2, διαστάσεων 700x429x2220
m και χωτηρικότητας 2 x 600 ζευγών.
Τα καλώδια του δικτύου θα αναπτυχθούν και θα διευθετηθούν επιμελώς στον κατανεμητή,
σύμφωνα με τους κανόνες κατασκευής ψηφιακών δικτύων Κατηγορίας 5 και τα άκρα τους θα
συνδεθούν στις αντίστοιχες οριολωρίδες.
4.2.3 Κατανεμητής συστοιχιών πριζών ψηφιακού δικτύου
Κατανεμητής ψηφιακού δικτύου τηλεφώνων και δεδομένων Κατηγορίας 6 κατά κατά ISO/IEC
IS 11801, EN 50173 και EIA/TIA-568 Α, με συστοιχίες πριζών RJ 45 (Patch Panels) της οριζόμενης στα σχέδια χωρητικότητας, μικτονομημένος πλήρως.
O κατανεμητής αποτελείται από ερμάρια με ικριώματα συστοιχιών πριζών RJ 45 (Patch
Panels), οπτικών κατανεμητών και ενεργών στοιχείων, καλώδια μικτονόμησης κλπ. ειδικά
εξαρτήματα και στηρίγματα καλωδίων, με σήμανση και αρίθμηση οριολωρίδων, πινακίδες χαρακτηρισμού του κατανεμητή και καρτέλλα αναγραφής κυκλωμάτων.
Οι συστοιχίες πριζών (Patch Panels) θα είναι χωρητικότητας 16 ή 24xRJ45 με εγκοπές τερματισμού IDC με τη μέθοδο LSA – PLUS και μεταλλικό πλαίσιο 19”, οδηγούς καλωδίων και
Patch Cords, Κατηγορίας 6, σύμφωνα με ΕΙΑ/ΤΙΑ ΤΒS 40-A, TIA/EIA SP-2840-Α και ISO DIS
11801, ενδεικτικού τύπου ALCATEL.
Τα ερμάρια ικριωμάτων συστοιχιών πριζών και ενεργών στοιχείων θα είναι μεταλλικά κλειστού τύπου, πλάτους 19”, χωρητικότητας 18-42 1U συστοιχιών των 24 πριζών RJ 45 διαστάσεων έως 900x450x2230 mm.
Τα καλώδια του δικτύου θα αναπτυχθούν και θα διευθετηθούν επιμελώς στον κατανεμητή,
σύμφωνα με τους κανόνες κατασκευής ψηφιακών δικτύων κατηγορίας 5+ και τα άκρα τους
θα συνδεθούν στις αντίστοιχες οριολωρίδες.
Η μικτονόμηση θα γίνει με τυποποιημένα καλώδια (Patch Cords) 4 ζευγών με απολήξεις RJ
45 στα άκρα τους, Κατηγορίας 6, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους.
Ενδεικτικός τύπος κατανεμητή και υλικών κατανεμητή: ALCATEL.
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4.2.4 Κατανεμητής Συστοιχιών Πριζών Ψηφιακού Δικτύου και Οπτικών Ινών
Κατανεμητής ψηφιακού δικτύου τηλεφώνων και δεδομένων Κατηγορίας 6 κατά κατά ISO/IEC
IS 11801, EN 50173 και EIA/TIA-568 Α, με συστοιχίες πριζών RJ 45 (Patch Panels) της οριζόμενης στα σχέδια χωρητικότητας, μικτονομημένος πλήρως.
O κατανεμητής αποτελείται από ερμάρια με ικριώματα συστοιχιών πριζών RJ 45 (Patch
Panels), οπτικών κατανεμητών και ενεργών στοιχείων, καλώδια μικτονόμησης κλπ. ειδικά
εξαρτήματα και στηρίγματα καλωδίων, με σήμανση και αρίθμηση οριολωρίδων, πινακίδες χαρακτηρισμού του κατανεμητή και καρτέλλα αναγραφής κυκλωμάτων.
Οι συστοιχίες πριζών (Patch Panels) θα είναι χωρητικότητας 16 ή 24xRJ45 με εγκοπές τερματισμού IDC με τη μέθοδο LSA – PLUS και μεταλλικό πλαίσιο 19”, οδηγούς καλωδίων και
Patch Cords, Κατηγορίας 5, σύμφωνα με ΕΙΑ/ΤΙΑ ΤΒS 40-A, TIA/EIA SP-2840-Α και ISO DIS
11801, ενδεικτικού τύπου ALCATEL.
Τα οπτικά Patch panels θα επιτρέπουν έως 12 οπτικές συνδέσεις τύπου ST, και θα τοποθετούνται επί του πλαισίου με δύο βίδες και θα διαθέτουν στην πίσω πλευρά κατάλληλο μεταλλικό δίσκο για το δέσιμο του καλωδίου των οπτικών ινών πριν αυτό αναπτυχθεί και την τοποθέτηση των υλικών/ εξαρτημάτων για την συγκόλληση των ινών.
Τρόπος τερματισμού:
Για τον τερματισμό των ινών θα ακολουθηθεί η τεχνική του Fusion Splicing με Pig Tail και
θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά:
- Splice Tray, στον δίσκο αυτό θα διευθετούνται οι ίνες του οπτικού καλωδίου πριν την
συγκόλληση με τα μονοϊνα στοιχεία, (Pig Tail).
- Splice Holder, πού θα προσαρμόζεται πάνω στο Splice Tray και θα αποτελεί την βάση
πάνω στην οποία τοποθετούνται οι θερμοσυστελλόμενοι προστατευτήρες των συγκολλήσεων.
- Pig Tail, αποτελείται από ένα τμήμα ίνας μήκους 1,5-2μ. όμοιων χαρακτηριστικών με
αυτές του καλωδίου όπου στην μία άκρη του φέρει ένα σύνδεσμο τύπου ST. H άλλη άκρη χρησιμοποιείται για την συγκόλληση με την αντίστοιχη ίνα.
Τα Pig Tails που χρησιμοποιούνται είναι ανάλογα του αριθμού των ινών που απαιτείται να
τερματισθούν. Η σύντηξη ίνας-Pig Tail θα πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα, το οποίο θα
αναλαμβάνει την απόλυτη ευθυγράμμιση των δύο στοιχείων, την κύρια λειτουργία της σύντηξης με ακτίνα Laser, τον έλεγχο των απωλειών της ένωσης, πού δεν πρέπει να είναι πάνω
από 0,5dB, και τέλος την θέρμανση του θερμοσυστελλόμενου. Όλες οι συνδέσεις θα ελεγχθούν και θα μετρηθούν από ειδικά όργανα.
Τα καλώδια του δικτύου θα αναπτυχθούν και θα διευθετηθούν επιμελώς στον κατανεμητή,
σύμφωνα με τους κανόνες κατασκευής ψηφιακών δικτύων κατηγορίας 6 και τα άκρα τους θα
συνδεθούν στις αντίστοιχες οριολωρίδες.
Η μικτονόμηση θα γίνει με τυποποιημένα καλώδια (Patch Cords) 4 ζευγών με απολήξεις RJ
45 στα άκρα τους, Κατηγορίας 6, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους.
Ενδεικτικός τύπος κατανεμητή και υλικών κατανεμητή: ALCATEL.
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4.2.5 Ερμάρια Ικριωμάτων
Τα ερμάρια ικριωμάτων συστοιχιών πριζών και ενεργών στοιχείων θα είναι μεταλλικά ανοικτού τύπου, πλάτους 19”.
Θα χρησιμοποιηθούν δύο τύπων ερμάρια, επιδαπέδα και επίτοιχα.
Τα επίτοιχα ερμάρια θα πρέπει να διαθέτουν μέγεθος 18ΗU, (1HU=4,45cm), ενώ τα επιδαπέδια θα έχουν τα τυποποιημένα μεγέθη: 25HU, 36HU, 42HU.
Η βάση τους θα έχει διαστάσεις 800Χ800 mm., θα διαθέτουν τέσσερις θύρες, εκ των οποίων
η εμπρόσθια θα διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο με τζάμι τύπου securit ή plexi glass.
H εμπρόσθια θύρα θα διαθέτει κλειδαριά, (οι άλλες θα πρέπει να ανοίγουν αφού έχει ανοίξει
αυτή), και να προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής της φοράς ανοίγματος, (αριστερά ή δεξιά).
Θα διαθέτει δύο οπές εισόδου των καλωδίων τόσο στην βάση όσο και στην οροφή.
Επίσης για την καλύτερη διευθέτηση των καλωδίων του δικτύου θα διαθέτει ειδικές μεταλλικές βάσεις πάνω στις οποίες θα δένονται τα καλώδια, ενώ παράλληλα πάνω και στην πλάγια
πλευρά του ικριώματος θα διαθέτουν, και στις δύο πλευρές, δακτυλίους συγκράτησης των
καλωδίων μικτονόμησης, (Patch Rings).
Οι πόρτες του ερμαρίου θα πρέπει να τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
εισόδου των καλωδίων και τερματισμού τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν γδαρσίματα πάνω στην επιφάνεια των. Επίσης η σχεδίαση τους θα επιτρέπει την επέκτασή τους ως μία ενιαία κατασκευή, (μία καμπίνα δύο θύρες).
Η καμπίνα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm., και βαμμένη
κατά RAL.
Το ικρίωμα θα αντέχει σε βάρος τουλάχιστον 250 Kgr.
Τα ερμάρια θα διαθέτουν πολύπριζο 19’’ 5 ηλεκτρολογικών λήψεων και ανεμιστήρες.
4.3 Τηλεφωνικές πρίζες
4.3.1 Πρίζες ψηφιακού δικτύου
Πρίζα λήψης τηλεφωνική ή δεδομένων RJ 45 μονή ή διπλή, κατά ISO 11801 και EN 50173,
ψηφιακού δικτύου, Κατηγορίας 6 κατά ΤΙΑ/ΕΙΑ ΤΒS 40-Α, TIA/EIA SP-28040-A, δηλαδή κατάλληλη για ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 1000 Mbit/s, θωρακισμένη, πλήρης με το κάλυμμα.
Ενδεικτικός τύπος : ALCATEL.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
5.1 Καλώδια
Καλώδιο κεραίας R-TV ομοαξονικό 75-5-1, χαρακτηριστικής αντίστασης 75 Ω, θωρακισμένο,
με εσωτερικό αγωγό χάλκινο μονόκλωνο μονωμένο με πολυαιθυλένίο, θωράκιση με ταινία και
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χάλκινο επιψευδαργυρωμένο πλέγμα και εξωτερική επένδυση από άσπρο PVC, χαμηλών απωλειών με απόσβεση 14 dB/100 m - 820 MHz.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.1 Καλώδια
6.1.1 Καλώδια μεγαφώνων
Καλώδιο εύκαμπτο με αγωγούς λεπτοπολύκλωνους από συρματίδια χαλκού με μόνωση PVC
και επένδυση PVC, τύπου HO5VV-F (NYMHY), ον. τάσης 300/500 V κατά VDE 0282, 402, για
σύνδεση των κυκλωμάτων μεγαφώνων προς το κέντρο ηλεκτροακουστικής.
6.1.2 Καλώδια μικροφώνων
Καλώδιο ομοαξονικό θωρακισμένο COAX 2x0.6+G και καλώδιο τηλεφωνικό A-2Y(L)2Y
10x2x0.6+G, για σύνδεση αναλογικού μικροφώνου και κονσόλας προς το κέντρο ηλεκτροακουστικής.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 101 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

3.2.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. ΓENIKA
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων ασφαλείας του συγκροτήματος και περιλαμβάνει:
1.

Την Εγκατάσταση Αντικλεπτικής Προστασίας.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Αγωγοί και καλώδια (π και δ)
- Σωλήνες καλωδίων (π και δ)
- Σχάρες καλωδίων (π και δ)
- Κυτία κλπ. εξαρτήματα (π και δ)

3. ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΧΑΡΕΣ – ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
3.1 Σωλήνες προστασίας
3.1.1 Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς)
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι με εσωτερική μόνωση
και θα είναι σύμφωνοι με το άρθρο 16, 4 του Κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ
59/Β 55). Οι χαλυβοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους και με τα εξαρτήματά τους (μούφες,
καμπύλες, διακλαδωτήρες, ταύ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.
3.1.2 Εύκαμπτοι χαλυβοσωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό
έλασμα που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση.
3.1.3 Σκληροί μονωτικοί σωλήνες (ευθείς)
Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55).
3.1.4 Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ)
Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.
3.1.5 Ενισχυμένοι μονωτικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ)
Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC και θα έχουν ικανή αντοχή, ώστε να είναι
κατάλληλοι για εγκιβωτισμό στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος πριν την διάστρωση του
σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης και απόφραξης της διατομής τους από τις εργασίες σκυροδέτησης.
3.1.6 Γαλβανισμένοι σωλήνες
Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή μέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440,
για εγκατάσταση μέσα στα κτίρια και σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους. Οι γαλβανιΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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σμένοι σωλήνες δεν έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για την προστασία καλωδίων.
3.1.7 Πλαστικοί σωλήνες PVC 4 ΑΤ
Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 686 ή τα γερμανικά
πρότυπα DIN 8061/8062 και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καλωδίων σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους.
3.2 Στηρίγματα καλωδίων
3.2.1 Στηρίγματα καλωδίων
Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από
ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας
στον τοίχο (μόνο για καλώδια μικρής διαμέτρου).
Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα
είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
3.2.2 Σιδηροτροχιές (ράγες) καλωδίων
Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα έχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα είναι ισχυρά
γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασία τους.
Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως.
3.3 Κουτιά διακλάδωσης
Κουτιά διακλαδώσεων, ορθογωνικά ή τετράγωνα, για να διαφέρουν από τα κουτιά της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων, εγκεκριμένου τύπου, με ειδικά εξαρτήματα, κατάλληλα για τον
τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται.
Η σύνδεση των σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα υποδοχής ή κοχλίωσης
του σωλήνα.
Η είσοδος και η έξοδος καλωδίων από κουτιά καλωδίων θα γίνεται με στυπιοθλίπτες.
Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55.
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3.2.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας
Εγκατάσταση σήμανσης ασφαλείας
Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και συναγερμού
Εγκατάσταση απλού υδροδοτικού δικτύου
Εγκατάσταση πυροσβεστήρων
Υλικά πυροδιαμερισματοποίησης

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή
πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα καταλόγων ή δείγματα (δ) για τα παρακάτω:
- Αγωγοί και καλώδια (π και δ)
- Σωλήνες προστασίας (π και δ)
- Ανιχνευτές όλων των τύπων (π)
- Κομβία συναγερμού (π)
- Κουδούνια συναγερμού (π)
- Φωτεινοί επαναλήπτες (π)
- Πίνακας πυρανίχνευσης (π)
- Σωληνώσεις και εξαρτήματα (π)
- Βάννες όλων των ειδών (π)
- Οργανα μέτρησης (π)
- Πυροσβεστικές φωλιές (π)
- Καταιωνητήρες (π και δ)
- Φορητά μέσα πυρόσβεσης (π)
- Υλικά πυροφραγμών (π)

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.1 Φωτιστικά ασφαλείας
3.1.1 Φωτιστικά κοινά με αυτόνομες μονάδες εφεδρικής τροφοδοσίας
Κοινά φωτιστικά, εξοπλισμένα με αυτόνομες μονάδες εφεδρικής τροφοδοσίας, με συσσωρευτές Cd-Ni για αυτονομία 90 min, μετατροπέα (Inverter) και διάταξη αυτόματης μεταγωγής,
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών.
3.1.2 Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας
Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, συνεχούς λειτουργίας, με ενσωματωμένες μονάδες εφεδρικής τροφοδοσίας με συσσωρευτές Cd-Ni για αυτονομία 90 min, μετατροπέα (Inverter) και
διάταξη αυτόματης μεταγωγής των παρακάτω τύπων:
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1. Φωτιστικό εφεδρικού φωτισμού, ορθογωνικό επίτοιχο, συνεχούς λειτουργίας, λαμπτήρα
LED 1x8 W με κομβία TEST και ON-OFF, ενδεικτικών τύπων GR-115 και GR-135, Olympia
Electronics.
2. Φωτιστικό εφεδρικού φωτισμού μεγάλων χώρων, με κιβώτιο και προβολείς 2x21 W, με
διακόπτες για κάθε προβολέα, ενδεικτικού τύπου GR-21, Olympia Electronics.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1 Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
Η σήμανση ασφαλείας αφορά στις οδεύσεις και στις εξόδους διαφυγής του κτιρίου και γίνεται
με ειδικά σήματα διάσωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 422/8.6.79, στο μέγεθος και το χρώμα που
καθορίζεται.
Τα σήματα διάσωσης θα είναι διαφώτιστες πινακίδες σήμανσης, αυτόνομες συνεχούς λειτουργίας, με λαμπτήρα φθορισμού 6 W – 150 Lm, με ενσωματωμένες μονάδες εφεδρικής
τροφοδοσίας με συσσωρευτές Cd-Ni για αυτονομία 90 min, μετατροπέα (Inverter) και διάταξη αυτόματης μεταγωγής.
4.1.1 Πινακίδες οδεύσεων
Διαφώτιστη πινακίδα σήμανσης φοράς κατεύθυνσης εξόδου διαφυγής, αυτόνομη με συσσωρευτή και τροφοδοσία από κύκλωμα φωτισμού ασφαλείας, αναρτημένη από την ψευδοροφή,
σύμφωνα με BS 5499 ή αντίστοιχο ΕΝ.
Ενδεικτικός τύπος : JSB STYLESIGN ή ισοδύναμη.
4.1.2 Πινακίδες εξόδων
Διαφώτιστη πινακίδα σήμανσης εξόδου (ΕΞΟΔΟΣ-EXIT) διαφυγής, αυτόνομη με συσσωρευτή
και τροφοδοσία από κύκλωμα φωτισμού ασφαλείας, αναρτημένη από την ψευδοροφή, σύμφωνα με BS 5499 ή αντίστοιχο ΕΝ.
Ενδεικτικός τύπος : JSB STYLESIGN ή ισοδύναμη.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
5.1 Γενικά
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση πυρανίχνευσης και συναγερμού έναντι φωτιάς, ώστε να παρέχεται πλήρης ασφάλεια στους προστατευμένους χώρους.
5.2 Ανιχνευτές
Οι ανιχνευτές θα συνδέονται κατά ζώνες με τον πίνακα με διπολικό καλώδιο. Οι βάσεις των
ανιχνευτών θα είναι από αυτοαπόσβεσιμο πλαστικό για επίτοιχη τοποθέτηση, κατάλληλες για
υγρούς χώρους και με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 53 (ή ΙΡ43).
Ο ανιχνευτής θα στερεώνεται στη βάση με σύστημα BAYONET.
Οι ανιχνευτές θα έχουν κυκλώματα προστασίας από αιχμές τάσεως, αντιστροφή πολικότητας
και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Το ηλεκτρονικό μέρος θα είναι ερμητικά προστατευμένο με ρητινώδεις ουσίες. Η βάση θα
έχει φωτεινή ένδειξη συναγερμού και θα μπορεί να συνδεθεί επαναλήπτης. Η μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση ενός βρόγχου πυρανιχνεύσεως να είναι τουλάχιστο 250 Ω. Η τάση λειτουργίας
των ανιχνευτών να είναι 20 VDC (ενδεικτικά). Η ευαισθησία του ανιχνευτού να μην μεταβάλλεται περισσότερο από 20% μεταβαλλομένης της τάσεως τροφοδοσίας κατά το ίδιο ποσοστό. Οι ανιχνευτές πρέπει να αποσυναρμολογούνται, ώστε να είναι δυνατός ο σωστός καθαρισμός τους. Η βάση θα διαθέτει επαφές για την ηλεκτρονική μέτρηση της μεταβολής της
ευαισθησίας του ανιχνευτού (τάση συναγερμού). Στη βάση των ανιχνευτών θα προστίθεται
ηλεκτρονικό κύκλωμα για αναγνώριση του συγκεκριμένου ανιχνευτού σε σήμα συναγερμού
(SINGLE IDENTIFICATIONS).
5.2.1 Ανιχνευτές καπνού τύπου Ιονισμού
Ο ανιχνευτής να διαθέτει μεταλλικό πλέγμα προστασίας από την εισχώρηση μικρών εντόμων
στο θάλαμο ιονισμού και θα είναι διπλού θαλάμου ιονισμού (μετρήσεως και συγκρίσεως).
Ο ανιχνευτής θα πρέπει να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά ως προς την ευαισθησία του (μεταβολή
της τάσεως συναγερμού), μηχανικά ως προς το άνοιγμα εισχωρήσεως των προιόντων καύσεως και χρονικά δηλαδή άμεσα ή με καθυστέρηση (για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών
από κάπνισμα). Η ραδιενεργός πηγή να είναι Αμερίκιο 241 και με μικρότερη εκπομπή από 1
μCurie.
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος : -25 έως +80ο C.
Επιτρεπτή σχετική υγρασία περιβαλλ. : 95%
Ειδικά οι ανιχνευτές ιονισμού πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 54
(EUROPEAN STANDARDS) με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 43 και να είναι εγκεκριμένοι
από τουλάχιστον 2 από τους προαναφερόμενους οργανισμούς.
Ενδεικτικός τύπος :

Notifier 1151

5.2.2 Φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές
Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, συμβατικού τύπου εγκεκριμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 54 πλήρης με βάση στηρίξεως κλπ. εξαρτήματα.
Ενδεικτικός τύπος :

Notifier 2351

5.2.3 Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
Ο ανιχνευτής θα δίνει συναγερμό στους 58 °C, ως προς την μέγιστη θερμοκρασία και θα
δίνει συναγερμό το πολύ σε 150" σε άνοδο της θερμοκρασίας ίση ή μεγαλύτερη των 10 °C
ανά πρώτο λεπτό και θα διαθέτει δύο αντιστάσεις (μετρήσεως και συγκρίσεως).
Ο ανιχνευτής πρέπει τις προδιαγραφές ΕΝ 54-5 με βαθμό προστασίας τουλάχιστο ΙΡ 65.
Ενδεικτικός τύπος :

Notifier 5351Ε

5.2.3 Κομβία συναγερμού
Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι να πιεστεί το κουμπί μετά την θραύση του τζαμιού. Θα φέρει
φωτεινή ένδειξη ενεργοποιήσεως και δεν θα επανέρχεται σε θέση ηρεμίας χωρίς ειδικό εργαλείο ή κλειδί.
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Βαθμός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 40. Η γραμμή τροφοδοσίας θα είναι επιβλεπόμενη από
διακοπή, γείωση ή βραχυκύκλωμα.
Ενδεικτικός τύπος :

Notifier WR2072/SR

5.2.4 Σειρήνες και Φωτεινοί επαναλήπτες
Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φωτεινό επαναλήπτη, ισχύος min 100 dB (A)/1 m,
εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 54 part 3, πλήρης με βάση κλπ. εξαρτήματα.
Περιλαμβάνονται :
 Στοιχείο ελέγχου (control module CMX-1).
 Τοπικό τροφοδοτικό UPS με συσσωρευτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
Ενδεικτικός τύπος : SYSTEM SENSORS EMA 24 FR SS.
5.2.5 Καλωδιώσεις
Καλώδιο εύκαμπτο με αγωγούς λεπτοπολύκλωνους από συρματίδια χαλκού με μόνωση PVC
και επένδυση PVC, τύπου HO5VV-F (NYMHY), ονομαστικής τάσης 300/500 V κατά VDE 0282,
402, κατάλληλο για χρήση ως καλωδίου δεδομένων και ελέγχου, για σύνδεση των συσκευών
συναγερμού με τον πίνακα πυρανίχνευσης. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται θα είναι γενικά
διατομής 2x1.5mm2, αλλά σε εγκαταστάσεις μικρής έκτασης θα είναι 2x1.0mm2,

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
7.1 Κατηγορία δικτύου
Απλό Υδροδοτικό δίκτυο με μόνιμη πίεση στις βάννες των πυροσβεστικών φωλεών.
Το δίκτυο της επέκτασης θα συνδεθεί προς το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης.
7.2 Σωληνώσεις και εξαρτήματα
Τα κεντρικά δίκτυα σωληνώσεων νερού θα κατασκευαστούν με τυποποιημένους σωλήνες και
εξαρτήματα, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο της εγκατάστασης ύδρευσης.
7.2.1 Οργανα διακοπής δικτύου
Αυτά είναι διακόπτες, βαλβίδες, βάνες και κρουνοί, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο της εγκατάστασης ύδρευσης.
Οι ειδικές βάνες θα είναι κατάλληλες για δίκτυα πυρόσβεσης, εγκεκριμένου από την Π.Υ. τύπου.
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7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Oι πυροσβεστήρες θα είναι χαλύβδινοι, εγκεκριμμένου τύπου, δοκιμασμένοι και βαμμένοι
χρώματος κόκκινου, σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τις οδηγίες λειτουργίας και ημερομηνία αναγόμωσης.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ορειχάλκινη δικλίδα ελέγχου με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας υπερπιέσεως και σωλήνα εκτόξευσης κατάλληλου μήκους με ακροφύσιο ή ελαστική χοάνη με υψηλή διηλεκτρική αντοχή.
Η δικλίδα ελέγχου πρέπει να επιτρέπει τη διακοπή της εκτόξευσης του πυροσβεστικού υλικού
από το δοχείο οποιαδήποτε στιγμή και να είναι ικανοποιητικά στεγανή μετά την διακοπή εκτόξευσης.
Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν μανόμετρα με κατάλληλη κλίμακα για τον έλεγχο
πίεσης της γόμωσης τους και χειρολαβή για την ασφαλή μεταφορά τους.
7.1 Φορητοί πυροσβεστήρες
Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα έχουν ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση και χειρολαβή.
Θα εγκατασταθούν πυροσβεστήρες των εξής τύπων:
7.1.1 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, κατηγορίας ΑBCE.
Τύπος Ρα 6 και Pα 12 kg.
7.1.2 Πυροσβεστήρες CO2
Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.
Τύπος C 5 kg.
7.2 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες
Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα έχουν τροχούς και χειρολαβή έλξης.
Θα εγκατασταθούν πυροσβεστήρες των εξής τύπων:
7.2.1 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
Τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, κατηγορίας BCE.
Τύπος Ρ 50 kg.
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8. ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
8.1 Πυροφραγμοί
Πυροφραγμοί προβλέπονται στις διελεύσεις σωλήνων και καλωδίων από το κέλυφος πυροδιαμερίσματος ή πυροπροστατευόμενου φρέατος, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
Στις διελεύσεις αεραγωγών προβλέπονται διαφράγματα πυρκαϊάς (Fire Dampers) που προδιαγράφονται στο κεφάλαιο "Εγκατάσταση Θέρμανσης-Αερισμού-Κλιματισμού".
Oι πυροφραγμοί προβλέπονται από πετροβάμβακα και με αρμολόγημα και επίχρισμα από ειδικά συνθετικά υλικά τύπου Flammastic, που διογκώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Oι πυροφραγμοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας αρμοδίου εργαστηρίου
της χώρας προέλευσης τους.
Τα υλικά των πυροφραγμών θα πρέπει να πληρούν, κατ' ελάχιστον τις πιο κάτω απαιτήσεις :








Να έχουν την ίδια αντοχή στη φωτιά, όσο και το χώρισμα στο οποίο τοποθετούνται.
Να μην μειώνουν την ικανότητα φόρτισης των καλωδίων.
Να μην είναι τοξικά.
Να είναι εύκαμπτα και να επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη ή απομάκρυνση καλωδίων ή σωλήνων.
Να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να μην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.
Να παρουσιάζουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή.
Να μην παρουσιάζουν το φαινόμενο γήρανσης.

8.1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων
Στις διελεύσεις σωληνώσεων από όρια πυροδιαμερισμάτων προβλέπεται η τοποθέτηση περιμετρικά των σωληνώσεων ειδικών συνθετικών υλικών, που διογκώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Στις διελεύσεις πλαστικών σωλήνων από όριο πυροδιαμερίσματος προβλέπεται η
επικάλυψή τους με πετροβάμβακα για 40cm εκατέρωθεν του ορίου του πυροδιαμερίσματος.
8.1.2 Καλώδια και σχάρες καλωδίων
Η προδιαγραφή καλύπτει :
1. Την πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων με τη βοήθεια επικάλυψης με ουσία επιβραδυντική της φωτιάς.
2. Την εγκατάσταση πυροφραγμών στα σημεία όπου καλώδια ή δέσμες καλωδίων διαπερνούν τοίχους ή οροφές (δάπεδα) με ορισμένη αντοχή στη φωτιά.
3. Την εγκατάσταση αγωγών καλωδίων
8.1.2.1 Πυροπροστασiα καλωδiων
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 :
α. H επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιμότητα των καλωδίων.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σελίδα 109 από 110

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

β. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε ειδους οργανικούς διαλύτες.
γ. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική.
δ. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτη, ώστε να επιτρέπει τη μεταφορά ή αφαίρεση καλωδίων μετά την εφαρμογή της.
ε. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες.
8.1.2.2 Πυροφραγμοί καλωδίων
H 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 :
1. O πυροφραγμός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγματοποίηση μετέπειτα αλλαγών,
όπως προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του πυροφραγμού με ένα μαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων
και την επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η
διατήρηση της αρχικής στεγανότητας του πυροφραγμού σε καπνό και αέρια.
2. 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 μονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί.
3. Ο πυροφραγμός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια.
Θέρμη 11/08/2016
Οι συντάξαντες

Θέρμη 11/08/2016

Θωμάς Μπαγιάρας
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αθανάσιος Γραμματικόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέρμη ___/___/______
Ο Επιβλέπων

Θέρμη ___/___/______

Θέρμη ___/___/______
Εγκρίθηκε.

Ιωάννης Χρυσαφίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.Ε.&Υ.Χ.
Καλλιόπη Καραγιαννίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Αν.Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.
Ιωάννα Γαλαζούλα
Πολιτικός Μηχανικός
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