
 
 

   

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕΩΝ 
ΤΕΜΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ, 62124 ΣΕΕΣ 
ΤΘΛ: 2321049104 

 

 
 

ΕΓΟ: 

 
ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΩΝ 
ΚΤΙΙΩΝΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νυν ΔΙ.ΡΑ.Ε) ΣΤΙΣ  
ΣΕΕΣ 

 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΣΡΑ 2014-2020 

Ρρόγραμμα «Ενεργειακι 
αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων ςτθν 
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ» 
ΚΩΔ. ΕΝΑΙΘ.:  2019ΕΡ00810019 

 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.590.500,00 €, με  ΦΡΑ 
 

 

 

ΣΕΕΣ  ,  ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2021 

 

ΤΕΥΧΘ  ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 

ΤΕΥΧΟΣ   2.1: 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΤΟΥ ΔΙΡΑΕ  ΣΕΩΝ 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 1 
 

Περιεχόμενα  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ............................................ 6 

    1.      ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................................................................ 6 

   2.      ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΤΙΙΩΝ  ..................................................................................................... 6 

   3.      ΤΕΥΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ .................................................................................................................. 9 

  4.     ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΟΥ  ΕΓΟΥ................................................................................................... 10 

      4.1   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΛΑΜΡΤΘΩΝ ..................................................................... 10 

         4.1.1    ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ................................................................................................................... 10 

         4.1.2    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ .................................................................................................................................... 13 

         4.1.3 ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ –ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ .... 14 

     4.2   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 550,19 KWP ............................................................... 16 

        4.2.1   ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................. 16 

        4.2.2  ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ........................................................................................................ 16 

4.2.2.1.  ΝΟΜΙΚΟ  ΡΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................... 16 

4.2.2.2  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ .................................................. 16 

        4.2.3  ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ - ΟΙΣΜΟΙ ............................................................................................................. 17 

4.2.3.1.  ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ .................................................................................................................... 17 

4.2.3.2.  ΟΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ................................................................. 18 

        4.2.4  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΡΟ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ ........................................................................... 19 

4.2.4.1  ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .......................................................................................................... 19 

        4.2.5  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΘΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΟΥ Φ/Β  ΣΤΑΘΜΟΥ ..................................................... 20 

4.2.5.1.  ΧΩΟΘΕΤΘΣΘ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ................................................................................................... 20 

4.2.5.2.  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ......................................................................................................... 21 

      ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   Φ/Β  ΡΛΑΙΣΙΩΝ ...................................................................................................... 22 

      ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Φ/Β ΡΛΑΙΣΙΩΝ .................................................................................... 24 

4.2.5.3.  ΑΝΤΙΣΤΟΦΕΙΣ (ΙΝΒΕΤΕΣ) ...................................................................................................... 25 

      ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ – ΘΕΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ............................................................................ 25 

      ΕΜΑΙΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΘΝ  ΜΘΧΑΝΙΚΘ  ΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  INVERTER ................................ 26 

      ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΙΝΒΕΤΕΣ ............................................................................................................... 27 

4.2.5.4.  ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΘΙΞΘΣ  Φ/Β ΡΛΑΙΣΙΩΝ ............................................................................................. 29 

     ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ Α,Β,Γ,Δ ΘΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΕΙ Θ ΡΑΑΚΑΤΩ ΣΤΘΙΞΘ: .............. 30 

     ΣΤΙΣ ΒΟΕΙΕΣ ΣΤΕΓΕΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ Α,Β,Γ ΚΑΙ Δ  ΘΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΕΙ Θ ΡΑΑΚΑΤΩ ΣΤΘΙΞΘ: .... 31 

4.2.5.5.  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ DC ΚΑΙ  AC - ΓΕΙΩΣΕΙΣ .......................................................................................... 32 

     4.2.5.5.1  ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΥΡΟ   ΤΑΣΘ   DC ............................................................................ 32 

     4.2.5.5.2  ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΥΡΟ   ΤΑΣΘ   AC ............................................................................ 33 

     4.2.5.5.3  ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ............................................................................................................... 34 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 2 
 

4.2.5.6.   ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ DC ΚΑΙ  AC ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ AC Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ................ 35 

     4.2.5.6.1  ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ DC .................................................................................................................. 35 

     4.2.5.6.2  ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ ΑC .................................................................................................................. 36 

     4.2.5.6.3  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ............................................................................ 36 

4.2.5.7  ΔΙΑΤΑΞΘ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΘΕ ΚΑΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΤΘΣ  
ΡΑΑΓΟΜΕΝΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ................................................................................................................... 37 

     4.2.5.7.1   ΜΕΤΘΤΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ .................................................................................... 37 

     4.2.5.7.2   ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ (ΑΔΔ) ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ .............................. 38 

4.2.5.8  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ &  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ Φ/Β 
ΣΤΑΘΜΟΥ .............................................................................................................................................. 39 

        4.2.6  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΜΕΤΘΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ- ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ........................ 41 

        4.2.7  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ .......................................................... 42 

   4.3  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ............................................. 43 

       4.3.1.  ΘΕΜΙΚΑ ΦΟΤΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ............................................................................... 44 

       4.3.2.  ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ............................................................................................................ 46 

       4.3.3.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ................................................................................. 46 

       4.3.4. ΤΕΥΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ................................................................................................................ 48 

       4.3.5. ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΕΤΕΡ) ΖΓΟΥ ......................................................................... 48 

      4.3.6.   ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ....................................................................................... 50 

        4.3.6.1. ΔΕΥΤΕΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ  ΔΙΑΝΟΜΘΣ ................................................................................................... 50 

            1.     ΥΛΙΚΟ  ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ......................................................................................................................... 50 

            2.     ΚΑΜΡΥΛΕΣ 90°-45°-30°-15° - ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ………………………………………………………………………………..…..50 

           3.    ΤΕΜΑΧΙΑ Τ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ............................................................................................................ 53 

       ΤΕΜΑΧΙΑ Τ ΡΑΟΧΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ........................................................................................................ 53 

           4.    ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΜΟΥΦΕΣ) ................................................................................................... 54 

           5.    ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΗΕΣ ...................................................................................................................... 55 

           6.    ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ .................................................................................................................... 55 

           7.   ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΘΣ ................................................. 57 

           8.    ΤΑΙΝΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ............................................................................................................................... 57 

           9.   ΜΑΞΙΛΑΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΘΣ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ (FOAM PADS) ...................................................................... 57 

          10.    ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ .......................................................... 58 

          11.   ΤΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ...................................................... 59 

A)   ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................ 59 

B)  ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΣΩΛΘΝΩΝ .................................................................................................................... 62 

C)   ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΙΣ .................................................................................................................................... 63 

D)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΜΟΥΦΩΝ) ........................................................................ 64 

E)   ΖΛΕΓΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΤΘΤΑΣ – ΥΔΑΥΛΙΚΘ  ΔΟΚΙΜΘ ............................................................................ 65 

F)   ΖΚΡΛΥΣΘ  ΣΩΛΘΝΩΝ .......................................................................................................................... 66 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 3 
 

G)  ΦΕΑΤΙΑ – ΧΥΤΟΣΙΔΘΑ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΦΕΑΤΙΩΝ ........................................................................ 67 

      ΧΥΤΟΣΙΔΘΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ............................................................................................................... 68 

H)  ΚΟΡΘ   ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ ................................................................................................... 68 

I)   ΑΡΟΞΘΛΩΣΘ   ΡΟΧΥΤΩΝ  ΚΑΣΡΕΔΩΝ ............................................................................................ 69 

J)   ΑΡΟΞΘΛΩΣΘ  ΡΛΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΩΜΑΤΟΣ  ΡΕΗΟΔΟΜΙΟΥ. ...................................................... 69 

K)  ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ  ΣΥΝΑΝΤΘΣΘΣ  ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ  ΟΚΩ ΚΑΤΑ  ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ....................................... 70 

L)   ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ   ΡΟΪΟΝΤΩΝ   ΕΚΣΚΑΦΩΝ ............................................................................................. 71 

M)  ΜΕΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  –  ΥΘΜΙΣΘ  ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΘ  ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ............................... 72 

       4.3.6.2.  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΣΥΝΔΕΣΘ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ............................................... 73 

         1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ............................................................................................ 73 

         2.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΟΥ ΘΑ ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ .................................................................... 74 

         3.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ................................................................................................................... 74 

         4.   ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ .................................................................................................................. 74 

A)  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ................................................................................................................... 74 

B)  ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΘ ΚΑΜΡΥΛΘ ΑΝΤΛΙΑΣ Q – Δ .................................................................................. 75 

C)   ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ .......................................................................................................... 75 

D)  ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΕΙΣΤΟΦΘΣ .................................................................................................................. 75 

E)   ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ................................................................................. 75 

F)   ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ .................................................................................................... 77 

G)  ΚΙΝΘΤΘΕΣ .......................................................................................................................................... 77 

H)  ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘΩΝ ..................................................................... 77 

I)   ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ΚΙΝΘΤΘΩΝ ................................................................................................ 78 

J)   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΜΑΝΟΜΕΤΑ - ΩΤΙΔΕΣ (ΦΛΑΝΤΗΕΣ) - ΣΥΣΤΟΛΕΣ. ........................................................ 78 

          5.    ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ....................................................................................................................... 80 

          6.    ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΤΕΡΙΣΤΟΦΘΣ ................................................................................................................. 81 

          7.    ΦΙΛΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ «Υ» .................................................................................................................. 81 

          8.    ΘΕΜΟΜΕΤΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΑ .............................................................................................................. 82 

ΘΕΜΟΜΕΤΑ ......................................................................................................................................... 82 

ΜΑΝΟΜΕΤΑ ........................................................................................................................................... 82 

          9.    ΜΕΤΘΤΕΣ - ΟΓΑΝΑ ............................................................................................................................. 83 

A)  ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΡΙΕΣΘΣ - ΔΙΑΦΟΙΚΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ...................................................................................... 83 

B)  ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................ 85 

        10.    ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ................................................................................................... 85 

A)  ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΤΘ ΡΙΕΣΘΣ ..................................................................................................... 86 

B)  ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΤΘ ΡΙΕΣΘΣ .................................................................................................. 86 

C)   ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΡΤΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ............................................................................................ 87 

D)  ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΛΘΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΙΣΤΟΦΘΣ ............................................................................ 87 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 4 
 

E)   ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΘΣ 50LT .................................................................................................... 87 

F)   ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ............................................................................................................................... 87 

G)  ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΙΣΤΙΚΑ ................................................................................................................... 88 

         11.   ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ................................................................................................................. 88 

A)  ΡΟΤΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ .................................................................................................................. 88 

B)  ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ........................................................................... 89 

C)   ΥΛΙΚΑ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................................... 92 

D)  ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ .......................................................................... 92 

E)   ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΘΤΘΩΝ ......................................................................... 92 

F)   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (ΜΙΚΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ) ................................................................................ 94 

G)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ........................................................................................................................ 94 

H)  ΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΡΕΤΑΣΕΩΝ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ............................................... 94 

I)    ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ  ΡΟΛΥΟΓΑΝΟ........................................................................................................... 95 

J)   ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ .......................................................................................................... 97 

K)  ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΜΕΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΛΘΩΜΘΣ .................................................................. 98 

         12.  MΕΤΑΤΟΡΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΥΘΜΙΣΘ ΣΤΟΦΩΝ ΚΙΝΘΤΘΩΝ  AC ............................................. 98 

      4.3.6.3. ΤΕΧΝΙΚΘ   ΡΕΙΓΑΦΘ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ............................. 102 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ..................................................... 102 

         1.   ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ............................................................................................ 107 

A)   ΕΝΑΛΛΑΚΤΘΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ .......................................................................................................... 107 

B)  ΥΘΜΙΣΤΙΚΘ ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ  
ΣΤΑΘΕΘΣ ΔΙΑΦΟΙΚΘΣ  ΡΙΕΣΘΣ ........................................................................................................ 108 

C)   ΔΙΑΤΑΞΘ ΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ (CONTROLLER) ................ 109 

D)  ΔΙΑΤΑΞΘ ΜΕΤΘΣΘΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ (ΘΕΜΙΔΟΜΕΤΟ / ΟΟΜΕΤΟ) ......................................... 116 

      ΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ .............................................................................................................................. 117 

      ΑΙΣΘΘΤΘΙΑ ΛΘΨΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΩΝ............................................................................................ 118 

     ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ ΡΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ (ΘΕΜΙΔΟΜΕΤΘΤΘΣ) .............. 118 

     ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΤΘ ΡΑΛΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΕΞΟΔΟ 4-20 MA ................................................ 120 

     ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΘ ΡΑΛΜΩΝ (PULSE TRANSMITTER) ............................................. 121 

     ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ ....................................................................................................................................... 121 

     ΖΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΞΘΣ ΜΕΤΘΣΘΣ (ΘΕΜΙΔΟΜΕΤΟ-ΟΟΜΕΤΟ) 121 

E)   ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ-ΦΛΑΝΤΗΕΣ .................................................................................... 122 

F)   ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ-ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ .............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

G)  ΦΙΛΤΑ ............................................................................................................................................. 123 

H)  ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ....................................................................................................................... 124 

I)  ΜΑΝΟΜΕΤΑ ..................................................................................................................................... 124 

J)  ΜΟΝΩΣΕΙΣ .......................................................................................................................................... 125 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 5 
 

K)  ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ .............................................................. 125 

L)   ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ................................................................................................. 126 

         2.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ........................................................................................... 127 

         3.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ  ΔΕΥΤΕΕΥΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΤΙΙΩΝ ............................ 128 

A)  ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ – ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ  ΔΕΥΤΕΕΥΟΝΤΟΣ   ΔΙΚΤΥΟΥ ............ 129 

         4.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΤΙΙΩΝ ................................. 130 

A)  ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 132 

B)  ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ – ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ ΤΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ .................... 133 

C)  ΘΕΜΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ....................................................................................................................... 134 

      4.3.6.4.  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ .................................................................... 136 

            1.  ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................. 136 

           2.  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ .......................................................................................................... 137 

A)   ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ................................................................................. 137 

B)  ΚΕΝΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΥ  (Κ.Σ.Ε.) ...................................................................................... 137 

           3. ΡΕΙΓΑΦΘ  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ............. 138 

A)   ΓΕΝΙΚΘ ΑΧΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ............................................................................................................. 138 

B)  ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ....................................................................... 139 

C)   GSM/GPRS MODEM ......................................................................................................................... 140 

D)  ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ   ΡΙΝΑΚΑΣ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ  Θ/Υ ................................................................ 141 

E)   ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ................................................................................................ 141 

    ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ....................................... 141 

    ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .............................................................. 142 

        ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ .......................................... 142 

        ΑΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ........................................................................................... 143 

       ΑΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ΘΕΜΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ .............................. 143 

 

 

  



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 6 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά το ζργο τθσ ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων του 

πρϊθν Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ που εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα του ΕΣΡΑ 2014-2020  ,τθσ 

Ρεριφζρειασ Κ.Μ. με τίτλο : «Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ» με κωδικό ΟΡΣ: 5029970 . 

  Για τθν ενεργειακι  αναβάκμιςθ   και   λόγω τθσ πλθκϊρασ των κτιρίων και τθσ ςυνεχοφσ χριςθσ 

τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και για να μθν διαταραχτεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, επιλζχτθκε 

να μθν μελετθκοφν παρεμβάςεισ ςτα κελφφθ και τα κουφϊματα των κτιρίων (δεδομζνου ότι και θ 

καταςκευι τουσ είναι ςχετικά αναβακμιςμζνθ ) , αλλά να εξεταςτοφν παρεμβάςεισ ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ των κεντρικϊν Θ/Μ εγκαταςτάςεων του Συγκροτιματοσ με απεξάρτθςθ από τα ορυκτά 

καφςιμα και τθν υιοκζτθςθ τθσ χριςθσ Ανανεϊςιμων Μορφϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.) και ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν τόςο για τθν παραγωγι και κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ  , όςο και για τθ 

κζρμανςθ των κτιρίων. 

 

    Στο εγκεκριμζνο  τεχνικό δελτίο τθσ πράξθσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω παρεμβάςεισ ςτα 

κτίρια, οι οποίεσ κα περιγραφοφν αναλυτικά ςτθ παροφςα τεχνικι περιγραφι και αποτελοφν το 

ςυμβατικό αντικείμενο του ζργου: 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ι φωτιςτικϊν ςτα κτίρια με λαμπτιρεσ τελευταίασ τεχνολογίασ 

τφπου LED ,ϊςτε να μειωκεί θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για φωτιςμό 

 Εγκατάςταςθ Φ/Β ςτακμοφ  ιςχφοσ  550,19 KWp  ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων , , που κα ςυνδεκεί 

ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ υπό κακεςτϊσ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ (net metering) με 

παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια περίπου ίςθ με τθν απομζνουςα θλεκτρικι κατανάλωςθ 

μετά τθν αλλαγι του φωτιςμοφ, και  

 Τθν καταςκευι εςωτερικοφ δικτφου διανομισ τθλεκζρμανςθσ και ςφνδεςθ του 

Συγκροτιματοσ με το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν (ΘΕΜΘ Α.Ε.) , ϊςτε  αφ 

ενόσ να αποκαταςτακοφν οι ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ των κτιρίων από τθν ελλιπι 

τροφοδοςία πετρελαίου που διαταράςςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και αφετζρου  να 

απεξαρτθκεί  το Κδρυμα  από  τθ καφςθ ρυπογόνων και ειςαγόμενων ορυκτϊν καυςίμων.    

 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΤΙΙΩΝ  
 

Το πρϊθν Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθ πόλθ των Σερρϊν ςτεγάηεται ςε ζνα ςυγκρότθμα 

δεκατριϊν (13)  κτιρίων (διϊροφα ι τριϊροφα ) διαφόρων χριςεων , ςε ζνα οικόπεδο 200  περίπου 

ςτρεμμάτων  

Θ καταςκευι των κτιρίων του πρϊθν Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με ζδρα τισ Σζρρεσ, ξεκίνθςε 

ςτα τζλθ του 1989 και ολοκλθρϊκθκε το 2007. Το κτιριακό ςυγκρότθμα φαίνεται ςτθ φωτογραφία 

που ακολουκεί και περιλαμβάνει τα παρακάτω κτίρια: 
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1. Κτίριο διδαςκαλίασ Α, που καταςκευάςκθκε ςε δφο φάςεισ. Αρχικά, ξεκινϊντασ από το ζτοσ 

1989 καταςκευάςκθκαν το υπόγειο, το ιςόγειο και ο πρϊτοσ όροφοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, το ζτοσ 

2007, προςτζκθκε ο δεφτεροσ όροφοσ του κτιρίου.  

2. Κτίριο διδαςκαλίασ Β, που καταςκευάςκθκε παράλλθλα με το κτίριο Α, ςε δφο φάςεισ. 

Αρχικά, ξεκινϊντασ από το ζτοσ 1989 καταςκευάςκθκαν το υπόγειο, το ιςόγειο και ο πρϊτοσ 

όροφοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, το ζτοσ 2007, προςτζκθκε ο δεφτεροσ όροφοσ του κτιρίου. 

3. Κτίριο διδαςκαλίασ Γ, που επίςθσ καταςκευάςκθκε ςε δφο φάςεισ. Αρχικά, ξεκινϊντασ από το 

ζτοσ 1990 καταςκευάςκθκαν το υπόγειο, το ιςόγειο και ο πρϊτοσ όροφοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, το 

ζτοσ 2007, προςτζκθκε ο δεφτεροσ όροφοσ του κτιρίου. 

4. Κτίριο διδαςκαλίασ Δ, που καταςκευάςκθκε παράλλθλα με το κτίριο Γ, ςε δφο φάςεισ. 

Αρχικά, ξεκινϊντασ από το ζτοσ 1990 καταςκευάςκθκαν το υπόγειο, το ιςόγειο και ο πρϊτοσ 

όροφοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, το ζτοσ 2007, προςτζκθκε ο δεφτεροσ όροφοσ του κτιρίου. 

5. Κτίριο διδαςκαλίασ και εργαςτθρίων Ε, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 1992 και αποτελείται 

από υπόγειο, ιςόγειο και πρϊτο όροφο. 

6. Κτίριο διδαςκαλίασ και εργαςτθρίων Η, που επίςθσ καταςκευάςκθκε το ζτοσ 1992 και 

αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο και πρϊτο όροφο. 

7. Κτίριο πολλαπλϊν χριςεων, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2004 και αποτελείται από 

υπόγειο, ιςόγειο και πρϊτο όροφο. 

8. Κτίριο διδαςκαλίασ των νζων τμθμάτων του ΤΕΙ (τμιματα Γεωπλθροφορικισ & 

Τοπογραφίασ), που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2004 και αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο και 

πρϊτο όροφο. 

9. Κτίριο Γραφείων Διοίκθςθσ, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 1992 και αποτελείται από υπόγειο, 

ιςόγειο, θμιϊροφο και πρϊτο όροφο. 
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10. Κτίριο Αμφικεάτρων, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2000 και αποτελείται από υπόγειο και 

ιςόγειο. 

11. Κτίριο Σπουδαςτικισ Λζςχθσ, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2007 και αποτελείται από 

υπόγειο, ιςόγειο και πρϊτο όροφο. 

12. Κτίριο Βιβλιοκικθσ, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2000 και αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο 

και πρϊτο όροφο. 

13. Κτίριο Κυλικείου, που καταςκευάςκθκε το ζτοσ 2007 και αποτελείται από υπόγειο και 

ιςόγειο. 

 

   Τα κτίρια του πρϊθν Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ είναι ανεξάρτθτα κερμαινόμενα και 

ψυχόμενα με λζβθτα ι  αερόψυκτουσ  ψφκτεσ  αντίςτοιχα ςε κάκε κτίριο, κερμικισ  ι ψυκτικισ  

ιςχφοσ όπωσ ςτον πίνακα 1 : 

 

 
      

    Οι μορφζσ ενζργειασ που καταναλϊνονται ςτο πρϊθν Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ςτισ Σζρρεσ είναι κερμικι και θλεκτρικι. Το ςυγκρότθμα ςιμερα καλφπτει τισ 

θλεκτρικζσ του ανάγκεσ από το δίκτυο μζςθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ και τισ κερμικζσ ανάγκεσ με καφςθ 

πετρελαίου κζρμανςθσ. Οι ψυκτικζσ ανάγκεσ των χϊρων γραφείων και ςυγκζντρωςθσ κοινοφ (ςτα 

κτίρια τθσ Διοίκθςθσ , των Ρολλαπλϊν χριςεων , των κτιρίων Α & Β , τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ ,του 

Κυλικείου, των Αμφικεάτρων και των αμφικεάτρων των Νζων Τμθμάτων) καλφπτονται από 

α/α ΚΣΙΜΑΣΑ

ΑΡ. 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ 

ΑΓΔΙΑ

ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΘΔΡΜΑΙΝΟΜΔ

ΝΧΝ ΥΧΡΧΝ     

σε  τ.μ.

ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΦΤΥΟΜΔΝΧΝ 

ΥΧΡΧΝ     σε  

τ.μ.

ΑΡ. ΛΔΒΗΣΧΝ 

* ΙΥΤ (σε 

Mcal/h)

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΘΔΡΜΙΚΗ 

ΙΥΤ σε 

Mcal/h

ΑΡ. ΦΤΚΣΧΝ 

* ΙΥΤ (σε 

KW)

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΦΤΚΣΙΚΗ 

ΙΥΤ σε 

KW

1 ΘΣΗΡΗΟ Α
48/1989  & 

160/2007
4.450,00 1.125,00 1* 530 530 1* 168 168

2 ΘΣΗΡΗΟ Β
48/1989  & 

160/2007
4.450,00 1.125,00 1*530 530 1* 168 168

3 ΘΣΗΡΗΟ Γ
230/1990  &  

149/2007
3.570,00 1* 530 530

4 ΘΣΗΡΗΟ Γ
230/1990  &  

149/2007
3.570,00 1*530 530

5 ΘΣΗΡΗΟ Δ  10/1992 2.120,00 1* 550 550

6 ΘΣΗΡΗΟ Ε  10/1992 3.080,00 1*300 + 1*400 700

7
ΠΟΙΙΑΠΙΩΛ 

ΥΡΖΔΩΛ

70/2004
2.210,00 2.210,00 1*300 + 1*40 340 1*168 + 1*27 195

8 ΛΔΑ ΣΚΖΚΑΣΑ
71/2004

6.970,00 370,00 2*300 600 2*25,5 51

9 ΓΗΟΗΘΖΖ 162/1992 2.650,00 2650 2*420 840 4*65,5 262

10
ΤΓΘΡΟΣΖΚΑ 

ΑΚΦΗΘΔΑΣΡΩΛ

89/2000
1.750,00 1.750,00 1*300+1*30 330 1*160+1*120 280

11
ΠΟΤΓΑΣΗΘΖ 

ΙΔΥΖ

130/2007
3.600,00 3.600,00 2*400+1*700 1.500 4*50+1*330 530

12 ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ 105/2000 2.300,00 0 1*300 300

13 ΘΤΙΗΘΔΗΟ 159/2007 268,00 268,00 1*60 60 1*70 70

40.988,00 10.848,00 7.340 1.724ΤΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑ 1:  ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΗ ΘΔΡΜΙΚΗ- ΦΤΚΣΙΚΗ ΙΥΤ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

ΣΧΝ ΔΡΡΧΝ
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θλεκτρικοφσ αερόψυκτουσ ψφκτεσ. Τα κτίρια Ε & Η κερμαίνονται με FCU και ςυνεπϊσ κα μποροφςαν 

να καλφψουν τισ ψυκτικζσ τουσ ανάγκεσ αν υπάρξει διακζςιμθ ψυκτικι ιςχφσ. Το κτίριο τθσ 

Βιβλιοκικθσ καλφπτει τισ ψυκτικζσ του ανάγκεσ με αυτόνομεσ τοπικζσ μονάδεσ split units.   

 

Τα κτίρια   χρθςιμοποιοφν  για τον φωτιςμό των χϊρων, τουσ παρακάτω τφπουσ φωτιςτικϊν: 

   Σε ποςοςτό 80% των φωτιςτικϊν ,φωτιςτικά με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ T8  των  58W , 36 W 

& 18 W 

  κακϊσ και ειδικοφ τφπου ςτα κτίρια  του Κυλικείου , τθσ Λζςχθσ, του Αμφικεάτρου 

(χωνευτά PL 2χ26W   , αρματοφρεσ με  λαμπτιρα  60W, χωνευτά  με λαμπτιρα αλογονιδίων 

μετάλλων 70W , κρεμαςτά με λαμπτιρα  Νατρίου υψθλισ πίεςθσ 150W, χωνευτά  τφπου 

Spot με λαμπτιρα αλογόνου 12V/ 35W , χωνευτά τφπου DL2000/E 200 TC-D18 και 

προβολείσ Ι 65 με λαμπτιρα Να 400 W). 

 

3. ΤΕΥΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Το ζργο κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ  : 

 Το  τεφχοσ Μελζτθσ Ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  

  Το  τεφχοσ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

 Το Τιμολόγιο τθσ μελζτθσ  Δθμοπράτθςθσ  

 Τθ  Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.). 

 Το  Ρροχπολογιςμό   τθσ  Μελζτθσ. 

 Το Χρονοδιάγραμμα/ Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων 

και  τα παρακάτω ςχζδια τθσ μελζτθσ: 

 ΦΒ1_ τοπογραφικό  όδευςθσ  καλωδίων  εγκατάςταςθσ  ΦΒ  ΔΙΡΑΕ   Σερρϊν   

 ΦΒ2_Κάτοψθ ςτζγθσ  κτιρίων    Α κ Β  

 ΦΒ3_ Κάτοψθ ςτζγθσ  κτιρίων    Γϋ κ Δϋ  

 ΦΒ4_Κάτοψθ  1ου  ορόφου   κτιρίων  Α&Β _Θζςθ   ινβζρτερσ  &  υποπινάκων   

 ΦΒ5_Kάτοψθ 2ου ορόφου κτιρίων  Γϋ κ Δϋ- Χϊροσ τοποκζτθςθσ ινβζρτερσ και πινάκων ΦΒ   

 ΦΒ6_Σχθματικό  διάγραμμα   θλεκτροδότθςθσ   ΔΙΡΑΕ  Σερρϊν 

 ΦΒ7_ Ενδεικτικι   διάταξθ  με  πάνελ  430Wp ςτισ ςτζγεσ  Αϋ κ Βϋ  

 ΦΒ8_ Ενδεικτικι  διάταξθ  με  πάνελ  430Wp ςτισ ςτζγεσ  Γϋ κ Δϋ   

 ΤΘ 1_ Οριηοντιογραφία  εςωτερικοφ  δικτφου  τθλεκζρμανςθσ 

  ΤΘ 2_ Τομζσ  ορυγμάτων_ φρεατίων  δικτφου   τθλεκζρμανςθσ 

  ΤΘ 3_Λειτουργικό  διάγραμμα   κεντρικοφ   υποςτακμοφ 

  ΤΘ 4_Λειτουργικό   διάγραμμα   υποςτακμοφ   κτιρίου 

   ΤΘ 5_Μονογραμμικό  διάγραμμα   θλ. Ρίνακα   κεντρικοφ   υποςτακμοφ  
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4. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΟΥ  ΕΓΟΥ 
 

  Στα επόμενα κεφάλαια ακολουκεί θ αναλυτικι    περιγραφι των εργαςιϊν των παρεμβάςεων του 

παρόντοσ ζργου 

 

4.1    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΛΑΜΡΤΘΩΝ 
 

4.1.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

   Ππωσ προαναφζραμε   τα  κτίρια του ΔΙΡΑΕ (πρϊθν ΤΕΙ  Κεντρικισ  Μακεδονίασ)  ςτισ Σζρρεσ 

χρθςιμοποιοφν για τον  φωτιςμό των χϊρων τουσ διάφορουσ τφπουσ φωτιςτικϊν. 

Σε ποςοςτό 80 % των φωτιςτικϊν είναι  φωτιςτικά με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ T8 των 58W, 36 W & 18 

W, ψευδοροφισ ι εξωτερικά ι ςτεγανοφ τφπου  και τα υπόλοιπα είναι ειδικοφ τφπου . 

  Τα ειδικοφ τφπου φωτιςτικά είναι  φωτιςτικά  χωνευτά PL 2Χ26W ,αρματοφρεσ με λαμπτιρα 60W, 

χωνευτά με λαμπτιρα αλογονιδίων μετάλλων 70W, κρεμαςτά με λαμπτιρα Νατρίου υψθλισ πίεςθσ 

150W, χωνευτά τφπου Spot  με λαμπτιρα αλογόνου 12V/ 35W, χωνευτά τφπου DL2000/E200 TC-D18 

και προβολείσ Ι 65 με λαμπτιρα Να 400 W). 

Για να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ επιλζχκθκε θ επιλεκτικι  

αντικατάςταςθ των πλζον ενεργοβόρων φωτιςτικϊν ι λαμπτιρων ςτουσ χϊρουσ κφριασ και 

εκτεταμζνθσ χριςθσ ανάλογα με το προφίλ λειτουργίασ των χϊρων των κτιρίων. 

Επιλζχκθκε θ αντικατάςταςθ κυρίωσ των λαμπτιρων ςτα φωτιςτικά που μποροφν να 

αντικαταςτακοφν με αντίςτοιχθσ φωτεινισ απόδοςθσ λαμπτιρεσ τεχνολογίασ LED (π.χ. φωτιςτικά 

φκορίου ι πυρακτϊςεωσ) και θ αντικατάςταςθ αρικμοφ φωτιςτικϊν που είναι κατεςτραμμζνα και 

χριηουν αντικατάςταςθσ κακϊσ και φωτιςτικϊν που δεν μποροφν να δεχτοφν λαμπτιρεσ Led 

αντίςτοιχθσ φωτεινισ απόδοςθσ. 

Τα χαρακτθριςτικά των λαμπτιρων και των φωτιςτικϊν που κα αντικαταςτακοφν, αναφζρονται 

αναλυτικά ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Ο τφποσ και οι ποςότθτεσ των  φωτιςτικϊν  και των  λαμπτιρων που προβλζπεται να τοποκετθκοφν 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΛΑΜΡΤΘΩΝ 
 

Α/Α Ρρόταςθ Αντικατάςταςθσ  Τεμάχια 
Κωδικόσ 

Αντικατάςταςθσ 

1 
Λαμπτιρασ LED τφπου Τ8 60 cm, ιςχφοσ ≤ 9 W, 
απόδοςθσ  ≥ 810lm, G13 ,230V 

4456 Λ1 

2 
Λαμπτιρασ LED τφπου Τ8 120 cm , ιςχφοσ ≤ 18 W, 
απόδοςθσ  ≥ 1700lm, G13 ,230V 

2795 Λ2 

3 
Λαμπτιρασ LED τφπου Τ8 150 cm, ιςχφοσ ≤ 22 W, 
απόδοςθσ  ≥ 2100lm, G13 ,230V 

714 Λ3 

4 Λαμπτιρασ  LED  τφπου αχλάδι   E27, ιςχφοσ ≤ 10 W, 316 Λ4 
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απόδοςθσ  ≥ 900lm, Ε 27 ,230V 

5 
Λαμπτιρασ  LED  τφπου SL  E27, ιςχφοσ ≤ 30 W, 
απόδοςθσ  ≥ 2500lm, ≥ IP44 , 220-240V 

170 Λ5 

6 
Λαμπτιρασ  LED  τφπου μανόλιασ Ε40 ςε  κρεμαςτό 
φωτιςτικό, ιςχφοσ ≤ 75 W, απόδοςθσ  ≥ 8000lm, 220-
240V 

126 Λ6 

7 
Φωτιςτικά τφπου LED πάνελ 60Χ60 για ψευδοροφι, 
ιςχφοσ ≤ 40W, απόδοςθσ  ≥ 4000lm ,230V 

46 Φ1 

8 
Φωτιςτικά τφπου LED  πάνελ 60Χ60 με βάςθ 
επίτοιχθσ  ςτιριξθσ, ιςχφοσ ≤ 40W, απόδοςθσ  ≥ 
4000lm ,230V 

28 Φ1& ΦΣ1 

9 
Φωτιςτικά τφπου  LED  πάνελ 30Χ120 με βάςθ 
επίτοιχθσ  ςτιριξθσ, ιςχφοσ ≤ 48W, απόδοςθσ  ≥ 
4500lm ,230V 

1259 Φ2& ΦΣ2 

10 
Φωτιςτικό LED τφπου PL 18W, ιςχφοσ ≤18 W, 
απόδοςθσ  ≥ 1800lm, IP20 ,230V 

651 Φ3 

11 
Ρροβολζασ  LED  , ιςχφοσ ≤ 150W, απόδοςθσ  ≥ 
15000lm, IP65 ,230V 

24 Ρ2 

 
    Στον Ρίνακα   που ακολουκεί, ςφμφωνα με τθ μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ,  φαίνεται ο 

αρικμόσ και θ κζςθ των προσ αντικατάςταςθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ανά κτίριο και επίπεδο και 

προςδιορίηεται θ ετιςια κατανάλωςι τουσ  ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ςφμφωνα με 

τθν ιςχφ τουσ : 
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     Οι  ποςότθτεσ και ο τφποσ των νζων λαμπτιρων και φωτιςτικϊν που κα τοποκετθκοφν, κακϊσ και  

θ  ιςχφσ τουσ και ο υπολογιςμόσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ από τα νζα φωτιςτικά και τουσ 

νζουσ λαμπτιρεσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ,  φαίνονται ςτον Ρίνακα    που 

ακολουκεί: 

 

Υωτιστικά

σώματα 

φθορισμού 

4χ18 W

Υωτιστικά

σώματα 

φθορισμού 

2χ58 W

Υωτιστικά

σώματα 

χωμευτά με 

PL 2χ26W

Προβολείς 

ΘΡ 65 με

λαμπτήρα 

Μα 400w

Καμπτήρας 

φθορισμού

,τύπου Σ8 60 

cm , ισχύος 

18 W

Καμπτήρας 

φθορισμού

,τύπου Σ8 

120 cm , 

ισχύος 36 W

Καμπτήρας 

φθορισμού

,τύπου Σ8 150 

cm , ισχύος 

58 W

Καμπτήρας 

Πυρ/σεως 

Δ27/40W

Καμπτήρας 

οικομομίας 

E27/60w

Καμπτήρας για 

κρεμαστό 

φωτιστικό τύπου

καμπάμας Ματρίου 

υψηλής πίεσης

E40/150W

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

υπογειο 5,69 1.810 94 4 5,61 1.785

ισογειο 18,08 15.335 144 3 20 18,02 15.284

1ος 16,88 10.738 144 3 16,82 10.700

2ος 13,50 8.586 740 3 13,44 8.548

υπογειο 5,05 602 84 3 4,99 595

ισογειο 15,62 13.246 130 3 6 15,56 13.195

1ος 15,26 9.705 130 3 15,20 9.667

2ος 13,50 8.586 740 3 13,44 8.548

υπογειο 6,61 3.502 20 74 28 6,61 3.502

ισογειο 14,88 12.615 81 64 32 12 10 14,64 12.411

1ος 14,09 8.960 80 62 32 12 13,85 8.807

υπογειο 5,02 4.260 20 30 28 5,02 4.260

ισογειο 17,45 14.799 85 106 32 12 20 17,21 14.596

1ος 16,18 10.290 85 104 32 12 15,94 10.138

υπογειο 1,13 240 8 8 1,07 227

ισογειο 12,68 13.441 55 20 30 12,08 12.805

1ος 8,49 5.398 68 7,89 5.017

υπογειο 0,64 76 16 1 0,62 73

ισογειο 22,20 23.536 104 10 15 52 21,16 22.434

1ος 18,48 11.753 105 10 44 19,18 12.198

υπογειο 5,98 228 18 0,72 27

ισογειο 16,89 10.958 168 144 7 11,66 7.561

1ος 12,90 3.282 508 48 3 12,05 3.065

υπογειο 8,10 1.236 87 3,48 531

ισογειο 42,10 37.412 1.014 20 37,30 23.725

1ος 38,78 24.667 1.044 20 38,38 24.412

υπογειο 3,08 117 52 3,02 115

ισογειο 12,77 11.818 28 6 376 12 9 12,20 11.296

μεσ/μα 4,16 1.589 31 104 1 1 4,18 1.595

1ος 9,04 3.450 15 396 8 8,53 3.254

υπογειο 8,80 336 64 42 4,84 185

ισογειο 19,62 13.223 6 220 120 8 15 11,90 8.022

υπογειο 12,22 466 0,00 0

ισογειο 33,27 29.135 431 3 4 32 102 7 35 33,13 29.013

1ος 10,00 6.357 123 24 60 6 11 9,78 6.218

υπογειο 6,55 6.945 324 12 6,31 6.691

ισογειο 11,42 16.299 13 4 448 5 10 11,14 15.899

1ος 7,26 6.156 380 6,84 5.800

υπογειο 0,94 36 26 0,94 36

ισογειο 9,32 20.471 20 5 16 3 10 4,05 8.893

514,64 371.664 74 1.259 651 24 4.456 2.795 714 316 170 126 458,80 331.128

13 ΙΤΚΘΙΔΘΟ

ΤΝΟΛΑ

10 ΤΓΙΡΟΣΖΛΑ

ΑΛΥΘΗΔΑΣΡΩΜ

11

ΠΟΤΔΑΣΘΙΖ 

ΚΔΦΖ

12 ΒΘΒΚΘΟΗΖΙΖ

7

ΠΟΚΚΑΠΚΩΜ 

ΦΡΖΔΩΜ

8 ΜΔΑ ΣΛΖΛΑΣΑ

9 ΔΘΟΘΙΖΖ

4 ΙΣΘΡΘΟ Δ

5 ΙΣΘΡΘΟ Δ

6 ΙΣΘΡΘΟ Ε

1 ΙΣΘΡΘΟ Α

2 ΙΣΘΡΘΟ Β

3 ΙΣΘΡΘΟ Γ

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΥΩΣΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΡΕ ΠΡΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ   ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ  Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (νυν ΔΙΠΑΕ) ΣΙ  ΕΡΡΕ

Α/Α ΙΣΘΡΘΟ
Δγκατ/μέμα 

KW

ΔΖΘΑ

ΙΑΣΑΜΑΚΩΖ

KWh

ΑΡΘΗΛΟ  ΥΩΣΘΣΘΙΩΜ ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΖ 

(τεμ.)

ΑΡΘΗΛΟ  ΚΑΛΠΣΖΡΩΜ (τεμ.) υμολική 

Θσχύς

Υωτιστικώμ 

για Αλλαγή 

(KW)

Δτήσια

Ιαταμάλωση 

Υωτιστικώμ για 

Αλλαγή (KWH)
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4.1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

   Θ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ κα ακολουκιςει τουσ κανονιςμοφσ - πρότυπα θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων χαμθλισ τάςθσ: 

1. Ο κανονιςμόσ ΕΛΟΤ HD384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» 

2. Θ υπουργικι απόφαςθ με κζμα «Θζματα Αςφάλειασ, Ελζγχου, Επανελζγχου και Σφνδεςθσ  

με τα δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ των Εςωτερικϊν  Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Φ.Ε.Κ Β'/ 

1222 /05.09.2006). 

3. Γερμανικοί κανονιςμοί DINκαι VDΕ ςυμπλθρωματικά προσ τουσ ελλθνικοφσ. 

4. Ελλθνικό / Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 1 : 2006, "Protection against lightning, 

5. ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1:2004 

6. ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-20:1997 

• Τροποποίθςθ Α 1:1998 ( Ιςχφει υποχρεωτικά από 1.4.2005) 

•Τροποποίθςθ Α 2:2004 (Ιςχφει υποχρεωτικά από 1.2.2006) 

Φωτιςτικά 

τφπου Led 

πάνελ 60Χ60  

ψευδοροφισ , 

ιςχφοσ ≤ 40 W 

(Φ1)

Φωτιςτικά 

τφπου Led πάνελ 

60Χ60 με βάςθ 

οροφισ , ιςχφοσ 

≤ 40 W (Φ1& 

ΦΣ1)

Φωτιςτικά τφπου 

Led πάνελ 30Χ120  

με βάςθ οροφισ , 

ιςχφοσ ≤ 48 

W(Φ2& ΦΣ2)

Φωτιςτικό 

LED  τφπου 

PL  , ιςχφοσ ≤ 

18 W (Φ3)

Ρροβολζασ   

LED, ιςχφοσ ≤ 

150 W(Ρ2)

Λαμπτιρασ 

LED , ιςχφοσ 

≤ 9 W ,τφπου 

Τ8 60 cm 

(Λ1)

Λαμπτιρασ 

LED, ιςχφοσ ≤ 

18 W , τφπου 

Τ8 120 cm 

(Λ2)

Λαμπτιρασ 

LED , ιςχφοσ 

≤ 22 W 

,τφπου Τ8 

150 cm (Λ3)

Λαμπτιρασ 

LED , ιςχφοσ 

≤ 10 W 

,τφπου 

αχλάδι  E27 

(Λ4)

Λαμπτιρασ 

LED Ε27, 

ιςχφοσ ≤ 30 

W , τφπου SL  

E27 (Λ5)

Λαμπτιρασ για 

κρεμαςτό 

φωτιςτικό τφπου 

μανόλιασ  Ε40 , 

ιςχφοσ ≤ 75 W 

(Λ6)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

υπογειο 5,69 1.810 94 4 2,11 670

ιςογειο 18,08 15.335 144 3 20 7,54 6.396

1οσ 16,88 10.738 144 3 6,94 4.415

2οσ 13,50 8.586 740 3 6,69 4.255

υπογειο 5,05 602 84 3 1,88 224

ιςογειο 15,62 13.246 130 3 6 6,45 5.470

1οσ 15,26 9.705 130 3 6,27 3.988

2οσ 13,50 8.586 740 3 6,69 4.255

υπογειο 6,61 3.502 20 74 28 2,91 1.541

ιςογειο 14,88 12.615 81 64 32 12 10 6,16 5.227

1οσ 14,09 8.960 80 62 32 12 5,78 3.676

υπογειο 5,02 4.260 20 30 28 2,12 1.794

ιςογειο 17,45 14.799 85 106 32 12 20 7,41 6.285

1οσ 16,18 10.290 85 104 32 12 6,78 4.310

υπογειο 1,13 240 8 8 0,46 97

ιςογειο 12,68 13.441 55 20 30 5,49 5.819

1οσ 8,49 5.398 68 3,26 2.076

υπογειο 0,64 76 16 1 0,30 36

ιςογειο 22,20 23.536 104 10 15 52 9,44 10.009

1οσ 18,48 11.753 105 10 44 8,44 5.368

υπογειο 5,98 228 18 0,18 7

ιςογειο 16,89 10.958 168 144 7 4,75 3.081

1οσ 12,90 3.282 508 48 3 5,66 1.439

υπογειο 8,10 1.236 87 0,87 133

ιςογειο 42,10 37.412 1.014 20 18,45 16.396

1οσ 38,78 24.667 1.044 20 18,99 12.079

υπογειο 3,08 117 52 1,14 44

ιςογειο 12,77 11.818 28 6 376 12 9 5,79 5.363

μες/μα 4,16 1.589 31 104 1 1 2,20 841

1οσ 9,04 3.450 15 396 8 4,24 1.620

υπογειο 8,80 336 64 42 1,91 73

ιςογειο 19,62 13.223 6 220 120 8 15 5,57 3.755

υπογειο 12,22 466 0,00 0

ιςογειο 33,27 29.135 431 3 4 32 102 7 35 12,18 10.669

1οσ 10,00 6.357 123 24 60 6 11 3,75 2.386

υπογειο 6,55 6.945 324 12 3,04 3.218

ιςογειο 11,42 16.299 13 4 448 5 10 5,22 7.444

1οσ 7,26 6.156 380 3,42 2.900

υπογειο 0,94 36 26 0,47 18

ιςογειο 9,32 20.471 20 5 16 3 10 1,58 3.480

514,64 371.664 46 28 1.259 651 24 4.456 2.795 714 316 170 126 202,54 150.855

13 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΑ

10
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΩΝ

11
ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΚΘ 

ΛΕΣΧΘ

12 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ

7
ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 

ΧΘΣΕΩΝ

8 ΝΕΑ ΤΜΘΜΑΤΑ

9 ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

4 ΚΤΙΙΟ Δ

5 ΚΤΙΙΟ Ε

6 ΚΤΙΙΟ Η

1 ΚΤΙΙΟ Α

2 ΚΤΙΙΟ Β

3 ΚΤΙΙΟ Γ

ΡΙΝΑΚΑΣ 3  :  ΤΥΡΟΙ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΡΤΘΩΝ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΙΣΧΕΙΣ ΚΑΙ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΛΛΑΓΘ

Α/Α ΚΤΙΙΟ
Εγκατ/μζνα 

KW

ΕΤΘΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ

Θ KWh

ΑΙΘΜΟΣ   ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (τεμ.) ΑΙΘΜΟΣ  ΛΑΜΡΤΘΩΝ  (τεμ.)

Συνολικι  

Ιςχφσ 

Φωτιςτικϊν 

για Αλλαγι 

(KW)  

Ετιςια 

Κατανάλωςθ 

Φωτιςτικϊν 

για Αλλαγι  

(KWH)
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4.1.3 ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ –
ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

       Ροιότθτα υλικϊν 

      Τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να είναι 

καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα,  χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

(αποδόςεισ, κ.λ.π. ) που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν κακορίηονται από τισ 

προδιαγραφζσ. 

 

Για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ονόματα καταςκευαςτϊν ςθμειϊνονται τα εξισ: 

 Υλικά των αναφερομζνων καταςκευαςτϊν που δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

δεν   κα  γίνονται δεκτά. 

 Τα ονόματα των καταςκευαςτϊν δεν αναφζρονται για να δεςμεφουν τθν προζλευςθ των 

υλικϊν, αλλά για να κακορίςουν το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ, αποδόςεων και 

τεχνικϊν   χαρακτθριςτικϊν. 

 Υλικά άλλων καταςκευαςτϊν που είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ μποροφν να  

χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο εφ’ όςον εγκρικοφν από τον επιβλζποντα μθχανικό. 

 

     Οι αναλυτικζσ προδιαγραφζσ των φωτιςτικϊν φαίνονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν.  Υλικά  καταςκευαςτϊν που δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ δεν κα γίνονται 

δεκτά. 

      Οι εργαςίεσ κα γίνονται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία ϊςτε να μθν διαταράςςεται θ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Το προςωπικό του αναδόχου ι του τυχόν υπεργολάβου που κα εκτελζςει 

τθν εργαςία κα διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία άδειεσ θλεκτρολόγου  

και κατά τθν εργαςία κα τθρεί όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ. 

 . 

    Οι  εργαςίεσ  που  απαιτοφνται  για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ  των λαμπτιρων  και των 

φωτιςτικϊν LED είναι οι εξισ: 

 Υποβολι προσ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία του ςυνόλου των υλικϊν (λαμπτιρεσ και 

φωτιςτικά όλων των τφπων). Τα υλικά που κα υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ κα είναι από 

προμθκευτζσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO από 

διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ και όλα τα υλικά κα φζρουν πιςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ CE. 

 Ρρομικεια και παράδοςθ ςτο χϊρο του ΔΙΡΑΕ  Σερρϊν  του ςυνόλου των υλικϊν. 

 Απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων και  τοποκζτθςθ των  λαμπτιρων  led. Οι 

εργαςίεσ αυτζσ κα πραγματοποιοφνται παρουςία αδειοφχου θλεκτρολόγου. Το ςφνολο 

των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ των παλαιϊν και εγκατάςταςθσ των νζων λαμπτιρων 

περιλαμβάνει τθν απομάκρυνςθ των καλυπτρϊν των φωτιςτικϊν για τθν πρόςβαςθ ςτο 

εςωτερικό των φωτιςτικϊν και τθν επανατοποκζτθςι τουσ. Σε φωτιςτικά που ζχουν 

ςπαςμζνα ι ακατάλλθλα καλφμματα ι άλλα παρελκόμενα (λυχνιολαβζσ , κλζμμεσ , κλπ) 

κα χρθςιμοποιοφνται ανταλλακτικά από τα φωτιςτικά που κα αντικαταςτακοφν και αν δεν 

υπάρχουν κα αντικαταςτακοφν με δαπάνθ του αναδόχου. Στθ τιμι μονάδασ 
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περιλαμβάνονται και τα παραπάνω. 

 Θ εργαςία αντικατάςταςθσ φωτιςτικϊν περιλαμβάνει τθν προςεκτικι αποξιλωςθ του 

παλιοφ φωτιςτικοφ , τθν προςαρμογι τθσ ςυνδεςμολογίασ ςτο νζο φωτιςτικό και τθν 

τοποκζτθςθ και ςφνδεςι του. 

 Δοκιμαςτικι λειτουργία νζων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων. 

 

     Σθμειϊνεται, ότι ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ διαχείριςθ του υλικοφ που κα αποξθλωκεί 

(λαμπτιρεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ , παλιά φωτιςτικά) , ϊςτε αυτό που μπορεί να 

επαναχρθςιμοποιθκεί να παραδοκεί ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Τ.Υ. για χριςθ ωσ 

ανταλλακτικϊν ι για δωρεάν  διάκεςθ ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου ι άπορουσ ςυμπολίτεσ μασ. 

 

      Τα  ακατάλλθλα προσ  επαναχρθςιμοποίθςθ υλικά (λαμπτιρεσ, εξαρτιματα , φωτιςτικά ) με 

ευκφνθ του αναδόχου κα απομακρυνκοφν  νομίμωσ προσ ανακφκλωςθ. 
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4.2    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 550,19 KWp  

 
4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

      Θ παροφςα περιγραφι  αφορά τισ εργαςίεσ  προμικειασ και εγκατάςταςθσ  ενόσ  φωτοβολταϊκοφ 

ςτακμοφ  ιςχφοσ  550,19 KWp  ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων  Α, Β, Γ και Δ  ,  που κα ςυνδεκεί  ςτο δίκτυο 

του ΔΕΔΔΘΕ υπό κακεςτϊσ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ (net metering) με παραγόμενθ θλεκτρικι 

ενζργεια περίπου ίςθ με τθν απομζνουςα θλεκτρικι κατανάλωςθ μετά τθν ωσ  άνω   αλλαγι του 

φωτιςμοφ ςφμφωνα με τθ μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ . 

 

4.2.2 ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

   Για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ του Φ/Β ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του (κζςθ, Φ/Β ςτοιχεία, 

αντιςτροφείσ, πλαίςια, ςτθρίγματα, καλωδιϊςεισ, διατάξεισ αςφαλείασ κλπ) λαμβάνονται υπόψθ οι 

παρακάτω κανονιςμοί κακϊσ και το ιςχφον  νομικό πλαίςιο: 

 

4.2.2.1. ΝΟΜΙΚΟ  ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

 ΥΑ 12323/ΓΓ175/09: (ΦΕΚ Β 1079/4-6-09): «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξθσ Φ/Β ςυςτθμάτων 

ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων». 

 ΥΑ 18513/22-9-10 (ΦΕΚ 1557/Β/22-9-10): «Συμπλιρωςθ ειδικοφ προγράμματοσ ανάπτυξθσ 

Φ/Β ςυςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ». 

  ΥΑ 9154/28-2-11: «Τροποποιιςεισ ειδικϊν όρων για τθν εγκατάςταςθ Φ/Β και θλιακϊν 

ςυςτθμάτων   ςε γιπεδα, οικόπεδα και κτίρια». 

 ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014: «Εγκατάςταςθ μονάδων ΑΡΕ από αυτοπαραγωγοφσ με 

ςυμψθφιςμό ενζργειασ». 

 ΥΑ ΑΡΕΘΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ 1547Β/5.5.2017): «Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν  

ςτακμϊν από αυτοπαραγωγοφσ  με εφαρμογι ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ι εικονικοφ 

ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ». 

 ΥΑ /ΥΡΕΝ/ΔΑΡΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019): «Εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ 

από αυτοπαραγωγοφσ με εφαρμογι ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ι εικονικοφ ενεργειακοφ 

ςυμψθφιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρου 14Α του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, και από 

Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ με εφαρμογι εικονικοφ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ςφμφωνα με το 

άρκρο 11 του ν. 4513/2018.» 

 

4.2.2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

 VDE 0100-Part 520: "Selection and erection of equipment-cable, wires and wiring systems". 

 VDE 0100-Part 712: "Requirements for special installations or locations-PV power supply 

systems" 
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 VDE 0126-1-1: "Automatic disconnection device between a generator and the public low-

voltage grid". 

 IEC   364-7-712:   "Electrical installations of building-Part 7-712:Requirements for special 

installations or locations-Solar photovoltaic (PV) power supply system" 

 ΕΛΟΤ HD 384: «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ». 

 ΕΝ 50081-1: "Electromagnetic Compatibility-Generic emission Standard-Parts 1- 2:Residential, 

Commercial and Light Industry". 

 ΕΛΟΤ  ΕΝ 50160: «Χαρακτθριςτικά τάςθσ που παρζχεται από τα δθμόςια δίκτυα διανομισ» 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 50164: «Εξαρτιματα αντικεραυνικισ προςταςίασ (Lighting protection 

components)». 

 IEC 60364-7-712: "Electrical installation of buildings-Solar Photovoltaic (PV) Power Supply 

Systems". 

 ΕΛΟΤ EN 61000.03.02: «Θλεκτρομαγνθτικι ςυµβατότθτα». 

 IEC EN 61173: "Overvoltage protection for PV power generating systems" 

 IEC EN 61215/2005: "Design qualification and the type approval of PV modules" ι 

 IEC 61727 ed 2.0 (2004): "PV Systems-Characteristics of the utility interface". 

 EN-IEC 61646: "Thin-film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type 

Approval" 

 ELOT EN 61730: "Low- voltage surge protective devices". 

 IEC 61683: "PV systems-Power conditioners-Procedure for measuring efficiency". 

 IEC EN 61730: "Photovoltaic (PV) module safety qualifications". 

 IEC 62116: "The procedure of islanding prevention measures for utility interconnected 

photovoltaic inverters". 

 ΕΛΟΤΕΝ 62305: «Αντικεραυνικι προςταςία-Protection against lighting». 

 IEC 62446: "Grid connected PV Systems-Minimum requirements for system documentation, 

commissioning tests and inspection". 

 ΥΡΕΚΑ/ΚΑΡΕ: «Οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςθ Φ/Β Συςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ». 

 Handbook of Photovoltaic Science and Engineering - A.Luque, S. Hegedus (Wiley 2003). 

 Photovoltaic systems: planning and installing - A guide for installers, architects and engineers. 

(Deutsche Gesellshaft fur Sonnenenergie - Berlin 2008). 

 Background Information to the Installers Guide for Small Scale Mains Connected PV. 

 Contractors: BRE EA Technology Halcrows Sundog. 

 

4.2.3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ - ΟΙΣΜΟΙ 

 

4.2.3.1.   ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ 

 

∆ΕΘ : Δθμόςια  Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ  

ΔΕΔΔΘΕ       :            Διαχειριςτισ  Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ  Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

DC        : Direct Current 

EN                : European Norm 

ΕΛΟΤ            :            Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ 
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Ε.. : Εναλλαςςόμενο εφμα 

IEC :  :             International  Electrotechnical  Commission  

IP : :              International Protection 

Μ/Σ : Μεταςχθματιςτισ 

Μ.Τ. : Μζςθ Τάςθ 

Σ.Α.Ρ.      :                Σφςτθμα Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ  

ΣΘΕ : Σφςτθμα ΘλεκτρικισΕνζργειασ 

Σ.. : Συνεχζσ εφµα 

Φ/Β : Φωτοβολταϊκό 

 Υ.Τ. : Υψθλι Τάςθ  

Χ.Τ. : ΧαμθλιΤάςθ 

VDE : Verband  der Elektrotechnik Elektronik Informations technik 

PV : :             PhotoVoltaic 

 

4.2.3.2.   ΟΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

Φ/Β πλαίςιο ι Φ/Β πάνελ : Θ ενεργι επιφάνεια ενόσ επί μζρουσ τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ για τθ 

ςυλλογι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και τθ μετατροπι τθσ ςε θλεκτριςμό. Αποτελείται από  ζνα 

ςφνολο κυψελϊν, θλεκτρικά ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ και τοποκετθμζνων ςε προςτατευτικό 

μεταλλικό πλαίςιο που περικλείεται από επιφάνειεσ κατάλλθλων υλικϊν. 

Αντιςτροφζασ ι Μετατροπζασ ι Inverter: Διάταξθ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν ςτοιχείων 

τοποκετθμζνων ςε ειδικό κιβϊτιο µε ςτόχο τθ μετατροπι παραμζτρων του παραγόμενου θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατά µε αυτά του δικτφου διανομισ ρεφματοσ του ΔΕΔΔΘΕ. 

DC Καλϊδια: Οι καλωδιϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο τμιμα παραγωγισ Συνεχοφσ εφματοσ.  

AC Καλϊδια: Οι καλωδιϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο τμιμα μεταφοράσ Εναλλαςςόμενου 

ρεφματοσ. 

Κυτία διαςφνδεςθσ: Στεγανζσ διατάξεισ για τθ διαςφνδεςθ καλωδίων. 

Ρίνακεσ: Στεγανά μεταλλικά (ςυνικωσ) κιβϊτια, για τθν τοποκζτθςθ και προςταςία διατάξεων 

ελζγχου και προςταςίασ του ςυςτιματοσ. 

Βάςεισ ςτιριξθσ: Σφνολο μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν ενςωμάτωςθ των Φ/Β πλαιςίων ςε ενιαίεσ 

επιφάνειεσ και τθ ςτιριξι τουσ ςτθ ςτζγθ ι το δϊμα. 

Φ/Β ςφςτθμα: Ρλιρθσ και αυτόνομθ μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που είναι 

εγκατεςτθμζνθ ςε δϊμα ι ςτζγθ κτιρίου ι εγκατάςταςθσ ι ςε οικόπεδο. 

Διαςυνδεδεμζνο Φ/Β ςφςτθμα: Μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ  ενζργειασ 

που είναι διαςυνδεδεμζνθ µε το δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ του ΔΕΔΔΘΕ. 

Στοιχειοςειρά (String):  Σφνολο Φ/Β πλαιςίων θλεκτρικά ςυνδεδεμζνων ςε ςειρά. 
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4.2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΡΟ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

    Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθν 

παροφςα και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  και  τθν  μελζτθ  τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα υλικά 

που κα επιλζξει , τθ προμικεια , τθν εγκατάςταςθ, τθ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ , τθν 

λειτουργία και ςυντιρθςθ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκζσ κυψζλεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 550,19 KWp  

ςφμφωνα με τθ παροφςα τεχνικι περιγραφι , τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ και τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και απαιτιςεισ του ΔΕΔΔΘΕ. 

     

   4.2.4.1  ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να υποβάλλει 

προσ ζγκριςθ όλο τον επιμζρουσ εξοπλιςμό με τα τεχνικά φυλλάδια , πιςτοποιθτικά, εγγυιςεισ του 

κακϊσ και πλιρθ μελζτθ εφαρμογισ του φ/β ςτακμοφ με τα  υλικά που κα επιλζξει , ςφμφωνα με τθν 

παροφςα τεχνικι περιγραφι και προδιαγραφζσ ,που κα περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτο τα κάτωκι: 

i. Τεχνικι Ρεριγραφι του φ/β  ςτακμοφ , του εξοπλιςμοφ και των προδιαγραφϊν του. 

ii. Σχζδια χωροκζτθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυγκεκριμζνα 

a. Χωροκζτθςθ - γενικι διάταξθ και λεπτομζρειεσ εξοπλιςμοφ και οδεφςεων 

b. θλεκτρολογικά ςχζδια (μονογραμμικά, γείωςθσ και θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ  

DC και AC). 

iii. Αναλυτικοί υπολογιςμοί διατομϊν  και πτϊςεων τάςθσ καλωδίων (DC & AC). 

iv. Εκτφπωςθ τθσ αποδεκτι σ διαςταςιολόγθςθσ των Inverter DC/AC με τα προςφερόμενα Φ/Β 

πλαίςια από λογιςμικό τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ των Inverter DC/AC. 

v. Οι βάςεισ ςτιριξθσ των φ/β πλαιςίων κα είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά Ευρωκϊδικα 1 & 3 και 

ΕΑΚ 2000. 

vi. Ενεργειακι μελζτθ απόδοςθσ του Φ/Β ςτακμοφ με ζγκριτο λογιςμικό (ενδεικτικά 

αναφζρονται τα PVSYST ι PVSOL). Θα πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ όλεσ οι απϊλειεσ 

(π.χ. απϊλειεσ καλωδιϊςεων, ςκιάςεων, επικακίςεων,  κ.λ.π.).  

vii. Αναλυτικό ςχεδιαςμό γείωςθσ και αντικεραυνικισ προςταςίασ με ανάλυςθ κινδφνου 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02, για τισ ςτάκμεσ προςταςίασ που ορίηονται ςτο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 

viii. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό χρονοδιάγραμμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τθν επανζκδοςθ  των  άδειϊν  εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ που απαιτοφνται 

για τθν εγκατάςταςθ του ζργου και να υποβάλλει ςτο ΔΕΔΔΘΕ κάκε απαιτοφμενθ μελζτθ και διλωςθ 

ετοιμότθτασ  για τθν διαςφνδεςθ του φωτοβολταϊκοφ ςτο δίκτυο.. 

Θ ςυνολικι ιςχφσ του υπό εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι 550,19KWp 

ςε Standard Test  Conditions (STC)1 με μζγιςτθ απόκλιςθ ± 500Wp. 
1 Αναφζροντασ STC  εννοοφμε τισ τυποποιθμζνεσ ςυνκικεσ ελζγχου που είναι ζνταςθ θλιακισ ακτινοβολίασ 1000W/m2, 

κερμοκραςία 25oC και μάηα αζρα (ΑΜ) 1,5. 
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Τα βαςικά ςτοιχεία για τθ ςχεδίαςθ και επιλογι του Φ/Β ςυςτιματοσ κα είναι: 

 Θ  ονομαςτικι ιςχφσ ςε Standard Test Conditions (STC) να είναι τα 550,19  KWp, με μζγιςτθ 

απόκλιςθ ± 500Wp. 

 Θ βζλτιςτθ ενεργειακι απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 

 Θ τιρθςθ των υφιςτάμενων κανονιςμϊν και νομοκεςίασ ϊςτε το Φ/Β ςφςτθμα να είναι από  τθ 

µία αςφαλζσ και λειτουργικό και από τθν άλλθ να µθν αλλοιϊνει τθν γενικότερθ αιςκθτικι των 

κτιρίων. 

Τζλοσ, εφίςταται θ προςοχι ςτθν επιλογι του προτεινόμενου εξοπλιςμοφ όπου βαςικό ςτοιχείο είναι 

θ απόλυτθ ςυμβατότθτα μεταξφ των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων ϊςτε να διαςφαλίηονται οι 

βζλτιςτεσ ςυνκικεσ απόδοςθσ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία του κάκε ςυςτιματοσ. 

 

4.2.5 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΘΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΟΥ Φ/Β  ΣΤΑΘΜΟΥ   

 

4.2.5.1. ΧΩΟΘΕΤΘΣΘ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

   Στο ςχιμα που ακολουκεί δίνεται θ εικόνα των κτιρίων του πρϊθν ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ (νυν 

ΔΙΡΑΕ) ςτισ Σζρρεσ. Το πλιρεσ υπό κλίμακα διάγραμμα χωροκζτθςθσ του φ/β ςτακμοφ  δίνεται ςτα 

πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ ςτο τεφχοσ ςχεδίων.  
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   Ο φωτοβολταϊκόσ ςτακμόσ κα εγκαταςτακεί ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων Α,Β,Γ και Δ και θ ςφνδεςι του 

με το δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ κα γίνει ςτον υποςτακμό που βρίςκεται ςτο υπόγειο του κτιρίου τθσ 

Σπουδαςτικισ Λζςχθσ. 

Ρρόκειται για κτίρια με δίρρικτθ  μεταλλικι ςτζγθ από τραπεηοειδι πάνελ πολυουρεκάνθσ  με κλίςθ 

5ο και κατάλλθλο προςανατολιςμό (άξονασ κτιρίων Ανατολι –Δφςθ). 

 Ο εξοπλιςμόσ του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ κα αποτελείται από : 

1. Φωτοβολταϊκά πλαίςια 

2. Αντιςτροφείσ (Ινβζρτερσ)  

3. Βάςεισ ςτιριξθσ  

4. Καλωδιϊςεισ DC και  AC - Γειϊςεισ 

5. Θλεκτρικοί υποπίνακεσ DC και AC και Γενικόσ Ρίνακασ AC Φ/Β  Στακμοφ 

6. Διάταξθ ςφνδεςθσ του Φ/Β ςτακμοφ ςτο Δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ και μζτρθςθσ τθσ 

παραγόμενθσ ενζργειασ 

7. Εγκατάςταςθ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ απόδοςθσ του Φ/Β ςτακμοφ 

 

4.2.5.2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΛΑΙΣΙΑ 

 

Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ επιφάνειασ των ςτεγϊν και προκειμζνου να εγκαταςτακοφν πάνελ 

ςυνολικισ ιςχφοσ 550,19 KWp, κα χρθςιμοποιθκοφν πάνελ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 430Wp. 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ κα εγκαταςτακοφν ςτισ ςτζγεσ των παραπάνω κτιρίων ςτθ μεν : 

 νότια πλευρά τουσ  με ειδικά ςτθρίγματα  για ςτζγεσ με πάνελ  πολυουρεκάνθσ  και με τθ 

κλίςθ τθσ υπάρχουςασ ςτζγθσ,  εξαςφαλίηοντασ ελάχιςτθ απόςταςθ του κάτω μζρουσ 

του πάνελ από τθ ςτζγθ  10 cm ϊςτε να υπάρχει επαρκισ αεριςμόσ τουσ και να 

διαςφαλίηεται θ απορροι όμβριων υδάτων  και  χιονιοφ , 

 ςτθ δε βόρεια πλευρά με τριγωνικζσ βάςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθ τοποκζτθςθ των 

απαιτοφμενων πάνελ με νότιο προςανατολιςμό και κλίςθ 5ο  ωσ προσ το οριηόντιο 

επίπεδο. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των προβολϊν των Φ/Β πλαιςίων ςτθ βόρεια ςτζγθ (δφο 

διαδοχικϊν βάςεων ςτον άξονα βορρά νότου) ςτο οριηόντιο επίπεδο κα πρζπει να είναι 

κατάλλθλθ για τθν αποφυγι ςκιάςεων επί των Φ/Β πλαιςίων. Κατά τθ τοποκζτθςθ των 

Φ/Β πλαιςίων ςτισ βάςεισ ςτιριξθσ κα διαςφαλίηεται ελάχιςτθ απόςταςθ τθσ κάτω 

πλευράσ των από τθν επιφάνεια τθσ ςτζγθσ 10 cm ϊςτε να διευκολφνεται θ απορροι 

όμβριων υδάτων και χιονιοφ. 

 

     Για τθ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ των ενδιαφερομζνων να λθφκεί υπόψθ ότι ςτισ μεν ςτζγεσ των 

κτιρίων Α και Β υπάρχει κυρίδα επίςκεψθσ για διζλευςθ ατόμων ςτθ ςτζγθ ενϊ ςτα κτίρια Γ και Δ δεν 

υπάρχει πρόςβαςθ ςτθ ςτζγθ και κα απαιτθκεί από τον ανάδοχο χωρίσ επιπλζον αμοιβι να 

τοποκετιςει  ςτθ κζςθ που απεικονίηεται ςτα ςχζδια ςτεγανι κυρίδα επίςκεψθσ (κουπόλα)  

διαςτάςεων 60χ60 εκ. και κλίμακα πρόςβαςθσ. Κατά το ςχεδιαςμό τθσ διάταξθσ των πάνελ κα 

λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ  και κα λθφκεί πρόνοια για τθν αποφυγι 

ςκιάςεων (από ςτθκαία τθσ ςτζγθσ ,τισ απολιξεισ των καπνοδόχων των κτιρίων, κλπ.) και για τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ προσ τισ υπάρχουςεσ υδρορροζσ.  
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 Ρροδιαγραφζσ   φ/β  πλαιςίων 

 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια κα είναι μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου, ονομαςτικισ ιςχφοσ υπό ςυνκικεσ 

STC μεγαλφτερθσ των 430Wp, καινοφργια και πρόςφατθσ καταςκευισ (τελευταία διετία). Θ 

θμερομθνία καταςκευισ τουσ, όπωσ και θ χϊρα καταςκευισ τουσ κα πιςτοποιείται με ζγγραφο του 

καταςκευαςτι.  

   Τα πάνελ κα πρζπει ςτο ςφνολό τουσ να προζρχονται από καταςκευαςτικό οίκο µε αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία ςτθν καταςκευι τουσ και µε οργανωμζνθ παραγωγικι μονάδα.  

 

   Τα πλαίςια που κα τοποκετθκοφν κα  πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ 

πιςτοποιθμζνεσ από αναγνωριςμζνο φορζα (ι αντίςτοιχεσ) : 

• Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon terrestrial 

photovoltaic (PV) modules [1993-04]  

• Electrical TUV Spec TZE 2.572.09 “Safety class II test on Photovoltaic (PV) Modules’’ ι 

αντίςτοιχο , 

•   να διακζτουν «Declaration of conformity CE» του καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν 

2004/108/EC (ι 93/97/EC ι 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» και τθν 

2006/95/EC (ι 93/68/EC ι 73/23/EC) «Low voltage directive». 

    

Τζλοσ τα Φ/Β πλαίςια κα πρζπει να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο  τισ παρακάτω  αποδόςεισ  και 

εγγυιςεισ: 

1. Απόδοςθ φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου ,υπό ςυνκικεσ STC,   ≥19%. 

2. Ονομαςτικι κερμοκραςία κυψζλθσ (Normal Operating Cell Temperature)  ≥ 45oC 

3. Απόδοςθ φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου εγγυθμζνθ κατά το 10ο και 25ο ζτοσ από τθν θμερομθνία 

εγκατάςταςθσ κα  είναι ≥93  % και ≥ 84 % αντίςτοιχα. 

4. Εγγφθςθ καταςκευισ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ≥ 10  ζτθ. 

   

     Κάκε Φ/Β γεννιτρια κα διακζτει ςτεγανό τερματικό κυτίο (≥IP65), που κα είναι ςτακερά 

προςαρτθμζνο ςτθν κορυφι του panel ςτθν οπίςκια πλευρά του. Τα κυτία αυτά περιζχουν τον 

Θετικό και τον Αρνθτικό πόλο εξόδου, που καταλιγουν μζςω καλωδίων ςε βφςματα τφπου Multi 

Contact (MC) και 3 διόδουσ “by pass” για προςταςία από ανάςτροφα ρεφματα.  

     H καταςκευι των Φ/Β πλαιςίων κα πρζπει να ακολουκεί τισ οδθγίεσ IEC-EN 61215 και για τθν 

προςταςία τισ οδθγίεσ  IEC 61730 – Class A (µε μόνωςθ Class II). Ο καταςκευαςτισ των πλαιςίων κα 

πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ,ISO 14001 και ISO 18001. Θ επιβεβαίωςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα µε τισ παραπάνω οδθγίεσ κα αποδεικνφεται µε τα ςχετικά πιςτοποιθτικά 

που κα παρζχονται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. Για φωτοβολταϊκζσ κυψζλεσ που 

καταςκευάηονται εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να φζρουν τθν ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ με CE, 

μαηί με όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ, που όμωσ να ζχουν πιςτοποιθκεί από 

κάποιο ανεξάρτθτο πιςτοποιθτι, ι πιςτοποιθμζνο οργανιςμό (που να ζχει οριςτεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). 

Τα προςφερόμενα Φ/Β πλαίςια κα πρζπει να: 

• είναι τθσ ιδίασ τεχνολογίασ και κατάλλθλα για τθ διακζςιμθ επιφάνεια. 
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• είναι του ιδίου καταςκευαςτι. 

• ζχουν τισ ίδιεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ. 

• ζχουν τον ίδιο αρικμό Φ/Β κυψελϊν και ιδίων διαςτάςεων, ςε όμοια θλεκτρικι  

               ςυνδεςμολογία μεταξφ τουσ  

• ανικουν ςτθν ίδια ςειρά, όπωσ προκφπτει από τθν επίςθμθ κατθγοριοποίθςθ του 

              καταςκευαςτι.  

• ζχουν προςταςία από Potential Induced Degradation (PID) - "Anti PID Technology" με 

               υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ με το IEC 62804. 

• αντοχι ςε αλατονζφωςθ με υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ με το IEC 61701 

• αντοχι ςε αμμωνιακι διάβρωςθ με υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ με το IEC  

              62716 

• Τα Φ/Β πλαίςια ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι με το πζρασ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ να μποροφν να  

                ανακυκλωκοφν ςε  κζντρο ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με τθν οδθγία πλαίςιο για τα απόβλθτα  

               2008/98/EC και τθν αναδιατφπωςθ οδθγίασ αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

               εξοπλιςμοφ και τον κανονιςμό μεταφοράσ αποβλιτων (1013/2006/EC) 

    

 Κάκε Φ/Β πλαίςιο κα πρζπει να φζρει ευανάγνωςτθ πινακίδα, θ οποία κα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν 

πίςω πλευρά του και κα αναφζρει τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

• Τφπο και καταςκευαςτι 

• Μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφ (να είναι >430Wp) 

• Αρικμό ςειράσ παραγωγισ (Serial Number) 

• Τον διεκνι Ευρωπαϊκό οργανιςμό και τα πρότυπα βάςει του οποίου γίνεται θ πιςτοποίθςθ  

               του προϊόντοσ. 

Ο καταςκευαςτισ των ΦΒ πλαιςίων απαιτείται να εφαρμόηει προθγμζνεσ μεκόδουσ ελζγχου και 

παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ και ςυγκεκριμζνα, τθν κατά 100% φωτογράφιςθ των Φ/Β πλαιςίων 

με κάμερεσ τεχνολογίασ θλεκτροφωταφγειασ (electroluminescence – EL) και τιρθςθ ψθφιακοφ 

αρχείου εικόνων EL για κάκε S/N πλαιςίου. Κατά τθν παράδοςι τουσ τα φωτοβολταϊκά πλαίςια κα 

ςυνοδεφονται από Flash Reports όπου κα αναγράφεται θ ιςχφσ τουσ όπωσ μετράται για το κακζνα 

χωριςτά (ςε ςυνδυαςμό με το μοναδικό αρικμό καταςκευαςτι – barcode) πριν από τθν ζξοδό τουσ 

από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Αποδεκτι γίνεται μόνο κετικι ανοχι επί τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. 

 

     Οι αποδόςεισ των Φ/Β πλαιςίων κα πρζπει να αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια και 

να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εγκεκριμζνου φορζα πιςτοποίθςθσ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

κάκε πάνελ κα προκφπτουν από τα αντίςτοιχα φυλλάδια του καταςκευαςτι και κα περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιςτο τα εξισ μεγζκθ: 

 Φυςικά χαρακτθριςτικά: 

o Βάροσ 

o Διαςτάςεισ 

o Αρικμόσ και τφποσ κυψελϊν 

o Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 

o Μζγιςτθ μθχανικι καταπόνθςθ 

o Υλικό πλαιςίου 
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 Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τόςο ςε Τυπικζσ Συνκικεσ Δοκιμισ (STD - Standard Test 

Conditions) όςο και ςε ςυνκικεσ ονομαςτικισ κερμοκραςίασ λειτουργίασ κυψελϊν (NOCT - 

Normal Operation Cell Temperature) 

o Ονομαςτικι μζγιςτθ ιςχφσ 

o Ονομαςτικι ενεργειακι απόδοςθ 

o Ονομαςτικι τάςθ ςθμείου μεγίςτθσ ιςχφοσ 

o Ονομαςτικό ρεφμα ςθμείου μεγίςτθσ ιςχφοσ 

o Τάςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ 

o εφμα βραχυκυκλϊματοσ 

 

 Επίςθσ κα πρζπει να αναφζρονται και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

o Απόκλιςθ από ονομαςτικι ιςχφ εξόδου 

o Συντελεςτζσ κερμοκραςίασ Isc, Voc και Pmax 

o Μζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ 

 

  Απαιτιςεισ  Εγκατάςταςθσ φ/β πλαιςίων 

 

Κακότι τα θλεκτρολογικά χαρακτθριςτικά των φ/β πλαιςίων παρουςιάηουν αποκλίςεισ μεταξφ τουσ 

(mismatches) & προκειμζνου να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ετιςια παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

κα πρζπει ο Ανάδοχοσ, πριν προχωριςει ςτθν εγκατάςταςθ των φ/β πλαιςίων, να προβεί ςε 

ταξινόμθςθ (sorting) των φ/β πλαιςίων: 

 Θ ταξινόμθςθ των φ/β πλαιςίων κα γίνεται ανά ομάδεσ ςυνολικισ ιςχφοσ ίςθσ με το άκροιςμα 

τθσ ιςχφοσ που χρειάηονται δφο inverters DC/AC, ςφμφωνα με τθν διαςταςιολόγθςθ που ζχει  

προτακεί (π.χ. αν ζχουν επιλεγεί inverters ιςχφοσ DC/AC 70,00 kW τότε οι ομάδεσ για τθν 

ταξινόμθςθ κα είναι περίπου των 140 kW). Οι μετριςεισ των θλεκτρολογικϊν χαρακτθριςτικϊν 

που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι αυτζσ που καταγράφονται ςτα Flash Reports του 

καταςκευαςτι. 

 H μζγιςτθ διαφορά των τιμϊν ρεφματοσ ςτα υπό ταξινόμθςθ φ/β πλαίςια δεν κα πρζπει να 

ξεπερνάει τα 0,02 Α ςτο μζγιςτο ςθμείο λειτουργίασ (Ιmpmin – Impmax≤ 0,02 A). 

 Θ διαφορά μεταξφ τθσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ καταγεγραμμζνθσ τιμισ τάςθσ ςτο ςθμείο 

μζγιςτθσ ιςχφοσ (Pmax) για κάκε ανεξάρτθτθ ςτοιχειοςειρά που ςυνδζεται ςτο ίδιο MPPT του 

Inverter DC/AC δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 3,0 Volt. 

 

Κατά τθν εγκατάςταςθ των φ/β πλαιςίων κα πρζπει να τθροφνται ςτο απόλυτο τα ακόλουκα: 

•Ο Ανάδοχοσ, , κα πρζπει να φροντίηει ϊςτε το προςωπικό του να λαμβάνει και να τθρεί όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ προφυλάξεισ και μζτρα αςφαλείασ που επιτάςςει θ Ελλθνικι Νομοκεςία και οι Τεχνικοί 

Κανονιςμοί Αςφαλοφσ Εργαςίασ για τθν εργαςία υπό τάςθ κακϊσ κάκε μεμονωμζνο φ/β πλαίςιο 

δφναται να παράξει τάςθ άνω των 45,00 Volt Σ.. όταν εκτεκεί ςε θλιακι ακτινοβολία (ακόμα και 

χωρίσ να λειτουργεί θ εγκατάςταςθ). 

•Ρριν τθν εκτζλεςθ θλεκτρολογικϊν ςυνδζςεων κα πρζπει να ελζγχεται οπτικά θ καλι κατάςταςθ 

των καλωδίων των φ/β πλαιςίων. 
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•Τα φ/β πλαίςια κατά τθν μεταφορά τουσ από τθν προςτατευτικι ςυςκευαςία τουσ προσ τισ 

μεταλλικζσ βάςεισ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ςυγκρατοφνται από το μεταλλικό τουσ πλαίςιο, όχι 

από τα καλϊδια τουσ ι από το κυτίο διαςφνδεςθσ. 

•Τα φ/β πλαίςια δεν κα πρζπει να υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ κάμψθ, ςτρζψθ ι άλλθ καταπόνθςθ 

ενάντια ςτισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και το εγχειρίδιο καλισ εγκατάςταςθσ. 

•Απαγορεφεται αυςτθρϊσ θ βάδιςθ, ςτιριξθ και εν γζνει μθ προβλεπόμενθ εφαρμογι φόρτιςθσ επί 

τθσ προςτατευτικισ επιφάνειασ των φ/β πλαιςίων. 

•Τα φ/β πλαίςια δεν κα πρζπει να μαρκάρονται με αιχμθρά αντικείμενα. 

•Μεταξφ των φ/β πλαιςίων κα πρζπει να υπάρχει διακζςιμθ ελάχιςτθ απόςταςθ ίςθ με δζκα (10) 

χιλιοςτά mm προκειμζνου μπορεί να εξυπθρετθκεί θ κερμικι διαςτολι τουσ. 

•Ο τρόποσ εγκατάςταςθσ των φ/β πλαιςίων κα πρζπει να ακολουκεί τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

αναφορικά με τθν ςτιριξθ τουσ ςτισ μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ. 

•Οι ενδιάμεςοι ςφνδεςμοι ςτιριξθσ (clamps) των φ/β πλαιςίων κα πρζπει να είναι, ςε είδοσ και 

αρικμό, κατάλλθλοι για τθν ςτιριξθ των φ/β πλαιςίων και να τοποκετοφνται εντόσ του εφρουσ που 

ορίηεται ςφμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ του καταςκευαςτι. 

 

4.2.5.3. ΑΝΤΙΣΤΟΦΕΙΣ (ΙΝΒΕΤΕΣ)  

 

   Γενικά χαρακτθριςτικά – Θζςθ εγκατάςταςθσ 

      

 Το παραγόμενο ςυνεχζσ (DC) θλεκτρικό ρεφμα  από τα Φ/Β πάνελσ κα μετατρζπεται ςε 

εναλλαςςόμενο ( AC) κατάλλθλο για τθν ζγχυςι του ςτο Δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ μζςω αντιςτροφζων 

inverters) δικτφου. Οι αντιςτροφείσ πρζπει να είναι ςυμβατοί με τα προςφερόμενα φ/β πλαίςια και 

να είναι τεχνολογίασ πολλαπλϊν ςτοιχειοςειρϊν (multi-string inverters), τριφαςικοί με ονομαςτικι 

τάςθ 230/400 V ςτα 50 Hz με δυνατότθτα ςυμμετρικισ τροφοδοςίασ των τριϊν φάςεων χωρίσ 

εςωτερικό μεταςχθματιςτι (transformerless). Ο καταςκευαςτισ των αντιςτροφζων κα πρζπει να 

διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ,ISO 14001 και ISO 18001 

 

    Οι αντιςτροφείσ ιςχφοσ πρζπει να είναι κατάλλθλοι για λειτουργία ςε εςωτερικό και εξωτερικό 

χϊρο με επαρκι προςταςία ζναντι καιρικϊν ςυνκθκϊν (κερμοκραςία, υγραςία, ςκόνθ, θλιακι 

ακτινοβολία κλπ) με κατθγορία ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον Ι 65. Να διακζτουν, επίςθσ, εφροσ 

λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20οC - +55οC.  

     

Για τθν επιλογι του αρικμοφ των αντιςτροφζων και τθσ ονομαςτικισ τουσ ιςχφοσ, οι υποψιφιοι 

οικονομικοί φορείσ καλοφνται να διαςταςιολογιςουν τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ τουσ επιλζγοντασ 

τουσ κατάλλθλουσ τφπουσ και πλικοσ κάκε τφπου, ςφμφωνα με τθν χωροκζτθςθ του φ/β ςτακμοφ 

μζςω λογιςμικοφ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των αντιςτροφζων , προςκομίηοντασ τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα και τθν δικαιολόγθςθ τθσ επιλογισ τουσ. Για λόγουσ ςυντιρθςθσ  οι 

αντιςτροφείσ που κα επιλεγοφν κα είναι το πολφ δφο διαφορετικϊν τφπων  (μεγζκθ ιςχφοσ). 
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    Ο κάκε μετατροπζασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ µε ζναν ευφυι μθχανιςμό  ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ, 

ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ ςε πλιρθ ιςχφ υπό ςυνεχι κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ ςτουσ 40 οC.  

   Ο μετατροπζασ  κα   είναι εναρμονιςμζνοσ µε τα Ελλθνικά πρότυπα διαςφνδεςθσ µε το δίκτυο τθσ 

ΔΕΘ και κα  παρζχει τεκμθριωμζνουσ μθχανιςμοφσ αποφυγισ του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ 

κατά το πρότυπο DIN VDE 0126‐1‐1. Θα  διακζτει ποικίλεσ διεπαφζσ επικοινωνίασ (RS232, RS485, 

Ethernet) µε άλλα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ απόδοςθσ και των κρίςιμων 

παραμζτρων και κα  είναι ςυμβατόσ µε ποικίλα διαγνωςτικά ςυςτιματα. 

   

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  ςτθν πλιρθ εκμετάλλευςθ του υψθλοφ βακμοφ απόδοςθσ των 

αντιςτροφζων. Βάςει αυτοφ του κριτθρίου κα  γίνει   θ επιλογι του πλικουσ Φ/Β panels ανά string 

ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ χρονικι περίοδο εντόσ τθσ οποίασ οι inverters κα λειτουργοφν ςε επίπεδα 

τάςθσ μζγιςτου βακμοφ απόδοςθσ ( βλζπε παραπάνω). 

 

 Οι αντιςτροφείσ κα εγκαταςτακοφν επί τοίχου ι κατάλλθλθσ μεταλλικισ καταςκευισ  και ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι τουσ ςε κάκε κτίριο ωσ εξισ: 

 Στα κτίρια Α και Β  ςτο πλευρικό τοίχο του διαδρόμου  του 1ου ορόφου και για λόγουσ 

προςταςίασ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα μζςα ςε κλειδωμζνο μεταλλικό ερμάριο 

αλουμινίου με κυρίδεσ αεριςμοφ  καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να διαςφαλίηονται τόςο οι  

ελάχιςτεσ  αποςτάςεισ  μεταξφ των αντιςτροφζων  και των πλευρικϊν τοιχωμάτων του 

ερμαρίου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των καταςκευαςτϊν τουσ , όςο και θ δυνατότθτα 

ςυντιρθςισ τουσ. Μζςα ςτα ανωτζρω ερμάρια  κα εγκαταςτακοφν και οι απαιτοφμενοι 

θλεκτρικοί υποπίνακεσ DC και AC. 

 Στα κτίρια Γ και Δ επί τοίχου  ςτο 2ο όροφο ςτθ κζςθ που φαίνεται ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. Για 

τθ προςταςία των αντιςτροφζων και των πινάκων τουσ ο χϊροσ εγκατάςταςισ τουσ κα 

προςτατευτεί με γαλβανιςμζνθ και βαμμζνθ μεταλλικι καταςκευι με πλζγμα και ανοιγόμενθ 

πόρτα που κα αςφαλίηει (το κόςτοσ περιλαμβάνεται ςτθ προςφορά). 

        

  Ερμάρια  αλουμινίου  για  τθν  μθχανικι  προςταςία  των  inverter  

    

   Τα  ερμάρια  κα είναι  καταςκευαςμζνα  από  προφίλ  και  πάνελ αλουμινίου για  τθν  μθχανικι  

προςταςία  των  inverter  και  των  καλωδιϊςεων. 

      Ρροβλζπεται  να  καταςκευαςκοφν  με  ςκελετό  από  προφίλ  αλουμινίου επαρκοφσ διατομισ και  

ταμπλάδεσ  από  πάνελ  αλουμινίου  με  γζμιςθ  πολυουρεκάνθσ (πάχουσ 2,20 εκ) .Το  βάκοσ και  το  

φψοσ   των  ερμαρίων  κα   είναι  ςτακερό  0,50 μ. και 2,50 μ.  αντίςτοιχα. Θα υπάρχει  

διαφοροποίθςθ  ςτο  μικοσ  ςφμφωνα  με  τα  ςχζδια  που  περιζχουν  τισ  ςχετικζσ  λεπτομζρειεσ . 

       Στθν  κφρια  όψθ  τουσ κα  υπάρχουν  κφρεσ  αλουμινίου  ανοιγόμενεσ  ι ςυρόμενεσ  όπωσ  ςτα  

αντίςτοιχα  ςχζδια  λεπτομερειϊν , κακϊσ  και  κάςεσ  με  αντίςτοιχα  προφίλ. Οι  ταμπλάδεσ  των  

κυρϊν  κα  είναι  και  αυτοί   από  πάνελ  αλουμινίου (πάχουσ 2,20 εκ.)  με  γζμιςθ  πολυουρεκάνθσ .  
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     Επί  των  όψεων  των  κυρϊν  κα  υπάρχουν ςτο  πάνω  και  κάτω μζροσ  τουσ τελάρα  με  ςτακερζσ  

περςίδεσ  αλουμινίου διαςτάςεων  όπωσ  ςτα  ςχζδια  λεπτομερειϊν  ,για  τον  αεριςμό  των   

inverters και τθν  αποφυγι  υπερκζρμανςισ  τουσ. Ιδίου  τφπου  περςίδεσ  κα  τοποκετθκοφν  άνω  

και  κάτω  ςτα  πλευρικά  πάνελ  των  ερμαρίων, ςτισ προβλεπόμενεσ  διαςτάςεισ. 

Πλα  τα  προφίλ  και  τα  πάνελ  κακϊσ  και τα  εξαρτιματα  και  μικροφλικά  αλουμινίου  κα  είναι  

βαμμζνα  με  θλεκτροςτατικι  βαφι  τθσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ .  

           

 Ρροδιαγραφζσ ινβζρτερσ 

 

  Οι αντιςτροφείσ κα πλθροφν τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Οι αντιςτροφείσ κα είναι τριφαςικοί, τφπου ”string inverter”, δθλ. κα ςυνδζουν τμιματα του 

Φ/Β ςυςτιµατοσ απευκείασ ςτο δίκτυο και κα διακζτουν προςταςία (κλάςθ ςτεγανότθτασ) 

τουλάχιςτον  IP65 για εξωτερικι τοποκζτθςθ (υπαίκρια εγκατάςταςθ).  

 Για λόγουσ ανταλλαξιμότθτασ και ςυντιρθςθσ όλοι οι ινβζρτερσ κα είναι του ιδίου 

καταςκευαςτι και κα χρθςιμοποιθκοφν ζωσ δφο διαφορετικά μεγζκθ (τφποι). 

 Θα διακζτουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ από τθ ΔΕΘ αςφάλειεσ για τθν εγκατάςταςθ και τθ 

λειτουργία τουσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο και κα είναι πλιρωσ ςυμβατοί με τουσ ςχετικοφσ 

κανονιςμοφσ.  

 Θα ζχουν ενςωµατωµζνεσ όλεσ τισ διατάξεισ θλεκτρονόµων ορίου τάςθσ, ορίου ςυχνότθτασ, 

αςυµµετρίασ τάςθσ και υπερζνταςθσ ενϊ υποχρεωτικά κα διακζτουν προςταςία ζναντι του 

φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ κάτι που ςθμαίνει ότι κα διακόπτουν αυτόματα τθ 

λειτουργία τουσ ςε περίπτωςθ διακοπισ του δικτφου ΔΕΘ.  

 Τζλοσ κα πρζπει να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο 5ετι εγγφθςθ προϊόντοσ με δυνατότθτα 

επζκταςθσ μζχρι 20 χρόνια. 

    

  Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν τισ παρακάτω πιςτοποιιςεισ: 

• DIN VDE V 0126-1-1 

• EC 62109-1/-2, EN50549-1/-2:2018, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018, 

• IEC 62116, IEC 61727, C10/C11 LV2/MV1:2018, CEI 0-16:2019, AS/ 

• NZS 4777.2, SI 4777, TOR Generator Typ A/B 

• CE 

        

    Ρζραν των ανωτζρω οι αντιςτροφείσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα 

πιςτοποιθτικά και τεχνικά φυλλάδια (Data Sheet), µε τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του καταςκευαςτικοφ 

οίκου και να ανταποκρίνονται μεταξφ άλλων, ςτα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 •    Βακμόσ απόδοςθσ (Ευρωπαϊκόσ βακμόσ απόδοςθσ) να είναι ≥0,98. 

 •    Συχνότθτα λειτουργίασ 50Hz/60Hz. 

•      Μζγιςτθ τάςθ ειςόδου τουλάχιςτον 1000 V 

 •    Να είναι τεχνολογίασ πολλαπλϊν ςτοιχειοςειρϊν (multi-string). 

 •    Να ζχουν ενςωματωμζνο διακόπτθ απόηευξθσ DC (κατά DIN-VDE 0100-712). 

 •     Δυνατότθτα ςυµµετρικισ τροφοδοςίασ των φάςεων. 

 •     Συντελεςτι ςυνολικισ αρμονικισ παραμόρφωςθσ  <3% 
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 •   Εφροσ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20οC ζωσ +55οC τουλάχιςτον. 

Ειδικότερα ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ 

λειτουργία τουσ µε ανάλογεσ διατάξεισ ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ (ςφςτθμα κυκλοφορίασ αζρα 

κλπ). 

 •  Να διακζτει ποικίλεσ επαφζσ επικοινωνίασ (RS232 ι RS485, κφρα USB ι αςφρματθσ (Wi-fi) ι 

Bluetooth) µε άλλα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ απόδοςθσ των κρίςιμων 

παραμζτρων και να είναι ςυμβατόσ    µε ποικίλα διαγνωςτικά ςυςτιματα. 

•    Να διακζτει εγγφθςθ προϊόντοσ του καταςκευαςτι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 5 ετϊν και 

        δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ εγγφθςθσ ζωσ τα 20 χρόνια. 

 •    Κάκε αντιςτροφζασ κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ, ότι διακζτει      προςταςία  

      ζναντι νθςιδοποίθςθσ  ςφμφωνα µε το πρότυπο VDE 0126-1-1/A1 ι ιςοδφναμθσ μεκόδου 

(βεβαίωςθ τφπου από ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο). 

 

Τεχνικά φυλλάδια 

Τα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά κάκε αντιςτροφζα που περιγράφονται παραπάνω κα 

αποδεικνφονται από αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια (datasheet) του καταςκευαςτι.  

Τα τεχνικά φυλλάδια κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα εξισ μεγζκθ για τα φυςικά χαρακτθριςτικά: 

• Βάροσ 

• Διαςτάςεισ 

• Αρικμόσ και τφποσ εξόδων 

• Τφποσ περιβλιματοσ (κατάλλθλο για εξωτερικι χριςθ) 

• Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ (ελάχιςτα όρια από -20οC ζωσ +55οC) 

Για τθν απόδειξθ των θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν κα πρζπει να περιγράφονται τα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

• Ονομαςτικι ιςχφσ ειςόδου DC 

• Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ιςχφσ ειςόδου 

• Μζγιςτο ρεφμα ειςόδου 

• Κατανάλωςθ ιςχφοσ 

• Εφροσ μζγιςτου ςθμείου ιςχφοσ 

• Ονομαςτικι ιςχφσ εξόδου 

• Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου 

• Ονομαςτικι τάςθ εξόδου 

• Συχνότθτα εξόδου 

• Συντελεςτισ ιςχφοσ (cosφ) 

• Βακμόσ απόδοςθσ 

• Ευρωπαϊκόσ βακμόσ απόδοςθσ 

• Ολικι αρμονικι παραμόρφωςθ ρεφματοσ (THD) 

• Πρια ςυνκθκϊν υγραςίασ για αςφαλι λειτουργία 

• Τφποσ ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ 

• Ρροςταςίεσ  

Επιπλζον, πρζπει να προςκομιςτοφν για τθν απόδειξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν γραφιματα 

απόκριςθσ του αντιςτροφζα μεταβαλλόμενθσ τθσ ιςχφοσ του για διαφορετικζσ τάςεισ ειςόδου. 
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Συμμόρφωςθ αντιςτροφζων με τισ απαιτιςεισ του  ΔΕΔΔΘΕ 

  Οι αντιςτροφείσ είναι απαραίτθτο να πλθροφν όλεσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ του ΔΕΔΔΘΕ για 

διαςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δθμόςιο θλεκτρικό δίκτυο τθσ θπειρωτικισ χϊρασ ϊςτε: 

 οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςθσ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα ςε καμία περίπτωςθ δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνουν για τθν τάςθ το +15% ζωσ -20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ (230 V). 

 οι ρυκμίςεισ των ορίων ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα κα ζχει μζγιςτθ διακφμανςθ 

+/- 0,5 Hz.  

 Θ  μζγιςτθ τιμι εγχεόμενου Σ.. ςτο θλεκτρικό δίκτυο να είναι μικρότερθ του 0.5% τθσ τιμισ 

του ονομαςτικοφ ρεφματοσ εξόδου του μετατροπζα. 

 Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των πιο πάνω ορίων ο αντιςτροφζασ κα τίκεται εκτόσ (αυτόματθ 

απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ περιοριςτικζσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: 

       o Θζςθ εκτόσ λειτουργίασ του αντιςτροφζα ςε 0,5 δευτερόλεπτα. 

       o Επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από 3 λεπτά. 

 

4.2.5.4. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΘΙΞΘΣ  Φ/Β ΡΛΑΙΣΙΩΝ 

 

   Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια κα τοποκετθκοφν πάνω ςε τυποποιθμζνεσ  ςτακερζσ  βάςεισ  ςτιριξθσ 

κατάλλθλεσ για  μεταλλικζσ ςτζγεσ με τραπεηοειδι πάνελ πολυουρεκάνθσ . Οι βάςεισ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κα εξαςφαλίηουν τθ ςτεγανότθτα τθσ ςτζγθσ και κα διαςφαλίηουν ελάχιςτο φψοσ 

τθσ πίςω πλευράσ των πάνελ από τθ ςτζγθ  τουλάχιςτον 10 εκ. , για τον αεριςμό των πάνελσ και τθν 

απορροι  νεροφ και χιονιοφ.    

 

      Οι Μεταλλικζσ Βάςεισ Στιριξθσ των Φ/Β Ρλαιςίων κα πρζπει να είναι, από υλικά υψθλϊν 

μθχανικϊν και χθμικϊν ιδιοτιτων και προδιαγραφϊν που δεν κα αλλοιϊνονται από τθν επίδραςθ 

των καιρικϊν και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν , είτε από αλουμίνιο ςφμφωνα με το ΕΝ 6005 είτε/ και 

από χαλφβδινα ςτοιχεία  γαλβανιςμζνα εν κερμϊ με ελάχιςτο πάχοσ γαλβανίςματοσ 60μm κατά 

ISO/EN 1, ΕΝ 12944 και οι βίδεσ ςτερζωςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ανοξείδωτεσ.  Θα 

πρζπει να δίνεται εγγφθςθ 20 ετϊν τόςο για τθν διάβρωςθ όςο και για τθν ςτατικι επάρκεια τθσ 

καταςκευισ , προςκομίηοντασ τθν εγγφθςθ του καταςκευαςτι ( ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ ) 

και τθν πιςτοποίθςθ τθσ βάςθσ , θ οποία κα ςυνοδεφεται με τθν αντίςτοιχθ ςτατικι μελζτθ  

ςφμφωνα με τουσ Ευροκϊδικεσ και τον αντιςειςμικό κανονιςμό, θ οποία κα ζχει γίνει για τισ 

ςυνκικεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου , αλλά και με τισ επιλεγείςεσ  διαςτάςεισ φ/β πλαιςίων . 

 

   Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά των βάςεων ςτιριξθσ απαιτείται να ςυνεργάηονται απόλυτα μεταξφ 

τουσ για τισ περιπτϊςεισ μεταβολϊν τθσ κερμοκραςίασ και μθχανικϊν καταπονιςεων. Στθ φάςθ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και των Φ/Β Ρλαιςίων κα λθφκεί μζριμνα 

για τθ ςυμβατότθτα των διαφόρων υλικϊν του εξοπλιςμοφ (Φ/Β Ρλαίςια, ςυςτιματα ςτιριξθσ, 

μθχανικζσ ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ, κλπ) ϊςτε να μθν εμφανίηονται θλεκτροχθμικζσ διαβρϊςεισ κακϊσ 

 και τθ χριςθ κατάλλθλων υλικϊν, όπου αυτό είναι απαραίτθτο, για τθν αποφυγι τζτοιων  
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προβλθμάτων (χριςθ διμεταλλικϊν επαφϊν, κ.λ.π.). Θ καταςκευι δεν πρζπει να φζρει αιχμθρά 

ςθμεία ι επικίνδυνεσ  προεξοχζσ.  Θα πρζπει να γίνει πρόβλεψθ για τθν παραλαβι των κερμικϊν 

διαςτολϊν ςε όλθ τθν καταςκευι. 

Κατά τθ τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων οι εργαηόμενοι κα λαμβάνουν όλα τα 

προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ  (ΜΑΡ , κράνθ, ειδικά υποδιματα , γάντια, ηϊνεσ 

αςφαλείασ ,κλπ). 

   

Στισ νότιεσ ςτζγεσ των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ κα χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω ςτιριξθ:  

 

     Αλουμινζνιο εξάρτθμα ςτιριξθσ Φ/Β πλαιςίων  ςε κεκλιμζνεσ οροφζσ μεταλλικοφ τραπεηοειδοφσ 

πάνελ 

Υλικό καταςκευισ: Κράμα Αλουμινίου κερμικά επεξεργαςμζνο. 

Ράχοσ νεφρου προφίλ: 5.6 mm 

  

 Το εξάρτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ οποιουδιποτε πάνελ τθσ 

εγκατάςταςθσ. Με τθν τοποκζτθςι του εξαρτιματοσ δθμιουργείται ουςιαςτικά μια ςτακερι ζδρα 

πάνω ςτθν οποία μπορεί με τθ χριςθ μιασ κοινισ βίδασ και ενόσ περικοχλίου να ςτθριχτεί οτιδιποτε. 

Το αυξθμζνο φψοσ του εξαρτιματοσ επιτυγχάνει ακόμθ καλφτερο αεριςμό των Φ/Β πάνελ. 

      

Χρθςιμοποιείται ελαςτικό παρζμβυςμα, που ςε ςυνδυαςμό με τισ ροδζλεσ από EPDM που υπάρχουν 

ςτουσ κοχλίεσ (DIN 7504K/W), εξαςφαλίηει τθ ςτεγάνωςθ τθσ εφαρμογισ και ελαχιςτοποιεί τον 

κίνδυνο φκοράσ τθσ τραπεηοειδοφσ λαμαρίνασ. 

 

 

Στιριξθ ςε διάταξθ panels: Landscape  Στιριξθ ςε διάταξθ panels: Portrait 
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Στισ βόρειεσ ςτζγεσ  των κτιρίων Α,Β,Γ και Δ  κα χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω ςτιριξθ: 

   

 Θα εγκαταςτακοφν κατάλλθλου καβαλζτα αλουμινίου πάνω ςτο Αλουμινζνιο εξάρτθμα ςτιριξθσ: 

   

 

 

Τφποι  Καβαλζτων 

 

Βάςθ  από προφίλ αλουμίνιου με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και τισ ανοξείδωτεσ βίδεσ 

προςυναρμολογθμζνα. Θ κλίςθ κα είναι νότια 5ο  ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο. 

      Το ςφςτθμα ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά αυξθμζνθσ ευκολίασ ςυναρμολόγθςθσ με τθ χριςθ 

ειδικοφ αλουμινζνιου περικοχλίου. Το περικόχλιο μπορεί να ειςαχκεί ςε οποιαδιποτε κζςθ του 

προφίλ χωρίσ να απαιτείται ςυρτάρωμα αυτοφ από το άκρο του προφίλ. 

   Οι παραπάνω μζκοδοι ςτιριξθσ επιλζγονται αφενόσ ϊςτε να μθν υπάρχουν εκτενείσ παρεμβάςεισ 

ςτθν υφιςτάμενθ καταςκευι (τρυπιματα, αποκαταςτάςεισ οπϊν ςτα πάνελ οροφισ κ.τ.λ.) και 

αφετζρου για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπλζον φορτίςεων τθσ φζρουςασ καταςκευισ με τθν 

χρθςιμοποίθςθ ελαφρϊν υλικϊν όπωσ το αλουμίνιο. 
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4.2.5.5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ DC ΚΑΙ  AC - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

   

    Γενικά όλα τα καλϊδια τθσ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ του ΕΛΟΤ 

και να ανταποκρίνονται τόςο ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, υγραςία, 

υπεριϊδθσ ακτινοβολία, διάβρωςθ λόγω του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ) όςο και ςε ακραίεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ (υψθλζσ κερμοκραςίεσ, υπερτάςεισ). Ακόμθ κα πρζπει να παρουςιάηουν 

αντοχι ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ (κροφςθ, κάμψθ) και ςε προςβολι από τα διάφορα τρωκτικά. Τα 

καλϊδια μεταφοράσ ςθμάτων και δεδομζνων όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να οδεφουν 

ανεξάρτθτα και µε τζτοιο τρόπο ϊςτε από τθ µία να µθν επθρεάηεται αρνθτικά θ αιςκθτικι του 

χϊρου και από τθν άλλθ να προςτατεφονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τα τρωκτικά και τισ μθχανικζσ 

καταπονιςεισ.  

 

Το δίκτυο των καλωδιϊςεων του ΦΒ ςτακμοφ αποτελείται από τα παρακάτω κφρια μζρθ: 

 

4.2.5.5.1   ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΥΡΟ   ΤΑΣΘ   DC 

 

    Αφορά τισ καλωδιϊςεισ που ςυνδζουν τουσ inverters με τα ΦΒ panels.   Ρρόκειται για ειδικοφ 

τφπου καλϊδια κατάλλθλα για ςυνεχζσ ρεφμα (DC).Τα καλϊδια αυτά κα είναι ανκεκτικά ςε υπεριϊδθ 

(UV) ακτινοβολία κακϊσ επίςθσ και ςτο όηον. Θα ζχουν βελτιωμζνθ ςυμπεριφορά ςε περίπτωςθ 

φωτιάσ και κα διακζτουν χαμθλζσ εκπομπζσ καπνοφ. Θα λειτουργοφν ςε εκτεταμζνθ περιοχι 

κερμοκραςιϊν και κα ζχουν βελτιωμζνθ ςυμπεριφορά ζναντι τριβισ. Οι αγωγοί των καλωδίων κα 

είναι καταςκευαςμζνοι από επικαςςιτερωμζνο, λεπτοπολφκλωνο αγωγό χαλκοφ, θ μόνωςθ από 

δικτυωμζνο ειδικό ελαςτομερζσ, με ανκεκτικότθτα ςε κερμότθτα και όηον, και ο μανδφασ από 

κερμοανκεκτικό, δικτυωμζνο ειδικό ελαςτομερζσ μείγμα, ανκεκτικό ςτο όηον, ςτθν υπεριϊδθ(UV) 

ακτινοβολία, ςτα ορυκτζλαια και ςτα χθμικά. 

 Τα καλϊδια κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ριςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το ενθμερωμζνο εναρμονιςμζνο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50618 

(H1Z2Z2-K type) και TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

 Αγωγόσ από επικαςςιτερωμζνο χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5 

 Μζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ λειτουργίασ 1500 V DC 

 Θερμοκραςία αγωγοφ -20…100οC 

 Βραδφκαυςτα, κατά IEC 60332 

 Ελεφκερα αλογόνων, κατά ΕΝ 50268-2 ι ΕΝ 50267-2 , IEC 60754-1 

 Αντοχι ςε καιρικζσ ςυνκικεσ και θλιακι ακτινοβολία (UV) κατά HD 605/A1 

 Πηον-ανκεκτικά ςφμφωνα με το EN 50396 

 Διπλι μόνωςθ (μόνωςθ αγωγοφ και εξωτερικι μόνωςθ) 

      Θ επιλογι τθσ διατομισ των καλωδιϊςεων που κα εγκαταςτακοφν κα γίνει από τον ανάδοχο 

λαμβάνοντασ υπόψθ  τισ αντιςτάςεισ των καλωδίων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 

καταςκευαςτι αυτϊν, το ρεφμα μζγιςτθσ ιςχφοσ των ΦΒ panels ςε ςυνκικεσ STC και τα πραγματικά 

μικθ των καλωδίων και κριτιριο  θ πτϊςθ τάςθσ να είναι μικρότερθ από 1%. 
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   Για τθν αποφυγι υπερτάςεων ςτο ςφςτθμα, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε οι 

οδεφςεισ των καλωδιϊςεων να µθν επιτρζπουν το ςχθματιςμό βρόγχων. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι 

τα καλϊδια και των δφο πόλων τθσ κάκε ςτοιχειοςειράσ, να οδεφουν όςο γίνεται παράλλθλα. Οι 

ςυνδζςεισ των καλωδίων μεταξφ τουσ όςο και οι ςυνδζςεισ ςτα κυτία διαςφνδεςθσ κα πρζπει να 

γίνονται με τρόπο ςτακερό ϊςτε να αποφευχκεί θ δθμιουργία ςπινκθριςμϊν και επί πλζον να γίνεται 

αςφαλισ απομόνωςθ των ακροδεκτϊν των δφο πόλων 

 

     Θ όδευςθ μεμονωμζνων καλωδίων κα γίνεται μζςα ςε εφκαμπτο πλαςτικό ςωλινα άφλεκτο που 

κα ζχει προδιαγραφζσ προςταςίασ από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV), το όηον και τθν λειτουργία 

ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Πταν περιςςότερα καλϊδια οδεφουν παράλλθλα κα τοποκετοφνται ςε 

ςχάρα καλωδίων με καπάκι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ που κα ςτερεωκεί κατάλλθλα ςτθ ςτζγθ των 

κτιρίων. 

Θ ςτιριξθ των καλωδίων κα γίνεται με δεματικά εξωτερικοφ χϊρου με αντοχι ςε ακτινοβολία UV και 

με τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται ελευκερία απορρόφθςθσ ςυςτολϊν / διαςτολϊν λόγω 

κερμοκραςίασ κακϊσ επίςθσ και αποφυγι κίνθςθσ λόγω του αζρα.  

 

4.2.5.5.2   ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΥΡΟ   ΤΑΣΘ   AC 

 

    Αφορά τισ καλωδιϊςεισ μεταξφ  των inverters  και των υποπινάκων  του κάκε κτιρίου και από εκεί 

μζχρι τον κεντρικό πίνακα του Φ/Β , κακϊσ επίςθσ και τθν καλωδίωςθ μεταξφ του κεντρικοφ πίνακα 

του ΦΒ και του υφιςτάμενου πίνακα Χ.Τ. του υπογείου τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ όπου κα γίνει θ 

ςφνδεςθ του Φ/Β ςτακμοφ ςτο Δίκτυο.  

 

Τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα  είναι τφπου HO7RN-F και κα ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ : 

•  Αγωγόσ από χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5 και HD 383 

•  Μόνωςθ αγωγϊν από λάςτιχο Ε14, με πάχοσ μόνωςθσ κατά DIN VDE 0282 

•  Κωδικοποίθςθ: μζχρι 5 αγωγοφσ χρωματικόσ κϊδικασ ςφμφωνα με DIN VDE 0293 

•  Εξωτερικόσ μανδφασ: από νεοπρζνιο, χρϊματοσ μαφρου, πάχοσ τοιχϊματοσ κατά DIN VDE 0282 

•  Ρεριοχι κερμοκραςιϊν : -30 ζωσ +60οC 

•  Αντοχι ςτο όηον κατά VDE 0472 

•  Αντοχι ςτο λάδι κατά EN 60811 

•  Βραδφκαυςτα, κατά IEC 60332-1-3 

    Θ επιλογι τθσ διατομισ των καλωδιϊςεων που κα εγκαταςτακοφν κα γίνει από τον ανάδοχο  

λαμβάνοντασ υπόψθ  τισ αντιςτάςεισ των καλωδίων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του  

καταςκευαςτι αυτϊν, τθν μζγιςτθ ζνταςθ του  ρεφματοσ και τα πραγματικά μικθ των καλωδίων και 

κριτιριο  θ  ςυνολικι  πτϊςθ τάςθσ να είναι μικρότερθ από 1,5 %. 

 

    Το ςφνολο των ορατισ τοποκζτθςθσ καλωδιϊςεων κα οδεφουν ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των 

κτιρίων εντόσ γαλβανιςμζνθσ μεταλλικισ ςχάρασ ( εν κερμϊ για τισ εξωτερικζσ οδεφςεισ)  κατάλλθλα 

διαμορφωμζνθσ και με τθ χριςθ ειδικϊν τεμαχίων για τισ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν.  
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    Από τουσ υποπίνακεσ των κτιρίων Α και Β κα οδεφςουν εναζρια, με πρόςδεςθ ςε ςυρματόςχοινο 

κατάλλθλθσ διατομισ αγκυρωμζνου ςτο φζροντα οργανιςμό των κτιρίων, από τα όρια των κτιρίων 

μζχρι τθν είςοδο των κτιρίων Δ και Γ αντίςτοιχα και ςτθ ςυνζχεια μζςα ςε γαλβανιςμζνθ ςχάρα εντόσ 

των ψευδοροφϊν του 1ου ορόφου των κτιρίων Δ και Γ προσ τον κεντρικό πίνακα . Στθ ςυνζχεια τα 

καλϊδια τόςο του υποπίνακα του κτιρίου Β ,όςο και αυτά του κτιρίου Γ μζςω ςχάρασ ςτθ παρειά του 

κτιρίου Γ  κα οδεφςουν υπογείωσ προσ τον κεντρικό πίνακα του Φ/Β ςτακμοφ που κα εγκαταςτακεί 

εξωτερικά του κτιρίου Δ. 

    Ομοίωσ τα καλϊδια των κτιρίων Α και Δ με ςχάρα ςτθ παρειά του κτιρίου Δ κα ειςζλκουν ςτον 

κεντρικό πίνακα.  Από τον κεντρικό πίνακα του Φ/Β ςτακμοφ μζχρι το υπόγειο του κτιρίου τθσ 

Σπουδαςτικισ Λζςχθσ κα οδεφςουν υπόγεια  ςτο ζδαφοσ και ςε ςχάρα ςτο υπόγειο τθσ Λζςχθσ 

ςφμφωνα με  τα ςχζδια  και τισ  λεπτομζρειεσ  τθσ μελζτθσ  

Οι υπόγειεσ οδεφςεισ  των καλωδίων   κα γίνουν  μζςα ςτθ τάφρο βάκουσ 70 cm, µε βάςθ τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ αρχζσ: 

Τα καλϊδια κα απζχουν μεταξφ τουσ  τουλάχιςτον 150 mm.  

 Θα γίνει επίςτρωςθ περίπου 100mm άµµου πριν τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν. 

Θ άμμοσ κα καλφπτει κατά 100mm τα καλϊδια και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει πλιρωςθ με τα 

προϊόντα εκςκαφισ. 

Σε απόςταςθ 200mm από τθ  ςτζψθ τθσ τάφρου κα τοποκετθκεί πλζγμα ςιμανςθσ. 

Κατά τθ διζλευςθ από οδό κα τοποκετθκοφν ανά ζνα ςε ςωλινα προςταςίασ καλωδίων από 

πολυαικυλζνιο (Ε) δομθμζνου τοιχϊματοσ DN/OD 90mm ο οποίοσ κα εγκιβωτιςτεί με μπετό 

πάχουσ 20 εκ. 

    Κατά τθν εκςκαφι τθσ τάφρου όδευςθσ των καλωδίων κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ και ςιμανςθσ και κα διαςφαλιςτεί ςε κάκε περίπτωςθ θ ανεμπόδιςτθ διζλευςθ πεηϊν 

και ιδίωσ ΑΜΕΑ κακϊσ και οχθμάτων με καταςκευι κατάλλθλων ραμπϊν διζλευςθσ. Επίςθσ κα δοκεί 

ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να μθν προκλθκοφν βλάβεσ ςε άλλα διερχόμενα δίκτυα  που εξυπθρετοφν 

τισ εγκαταςτάςεισ. Τυχόν βλάβεσ που κα προκλθκοφν κα αποκακίςτανται άμεςα και αδαπάνωσ.  

 

    Κατά μικοσ τθσ όδευςισ των καλωδίων κα τοποκετθκοφν φρεάτια ςτισ  αλλαγζσ κατεφκυνςθσ και 

ςτισ διακλαδϊςεισ και όπου αλλοφ δείχνουν τα ςχζδια. Τα φρεάτια κα είναι διαςτάςεων 60 χ60 εκ. 

και βάκουσ 75 εκ. και κα καταςκευαςτοφν με ςκυρόδεμα C 16/20,  πάχουσ 10 εκ. ,οπλιςμζνου με 

πλζγμα Τ 131 ςε όλεσ τισ πλευρζσ. Στθν είςοδο και τθν ζξοδο των καλωδίων κα ζχουν από τθ  

ςκυροδζτθςι  τουσ  τοποκετθμζνα χιτϊνια πλαςτικά κατάλλθλθσ διατομισ για τθν ομαλι είςοδο των 

καλωδίων και τθν προςταςία τουσ. Τα καλφμματα των φρεατίων  κα είναι από ελατό χυτοςίδθρο 

κατθγορίασ Β125 κατά ΕΝ 124.  Στθν αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνεται και θ αποκατάςταςθ  τθσ 

επιφάνειασ εκςκαφισ ςτθ πρότερθ κατάςταςθ (δρόμοσ, πεηοδρόμιο, κλπ.) 

 

4.2.5.5.3   ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

     Σκοπόσ τθσ γείωςθσ προςταςίασ είναι να μθδενιςτεί θ πικανότθτα να τεκεί υπό κατάςταςθ 

θλεκτρικοφ  δυναμικοφ οποιαδιποτε αγϊγιμθ επιφάνεια με τθν οποία δφναται κα ζρκει ςε επαφι ο 

άνκρωποσ.    Δθμιουργϊντασ μια καταςκευι ςτθν οποία όλεσ οι εκτεκειμζνεσ ςτθν ατμόςφαιρα 
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 επιφάνειεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ ζμμεςα ι άμεςα με το ςφςτθμα γείωςθσ απομακρφνουμε τον 

κίνδυνο ατυχιματοσ. Για τον λόγο αυτό όλεσ οι  εκτεκειμζνεσ ςτθν ατμόςφαιρα καταςκευζσ οι οποίεσ 

είναι αγϊγιμεσ κα ςυνδεκοφν με απόλθξθ γείωςθσ.  

    

   Θ γείωςθ (εξωτερικισ προςταςίασ και ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων) πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το 

πρότυπο IEC (EN) 62305 – 3 για Επίπεδο Ρροςταςίασ ΙΙΙ.  

      

     Τα κτίρια διακζτουν κεμελιακι γείωςθ και αντικεραυνικι προςταςία. .  Ππου λείπουν οι κάκοδοι 

ι το ςυλλεκτιριο  ςφςτθμα (περίπου 1500m αγωγοί)  ςτο δϊμα  τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ 

κα επανατοποκετθκοφν ίδιασ διατομισ και κατάλλθλου υλικοφ αγωγοί και κα επαναςυνδεκοφν με 

δαπάνεσ του αναδόχου με τουσ κατάλλθλουσ ςε κάκε περίπτωςθ ςυνδζςμουσ.    Στο ςυλλεκτιριο 

ςφςτθμα κα ςυνδεκοφν ιςοδυναμικά  όλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ του Φ/Β εξοπλιςμοφ (βάςεισ , 

πάνελ, ςχάρεσ ) που κα εγκαταςτακεί ςτισ ςτζγεσ με αγωγό κατάλλθλου υλικοφ και διατομισ. Στισ 

ςυνδζςεισ διαφορετικϊν υλικϊν κα χρθςιμοποιθκοφν διμεταλλικοί  ςφνδεςμοι για τθν αποφυγι 

θλεκτροχθμικισ διάβρωςθσ. 

 

      Θ μπάρα γείωςθσ των υποπινάκων και του κεντρικοφ πίνακα , και   οι απαγωγείσ κρουςτικϊν 

υπερτάςεων εντόσ αυτϊν , κα ςυνδεκοφν επίςθσ μζςω αγωγοφ διατομισ 1x50mm με τθ κεμελιακι 

γείωςθ. Με αυτόν τον τρόπο κα επιτευχκεί θ λειτουργικι γείωςθ και θ γείωςθ προςταςίασ τθσ 

εγκατάςταςθσ. Κατά τθ διαδικαςία ελζγχων κα πρζπει ο ανάδοχοσ να επιβεβαιϊςει τθ ςυνζχεια τθσ 

γείωςθσ μζχρι τον Ρίνακα του ΦΒ ςτακμοφ και τθ ςυνζχεια τθσ μπάρασ γείωςθσ του πίνακα με τα 

μεταλλικά μζρθ τθσ εγκατάςταςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ αντίςταςθ γείωςθσ κα πρζπει να είναι <1 Ω. 

 

      Σε επίπεδο εςωτερικισ αντικεραυνικισ προςταςίασ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ απαγωγϊν 

κρουςτικϊν υπερτάςεων εςωτερικά ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ τθσ εγκατάςταςθσ του ΦΒ ςτακμοφ, 

ενϊ και οι inverters ζχουν εςωτερικά προςταςία. 

 

4.2.5.6. ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ DC ΚΑΙ  AC ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ AC Φ/Β 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

     Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςμό και καταςκευι κατάλλθλα για τθν 

τοποκζτθςθ και λειτουργία και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Για τον λόγο αυτόν θ προςταςία που κα 

πρζπει να παρζχεται ζναντι των καιρικϊν ςυνκθκϊν (θλιακι ακτινοβολία, υγραςία, κερμοκραςία), 

μθχανικϊν καταπονιςεων, να είναι επαρκισ και να παρζχουν προςταςία τουλάχιςτον κατθγορίασ 

Ι65, ςφμφωνα με το πρότυπο IEC-60364. 

 

4.2.5.6.1       ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ DC 

 

    Σε κάκε κτίριο ςτο χϊρο που κα εγκαταςτακοφν οι αντιςτροφείσ κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχοι 

υποπίνακεσ  DC  για τθν προςταςία τόςο των πλαιςίων από ανάςτροφα ρεφματα, όςο και του 

Inverter DC/AC από υπερτάςεισ.  Θα δζχονται και κα αςφαλίηουν πλιρωσ, τισ φωτοβολταϊκζσ  



ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 Σελίδα 36 
 

ςυςτοιχίεσ (strings) από τα Φ/Β πλαίςια, οι οποίεσ κα αναχωροφν για τισ ειςόδουσ των  

αντιςτροφζων αφοφ προςτατευτοφν από απαγωγοφσ κρουςτικϊν υπερτάςεων. 

   

     Θα είναι επίτοιχοι ςτεγανοί κερμοπλαςτικοί με πόρτα προςταςίασ IP 65 (τφπου GEMINI) εντόσ του 

ερμαρίου ι του χϊρου που κα τοποκετθκοφν οι ινβζρτερσ και κα περιλαμβάνουν: 

• είςοδο τθσ παροχισ DC του κάκε string μζςω κατάλλθλων για τθ τάςθ DC διπολικϊν 

αςφαλειοαποηευκτϊν και αντικεραυνικοφ I max=40 kA, Up=3,8 kV για προςταςία από 

κρουςτικζσ υπερτάςεισ.  

• ζξοδο μζςω καταλλιλου διπολικοφ διακόπτθ φορτίου DC ράγασ ,προσ το ινβζρτερ. 

 

     Οι παραπάνω υποπίνακεσ  είναι δυνατόν να είναι του ίδιου καταςκευαςτι των ινβζρτερσ  και να 

αποτελοφν μζροσ τουσ. 

 

4.2.5.6.2       ΥΡΟΡΙΝΑΚΕΣ ΑC 

 

          Σε κάκε κτίριο ςτο χϊρο που κα εγκαταςτακοφν οι αντιςτροφείσ κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχοι 

υποπίνακεσ AC , επίτοιχοι ςτεγανοί μεταλλικοί με πόρτα προςταςίασ IP 65  (τφπου GEMINI), εντόσ του 

ερμαρίου ι του χϊρου που κα τοποκετθκοφν οι ινβζρτερσ  όπου κα υπάρχει: 

 

• είςοδοσ τθσ παροχισ AC του κάκε αντιςτροφζα μζςω κατάλλθλου τετραπολικοφ διακόπτθ, 

ανάλογθσ ζνταςθσ  και αντικεραυνικοφ για προςταςία από κρουςτικζσ υπερτάςεισ κλάςθσ 

Τ1+2 και μικροαυτόματο, κατθγορίασ Β για τθν αςφάλιςθ του αντικεραυνικοφ.  

• ζξοδοσ μζςω καταλλιλου τετραπολικοφ αυτόματου διακόπτθ ιςχφοσ προσ το Γενικό πίνακα 

του Φ/Β ςτακμοφ. 

 

 

4.2.5.6.3       ΓΕΝΙΚΟΣ  ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ    

 

     Ο   Γενικόσ  Ρίνακασ του Φ/Β ςτακμοφ κα είναι μεταλλικόσ,  τφπου ερμαρίου, με πόρτα 

προςταςίασ IP 65  και  κα εγκαταςτακεί εντόσ μεταλλικοφ κιβωτίου  τφπου   πίλαρ  καταλλιλων 

διαςτάςεων του οποίου θ/οι πόρτα/εσ κα κλειδϊνει/ουν   , ςτεγανοφ τφπου IP 65 που κα 

τοποκετθκεί επί βάςθσ ςκυροδζματοσ   ςτο εξωτερικό του κτιρίου Δϋ και πρζπει να ζχει τα παρακάτω 

θλεκτρικά χαρακτθριςτικά: 

• Ονομαςτικι ζνταςθ λειτουργίασ: Ιn = 1250A 

• Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230/400V 

• Αρικμόσ φάςεων: 3Ph+N+PE 

• Τάςθ μόνωςθσ: 1000V 

• Συχνότθτα λειτουργίασ: 50Θz 

• Λειτουργία ςε ςφςτθμα μόνωςθσ: ΤΝ 

• εφμα αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα: max 25kA/1 sec 

• Μελλοντικι επζκταςθ: 20%.  
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Ο Γενικόσ πίνακασ   κα περιζχει: 

 Ψθφιακό πολυόργανο ζνδειξθσ θλεκτρικϊν μεγεκϊν (τάςθσ, ρεφματοσ, ιςχφοσ, ενζργειασ, 

κτλ).  

 Τουσ κατάλλθλου μεγζκουσ  αυτόματουσ τετραπολικοφσ διακόπτεσ ιςχφοσ άφιξθσ του κάκε 

υποπίνακα 

 τον αυτόματο  τετραπολικό  διακόπτθ ιςχφοσ, 1000Α , αναχϊρθςθσ του Φ/Β ςτακμοφ  προσ 

το ΓΡΧΤ του υποςτακμοφ ΜΤ τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ, με τα πλιρθ μζςα προςταςίασ και 

τθν ενςωμάτωςθ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποίθςθσ (βάςει των απαιτιςεων του 

ΔΕΔΔΘΕ).  

 Απαγωγοφσ  κρουςτικϊν υπερτάςεων τφπου T1+T2 

 

4.2.5.7 ΔΙΑΤΑΞΘ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΘΕ ΚΑΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 

        Θ ςφνδεςθ του ΦΒ ςυςτιματοσ αυτοπαραγωγισ με το Δίκτυο ΜΤ κα πραγματοποιθκεί ςτθ 

χαμθλι τάςθ του υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ  τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ που αποτελείται από2 Μ/Σ 

800ΚVA ξθροφ τφπου ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ. ,ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ ςφνδεςθσ 

του ΔΕΔΔΘΕ και με τα οριηόμενα ςτο «Ενθμερωτικό ςθμείωμα για τθ ςφνδεςθ ΦΒ ςυςτθμάτων 

αυτοπαραγωγισ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό ςε εγκαταςτάςεισ Χρθςτϊν του Δικτφου ΜΤ» του 

ΔΕΔΔΘΕ και ιδιαίτερα το Σχιμα 1 αυτισ. 

   

    Στθν αμοιβι του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 

ςφνδεςθσ ςτο Δίκτυο (μετρθτικι διάταξθ, Αυτόματοσ Διακόπτθσ Διαςφνδεςθσ, διάταξθ προςταςίασ, 

κλπ) ςφμφωνα με τα ανωτζρω και τισ επιτόπου υποδείξεισ του ΔΕΔΔΘΕ. 

 

4.2.5.7.1 ΜΕΤΘΤΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

 

    Για τθν εφαρμογι του ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ απαιτείται θ εγκατάςταςθ μετρθτικισ διάταξθσ 

διπλισ κατεφκυνςθσ για τθν καταγραφι τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ΦΒ ενζργειασ . 

 

  Το κιβϊτιο του μετρθτι κα τοποκετθκεί ςε κζςθ που κα υποδειχκεί από το ΔΕΔΔΘΕ και κα : 

 είναι πολυεςτερικοφ τφπου SMC με υαλονιματα 

 είναι ονομαςτικισ τάςθσ 400 V 

 είναι  κατάλλθλο  για  τοποκζτθςθ  ςε  εςωτερικοφσ  χϊρουσ  και  ακάλυπτουσ  υπαίκριουσ 

χϊρουσ με βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP 44 

 ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 15 ζτθ 

 φζρει διαφανζσ παράκυρο για τθν λιψθ ενδείξεων του μετρθτι 

 διακζτει δυνατότθτα ςφράγιςθσ (ςφρμα ςφράγιςθσ και ςφραγίδα ΔΕΔΔΘΕ) 

 φζρει ςτο κάλυμμά του ανεξίτθλθ και ευδιάκριτθ επιςιμανςθ «Μετρθτισ αυτοπαραγωγισ με 

ςυμψθφιςμό» και ο αρικμόσ παροχισ του αυτοπαραγωγοφ, ϊςτε να είναι διακριτό από τα 

κιβϊτια μετρθτϊν του ΔΕΔΔΘΕ. 
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Στο κιβϊτιο μετρθτι κα τοποκετθκοφν 

 Ο μετρθτισ ενζργειασ του Φ/Β ςυςτιματοσ 

 Θ Μονάδα επικοινωνίασ GSM/GPRS του μετρθτι 

 

Θ επιλογι του μετρθτι κα γίνει από τουσ εγκεκριμζνουσ  από το ΔΕΔΔΘΕ τφπουσ μετρθτϊν. 

 

Οι εγκεκριμζνοι μετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και τθν παραμετροποίθςθ 

(configuration) που ζχει ςυμφωνθκεί με τον ΔΕΔΔΘΕ. 

 

Θ Μονάδα επικοινωνίασ GSM/GPRS με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα (τροφοδοτικό, καλϊδιο 

ςφνδεςθσ μετρθτι-μονάδασ επικοινωνίασ και κεραία),επιλζγεται ϊςτε να είναι ςυμβατι με τον τφπο 

του μετρθτι παραγωγισ, όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχετικό ζγγραφο του ΔΕΔΔΘΕ 

 

Στθν περίπτωςθ που, μετά τισ δοκιμζσ του ΔΕΔΔΘΕ, διαπιςτωκεί ότι το επιλεγμζνο ςθμείο 

εγκατάςταςθσ τθσ μετρθτικισ διάταξθσ παραγωγισ δεν ζχει ικανοποιθτικό επίπεδο ςιματοσ κινθτισ 

τθλεφωνίασ, κα πρζπει να εγκαταςτακεί θ κεραία ςε κζςθ που υπάρχει επαρκισ κάλυψθ δικτφου. 

Ρριν τθν εγκατάςταςθ τθσ μετρθτικισ διάταξθσ, ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ τθσ μετρθτικισ διάταξθσ κα 

αποςταλεί για ζλεγχο και πιςτοποίθςθ ςτον Τομζα Εργαςτθρίων και Αςυρμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Δικτφου του ΔΕΔΔΘΕ. 

Σχετικά με το χϊρο εγκατάςταςθσ, τον εξοπλιςμό και τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ μετρθτικισ 

διάταξθσ παραγωγισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο αναρτθμζνο ςτο site του ΔΕΔΔΘΕ τεχνικό 

εγχειρίδιο για τθ μετρθτικι διάταξθ παραγωγισ με τισ ακόλουκεσ πρόςκετεσ διευκρινίςεισ: 

 Οι μετρθτζσ εντάςςονται ςτθν τθλεμζτρθςθ απαρεγκλίτωσ. 

 Απαιτείται θ εγκατάςταςθ (3) τριϊν μεταςχθματιςτϊν ζνταςθσ, με τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: 

 ονομαςτικι τάςθ 400 V και ςυχνότθτα 50Hz 

 τφπου μπάρασ ι τοροειδισ (άνω των 500 και ζωσ 1000kWp) 

  ονομαςτικι φόρτιςθ 10 VA και ςυντελεςτισ υπερζνταςθσ 1,2 xΙn 

 κλάςθ ακριβείασ 0,5S 

 καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60044-1 ι το νζο IEC61869-2 

 με διάφανο κάλυμμα ακροδεκτϊν με δυνατότθτα ςφράγιςθσ 

 Οι μεταςχθματιςτζσ μζτρθςθσ κα τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ερμάριο ι πίνακα με 

δυνατότθτα ςφράγιςθσ από το ΔΕΔΔΘΕ (ςφρμα ςφράγιςθσ και ςφραγίδα ΔΕΔΔΘΕ). 

  Ο λόγοσ μεταςχθματιςμοφ επιλζγεται ςε 1000/5. 

 

4.2.5.7.2  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ (ΑΔΔ) ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 

  

  Ο Αυτόματοσ Διακόπτθσ Διαςφνδεςθσ (ΑΔΔ) τοποκετείται ςτον κλάδο παραγωγισ ανάντι τθσ 

μετρθτικισ διάταξθσ και αποςυνδζει τον κλάδο παραγωγισ από τθν εγκατάςταςθ κατανάλωςθσ του  

Ρανεπιςτθμίου και κατ’ επζκταςθ από το Δίκτυο ςε καταςτάςεισ  διαταραχϊν  για τθν αποφυγι 

ακοφςιασ νθςιδοποίθςθσ. 
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Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΔΕΔΔΘΕ πρζπει να εγκαταςτακεί πρόςκετθ διάταξθ προςταςίασ, πζραν 

τθσ υφιςτάμενθσ προςταςίασ υπερζνταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ κατανάλωςθσ, ϊςτε να προκαλείται 

αυτόματθ απομόνωςθ του ΦΒ ςυςτιματοσ από το Δίκτυο ςε περιπτϊςεισ διαταραχϊν και να 

αποφεφγονται καταςτάςεισ απομονωμζνθσ λειτουργίασ του ςτακμοφ με τμιμα του Δικτφου 

(νθςιδοποίθςθ).  

   

Ρροσ τοφτο, κα εγκαταςτακεί προςταςία απόηευξθσ ςτον ΑΔΔ, θ οποία κα ενςωματϊνει μια ςειρά 

από  προςταςίεσ , ωσ ακολοφκωσ: 

 Ρροςταςία ορίων τάςθσ(υπζρταςθ, υπόταςθ) 

 Ρροςταςία ορίων ςυχνότθτασ(υπερςυχνότθτα, υποςυχνότθτα) και 

 Ρροςταςία ζναντι  νθςιδοποίθςθσ. 

 

   Σχετικά με τθν προςταςία αντινθςιδοποίθςθσ γίνεται αποδεκτι οποιαδιποτε αναγνωριςμζνθ 

μζκοδοσ προςταςίασ (RoCoF, vectorshift κλπ),ενϊ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ  χρόνοσ απόηευξθσ 

ορίηεται ςτα 5sec. 

     Οι τιμζσ ρφκμιςθσ και οι χρόνοι ενεργοποίθςθσ τθσ προςταςίασ απόηευξθσ κα κακοριςτοφν από 

τον ΔΕΔΔΘΕ κατά το ςτάδιο τθσ ενεργοποίθςθσ του ΦΒ ςυςτιματοσ. Το εν λόγω ςφςτθμα προςταςίασ 

κα αςφαλίηεται από το ΔΕΔΔΘΕ, κα πρζπει δε ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 που κα 

υποβλθκεί να γίνεται εκτόσ των άλλων και ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν καλι λειτουργία του και ςτισ 

ρυκμίςεισ των θλεκτρονόμων. 

 

   Εάν κατά τθ λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ διαπιςτωκοφν προβλιματα αρμονικϊν, 

ζγχυςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςτο Δίκτυο κλπ., ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα 

(π.χ. φίλτρα), που κα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΘΕ, προσ άρςθ των προβλθμάτων αυτϊν. 

 

Επιςθμάνςεισ: 

    Λόγω τθσ φπαρξθσ εγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ αζργου  ιςχφοσ  κα  πρζπει  να 

λθφκεί μζριμνα από τον προμθκευτι-εγκαταςτάτθ ϊςτε θ εγκατάςταςθ του ΦΒ ςυςτιματοσ να μθν 

επθρεάηει τθ λειτουργία τθσ αντιςτάκμιςθσ (π.χ. λανκαςμζνθ ανάγνωςθ του ςυντελεςτι ιςχφοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ κατανάλωςθσ μετά τθν  ενςωμάτωςθ-αφαίρεςθ τθσ παραγωγισ του ΦΒ ςυςτιματοσ). 

 

      Υπενκυμίηεται επίςθσ θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ από τον προμθκευτι-εγκαταςτάτθ των 

προβλεπόμενων προειδοποιθτικϊν πινακίδων ςιμανςθσ τθσ φπαρξθσ διπλισ τροφοδότθςθσ (Φ/Β και 

Δίκτυο) ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ,   όπωσ π.χ. το ςθμείο διαςφνδεςθσ του Φ/Β ςυςτιματοσ με τθ 

ΧΤ του Μ/Σ, το κιβϊτιο του μετρθτι και ο ΓΡΧΤ του Φ/Β ςυςτιματοσ. 

 

 

4.2.5.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ &  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ Φ/Β 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

      Θ λειτουργία και θ απόδοςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ του κάκε ενόσ από τουσ 

προτεινόμενουσ ινβζρτερσ  του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ κα πρζπει να ελζγχεται και να 
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παρακολουκείται ςε πραγματικό χρόνο τόςο επιτόπου, όςο και απομακρυςμζνα µζςω διαδικτφου, 

µε τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεμετρίασ. Ο ζλεγχοσ για τυχόν βλάβεσ και θ επιτιρθςθ τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ κα πραγματοποιείται τόςο ςε επίπεδο 

μετατροπζα, όςο και  ςε επίπεδο ολόκλθρθσ τθσ μονάδασ. Επιπλζον, κα παρακολουκοφνται και κα 

καταγράφονται κρίςιμεσ   παράμετροι, όπωσ θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ χϊρου, θ 

κερμοκραςία  πάνω  ςτθν  επιφάνεια των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων, κακϊσ και θ προςπίπτουςα 

θλιακι ακτινοβολία ςτο χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ, προσ ςφγκριςθ τθσ κεωρθτικά υπολογιηόμενθσ 

απόδοςθσ του ςυςτιματοσ µε τθν πραγματικι απόδοςθ. 

       

      Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μελετιςει , να προςφζρει και να εγκαταςτιςει κατάλλθλο κεντρικό 

ςφςτθμα τθλεπαρακολοφκθςθσ τθσ απόδοςθσ και τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του Φ/Β ςτακμοφ και 

μζτρθςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ/ιςχφοσ του Φ/Β ςυςτιματοσ, κακϊσ και των ςχετικϊν 

περιβαλλοντολογικϊν ςυνκθκϊν μζςω τθσ χριςθσ αντίςτοιχων αιςκθτιρων. Ο εξοπλιςμόσ κα είναι 

ςυμβατόσ με τουσ αντιςτροφείσ που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

    Για τθ μεταφορά των δεδομζνων και τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ τουσ από οπουδιποτε 

μζςω διαδικτφου ο ανάδοχοσ μπορεί να κάνει χριςθ του υπάρχοντοσ δικτφου μεταφοράσ δεδομζνων 

του Ιδρφματοσ με τθν εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 

       Το ςφςτθμα καταγραφισ δεδομζνων κα ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεχοφσ καταγραφισ δεδομζνων. 

Οι μετριςεισ κα καταγράφονται ςε ρυκμιηόμενα τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 

    Ενδεικτικά αναφζρεται ότι απαιτείται µία ιςχυρι και ευζλικτθ διαδικτυακι πφλθ και µία 

πλατφόρμα, θ οποία να παρζχει δυνατότθτεσ αποκικευςθσ δεδομζνων, αναπαράςταςθσ και 

παρουςίαςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, κακϊσ και αυτόματθσ επεξεργαςίασ και μεμονωμζνθσ 

οπτικοποίθςθσ των ςυλλεγόμενων δεδομζνων από ποικίλεσ καταγραφικζσ ςυςκευζσ. Θ ςυμβατότθτα 

και θ ςυνεργαςία τθσ πφλθσ με τουσ αντιςτροφείσ είναι απαραίτθτθ ϊςτε να επεκτείνει τισ 

δυνατότθτεσ παρουςίαςθσ, αλλά και ελζγχου τθσ απόδοςθσ και των κρίςιμων παραμζτρων του 

φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ,  µε  αςφαλι  πρόςβαςθ  από οποιοδιποτε ςθμείο  ςε παγκόςμια 

κλίμακα. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει διεπαφι για χριςθ του μζςω πρωτοκόλλου http και να 

είναι προςβάςιμο τόςο εντόσ Ρανεπιςτθμίου όςο και εκτόσ. 

 

        Τα κφρια χαρακτθριςτικά που πρζπει να προςφζρει το ςφςτθμα τθλε - επίβλεψθσ είναι: 

 Συνεχισ ζλεγχοσ του Φ/Β ςυςτιματοσ. 

 Επιτιρθςθ μζςω δικτφου ςτιγμιαίων και ςυγκεντρωτικϊν δεικτϊν του  πάρκου. 

  Ζγκαιροσ εντοπιςμόσ ςφαλμάτων λειτουργίασ. 

  Καταγραφι Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

 Αςφαλι αποκικευςθ δεδομζνων και αξιολόγθςθ. 

  Φιλικό Ρροσ τον Χριςτθ 

  Διάγνωςθ και επιτιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε οποιοδιποτε τερματικό 

  Αυτόματθ μετάδοςθ δεδομζνων 

 Επεξεργαςία δεδομζνων και απεικόνιςθ ςτο διαδίκτυο 

 

Τα δεδομζνα που κα καταγράφονται από το ςφςτθμα κα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα παρακάτω: 
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 Μζτρθςθ τθσ DC ενζργειασ, DC ρεφματοσ και DC τάςθσ 

 Μζτρθςθ τθσ ΑC ενζργειασ, AC ρεφματοσ και AC τάςθσ 

 Μζτρθςθ τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ενζργειασ του Φ/Β ςυςτιματοσ 

 Ζγκαιροσ εντοπιςμόσ ςφαλμάτων λειτουργίασ. 

 Διάγνωςθ και επιτιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε οποιοδιποτε τερματικό 

 Αυτόματθ μετάδοςθ δεδομζνων 

 Επεξεργαςία δεδομζνων και απεικόνιςθ ςτο διαδίκτυο 

 Μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ κυψζλθσ. 

 Μζτρθςθ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ 

 Μζτρθςθ θλιακισ ακτινοβολίασ (Global Solar Irradiation) 

 Μζτρθςθ ταχφτθτασ ανζμου 

 

      Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει και κα εγκαταςτιςει όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό αιςκθτιρων και 

δικτφου  κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ για να είναι εφικτζσ όλεσ οι παραπάνω μετριςεισ. 

 

     Το ςφνολο των δεδομζνων που κα αποτυπϊνονται  και κα αναπαρίςτανται ςε πραγματικό 

χρόνο ςε ειδικι επίπεδθ  οκόνθ  50ϋϋ  που κα εγκαταςτακεί  με δαπάνεσ του αναδόχου ςτθν 

κεντρικι  είςοδο  του ιςογείου του κτιρίου Διοίκθςθσ ,  ϊςτε να υπάρχει διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ 

και ενεργειακι ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των ςπουδαςτϊν , του προςωπικοφ και 

των επιςκεπτϊν των κτιρίων. 

 

4.2.6 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΜΕΤΘΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ- ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘ Φ/Β 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

     Μετά το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ με μζριμνα του αναδόχου  κα πραγματοποιθκοφν 

τουλάχιςτον  οι παρακάτω  δοκιμζσ και όςεσ άλλεσ προβλζπονται   βάςει του προτφπου IEC 62446. 

Πλα τα όργανα  κα  είναι  πιςτοποιθμζνα,  ςφμφωνα  με  τα  Ρρότυπα  ΕΝ  61557,  HD  60364  και  

όλα  τα αντίςτοιχα πρότυπα που αφοροφν ςτα θλεκτρονικά όργανα μζτρθςθσ και διακριβωμζνα:  

 Μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ όλων των DC   κυκλωμάτων 

 Μζτρθςθ  τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ 

  Μζτρθςθ I-V curve ςε κάκε string και ςε κάκε Φ/Β πλαίςιο, 

 Ζλεγχοσ όλων των AC κυκλωμάτων ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και επιπλζον 

εκπόνθςθ και παράδοςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Θλεκτρολόγου Εγκαταςτάτθ (ΥΔΕ)  

 

     Τζλοσ  με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου κα υποβλθκοφν ςτο ΔΕΔΔΘΕ όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά  για τθν ενεργοποίθςθ του Φ/Β ςτακμοφ κακϊσ και θ διλωςθ ετοιμότθτασ  και ο 

ανάδοχοσ κα αποκαταςτιςει τυχόν προβλιματα κατά τθν ενεργοποίθςθ του ςτακμοφ και τθ κζςθ ςε 

λειτουργία. 
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4.2.7 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   

 

  Ο  Ανάδοχοσ οφείλει από τθν ενεργοποίθςθ του Φ/Β ςυςτιματοσ και μζχρι τθν οριςτικι παράδοςθ 

του ζργου να επιβλζπει τθ καλι λειτουργία και να παρζχει τθν ςυντιρθςθ του κακϊσ και τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ του.  

  Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει: 

 Τθν προλθπτικι Συντιρθςθ ανά εξάμθνο του Φ/Β ςτακμοφ από τθν ενεργοποίθςθ του. 

Μετά το πζρασ τθσ κάκε προλθπτικι ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει 

προσ τθν Τεχνικι Υπθρεςία αναλυτικι αναφορά με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τα όποια 

ευριματα και τισ προτεινόμενεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ. Τα   όποια   κόςτθ   προκφπτουν  

(υλικά   και   υπθρεςίεσ)   ςτα   πλαίςια   τθσ   προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και από τισ ςχετικζσ 

εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 Τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Φ/Β ςτακμοφ ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων ι δυςλειτουργιϊν.  

 

Οι Υπθρεςίεσ Ρρολθπτικισ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνουν: 

 Ζλεγχο και κακαριςμό των Φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν. 

 Ζλεγχο Αντιςτροφζων. 

 Ζλεγχο θλεκτρικϊν πινάκων 

 Ζλεγχο καλωδιϊςεων 

 Ζλεγχο Γείωςθσ. 

 Ζλεγχο βάςεων ςτιριξθσ. 

 Μετριςεισ  θλεκτρικϊν  χαρακτθριςτικϊν  και  χαρακτθριςτικϊν  καμπυλϊν  Τάςθσ  – 

                  ρεφματοσ (I-V) τόςο ςε επίπεδο ςτοιχειοςειρϊν όςο και ςε επίπεδο Φ/Β πλαιςίων. 

 Θερμογραφικι απεικόνιςθ όλων των Φ/Β πλαιςίων και των πεδίων χαμθλισ τάςθσ και 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 

Οι Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ περιλαμβάνουν: 

 

 Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι ηθμιάσ είτε μζςω τθσ απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ 

Λειτουργίασ του Ζργου είτε μζςω τθλεφωνικισ κλιςθσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του 

Ρανεπιςτθμίου, προερχόμενθσ από φυςικό ι μθ αίτιο ι λόγω ελαττωματικισ λειτουργίασ και 

θ οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί από απόςταςθ, κα πραγματοποιείται επίςκεψθ 

τεχνικοφ του Αναδόχου ςτο χϊρο του ζργου. Ραράλλθλα κα αναφερκεί αυτι ςτο 

Θμερολόγιο Συντιρθςθσ, το οποίο υποχρεωτικά κα τθρεί ο Ανάδοχοσ για το ζργο. 

 Ο Συντθρθτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί και να αποκαταςτιςει τθ βλάβθ εντόσ είκοςι 

τεςςάρων (24) ωρϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, αφοφ λάβει μινυμα βλάβθσ ι κακισ 

λειτουργίασ κατά τα ανωτζρω οριηόμενα.  
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4.3    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ 
 

      Θα καταςκευαςτεί  υπόγειο  δίκτυο διανομισ Τθλεκζρμανςθσ ςτο ΔΙΡΑΕ (πρϊθν ΤΕΙ Σερρϊν) και 

κα εγκαταςτακοφν   οι απαραίτθτοι κερμικοί υποςτακμοί και κα γίνει ι ςφνδεςθ του δικτφου  

τθλεκζρμανςθσ ςτο υφιςτάμενο δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ των  κτιρίων , ςφμφωνα με τθ μελζτθ 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ. 

    Με τθν καταςκευι και λειτουργία του δικτφου διανομισ Τθλεκζρμανςθσ ,το ΔΙΡΑΕ κα 

τροφοδοτείται με  αξιόπιςτθ, φκθνι και κακαρι παροχι κερμότθτασ με αντίςτοιχα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφζλθ για το Εκπαιδευτικό Κδρυμα αλλά και τθν πόλθ των Σερρϊν. 

 

     Θ τροφοδοςία του δικτφου με κερμικι ενζργεια κα γίνεται μζςω του κεντρικοφ δικτφου 

τθλεκζρμανςθσ τθσ εταιρίασ ΘΕΜΘ Α.Ε  που  κα εγκαταςτακεί ςτο υπόγειο του κτιρίου τθσ 

Σπουδαςτικισ Λζςχθσ. Το ζργο καλφπτει το ςφνολο των κτιρίων του ΔΙΡΑΕ όπωσ παρουςιάηονται 

παρακάτω. 

1) Α Κτίριο Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ (Σ.Δ.Ο.) 

2) Β Κτίριο Σχολισ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν (Σ.Τ.ΕΦ.)  

3) Γ Εργαςτιρια Σ.Τ.ΕΦ.  

4) Δ Εργαςτιρια Σ.Δ.Ο. 

5) Ε Εργαςτιρια Ρολιτικϊν Δομικϊν Ζργων (Ρ.Δ.Ε.) 

6) Η  Εργαςτιρια Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. 

7) Κ Κτίριο Διοίκθςθσ 

8) Λ Αμφικζατρο 

9) Μ Βιβλιοκικθ 

10) Ν Σπουδαςτικι Λζςχθ/Ξενϊνεσ 

11) Ο Κτίριο Ρολλαπλϊν Χριςεων 

12) Ρ Κυλικείο 

13) Σ Κτίριο Νζων Τμθμάτων (Τμιμα Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, Τμιμα 

Γεωπλθροφορικισ & Τοπογραφίασ) 

 
 

Σχιμα 1. Χάρτθσ με επιςιμανςθ των κτιριακϊν υποδομϊν του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  
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    Από τον κεντρικό κερμικό υποςτακμό (ΚΘ/Υ)  τθσ τθλεκζρμανςθσ   αναχωρεί το δίκτυο 

ςωλθνϊςεων (προςαγωγισ - επιςτροφισ) δευτερεφοντοσ δικτφου με προμονωμζνο με μόνωςθ 

πολυουρεκάνθσ   κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι 

PVC, πολυςτρωματικό  ςωλινα  πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-

CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78  , διαμζτρου DN315.  Κατά τθν όδευςθ των κλάδων ακολουκοφν και 

άλλεσ διακλαδϊςεισ και υποβιβαςμοί τθσ διαμζτρου, όπωσ φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του 

δικτφου. Σε κάκε διακλάδωςθ του αγωγοφ τροφοδοςίασ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ απομονωτικισ 

δικλείδασ με διάταξθ εκκζνωςθσ, για λόγουσ χειριςμϊν του δικτφου. 

Πλεσ οι οδεφςεισ δικτφων αποτελοφνται από δφο ςωλινεσ (προςαγωγισ - επιςτροφισ), που 

τοποκετοφνται παράλλθλα μεταξφ τουσ.  

    Στα παραπάνω κτίρια που κα ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο, κα προμθκευτοφν και κα εγκαταςτακοφν οι 

απαραίτθτοι κερμικοί υποςτακμοί οι οποίοι κα ςυνδεκοφν με το δευτερεφον δίκτυο τθσ 

τθλεκζρμανςθσ και με το εςωτερικό τριτεφον δίκτυο κζρμανςθσ των κτιρίων. 

 

     Συνοπτικά, τα απαιτοφμενα ζργα για τθν αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ από το δίκτυο 

τθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

1. Στο υπόγειο του κτιρίου τθσ Σπουδαςτικισ λζςχθσ κα εγκαταςτακεί από τθν ΘΕΜΘ Α.Ε. 

κεντρικόσ κερμικόσ υποςτακμόσ (ΚΘ/Υ)  και κα ςυνδεκεί ςτο δίκτυο τθσ τθλεκζρμανςθσ. Στισ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ  ςφνδεςθ του δευτερεφοντοσ δικτφου  του 

ΚΘ/Υ  και  θ  ζνταξθ του κεντρικοφ υποςτακμοφ ςτο δίκτυο αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

2. Καταςκευι του υπόγειου δικτφου διανομισ τθσ κερμότθτασ ςτα κτίρια του ςυγκροτιματοσ. 

Το δίκτυο κα αποτελείται από προμονωμζνουσ αγωγοφσ πολυπροπυλενίου (PPR-CT  SDR 9). 

3. Καταςκευι του κεντρικοφ αντλιοςταςίου του δικτφου διανομισ κερμότθτασ. Το αντλιοςτάςιο 

εξυπθρετεί τθ διανομι κερμότθτασ ςτο ςφνολο των κτιρίων του πρϊθν  Τ.Ε.Ι.  

4. Εγκατάςταςθ κερμικϊν υποςτακμϊν ςε κάκε κτίριο του ςυγκροτιματοσ και ςφνδεςθ με το 

νζο υπόγειο δίκτυο διανομισ (ςτο εξισ κα αναφζρεται ωσ «δευτερεφον δίκτυο») και με το 

υφιςτάμενο εςωτερικό δίκτυο κζρμανςθσ (ςτο εξισ κα αναφζρεται ωσ «τριτεφον δίκτυο») 

του κάκε κτιρίου ςε παράλλθλθ διάταξθ με τουσ υφιςτάμενουσ λζβθτεσ. 

5. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αυτοματιςμϊν για τθν κεντρικι διαχείριςθ και ζλεγχο τθσ 

λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου διανομισ κερμότθτασ ςτο ςυγκρότθμα κτιρίων. 

 

4.3.1. ΘΕΜΙΚΑ ΦΟΤΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

    Το  κακζνα κτίριο  διακζτει αυτόνομο ςφςτθμα κζρμανςθσ  με  διςωλινιο ςφςτθμα για τθν 

διανομι τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτισ τερματικζσ μονάδεσ,  με χριςθ ςυςτιματοσ λζβθτα-καυςτιρα 

πετρελαίου. 

   Από τα ςυγκροτιματα των λεβιτων-καυςτιρων αναχωροφν διαφορετικοί ςε αρικμό κλάδοι ςε 

κάκε κτίριο με ξεχωριςτό κυκλοφορθτι για κάκε κλάδο. Το ςφνολο των ςυγκροτθμάτων διακζτει 

ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ με τετράοδθ βάνα.   
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      Οι τερματικζσ μονάδεσ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ είναι κατά πλειοψθφία ςυμβατικά 

κερμαντικά ςϊματα τφπου πάνελ ι τφπου ΑΚΑΝ εγκατεςτθμζνα τόςο ςε εςωτερικοφσ όςο και 

εξωτερικοφσ τοίχουσ. Το κτίριο διοίκθςθσ, τα κτίρια Α, Β, το κτίριο αμφικεάτρου, το κτίριο πολλαπλϊν 

χριςεων και  το κτίριο πλθροφορικισ και τοπογραφίασ διακζτουν Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ 

 Μονάδεσ (ΚΚΜ), οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με δίκτυο αεραγωγϊν εντόσ των κτιρίων. Επίςθσ, 

μονάδεσ ανεμιςτιρα – ςτοιχείου (FCUs) εντοπίηονται ςτο κτίριο διοίκθςθσ, ςτο κτίριο τθσ 

ςπουδαςτικισ λζςχθσ, ςτο κτίριο πολλαπλϊν χριςεων και ςτα κτίρια Ε και Η.Θ μονάδα λζβθτα-

καυςτιρα ιςχφοσ 813,9 kW του κτιρίου τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ καλφπτει τισ απαιτιςεισ για ηεςτό 

νερό χριςθσ (ΗΝΧ) του εςτιατορίου και των κοιτϊνων που ςτεγάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο κτίριο. Θ 

μονάδα λζβθτα-καυςτιρα ιςχφοσ 616,3 kW του κτιρίου Δ καλφπτει πλζον τθσ κζρμανςθσ και τισ 

απαιτιςεισ για ΗΝΧ του γυμναςτθρίου που ςτεγάηεται ςτο θμιυπόγειο του κτιρίου και επίςθσ θ 

μονάδα λζβθτα-καυςτιρα ιςχφοσ 232,6 kW του κυλικείου καλφπτει τισ απαιτιςεισ ςε ΗΝΧ του εν 

λόγω κτιρίου. 

  Στον  πίνακα που ακολουκεί  αποτυπϊνεται ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των τοπικϊν κερμικϊν 

υποςτακμϊν (ΤΘ/Υ) που κα εγκαταςτακεί ςε κάκε κτίριο ,όπωσ προζκυψαν από τθ μελζτθ τθσ 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ : 

 

Απαιτοφμενθ κερμικι ιςχφσ Θερμικϊν υποςτακμϊν  των κτιρίων 

α/α 
Ρεριγραφι 

κτιρίου 

Αρ. 

Οικοδομικισ 

Άδειασ 

Συνολικι 

κερμικι 

ιςχφσ 

(KW) 

Εμβαδόν 

κερμαινόμενων 

χϊρων (m2) 

Απαιτοφμενθ 

κερμικι 

ιςχφσ (KW) 

Ιςχφσ 

κερμικοφ 

υποςτακμοφ 

(KW) 

1 Κτίριο Α 48/1989 & 

160/2007 

616,3 4.450,00 623 600 

2 Κτίριο Β 48/1989 & 

160/2007 

616,3 4.450,00 623 600 

3 Κτίριο Γ 230/1990 & 

149/2007 

616,3 3.570,00 499,80 500 

4 Κτίριο Δ 230/1990 & 

149/2007 

616,3 3.570,00 499,80 500 

5 Ε- Κτίριο Εργ. 

Ρολ. Δομ. Ζργων 

10/1992 639,5 2.120,00 296,8 500 

6 Η-   Κτίριο Εργ. 

Μθχανολογίασ 

10/1992 814,0 3.080,00 431,2 600 (2x300) 

7 Κτίριο 

Ρολλαπλϊν 

Χριςεων 

70/2004 395,4 2.210,00 243,1 250 

8 Κτίριο Ρλθροφ. 

& Επικοινωνιϊν 

και Γεωπλθρ. & 

Τοπογραφίασ 

71/2004 697,8 6.970,00 766,7 700 (2x350) 
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9 Κτίριο 

Διοίκθςθσ 

162/1992 1.023,4 2.650,00 371 600 

10 Κτίριο 

Αμφικεάτρων 

89/2000 383,8 1.750,00 245 500 

(200+300) 

11 Σπουδαςτικι 

Λζςχθ 

130/2007 1.744,2 3.600,00 504 600 

(500+100) 

12 Βιβλιοκικθ 105/2000 348,9 2.300,00 322 320 

13 Κυλικείο 159/2007 69,8 268,00 37,52 100 

Σφνολο 40.988,00 5.463 6.370 

 

4.3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Τα βαςικά μεγζκθ και χαρακτθριςτικά ςχεδιαςμοφ του ζργου ζχουν ωσ εξισ: 

 

Κεντρικόσ κερμικόσ υποςτακμόσ (προμικεια και εγκατάςταςθ από τθ ΘΕΜΘ Α.Ε.) 

 

 Ονομαςτικό κερμικό φορτίο: 6,00MWth 

 Θερμοκραςιακι πτϊςθ προςαγωγισ – επιςτροφισ πρωτεφοντοσ: 35οC 

 Θερμοκραςία προςαγωγισ  πρωτεφοντοσ: 102οC 

 Θερμοκραςία επιςτροφισ πρωτεφοντοσ: 67οC 

 Ονομαςτικι παροχι κυκλοφορίασ πρωτεφοντοσ: 170 m3/h 

 Θερμοκραςιακι πτϊςθ προςαγωγισ – επιςτροφισ δευτερεφοντοσ: 25οC 

 Θερμοκραςία προςαγωγισ δευτερεφοντοσ: 85οC 

 Θερμοκραςία επιςτροφισ δευτερεφοντοσ: 60οC 

 Ονομαςτικι παροχι κυκλοφορίασ δευτερεφοντοσ: 240 m3/h 

 Σφςτθμα τροφοδοςίασ ζμμεςο με υδραυλικό διαχωριςμό 

 Μζγιςτθ πτϊςθ πίεςθσ ςτα ρεφματα του εναλλάκτθ: 0,7 bar 

 Αντλίεσ κυκλοφορίασ δευτερεφοντοσ: 2 x (240 m3/h ςτα 50 mΣΥ), οριηόντιεσ, 1.450 ι 2.900 

rpm, ρυκμιηόμενθσ ταχφτθτασ ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ –ο ζνασ για εφεδρεία 100%. 

 φκμιςθ φορτίου δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ με ζλεγχο διαφορικισ πίεςθσ ςτον 

δυςμενζςτερο υδραυλικά κλάδο και μεταβολι τθσ ταχφτθτασ των αντλιϊν μζςω inverter. 

   

 

4.3.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ  

 

Στο ςχιμα που ακολουκεί φαίνεται  θ   οριηοντιογραφία του δικτφου διανομισ  τθλεκζρμανςθσ ςτα 

κτίρια  :
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ΧΑΑΞΘ  ΟΔΕΥΣΘΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΣΤΑ ΚΤΙΙΑ ΤΟΥ  πρϊθν  Τ.Ε.Ι. Κ.Μ. ςτισ ΣΕΕΣ
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4.3.4. ΤΕΥΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Το ζργο κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τθν παροφςα περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

και ιδιαίτερα : 

 Το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθλεκζρμανςθσ και τα παρακάτω ςχζδια 

 ΤΘ1-  Οριηοντιογραφια Εςωτερικοφ Δικτφου  Τθλεκζρμανςθσ  

 ΤΘ2- Τομζσ  Ορυγμάτων  και Φρεατίων  Δικτφου  Τθλεκζρμανςθσ 

 ΤΘ3- Λειτουργικό  Διάγραμμα   Κεντρικοφ  Θερμικοφ  Υποςτακμοφ   

 ΤΘ4-  Λειτουργικό   Διάγραμμα  Θερμικοφ  Υποςτακμοφ  Κτιρίου   

 ΤΘ5- Μονογραμμικό   Διάγραμμα   Θλ. Ρίνακα   Κεντρικοφ Θερμικοφ  Υποςτακμοφ  

 

4.3.5.  ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΕΤΕΡ) ΖΓΟΥ 

 

      Σφμφωνα με τον κανονιςμό ςφνταξθσ ελλθνικϊν προτφπων και προδιαγραφϊν ζχουν ςυνταχκεί, 

προτακεί και εγκρικεί από τον ΕΛΟΤ οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.ΤΕ.Ρ.) οι οποίεσ 

επιβάλλεται από τθ νομοκεςία να υιοκετοφνται και να εφαρμόηονται ςτθν καταςκευι δθμοςίων 

τεχνικϊν ζργων, με ςκοπό τθν παραγωγι άρτιων και λειτουργικϊν ζργων. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςτισ Ε.ΤΕ.Ρ. και ςτα κείμενα των ειδικϊν τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, τότε υπεριςχφουν οι ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Γενικά, για το ςυγκεκριμζνο 

τεχνικό ζργο ιςχφουν οι παρακάτω Ε.ΤΕ.Ρ. : 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-03 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ τφπου πεταλοφδασ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-06 Αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-01-00 Αντλίεσ αντλιοςταςίων φδρευςθσ και άρδευςθσ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-02-00 Θλεκτροκινθτιρεσ αντλιϊν αντλιοςταςίων φδρευςθσ και 

άρδευςθσ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-03-00 Γερανογζφυρεσ αντλιοςταςίων  

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοςταςίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-05-00 Σωλθνϊςεισ και ςυςκευζσ αντλιοςταςίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακζσ αντλιςεισ υδάτων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01 Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-04-01 Εγκατάςταςθ υπογείων δικτφων χωρίσ διάνοιξθ ορφγματοσ με 

εφαρμογι μεκόδων εκτόπιςθσ του εδαφικοφ υλικοφ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-04-02 Εγκατάςταςθ υπογείων δικτφων χωρίσ διάνοιξθ ορφγματοσ με 

εφαρμογι μεκόδων αφαίρεςθσ του εδαφικοφ υλικοφ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-01 Ταινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων δικτφων 
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 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-03 Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ 

υπογείων δικτφων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-04 Αποκατάςταςθ κραςπεδορείκρων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ 

υπογείων δικτφων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-06 Ρροκαταςκευαςμζνα Φρεάτια από ςκυρόδεμα 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-07 Ρροκαταςκευαςμζνα Φρεάτια από πολυμερζσ ςκυρόδεμα 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-07-02-01 Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν 

ζργων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01 Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02 Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03 Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06 Ρλαςτικά κανάλια καλωδίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλϊδια διανομισ ενζργειασ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-01 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με ςωλινεσ 

πολυπροπυλενίου 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-02 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με εφκαμπτουσ 

ενιςχυμζνουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-01-00 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ με ραφι 

  ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-02-00 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ 

 ΕΤΕΡ 1501-14-01-02-01  Τοπικι κακαίρεςθ ςκυροδζματοσ με διατιρθςθ του οπλιςμοφ 

 ΕΤΕΡ 1501-14-01-02-02   Τοπικι κακαίρεςθ ςκυροδζματοσ χωρίσ διατιρθςθ του 

οπλιςμοφ 

 ΕΤΕΡ 1501-14-01-03-01   Διάτρθςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ χωρίσ αποκοπι του υ-   

πάρχοντοσ οπλιςμοφ 

 ΕΤΕΡ 1501-14-01-03-02 Διάτρθςθ οπϊν ςε ςτοιχεία ςκυροδζματοσ με αποκοπι του 

 υπάρχοντοσ οπλιςμοφ 
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4.3.6. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

 

4.3.6.1. ΔΕΥΤΕΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ  ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

1. ΥΛΙΚΟ  ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ  

     Το δίκτυο ςωλθνϊςεων από το τον κεντρικό κερμικό υποςτακμό τθσ ΘΕΜΘ Α.Ε ωσ τισ αντλίεσ 

ανακυκλοφορίασ και τισ δικλείδεσ BUTV-10 και BUTV-11  κα καταςκευαςτεί από χαλυβδοςωλινα 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ καταςκευισ του τριτεφοντοσ δικτφου που περιγράφεται ςε  επόμενθ 

παράγραφο (παρ. 4 κεφαλαίου 4.3.6.3).    Οι ςωλινεσ κα είναι χωρίσ ραφι από χάλυβα 2350Θ κατά 

ΕΝ 10216-2 ι 235TR1 κατά ΕΝ 10216-1, για διατομζσ από DΝ15 μζχρι και DΝ50 και με ραφι από 

χάλυβα 235TR1/TR2 ι 2350Θ κατά ΕΝ 10217-1 ι ΕΝ 10217-2, για διατομζσ μεγαλφτερεσ από DΝ50. 

Οι διαςτάςεισ των χαλυβδοςωλινων κα είναι για κάκε ονομαςτικι διάμετρο ςφμφωνα με τα ΕΝ 

10220, ΕΝ 10217-1, ΕΝ 10217-2, ΕΝ 10216-2, ΕΝ 10216-1. 

Συντελεςτισ ςυγκόλλθςθσ χαλυβδοςωλινων με ραφι V=0,9. Υδραυλικι δοκιμι ςτο εργοςτάςιο 

(ΙSΟ9330/DIΝ1626). 

Τα άκρα των τμθμάτων των ςωλινων κα είναι κατάλλθλα φρεηαριςμζνα υπό γωνία 30°-37°, ςφμφωνα 

και με το ISO 6761 / DIΝ 2559/22 για προετοιμαςία προσ ςυγκόλλθςθ, για πάχθ ςωλινα μεγαλφτερα 

των 2mm. 

  

    Εν ςυνεχεία το υπζργειο και υπόγειο δίκτυο προσ τουσ επιμζρουσ τοπικοφσ υποςτακμοφσ κα 

καταςκευαςτεί με  χριςθ προμονωμζνων ςωλθνϊςεων πολυπροπυλενίου τριϊν ςτρωμάτων με 

υαλονιματα με ςκοπό τθν πλιρθ αποφυγι διαβρωτικϊν προβλθμάτων.   

 

     Ο τφποσ του ςωλινα που κα χρθςιμοποιθκεί  είναι πολυπροπυλενίου με υαλονιματα, PPR-CT , 

SDR 9.  Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ EN 15874 και DIN 8077/78 και το 

πάχοσ τθσ μόνωςθσ των ςωλινων με βάςθ το πρότυπο ΕΝ253.   Οι αγωγοί απαιτείται να είναι 

κατάλλθλοι για λειτουργία ςε κερμοκραςία ρευςτοφ (νερό) 95o C και ςε πίεςθ λειτουργίασ 5 bar.    Θ 

διάρκεια ηωισ ςτισ ωσ άνω ςυνκικεσ κατά DIN 8077 κα είναι τουλάχιςτον για 15 ζτθ. Οι διαςτάςεισ 

των αγωγϊν, το πάχοσ του ςωλινα και το ελάχιςτο πάχοσ μόνωςθσ πολυουρεκάνθσ δίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερικι 

διάμετροσ (mm) 

Εςωτερικι 

διάμετροσ (mm) 

Ράχοσ 

τοιχϊματοσ 

(mm) 

Ράχοσ ςτακερισ 

Ρολυουρεκάνθσ (mm) 

Φ50 38.8 5.6 27.00 

Φ75 58.2 8.4 28.00 

Φ90 69.8 10.1 29.50 

Φ110 85.4 12.3 32.00 
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Φ125 97.0 14.0 41.80 

Φ160 124.2 17.9 46.50 

Φ200 155.2 22.4 52.60 

Φ250 204.6 22.7 68.70 

Φ315 257,8 28,6 60.50 

 

Οι προμονωμζνοι αγωγοί PPR-CT  κα πρζπει να ακολουκοφν τισ κάτωκι προδιαγραφζσ: 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ λ ≤ 0,17 W/m*K ςτουσ 20°C 

Τραχφτθτα Κ ≤  0,007 mm 

Ειδικι πυκνότθτα ρ = 998,2 kg/m3 

Συντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ α  ≤0,03 mm/m°C 

Αντοχι ςε κροφςθ: ≥ 70 kp/cm² ςτουσ 0°C 

Αντοχι ςε εφελκυςμό: ≥ 38 Ν/mm² (ISO /R 527) 

Μζτρο ελαςτικότθτασ: 1250 Ν/mm² (ISO 178) 

Σκλθρότθτα:  40 Ν/mm² (ISO 2039) 

 

Οι αγωγοί κα είναι προμονωμζνοι  εξωτερικά, με ομοιόμορφθ μόνωςθ από ςτακερι πολυουρεκάνθ. 

Ο αφρόσ πολυουρεκάνθσ κα πλθροί τισ κάτωκι προδιαγραφζσ: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΦΟΣ  ΣΤΑΘΕΘΣ 

ΡΟΛΥΟΥΕΘΑΝΘΣ 

Κυκλοπεντάνιο > 8% 

Ρυκνότθτα > 60 Kgr/m3 

Ροςοςτό κλειςτϊν κυψελίδων > 88% 

Υγροπερατότθτα < 10% (Vol) 

Θλιπτικι αντοχι ςε ςυμπίεςθ 10% > 0,3 N/mm2 
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Αντίςταςθ ςτθ διάτμθςθ > 0,12 N/mm2 

Εφαπτόμενθ αντίςταςθ ςτθ διάτμθςθ > 0,20 N/mm2 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ <0,022 W/mK 

 

    Το εξωτερικό περίβλθμα που ςυγκρατεί τθν πολυουρεκάνθ μπορεί είναι είτε από MODIFIED - PVC 

είτε από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE). Το πάχοσ του εξωτερικοφ περιβλιματοσ κα είναι 

τουλάχιςτον 3 mm για μεγζκθ προμονωμζνου αγωγοφ ζωσ Φ125 και τουλάχιςτον 3,5 mm για 

μεγαλφτερα μεγζκθ.  

    Οι εςωτερικοί ςωλινεσ πολυπροπυλενίου κα ζχουν ελεφκερα άκρα οφτωσ ϊςτε να επιτρζπεται θ 

ςυγκόλλθςι τουσ με τα αντίςτοιχα εξαρτιματα πολυπροπυλενίου. Τα μικθ κα είναι κατά μζγιςτο 4 m 

για τουσ προμονωμζνουσ ςωλινεσ με διατομζσ ζωσ Φ125 και κατά μζγιςτο 6 m για τουσ 

προμονωμζνουσ ςωλινεσ με διατομζσ από Φ160 ζωσ Φ315.  

    Στουσ αγωγοφσ πολυπροπυλενίου PPRCT κα πρζπει να αναγράφονται: 

 Πνομα καταςκευαςτι ι εμπορικό ςιμα 

 Τφποσ αγωγοφ 

 Αρικμόσ ςειράσ ι παραγγελίασ 

  Στουσ αγωγοφσ M-PVC ι HDPE (περίβλθμα) κα πρζπει να αναγράφονται: 

 Το ακατζργαςτο υλικό με το όνομά του και τον κωδικό του αρικμό 

 MFR-πίνακασ, όπωσ αυτόσ παρζχεται από τον προμθκευτι των ακατζργαςτων υλικϊν 

 Ονομαςτικι διάμετρο και πάχοσ τοιχϊματοσ του περιβλιματοσ 

 Ζτοσ και εβδομάδα καταςκευισ 

 Ταυτότθτα του καταςκευαςτι 

Στθ ςυνολικι διάταξθ του προμονωμζνου αγωγοφ (ςιμανςθ ςτο περίβλθμα): 

 Ονομαςτικι διάμετρο και SDR 

 Ταυτότθτα του καταςκευαςτι 

 Ζτοσ και εβδομάδα τοποκζτθςθσ του μονωτικοφ αφροφ 

 Τφποσ του φυςικοφ παράγοντα διόγκωςθσ 

 

   Κατά τθ μεταφορά των αγωγϊν μζχρι και τθ κζςθ τοποκζτθςισ των κα πρζπει τα άκρα τουσ να 

προςτατεφονται με κατάλλθλα καλφμματα (καπάκια) από πλαςτικό. 

Για τον προμθκευτι των αγωγϊν τονίηεται ότι κα πρζπει να διακζτει για τθν παραγωγικι αυτι 

διαδικαςία το πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 

2. ΚΑΜΡΥΛΕΣ 90°-45°-30°-15° - ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 

 

     Τα ειδικά τεμάχια του δικτφου διανομισ κα είναι αποκλειςτικά καταςκευαςμζνα και προμονωμζνα  
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ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, και αφοροφν καμπφλεσ 90-45-30-15°, ςυςτολικά, μοφφεσ, λαιμοί 

φλάντηασ, κα αποτελοφνται δε  και αυτά, όπωσ και οι αγωγοί, από τον ςωλινα  PPR-CT , τθ μόνωςθ 

πολυουρεκάνθσ και το περίβλθμα. Θα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ EN 

15874 και DIN 8077/78. Θα ιςχφει γι’ αυτά ο Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ ΕΝ 489 για τθν ζνωςθ  

εξαρτθμάτων προμονωμζνων ςωλινων και το πάχοσ τθσ μόνωςθσ των ςωλινων με βάςθ το πρότυπο 

ΕΝ253. 

     Τα ειδικά τεμάχια του δικτφου παροχϊν των επιμζρουσ κτιρίων  δθλαδι αποκλειςτικά για 

ονομαςτικζσ διαμζτρουσ προμονωμζνων αγωγϊν του δικτφου τθλεκζρμανςθσ Φ50,Φ75,Φ90 και 

Φ110, είτε κα είναι καταςκευαςμζνα και προμονωμζνα ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ είτε κα 

μονϊνονται επί τόπου του ζργου. 

   Ο προμθκευτισ των παραπάνω υλικϊν κα διακζτει το πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 για τον 

προδιαγραφόμενο εξοπλιςμό και υλικά που κα προμθκεφςουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 

   Τα πάχθ μόνωςθσ των τεμαχίων κα είναι ίδια με εκείνα των προμονωμζνων αγωγϊν ίδιασ 

διαμζτρου. 

   Θ εγκατάςταςθ των ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται από προςωπικό πιςτοποιθμζνο από τον 

καταςκευαςτι των ςυνδζςμων. 

 

3. ΤΕΜΑΧΙΑ Τ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

    Τα τεμάχια Τ που κα εγκακίςτανται ςτουσ κόμβουσ του δικτφου διανομισ κα αποτελοφνται κι αυτά, 

όπωσ και οι αγωγοί, από ςωλινα PPR-CT, τθ μόνωςθ πολυουρεκάνθσ και το περίβλθμα. Θα είναι 

αποκλειςτικά καταςκευαςμζνα και προμονωμζνα ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Θα ιςχφει και για 

αυτά ο Ευρωπαϊκόσ κανονιςμόσ EN 15874 και DIN 8077/78 κακϊσ και ο ΕΝ 489 για τθν ζνωςθ  

εξαρτθμάτων  προμονωμζνων ςωλινων και το πάχοσ τθσ μόνωςθσ των ςωλινων με βάςθ το πρότυπο 

ΕΝ253. 

 Ο προμθκευτισ των παραπάνω υλικϊν κα διακζτει το πιςτοποιθτικό IS0 9001:2008. 

    Τα πάχθ μόνωςθσ όλων των τεμαχίων “Τ” κα είναι ίδια με εκείνα των προμονωμζνων αγωγϊν ίδιασ 

διαμζτρου. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι ςτο τεμάχιο Τ ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαιτοφνται 

για τθν πλιρθ ςφνδεςθ και μόνωςθ αυτοφ με τθν οριηόντια ςωλινωςθ κλάδων δικτφου και παροχϊν. 

  Θ καταςκευι τθσ μόνωςθσ κα ακολουκιςει τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτουσ μονωτικοφσ 

ςυνδζςμουσ. 

   Θ εγκατάςταςθ των ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται από προςωπικό πιςτοποιθμζνο από τον 

καταςκευαςτι των ςυνδζςμων. 

 

  Τεμάχια Τ παροχϊν κτιρίων 

   Για τα τεμάχια Τ που κα εγκακίςτανται ςτουσ κλάδουσ του δικτφου διανομισ για τθν τροφοδότθςθ 

των παροχϊν των κτιρίων κα ιςχφουν όλα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο για τα 

τεμάχια Τ των κόμβων του δικτφου. 
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   Θα αναχωροφν από τον κφριο ςωλινα ςε ακτινικι (κάκετθ) διεφκυνςθ και υπό γωνία 45° ωσ προσ το 

οριηόντιο επίπεδο. 

   Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ κεωρείται ωσ υλικό του Τ κάκε υλικό (γωνίεσ, ςωλθνάκια κλπ) που 

απαιτείται προκειμζνου θ διαμόρφωςθ του κόμβου τθσ παροχισ να βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ ζτςι 

ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα παροχισ. 

 

4. ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΜΟΥΦΕΣ) 

 

    Οι προμονωμζνοι αγωγοί, τα ειδικά τεμάχια αυτϊν (καμπφλεσ, ταυ κλπ),κατά τθν εγκατάςταςι 

τουσ και μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ και ελζγχων μονϊνονται ςτισ κζςεισ των 

ςυγκολλιςεων με κατάλλθλουσ μονωτικοφσ ςυνδζςμουσ (μοφφεσ). 

- Εάν το περίβλθμα του προμονωμζνου αγωγοφ είναι από MPVC τότε και το περίβλθμα των 

ςυνδζςμων κα είναι από πλαςτικό MPVC και θ ςτεγανοποίθςθ τουσ κα γίνεται με χριςθ 

κόλλασ PVC και ταινίασ PVC. 

-  Εάν το περίβλθμα του προμονωμζνου αγωγοφ είναι από HDPE τότε το περίβλθμα των 

ςυνδζςμων κα είναι από κερμοςυςτελλόμενo πλαςτικό. Θ ςτεγανοποίθςθ τουσ κα γίνεται 

με ςυρρίκνωςθ του κερμοςζτ  χρθςιμοποιϊντασ φλόγα.  

- Οι ςφνδεςμοι κα αποτελοφνται από περίβλθμα το οποίο κα προςαρμόηεται ςτα εκατζρωκεν 

εξωτερικά περιβλιματα των αγωγϊν ι ειδικϊν τεμαχίων, ενϊ ο κενόσ χϊροσ μεταξφ του 

πλαςτικοφ ςωλινα και του περιβλιματοσ κα πλθρϊνεται με μονωτικό αφρό 

πολυουρεκάνθσ, ι με προκαταςκευαςμζνα κογχφλια πολυουρεκάνθσ ζτςι ϊςτε να 

δθμιουργείται θ ςυνζχεια ςτθ μόνωςθ και ςτο περίβλθμα. 

-  Οι μονωτικοί ςφνδεςμοι κα εξαςφαλίηουν απόλυτθ (100%) ςτεγανότθτα τθσ μόνωςθσ από 

τθν υγραςία του εδάφουσ και κα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυμπεριφζρονται ςαν ζνα ςϊμα 

με τα εκατζρωκεν περιβλιματα των αγωγϊν αναφορικά με τθ μετάδοςθ τάςεων λόγω τθσ 

τριβισ του εδάφουσ κατά τθν κίνθςθ των αγωγϊν ςε αυτό (κερμικζσ ςυςτολοδιαςτολζσ). 

-  Στθν περίπτωςθ που  μόνωςθ κα γίνεται με επιτόπου ζγχυςθ αφροφ πολυουρεκάνθσ, αυτι 

κα είναι ίδιων χαρακτθριςτικϊν με αυτϊν τθσ μόνωςθσ των αγωγϊν. Θα πρζπει ο 

προμθκευτισ να διακζτει κατάλλθλθ ςυςκευαςία των ςυςτατικϊν ανάμιξθσ και κατάλλθλθ 

μεκοδολογία ανάμιξθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει καμία περίπτωςθ να ζρκουν αυτά ςε επαφι 

με οποιοδιποτε τρόπο με το προςωπικό λόγω τοξικότθτασ αυτϊν. Θα πρζπει θ μεκοδολογία 

ζγχυςθσ του αφροφ και ανάμιξθσ των ςυςτατικϊν να είναι τζτοια, ϊςτε να αναμιγνφονται οι 

απαραίτθτεσ κάκε φορά ποςότθτεσ για κάκε τφπο μοφφασ και διάμετρο αγωγϊν, με τρόπο 

που να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια του προςωπικοφ. Θ μεκοδολογία αυτι ζγχυςθσ των 

ςυςτατικϊν για τθ δθμιουργία του αφροφ πολυουρεκάνθσ κα αναφζρεται ςτα εγχειρίδια 

του προμθκευτι του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ και κα είναι τθσ απολφτου εγκρίςεϊσ του. 

Μετά τθν ζγχυςθ του αφροφ και τθ διόγκωςι του κα πρζπει θ οπι που κα υπάρχει για το 

λόγο αυτό ςτο περίβλθμα, να ςτεγανοποιείται ςτθ ςυνζχεια απόλυτα με κατάλλθλο για το 

ςκοπό αυτό πϊμα που κα ςυνοδεφει τθ μοφφα. 
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-  Θ εγκατάςταςθ των μονωτικϊν ςυνδζςμων κα εκτελείται από προςωπικό πιςτοποιθμζνο 

από τον καταςκευαςτι των ςυνδζςμων. 

-  Ο προμθκευτισ των μονωτικϊν ςυνδζςμων (μουφϊν) κα βεβαιϊνει διάρκεια ηωισ όλων 

των υλικϊν των ςυνδζςμων τουλάχιςτον 30 ετϊν ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ εντόσ του 

εδάφουσ. Θα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο και ςτθν Υπθρεςία επαρκι ςε αρικμό εγχειρίδια 

ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα όπου κα αναγράφονται με λεπτομζρεια και κατάλλθλεσ 

εικόνεσ όλεσ οι διαδοχικζσ ενζργειεσ καταςκευισ επί τθσ μοφφασ και τα μζτρα αςφαλείασ 

του προςωπικοφ, ενϊ κα φροντίςει ταυτόχρονα και για τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ του Αναδόχου. 

 

5. ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΗΕΣ  

 

            Για τισ ςυνδζςεισ  φλαντηωτϊν  δικλείδων, φίλτρων, κ.λ.π.  με το δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε όλα τα 

τμιματα του ζργου  κα εγκαταςτακοφν χαλφβδινεσ φλάντηεσ κατά DIN 2633,  ονομαςτικισ  πίεςθσ  

Ν 16 bar.  

Οι φλάντηεσ αυτζσ κα ζχουν λαιμό ςυγκολλιςεωσ για ςυγκόλλθςθ ςε χαλυβδοςωλινα  ι κα  είναι 

περαςτζσ  για ςφνδεςθ φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων με ςωλινεσ PPRCT  και κάκε φλάντηα κα ζχει τουσ 

αντίςτοιχουσ ανοξείδωτουσ   κοχλίεσ και τα περικόχλια, όπωσ και το απαιτοφμενο παρζμβυςμα. 

Πλεσ οι φλάντηεσ κα επιμετρθκοφν ςε ηεφγθ πλιρωσ εγκατεςτθμζνα (ςυγκόλλθςθ και όλα τα 

απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά, κοχλίεσ, περικόχλια, παρεμβφςματα). 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει με βάςθ τα εγκατεςτθμζνα  ηεφγθ φλαντηϊν. Σε περίπτωςθ 

τοποκετιςεωσ ενόσ  τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ αντιςτοίχου διαμζτρου. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου, 

εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και δοκιμζσ παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 

6. ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

 

Σε διάφορα ςθμεία του δικτφου διανομισ και του δικτφου παροχϊν των κτιρίων κα εγκαταςτακοφν 

απλζσ αμόνωτεσ  χειροκίνθτεσ δικλείδεσ, οι οποίεσ κα μονωκοφν επί τόπου και κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τα παρακάτω : 

-Τθν απομόνωςθ των εγκαταςτάςεων εντόσ των κτιρίων. 

-Τον εξαεριςμό – εκκζνωςθ και απομόνωςθ του δικτφου διανομισ τθσ τθλεκζρμανςθσ εντόσ 

φρεατίων ι εντόσ κατάλλθλων μεταλλικϊν ερμαρίων ςε χζρςα τμιματα, πεηοδρόμια ι ςε δρόμουσ 

ςτο τοπικό οδικό δίκτυο του ΔΙΡΑΕ  και  κα  ιςχφουν τα εξισ: 

 

 Οι δικλείδεσ κα εγκακίςτανται πάντοτε κατά ηεφγθ (προςαγωγι- επιςτροφι) κα είναι εξ’ 

ολοκλιρου ςυγκολλθτζσ (μθ διαιροφμενεσ), τφπου βαλβίδασ με μπίλια (ball valve), 

ονομαςτικισ πίεςθσ  Ν 25 και άνω και μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 130oC. 
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 Οι απομονωτικζσ δικλείδεσ κα είναι ολικισ διατομισ (full bore). Το υλικό ςτεγάνωςθσ κα 

είναι τεφλόν ενιςχυμζνο με άνκρακα PTFE Reinforced. Θα φζρουν απαραίτθτα ελατιριο 

(ανοξείδωτο) ϊςτε να εξαςφαλίηουν διαρκϊσ και υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ τθν 

αναγκαία πίεςθ επαφισ μεταξφ μπίλιασ και ζδρασ. Θ καταςκευι τθσ δικλείδασ κα είναι 

τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ εξϊκθςθ του άξονα (Blow out Proof). Ο άξονασ 

περιςτροφισ κα φζρει επιπρόςκετα, για τθν αποφυγι διαρροϊν προσ το περιβάλλον, 

δακτφλιο ςτεγάνωςθσ από EPDM ι VITON ι PTFE.Ο χειριςμόσ των δικλείδων ζωσ DN125 

κα είναι χειροκίνθτοσ με λαβι ενϊ από DN150 και μεγαλφτερεσ κα φζρουν χειριςμό με 

μειωτιρα μόνιμθσ λίπανςθσ με βολάν. 

 Το ςϊμα τθσ διάταξθσ των δικλείδων κα είναι χαλφβδινο, ποιότθτασ τουλάχιςτον 235GΘ 

ενϊ τα κινοφμενα μζρθ αυτϊν (μπίλιεσ και ςτελζχθ) κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότθτασ τουλάχιςτον AISI 316.Τα κινοφμενα μζρθ αυτϊν (μπίλια - ςτζλεχοσ) κα είναι 

από το ίδιο υλικό. Οι δικλείδεσ κα είναι ελεγμζνεσ ωσ προσ τθν διαρροι και τα 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά τουσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 12266 part 1. 

 Στο ςτζλεχοσ κα είναι προςαρμοςμζνο με δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςισ του, το 

χειριςτιριό του το οποίο κα είναι από γαλβανιςμζνο ςίδθρο. Θ πλιρθσ διαδρομι τθσ 

δικλείδασ από κζςθ “ανοικτι” ςε κζςθ “κλειςτι” κα επιτυγχάνεται με ςτροφι του 

χειριςτθρίου 90°. Θα πρζπει θ κατάςταςθ ΟΝ/ΟFF/  τθσ δικλείδασ να υποδθλϊνεται από 

τθ ςχετικι κζςθ του χειριςτθρίου ςε ςχζςθ με τθ ςωλινωςθ, όπωσ και να υπάρχουν 

τερματικζσ διατάξεισ ςτο χειριςτιριο ςε κζςθ ανοικτι και κλειςτι. 

 Πταν κα εγκακίςτανται ωσ απομονωτικζσ δικλείδεσ παροχϊν κτιρίων (ςτο πζρασ τθσ 

υπόγειασ όδευςθσ παροχισ - υπόγεια κτιρίων) ςτο δίκτυο διανομισ κα είναι τφπου με 

φλαντηωτά άκρα, ςε διαμζτρουσ ςφμφωνα με τισ διαμζτρουσ των αντιςτοίχων 

ςωλθνϊςεων. 

 Πταν εγκακίςτανται ωσ δικλείδεσ εξαεριςμοφ - εκκζνωςθσ των ακραίων ςθμείων του 

δικτφου, ςφμφωνα και με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα είναι διαμζτρου DN25 ςυγκολλθτοφ 

άκρου. Στο ςυγκολλθτό άκρο κα ςυγκολλάται φλάντηα λαιμοφ. Θ δικλείδα κα φζρει ςτο 

άλλο άκρο γαλβανιςμζνο πϊμα (τάπα) με κατάλλθλθ οπι επί του ςπειρϊματοσ αυτοφ, 

ϊςτε να επιτυγχάνεται ο απλόσ εξαεριςμόσ του δικτφου χωρίσ πλιρθ αποκοχλίωςθ του 

πϊματοσ. Ειδικά ςτθ διάταξθ  ςτο υπαίκριο χϊρο του κυλικείου κα περιλαμβάνονται 

πζραν των άλλων και το μεταλλικό ςτεγανό προςταςίασ Ι65 ερμάριο τοποκζτθςθσ, με 

ανοιγόμενθ κφρα και κλειδαριά καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 mm, 

βαμμζνο εςωτερικά και εξωτερικά με δφο ςτρϊςεισ γραφιτοφχου μινίου και μια ςτρϊςθ 

μεταλλικισ υδατοςτεγανισ βαφισ και θ βάςθ από ςκυρόδεμα του ερμαρίου με τον 

αναλογοφντα ξυλότυπο. 

 Πλεσ οι δικλείδεσ κα μονωκοφν με κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό εφκαμπτο μονωτικό 

υλικό από ςυνκετικό καουτςοφκ ι αφρϊδεσ πλαςτικό, ςε μορφι ςωλινων  ι φφλλου 

πάχουσ 20mm, ςτο οποίο κα ανοίγεται κατάλλθλθ οπι για το χειριςτιριο. 
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7. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΘΣ 

 

    Ο προμθκευτισ των ςωλινων κα προμθκεφςει τα απαραίτθτα τεμάχια διζλευςθσ τοιχοποιίασ τόςο 

για τουσ αγωγοφσ του δικτφου (διελεφςεισ από φρεάτια κλπ), όςο και για τουσ αγωγοφσ παροχϊν των 

κτιρίων. 

     Το κάκε τεμάχιο διζλευςθσ τοιχοποιίασ κα είναι δακτφλιοσ (κολλάρο) από ελαςτικό υλικό που κα 

προςαρμόηεται γφρω από τον προμονωμζνο ςωλινα παροχισ ςτο ςθμείο που αυτό κα διαπερνά τθν 

τοιχοποιία του κτιρίου, με ςκοπό τθν καλι ςτεγάνωςθ τθσ καταςκευισ και τθν παραλαβι των 

κινιςεων λόγω κερμικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν . 

 

8. ΤΑΙΝΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

 

     Ράνω από κάκε ςωλινα ςτο δίκτυο διανομισ και τισ παροχζσ, κα εγκαταςτακεί  ταινία ςιμανςθσ. 

   Με τθν τοποκζτθςθ τθσ ταινίασ ςιμανςθσ είναι δυνατι θ προειδοποίθςθ για τθν φπαρξθ του 

αγωγοφ ςε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εκςκαφϊν από τρίτουσ, ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του και θ αποφυγι 

πρόκλθςθσ ηθμίασ ςε αυτόν. Μετά τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ και τθν διάςτρωςι του κατά 10 cm 

πάνω από αυτόν με άμμο, κα εκτυλίςςεται χειρωνακτικά ι μθχανικά επί τθσ επίχωςθσ και κατά μικοσ 

του ορφγματοσ θ ταινία ςιμανςθσ. 

Οι ταινίεσ ςιμανςθσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 12613. Ειδικά για τθν περίπτωςθ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου όπου κα χρθςιμοποιθκοφν μθ μεταλλικζσ ςωλινεσ, οι ταινίεσ ςιμανςθσ, κα 

διακζτουν ανκεκτικό ςε διάβρωςθ ςφρμα από χρωμονικελίνθ ι οποιοδιποτε άλλο υλικό που 

ανιχνεφεται εφκολα με θλεκτρομαγνθτικζσ ςυςκευζσ για να κακίςταται δυνατόσ ο άμεςοσ εντοπιςμόσ 

καμμζνων πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων.  

 

   Το υλικό των ταινιϊν ςιμανςθσ κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) κα είναι 

πλάτουσ τουλάχιςτον 40 cm, με ανεξίτθλο χρωματιςμό και κα φζρεται ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για 

τθν ευχερι εγκατάςταςι του (π.χ. ρολά). 

   Θ ταινία αυτι κα είναι από πλαςτικό υλικό μθ ανακυκλϊςιμο με διάρκεια ηωισ περιςςότερο από 50 

χρόνια ςτισ ςυνκικεσ του εδάφουσ. Θ ςφνκεςθ του υλικοφ καταςκευισ και θ διάρκεια ηωισ κα 

πιςτοποιείται από τον προμθκευτι. 

 

9. ΜΑΞΙΛΑΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΘΣ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ (FOAM PADS) 

 

    Τα τεμάχια από πλαςτικό (μαξιλάρια) τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ όπου οι υπόγειοι προμονωμζνοι 

αγωγοί υφίςτανται εγκάρςια μετατόπιςθ εξαιτίασ κερμικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν (π.χ. διακλαδϊςεισ T, 

γωνίεσ κλπ) με ςκοπό να επιτρζπουν τθν ελεφκερθ, κατά το δυνατό, εκτόνωςθ των αγωγϊν, που 

διαφορετικά κα παρεμποδίηονταν από το ζδαφοσ. Τα μαξιλάρια ανακοφφιςθσ κα τοποκετθκοφν ςτισ 

κζςεισ που φαίνονται ςτο ςχζδιο τθσ οριηοντιογραφίασ και ςε επιπλζον ςθμεία που κα υποδειχκοφν 

μετά από απαίτθςθ του καταςκευαςτι των προμονωμζνων αγωγϊν.  
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    Τα μαξιλάρια κα είναι καταςκευαςμζνα από ςπογγϊδεσ κυψελοειδζσ πλαςτικό πυκνότθτασ 100 

kg/m3, το οποίο δεν κα υφίςταται καταςτροφι με το χρόνο μζςα ςτο ζδαφοσ (μθ ανακυκλϊςιμο). Θα 

ζχει ικανότθτα ελαςτικισ παραμόρφωςθσ (πλιρθσ επαναφορά ςτο αρχικό πάχοσ) περιςςότερο από 

75%. Θ παραμόρφωςθ αυτι ςε μθχανικι καταπόνθςθ δεν κα αποκλίνει από τισ παρακάτω τιμζσ: 

 

10% 0,04 Ν/ m2 

30% 0,09 Ν/ m2 

50% 0,28 Ν/ m2 

75% 0,88 Ν/ m2 

 

     Ο προμθκευτισ του υλικοφ αυτοφ κα πιςτοποιιςει τισ παραπάνω αναγραφόμενεσ απαιτιςεισ. 

Το κάκε τεμάχιο κα είναι πλάτουσ ίςου με τθν περίμετρο του περιβλιματοσ του αγωγοφ και πάχουσ  

τουλάχιςτον 40 cm. Το μικοσ εξαρτάται από τθν διάμετρο του αγωγοφ με ελάχιςτο μικοσ 1,5 m.  Το 

ςυνολικό πάχοσ, κατά περίπτωςθ, κα επιτυγχάνεται με τοποκζτθςθ αλλεπάλλθλων ςτρωμάτων. Το 

ςυνολικό μικοσ κα επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ πολλϊν τεμαχίων ςε ςειρά. 

 

10. ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ 

 

     Ο Ανάδοχοσ κατά τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο κα φροντίςει ϊςτε να εξαςφαλιςκοφν κατάλλθλοι 

χϊροι για τθν αποκικευςθ του εξοπλιςμοφ. Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε υπαίκριο χϊρο, 

ςυγκεντρωμζνοι και ο υπόλοιποσ εξοπλιςμόσ ςε κατάλλθλα ςτεγαςμζνο χϊρο (π.χ. αποκικθ ι 

λυόμενθ καταςκευι) και κα τθροφνται τα παρακάτω: 

 

 Τα υλικά του ζργου, εκτόσ των ςωλινων, κα είναι τοποκετθμζνα και ομαδοποιθμζνα μζςα ςε 

κιβϊτια (ειδικότερα τα μικροφ μεγζκουσ υλικά). Θα προςτατεφονται κατάλλθλα από τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ (υγραςία - θλιακι ακτινοβολία). Τονίηεται ιδιαίτερα ότι τα ςυςτατικά για 

τθ δθμιουργία του αφροφ πολυουρεκάνθσ κα είναι αποκθκευμζνα ςε χϊρο όπου θ 

κερμοκραςία κα διατθρείται ςυνεχϊσ ςτακερι ςτουσ 20οC. 

  Θ ςτοίβαξθ των ςωλινων κα γίνεται με τρόπο που να μθν καταπονοφνται, με κίνδυνο 

φκοράσ του περιβλιματοσ. Κατά τθ ςτοίβαξθ το μζγιςτο φψοσ κα είναι 2m. Θ επιφάνεια του 

εδάφουσ κα είναι επίπεδθ, απαλλαγμζνθ από πζτρεσ και άλλα ςκλθρά αντικείμενα. Μζχρι και 

τθν εγκατάςταςθ ςτθν τελικι κζςθ και πριν τθ ςυγκόλλθςθ οι ςωλινεσ κα φζρουν τα 

προςτατευτικά πλευρικά καπάκια. Θ ςτοίβαξθ κα γίνεται με τρόπο που να μθν 

αναπτφςςονται ανεπίτρεπτεσ ςθμειακζσ φορτίςεισ ςτα περιβλιματα των ςωλινων, εξαιτίασ 

των υπερκείμενων. Στα ςθμεία ςτοίβαξθσ των ςωλινων κα τοποκετθκοφν βάςεισ (π.χ από 

ξφλινα μαδζρια) πλάτουσ τουλάχιςτον 10εκ. ςε μεταξφ τουσ αποςτάςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 

5μ. Θ απόςταςθ των ακραίων βάςεων από τα ελεφκερα (αμόνωτα) άκρα των ςωλινων κα 

είναι τουλάχιςτον 25εκ. Θ ακάλυπτθ μόνωςθ τθσ πρϊτθσ ςειράσ των ςωλινων κα πρζπει να 

προςτατεφεται από τθν υγραςία, τα νερά τθσ βροχισ και το χϊμα του εδάφουσ. Οι ετικζτεσ  
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των ςωλινων κα είναι ςτθν ίδια πλευρά, ϊςτε να διευκολφνεται θ μετζπειτα 

φορτοεκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ ςτο ςκάμμα. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ οι ςτοιβαγμζνοι 

ςωλινεσ κα ςκεπάηονται ϊςτε να αποφεφγεται θ ανάπτυξθ ανεπίτρεπτων κερμοκραςιϊν ςτα 

περιβλιματα αυτϊν αλλά και θ άμεςθ ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. 

  Θ μεταφορά των ςωλινων κα γίνεται με φορτθγό που κα φζρει κατάλλθλθ ανυψωτικι 

μθχανι (γερανό). Κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων δεν κα χρθςιμοποιθκοφν ςε καμία 

περίπτωςθ ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ. Επιτρζπεται μόνο θ χριςθ κατάλλθλων ιμάντων, 

πλάτουσ τουλάχιςτον 100mm. 

 Θ ανάρτθςθ των ςωλινων κα γίνεται είτε από τα αμόνωτα άκρα τουσ, είτε με χριςθ διάταξθσ 

ηυγοφ ςτο 1/4 και 3/4 του μικουσ αυτϊν. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα τθροφνται υποχρεωτικά και 

κατά τθν εκφόρτωςθ των ςωλινων. 

 Σε αρνθτικζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ θ κάμψθ των ςωλινων κατά τθν ανάρτθςθ μπορεί 

να καταςτρζψει το περίβλθμα, που ςκλθραίνει. Στισ ςυνκικεσ αυτζσ θ ανάρτθςθ κα γίνεται 

υποχρεωτικά από τρία (3) τουλάχιςτον ςθμεία. 

  Τα αμόνωτα τμιματα των ςωλινων κα προςτατεφονται από τθν επαφι τουσ με νερό, 

ιδιαίτερα όταν βρίςκονται εντόσ του ορφγματοσ, οπότε και το ςτζγνωμα τθσ μόνωςθσ πριν το 

μουφάριςμα είναι δφςκολο. Τα νερά τθσ βροχισ ι τα υπόγεια κα αντλοφνται ςυνεχϊσ από τα 

ορφγματα, μζχρι τθν τελικι τουσ επίχωςθ. 

  Ο προμθκευτισ των ςωλινων κα κατακζςει ςτθν Υπθρεςία και ςτον Ανάδοχο ςαφείσ 

ζγγραφεσ οδθγίεσ για τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ του 

εξοπλιςμοφ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ οδθγίεσ αυτζσ, πλζον των 

απαιτιςεων του κεφαλαίου αυτοφ. 

 

11. ΤΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 

a) Γενικά 

 

     Οι παροχζσ προσ τα κτίρια του ΔΙ.ΡΑ.Ε κα οδεφουν υπόγεια. Ρριν τθν είςοδό τουσ ςτα κτίρια οι 

αγωγοί κα εξζρχονται του εδάφουσ και κα ειςζρχονται εντόσ των κτιρίων καταλιγοντασ ςε 

χειροκίνθτεσ απομονωτικζσ δικλείδεσ. Από τισ δικλείδεσ αυτζσ εν ςυνεχεία κα καταςκευαςτοφν τα 

εςωτερικά δίκτυα με προμονωμζνουσ ςωλινεσ PPR-CT ζωσ τθν ςφνδεςι τουσ με τουσ κερμικοφσ 

υποςτακμοφσ του κάκε κτιρίου. 

    Κατά τθν καταςκευι του δικτφου, ςε κάκε περίπτωςθ και ανεξάρτθτα από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, θ 

εγκατάςταςθ των υπόγειων αγωγϊν κα γίνεται με τρόπο που να τθροφνται οι παρακάτω ελάχιςτεσ 

αποςτάςεισ από τα άλλα δίκτυα διανομισ: 

- Δίκτυο φδρευςθσ: Ραράλλθλθ όδευςθ >40cm / Διαςταφρωςθ > 10 cm 

- Δίκτυο αποχζτευςθσ: Σε ςυμφωνία με τθν Επίβλεψθ 

- Δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ μθ εγκιβωτιςμζνα (ζωσ 1kV): Ραράλλθλθ όδευςθ >30cm / 

Διαςταφρωςθ > 30 cm 
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- Δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ μθ εγκιβωτιςμζνα (ζωσ 10kV): Ραράλλθλθ όδευςθ >70cm / 

Διαςταφρωςθ > 60 cm 

- Δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ μθ εγκιβωτιςμζνα (ζωσ 30kV): Ραράλλθλθ όδευςθ >150cm / 

Διαςταφρωςθ > 100 cm 

- Δίκτυο αςκενϊν ρευμάτων: Ραράλλθλθ όδευςθ >30cm  

 

     Στα ςχζδια τθσ μελζτθσ ζχουν ςθμειωκεί τα πικανά λοιπά δίκτυα, ωςτόςο ο ανάδοχοσ οφείλει να 

είναι προςεκτικόσ κατά τθν εκςκαφι ορυγμάτων και να αποκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ 

οποιαδιποτε βλάβθ προκλθκεί ςτα υφιςτάμενα δίκτυα.  

    Ρρζπει πάντα να τθρείται ο παρακάτω κανόνασ: Ο αγωγόσ προςαγωγισ κατά τθ φορά τροφοδοςίασ 

κα είναι πάντοτε δεξιά του αγωγοφ επιςτροφισ.  

 

Ο  Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθν εκςκαφι τθσ τάφρου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Θ 

εγκατάςταςθ των ςωλινων ςτο ςκάμμα κα αρχίςει, αφοφ πρϊτα : 

 Ζχει διαμορφωκεί θ τάφροσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

  Ζχουν αποκαταςτακεί τυχόν βλάβεσ που προκλικθκαν από τθν εκςκαφι ςε άλλα δίκτυα. 

  Ζχει κακαριςκεί θ τάφροσ. 

  Ζχει διαςτρωκεί με άμμο πάχουσ 10cm. 

  Ζχει δοκεί, από κοινοφ με τθν επίβλεψθ του ζργου, λφςθ ςε πικανά προβλιματα όδευςθσ 

λόγω εμποδίων. 

  Ζχουν μεταφερκεί οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων ςτο υπό 

εκτζλεςθ τμιμα. 

 

Μία ςφντομθ περιγραφι τθσ πορείασ των εργαςιϊν ακολουκεί ςτθ ςυνζχεια : 

 

 Χάραξθ γραμμϊν και αςφαλτοκοπι (ςε περίπτωςθ αςφαλτοτάπθτα ι κραςπζδων). 

  Εκςκαφι, διαμόρφωςθ ςκάμματοσ, κακαριςμόσ, αποκατάςταςθ προκλθκζντων βλαβϊν ςε 

άλλα δίκτυα και αποκατάςταςθ εμποδίων. Τονίηεται ότι θ εκςκαφι κα πραγματοποιείται το 

πολφ 10 θμζρεσ νωρίτερα από τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων, διότι διαφορετικά κα 

ςυμβαίνει κατάπτωςθ των παρειϊν του ςκάμματοσ εξαιτίασ απϊλειασ υγραςίασ. 

  Διάςτρωςθ άμμου ςτο ςκάμμα ςε πάχοσ 10cm 

 Μεταφορά του εξοπλιςμοφ ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ. Θ μεταφορά του προσ εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ από τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του εργοταξίου μζχρι και τθν τελικι κζςθ 

εγκατάςταςθσ, κα γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ είναι 

υπεφκυνοσ για τον κακαριςμό, εςωτερικά, των ςωλινων και αφαίρεςθ τυχόν αντικειμζνων 

πριν τθν τοποκζτθςθ αυτϊν. Θ δθμιουργία φραξίματοσ και θ παρεμπόδιςθ τθσ ελεφκερθσ 

κυκλοφορίασ του νεροφ ςτουσ ςωλινεσ αποτελοφν βλάβθ που κα αποκαταςτακεί με ευκφνθ 

και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

  Συγκόλλθςθ των ςωλινων ςε μεγάλα μικθ εκτόσ ςκάμματοσ ι επί του ςκάμματοσ και  
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τοποκζτθςι τουσ εντόσ ςκάμματοσ και ςυγκόλλθςθ, ανάλογα και με τα υπάρχοντα εμπόδια. 

  Εκτζλεςθ εργαςιϊν ελζγχου ςυγκολλιςεων  και  δοκιμισ  ςτεγανότθτασ. 

  Τοποκζτθςθ  μονωτικϊν  ςυνδζςμων και ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

  Διάςτρωςθ  άμμου  γφρω από τουσ ςωλινεσ  και 10cm πάνω από αυτοφσ και τοποκζτθςθ τθσ 

ταινίασ  ςιμανςθσ. 

  Διάςτρωςθ του υλικοφ τθσ επίχωςθσ και ςυμπίεςθ με διαβροχι και χριςθ δονθτι ανά 30εκ. 

  Αποκατάςταςθ ςκάμματοσ. 

  Εργαςίεσ πλιρωςθσ ςωλινων με νερό, κακαριςμοφ - ζκπλυςθσ, υδραυλικισ δοκιμισ. 

 Τοποκζτθςθ ςωλινων: Κατά τθ μεταφορά του εξοπλιςμοφ ςτο ςκάμμα κα δίνεται ιδιαίτερθ 

προςοχι, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται ηθμιζσ ςτα υλικά (εκδορζσ κλπ). Θ ςυγκόλλθςθ των 

ςωλινων, ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων, δοκιμι ςτεγανότθτασ και τοποκζτθςθ μονωτικϊν 

ςυνδζςμων κα εκτελοφνται ςε μεγάλα μικθ δίπλα ςτο ςκάμμα, ςτερεϊνοντασ τουσ ςωλινεσ 

ςε κατάλλθλεσ βάςεισ (ςαμάρια), ι πάνω από το ςκάμμα, ςτερεϊνοντασ τουσ ςωλινεσ ςε 

μαδζρια. Οι εργαςίεσ εντόσ ςκάμματοσ κα περιοριςτοφν ςτο ελάχιςτο και μόνο εάν τα 

υφιςτάμενα εμπόδια δεν επιτρζπουν τθν κακζλκυςθ των ςωλινων εντόσ του ςκάμματοσ με 

χριςθ κατάλλθλων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων (γερανϊν, ςκαφτικϊν κλπ). Ο Ανάδοχοσ κα 

διακζτει κατάλλθλα ανυψωτικά μθχανιματα για τθν ςταδιακι τοποκζτθςθ των 

ςυγκολλθμζνων και μουφαριςμζνων ςωλινων εντόσ του ςκάμματοσ. Τα μικθ που κα 

προετοιμάηονται εκτόσ ςκάμματοσ κα διακόπτονται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που πικανά 

εμπόδια κατά μικοσ εμποδίηουν τθν ευχερι κάκοδο των ςωλινων εντόσ του ςκάμματοσ. 

  Οι οποιεςδιποτε αλλαγζσ κατεφκυνςθσ κατά τθν όδευςθ των ςωλινων κα 

πραγματοποιοφνται με τεμάχια αποκλειςτικά καταςκευαςμζνα και προμονωμζνα ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ  ςωλινων. 

  Στθν περίπτωςθ που κάποια εμπόδια οδθγιςουν ςε αναγκαςτικι διαφοροποίθςθ τθσ 

όδευςθσ ι τθσ καταςκευαςτικισ διαμόρφωςθσ κόμβου ι διάταξθσ παραλαβισ διαςτολϊν, ςε 

ςχζςθ με τα καταςκευαςτικά ςχζδια, τότε θ νζα διαμόρφωςθ κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ 

ςφμφωνθ με τουσ καταςκευαςτικοφσ κανόνεσ δικτφων τθλεκζρμανςθσ, τισ προδιαγραφζσ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου και κα εγκρικεί από τθν Επίβλεψθ του Ζργου. 

  Θ εγκατάςταςθ των δικλείδων απομόνωςθσ-εκκζνωςθσ-εξαεριςμοφ ςτθν προςαγωγι- 

επιςτροφι ςτο δίκτυο κα γίνει ςφμφωνα με το ςχετικό ςχζδιο. Θα εγκαταςτακοφν θ μία 

δίπλα ςτθν άλλθ. Κατά τθν τοποκζτθςθ των δικλείδων τα χειριςτιρια κα είναι ςτραμμζνα 

προσ το εςωτερικό και κατά 10 ζωσ 20° περίπου, ϊςτε να είναι ευχερισ ο χειριςμόσ από τα 

καπάκια του φρεατίου. 

  Τα τεμάχια παραλαβισ διαςτολϊν (foam pads) κα εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ (ςε πάχθ και μικθ) και τισ οδθγίεσ τθσ παραπάνω παραγρ. 9 του τεφχουσ αυτοφ. 

  Ππου θ πάνω πλευρά των ςωλινων εγκακίςταται ςε βάκοσ μικρότερο των 50cm από το 

κατάςτρωμα τθσ οδοφ ι τθν επιφάνεια του εδάφουσ, τότε κα εγκακίςταται ςτο τμιμα αυτό 

πλάκα από μπετόν, για καλφτερθ κατανομι των ςθμειακϊν φορτίςεων. 

  Θ ταινία ςιμανςθσ κα εγκαταςτακεί πάνω τουσ ςωλινεσ, μετά τθ διάςτρωςθ με άμμο, κατά  
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μικοσ τθσ αξονικισ όδευςθσ των ςωλινων. 

  Θ χρθςιμοποίθςθ ςωλινα μικουσ μικρότερου από το τυποποιθμζνο μικοσ του εργοςταςίου 

επιτυγχάνεται με επιτόπου κόψιμο (ρετάλι). Κατά τθ διαδικαςία αυτι πρϊτα κα αφαιρείται 

το μονωτικό περίβλθμα ςε εκατζρωκεν απόςταςθ από το ςθμείο τομισ. Θ αφαίρεςθ τθσ 

μόνωςθσ κα γίνει με τρόπο και εργαλεία που κα εξαςφαλίηουν ότι τα επίπεδα τομισ είναι 

κάκετα ςτον άξονα του ςωλινα. Θ μόνωςθ τθσ πολυουρεκάνθσ κα αφαιρείται τελείωσ και κα  

κακαρίηεται καλά. Το κόψιμο του ςωλινα κα γίνεται με κατάλλθλα εργαλεία που κα 

εξαςφαλίηουν κακετότθτα διατομισ επί του άξονα και ομαλό χείλοσ. 

 Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του 

και ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

 

b) Κακαριςμόσ ςωλινων 

 

     Κατά τθν ςυναρμολόγθςθ και ςυγκόλλθςθ των ςωλινων εκτόσ του ςκάμματοσ, αλλά και πριν τθν 

τοποκζτθςι τουσ εντόσ του ςκάμματοσ, κα κακαρίηονται εςωτερικά με επιμζλεια. 

    Γενικά κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι κατά τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων, ϊςτε να μθν 

ειςζρχονται ςτο εςωτερικό τουσ χϊματα, χαλίκια, πζτρεσ ι άλλα αντικείμενα. 

     Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαρότθτασ των ςωλινων εςωτερικά, κα γίνονται δφο διαδοχικοί 

κακαριςμοί. Οι κακαριςμοί κα πραγματοποιοφνται πριν τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα.  

   Συγκεκριμζνα κα κακαρίηεται κάκε τεμάχιο ςωλινα που πρόκειται να ςυγκολλθκεί (1οσ 

κακαριςμόσ). Επίςθσ κα κακαρίηονται τα ολοκλθρωμζνα - εκτόσ του ορφγματοσ - μικθ ςωλινων πριν 

τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο όρυγμα (2οσ κακαριςμόσ). Οι κακαριςμοί αυτοί κα γίνονται με τθ χριςθ 

ειδικϊν τεμαχίων κακαριςμοφ διαμζτρου ίςθσ με τθν εςωτερικι διάμετρο του ςωλινα (γουρουνάκια 

- οβίδεσ - βοφρτςεσ), τα οποία κα ζλκονται με τθ χριςθ ςχοινιοφ ι ςυρματόςχοινου και κα διζρχονται 

με τον τρόπο αυτό μζςα από τουσ ςωλινεσ - πρϊτθ φορά πριν τθν ςυγκόλλθςθ και τθ δεφτερθ φορά 

μετά τθ ςυγκόλλθςθ - ενόσ μεγάλου τμιματοσ. Τα τεμάχια κακαριςμοφ κα είναι κατάλλθλα για τθν 

αφαίρεςθ όχι μόνο μεγάλων ςτερεϊν αντικειμζνων αλλά και ψιλισ άμμου με διάμετρο ίςθ ι 

μεγαλφτερθ του 0,5mm. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να εφαρμόηουν ακριβϊσ ςτθν εςωτερικι 

διάμετρο των ςωλινων. Οι προαναφερόμενοι κακαριςμοί των ςωλινων είναι υποχρεωτικοί και μόνο 

όταν κρίνονται από τθν Επίβλεψθ μθ απαραίτθτοι δεν κα εκτελοφνται. 

     Κατά τθν τοποκζτθςθ τμιματοσ ςωλινων μζςα ςτο όρυγμα κα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 

μθν ειςζλκουν από τα άκρα του τμιματοσ χϊματα, πζτρεσ κλπ ςτο εςωτερικό των ςωλινων. Για το  

λόγο αυτό οι ςωλινεσ κα φζρουν ςε όλεσ τισ φάςεισ διακίνθςισ τουσ τα πλαςτικά προςτατευτικά 

πϊματα ςτα άκρα τουσ, τα οποία κα αφαιροφνται μόνο κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εντόσ 

του ορφγματοσ ςυγκόλλθςθσ. Ρριν τθ ςυγκόλλθςθ κα ελζγχονται οπτικά τα άκρα των ςωλινων και κα 

αφαιροφνται με το χζρι τυχόν ςτερεά αντικείμενα που πικανά να υπάρχουν ςτο εςωτερικό των 

ςωλινων. 

    Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ διαδικαςία κακαριςμοφ, ϊςτε 

να παραδϊςει δίκτυο απαλλαγμζνο από ςτερεά. 



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
63 

   Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

 

c) Συγκολλιςεισ 

 

      Θ ςφνδεςθ των διαφόρων τεμαχίων του δικτφου κα πραγματοποιείται μόνο με τθ χριςθ ειδικϊν 

τεμαχίων (μοφφεσ, γωνίεσ, ταυ κλπ.) του ίδιου καταςκευαςτι με κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ι με 

μετωπικι ςυγκόλλθςθ, ακολουκϊντασ πιςτά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των προμονωμζνων 

αγωγϊν & ειδικϊν τεμαχίων. Θ κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ι θ μετωπικι ςυγκόλλθςθ κα πρζπει να 

εκπονείται με ειδικά εργαλεία ςυγκόλλθςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι των 

προμονωμζνων αγωγϊν. Θ μζκοδοσ αυτι προςφζρει απόλυτθ ςτεγανότθτα, ταχφτθτα και κακαρι 

ςφνδεςθ. Θ προετοιμαςία των ςυνδζςεων (ρφκμιςθ και ευκυγράμμιςθ, κερμοκραςίεσ και χρόνοι 

κερμικισ αυτοςυγκόλλθςθσ, χρόνοσ ψφξθσ, πίεςθ ςυγκόλλθςθσ) για κάκε μζκοδο κα βαςίηονται ςτισ 

αρχζσ ςυγκόλλθςθσ κερμοπλαςτικϊν κατά DIN 16960, το πρότυπο DVS 2207, μζροσ ΙΙ (ςυγκόλλθςθ 

ςωλινων & εξαρτθμάτων), κακϊσ και τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των 

προμονωμζνων αγωγϊν.  

     Ο εξοπλιςμόσ κερμικισ αυτοςυγκόλλθςθσ (εργαλεία, μθχανζσ, ςυςκευζσ) κα πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο DVS 2208, μζροσ Ι (μθχανιματα & εξοπλιςμόσ ςυγκόλλθςθσ 

κερμοπλαςτικϊν) και να κακορίηεται από τον καταςκευαςτι ςωλινων και εξαρτθμάτων. Ρριν από 

τθν ςφνδεςθ, ο ςωλινασ και τα εξαρτιματα πρζπει να προετοιμάηονται ςφμφωνα με τα παραπάνω 

πρότυπα και τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι αναφορικά με τθν κοπι, κακαριςμό και 

διαμόρφωςι τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα ακολουκιςει τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ, εκτζλεςθσ και ελζγχου 

των ςυγκολλιςεων που αναφζρονται ςτο τεφχοσ αυτό και κα τθρεί τα αναφερόμενα πρότυπα. 

      Πςον αφορά τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ του δικτφου που περιλαμβάνουν τισ γωνίεσ, τισ θμιγωνίεσ 

και τα ταυ, απαιτείται θ ονομαςτικι πίεςθ τουσ να είναι μεγαλφτερθ από αυτι των ςωλινων. Για τα 

εν λόγω εξαρτιματα με διαμζτρουσ (εξωτερικζσ) μεγαλφτερεσ από Φ160 απαιτείται θ καταςκευι τουσ 

από ίδιο SDR με τουσ αντίςτοιχουσ ςωλινεσ του δικτφου όπου κα εγκαταςτακοφν. Ο τρόποσ 

καταςκευισ των ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να εξαςφαλίηει τθν επίτευξθ μειωμζνθσ αντίςταςθσ ροισ. 

Για τισ διαμζτρουσ άνω του Φ160 απαιτείται θ μετωπικι ςυγκόλλθςθ. Θ περίςςεια υλικοφ που 

δθμιουργείται ςτο εςωτερικό μζροσ τθσ ςυγκόλλθςθσ κα αφαιρείται με ειδικό εξοπλιςμό. 

    Οι ςυνδζςεισ ςωλινων PPR-CT με μεταλλικά εξαρτιματα κα πρζπει να εφαρμόηονται με ειδικοφσ 

προςαρμογείσ (κολάρα και φλάντηεσ) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 

    Συνδζςεισ μεταξφ των διαφόρων τφπων πολυπροπυλενίου όπωσ PPR-CT, PPR, PPH και PPB, εφόςον 

πρόκειται για υλικά με χαμθλό δείκτθ ροισ και αντίςτοιχων ονομαςτικϊν πιζςεων με τισ 

προδιαγραφζσ, επιτρζπονται και δε δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν εγκατάςταςθ. 

  Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

    Αν δοκοφν από τον προμθκευτι των ςωλινων ειδικότερεσ οδθγίεσ για τθ ςυγκόλλθςθ, κα πρζπει 

αυτζσ να τθρθκοφν. 
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   Οι ςυγκολλιςεισ κα εκτελοφνται με ξθρζσ και ιπιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

περιοχι εκτζλεςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ κα καλφπτεται με κατάλλθλεσ τζντεσ, ϊςτε να προςτατεφεται θ 

ςυγκόλλθςθ από βροχι, υγραςία, ςκόνθ και αζρα. 

 

d) Καταςκευι μονωτικϊν ςυνδζςμων (μουφϊν) 

 

   Θ καταςκευι του μονωτικοφ ςυνδζςμου πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μονιμότθτα (μθ  αςτοχία) τθσ 

ςφνδεςθσ και τθ ςτεγανότθτα, με αποτζλεςμα τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

   Για τθν καταςκευι του μονωτικοφ ςυνδζςμου ιςχφει το πρότυπο ΕΝ489. Θα τθροφνται αυςτθρά οι 

οδθγίεσ του προμθκευτι των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

  Θ καταςκευι των μονωτικϊν ςυνδζςμων κα γίνεται μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο κα 

ζχει εκπαιδευτεί κατάλλθλα από τον προμθκευτι των υλικϊν των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

    Θ καταςκευι των μουφϊν κα προγραμματίηεται με τρόπο που τθν ίδια θμζρα κα τοποκετείται το 

περίβλθμα, κα γίνεται θ δοκιμι ςτεγανότθτασ τθσ μοφφασ και κα γίνεται θ ζγχυςθ του αφροφ τθσ 

πολυουρεκάνθσ. 

  Θα εξαςφαλίηεται πάντοτε ο διακζςιμοσ ελεφκεροσ χϊροσ για τθν καλι καταςκευι τθσ μοφφασ. 

   Πταν οι κερμοκραςίεσ του περιβάλλοντοσ είναι μικρότερεσ των 0oC δεν κα εκτελοφνται εργαςίεσ 

καταςκευισ των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

Θ καταςκευι πάςθσ φφςεωσ μονωτικοφ ςυνδζςμου κα εκτελείται αφοφ θ περιοχι που πρόκειται να 

μονωκεί ζχει κακαριςτεί καλά και ζχει αφαιρεκεί κάκε ίχνοσ υγραςίασ. Για τθν αποφυγι τθσ 

ρφπανςθσ των υλικϊν που απαρτίηουν τθ μοφφα, κα παραμζνουν αυτά ςυςκευαςμζνα μζχρι τθν 

ςτιγμι τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ. Κατά τθ διάρκεια βροχόπτωςθσ ι χιονόπτωςθσ δεν επιτρζπεται θ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ χωρίσ τθν φπαρξθ κατάλλθλθσ τζντασ προςταςίασ. 

     Υγρό τμιμα μόνωςθσ ςτουσ εκατζρωκεν ςωλινεσ πρζπει να αφαιρείται εντελϊσ. Οι ετικζτεσ 

πρζπει να αφαιροφνται από το περίβλθμα ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 200mmαπό τθ κζςθ τθσ 

μοφφασ. 

     Εάν το περίβλθμα των ςωλινων ι τθσ μοφφασ είναι υγρά εξαιτίασ βροχισ κλπ, τότε πρζπει τα 

υλικά να προκερμαίνονται για τθν αφαίρεςθ τθσ υγραςίασ. Θ προκζρμανςθ κα γίνεται μζχρι τουσ 35 

°C με τθ βοικεια φλόγασ αερίου (προπάνιο, βουτάνιο). Αντίςτοιχθ προκζρμανςθ τθσ μοφφασ και των 

περιβλθμάτων των ςωλινων ςτθν περιοχι τοποκζτθςθσ κα γίνεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι μικρότερθ των 10 °C. 

     Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ τθσ ςυγκολλοφμενθσ μοφφασ (welded joint) κα γίνεται με 

τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ κακαρότθτα των επιφανειϊν ςυγκόλλθςθσ ςφμφωνα και με τισ 

οδθγίεσ του προμθκευτι, ικανι υπερκάλυψθ των ςυγκολλοφμενων επιφανειϊν, θ αναγκαία 

πλαςτικότθτα των ςυγκολλοφμενων επιφανειϊν με τθ κζρμανςθ και θ απαραίτθτθ πίεςθ και διάρκεια 

εφαρμογισ για τθ ςυγκόλλθςθ με χριςθ ςυςκευισ ελζγχου, θ μθ καταπόνθςθ των ςυγκολλοφμενων 

μερϊν πριν τθν ψφξθ ςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, θ χριςθ ςυςκευϊν ελζγχου τθσ ςυγκόλλθςθσ 

κατάλλθλων και εγκεκριμζνων από τον προμθκευτι των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

    Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ τθσ ςυρρικνοφμενθσ  μοφφασ (shrinked joint) κα γίνεται με  
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τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ κακαρότθτα των επιφανειϊν ςυγκόλλθςθσ ςφμφωνα και με τισ 

οδθγίεσ του προμθκευτι. Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ομοιόμορφθ προκζρμανςθ τθσ μοφφασ, κάτι 

που απαιτεί εξειδικευμζνο προςωπικό. 

   Κατά τθν ζγχυςθ του αφροφ τθσ πολυουρεκάνθσ και τθ διόγκωςι του κα τθροφνται αυςτθρά οι 

οδθγίεσ του προμθκευτι και κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα προφφλαξθσ για το προςωπικό (χριςθ 

γαντιϊν κλπ). 

    Θα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ και ςωλινων κατά τθν ζγχυςθ 

αφροφ εξαιτίασ τθσ επικινδυνότθτασ για πρόκλθςθ ατυχιματοσ ςτο προςωπικό (π.χ. υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ προκαλοφν ακαριαία διόγκωςθ). 

     Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

 

e) Ζλεγχοσ  ςτεγανότθτασ – Υδραυλικι  δοκιμι 

 

     Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται μετά από τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων 

και ςυςκευϊν και τθν μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε:   

         •Ρροδοκιμαςία,  

         •Κφρια δοκιμι ςε  πίεςθ,  

        •Γενικι  δοκιμι  ολόκλθρου  του  δικτφου. 

 

       Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν το ανοιχτό τμιμα των ορυγμάτων κα παραμζνει ξθρό. Θ 

οποιαδιποτε εμφάνιςθ υδάτων ςτο όρυγμα κα αντιμετωπίηεται με αντλιςεισ. Το μικοσ του τμιματοσ 

δοκιμισ κα είναι ενδεικτικϊσ από 100 μζχρι 500 m ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Τα άκρα των τμθμάτων του προσ δοκιμι δικτφου κα κλείνουν ερμθτικά με 

τοποκζτθςθ (προςωρινι) φλαντηωτϊν ταπϊν.  Στθν υδραυλικι δοκιμι επιτρζπεται να 

περιλαμβάνονται εξαρτιματα, όπωσ απομονωτικζσ δικλείδεσ, εξαεριςτικά. 

   Δεν κα αποτελοφν ακραία ςθμεία του υπό δοκιμι τμιματοσ οι απομονωτικζσ δικλείδεσ και οι 

δικλείδεσ εξαεριςμοφ ι εκκζνωςθσ, δθλαδι οι δοκιμζσ κα γίνονται με τισ δικλείδεσ ςε κζςθ «ανοικτι» 

και ςτα ακραία ςθμεία κα τοποκετθκοφν προςωρινά πϊματα, των οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται 

ςτισ δαπάνεσ τθσ υδραυλικισ δοκιμισ, δθλαδι βαρφνει τον Ανάδοχο. 

    Το προσ δοκιμι τμιμα κα πλθροφται με νερό προοδευτικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 

εξαζρωςι του.  Το αντλθτικό ςυγκρότθμα πίεςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ογκομετρικι διάταξθ 

μετριςεων (μετρθτι ι καταγραφικό όργανο), ακριβείασ  ±  1  lt,  και αυτογραφικό μανόμετρο με 

ακρίβεια ανάγνωςθσ   0,1   atm.   Τα όργανα κα φζρουν πρόςφατο (το πολφ   6   μθνϊν) πιςτοποιθτικό 

βακμονόμθςθσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. Για τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ ο Ανάδοχοσ κα 

διακζςει εκπαιδευμζνο προςωπικό, ικανό να επζμβει ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. ∆εν επιτρζπεται να 

εκτελείται καμία εργαςία ςτο όρυγμα κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ. 

 

Ρροδοκιμαςία 
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  Αφοφ πλθρωκεί με νερό το υπό δοκιμι τμιμα, κα παραμζνει επί  24  περίπου ϊρεσ υπό ςτατικι 

πίεςθ. Αν διαπιςτωκεί απϊλεια νεροφ, κα αναηθτθκεί το ςθμείο/α διαρροισ, κα επιςκευαςκεί θ 

ηθμία και κα επαναλθφκεί θ δοκιμι.  

Κυρίωσ δοκιμαςία  πίεςθσ. 

   Αν κατά τθν προδοκιμαςία δεν παρατθρθκοφν μετατοπίςεισ ςωλινων ι διαφυγζσ φδατοσ, 

επακολουκεί θ  κυρίωσ  δοκιμι  υπό  πίεςθ.   

   Θ  εφαρμοςτζα  πίεςθ δοκιμισ κακορίηεται από τθν μελζτθ ι ορίηεται ςε  150%  τθσ ονομαςτικισ 

πίεςθσ (Ν)  των ςωλινων. Θ επιβολι τθσ πίεςθσ μπορεί να γίνει μζςω των εγκατεςτθμζνων ςθμείων 

εξαεριςμοφ ι εκκζνωςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα προετοιμάςει τα ςθμεία πλιρωςθσ, που μπορεί να είναι 

διαφορετικά από τα ςθμεία εκκζνωςθσ ι εξαεριςμοφ. Κατά τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ πίεςθσ κα 

λαμβάνεται πρόνοια για τθν αποφυγι δθμιουργίασ κυλάκων αζρα. Θ πίεςθ δοκιμισ κα διατθρείται 

για χρόνο τουλάχιςτον 2 ωρϊν, ανά 50 m δοκιμαηόμενου τμιματοσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ θ 

ολικι διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ δεν κα είναι μικρότερθ από 12 ϊρεσ. Θ κυρίωσ δοκιμι κεωρείται 

επιτυχισ εάν δεν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ από 0,10 atm και δεν παρατθρθκοφν 

παραμορφϊςεισ του δικτφου. Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ  μεγαλφτερθ των  0,10  atm  κα 

ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για τον εντοπιςμό ενδεχομζνων διαρροϊν. Εάν βρεκοφν διαρροζσ κα 

επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία κα επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. Ο μθ εντοπιςμόσ διαρροϊν 

φδατοσ, όταν προςτίκενται  ποςότθτεσ  φδατοσ  για  τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, ςθμαίνει ότι ζχει 

εγκλωβιςκεί αζρασ ςτο δίκτυο. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται εκκζνωςι του και επανάλθψθ τθσ 

δοκιμισ.  

 
Γενικι  δοκιμαςία 

      Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ κα επιχϊνεται πλιρωσ  το όρυγμα κατά 

τμιματα, χωρίσ όμωσ να καλυφκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των επιμζρουσ τμθμάτων του 

δικτφου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ του ορφγματοσ κατά τμιματα, κα εφαρμοςκεί πίεςθ 

δοκιμισ ίςθ προσ 150 % τθσ ονομαςτικισ πίεςθσ των ςωλινων. Θ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα  

είναι όςθ  απαιτείται για τον οπτικό ζλεγχο των ςυνδζςεων μεταξφ των χωριςτά δοκιμαςκζντων 

τμθμάτων κατά τθν κυρίωσ δοκιμι πιζςεωσ. Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα 

πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ των τμθμάτων κενά. 

 

    Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα. 

 

f) Ζκπλυςθ  ςωλινων 

 

     Θ ζκπλυςθ των ςωλινων (flushing) ςκοπό ζχει τθν απομάκρυνςθ ςτερεϊν που ζχουν ειςχωριςει 

και παραμείνει μζςα ςτουσ ςωλινεσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου, παρότι 

προδιαγράφεται ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κακαριςμοφ των ςωλινων. Τα ςτερεά αυτά μπορεί να 

είναι χαλίκια, πζτρεσ, άμμοσ, πλαςτικά κομμάτια, ξφλα κλπ, τα οποία από αμζλεια δεν αφαιρζκθκαν  

με τουσ προθγοφμενουσ κακαριςμοφσ. Θ ζκπλυςθ των ςωλινων κα γίνει εάν κρικεί αναγκαία από τθν  
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Επίβλεψθ του ζργου. Θ ζκπλυςθ των ςωλινων κα γίνει πριν τθν εκτζλεςθ τθσ υδραυλικισ δοκιμισ. Θ 

πλιρωςθ του δικτφου κα γίνει με νερό δικτφου φδρευςθσ (νοείται νερό κακαρό και απαλλαγμζνο από 

ςτερεά (άμμο κλπ). Θ λιψθ του νεροφ κα γίνεται από τισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ. 

   

    Για τθν πλιρωςθ των τμθμάτων του δικτφου και τθν εκκζνωςθ – ζκπλυςθ κα προετοιμάςει ο 

Ανάδοχοσ αντίςτοιχα ςθμεία πλιρωςθσ και εκκζνωςθσ. Τα εκατζρωκεν τμιματα του δικτφου κα είναι 

αςφνδετα μεταξφ τουσ και κα φζρουν ςτα άκρα τουσ απλζσ απομονωτικζσ δικλείδεσ για τθ 

ςυγκράτθςθ του νεροφ ζκπλυςθσ. Οι δικλείδεσ κα αφαιρεκοφν μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, ϊςτε 

να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ τα τμιματα του δικτφου. Εννοείται ότι εάν ςτο ςθμείο εκκζνωςθσ 

προβλζπεται απομονωτικι δικλείδα του δικτφου, κα χρθςιμοποιθκεί εκείνθ για τουσ χειριςμοφσ τθσ 

ζκπλυςθσ. Θ εκκζνωςθ - ζκπλυςθ των ςωλινων κα γίνεται με τρόπο που να εκκενϊνονται με ροι από 

τισ μικρότερεσ διαμζτρουσ προσ τισ μεγαλφτερεσ. 

     Θ ζκπλυςθ κα γίνει χωρίηοντασ το δίκτυο ςε τμιματα με βάςθ τισ υψομετρικζσ διαφορζσ και το 

ανάγλυφο του εδάφουσ, ζτςι ϊςτε να αναπτυχκοφν μεγάλεσ, κατά το δυνατόν, ταχφτθτεσ ζκπλυςθσ, 

οι οποίεσ κα ςυμπαραςφρουν περιςςότερα, κατά το δυνατόν, ςτερεά. 

    Για τθν απομάκρυνςθ του νεροφ τθσ εκκζνωςθσ κα ςυνδεκοφν ςτουσ ςωλινεσ και ςτισ κζςεισ 

εκκζνωςθσ πλαςτικοί ςωλινεσ (VC ι πολυαικυλενίου, ευκείσ ι ςπιράλ), διαμζτρου τουλάχιςτον 

ίδιασ με εκείνθ του υπό ζκπλυςθ δικτφου. Το νερό εκκζνωςθσ κα οδθγθκεί προσ τθν αποχζτευςθ. Οι 

δαπάνεσ προμικειασ και προςωρινισ εγκατάςταςθσ των πλαςτικϊν ςωλινων βαρφνουν τον 

Ανάδοχο. 

    Μετά το πζρασ τθσ ζκπλυςθσ οι ςωλινεσ κα πρζπει να επαναπλθρωκοφν με νερό για τθν εκτζλεςθ 

τθσ υδραυλικισ δοκιμισ. 

   Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια.  

 

g) Φρεάτια – Χυτοςιδθρά  καλφμματα  φρεατίων 

 

       Τα φρεάτια των δικλείδων κα καταςκευαςκοφν ςτισ κζςεισ και με τισ διαςτάςεισ και μορφι που 

προβλζπονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Οι διάφορεσ ςτάκμεσ των φρεατίων κα ελεγχκοφν από τον 

Ανάδοχο εάν απαιτείται κάποια τροποποίθςθ, λόγω των επιτόπου ςυνκθκϊν του ζργου. Για τθν 

καταςκευι των τοιχωμάτων, κα χρθςιμοποιθκεί εξωτερικόσ ξυλότυποσ, απαγορευμζνθσ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ τθσ παρειάσ του ορφγματοσ ωσ ξυλοτφπου. Επομζνωσ οι ςχετικζσ εκςκαφζσ κα 

πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε διαςτάςεισ τζτοιεσ που να αφινουν επαρκι χϊρο για τθν 

τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ των τφπων και τισ λοιπζσ εργαςίεσ. 

    Το όρυγμα κα αντιςτθριχτεί με κατάλλθλο τρόπο αντιςτιριξθσ  (ξφλινεσ αντιςτθρίξεισ, μεταλλικζσ 

παςςαλοςανίδεσ, κλπ.) με δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου. Με δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου 

κα διενεργθκοφν, ςε όποιο βακμό απαιτθκοφν αντλιςεισ υπογείων νερϊν ι λυμάτων, ϊςτε θ όλθ 

εργαςία να γίνει  εν ξθρϊ.  Το ελεφκερο όρυγμα γφρω από το φρεάτιο κα επιχωκεί.   

    Είναι δυνατόν αν απαιτοφνται, κατά τθν καταςκευι των ζργων, μικροτροποποιιςεισ των φρεατίων  
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που επιβάλλονται από τοπικζσ ςυνκικεσ ι εμπόδια από εγκαταςτάςεισ Εταιρειϊν κοινισ  

ωφελείασ(αγωγοφσ, φρεάτια κλπ.). Οι μικροτροποποιιςεισ αυτζσ υποδεικνφονται ι από τον Ανάδοχο 

ςτθν Επίβλεψθ για ζγκριςθ ι επιβάλλονται από τθν Επίβλεψθ και εφαρμόηονται, χωρίσ να 

δθμιουργοφνται πρόςκετεσ οικονομικζσ ι άλλθσ φφςεωσ αξιϊςεισ για τον Ανάδοχο. 

 

     Πλα τα φρεάτια του δικτφου, κα καταςκευαςκοφν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  C  16/20    (των  350 

χγρ τςιμζντου) με τςιμζντο ανκεκτικό ςτα κειικά, με κατάλλθλο ςτεγανωτικό μάηασ  (προςτικζμενο 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του) και ςιδθρό οπλιςμό S500. Οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ 

όλων των φρεατίων και των λαιμϊν κα ςτεγανωκοφν με τςιμεντοειδζσ  ςτεγανοποιθτικό "Vandex' (ι 

αναλόγου). 

         Στισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ των φρεατίων και των λαιμϊν, προβλζπεται διπλι επάλειψθ με 

αςφαλτικό υλικό. Στο δάπεδο των φρεατίων κα δθμιουργθκεί οπι 10cm για τθ ροι των υδάτων. Θ 

καταςκευι των πλευρικϊν τοιχωμάτων κα αρχίςει το νωρίτερο δυνατόν για να υπάρξει καλι 

πρόςφυςθ και ςτεγανότθτα με το ςκυρόδεμα τθσ βάςθσ. Τα καλφμματα των φρεατίων κα είναι 

χυτοςιδθρά διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια και κα είναι ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι 

Ρροδιαγραφι. Θα εδράηονται πάνω ςε χυτοςιδθρά πλαίςια που κα ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα 

των λαιμϊν. Οι λαιμοί των φρεατίων, όπου προβλζπεται θ καταςκευι τουσ, επιβάλλεται να 

προςαρμόηονται με επιμζλεια ςτο κφριο ςϊμα του φρεατίου και ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτο 

απαιτοφμενο φψοσ καταςκευισ τουσ. 

Θ αποκομιδι και διάςτρωςθ των προϊόντων εκςκαφϊν κα γίνει κατά τα κακοριηόμενα ςτθν 

αντίςτοιχθ ΕΤΕΡ. 

 

 Χυτοςιδθρά καλφμματα 

       

    Οι διαςτάςεισ των ανοιγμάτων των φρεατίων φαίνονται ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. Ο χυτοςίδθροσ των 

καλυμμάτων των φρεατίων κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με  ΕΝ124 και τα καλφμματα 

 κα είναι κατθγορίασ C250. Ο χυτοςίδθροσ πρζπει να είναι ανκεκτικόσ αλλά και αρκετά μαλακόσ ϊςτε 

να  είναι εφκολθ θ διάτρθςθ, θ κοπι και θ κατεργαςία του με λίμα, τρυπάνι κλπ. Θ ςκλθρότθτά του 

δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 210 Brinell. Τα καλφμματα φρεατίων κα εδράηονται επί 

χυτοςιδθρϊν πλαιςίων. Οι επιφάνειεσ ζδραςθσ των καλυμμάτων πάνω ςτα πλαίςιά τουσ κα είναι 

απολφτωσ επίπεδεσ, ςε τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςε όλθ τθν επιφάνειά τουσ και να μθν 

ταλαντεφεται το κάλυμμα. Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον κατά τα ανωτζρω επιμετροφμενο 

αρικμό χιλιόγραμμων χυτοςιδθρϊν τεμαχίων επί τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του τιμολογίου. 

 

h) Κοπι   αςφαλτοςκυροδζματοσ 

 

     Αυτι θ περιγραφι  αναφζρεται ςτον τρόπο τομισ του αςφαλτοτάπθτα των οδϊν, των πρόχυτων 

κραςπζδων, τθσ πλακόςτρωςθσ και του υποςτρϊματοσ των πεηοδρομίων και των πάςθσ φφςεωσ  

δαπζδων (μωςαϊκά, επιςτρϊςεισ με τισ μορφϊςεισ τουσ, διάφορεσ μορφϊςεισ) ι επιφανειϊν 
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 ςκυροδετθμζνων οδϊν, όπου ανοίγονται ορφγματα για τθν εγκατάςταςθ των ζργων τθλεκζρμανςθσ. 

    Ρριν γίνει θ τομι κα διαγραμμίηεται επί των οδοςτρωμάτων ι επί οιαςδιποτε φφςεωσ μορφϊςεων 

δαπζδων και κα χαράηεται θ τομι με ειδικό κοπτικό τροχό ςτο απαιτοφμενο βάκοσ για τθν 

αποξιλωςθ του απαιτοφμενου από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ τμιματοσ χωρίσ τον κίνδυνο τθσ 

αποξιλωςθσ του διπλανοφ ςε πλάτοσ όςο το πλάτοσ του ςκάμματοσ ςυν 10cm εκατζρωκεν όπωσ θ 

τυπικι διατομι. 

 

i) Αποξιλωςθ   πρόχυτων  κραςπζδων 

 

     Αυτι θ περιγραφι αναφζρεται ςτθν αποξιλωςθ των πρόχυτων κραςπζδων (πεηοδρόμων, νθςίδων, 

πεηοδρομίων, κ.λ.π.) και του ςκυροδζματοσ εγκιβωτιςμοφ των, για τθν διζλευςθ προμονωμζνων 

αγωγϊν τθλεκζρμανςθσ. Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ εντολζσ τθσ 

Επίβλεψθσ είναι : 

 Διαγράμμιςθ τθσ διάςταςθσ τθσ τομισ του τμιματοσ που κα αποξθλωκεί. 

  Εργαςία κοπισ ςτο απαιτοφμενο βάκοσ για τθ δυνατότθτα αποξιλωςθσ του κακοριςμζνου 

από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ τμιματοσ χωρίσ τον κίνδυνο αποξιλωςθσ των παρειϊν. 

  Αποξιλωςθ τμιματοσ ίςου με το πλάτοσ του ςκάμματοσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ με αντιςτιριξθ των παρειϊν ϊςτε να αποφευχκεί θ κατακριμνιςθ τουσ κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

    Θ επιμζτρθςθ και πλθρωμι κα γίνει ανά τρζχον μζτρο  αποξθλωμζνου κραςπεδόρεικρου με τθν 

αντίςτοιχθ τιμι του Τιμολογίου. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που προαναφζρονται 

κακϊσ και οι εργαςίεσ ςυςςϊρευςθσ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ των αχριςτων προϊόντων ςε 

οποιαδιποτε απόςταςθ. Διευκρινίηεται ότι αποξιλωςθ πζραν τθσ κακοριςμζνθσ από τα εγκεκριμζνα 

καταςκευαςτικά ςχζδια δεν επιμετράται οφτε πλθρϊνεται. 

 

j) Αποξιλωςθ  πλακϊν  και υποςτρϊματοσ  πεηοδρομίου. 

 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ είναι : 

• Διαγράμμιςθ επί του πεηοδρομίου τθσ διάςταςθσ τθσ τομισ του τμιματοσ που κα 

αποξθλωκεί. 

•  Εργαςία κοπισ ςτο απαιτοφμενο βάκοσ για τθ δυνατότθτα αποξιλωςθσ του κακοριςμζνου 

από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ τμιματοσ χωρίσ τον κίνδυνο αποξιλωςθσ των παρειϊν. Θ 

αποξιλωςθ δεν ςυμπεριλαμβάνει τυχόν ςκυρόδεμα εδράςεωσ πλακϊν. 

•  Αποξιλωςθ τμιματοσ ίςου με το πλάτοσ του ςκάμματοσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ με αντιςτιριξθ των παρειϊν ϊςτε να αποφευχκεί θ κατακριμνιςι τουσ κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

    Θ επιμζτρθςθ και πλθρωμι κα γίνει ανά τετραγωνικό μζτρο αποξθλωμζνθσ επιφάνειασ 

πεηοδρομίου με τθν αντίςτοιχθ τιμι του Τιμολογίου. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που  
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προαναφζρονται. Διευκρινίηεται ότι αποξιλωςθ επιφανείασ πζραν τθσ κακοριςμζνθσ από τα 

εγκεκριμζνα καταςκευαςτικά ςχζδια δεν επιμετράται οφτε πλθρϊνεται. 

 

k) Αντιμετϊπιςθ  ςυνάντθςθσ  με αγωγοφσ  ΟΚΩ κατά  τισ εκςκαφζσ 

 

Θ παροφςα περιγραφι ζχει εφαρμογι ςε όλουσ τουσ ςυναντϊμενουσ κατά τθ διενζργεια των 

εκςκαφϊν αγωγοφσ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ), οποιαςδιποτε διαμζτρου και είδουσ 

περιβλιματοσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και με οποιαδιποτε 

κατεφκυνςθ. 

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτθρίηονται ωσ εξισ: 

•  «Γνωςτοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που ζχουν εντοπιςτεί κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ ι πριν τθν 

ζναρξθ των εκςκαφϊν. 

•  «Άγνωςτοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που ςυναντϊνται κατά τθ φάςθ των εκςκαφϊν των 

οποίων θ φπαρξθ δεν ιταν γνωςτι εκ των προτζρων. 

•  «Μετατοπιηόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που μεταφζρονται ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφισ, 

μόνιμα ι προςωρινά. 

•  «Μθ μετατοπιηόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατθροφνται ςτθν κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια 

των εκςκαφϊν και διακρίνονται ςε : 

- «Αγωγοφσ ςε λειτουργία», που εξακολουκοφν να λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν . 

- «Αγωγοφσ υπό αναςτολι λειτουργίασ», που παραμζνουν μεν ςτθ κζςθ τουσ, αλλά κατά 

τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν δε κα βρίςκονται ςε λειτουργία. 

   Τα εκςκαπτόμενα εδαφικά υλικά κα κατατάςςονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τ.Ρ. Διαχείριςθ 

προϊόντων. Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίωσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ενδεχομζνωσ δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ πινακίδεσ, οπότε απαιτείται επιπλζον ζρευνα για τον εντοπιςμό 

τουσ. Θ απόφαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ «αγνϊςτων αγωγϊν» ι «γνωςτϊν αγωγϊν»  κα λαμβάνεται, 

πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο Οργανιςμό και τθν Υπθρεςία .    

   Το εάν οι αγωγοί που ςυναντϊνται κα παραμείνουν ςε λειτουργία, κατά κανόνα αποφαςίηεται από 

τον αρμόδιο Οργανιςμό. Μπορεί κατά ςυνζπεια να αποφαςιςτεί θ παραμονι του αγωγοφ ςτθν κζςθ 

που ςυναντάται, με ι χωρίσ προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ του όςο διαρκοφν οι εκςκαφζσ ι και 

όλο το ζργο, με οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και με γνϊμονα τθν λειτουργία του ευρφτερου δικτφου. 

Μπορεί ακόμα να αποφαςιςκεί θ μετατόπιςθ του δικτφου ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφϊν μόνιμα ι 

προςωρινά. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργαςιϊν του προσ 

τον αρμόδιο Οργανιςμό. Σε περιπτϊςεισ δικτφων εκτόσ λειτουργίασ που δεν προβλζπεται να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν (πράγμα που κα βεβαιϊνει ο αρμόδιοσ φορζασ), θ εκςκαφι ςυνεχίηεται 

χωρίσ λιψθ μζτρων προςταςίασ του δικτφου των εκςκαφϊν - αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων. 

    Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν με μθχανικά μζςα κα εκτελείται υποχρεωτικά με κακοδιγθςθ του 

χειριςτι  από ζμπειρο χωματουργό εργαηόμενο εντόσ του ορφγματοσ.  Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ  

Εργαςιϊν   χωρίσ τθν κακοδιγθςθ του χειριςτι του μθχανιματοσ . 

    Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται υπό τθν διαρκι επίβλεψθ ζμπειρου εργοδθγοφ, ο οποίοσ κα  
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παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ παρειζσ του ορφγματοσ, το αποκαλυφκζν δίκτυο και τα μζτρα αςφαλείασ 

(ΜΑΡ προςωπικοφ, αντιςτθρίξεισ κτλ.).Επί τόπου του ζργου κα υπάρχει επαρκζσ απόκεμα υλικϊν 

υποςτιλωςθσ (καδρόνια, χαλφβδινα προφίλ, ιμάντεσ ανάρτθςθσ, μεταλλικοί πάςςαλοι κλπ .) για τθν 

άμεςθ λιψθ πρόςκετων μζτρων υποςτιλωςθσ/αντιςτιριξθσ των δικτφων. Το εργαηόμενο προςωπικό 

κα χρθςιμοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα για τισ εργαςίεσ χανδάκων μζςα ατομικισ 

προςταςίασ : 

•   Κράνοσ 

•   Ρροςτατευτικά υποδιματα 

•   Γάντια 

       Οι εκςκαφζσ ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν, επιμετρϊνται προσ πλθρωμι και πλθρϊνονται 

τόςο με το αντίςτοιχο περί εκςκαφϊν άρκρο του Τιμολογίου, όςο και με το αντίςτοιχο περί 

προςαφξθςθσ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ προςκζτων 

δυςχερειϊν από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. άρκρο του Τιμολογίου. 

 

l) Διαχείριςθ   προϊόντων   εκςκαφϊν 

 

     Τα προκφπτοντα προϊόντα εκςκαφϊν από τθν εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν κάκε 

κατθγορίασ ζργων εντάςςονται, ωσ προσ τθν διαχείριςθ αυτϊν, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ :  

 

α. Ακατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν 

Ρρόκειται για τα προϊόντα εκςκαφϊν , των οποίων οι ιδιότθτεσ, διαβάκμιςθ και λοιπά γεωτεχνικά 

χαρακτθριςτικά τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ επιχϊςεων οποιαςδιποτε φφςεωσ . 

Στθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται τα ιλυϊδθ, οργανικά, φυτικά, αργιλικά και λοιπά υψθλισ 

πλαςτικότθτασ εδαφικά υλικά. 

β. Υλικά κατάλλθλα προσ αξιοποίθςθ 

Συμπεριλαμβάνονται γαιϊδθ υλικά με δείκτθ πλαςτικότθτασ μικρότερο του 10 και πάςθσ φφςεωσ 

βραχϊδθ υλικά. 

Τα βραχϊδθ υλικά, εφόςον προζρχονται από υγιι πετρϊματα μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν 

παραγωγι κραυςτϊν υλικϊν (κυρίωσ ςε ζργα οδοποιίασ). Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται και οι 

ποςότθτεσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ εδάφουσ (φυτικι γθ) που απαιτοφνται για τθν επζνδυςθ των 

πρανϊν των επιχωμάτων ι/και τθν πλιρωςθ νθςίδων και ερειςμάτων. 

γ. Ρλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν 

Είναι το ςφνολο των ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και οι ποςότθτεσ των καταλλιλων που δεν 

μποροφν να αξιοποιθκοφν ςε άλλεσ καταςκευζσ του ζργου. Οι ποςότθτεσ αυτζσ των προϊόντων 

απομακρφνονται από το ζργο και αποτίκενται ςτουσ εκάςτοτε εγκεκριμζνουσ χϊρουσ απόκεςθσ -

ανακφκλωςθσ. 

  Επιςθμαίνεται ότι θ φπαρξθ πλεοναςματικοφ ιςοηυγίου χωματιςμϊν ςε ζνα ζργο (εκςκαφζσ 

περιςςότερεσ από τισ επιχϊςεισ) δεν ςυνεπάγεται κατ' ανάγκθν ότι το ςφνολο των αναγκϊν ςε υλικά  

επίχωςθσ μπορεί να καλυφκεί από τα προϊόντα εκςκαφϊν (μπορεί το ποςοςτό ακατάλλθλων να είναι  
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υψθλό). 

   Τα προϊόντα εκςκαφϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των επιφανειακϊν ςτρϊςεων φυτικισ γθσ κα 

επιλζγονται ςφμφωνα με τα εδαφολογικά και φυςικά τουσ χαρακτθριςτικά και κα μετακινοφνται:  

α. Ρροσ τισ κζςεισ καταςκευισ επιχωμάτων, εφόςον είναι κατάλλθλα, με απλι προϊκθςθ ι με 

φόρτωςθ επί αυτοκινιτου. 

β. Ρροσ τισ κζςεισ οριςτικισ απόκεςθσ, εφόςον είναι πλεονάηοντα ι ακατάλλθλα . 

γ. Ρροσ τισ κζςεισ προςωρινισ απόκεςθσ, εφόςον προβλζπεται θ ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο, 

αλλά κατά τθν περίοδο τθσ εκςκαφισ οι κζςεισ ενςωμάτωςθσ είτε δεν ζχουν προετοιμαςκεί είτε 

δεν είναι προςπελάςιμεσ (λόγω π.χ. εκτζλεςθσ εργαςιϊν καταςκευισ τεχνικοφ μεταξφ κζςθσ 

εκςκαφισ και κζςθσ επίχωςθσ). 

   Επιςθμαίνεται εν προκειμζνω ότι όταν από τισ εκςκαφζσ του ζργου προκφπτει πλεόναςμα 

καταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν δεν κα αναγνωρίηεται και δεν κα επιμετράται προσ πλθρωμι θ 

προμικεια υλικϊν από δανειοκάλαμο, ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επιλζξει τθν απ' ευκείασ 

μεταφορά τθσ ςτον αποκεςιοκάλαμο (αντί να τον αποκζςει προςωρινά). 

Θ οριςτικι απόκεςθ των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφϊν κα γίνεται ςτουσ προβλεπόμενουσ 

αποκεςιοκαλάμουσ. 

 

m) Μζτρα  αςφαλείασ  –  φκμιςθ  κυκλοφορίασ – Φφλαξθ  ςκαμμάτων 

 

    Πλεσ οι εργαςίεσ του παρόντοσ ζργου κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ περί εκτζλεςθσ ζργων εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν (μζτρα αςφαλείασ και 

κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ). Ρζραν των παραπάνω, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει το παρόν ζργο 

ςυμμορφοφμενοσ με τα παρακάτω πρόςκετα μζτρα : 

1) Κάκε ανοικτό μζτωπο εργαςίασ κα περιφράςςεται από τθ ςτιγμι ζναρξθσ των εκςκαφϊν και 

κακ’ όςο χρονικό διάςτθμα είναι υπό εξζλιξθ οι εργαςίεσ. Θ περίφραξθ κα γίνεται με πλαςτικό 

δικτυωτό πλζγμα και κα ςτθρίηεται ςε ςτυλίςκουσ, οι οποίοι κα φζρονται ςτακερά ςε μεταλλικι βάςθ 

ι κα πακτϊνονται ςτο ζδαφοσ. Το είδοσ των ςτυλίςκων αυτϊν κα μπορεί να μεταβλθκεί μόνο μετά 

από ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Το φψοσ τθσ περίφραξθσ κα είναι τουλάχιςτον 1m. Οι 

παραπάνω ςτυλίςκοι κα τοποκετοφνται ανά τρία μζτρα και κα φζρουν ειδικά γαντηάκια ςτιριξθσ του 

πλζγματοσ. Με το ςφςτθμα αυτό κα περιφράςςεται το ζργο εξ’ ολοκλιρου. Θ περίφραξθ κα κα 

περατοφται ςτα ςθμεία εγκάρςιων διελεφςεων πεηϊν ι οχθμάτων. 

2) Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και χρθςιμοποιιςει κατά το χρονικό διάςτθμα 

διάρκειασ των εργαςιϊν τα παρακάτω είδθ διαβάςεων : 

α. Διάβαςθ πεηϊν (και ΑΜΕΑ)  ςε ςκάμμα 

Θ διάβαςθ αυτι κα είναι μεταλλικι, με κουπαςτζσ μικουσ 1,50 μζτρου και πλάτουσ 1,00 μζτρου, 

κατάλλθλθ για φορτία μζχρι 200Kg (ςθμειακά). 

β. Διάβαςθ αυτοκινιτων ςε ςκάμμα  

Θ διάβαςθ αυτι κα είναι καταςκευαςμζνθ από μονοκόμματο φφλλο λαμαρίνασ πάχουσ 25mm και 

διαςτάςεων 2,00 μζτρων μικουσ και  3,00 μζτρων πλάτουσ. 
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3) Ο Ανάδοχοσ κα φροντίηει κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν να διατθροφνται 

κακαροί οι χϊροι εργαςίασ και ιδιαίτερα ο κακαριςμόσ των οδϊν από πλεονάηοντα υλικά αδρανϊν, 

αςφαλτικϊν υλικϊν, προμονωμζνων υλικϊν κλπ. μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ εργαςίασ. 

4) Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ του 

και ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

 

4.3.6.2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΣΥΝΔΕΣΘ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 

 

      Θ   παρακάτω   περιγραφι  αφορά  ςτθν προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε 

πλιρθ και κανονικι λειτουργία όλου του αναγκαίου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  που κα 

εγκαταςτακεί ςτο χϊρο του κεντρικοφ κερμικοφ υποςτακμοφ (αντλίεσ κυκλοφορίασ , ςωλθνϊςεισ και 

εξαρτιματα και όργανα ςφνδεςθσ, θλεκτρολογικόσ πίνακασ, κλπ).  Οι ςωλθνϊςεισ  για τθ ςυγκρότθςθ 

του αντλιοςταςίου και οι μονϊςεισ των ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων δικτφου κα καταςκευαςτοφν 

ςφμφωνα με αυτά του τριτεφοντοσ δικτφου  όπωσ περιγράφεται ςτθ παρ. 4 του κεφαλαίου 4.3.6.3 

παρακάτω . 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

 

1)   Πλοσ ο μθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που αποτελεί αντικείμενο προμικειασ ςτθν 

εργολαβία αυτι κα είναι καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ. 

2)   Πλεσ οι ομοειδείσ μονάδεσ του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ 

και τα ομοειδι εξαρτιματα ομοίων μονάδων κα είναι εναλλάξιμα μεταξφ τουσ. 

3)    Πλοσ ο μθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που αποτελεί αντικείμενο προμικειασ 

ςτθν εργολαβία αυτι κα διακζτει, ακόμθ και εάν δεν αναφζρεται ρθτά ςτισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ, 

τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, ανάλογα με το είδοσ του και τθ χριςθ του, όπωσ πιςτοποιθτικό CΕ, 

 πιςτοποιθτικό λειτουργικϊν δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο και πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι τφπου 

ISO 9001:2008. 

       Στο ςϊμα των μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν κα είναι τυπωμζνα ανάγλυφα ι κα υπάρχει 

προςαρμοςμζνθ πινακίδα που κα αναγράφει τον οίκο καταςκευισ, τον τφπο του μθχανιματοσ, τον 

αρικμό καταςκευισ και όπου απαιτείται, τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του. Τα 

μεταλλικά μζρθ των διαφόρων ειδϊν εκτόσ από αυτά που πακτϊνονται ςε ςκυρόδεμα, που 

λιπαίνονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο, π.χ. τουσ άξονεσ, οδοντωτοφσ τροχοφσ, ορειχάλκινα τεμάχια και 

γενικά εςωτερικά ςτοιχεία μθχανθμάτων ι εκτόσ από εκείνα, για τα οποία προβλζπεται ειδικι βαφι 

ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ ι αλλιϊσ κακορίηεται ςτθν προδιαγραφι, κα ελαιοχρωματιςτοφν  με δφο 

ςτρϊςεισ μινίου και μία ςτρϊςθ ελαιόχρωμα άριςτθσ ποιότθτασ. Πλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ,  

υλικά και εξαρτιματα κα παραδοκοφν τελείωσ εγκατεςτθμζνα, υδραυλικά και θλεκτρικά 

ςυνδεδεμζνα και ςε κατάςταςθ άριςτθσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αλλά 

και τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ. Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από οδθγίεσ εγκατάςταςθσ,  

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτθν  ελλθνικι γλϊςςα. Θα ςυνοδεφεται επίςθσ με τα απαραίτθτα  
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ζντυπα ςτα οποία προςδιορίηονται τα λειτουργικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΟΥ ΘΑ ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ 

     

  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν προχωριςει ςε οποιαδιποτε παραγγελία υλικοφ για τον θλε-

κτρομθχανολογικό  εξοπλιςμό να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία λεπτομερι τεχνικά χαρακτθριςτικά του 

εξοπλιςμοφ. 

Τα προςφερόμενα μθχανιματα και υλικά πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των 

προδιαγραφϊν.  Για όλα τα μθχανιματα και βαςικά εξαρτιματα πρζπει να υποβλθκοφν τουλάχιςτον 

τα ςτοιχεία: οίκοσ καταςκευισ, τφποσ και περιγραφικά ζντυπα, ςτα οποία κα αναγράφονται τα 

βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, οι κυριότερεσ διαςτάςεισ και το βάροσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Με τθν περαίωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία: 

• Οδθγίεσ εκκίνθςθσ και λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ και ςυντθριςεωσ αυτισ ςφμφωνα με 

τθν οριςτικι διαμόρφωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ. 

• Σχζδια τθσ εγκατάςταςθσ, θλεκτρικά ςχζδια πινάκων, διαδρομϊν καλωδίων κλπ. 

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν 

και τισ οδθγίεσ των εργοςταςίων καταςκευισ του. 

 

4. ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

 

   Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων μονομπλόκ, ζμμεςθσ ηεφξθσ (ζνα κφριο 

και ζνα εφεδρικό) για τθν κυκλοφορία του νεροφ ςτο δευτερεφον δίκτυο διανομισ,  παροχισ 

240m3/h και μανομετρικοφ 50 m ΣΥ. Τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα ζχουν τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

 

a) Γενικά χαρακτθριςτικά 

 

Οι καταςκευαςτζσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των θλεκτροκινθτιρων κα διακζτουν 

πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΙSO 9001:2008 για τισ ςυγκεκριμζνεσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ. 

Τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα αποτελοφνται από: 

 Φυγόκεντρθ αντλία με πτερωτι ακτινικισ ροισ, κα είναι οριηόντιασ με οριηόντιο αντίςτοιχα 

ςτόμιο κατακλίψεωσ και ςυηευγμζνθ ομοαξονικά με τον θλεκτροκινθτιρα του ςυγκροτιματοσ 

μζςω ελαςτικοφ ςυνδζςμου (ζμμεςθσ ηεφξθσ). 

  Θλεκτροκινθτιρα οριηόντιο, μορφισ εδράςεωσ και προςταςίασ Ι54. 

  Κοινι μεταλλικι βάςθ εδράςεωσ τθσ αντλίασ και του κινθτιρα. 

  Σφνδεςμο αντλίασ - κινθτιρα (κόμπλερ) 
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    Θ διάταξθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων όπωσ κα προκφψει από τθν ακριβι μορφι και τισ 

διαςτάςεισ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, κα κακοριςκεί επακριβϊσ από τον Ανάδοχο, κατά τθν  

καταςκευι του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόςει τθν διάταξθ ϊςτε να καλφπτει τισ 

απαιτιςεισ των ζργου για το ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που κα προτείνει. 

 

b) Χαρακτθριςτικι καμπφλθ αντλίασ Q – Δ 

 

   Θ κλίςθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ τθσ κάκε αντλίασ κα είναι ςτθν περιοχι του ςθμείου 

λειτουργίασ αρκετά απότομθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια κατά τθ λειτουργία. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτθν περιοχι του 80% - 100% τθσ ονομαςτικισ παροχισ, θ καμπφλθ κα ζχει κλίςθ *-

ΔΘ(ΜΣΥ)/ΔQ(m3/h)+ τουλάχιςτον 4%, δθλαδι ςε ελάττωςθ τθσ παροχισ κατά 100m3/h το 

μανομετρικό κα αυξάνεται τουλάχιςτον κατά 4ΜΣΥ.  Οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ, όλων 

των αντλιϊν, δθλαδι οι καμπφλεσ μεταβολισ του μανομετρικοφ φψουσ, του βακμοφ αποδόςεωσ και 

τθσ απαιτοφμενθσ ςτον άξονα τθσ αντλίασ ιςχφοσ, ςυναρτιςει τθσ παροχισ, κα πρζπει να εκτείνονται 

ςε όλο το πεδίο λειτουργίασ κάκε αντλίασ και κα πρζπει να καλφπτουν τισ προδιαγραφόμενεσ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ των. 

  

c) Θλεκτροκινθτιρασ αντλίασ 

 

   Θ αντλία κα ςυνοδεφεται από θλεκτροκινθτιρα κατάλλθλθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. Ο 

θλεκτροκινθτιρασ κα οδθγείται από ρυκμιςτι ςτροφϊν (inverter). 

 

d) Ταχφτθτα περιςτροφισ 

 

  Θ ταχφτθτα περιςτροφισ αντλίασ και θλεκτροκινθτιρα κα είναι ονομαςτικϊν ςτροφϊν 1.500 ς.α.λ ι 

2.900 ς.α.λ.  Δεν κα παρεμβάλλεται μειωτιρασ. 

 

e) Χαρακτθριςτικά καταςκευισ των αντλιϊν 

 

   Πλεσ οι αντλίεσ κα είναι κατάλλθλεσ για κερμοκραςία νεροφ μζχρι 130oC κα είναι φυγόκεντρεσ, 

μεταβλθτισ ταχφτθτασ περιςτροφισ, με άξονα οριηόντιασ διατάξεωσ, απλισ αναρροφιςεωσ, 

μονοβάκμιεσ δεξιόςτροφεσ, με ονομαςτικι ταχφτθτα περιςτροφισ για τθν απόδοςθ των ονομαςτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν 1.450 ς.α.λ ι 2.900 ς.α.λ. 

    Θ αντλία κα αποτελεί μαηί με τον θλεκτροκινθτιρα ζνα ςτακερό ςφνολο (μονομπλόκ) θ λειτουργία 

του οποίου κα είναι ομαλι, χωρίσ κραδαςμοφσ ι ταλαντϊςεισ και κα ζχει τθν ευχζρεια τθσ επί τόπου 

ςυναρμολογιςεωσ και αποςυναρμολογιςεωσ των διαφόρων μερϊν του. 

  Θ καταςκευι τθσ αντλίασ κα είναι τζτοια που κα επιτρζπει τθν αποςυναρμολόγθςθ των 

ςτρεφόμενων μερϊν τθσ για επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ χωρίσ τθν αποςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων 

αναρροφιςεωσ και κατακλίψεωσ (DINISO 5199). 
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   Κάκε μία αντλία κα είναι εφοδιαςμζνθ με τισ απαραίτθτεσ υδραυλικζσ διατάξεισ, οπζσ, υποδοχζσ, 

κρουνό εκκενϊςεωσ, οπτικό και μθχανικό δείκτθ ςτάκμθσ λιπαντελαίου και εν γζνει με όλα τα  

βοθκθτικά ςτοιχεία, για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν. 

   Μεταξφ πτερωτισ και κελφφουσ κα παρεμβάλλεται δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ, εφκολα 

αντικακιςτοφμενοσ για να αποφεφγεται θ φκορά του κελφφουσ τθσ αντλίασ. 

   Ο άξονασ τθσ αντλίασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ ςτα ςθμεία επαφισ με τα ςτακερά μζρθ τθσ 

καταςκευισ, με προςτατευτικά χιτϊνια από ανοξείδωτο χάλυβα εφκολα αντικαταςτάςιμα. 

   Ο δρομζασ τθσ αντλίασ κα είναι ηυγοςτακμιςμζνοσ ςτατικά και δυναμικά. Ο κρίςιμοσ αρικμόσ 

ςτροφϊν κα απζχει από τον αρικμό ςτροφϊν κανονικισ λειτουργίασ. Ο κρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν 

κα περιλθφκεί ςτα ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία Επιβλζψεωσ του 

Ζργου. Πλεσ οι επιφάνειεσ των διαφόρων μελϊν τθσ αντλίασ πρζπει να είναι επιμελϊσ λειαςμζνεσ. 

Ειδικά θ όλθ διαμόρφωςθ, καταςκευι και λείανςθ των επιφανειϊν, που ζρχονται ςε επαφι με το 

νερό, κα είναι τζτοια ϊςτε να αποφεφγονται απότομεσ αλλαγζσ διευκφνςεωσ τθσ ροισ τθσ διατομισ 

και να εξαςφαλίηεται ςτακερι ροι χωρίσ υδραυλικζσ κροφςεισ και ςθμαντικζσ τριβζσ που 

ςυνεπάγονται μείωςθ του βακμοφ αποδόςεωσ και κίνδυνο εμφανίςεωσ φαινομζνων ςπθλαιϊςεωσ. 

Θ πτερωτι κα είναι κλειςτοφ τφπου και πλιρωσ ηυγοςτακμιςμζνθ. Το πλάτοσ των οχετϊν διόδου του 

νεροφ κα είναι αρκετό ϊςτε να αποφεφγεται θ ζμφραξθ και ςυνεπϊσ θ μείωςθ τθσ παροχισ. Τα 

πλευρικά τοιχϊματα των κα είναι ανκεκτικά ςτισ προκαλοφμενεσ μθχανικζσ και υδραυλικζσ 

καταπονιςεισ. Θ πτερωτι κα αποτελείται από ζνα χυτό τεμάχιο (τα πτερφγια με τθν πλιμνθ κα 

αποτελοφν ζνα ςϊμα) και δεν κα ςτθρίηονται τα πτερφγια επάνω ςτα πλευρικά τοιχϊματα με ιλωςθ 

ι ςυγκόλλθςθ. 

    Τα επιμζρουσ τεμάχια τθσ αντλίασ, οι επιφάνειεσ ςυναρμογισ και οδθγιςεωσ, το ςφςτθμα 

ςτεγανϊςεωσ κλπ. κα ζχουν υποςτεί λεπτι και ακριβι μθχανουργικι κατεργαςία. 

  Γφρω από τθν κεφαλι και τα περικόχλια όλων των κοχλιϊν πρζπει να υπάρχει επαρκζσ διάκενο για 

τθν χριςθ των εργαλείων αποκοχλιϊςεωσ ςυνικουσ μορφισ. 

  Πλα τα προερχόμενα από χφτευςθ τεμάχια κα είναι απαλλαγμζνα πλιρωσ από ελαττϊματα 

χυτθρίου, δθλαδι φυςαλίδεσ ςπιλαια, ςπογγϊδεισ μάηεσ, αναδιπλϊςεισ μετάλλου κλπ. 

   Θ ςτεγανοποίθςθ ςτο ςθμείο όπου ο άξονασ διαπερνά το κζλυφοσ τθσ αντλίασ κα γίνεται με μθ 

ψυχόμενο μθχανικό ςτυπιοκλίπτθ (Mechanical seal). 

   Ο ςτυπιοκλίπτθσ κα είναι μθ ψυχόμενοσ αντιςτακμιηόμενοσ (balanced) μθχανικόσ (Mechanical  

seal).Θα φζρει δευτερεφοντεσ ςτεγανοποιθτικοφσ δακτυλίουσ. Θα είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία 

ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

   Τα υλικά τριβισ (πρόςωπα), ςτακερό και κινθτό, κα είναι κατάλλθλα για τισ αναπτυςςόμενεσ 

κερμοκραςίεσ, πιζςεισ και περιφερειακζσ ταχφτθτεσ, από υλικό SIC (Silicon Carbide), Carbon graphite 

ι ιςοδφναμα για τισ ςυγκεκριμζνεσ λειτουργικζσ ςυνκικεσ. Τα ελατιρια κα είναι από κατάλλθλα 

υλικά. Θ αντλία πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ιςχυρό ζδρανο παραλαβισ τθσ αξονικισ ωκιςεωσ 

και του βάρουσ των περιςτρεφόμενων μερϊν. Οι τριβείσ τθσ αντλίασ κα είναι ζνςφαιροι. Θα φζρουν 

κατάλλθλο γραςαδόρο για τθν κανονικι λίπανςθ με γράςο. Εφ’ όςον, όμωσ, είναι ολιςκιςεωσ πρζπει 

να προβλζπεται διάταξθ ςυνεχοφσ λιπάνςεωσ. 
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Στο κζλυφοσ κάκε αντλίασ κα ςθμειϊνεται ευκρινϊσ με βζλοσ θ φορά περιςτροφισ του μθχανιματοσ. 

 

f) Υλικά καταςκευισ των αντλιϊν 

 

    Τα υλικά καταςκευισ των αντλιϊν πρζπει να παρουςιάηουν μεγάλθ αντοχι ςτθ φκορά και τθ 

διάβρωςθ, ειδικότερα : 

  Το κζλυφοσ τθσ αντλίασ, τα ςτόμια αναρροφιςεωσ και κατακλίψεωσ, τα πζλματα εδράςεωσ και το 

οπίςκιο ζδρανο κα καταςκευαςκοφν από χάλυβα ι χυτοςίδθρο, ποιότθτασ GG-25 ι καλφτερθσ. 

Θ πτερωτι κα καταςκευαςκεί από φαιό λεπτόκοκκο χυτοςίδθρο GG 25 ι καλφτερο υλικό, κατάλλθλο 

για τισ λειτουργικζσ ςυνκικεσ. 

   Οι δακτφλιοι ςτεγανότθτασ μεταξφ κελφφουσ και πτερωτισ κα είναι καταςκευαςμζνοι από κράμα 

μαλακοφ μετάλλου και οι επιφάνειεσ ςυναρμογισ των επάνω ςτο κζλυφοσ κα ζχουν υποςτεί ακριβι 

και λεπτι κατεργαςία. Θα ςτερεϊνονται επάνω ςτο κζλυφοσ τθσ αντλίασ κατά τρόπο που να 

εξαςφαλίηει απόλυτα από διαφυγζσ νεροφ. Οι δακτφλιοι προςταςίασ ςτθ κζςθ του ςτυπιοκλίπτθ κα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ. 

   Ο άξονασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα άριςτθσ ποιότθτασ και κα ζχει υποςτεί εξαιρετικι 

λεπτι μθχανουργικι κατεργαςία και επιφανειακι λείανςθ. 

 

g) Κινθτιρεσ 

 

    Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι αςφγχρονοι, επαγωγικοί με βραχυκυκλωμζνο δρομζα, διπλοφ 

κλωβοφ για τθ μείωςθ του ρεφματοσ εκκινιςεωσ, με άξονα ενόσ ελεφκερου άκρου, κατάλλθλοι για 

ςυνεχι λειτουργία υπό πλιρεσ φορτίο ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι 40°C.Θ ονομαςτικι τάςθ 

λειτουργίασ κα είναι 400V. Ο κινθτιρασ όμωσ κα μπορεί να λειτουργεί ςυνεπϊσ και χωρίσ ανωμαλίεσ 

υπό τάςθ μζχρι +10% τθσ ονομαςτικισ, ενϊ δεν κα διαφοροποιείται θ ονομαςτικι ιςχφσ ςε 

διακφμανςθ τθσ τάςθσ ζωσ +5%.Θ ςυχνότθτα κα μεταβάλλεται μζςω των μετατροπζων ςυχνότθτασ 

από 0 Θz ζωσ 50Θz, ζτςι ϊςτε ο ςφγχρονοσ αρικμόσ ςτροφϊν κα μεταβάλλεται αντίςτοιχα από 0 ςαλ 

ζωσ 1.450 ι 2.900 ςαλ. Ο βακμόσ απόδοςθσ υπό ονομαςτικι τάςθ και ςυχνότθτα κα είναι κλάςθσ 

απόδοςθσ ΙΕ2 (Θigh efficiency) κατά IΕC 60034-30. 

    O βακμόσ απόδοςθσ  υπό ονομαςτικι τάςθ και ςυχνότθτα και φορτίο 75% μζχρι 100% δεν κα είναι 

κατϊτεροσ του 0,87. 

 

h) Χαρακτθριςτικά καταςκευισ θλεκτροκινθτιρων 

 

   Πλα τα περιςτρεφόμενα μζρθ του κινθτιρα, ξεχωριςτά το κακζνα, κα είναι πλιρωσ ηυγο- 

ςτακμιςμζνα ςτατικά και δυναμικά. Το ςυνολικό ςυγκρότθμα των περιςτρεφόμενων μερϊν του 

κινθτιρα κα είναι επίςθσ πλιρωσ ηυγοςτακμιςμζνο. Οι μονϊςεισ των κινθτιρων κα είναι κλάςεωσ  

κατάλλθλοι  για  λειτουργία ςε περιβάλλον  κερμοκραςία 40oC  και  κα παρουςιάηουν ενιςχυμζνθ  

αντοχι ςτθν υγραςία. Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα ζχουν τζτοια γενικά καταςκευι ϊςτε να μποροφν να  
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εκκινοφν 4 φορζσ τουλάχιςτον ανά ϊρα. Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι αερόψυκτοι. Στον άξονα του 

δρομζα και εντόσ του κελφφουσ κα ςτερεϊνονται ανεμιςτιρεσ με κατάλλθλθ παροχι και αντίκλιψθ ο  

οποίοσ κα δθμιουργεί το ρεφμα ψφξεωσ του κινθτιρα. Ο ανεμιςτιρασ κα καλφπτεται από κατάλλθλο 

κζλυφοσ. Θ ψφξθ κα είναι τφπου IC-41 (DΙΝ-ΙΕC-36).Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα εφοδιαςτοφν με κερμικά 

ςτοιχεία (κερμίςτορσ) ςτο εςωτερικό των τυλιγμάτων με τρόπο ϊςτε να διακόπτεται αυτόματα θ 

λειτουργία των ςε περίπτωςθ επικίνδυνθσ αυξιςεωσ τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό των 

τυλιγμάτων. 

    Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με τα απαραίτθτα ακροκιβϊτια για τθ ςφνδεςθ των 

καλωδίων τροφοδοτιςεωσ. Ειδικά οι θλεκτροκινθτιρεσ που εκκινοφν με διακόπτθ Υ-Δ κα ζχουν ςτα 

ακροκιβϊτια των ζξι (6) άκρα για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων τροφοδοτιςεωσ τουσ. 

    Τα ακροκιβϊτια κα είναι βακμοφ προςταςίασ τουλάχιςτον Ι-54, ενϊ οι ςτυπιοκλίπτεσ υποδοχισ 

καλωδίων κα είναι διαιροφμενοι. 

   Θα φζρουν Ρινακίδα ςιμανςθσ θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

- Ονομαςτικι απόδοςθ ςτο 100%, 75% και 50% του ονομαςτικοφ φορτίου. 

- Κλάςθ απόδοςθσ  ΙΕ2. 

 

i) Υλικά καταςκευισ των κινθτιρων 

 

   Το κζλυφοσ των κινθτιρων, δθλαδι το περίβλθμα, πλευρικά καλφμματα και πζλματα κα είναι 

καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο. Στο κζλυφοσ κα υπάρχουν εφχρθςτοι και ςτιβαροί κρίκοι 

ανυψϊςεωσ. Ο άξονασ των κινθτιρων κα είναι από χάλυβα υψθλισ αντοχισ, υπολογιςμζνοσ για τθ 

δυςμενζςτερθ περίπτωςθ φορτίςεωσ του, δθλαδι με όλεσ τισ δυνάμεισ (δυναμικζσ - μαγνθτικζσ) που 

δρουν επάνω του νοοφμενεσ κατά τθν αυτι κατεφκυνςθ. Θα εδράηεται επάνω ςε δφο ακραίουσ 

ζνςφαιρουσ τριβείσ μακράσ διάρκειασ ηωισ (τουλάχιςτον 40.000 ωρϊν λειτουργίασ). 

    Εφ’ όςον απαιτείται κα προβλεφκοφν λιπαντιρεσ (γραςαδόροι) για τθν λίπανςθ των τριβζων κατά 

τθ διάρκεια λειτουργίασ των κινθτιρων. Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα φζρουν ςτο ςϊμα τουσ κατάλλθλο 

κοχλία για προςαρμογι ακροδζκτθ γείωςθσ. Το μαγνθτικό κφκλωμα των θλεκτροκινθτιρων ιτοι οι 

πυρινεσ του ςτάτθ και του δρομζα, κα είναι καταςκευαςμζνο από πυριτιοφχα δυναμοελάςματα 

εξαιρετικισ ποιότθτασ, με χαμθλζσ απϊλειεσ από υςτζρθςθ και δυνορρεφματα. 

   Το τφλιγμα του ςτάτθ κα αποτελείται από περιζλιξθ διπλισ ςτρϊςεωσ. Το όλο ςφςτθμα, δθλ. οι 

αγωγοί μονϊςεωσ, θ μάηα εμποτιςμοφ κλπ. υλικά, κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ κλάςεωσ 

μονϊςεωσ F κατά DIΝ με επιτρεπόμενθ ανφψωςθ κερμοκραςίασ 85oC ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

40°C 

     Ο δρομζασ κα είναι βραχυκυκλωμζνου δρομζα, διπλόσ, διαμορφοφμενοσ από ορείχαλκο και 

θλεκτρολυτικά κακαρό χαλκό. Θ μθχανικι καταςκευι κα είναι τζτοια, ϊςτε ο δρομζασ να αντζχει 

απόλυτα ςτισ μθχανικζσ και κερμικζσ καταπονιςεισ κυρίωσ κατά τθν εκκίνθςθ. 

 

j) Σφνδεςμοι-μανόμετρα - ωτίδεσ (φλάντηεσ) - ςυςτολζσ. 
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   Θ ηεφξθ αντλίασ και θλεκτροκινθτιρα κα πραγματοποιείται μζςω διαιροφμενου ελαςτικοφ 

ςυνδζςμου, ικανοφ να μεταφζρει τθν πλιρθ ιςχφ του θλεκτροκινθτιρα. 

    Οι ςφνδεςμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι κατά τρόπο που να επιτρζπει γωνιακι απόκλιςθ των 

αξόνων τουλάχιςτον ίςθ με 0.05mm ανά μζτρο μικουσ χωρίσ κανζνα κίνδυνο φκοράσ των εδράνων 

τθσ αντλίασ και του θλεκτροκινθτιρα. 

   Το ςϊμα των ςυνδζςμων κα είναι από χυτοςίδθρο αρίςτθσ ποιότθτασ πλιρωσ ηυγοςτακμιςμζνο. 

   Τα τμιματα εμπλοκισ κα είναι ελαςτικά τεμάχια (τάκοι) ι χαλφβδινα με ελαςτικι επζνδυςθ, ι 

χυτοςιδθρά με πάχοσ και διαςτάςεισ ικανζσ ϊςτε να αντζχουν ςτισ αναπτυςςόμενεσ διατμθτικζσ 

τάςεισ. Θ αντλία και ο θλεκτροκινθτιρασ κα εδράηονται επάνω ςε μεταλλικι βάςθ που κα 

καταςκευαςκεί από δοκοφσ ςιδιρου διατομισ «Ρ» και κα φζρει τισ αναγκαίεσ πλευρικζσ και 

εγκάρςιεσ ενιςχφςεισ. Θ όλθ καταςκευι κα αποτελεί ζνα ςτιβαρό ςφνολο που να μπορεί να 

παραλαμβάνει τισ αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ, χωρίσ κίνδυνο να ςτρεβλωκεί. Κάκε μία βάςθ κα φζρει  

4 τουλάχιςτον προεκτάςεισ με οπζσ για τθν αγκφρωςθ τθσ ςτθ βάςθ από μπετόν. 

   Θα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλων διαςτάςεων και τφπου κοχλίεσ αγκυρϊςεωσ, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του εργοςταςίου. 

    Οι επιφάνειεσ τθσ βάςεωσ επάνω ςτισ οποίεσ κα εδράηονται και κα κοχλιοφνται τα πζλματα τθσ 

αντλίασ και του θλεκτροκινθτιρα κα είναι απόλυτα λείεσ, κατεργαςμζνεσ μθχανουργικά και κα 

βαφοφν με διπλι ςτρϊςθ αντιοξειδωτικισ βαφισ. 

    Κάκε αντλθτικό ςυγκρότθμα κα ςυνοδεφεται από ωτίδεσ (φλάντηεσ) (2 τεμ.) και ςυςτολζσ (2 τεμ.) 

ϊςτε να επιτευχκεί θ διαςφνδεςθ αυτοφ ςτισ ςωλθνϊςεισ κατάκλιψθσ και αναρρόφθςθσ των 

αντλιοςταςίων. 

Τα τεμάχια ςυςτολισ (ςυςτολικά) κα είναι ςυγκολλθτά, ςυγκεντρωτικοφ τφπου.  

    Οι φλάντηεσ κα είναι χαλφβδινεσ, προςυγκόλλθςθσ, υλικοφ St 37-2, κατά DIΝ 17100, με λαιμό 

ςυγκολλιςεωσ, κατά DIΝ 2633, διαςτάςεων ςφνδεςθσ και μορφισ των επιφανειϊν ςτεγανότθτασ 

κατά DIΝ 2501 (2.72), κατάλλθλεσ για τισ προδιαγραφόμενεσ λειτουργικζσ ςυνκικεσ των αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων, ελάχιςτθσ ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 16. 

   

   Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ επί τόπου και πλιρθσ εγκατάςταςθ 

κάκε αντλίασ μαηί και θλεκτρικι ςφνδεςθ του κινθτιρα με τα υπάρχοντα καλϊδια τροφοδοτιςεωσ, 

τθν ςφνδεςθ τθσ αντλίασ με τισ υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά 

εγκατάςταςθσ, ςτερεϊςεωσ και ςυνδζςεωσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί 

τόπου του ζργου, ανθγμζνεσ  ςε εργαςία, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςτερεϊςεωσ, 

ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν επί τόπου (και ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των) παραδοτζο ςε πλιρθ και 

κανονικι λειτουργία. 

     Ρεριλαμβάνει τθν ζκδοςθ των οποιονδιποτε πιςτοποιθτικϊν, εγγράφων, εντφπων, ςχεδίων και 

εγχειριδίων, τθν πρϊτθ κζςθ ςε λειτουργία κάκε αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, τθν ευκυγράμμιςθ 

αυτοφ και εκμάκθςθ τθσ διαδικαςίασ ευκυγράμμιςθσ ςτο προςωπικό λειτουργίασ. 

     

    Επίςθσ, ςτθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνονται και όλα τα ζξοδα των απαραίτθτων εργαλείων για  
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τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν των αντλιϊν. 

Ενδεικτικόσ τφποσ GRUNDFOS  NK 80-200/211 

 

5. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

 

Οι βαλβίδεσ τφπου πεταλοφδασ κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

• Θα είναι High performance 

• Δεν επιτρζπονται βαλβίδεσ με βουλκανιςμζνο ελαςτομερζσ. 

• Eδρα ανταλλάξιμθ χωρίσ αφαίρεςθ δίςκου ι άξονα. 

• Διπλοφ ι τριπλοφ εκκζντρου. 

• Θα είναι ςτεγανζσ - μθδενικισ διαρροισ ςτο κλείςιμο και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, που κα 

         αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό τφπου 3.1, κατά ΕΝ 10204:2004, για τα υλικά καταςκευισ και  

        τισ υδραυλικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα. 

• Θα είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν τφπου Wafer ι  φλαντηωτζσ –  

        φλάντηεσ   κατά ΕΝ 1092 / Ν16 ι τφπου lug. 

• Θ περιφζρεια του δίςκου και θ πατοφρα τθσ ζδρασ κα είναι επεξεργαςμζνεσ ϊςτε να  

         εξαςφαλίηεται αξιόπιςτθ και κεντραριςμζνθ ςφςφιξθ δίςκου-ζδρασ και να ελαχιςτοποιείται θ  

         διαρροι. 

• Χειροκίνθτεσ δικλείδεσ: με  λαβι και δφο ρυκμιηόμενουσ οριακοφσ διακόπτεσ για ζνδειξθ  

         κζςθσ ανοικτι / κλειςτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και το τιμολόγιο μελζτθσ. 

Διατομι:                 Σφμφωνα με το ςχζδιο λειτουργικοφ διαγράμματοσ 

Ονομαςτικι πίεςθ:   Ν 16 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: 120°C 

Υλικό ςϊματοσ:   Χυτοςίδθροσ με ςφαιροειδι γραφίτθ ΕΝ-GJS-400 (GGG 40) 

Ζδρα:   Μεταλλικι ι ΚΤΕ 

Δίςκοσ δικλείδων διπλοφ εκκζντρου:                Ανοξείδωτοσ 

Άξονασ:     Ανοξείδωτοσ 

Στεγανοποιθτικά δακτυλίδια ςϊματοσ:                ΚΤΕ ι Μεταλλικά 

 

     Θα προςκομιςκοφν διαγράμματα κερμοκραςίασ - πίεςθσ των δικλείδων ( - Τ), όπου κα φαίνεται 

ότι υπερκαλφπτεται θ απαίτθςθ των 120οC ςτα 16bar. 

  Ο καταςκευαςτισ των δικλείδων κα διακζτει πιςτοποιθτικό τφπου ISO 9001:2008, του 

ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Σε όλεσ τισ δικλείδεσ κα εκτελεςτεί εργοςταςιακι βαφι χρϊματοσ μπλε (ι 

άλλου κατόπιν ςυμφωνίασ με τθν Επίβλεψθ) με αντοχι ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των δικλείδων. 

 

    Επίςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του χειροκίνθτου μθχανιςμοφ με ενεργοποιθτι 

θλεκτρικοφ κινθτιρα 90ο, 230VAC, 50 Hz, προςταςίασ Ι67, κατθγορίασ μόνωςθσ F, με χρόνο 

ενεργοποίθςθσ από 6 ζωσ 180 sec. 

   Οι βαλβίδεσ τφπου πεταλοφδασ κα επιμετρθκοφν ςε τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνα με όλα τα  
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υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ και τοποκζτθςθσ, ςφμφωνα και με τθν προδιαγραφι. Ο  Ανάδοχοσ  

κα πλθρωκεί βάςει των εγκατεςτθμζνων τεμαχίων. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια,  

φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν και μικροχλικϊν και  

κάκε εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ρφκμιςθσ, ςφνδεςθσ με υδραυλικά και θλεκτρικά δίκτυα και δοκιμϊν, 

παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 

6.  ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΤΕΡΙΣΤΟΦΘΣ 

 

    Το ςϊμα και τα πτερφγια κα είναι από χυτοχάλυβα, ενϊ ο άξονασ και το ελατιριο από ανοξείδωτο 

χάλυβα 1.4301. Θ ζδραςθ κα είναι μεταλλικι. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των δικλείδων αντεπιςτροφισ 

που κα εγκαταςτακοφν είναι: 

• Ονομαςτικι πίεςθ (Ν):                    16 bar 

• Θερμοκραςία λειτουργίασ :              120°C 

       Κατά τθν παράδοςι τουσ κα ςυνοδεφονται από ζντυπα όπου κα φαίνονται τα ονομαςτικά 

μεγζκθ, ο τφποσ, τα υλικά καταςκευισ, οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, ςφνδεςθσ και ρφκμιςθσ των μθχανιςμϊν 

και κα πιςτοποιείται θ προδιαγραφόμενθ ικανότθτα ςτεγανοποίθςθσ ςε ανάντθ και κατάντθ αυτϊν 

υπερπίεςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω. Ο καταςκευαςτισ των δικλείδων κα διακζτει 

πιςτοποιθτικό ΕΝ ΙSΟ 9001/200 8, για τθ ςυγκεκριμζνθ παραγωγικι διαδικαςία. 

    Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφϊν ςτο δίκτυο κα είναι από χυτοχάλυβα ι από ειδικισ κραμάτωςθσ 

ορείχαλκο-μπροφντηο. Θα φζρει επίςθσ αντιπαγετικι προςταςία. Το υλικό του δίςκου και ελατθρίου 

κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θ ςτεγανοποίθςθ κα γίνει με τθν χριςθ PTFE κατάλλθλου για τισ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ. Θα πρζπει ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ, που κα υποδεικνφεται από τον 

καταςκευαςτι, θ δικλείδα αντεπιςτροφισ να παραμζνει κλειςτι είτε με το ίδιο βάροσ του κινθτοφ 

μζρουσ είτε με τθν επενζργεια κατάλλθλου ελατθρίου, όταν είναι ελεφκερθ ροισ (ςε θρεμία). 

 

    Οι δικλείδεσ αντεπιςτροφισ κα επιμετρθκοφν ςε τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνα με όλα τα υλικά 

και μικροχλικά ςυνδζςεωσ (κοχλίεσ, παρεμβφςματα, κ.λ.π.).  Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ 

προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν και 

μικροχλικϊν και κάκε εργαςία εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι 

λειτουργία. 

 

7.  ΦΙΛΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ «Υ» 

 

    Φίλτρα νεροφ τφπου ‘’Υ’’ για τθν προςταςία των αντλιϊν και των βαλβίδων κα τοποκετθκοφν ςτισ 

προβλεπόμενεσ ςτα ςχζδια κζςεισ. 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ είναι : 

•  Ονομαςτικι πίεςθ (Ν) :         16 bar 

•  Θερμοκραςία λειτουργίασ :          100°C 

• Μζγεκοσ πλζγματοσ ςίτασ :         ≤  0,5mm (250 μm) 
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    Τα φίλτρα τφπου Υ  κα είναι από χυτοςίδθρο ι ορείχαλκο  , φλαντηωτά κατά ΕΝ 1092-2 ι βιδωτά 

αντίςτοιχα  και το ανοξείδωτο διάτρθτο ζλαςμα του φίλτρου κα είναι κυλινδρικό με δυνατότθτα 

εξαρμϊςεωσ του (με αφαίρεςθ βιδωτοφ πϊματοσ). Οι διαςτάςεισ των οπϊν (μζγεκοσ mesh) κα 

πρζπει να κακοριςκοφν από τον καταςκευαςτι του  εναλλάκτθ και των οργάνων, ανάλογα και με το 

βακμό προςταςίασ που εκείνοσ επικυμεί, οπωςδιποτε όμωσ μικρότερεσ από 0,5 mm. 

   Το φίλτρο κα είναι εφοδιαςμζνο με ςφαιρικι βάνα εκκζνωςθσ ςτο πϊμα για τον εφκολο κακαριςμό 

του φίλτρου.  

 

   Τα φίλτρα κα επιμετρθκοφν ςε τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνα.  Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει 

βάςει των επιμετρθκζντων τεμαχίων. Στθν τιμι μονάδασ των φίλτρων ςυμπεριλαμβάνεται θ 

προμικεια, θ προςκόμιςθ επί τόπου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ που πιο πάνω προδιαγράφεται, 

μαηί με τα υλικά και μικροχλικά εγκαταςτάςεωσ, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν, 

παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 

8. ΘΕΜΟΜΕΤΑ-ΜΑΝΟΜΕΤΑ 

 

Θερμόμετρα 

 

    Θα εγκαταςτακοφν κερμόμετρα για τθ λιψθ και ανάγνωςθ των κερμοκραςιϊν προςαγωγισ και 

επιςτροφισ, ςφμφωνα και με τα ςχζδια. 

   Τα κερμόμετρα κα είναι τφπου εμβαπτίςεωσ, οινοπνεφματοσ ι υδραργφρου και κλίμακασ ενδείξεων 

0-150°C με κατάλλθλο γυάλινο βακμονομθμζνο ςωλινα. 

    Θ κλάςθ ακριβείασ των κερμομζτρων δεν κα υπερβαίνει τθν τιμι 1.6 (Μζγιςτθ απόκλιςθ + 1.6%). 

   Το κάκε κερμόμετρο κα ςυνοδεφεται με κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ελζγχου και παραλαβισ υλικϊν 

κατά ΕΝ 10204:2004, 2.1, ι ιςοδφναμο κανονιςμό. 

    Το αιςκθτιριο εμβαπτίςεωσ κα τοποκετείται μζςα ςε δευτερεφοντα ςωλινα ςτακερά 

τοποκετθμζνο ςτθ ςωλινωςθ, ϊςτε να μπορεί το αιςκθτιριο να αντικαταςτακεί χωρίσ αναγκαία 

απομόνωςθ του υγροφ τθσ διεργαςίασ. Το διάκενο μεταξφ ςωλινα και αιςκθτθρίου κα πρζπει να 

περιοριςκεί ςτο ελάχιςτο. Ο δευτερεφων ςωλινασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Μανόμετρα 

 

   Θα εγκαταςτακοφν μανόμετρα για τθ λιψθ και ανάγνωςθ των πιζςεων. Θα ζχουν πλάκα ενδείξεων 

ωρολογιακοφ τφπου διαμζτρου 100mm. 

  Θα είναι γεμάτα με λάδι ςιλικόνθσ για τθν προςταςία από τουσ κραδαςμοφσ. 

   Τα μανόμετρα κα παρζχουν προςταςία από βλάβθ του αιςκθτθρίου χρθςιμοποιϊντασ 

προςτατευτικι πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από τθν πλάκα ενδείξεων και ελαςτικό 

διάφραγμα διαφυγισ ςτο πίςω μζροσ του οργάνου. 

   Το αιςκθτιριο των μανομζτρων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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  Τα μανόμετρα κα είναι κάκετθσ τοποκζτθςθσ με ςπείρωμα ςτο κάτω μζροσ του οργάνου, για τθν  

προςαρμογι του ςτθ ςωλινωςθ.  Το κάκε μανόμετρο κα ςυνοδεφεται από τθν κατάλλθλθ δικλείδα 

εξαεριςμοφ και τον ςυςτραμμζνο ςωλθνίςκο (ςιφϊνι). 

   Το διάφραγμα των μανομζτρων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα μανόμετρα κα ςυνοδεφονται  

από κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ελζγχου και παραλαβισ υλικϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΕΝ 

10204:2004, 2.1, ι ιςοδφναμουσ. 

   Οι κλίμακεσ ενδείξεων των μανομζτρων κα είναι 0-10 bar ι 0-16 bar, ανάλογα με τθ κζςθ 

εγκατάςταςθσ. 

 

     Τα μανόμετρα και κερμόμετρα κα επιμετρθκοφν ωσ τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνα. Θ πλθρωμι 

κα γίνει βάςει των εγκατεςτθμζνων τεμαχίων. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια των 

κερμομζτρων και μανομζτρων, υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ, φλάντηεσ, παρεμβφςματα, 

μονϊςεισ, φορτοεκφόρτωςθ, αποκικευςθ ςτο εργοτάξιο, μεταφορά επί τόπου του ζργου ςτθν τελικι 

κζςθ εγκατάςταςθσ και εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, δοκιμϊν και ςφνδεςθσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

 

9. ΜΕΤΘΤΕΣ - ΟΓΑΝΑ 

 

    Για τθν αςφαλι λειτουργία και ζλεγχο του εξοπλιςμοφ κα τοποκετθκοφν ςε διάφορα ςθμεία του 

ζργου, όπωσ δεικνφεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, όργανα μετριςεωσ και μετάδοςθσ των παραμζτρων 

λειτουργίασ. 

 

a) Μεταδότεσ πίεςθσ - διαφορικισ πίεςθσ 

 

   Θ παροφςα περιγραφι καλφπτει τθ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ ι τθσ διαφορικισ πίεςθσ, όπου οι 

παραπάνω μετριςεισ και μεταδόςεισ των μετριςεων απαιτοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ. 

Αρχι λειτουργίασ 

   Ο θλεκτρονικόσ μεταδότθσ πίεςθσ ι διαφορικισ πίεςθσ αποτελείται από δφο ςτακερά και ζνα 

κινθτό θλεκτρόδιο, το οποίο μζνει ςτθ κζςθ του με τθν βοικεια ελατθριωτοφ διαφράγματοσ και 

ςχθματίηουν μεταξφ τουσ ζνα διαφορικό πυκνωτι με αποςτάςεισ μεταξφ των πλακϊν d1=dΙ=d και 

χωρθτικότθτεσ C0=C1=C2. Πταν αςκείται μία πίεςθ ι διαφορικι πίεςθ ςε αυτό το ςφςτθμα τα κινθτά 

θλεκτρόδια μετακινοφνται και αλλάηει θ μεταξφ τουσ απόςταςθ από d ςε d1 και d2, αντίςτοιχα. Λόγω 

αυτισ τθσ μεταβολισ οι χωρθτικότθτεσ των πυκνωτϊν (C αλλάηουν και παίρνουν τθν μακθματικι 

ζκφραςθ: 

 
Αυτι θ μεταβολι ενιςχφεται και μετατρζπεται ςε ρεφμα 4-20mΑ, που είναι ανάλογο τθσ πίεςθσ ι τθσ 

διαφορικισ πίεςθσ, αντίςτοιχα. 
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  Τεχνικά χαρακτθριςτικά μεταδοτϊν πίεςθσ και διαφορικισ πίεςθσ: 

 

Χαρακτθριςτικό 

Αιςκθτιριο Μεταδότθ 

Ρίεςθσ Δ 

  

Υλικό καταςκευισ 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

(stainless steel) 1.4301 

Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

(stainless steel) 1.4301 

Σφάλµα µζτρθςθσ 
ο,5% τθσ πραγματικισ τιμισ 

ςτουσ 25°C κερμοκραςίασ 

ρευςτοφ 

<±1% of measuring range 

(@ -5...75°C) 

Ικανότθτα υπερφόρτιςθσ 

αιςκθτιρα 

2 x του ονομαςτικοφ (Ν32) - 

κατ' ελάχιςτον 
21 bar 

Επιτρεπόµενο εφροσ 

Θερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ  

-10°C ζωσ +45°C κατ' 

ελάχιςτον 

-10°C ζωσ +45°C κατ' 

ελάχιςτον 
Επιτρεπόµενο εφροσ 

κερμοκραςιϊν µετροφµενου 

μζςου  

-10°C ζωσ +125°C κατ' 

ελάχιςτον 

-10°C ζωσ +125°C κατ' 

ελάχιςτον 

Κυάκιο ςφνδεςθσ 'Εωσ  G 1/2" 'Εωσ  G 1/2" 

Τάςθ λειτουργίασ 

αιςκθτθρίου 
DC 24 V DC 24 V 

Ενεργειακι κατανάλωςθ 'Εωσ 0.5 VΑ 'Εωσ 0.5 VΑ 

Βακµόσ προςταςίασ Ι κατά 

ΕΝ 60529 
I 65 I 65 

Ριςτοποίθςθ υλικοφ 
CE , ΙΕC/ ΕΝ 60730-1, ΙSO 

9001 

CE , ΙΕC/ ΕΝ 60730-1, ΙSO 

9001 

Ρεριοχι λειτουργίασ υκμίςιμθ (0-16 bar) υκμίςιμθ (0-25 μΣΥ) 

Αντοχι ςε υπερπίεςθ 16 bar 16 bar 

Ζξοδοσ 4-20mΑ 4-20mΑ 

Χαρακτθριςτικι γραμμικι γραμμικι 

 

  Κάκε μεταδότθσ πίεςθσ, ςτάκμθσ ι διαφορικισ πίεςθσ κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο 

πιςτοποιθτικό ελζγχου. 

    Κάκε μεταδότθσ πίεςθσ ι διαφορικισ πίεςθσ κα επιμετρθκεί και πλθρωκεί ωσ τεμάχιο πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνο.  Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί 

τόπου του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν και μικροχλικϊν και κάκε εργαςία εγκαταςτάςεωσ, 

υδραυλικισ ςυνδζςεωσ, θλεκτρικισ ςφνδεςθσ ςτον πλθςιζςτερο προγραμματιςτι (ΑΚΕ)  και δοκιμϊν, 

παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
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b) Μεταδότεσ κερμοκραςίασ 

 

Το κφκλωμα μζτρθςθσ - μετάδοςθσ κερμοκραςίασ κα αποτελείται από: 

1. Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 

2. Μετατροπζα R/Ι 

3. Καλωδίωςθ 

   Θ περιγραφι ιςχφει για τθσ μεταδότεσ κερμοκραςίασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μζτρθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςε κζςεισ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 

   Θερμοαντίςταςθ πλατίνασ Τ100 (αντίςταςθ 100 Ω ςτουσ 0οC) τριϊν (3) ςυρμάτων από τα οποία το 

ζνα για αντιςτάκμιςθ. 

Ακρίβεια : +/- 0,15^ ςτουσ 0°C 

+/- 0,35οC ςτουσ 100°Ο DΙΝ/ΙΕC 751) Επαναλθψιμότθτα : +/- 0,05OC ςτθν περιοχι μζτρθςθσ 

Εφροσ μζτρθςθσ : 0 - 150 οC 

Στακερά χρόνου κερμοκραςίασ. : 5sec για 63,2% απόκριςθ ςε βθματικι μεταβολι 

τθσ 
Υλικό ςτελζχουσ : S.S 316 

Μικοσ εμβάπτιςθσ : 250 - 400 mm 

Θικθ : S.S 316 με λάδι ςιλικόνθσ 

Ονομαςτικι πίεςθ : Ν 16 

Υλικό κεφαλισ : Αλουμίνιο 

Ρροςταςία : Ι 54 

 

Μετατροπζασ - Μεταδότθσ R/I 

   Ο μετατροπζασ-μεταδότθσ κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν κεφαλι του Τ100 ι κατάλλθλοσ για 

τοποκζτθςθ ςε ράγα ςφμφωνα με το  DIN- EN50022. Σε περίπτωςθ βλάβθσ κα μπορεί να 

αντικαταςτακεί και κα φζρει ξεχωριςτά κομβία ρφκμιςθσ για Ηero και span. Θ ρφκμιςι του κα γίνει 

ςτο εργοςτάςιο. 

Είςοδοσ:        Ω (από το Τ100) 

Ζξοδοσ:          4 - 20 mΑ 

Τάςθ τροφοδοςίασ:       Διςφρματοσ 24 VDC ( τάςθ και ςιμα ςτο ίδιο καλϊδιο) 

Ακρίβεια:      < 0,2% ςτθν μζγιςτθ ςκάλα 

   Οι μεταδότεσ κερμοκραςίασ κα επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν ωσ τεμάχια πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνα. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί 

τόπου του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν και μικροχλικϊν και κάκε εργαςία εγκαταςτάςεωσ, 

υδραυλικισ και θλεκτρικισ  ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 

10. ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ 

     Για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων από τον κίνδυνο αναπτφξεωσ υπερβολικϊν πιζςεων κατά τισ  
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μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ, που ςυνοδεφονται από ςυςτολοδιαςτολζσ του νεροφ, το δίκτυο κα 

ςυνδεκεί με ςφςτθμα δοχείου διαςτολισ και ςτακεροποιθτι πίεςθσ, το οποίο κα εγκαταςτακεί ςτο 

μθχανοςτάςιο του κεντρικοφ κερμικοφ υποςτακμοφ.  Το ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ πίεςθσ ςε κλειςτό 

δίκτυο ςωλθνϊςεων νεροφ κα αποτελείται από: 

• Δοχείο ςτακεροποιθτι πίεςθσ 

• Μονάδα ςτακεροποιθτι πίεςθσ από αντλία με ενςωματωμζνο ςφςτθμα πλιρωςθσ και  

            απαζρωςθσ για ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ 

• Σετ εφκαμπτων ςωλινων για ςφνδεςθ του δοχείου ςτο ςτακεροποιθτι 

• Σετ βαλβίδων πλιρωςθσ και αντεπιςτροφισ για μόνιμθ ςφνδεςθ κλειςτϊν κυκλωμάτων  

            ςτθν παροχι νεροφ 

• Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 50lt για τθν προςταςία τθσ αντλίασ του ςτακεροποιθτι 

• Ταχυςφνδεςμο για τθν αςφαλι ςφνδεςθ/αποκοπι των ςυμπλθρωματικϊν δοχείων 

 

a) Δοχείο ςτακεροποιθτι πίεςθσ 

 

     Κλειςτό δοχείο ςτακεροποιθτι πίεςθσ τφπου μεμβράνθσ καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςφμφωνα 

με το πρότυπο EN 13831 και τθν οδθγία 97/23 / ΕΚ για εξοπλιςμό υπό πίεςθ. Το κζλυφοσ κα είναι 

καταςκευαςμζνο από χάλυβα και βαμμζνο εξωτερικά με ειδικι βαφι αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. 

  Το νερό διαςτολισ ςυλλζγεται ςτο εςωτερικό τθσ μεμβράνθσ, κι ζτςι προςτατεφεται από τθν άμεςθ 

ειςχϊρθςθ αζρα. 

Μεμβράνθ (βουτυλίου) που αντικακίςταται κατά DIN 4807 μζροσ 3. 

Ονομαςτικόσ όγκοσ δοχείου:  2000 l 

Μζγιςτοσ ωφζλιμοσ όγκοσ:  1800 l 

Θερμοκραςία λειτουργίασ μεμβράνθσ:   70°C 

Θερμοκραςία λειτουργίασ ςυςτιματοσ:  120°C 

 

b) Μονάδα ςτακεροποιθτι πίεςθσ  

 

Μονάδα ςτακεροποιθτι πίεςθσ ελεγχόμενοσ από αντλία με ενςωματωμζνο ςφςτθμα πλιρωςθσ  

και απαζρωςθσ για ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ. Ο χειριςμόσ κα γίνεται μζςω μικροεπεξεργαςτι 

με προβολι ενδείξεων ςε 8 γλϊςςεσ. Θα υπάρχει μόνιμθ ζνδειξθ τθσ πίεςθσ του ςυςτιματοσ και τθσ  

ςτάκμθσ νεροφ ςτο δοχείο, ενϊ κα διακζτει 2 ςυνδζςεισ ακροδεκτϊν (για ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ 

και ελάχ. ςτάκμθσ νεροφ). Θ ζξοδοσ των δεδομζνων μζςω RS-485. 

 

    H μονάδα ελζγχου κα είναι εφοδιαςμζνθ με μία αντλία πολλαπλϊν βακμίδων από ανοξείδωτο 

χάλυβα και ζναντι αςτοχίασ θλεκτρικά ενεργοποιοφμενθ βαλβίδα αςφαλείασ διαρροισ για τθ 

διατιρθςθ του ελζγχου τθσ πίεςθσ. Θ μονάδα ελζγχου κα διαβάηει τθν πίεςθ του ςυςτιματοσ μζςω 

ενόσ μετατροπζα πίεςθσ και κα διατθρεί τθν πίεςθ εντόσ των ορίων ανοχισ των +/- 0,2 bar. 

Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ:   10 bar 
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Ρίεςθ δοχείου:     5 bar 

Θερμοκραςία λειτουργίασ:   70°C 

Αρικμόσ αντλιϊν:                   1 

Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ:  105°C 

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ:   0 ÷ 35°C 

Στάκμθ κορφβου:                 <55 dB(A) 

Θλεκτρικι τροφοδοςία:    230 V,50 Hz 

Σωλινωςθ ςφνδεςθσ:                   2 × Rp 1 

Τροφοδοςία νεροφ:                   Rp ½ 

 

c) Σετ εφκαμπτων ςωλινων ςφνδεςθσ 

 

    Σετ ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ μονάδασ ελζγχου του διατθρθτι πίεςθσ και του βαςικοφ δοχείου το οποίο 

αποτελείται από δφο εφκαμπτουσ ςωλινεσ από ανοξείδωτο χάλυβα με ακροφφςια ςφνδεςθσ. 

 

d) Σετ βαλβίδων πλιρωςθσ και αντεπιςτροφισ 

 

        Ειδικόσ ςυνδυαςμόσ βαλβίδων πλιρωςθσ και αντεπιςτροφισ για μόνιμθ ςφνδεςθ κλειςτϊν  

κυκλωμάτων ςτθν παροχι νεροφ με μετρθτι νεροφ, για τθν ακριβι μζτρθςθ του ςυνολικοφ όγκου 

πλιρωςθσ, με αποτροπι τθσ επιςτροφισ του νεροφ από το κλειςτό κφκλωμα ςτο δίκτυο πόςιμου 

νεροφ με βαλβίδα αντεπιςτροφισ, με βάςθ για επιτοίχια ςτιριξθ και 2 διακόπτεσ απομόνωςθσ. 

 

e) Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 50lt 

 

   Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 50 lt ,τφπου μεμβράνθσ για κλειςτά ςυςτιματα κερμοφ / ψυχροφ νεροφ 

καταςκευαςμζνο κατά EN 13831.  

Καταςκευαςμζνο με ςυγκόλλθςθ, με ποδαρικά τοποκζτθςθσ, βαμμζνο με εποξικι βαφι. 

Θερμοκραςία λειτουργίασ μεμβράνθσ:   70°C 

Θερμοκραςία λειτουργίασ ςυςτιματοσ:  120°C 

Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ:    6 bar 

Ρρορφκμιςθ:     1,5 bar 

 

f) Ταχυςφνδεςμοσ 

 

    Ταχυςφνδεςμοσ για τθν αςφαλι ςφνδεςθ/αποκοπι των ςυμπλθρωματικϊν δοχείων ςτο ςφςτθμα 

του διατθρθτι πίεςθσ με βαλβίδα απομόνωςθσ / εκκζνωςθσ. 

Σφνδεςθ    R 1 x R 1 

Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ:  Ν 10 

Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: 120°C 
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g) Αυτόματα εξαεριςτικά 

 

 Αυτόματο εξαεριςτικό για υδραυλικά δίκτυα για: 

• Εξαζρωςθ κατά τθ διαδικαςία πλιρωςθσ, μετά από εκκζνωςθ ι μετά τθν εγκατάςταςθ, 

• εξαζρωςθ των εξαρτθμάτων, των υψθλϊν ςθμείων και των κζςεων ςυλλογισ αζρα κατά 

               τθ λειτουργία, 

• αυτόματο αεριςμό κατά τισ διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ. 

Καταςκευι: 

• Ρερίβλθμα από ορείχαλκο για κατακόρυφθ τοποκζτθςθ. 

• Με ςφνδεςθ ςυςτιματοσ Rp ½ και ςπείρωμα ςφνδεςθσ G ½ ςτθ βαλβίδα εξαζρωςθσ. 

• Πρια χριςθσ: 110°C και 10 bar. 

 

11. ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

a) Ρρότυπα – Κανονιςμοί 

    

  Στθ  περιγραφι  που ακολουκεί, όπου γίνεται μνεία προτφπων και κανονιςμϊν, νοείται ότι αυτά  

αναφζρονται ςαν οδθγοί για τθν αποδεκτι ποιότθτα υλικϊν και εργαςίασ. Εναλλακτικά πρότυπα 

 είναι αποδεκτά εφόςον προδιαγράφουν ιςοδφναμεσ ποιότθτεσ προϊόντων και ςυμφωνοφν με τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΘ. 

   Θ μελζτθ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτα κεφάλαια του 

παρόντοσ τεφχουσ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ λαμβάνει υπόψθ: 

• Το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΘD 384 «Απαιτιςεισ για τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ». 

• Τισ οδθγίεσ και απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ για καταναλωτζσ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ. 

• Τα ςχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ και των αντίςτοιχων ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν (ΕΝ, ΙEC,  

       ISO,κ.λ.π.). 

• Θ δυνατότθτα εφκολθσ ςυντιρθςθσ και επζκταςθσ, μελλοντικά, των θλεκτρικϊν 

      εγκαταςτάςεων. 

   Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των παραπάνω προτφπων, ιςχφει θ παρακάτω ςειρά 

προτεραιότθτασ. 

• Ρροδιαγραφζσ ΕΛΟΤ. 

• Θλεκτρολογικζσ Ρροδιαγραφζσ ΔΕΘ. 

• Θ παροφςα Ρροδιαγραφι 

   Θ όλθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και οι ςυςκευζσ κα επικεωροφνται και κα δοκιμάηονται 

παρουςία του Επιβλζποντα Μθχανικοφ. 

   Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εγκαταςτιςει τον θλεκτρολογικό εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των  

προδιαγραφϊν και τισ οδθγίεσ των εργοςταςίων καταςκευισ του και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται  

ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΘD 384, «απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ». 

    Θ δαπάνθ μεταφοράσ επί τόπου του ζργου και εγκαταςτάςεωσ του εξοπλιςμοφ γίνεται με τα  
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απαιτοφμενα βοθκθτικά υλικά κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία, ϊςτε να είναι ο εξοπλιςμόσ 

ζτοιμοσ για λειτουργία και κεωρείται ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ τθσ προςφοράσ 

ζςτω και εάν δεν μνθμονεφεται ρθτά ςτο Τιμολόγιο. 

Με τθν περαίωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία: 

• Οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ και ςυντθριςεωσ αυτισ ςφμφωνα με τθν οριςτικι  

            διαμόρφωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ. 

• Σχζδια όπωσ καταςκευάςτθκαν τθσ εγκατάςταςθσ, θλεκτρικά ςχζδια πινάκων, διαδρομϊν  

           καλωδίων κλπ. 

 

b) Θλεκτρικόσ Ρίνακασ κεντρικοφ υποςτακμοφ 

 

     Στο χϊρο του υπογείου τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ  κα τοποκετθκεί  θλεκτρικόσ πίνακασ διανομισ 

για τθν θλεκτροδότθςθ του κεντρικοφ υποςτακμοφ κακϊσ και των αντλιϊν ανακυκλοφορίασ και των 

ςυςκευϊν ελζγχου. 

  Ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ, τα εξαρτιματά του, τα όργανα και γενικά όλοσ ο εξοπλιςμόσ τουσ κα 

πλθροφν τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν τθσ Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC), των  

γερμανικϊν προδιαγραφϊν (VDE, DIN) και των θλεκτρολογικϊν προδιαγραφϊν ΕΛΟΤ HD 384. Ο 

πίνακασ κα είναι  προςταςίασ Ι54 (προςταςία από ςκόνθ, αντοχι ςε ψζκαςμα νεροφ) ςφμφωνα µε 

το πρότυπο ΕΝ 60529 . Ο βακμόσ προςταςίασ του θλεκτρικοφ πίνακα ζναντι μθχανικϊν κροφςεων κα 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον ΙΚ 07, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα πρότυπα IEC 62262 ι  EN 62262 

 

    Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω θλεκτρικά χαρακτθριςτικά: 

 
   Ο πίνακασ κα είναι κλειςτοφ τφπου, μεταλλικόσ, τφπου πεδίου καταλλιλων διαςτάςεων , με 

ςκελετό από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ  προφίλ διατομισ  40 x 40 mm, καλυμμζνων από γαλβανιςμζνθ  

εν κερμϊ λαμαρίνα πάχουσ  τουλάχιςτον 1,5 mm. 

    Ο πίνακασ κα βαφεί  µε µια ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποςτεί 

θλεκτροςτατικι βαφι µε χρϊμα του οποίου θ απόχρωςθ κα αποφαςιςτεί από τθν Υπθρεςία. 

   Το εςωτερικό του πίνακα όπου βρίςκονται τα όργανα πρζπει να είναι προςκαφαιρετό .  Οι 

μετωπικι    πόρτα κα ςτθρίηεται ςε τρείσ ςτιβαροφσ μεντεςζδεσ και κα ζχει κλειδαριά. Στθν  

εςωτερικι άκρθ τθσ πόρτασ πρζπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εισ τρόπον ϊςτε να τοποκετείται 

προςτατευτικό λάςτιχο, ελαχίςτου πλάτουσ 1 cm. Στο εςωτερικό του πινάκα  κα γίνει πρόβλεψθ για  

τθν ςτιριξθ των καλωδίων που αναχωροφν µε τθν τοποκζτθςθ ειδικϊν ςτθριγμάτων από 
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 γαλβανιςμζνα διάτρθτα ελάςματα. Θ πίςω, πλάι και πάνω πλευρζσ του πινάκα πρζπει να είναι 

κλειςτζσ από θλεκτροςυγκολλθτζσ λαμαρίνεσ, οι οποίεσ κα εξαςφαλίηουν τθν ςτεγανοποίθςι τουσ 

από νερό και ςκόνθ. Θ είςοδοσ των καλωδίων ςτον πίνακα κα γίνεται από τθν κάτω πλευρά του (που 

αποτελείται από µια μετακινοφμενθ μεταλλικι πλάκα) θ οποία είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει τθν 

είςοδο των καλωδίων αποκλείοντασ ταυτόχρονα τθν είςοδο τρωκτικϊν. Ο  πίνακασ κα είναι 

εφοδιαςμζνοσ  µε κατάλλθλεσ  μάπεσ ϊςτε να μπορεί να υπερυψωκεί χωρίσ να ςθμειϊνεται θ 

παραμικρι μόνιμθ παραμόρφωςθ ι μερικι καταςτροφι τθσ μεταλλικισ καταςκευισ. Ο πίνακασ κα 

αποτελεί ζνα ενιαίο ςυγκρότθμα και κα είναι εγκατεςτθμζνοσ πάνω ςε μεταλλικι βάςθ φψουσ 10 ωσ 

15 cm. 

   Με τθν καταςκευι του πινάκα  κα εξαςφαλίηεται ότι τα όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, αςφαλείασ, 

ενδείξεωσ κλπ  κα είναι εφκολα προςιτά, τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, ϊςτε 

να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςθ τουσ, χωρίσ μεταβολι τθσ 

κατάςταςθσ των παρακείμενων οργάνων. Θα παρζχεται επίςθσ άνεςθ χϊρου ειςόδου για τθν 

ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων. 

   Θα διαςφαλίηει τον ικανοποιθτικό αεριςμό, ϊςτε να απάγεται θ εκλυόμενθ κερμότθτα κατά τθν 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ µε φυςικι κυκλοφορία μεταξφ των τοιχωμάτων του πίνακα προσ τα 

ανοίγματα του καλφμματοσ. 

   Ο  πίνακασ γειϊνεται ςτο κεντρικό ςφςτθμα θλεκτρολογικισ γείωςθσ με ιςοδυναμικό ηυγό ςτο χϊρο 

των δφο αντλιϊν. 

    Θ  εςωτερικι  διανομι κα γίνεται µε χάλκινεσ μπάρεσ  επιτρεπόμενθσ ζνταςθσ κατ’ ελάχιςτο ίςθσ µε 

αυτι του διακόπτθ του πίνακα από τον οποίο τροφοδοτοφνται ι τον οποίο τροφοδοτοφν. Θ 

χρθςιμοποίθςθ καλωδίων ι αγωγϊν επιτρζπεται µόνο για διακόπτεσ µε ονομαςτικι ζνταςθ ωσ 125 Α. 

   Οι ςυνδζςεισ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων χειριςμϊν, μετριςεων, προςταςίασ και ενδείξεων 

πρζπει να πραγματοποιοφνται µε εφκαμπτουσ αγωγοφσ µε ελάχιςτθ διατομι 1,5 mm2, ενϊ αυτζσ των 

ςθμάτων πρζπει να πραγματοποιοφνται µε εφκαμπτουσ αγωγοφσ µε ελάχιςτθ διατομι 1,0 mm2. 

    Οι ςυνδζςεισ των κυκλωμάτων ιςχφοσ πρζπει να πραγματοποιοφνται µε εφκαμπτουσ αγωγοφσ µε 

ελάχιςτθ διατομι 2,5 mm2. Για τον προςδιοριςμό των διατομϊν κα πρζπει να λθφκοφν υπ' όψθ οι 

πραγματικζσ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ και φορτίου. 

 

     Πλοι οι αγωγοί του πίνακα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι και ςτα δφο άκρα τουσ µε ειδικι 

πλαςτικι περιτφλιξθ ςιμανςθσ καλωδίων που φζρει τθν αρίκμθςθ των αγωγϊν, µε ανεξίτθλα 

γράμματα ι αρικμοφσ όμοια µε τα λειτουργικά διαγράμματα. Θ αρίκμθςθ των καλωδίων κα γίνει και  

ςτα υπόλοιπα υλικά (πθνία, επαφζσ, όργανα ενδείξεωσ και χειριςμοφ, ρελζ ιςχφοσ, αυτόματουσ 

διακόπτεσ, κερμικά, βολτόµετρα, αμπερόμετρα, κλζμμεσ κτλ.) και ςτα δυο άκρα των καλωδίων κακϊσ  

και ςτα κουτιά ςφνδεςθσ των κινθτιρων. 

   Θ είςοδοσ και ζξοδοσ των καλωδίων κα γίνεται κατά τθν κάκετθ διεφκυνςθ και πρζπει να υπάρχει ο  

κατάλλθλοσ χϊροσ για να διαμορφϊνονται οι αναγκαίεσ καμπυλότθτεσ ςτα καλϊδια. 

 

   Για τθν καλι ςιμανςθ των φάςεων κα χρθςιμοποιθκεί πάντοτε του ιδίου χρϊματοσ καλϊδιο για  
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κάκε φάςθ ξεχωριςτά, (καφζ, μαφρο, γκρι για τισ φάςεισ - μπλε για τον ουδζτερο, κιτρινοπράςινο για 

 τθ γείωςθ).Μζςα ςτον πίνακα θ όδευςθ των καλωδίων γίνεται μζςα ςε κανάλια από άκαυςτο VC 

όπωσ ορίηουν οι κανονιςμοί.  

  Πλεσ οι  είςοδοι  και ζξοδοι καλωδίων ςτον πίνακα κα γίνονται µζςω κατάλλθλων αρικμθμζνων 

κλεμμϊν ράγασ κατά VDE 0611 teil 01/11.77. 

   Οι κλζμμεσ πρζπει να είναι με διαιρετοφσ ακροδζκτεσ, ελάχιςτθσ διατομισ 2.5 mm2, με 

διαφράγματα όπου είναι απαραίτθτο (π.χ. ςε ςυνάρτθςθ των διαφόρων τάςεων λειτουργίασ). Οι 

κλζμμεσ πρζπει να είναι αρικμθμζνεσ. Οι κλζμμεσ πρζπει να είναι του τφπου που θ βίδα πίεςθσ πιζηει 

ςε προςτατευτικό λαμάκι (ι παρόμοιο) και όχι απ' ευκείασ ςτον αγωγό. 

 

Γενικά από πλευράσ ςυγκρότθςθσ προβλζπονται τα εξισ για τον πίνακα: 

• Στθν είςοδο του πίνακα κα υπάρχει ο αυτόματοσ διακόπτθσ ιςχφοσ με προςταςία και ζλεγχο 

κυκλωμάτων διανομισ ιςχφοσ χαμθλισ τάςθσ, 3  ενδεικτικζσ λυχνίεσ με τισ αςφάλειζσ τουσ 

και πολυόργανο μζτρθςθσ θλεκτρικϊν μεγεκϊν (ζνταςθσ, τάςθσ, ιςχφοσ, ςυχνότθτασ,  

          άεργθσ και ενεργοφ ιςχφοσ, κλπ), με τουσ μεταςχθματιςτζσ μζτρθςθσ και με τα 

απαιτοφμενα εξαρτιματα. 

• Οι γραμμζσ αναχωριςεωσ για φορτία του κεντρικοφ κερμικοφ υποςτακμοφ  και  το ςφςτθμα 

διατιρθςθσ πίεςθσ   κα προςτατεφονται με μικροαυτόματουσ. 

•  Στισ γραμμζσ τροφοδότθςθσ κινθτιρων κα προβλζπονται αυτόματοι διακόπτεσ, εκκινθτζσ 

κινθτιρα (inverters), πιεςτικά κουμπιά χειριςμοφ και ενδεικτικζσ λυχνίεσ κακϊσ και 

ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ και απαγωγισ υπερτάςεων. 

 

   Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα πρζπει να πλθροί  τισ απαιτιςεισ των εξισ δοκιμϊν τφπου ςφμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και κα προςκομιςτεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό δοκιμϊν:  

• Δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ.  

• Δοκιμι διθλεκτρικισ ςτάκμθσ. 

• Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκυκλϊματα. 

• Δοκιμι αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων προςταςίασ.  

• Δοκιμι των αποςτάςεων περικωρίων και ερπυςμοφ.  

• Δοκιμι τθσ μθχανικισ λειτουργίασ.  

• Δοκιμι του βακμοφ προςταςίασ. 

   Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςκοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο 

πρωτόκολλο δοκιμϊν ςειράσ:  

• Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 

• Διθλεκτρικι δοκιμι. 

• Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ 

   Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 

Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

   Π θλεκτρικόσ   πίνακασ,  που κα αποςταλεί ςτο εργοτάξιο, πρζπει να ςυνοδεφεται µε τα  



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
92 

απαραίτθτα ζγγραφα του καταςκευαςτι, που κα αποδεικνφουν ότι  ζχουν πραγματοποιθκεί 

επιτυχϊσ οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ. 

 

c) Υλικά Θλεκτρικϊν Ρινάκων 

 

     Στο πίνακα κα τοποκετθκοφν όλα τα όργανα, οι ςυςκευζσ και τα εξαρτιματα που είναι απαραίτθτα 

για τθν ςωςτι λειτουργία κάκε κυκλϊματοσ φορτίου ι κίνθςθσ. Ο εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ (υλικά 

πινάκων) που προδιαγράφεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ κα είναι προμικεια ενόσ και µόνο οίκου 

καταςκευισ. 

  Πλα τα υλικά του θλεκτρικοφ πίνακα κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE ενϊ ο 

καταςκευαςτισ τουσ κα διακζτει Ριςτοποίθςθ κατά ΕΝ IS0 9001:2008. 

 

d) Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου 

 

   Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα διατίκενται ςε ςτακεροφ  ι βυςματωτοφ τφπου ι 

ςυρόμενοι ςε φορείο, κακϊσ επίςθσ και ςε τριπολικό ι τετραπολικό. Στον αυτόματο διακόπτθ τφπου 

βυςματωτοφ ι ςυρομζνου ςε φορείο, μία αςφάλεια αφόπλιςθσ κα πρζπει να εμποδίηει τθν 

 επαναςφνδεςθ ενόσ αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται ςτθ κζςθ “κλειςτόσ” (ΟΝ).Ο αυτόματοσ 

διακόπτθσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι 

θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ του. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτείται, είτε από τθν πλευρά τθσ 

άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντθ/ κατάντθ). 

   Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου (MCCB) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςφμφωνα με 

τα Ρρότυπα IEC 60947-2 ι τα αντίςτοιχα Ρρότυπα των διαφόρων χωρϊν-μελϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(DIN VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ι με τα Ρρότυπα UL 489.Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ 

κλειςτοφ τφπου  κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (lcs) ίςθ με 

τθν ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (lcu) ςε όλο το εφροσ τάςθσ λειτουργίασ για 

ονομαςτικζσ εντάςεισ ζωσ 200 Α. Θα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από 

τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2. 

 

e) Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων 

 

   Θ προςταςία κινθτιρων από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ 

κλειςτοφ τφπου και κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςφμφωνα με τα Ρρότυπα IEC 60947-2 ι τα  

αντίςτοιχα Ρρότυπα των διαφόρων χωρϊν-μελϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (DIN VDE 0660, BS 4752, UTE 

C63120) ι με τα Ρρότυπα UL 489. 

   Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα  

διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ . 
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   Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ζχουν ρυκμιηόμενθ κερμικι και ςτακερι 

μαγνθτικι προςταςία. Θα ςυνοδεφονται από τισ απαραίτθτεσ βοθκθτικζσ επαφζσ (ςιμανςθσ, πτϊςθσ 

κερμικοφ, βραχυκυκλϊματοσ, ζνδειξθσ κατάςταςθσ διακόπτθ). 

   Οι αυτόματοι διακόπτεσ μποροφν να διατίκενται χωρίσ κερμικό ςτοιχείο, μόνο με μαγνθτικι 

προςταςία. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει μετά το ρελζ ιςχφοσ να εγκακίςταται ιδιαίτερο κερμικό 

προςταςίασ του κινθτιρα με ξεχωριςτζσ ανεξάρτθτεσ επαφζσ για τθ ςιμανςθ. 

    Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τα παρακάτω καταςκευαςτικά 

χαρακτθριςτικά: 

• για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα 

από κερμοανκεκτικό υλικό, ανεξάρτθτεσ από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ 

λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου και τα βοθκθτικά εξαρτιματα, 

• ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 

είναι τφπου ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα 

είναι ανεξάρτθτθ από τθ χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν 

ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ, 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ενεργοποιοφνται από μία λαβι 

που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ (ΟΝ), ανοικτόσ (ΟFF), και 

αφόπλιςθ (TRIPPED). 

• για να εξαςφαλιςτεί θ ικανότθτα απόηευξθσ ςφμφωνα με IΕC 60947-2, παράγραφοσ 7-27 κα 

πρζπει: 

✓ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ να ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε θ λαβι να είναι  ςτθ κζςθ ΟFF 

μόνον εάν οι επαφζσ ιςχφοσ είναι αποχωριςμζνεσ. 

✓ ςτθ κζςθ ΟFF θ λαβι να δείχνει τθν κατάςταςθ απόηευξθσ. 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα μποροφν να δεχκοφν ςτθ κζςθ “απόηευξθσ” 

εξάρτθμα κλειδϊματοσ, 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα διακζτουν ζνα μπουτόν αφόπλιςθσ, (push to 

trip) για ζλεγχο τθσ λειτουργίασ και του ανοίγματοσ των πόλων. 

• θ ονομαςτικι ζνταςθ του αυτόματου διακόπτθ, το μπουτόν αφόπλιςθσ, θ αναγνϊριςθ του 

κυκλϊματοσ αναχϊρθςθσ και θ ζνδειξθ τθσ κζςθσ τθσ επαφισ, πρζπει να είναι ευκρινϊσ ορατζσ 

και να ζχουν πρόςβαςθ από τθν πρόςοψθ, μζςω του μπροςτινοφ μζρουσ ι τθσ πόρτασ του 

πίνακα. 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν πολφ υψθλι ικανότθτα 

περιοριςμοφ των ρευμάτων. Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ 

τφπου, όπωσ ορίηεται από τα IEC 60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 φορζσ το ελάχιςτο 

απαιτοφμενο από τουσ κανονιςμοφσ 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοι ϊςτε, να 

εγκακίςτανται με αςφάλεια επιτόπου τα βοθκθτικά εξαρτιματα όπωσ πθνία τάςθσ (εργαςίασ ι 

ζλλειψθσ τάςθσ) και βοθκθτικζσ επαφζσ. 

Οι κινθτιρεσ των αντλιϊν κα προςτατεφονται με τριπολικό κερμικό ςτοιχείο υπερεντάςεωσ, ζναντι  
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διακοπισ φάςεωσ και ρυκμιηόμενα μαγνθτικά τυλίγματα. Εναλλακτικά μποροφν να προςτατεφονται  

από τριφαςικό θλεκτρονόμο προςταςίασ κινθτιρων. 

 

f) Αυτόματεσ αςφάλειεσ (μικροαυτόματοι) 

 

   Για τθν προςταςία των αγωγϊν των καλωδίων και του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ από 

υπερεντάςεισ και βραχυκυκλϊματα κα χρθςιμοποιθκοφν αυτόματεσ αςφάλειεσ (μικροαυτόματοι) 

κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε ράγα. Θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ λειτουργίασ ρεφματοσ- χρόνου κα 

επιλζγεται ανάλογα με τθν εφαρμογι ςφμφωνα με τα ΕΝ 60898, DINVDE 0641 μζροσ 11 για 

χαρακτθριςτικζσ Β, C, D , όπωσ παρακάτω: 

Χαρακτθριςτικι τφπου C 

   Οι μικροαυτόματοι χαρακτθριςτικισ C καλφπτουν ανάγκεσ προςταςίασ γραμμϊν διανομισ 

κτιριακϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων και ειδικότερα ωμικά φορτία και φορτία ελαφρϊσ 

επαγωγικά. 

   Οι μικροαυτόματοι κα φζρουν μθχανιςμό για τθν αυτόματθ απόηευξθ ςε περίπτωςθ υπερε- 

ντάςεωσ και υπερφορτίςεωσ (διμεταλλικό ρελζ ) χαρακτθριςτικϊν αναλόγωσ με τον προοριςμό τθσ 

προςταςίασ γραμμισ ι ςυςκευισ με αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά. 

   Οι μικροαυτόματοι είναι δυνατόν να ςυνοδεφονται από διάφορα εξαρτιματα ανάλογα με τθν 

χριςθ τουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ όπωσ, πθνία ζλλειψθσ τάςθσ, βοθκθτικζσ επαφζσ, επαφζσ 

ςιμανςθσ. 

 

g) Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

 

     Οι λυχνίεσ που τοποκετοφνται ςτθν πρόςοψθ του πίνακα κα είναι τφπου λαμπτιρων αίγλθσ (όπου 

αυτό είναι δυνατόν) βάςεωσ Ε10 με κρυςτάλλινο διάλυμα, διαφανζσ, κατάλλθλου χρωματιςμοφ, με 

επιχριωμζνο πλαίςιο - δακτφλιο. Θ αντικατάςταςθ των φκαρμζνων λαμπτιρων πρζπει να είναι 

δυνατι χωρίσ αποςυναρμολόγθςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

   Ειδικά οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων τφπου ερμαρίου μπορεί να είναι μορφισ και διαςτάςεων 

όπωσ οι μικροαυτόματοι κατά VDΕ 0632, πλάτουσ 18 mm και κατάλλθλεσ για ενςφινωςθ (κοφμπωμα 

snap on) ςε ράγα 35 mm. 

Πλεσ οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ κα αςφαλίηονται. 

 

h) Απαγωγόσ κρουςτικϊν υπερτάςεων πρωτεφουςασ προςταςίασ 

     

Οι απαγωγοί αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για θλεκτρικά δίκτυα 230/400 V. Θα προςφζρουν  

προςταςία ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που ανικουν ςτθν class II ςφμφωνα με το IΕC664, ςχεδιαςμζνοι 

ϊςτε να τοποκετθκοφν ςτθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ παρζχοντασ προςταςία ζναντι άμεςου 

κεραυνικοφ πλιγματοσ και κρουςτικϊν υπερτάςεων. 
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   Θα είναι μεμονωμζνοι μονοφαςικοί για κάκε φάςθ και τον ουδζτερο κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε 

ράγα. Τοποκετοφνται πριν τισ αςφάλειεσ τθσ εγκατάςταςθσ και μετά το αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ. 

 

i) Θλεκτρονικό  πολυόργανο 

 

    Το ψθφιακό πολυόργανο είναι θλεκτρονικι μονάδα που χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ  των 

ςθμαντικότερων θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ εγκατάςταςθσ. Θα πρζπει να μπορεί να 

τοποκετθκεί ςε πόρτα πίνακα και να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου IEC/EN 61010-

1.  Θα διακζτει 4 παράκυρα τφπου LED για τθν εφκολθ και ευανάγνωςτθ απεικόνιςθ των 

μετροφμενων θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν (τα 3 παράκυρα κα χρθςιμοποιοφνται για τθν 

οπτικοποίθςθ όλων των ανά φάςθ μεγεκϊν και το 4ο για τισ τριφαςικζσ τιμζσ, κα διακζτει μπουτόν 

ελζγχου και προγραμματιςμοφ ςτθ μπροςτινι του πλευρά ενϊ οι καλωδιϊςεισ κα γίνονται ςτθ πίςω 

πλευρά του οργάνου μζςω αποςπϊμενων ακροδεκτϊν . 

 

 Το   θλεκτρονικό  όργανο  μζτρθςθσ (πολυόργανο) κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 Μζτρθςθ ρευμάτων και για τισ τρείσ φάςεισ µε τθν χριςθ μεταςχθματιςτι ζνταςθσ. 

 Θ απεικόνιςθ των μετριςεων κα γίνεται ςε οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων (τφποσ LCD). 

 Να διακζτει  ψθφιακι ζξοδο μεταφοράσ δεδομζνων Modbus RS 485 και 2 ψθφιακζσ εξόδουσ 

προγραμματιηόμενεσ ωσ ζξοδοι παλμϊν για τθλεμζτρθςθ  ι ωσ ςυναγερμόσ με όριο (alarm). 

Τα θλεκτρικά μεγζκθ προσ μζτρθςθ κα είναι: 

 Φαςικι  τάςθ  (VL-L)  :                                                                VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1  

 Τάςθ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (VL -Ν και  ΣV) :                VL1-Ν, VL 2-Ν, VL 3-Ν, ΣV  

  Ζνταςθ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (Α και  ΣΑ) :                              Ι1, Ι2, Ι3, ΣI 

  Συχνότθτα :                                                                                               Hz 

 Ενεργόσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (W και ΣW) :             W1, W2, W3, ΣW 

 Άεργοσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (VAr και ΣVAr):    VAr1, VAr2, VAr3, ΣVAr  

 Φαινόμενθ ιςχφσ ανά φάςθ τριϊν φάςεων (VA και ΣVA :       VA1, VA2, VA3, ΣVA  

 Συντελεςτισ ιςχφοσ / ανά φάςθ, τριϊν φάςεων ςυνφ         :          PF1, PF2, PF3, ΣPF  

                                                                           µε ςχετικι ζνδειξθ (+= επαγωγικό, -= χωρθτικό) 

 Μετρθτισ ενεργοφ και άεργου ιςχφοσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων:  KWh-L1, KWh-L2, KWh-L3, 

ΣKWh-3 

  μεταξφ φάςεων ζνδειξθ ςτθν οκόνθ L1, L2 και L3:  kVArh-L1, kVArh-L2, kVArh-L3, ΣkVArh-3P 

 Μζγιςτεσ τιμζσ  

 Ρολικι τάςθ (VL-N)     :                                                                      VL1-N, VL2-N, VL3-N (MAX) 

 εφμα ανά φάςθ(Α)   :                                                                                             Ι1, Ι2, Ι3 (MAX)  

 Ενεργόσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (W και ΣW):                     W1, W2, W3, ΣW (MAX) 

 Άεργοσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (VAr και ΣVAr):      VAr1, VAr2, VAr3, ΣVAr (MAX) 

 Φαινόμενθ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (VA και ΣVA):       VA1, VA2, VA3, ΣVA (MAX) 

Ελάχιςτεσ τιμζσ  
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 Ρολικι τάςθ (VL –Ν ):                                                                        VL1-N, VL2-N, VL3-N (MIN) 

 εφμα ανά φάςθ(Α):                                                                                                Ι1, Ι2, Ι3 (MIN) 

 Ενεργόσ ιςχφσ τριϊν φάςεων (ΣW) :                                                                             ΣW (ΜΙΝ)  

  Άεργοσ ιςχφσ τριϊν φάςεων (ΣVAr) :                                                                        ΣVAr (ΜΙΝ)  

 Φαινόμενθ ιςχφσ τριϊν φάςεων (ΣVA)  :                                                                   ΣVA (MIN) 

Μζςεσ τιμζσ (περίοδοσ ολοκλιρωςθσ 15 λεπτά)  

 Ενεργόσ ιςχφσ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (W και ΣW):                             W1, W2, W3, ΣW (AVG) 

 Άεργοσ ιςχφσ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (VAr και ΣVAr):           VAr1, VAr2, VAr3, ΣVAr (AVG) 

 Φαινόμενθ ιςχφσ ανά φάςθ τριϊν φάςεων (VA και ΣVA):               VA1, VA2, VA3, ΣVA (AVG) 

Ωρομετρθτζσ (ςυνεχισ ζνδειξθ ςτισ L 1, L 2 και L3)  

Αντίςτροφθσ μζτρθςθσ ωρομετρθτισ (ϊρεσ και λεπτά) για υπενκφμιςθ ςυντιρθςθσ (όταν ο μετρθτισ 

φτάςει ςτο μθδζν δείχνει αρνθτικζσ τιμζσ, δθλϊνοντασ το χρόνο που ζχει κακυςτεριςει θ 

προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ). 

Επιλεγόμενα μεγζκθ για ςυναγερμό 

- Ρολικι τάςθ (VL - L) :                                                                             VL1- L2, VL 2- L3, VL3- L1  

- Τάςθ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (VL-N και ΣV):                                VL1-N, VL2-N, VL3-N, ΣV 

-  Ζνταςθ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (Α και ΣΑ) :                                                 Ι1, Ι2, Ι3, ΣI 

- Ενεργόσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (W και ΣW ):                            W1. W2, W3, ΣW  

- Άεργοσ ιςχφσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (VAr  και Σ VAr):              VAr1, VAr2, VAr3, ΣVAr  

-  Φαινόμενθ ιςχφσ ανά φάςθ, τριϊν φάςεων (VA και  ΣVA):                  VA1, VA2, VA3, ΣVA  

- Συντελεςτισ ιςχφοσ ανά φάςθ , τριϊν φάςεων (ςυνφ):                           PF1, PF2, PF3, ΣPF  

Αντίςτροφθσ μζτρθςθσ ωρομετρθτισ                                                                                       h 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Κατανάλωςθ ιςχφοσ :                                                                                    *VA+ <6 

Μζκοδοσ μζτρθςθσ :                                                                         Δειγματολθψία TRMS 

Ακρίβεια μζτρθςθσ  

Τάςθ  :                                                                                                  ±0,5% F.S ±1 ψθφίο 

εφμα :                                                                                                ±0,5% F.S ±1 ψθφίο 

Συχνότθτα                                                                                   40,0 - 99,9 Hz: ±0,2% ± 0,1  

                                                                                                      100 - 500 Hz: ±0,2% ± 0,1 

Ενεργόσ ιςχφσ :                         +1% + 0,1%  F.S  (από ςυνφ=0,3 επαγωγικό ζωσ ςυνφ= 0,3 χωρθτικό) 

Ενεργόσ ενζργεια (ακρίβεια):                                                           Κλάςθ 1  

Ρεριοχι μζτρθςθσ  

Τάςθ   *V]    :                                                           Από 10 ζωσ 500 περίπου TRMS  VL-N 

εφμα          :                                                                    Από 50 mΑ ζωσ 5 A  TRMS 

Συχνότθτα  *Hz+  :                                                                       Από 40 ζωσ 500   

Εγκατάςταςθ 

Απαιτείται πάντα εξωτερικόσ Μ/Σ ζνταςθσ (CΤ) 

    Ρρωτεφον από 1  ζωσ 6.000 Α 



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
97 

Είςοδοι ρεφματοσ *A+:                                                     Δευτερεφον 5A  

                                                                                            υκμίςεισ λόγου Μ/Σ: 1... 1.250 

Είςοδοι τάςθσ  *V+ :                                                Απευκείασ ςφνδεςθ ζωσ 500 ΑC περίπου                        

                                                                                     Ζμμεςθ ςφνδεςθ µζςω M/Σ  τάςθσ (VT) 

                                                                                             υκμίςεισ λόγου Μ/Σ: 1... 500 

Συνκικεσ περιβάλλοντοσ  

Λειτουργία *°C+ :                                                                        από  -0...+50 °C  

Σχετικι υγραςία :                                                              Μζγ. 90% (χωρίσ ςυμπφκνωςθ) ςτουσ 40ο C 

 

Ενδεικτικόσ τφποσ: ΑΒΒ   DΜΤΜΕ-96 (για εγκατάςταςθ  ςε πόρτα πίνακα). 

 

j) Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

 

  Οι  μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ κα είναι ςφμφωνοι µε το πρότυπο IEC 185, µε τφλιγμα ςτο πρωτεφον 

ι δακτυλιοειδοφσ τφπου, ανάλογα µε τθν επικυμθτι ςχζςθ μεταςχθματιςμοφ και κα είναι κατάλλθλοι  

για τροφοδότθςθ μετρθτϊν, ενδεικτικϊν οργάνων και διατάξεων προςταςίασ. 

   Οι  μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ κα χρθςιμοποιοφνται για τισ μετριςεισ εντάςεωσ εναλλαςςόμενου 

ρεφματοσ πάνω από 30 Α και κα είναι ςφμφωνα προσ τισ προδιαγραφζσ DIN 42600 και VDE 

0414/12.70. 

Τα τεχνικά ςτοιχεία του μεταςχθματιςτι εντάςεωσ κα είναι: 

 Το δευτερεφον πθνίο κα είναι ονομαςτικισ εντάςεωσ 5 Α ενϊ το πρωτεφον κα πρζπει να 

καλφπτει το άκροιςμα των φορτίων που εξυπθρετεί. 

 Θ κλάςθ ακρίβειασ κα είναι κατάλλθλθ για τθ λειτουργία που προορίηονται. Ειδικότερα για 

τροφοδότθςθ μετρθτϊν, θ απαιτοφμενθ κλάςθ ακριβείασ κα είναι 1, για τροφοδότθςθ 

ενδεικτικϊν οργάνων 3 και για τροφοδότθςθ διατάξεων αςφαλείασ 5, εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά. Σε περίπτωςθ που ο μεταςχθματιςτισ εντάςεωσ εκτελεί περιςςότερεσ τθσ μιασ 

λειτουργίεσ, κα πρζπει να είναι τθσ ανωτζρασ των απαιτουμζνων κλάςεωσ ακριβείασ. 

 Θ μόνωςθ κα είναι ξθρι, για εςωτερικό χϊρο, ςφμφωνα προσ VDE. 

  Θ ονομαςτικι ςυχνότθτα κα είναι 50 ΘΗ 

 Θ τάςθ λειτουργίασ ζωσ 600V 

 Θ τάςθ δοκιμισ κα είναι 3 ΚV 

  Ο ςυντελεςτισ υπερεντάςεωσ Μ5 (-15 %  ςυνολικό ςφάλμα ςε  5xΙn ), όπου Ιn θ ονομαςτικι 

ζνταςθ 

 Αντοχι βραχυκυκλϊματοσ Ι   κερμικι ζνταςθ: Ιth = 60 Ιn 

 Δυναμικι ζνταςθ:  Ιdyn= 150 Ιn  

 Συνεχισ υπερφόρτωςθ: 20% 

 Κρουςτικι υπερφόρτιςθ 60 Ιn , (για 1 sec) 

  Κάκε μεταςχθματιςτισ εντάςεωσ κα φζρει πινακίδα ςτοιχείων ςτθν οποία κα αναγράφονται ο 

τφποσ, θ ςχζςθ μεταςχθματιςμοφ, το ονομαςτικό φορτίο κτλ. 



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
98 

   Κατά προτίμθςθ πρζπει να τοποκετοφνται μεταςχθματιςτζσ δακτυλιοειδοφσ τφπου αντί αυτϊν µε 

τφλιγμα. 

   Οι μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ πρζπει να αντζχουν, χωρίσ βλάβθ, ςτθν ζνταςθ και τον χρόνο 

βραχυκυκλϊματοσ που κα μποροφςε να ςυμβεί ςτθ κζςθ που είναι τοποκετθμζνοι. Θ ωσ άνω αντοχι 

δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από αυτι του υπόλοιπου εξοπλιςμοφ του πίνακα. 

   Για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ προβλζπεται θ 

τοποκζτθςθ λυομζνων ςυνδζςμων ςε κάκε φάςθ του πρωτεφοντοσ. 

 

k) Τρόποσ επιμζτρθςθσ και αντικείμενο πλθρωμισ 

 

    Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι  δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ, κατά τα ςυμβατικά τεφχθ, 

προμικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ, κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, κτλ, του  θλεκτρικοφ 

πίνακα, πλιρουσ μετά των υλικϊν του (εκτόσ των  ινβζρτερσ των αντλιϊν που αποτιμϊνται 

ξεχωριςτά) και τθ ςφνδεςι του µε τθν αντίςτοιχθ  παροχι. 

   Ο Ρίνακασ χαμθλισ τάςθσ κα επιμετρθκεί ωσ ζνα τεμάχιο πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα θλεκτρολογικά ςχζδια. Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλοσ ο 

απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, εξαρτιματα (εκτόσ των  ινβζρτερσ των αντλιϊν που αποτιμϊνται 

ξεχωριςτά ) ,κακϊσ και όλεσ οι ςυνδζςεισ προσ τισ τροφοδοτιςεισ, καταναλϊςεισ, αλλθλεξαρτιςεισ 

με όλα τα μικροχλικά ςυνδζςεωσ και ςτθρίξεωσ δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά 

επί τόπου του ζργου ανοιγμζνεσ ςε εργαςία κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ. Επίςθσ 

περιλαμβάνονται οι δοκιμζσ δθλαδι παραδοτζοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν του πίνακα και των ςυνθμμζνων θλεκτρολογικϊν ςχεδίων. 

 

12. MΕΤΑΤΟΡΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΥΘΜΙΣΘ ΣΤΟΦΩΝ ΚΙΝΘΤΘΩΝ  AC 

 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά και ειδικότερεσ απαιτιςεισ 

 

   Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνοι για τθν τροφοδότθςθ κινθτιρων 

αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων ι άλλου οδθγοφμενου εξοπλιςμοφ, με εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε 

μεταβλθτι τάςθ και ςυχνότθτα. Θα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και κα πλθροφν τισ 

ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

• Θα είναι κατάλλθλοι για λειτουργία ςε τάςθ ειςόδου 3x380-415V (±10%) ΑC και ςυχνότθτα 

ειςόδου 48-63 Θz. 

• Θα ζχουν τάςθ εξόδου 3φαςικι ΑC από 0 V μζχρι τθν ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ του 

κινθτιρα και ςυχνότθτα εξόδου 0 Θz μζχρι 200 Θz για V/f ςτακερό και 8 Θz μζχρι 300 Θz για V 

ςτακερό. 

• κα ζχουν ςυνολικι ιςχφ εξόδου ςφμφωνα με τθ μελζτθ (ΚVΑ). 

• Θα ςυνεργάηονται με κινθτιρεσ βραχυκυκλωμζνου δρομζα για τθν μεταβολι των ςτροφϊν  

          τουσ από 0-100% δθλαδι από 0 ζωσ 1500 r/min ι άλλθσ ονομαςτικισ ταχφτθτασ και  
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          φόρτιςθ του κινθτιρα με ςτακερι ροπι. 

• Θ ςφνδεςθ των μετατροπζων κα γίνεται απ’ ευκείασ, κα φζρουν διακόπτθ απομόνωςθσ ςτθ  

         γραμμι παροχισ χειριηόμενο εξωτερικά με τθν πόρτα τθσ καμπίνασ κλειςτι. 

• Μζγιςτθ ςχετικι υγραςία λειτουργίασ 5-95%, μθ επιτρεπτι ςυγκζντρωςθ υγραςίασ (IEC721-3-

3 01855 3k3). 

• Δείκτθσ προςταςίασ ερμαρίου (περιλαμβάνεται θ καμπίνα τοποκζτθςθσ) : Ι 54. 

• Θερμοκραςία λειτουργίασ : -15oCζωσ 40oC 

• Τρόποσ ψφξεωσ: αερόψυκτοσ με τθ βοικεια ενςωματωμζνου ανεμιςτιρα, με ςτόμιο 

αναρρόφθςθσ και ςτόμιο απαγωγισ του αζρα, με τοποκετθμζνα φίλτρα ςτο ςτόμιο 

αναρροφιςεωσ και απαγωγισ και με δυνατότθτα εφκολθσ αφαίρεςθσ των φίλτρων για 

κακαριςμό ι αντικατάςταςθ αυτϊν, ςτο ερμάριο τοποκζτθςθσ του ρυκμιςτι. Τα φίλτρα κα 

πρζπει να είναι πλενόμενου τφπου και ανοξείδωτα. 

• Απόδοςθ μετατροπζα: μεγαλφτερθ ι τουλάχιςτον ίςθ με 0.97 ςτο ονομαςτικό ςθμείο 

λειτουργίασ. 

• Συντελεςτι ιςχφοσ: μεγαλφτερο ι τουλάχιςτον ίςο με 0.97. 

• Συντελεςτι ιςχφοσ ςυνολικό από 0.93 ζωσ 0.97. 

• Υψόμετρο εγκατάςταςθσ ζωσ και 1000 μζτρα για 100% ικανότθτα φορτίου. 

 

 Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ κα διακζτουν τισ παρακάτω τουλάχιςτον προςταςίεσ: 

• Ζλλειψθ τάςθσ ςε είςοδο και ζξοδο. 

• Υπζρταςθσ και Υπόταςθσ. 

• Ζλεγχοσ τάςθσ ςτο εςωτερικό κφκλωμα τθσ ςυςκευισ. 

• Θερμικι προςταςία (θλεκτρονικι) του κινθτιρα και τθσ ςυςκευισ. 

• Βραχυκυκλϊματοσ μεταξφ γθσ και φάςεωσ και μεταξφ φάςεων. 

• Ρροςταςία ζναντι ανόδου τθσ κερμοκραςίασ του χϊρου ι τθσ ςυςκευισ (εξωτερικόσ 

παράγων). 

• Ρροςταςία ζναντι απϊλειασ τθσ ροπισ του κινθτιρα κακϊσ και απότομθ μεταβολι τθσ ροπισ 

(π.χ. φρακάριςμα κινθτιρα). 

• Ρροςταςία υπερτάχυνςθσ. 

• Ρροςταςία ζναντι απϊλειασ αναλογικοφ ςιματοσ ειςόδου. 

• Αυτοπροςταςία των εςωτερικϊν κυκλωμάτων του μετατροπζα, όπωσ πρόβλθμα ςτισ κάρτεσ 

ελζγχου και τροφοδοςίασ, κάρτα επικοινωνίασ, ανωμαλίασ τθσ τάςθσ, απϊλειασ φάςθσ ι 

τάςθσ, καμζνθσ αςφάλειασ κυκλϊματοσ κλπ. 

• φκμιςθ χρόνου επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ. 

 

  Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ κα διακζτουν τα παρακάτω επίςθσ χαρακτθριςτικά: 

• Ο μετατροπζασ κα φζρει κλζμμεσ ιςχφοσ και χάλκινα πζδιλα ςφνδεςθσ των καλωδίων ιςχφοσ 

του δικτφου και του κινθτιρα. 

• Μζςω μεταςχθματιςτϊν κα εξαςφαλίηεται θ τροφοδοςία των ανεμιςτιρων ςτθν επικυμθτι  
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          τάςθ λειτουργίασ τουσ και θ τροφοδοςία των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 

•       Θα υπάρχει θλεκτρονικι μονάδα παραμετροποίθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ του  

          μετατροπζα (display unit 16-20 χαρακτιρων) όπου κα φαίνονται όλεσ οι παράμετροι κακϊσ 

και οι ρυκμίςεισ που κα ζχουν τοποκετθκεί ςτον ρυκμιςτι ςτροφϊν. Θ μονάδα κα διακζτει 

ενδείξεισ (LEDs) ςφαλμάτων και κα είναι εφκολα χειριηόμενθ από το προςωπικό. Οι 

παράμετροι που κατ’ ελάχιςτο κα είναι διακζςιμοι είναι: 

• Τάςθ ειςόδου 

• Συχνότθτα ειςόδου 

• Τάςθ εξόδου 

• Συχνότθτα εξόδου 

• Τάςθ ηυγοφ ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

• εφματοσ εξόδου 

• Ιςχφσ εξόδου 

• οπι εξόδου 

• Ταχφτθτα κινθτιρα 

• Αναφορά ταχφτθτασ 

• Σε λειτουργία/ ςε παφςθ/ ςφάλμα 

• Απομακρυςμζνθ/ τοπικι λειτουργία 

 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο προγραμματιηόμενο λογικό ελεγκτι 

με μνιμθ τουλάχιςτον 10kStep (40kbyte), μζςω του οποίου ο χριςτθσ κα μπορεί να προγραμματίηει 

μζςω εντολϊν ι λογικϊν πυλϊν, λειτουργίεσ που κα αφοροφν ςτισ φυςικζσ ειςόδουσ και εξόδουσ και 

τα μεγζκθ του ρυκμιςτι ςτροφϊν. Πλεσ οι φυςικζσ είςοδοι και ζξοδοι (ψθφιακζσ και αναλογικζσ) του 

ρυκμιςτι ςτροφϊν κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ και προγραμματιηόμενεσ από το ενςωματωμζνο 

PLC. Το ενςωματωμζνο PLC κα πρζπει να υποςτθρίηει προγραμματιςμό ςε γλϊςςα Ladder και να 

περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ εντολζσ LD, AND, OR, OUT, SET, RESET και END ενϊ κα περιλαμβάνει 

και ειδικζσ εντολζσ όπωσ κλιςθ υπορουτίνασ, μετακίνθςθ, ςφγκριςθ, αρικμθτικζσ πράξεισ 

πραγματικϊν και δεκαδικϊν   αρικμϊν (πρόςκεςθ, αφαίρεςθ, πολλαπλαςιαςμόσ και διαίρεςθ) και  

εντολζσ επικοινωνίασ για όλα τα υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα. Θα πρζπει να μπορεί να διαχειριςτεί 

τουλάχιςτον 16 I/O, 500 internalrelay, 128 timers, 64 counters και 1024 dataregisters. Μζςω του 

προγραμματιςμοφ του, το ενςωματωμζνο PLC κα πρζπει να μπορεί να διαβάςει και να γράψει τισ 

παραμζτρουσ του ρυκμιςτι ςτροφϊν .(ενδεικτικά αναφζρονται κατ’ ελάχιςτον οι παρακάτω 

 παράμετροι: ςυντελεςτζσ P, I και D του PID controller, εντολι ςυχνότθτασ, χρόνοσ ράμπασ εκκίνθςθσ 

 και χρόνοσ ράμπασ ςταματιματοσ). Μζςω τθσ κφρασ επικοινωνίασ, το ενςωματωμζνο PLC κα πρζπει 

να μπορεί να ελζγξει ζωσ 8 επιπλζον όμοιουσ ρυκμιςτζσ ςτροφϊν, ι να διαχειριςτεί εξωτερικά 

ςιματα από μονάδεσ απομακρυςμζνων ειςόδων/εξόδων (RTUs).  

 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα πρζπει να διακζτουν τισ παρακάτω ειδικζσ λειτουργίεσ:  

 Ζλεγχοσ-διατιρθςθ πίεςθσ και κυκλικι εναλλαγι τθσ οδιγθςθσ μζχρι 4 αντλιϊν από τον  
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ρυκμιςτι, ςφμφωνα με προκακοριςμζνθ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ. Ο χειριςτισ κα 

ειςάγει το επικυμθτό μζγεκοσ πίεςθσ και ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν αναλαμβάνει (μζςω του 

ενςωματωμζνου ελεγκτι PID) τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ και τθν εναλλαγι των αντλιϊν (χωρίσ 

ταυτόχρονθ λειτουργία των αντλιϊν) ςφμφωνα με τα δεδομζνα χρόνου που ζχει ειςάγει ο 

χειριςτισ.  

 Ζλεγχοσ-διατιρθςθ πίεςθσ με μόνιμθ οδιγθςθ μιασ αντλίασ από τον ρυκμιςτι και 

ενεργοποίθςθ μζςω επαφϊν ρελζ, μζχρι 8 επιπλζον αντλιϊν. Ο χειριςτισ κα ειςάγει το 

επικυμθτό μζγεκοσ πίεςθσ και ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν αναλαμβάνει (μζςω του 

ενςωματωμζνου ελεγκτι PID) τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ και τθν προςκαφαίρεςθ και 

εναλλαγι των υπολοίπων αντλιϊν παρακολουκϊντασ τθν πίεςθ.  

 Ζλεγχοσ-διατιρθςθ πίεςθσ με χριςθ ενόσ ρυκμιςτι ςτροφϊν και οδιγθςθ εκ περιτροπισ 

κάκε αντλίασ από τον ρυκμιςτι (κάκε αντλία κα εκκινεί μζςω του ρυκμιςτι ςτροφϊν και 

όταν φτάνει ςτισ ονομαςτικζσ τθσ ςτροφζσ κα μεταπίπτει ςε τροφοδοςία μζςω ρελζ). Θα 

υποςτθρίηεται ταυτόχρονθ λειτουργία ϋζωσ 4 αντλιϊν. Ο χειριςτισ κα ειςάγει το επικυμθτό 

μζγεκοσ πίεςθσ και ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν αναλαμβάνει (μζςω του ενςωματωμζνου ελεγκτι 

PID) τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ και τθν προςκαφαίρεςθ και εναλλαγι των υπολοίπων αντλιϊν 

παρακολουκϊντασ τθν πίεςθ.  

 Δυνατότθτα ελζγχου και ρφκμιςθσ των ςτροφϊν μζςω PID controller με αυτόματθ εκκίνθςθ 

και ςτάςθ (sleep function) ανάλογα με τθν απαίτθςθ τθσ εφαρμογισ, με ςιμα 4-20mA από 

αιςκθτιρα ςτάκμθσ, παροχισ ι πίεςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ τθσ αντλίασ από το 

inverter, όταν θ υπολογιηόμενθ από τον ελεγκτι PID ςυχνότθτα εξόδου, λόγω τθσ επίτευξθσ 

π.χ. τθσ επικυμθτισ πίεςθσ, μειωκεί κάτω από ζνα κακοριςμζνο όριο, για ζναν ςυγκεκριμζνο 

χρόνο (και οι δφο τιμζσ κα είναι ρυκμιηόμενεσ μζςω παραμζτρων), τότε το inverter κα 

μθδενίηει τθ ςυχνότθτα εξόδου του και κα ειςζρχεται ςε κατάςταςθ αναμονισ (Sleep Mode). 

Ακολοφκωσ, όταν υπάρξει ξανά ηιτθςθ από το δίκτυο και θ υπολογιηόμενθ από τον ελεγκτι 

PID ςυχνότθτα εξόδου, αυξθκεί πάνω από ζνα κακοριςμζνο όριο, για ζναν ςυγκεκριμζνο 

χρόνο (και οι δφο τιμζσ κα είναι ρυκμιηόμενεσ μζςω παραμζτρων), τότε το inverter κα 

επανεκκινεί τθν αντλία, με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ πίεςθσ.  

 

    Θ μονάδα κα πραγματοποιεί αυτοδιάγνωςθ των διαφόρων ςφαλμάτων ι προειδοποιιςεων που 

ςυμβαίνουν με δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ των τελευταίων 15 τουλάχιςτον ςφαλμάτων. 

Θ επικοινωνία του χειριςτθρίου με τον ρυκμιςτι κα γίνεται μζςω ςειριακισ κφρασ επικοινωνίασ RS 

232 C ι RS 485 που κα βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ τθσ ςυςκευισ. Στθν ίδια ςειριακι κφρα μπορεί να  

ςυνδεκεί Θ/Υ ο οποίοσ με κατάλλθλο λογιςμικό μπορεί να ελζγξει και να παραμετροποιιςει πλιρωσ 

τον μετατροπζα. 

   Θ ονομαςτικι ιςχφσ και ονομαςτικι ζνταςθ των μετατροπζων ςυχνότθτασ κα υπερκαλφπτει τθν ιςχφ 

των κινθτιρων ζτςι ϊςτε οι κινθτιρεσ να εργάηονται με αςφάλεια. Θ ιςχφσ των κινθτιρων είναι: 

•     Ονομαςτικι ιςχφσ κινθτιρα: ςφμφωνα με τθ μελζτθ (45,0 ΚW) 

•     Ονομαςτικι ζνταςθ κινθτιρα: ςφμφωνα με τθ μελζτθ (Α) 
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•     Τάςθ τροφοδοςίασ: 400VΔ/690VΥ 

  Ο μετατροπζασ κα διακζτει τισ παρακάτω τουλάχιςτον ειςόδουσ και εξόδουσ: 

•    Θα υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου του μετατροπζα ςυχνότθτασ τουλάχιςτον από μία ψθφιακι 

και τουλάχιςτον από δφο αναλογικζσ ειςόδουσ. Σθμειϊνεται ότι οι αναλογικζσ είςοδοι κα είναι 

κατάλλθλεσ για ςιματα 0 -20 mΑ ι 0-10 V. 

•    Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ feedback αναλογικοφ ςιματοσ 0-10V,4-20 mΑ   

(π.χ. ταχογεννιτριασ κινθτιρα). 

•    Θα υπάρχει αναλογικι ζξοδοσ (0-10V ι 0-20 mΑ) για τισ ςτροφζσ λειτουργίασ του ρυκμιςτι. 

•    Δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικοφ Αμπερομζτρου (για ζξοδο 0-20 mΑ και 0-In, όπου Ιn:  

        ονομαςτικό ρεφμα). 

•     Θα υπάρχουν δφο (2) τουλάχιςτον μεταγωγικζσ επαφζσ εξόδου, ελεφκερεσ τάςεωσ με 

       δυνατότθτα να διζλκουν από αυτζσ 230V, 10Α. 

•     Θα υπάρχει επαφι ζνδειξθσ τθσ κατάςταςθσ του ρυκμιςτι (RUN - STOP - OFF). 

•   Επίςθσ κα υπάρχουν επαφζσ ςφάλματοσ του ρυκμιςτι, ελεφκερεσ τάςεωσ με δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ 230V, 10Α. 

 

Ο μετατροπζασ κα διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ελζγχου, παρακολοφκθςθσ, διάγνωςθσ και 

μεταφοράσ των παραμζτρων και δεδομζνων μζςω ςυςτιματοσ ηυγοφ (Bus) και επικοινωνία μζςω 

πρωτοκόλλου Profibus. 

    Οι αρμονικζσ που κα παράγονται από τθ λειτουργία του μετατροπζα κα είναι εντόσ των αποδεκτϊν 

ορίων που κακορίηονται από τθν ΙΕΕΕ. Σε κάκε περίπτωςθ κα περιλαμβάνεται όλοσ ο απαραίτθτοσ 

εξοπλιςμόσ (π.χ. φίλτρα περιοριςμοφ των αρμονικϊν κατάλλθλου τφπου ςφμφωνα με τθν ιςχφ των 

ρυκμιςτϊν και το επίπεδο των αναπτυςςόμενων αρμονικϊν) ϊςτε να επιτευχκοφν τα παραπάνω 

όρια. 

 

4.3.6.3. ΤΕΧΝΙΚΘ   ΡΕΙΓΑΦΘ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΤΙΙΩΝ 

 

  Στο  παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι κερμικοί υποςτακμοί κακϊσ και οι  εργαςίεσ και τα υλικά  

ςφνδεςισ τουσ  τόςο ςτο δευτερεφον  δίκτυο διανομισ τθλεκζρμανςθσ όςο και με τα υφιςτάμενα  

δίκτυα κζρμανςθσ των κτιρίων (τριτεφον δίκτυο) κακϊσ ςτθ τιμι μονάδοσ των κερμικϊν υποςτακμϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται και όλα  τα ανωτζρω. 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ 

    

  O κερμικόσ Υποςτακμόσ εννοείται το ςυγκρότθμα (Σχ. 1) που αποτελείται από εναλλάκτθ 

κερμότθτασ, ρυκμιςτικι θλεκτροκίνθτθ δικλείδα προοδευτικισ λειτουργίασ και διατιρθςθσ ςτακερισ 

διαφορικισ πίεςθσ, διάταξθ ρφκμιςθσ  και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ μζτρθςθσ 

κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ εκκζνωςθσ - εξαεριςμοφ, φίλτρα, 

βαλβίδα αςφαλείασ, μανόμετρα, μονϊςεισ, θλεκτρικό πίνακα αυτοματιςμϊν – τροφοδοςίασ και  
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ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ. 

    Ο κερμικόσ υποςτακμόσ κα αποτελεί ςυγκρότθμα πλιρωσ ςυναρμολογθμζνο και ζτοιμο προσ 

λειτουργία με όλα τα όργανα, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα, δικλείδεσ, ςωλθνϊςεισ, εναλλάκτθ, 

μονϊςεισ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και καλωδιϊςεισ, ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ 

και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ -πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο. Θ 

βάςθ αυτι κα αποτελείται από κοιλοδοκοφσ (κρεβατίνα) κατάλλθλων διαςτάςεων που κα είναι 

ςυναρμολογθμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο κερμικόσ υποςτακμόσ να αποτελεί ςτιβαρι καταςκευι 

(άκαμπτθ) και να μθν απαιτείται κανενόσ είδουσ επιπλζον ςτιριγμα για τθν τοποκζτθςι του (δεν 

πρζπει να κεωρείται ότι οι ςωλθνϊςεισ διαςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τα δίκτυα του 

εςωτερικοφ δικτφου διανομισ και κτιρίου αποτελοφν μζροσ τθσ ςτερζωςθσ του κερμικοφ 

υποςτακμοφ). Θ βάςθ του πλαιςίου του κερμικοφ υποςτακμοφ κα φζρει ςε κάκε πζλμα τθσ 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο ζλαςμα 4 mm με οπι Φ 10 mm.  

 

       Τονίηεται ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ αποςυναρμολόγθςθσ όλων των μερϊν του 

υποςτακμοφ από το πλαίςιο αυτοφ (λυόμενεσ ςυνδζςεισ με χριςθ δίχαλων ςφςφιγξθσ-περιλαίμιων). 

Τονίηεται επίςθσ ότι θ ςυναρμολόγθςθ των οργάνων και εξαρτθμάτων (βαλβίδων, δικλείδων, φίλτρων 

κ.λπ.) κα γίνει με τθ χριςθ ρακόρ ςε επιλεγμζνα από τον καταςκευαςτι ςθμεία του υποςτακμοφ, 

ϊςτε να αφαιρείται το κάκε εξάρτθμα πολφ εφκολα για ςυντιρθςθ. 

     Οι κερμικοί υποςτακμοί που κα προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ κα είναι οκτϊ (8) μεγεκϊν ςφμφωνα με 

τα ςχζδια τθσ μελζτθσ , όπωσ ορίηεται και τυποποιείται ςτθ ςυνζχεια  : 

 Q100  :  100 kW 

 Q200   :  200 kW 

 Q250   :  250 kW 

 Q300   :  300 kW 

 Q320   :  320 kW 

 Q350   :  350 kW 

 Q500   :  500 kW 

 Q600   :  600 kW 

   Θα είναι κατάλλθλοι, ςφμφωνα και με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ αυτισ, ϊςτε να αποδίδουν το 

παραπάνω αναφερόμενο κερμικό φορτίο ςε εγκατάςταςθ δικτφων τθλεκζρμανςθσ και κεντρικϊν 

κερμάνςεων κτιρίων με τα παρακάτω κερμοκραςιακά χαρακτθριςτικά : 

▪ Ονομαςτικι κερμοκραςία προςαγωγισ πρωτεφοντοσ  : 90°C 

▪ Ονομαςτικι κερμοκραςία επιςτροφισ πρωτεφοντοσ.   :65°C 

▪ Ονομαςτικι κερμοκραςία προςαγωγισ δευτερεφοντοσ  : 85°C 

▪ Ονομαςτικι κερμοκραςία επιςτροφισ δευτερεφοντοσ   : 60°C 
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   Τα βαςικά απαιτοφμενα μεγζκθ των παραπάνω κερμικϊν υποςτακμϊν κακορίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. Επιπλζον απαιτιςεισ και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των διαφόρων οργάνων και 

ςτοιχείων που ςυνιςτοφν τον κερμικό υποςτακμό αναφζρονται ςτα επιμζρουσ κεφάλαια. 

  

    Σθμειϊνεται ότι οι απαιτιςεισ για μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πτϊςθ πίεςθσ, που αναφζρονται 

παρακάτω και αφοροφν ςτα κυκλϊματα πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ των κερμικϊν υποςτακμϊν, 

κα υπολογιςκοφν και μετρθκοφν ςτθ ςυνολικι διάταξθ των κυκλωμάτων αυτϊν, ςτα ςθμεία 

ςφνδεςθσ δθλαδι με τα δίκτυα τθλεκζρμανςθσ και κεντρικισ κζρμανςθσ κτιρίου αντίςτοιχα. Οι 

παραπάνω μετριςεισ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πτϊςθσ πίεςθσ νοοφνται με κζςθ όλων των δικλείδων 

και βαλβίδων "ανοικτι".  

  Οι αναμονζσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με το δίκτυο διανομισ τθσ τθλεκζρμανςθσ κα 

φζρουν ςυγκολλιμενεσ χαλφβδινεσ ςφαιρικζσ δικλείδεσ ενϊ το ελεφκερο άλλο  άκρο κα φζρει 

φλάντηα αναλόγων διαςτάςεων για τθν ςφνδεςθ του με το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ. Ρροςοχι κα 

πρζπει να δοκεί ςτισ αποςτάςεισ μεταξφ των αναμονϊν  ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι  θ ςφνδεςθ με τισ 

παροχζσ του δικτφου διανομισ. 

    Θ διάταξθ του κερμικοφ υποςτακμοφ και θ κζςθ των οργάνων και εξαρτθμάτων ςτο πλαίςιο δεν κα 

επιτρζπει τθ φκορά των ευαίςκθτων εξαρτθμάτων και τα χτυπιματά τουσ κατά τθ μεταφορά. Τα 

ευαίςκθτα εξαρτιματα (π.χ. αιςκθτιρια εμβαπτιηόμενα με τα καλϊδιά τουσ) κα προςτατεφονται ςτθ 

κζςθ που κα τοποκετθκοφν από τθ ςυνολικι διάταξθ και το πλαίςιο του κερμικοφ  υποςτακμοφ. Το 

πλαίςιο του κερμικοφ υποςτακμοφ, μετά τθ ςυναρμολόγθςθ, κα βαφεί με μία ςτρϊςθ 

αντιδιαβρωτικισ βαφισ και μία ςτρϊςθ λαδομπογιάσ χρϊματοσ  κυανοφ. 

 

   Ο κερμικόσ υποςτακμόσ κα πρζπει να φζρει εξοπλιςμό κατάλλθλο για τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

των ρευςτϊν τθσ διεργαςίασ  : 

Ρρωτεφον κφκλωμα υποςτακμοφ (δευτερεφον εγκατάςταςθσ) 

ευςτό   : Θερμό νερό 

Φάςθ   : Υγρι 

Μζγιςτθ κερμοκραςία         : 95°C 

Οξυγόνο   : <0.05 mgO2 / KgH2O 

Σκλθρότθτα   : <0.1° Γερμανικισ κλίμακασ 

Αγωγιμότθτα   : <30 μS/cm 

Αλκαλικότθτα   : PH 8.5-9.5 

Δευτερεφον κφκλωμα υποςτακμοφ (τριτεφον εγκατάςταςθσ) 

ευςτό   : Θερμό νερό 

Φάςθ   : Υγρι 

Μζγιςτθ κερμοκραςία    : 90°C 

Σκλθρότθτα   : 13-15° Γερμανικισ κλίμακασ 

Αγωγιμότθτα   : ~480 μS/cm 
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    Τα κυκλϊματα δευτερεφον και τριτεφον αποτελοφν κλειςτά κυκλϊματα και τα χαρακτθριςτικά των 

δφο ρευμάτων που αναφζρκθκαν προθγοφμενα αφοροφν ςτο νερό του δικτφου φδρευςθσ τθσ πόλθσ. 

      Το ςφνολο τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ του κερμικοφ φορτίου, κα είναι επιλεγμζνο με τρόπο ϊςτε θ 

ελάχιςτθ ςυνολικι απαιτοφμενθ διαφορικι πίεςθ για τθν επίτευξθ τθσ ονομαςτικισ επικυμθτισ ροισ 

να είναι 0.5 bar. Θ ςυνολικι διάταξθ ρφκμιςθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ ονομαςτικισ 

ροισ μζχρι και ςτο 40% αυτισ.    

 Θ ςυνολικι διάταξθ του κερμικοφ υποςτακμοφ (θλεκτρικζσ - θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ) κα είναι 

κατάλλθλθ για ςυνεχόμενθ λειτουργία ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ χϊρου 0°C ζωσ 35°C. 

   

    Κατά τθν επιλογι των οργάνων (βαλβίδων κ.τ.λ.) του κερμικοφ υποςτακμοφ να λθφκεί υπόψθ ότι 

οι πιζςεισ που επικρατοφν ςτο ςφςτθμα τθλεκζρμανςθσ και οι μεταβολζσ τουσ τοπικά και χρονικά 

είναι ωσ εξισ  : 

Μζγιςτθ εμφανιηόμενθ διαφορικι πίεςθ πρωτεφοντοσ   :     4 bar 

Ελάχιςτθ επιβαλλόμενθ διαφορικι πίεςθ πρωτεφοντοσ  :      1 bar 

Μζγιςτθ πίεςθ προςαγωγισ :                                                  6 barg 

Ελάχιςτθ πίεςθ προςαγωγισ :                                                  3 barg 

    Οι πιζςεισ αυτζσ αποτελοφν λειτουργικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ τθλεκζρμανςθσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν επιπλζον για τθν επιλογι των βαλβίδων. Σε καμία περίπτωςθ δεν αποτελοφν 

ονομαςτικι πίεςθ ςχεδιαςμοφ, θ οποία ζχει οριςκεί ςτα 16 bar (PN  16). 

 

     Ο κερμικόσ υποςτακμόσ ςτο ςφνολό του, όπωσ και τα επιμζρουσ εξαρτιματά του, κα δοκιμαςκεί 

ςε πίεςθ, θ οποία κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ κα παραμζνει ςτακερι, τουλάχιςτον 16 bar για 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 30min. Το δευτερεφον κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ κα 

δοκιμαςτεί αντίςτοιχα ςε πίεςθ 6 bar, μετά τθν τελικι ςυναρμολόγθςι του.  

 

   Θα προςκομιςκεί ο κερμικόσ και υδραυλικόσ υπολογιςμόσ για κάκε διαφορετικό μζγεκοσ κερμικοφ 

υποςτακμοφ. 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 

(kW) 

100 200 250 300 320 350 500 600 

Ραροχι πρωτεφοντοσ (m3/h) 3,86 7,72 9,65 11,58 12,35 13,51 19,30 23,17 
Ραροχι δευτερεφοντοσ (m3/h) 4,37 8,73 10,92 13,10 13,97 15,28 21,83 26,20 
Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πτϊςθ πίεςθσ 

(bar) πρωτεφοντοσ εναλλάκτθ 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πτϊςθ πίεςθσ 

(bar) δευτερεφοντοσ εναλλάκτθ 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Ρτϊςθ πίεςθσ ςτθ διάταξθσ ρφκμιςθσ 

του κερμικοφ φορτίου (bar) (ελάχιςτθ) 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Τυποποιθμζνθ διάμετροσ ςφνδεςθσ ςτο 

εςωτερικό δίκτυο (εξωτερικι διάμετροσ 

PPR-CT) 

Φ50 Φ50 Φ75 Φ75 Φ75 Φ75 Φ90 Φ90 

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ολικι πτϊςθ 

πίεςθσ πρωτεφοντοσ 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ολικι πτϊςθ 

πίεςθσ δευτερεφοντοσ 
0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

1. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΚΟΥ ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 

 

a) Εναλλάκτθσ κερμότθτασ 

 

    Ο κερμικόσ υποςτακμόσ, ανάλογα με το μζγεκόσ του και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά 

κακορίηονται παραπάνω, κα φζρει εναλλάκτθ κατάλλθλθσ επιφάνειασ και αντοχισ ϊςτε να 

προςδίδεται  κάκε φορά το απαιτοφμενο κερμικό φορτίο ςτισ ονομαςτικζσ (λειτουργικζσ) ςυνκικεσ.     

Ο εναλλάκτθσ αυτόσ κα είναι τφπου κακαρισ αντιρροισ, κερμοκραςιακϊν χαρακτθριςτικϊν 

δευτερεφοντοσ 90°C/65°C και τριτεφοντοσ 60°C/85°C.  Θα είναι ςτο ςφνολό του (πρωτεφον-

δευτερεφον ) ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16 bar και μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 100°C. Οι 

παροχζσ των δφο ρευμάτων τθσ διεργαςίασ κακορίηονται παραπάνω. 

Οι διαςτάςεισ των πλακϊν και ο αρικμόσ τουσ κα είναι κατά τζτοιο τρόπο επιλεγμζνα  ϊςτε: 

 να αποδίδεται το ονομαςτικό φορτίο ςτισ  ονομαςτικζσ λειτουργικζσ ςυνκικεσ, 

 να καλφπτεται θ απαίτθςθ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πτϊςθσ πίεςθσ ςτα δφο κυκλϊματα του 

κερμικοφ υποςτακμοφ, 

   Οι πλάκεσ του εναλλάκτθ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 316. Οι 

εναλλάκτεσ κα φζρουν ςτο ςϊμα τουσ κατάλλθλο εξοπλιςμό για ςτερζωςθ αυτϊν ςτο πλαίςιο των 

Υποςτακμϊν. 

  Θ ςφνδεςθ του εναλλάκτθ με τισ ςωλθνϊςεισ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα είναι λυόμενθ  

(φλαντηωτι ι με ρακόρ) για τθν δυνατότθτα εξάρμωςθσ  του. Οι φλάντηεσ και τα παρεμβφςματα κα 

είναι ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ αυτισ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξάρμωςθ του 

εναλλάκτθ από τον Υποςτακμό κα γίνεται δίχωσ να απαιτείται θ αφαίρεςθ τμθμάτων  ςωλθνϊςεων. 

Στον εναλλάκτθ κα είναι τυπωμζνα και ςε εμφανι κζςθ τουλάχιςτον τα παρακάτω  ςτοιχεία : 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Τφποσ εναλλάκτθ. 

 Κωδικόσ παραγωγισ (SN) 

  Οι εναλλάκτεσ κα φζρουν ςιμανςθ CE κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

97/23/EC που αφορά τθν καταςκευι εξοπλιςμοφ  πίεςθσ. Ο κάκε εναλλάκτθσ κα ςυνοδεφεται από 

πιςτοποιθτικό υδραυλικισ δοκιμισ. Θ υδραυλικι δοκιμι κα εκτελείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

καταςκευαςτι των  εναλλακτϊν. 
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b) υκμιςτικι θλεκτροκίνθτθ δικλείδα προοδευτικισ λειτουργίασ και διατιρθςθσ ςτακερισ 

διαφορικισ  πίεςθσ 

 

      Θ εν λόγω βαλβίδα κα ρυκμίηει, μζςω κατάλλθλων ςθμάτων από τον προγραμματιςτι λειτουργίασ 

(ελεγκτι), το κερμικό φορτίο του υποςτακμοφ. 

  Θα αποτελείται από τον περιοριςτι ροισ, τθν βαλβίδα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ με τον 

θλεκτροκίνθτο μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ αυτισ και τον ενεργοποιθτι διαφορικισ πίεςθσ με τα 

παρελκόμενα αυτοφ και κα ςυνδεκεί ςτο πρωτεφον κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ. Θ βαλβίδα 

ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ μπορεί να λειτουργεί και ωσ περιοριςτισ ροισ μζςω κατάλλθλθσ 

ρυκμιηόμενθσ μθχανικισ διάταξθσ. 

Θ ικανότθτα περιοριςμοφ ροισ κα είναι τζτοια, ϊςτε θ ονομαςτικι παροχι του κάκε μεγζκουσ 

κερμικοφ υποςτακμοφ να περιορίηεται μζχρι και το 40% αυτισ, με τα επίπεδα κορφβου 

διατθροφμενα χαμθλά και χωρίσ προβλιματα μθχανικϊν ταλαντϊςεων ι ταλαντϊςεων ρφκμιςθσ. 

Θα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16 bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 120°C και τιμισ KVS 

ανάλογα με το μζγεκοσ του υποςτακμοφ. Θ τιμι KVS προςδιορίηεται ϊςτε θ ελάχιςτθ πτϊςθ πίεςθσ 

ανάντι  κατάντι  τθσ βαλβίδασ για τον δυςμενζςτερο καταναλωτι-υποςτακμό να μθν υπερβαίνει τθν 

τιμι των 0,5 bar (Δpmin = Δprestriction + *Q/Κvs+2) ςτθν ονομαςτικι παροχι του υποςτακμοφ. 

Θα είναι βαλβίδα με ζδρα λυόμενθσ ςφνδεςθσ, φλαντηωτι ι με ρακόρ. Οι ωτίδεσ και τα 

παρεμβφςματα κα είναι ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ   αυτισ. 

Οι ζδρεσ τθσ βαλβίδασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλλθλθσ ποιότθτασ και μορφισ κϊνου 

τζτοιασ ϊςτε θ χαρακτθριςτικι τθσ βαλβίδασ να είναι λογαρικμικι ΕQ(ιςοποςοςτιαία). 

Το ςτζλεχοσ τθσ βαλβίδασ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο ϊςτε να προςαρμόηεται ς' αυτό ο 

θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ με τρόπο που κα είναι πολφ απλι θ αποςυναρμολόγθςι του από τθν 

βαλβίδα και δεν κα απαιτείται ιδιαίτερο ςτιριγμα για τον μθχανιςμό παρά αυτόσ κα φζρεται επ' 

αυτισ. 

Θ βαλβίδα αυτι κα είναι ικανι να λειτουργιςει ςε διαφορικι πίεςθ επ' αυτισ  τουλάχιςτον 9 bar. Θα 

είναι χαμθλϊν επιπζδων κορφβου ςτισ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ. 

Στο ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα παριςτάνεται ανάγλυφα το βζλοσ ςωςτισ φοράσ τθσ ροισ κακϊσ επίςθσ 

κα αναγράφονται ανεξίτθλα τα εξισ τουλάχιςτον χαρακτθριςτικά  : 

 Τφποσ βαλβίδασ. 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Ονομαςτικι διάμετροσ. 

 Ονομαςτικι πίεςθ. 

 Τιμι KVS (m3/h). 

 Δp περιοριςτι ροισ 

 Μζγιςτθ παροχι 

   Τα υλικά καταςκευισ τθσ κα είναι κατάλλθλα για το νερό του δικτφου διανομισ του ςυγκροτιματοσ. 

Θ εγκατάςταςθ τθσ βαλβίδασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ υποδείξεισ και οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι αυτισ. 
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   Ο θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ κα αποτελείται από μονοφαςικό θλεκτροκινθτιρα 220VAC/50Hz και 

κατάλλθλο μθχανιςμό μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ επί του αξονίςκου (μειωτιρασ), με αςκοφμενθ δφναμθ 

ικανι να κινιςει τθν βαλβίδα ςτισ δυςμενζςτερεσ λειτουργικζσ ςυνκικεσ. Θ όλθ διάταξθ του 

θλεκτροκίνθτου μθχανιςμοφ κα φζρεται εντόσ κατάλλθλου πλαςτικοφ κιβωτίου με δυνατότθτα 

αποςυναρμολόγθςισ του, ελάχιςτου βακμοφ προςταςίασ Ι54. 

Επί του παραπάνω κιβωτίου κα αναγράφονται ανεξίτθλα τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 

       --    Εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Τφποσ μθχανιςμοφ. 

 Τάςθ λειτουργίασ. 

 Ιςχφσ θλεκτροκινθτιρα. 

 Βακμόσ προςταςίασ. 

  Ο θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ κα ζχει οριακοφσ διακόπτεσ κζςεωσ για κάκε κζςθ (ανοικτι κλειςτι), 

για τθν αυτόματθ ςτάςθ του μετά από πλιρεσ άνοιγμα ι πλιρεσ κλείςιμο τθσ βαλβίδασ. 

   Ο θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ κα φζρει ακροδζκτεσ για τθν ςφνδεςι του με τον ελεγκτι και τθν 

εξαςφάλιςθ ζτςι τθσ κίνθςθσ του κινθτιρα δεξιά ι αριςτερά (ανοικτι ι κλειςτι κζςθ  βαλβίδασ). 

   Θ διάταξθ θλεκτροκίνθτου μθχανιςμοφ κα είναι τζτοια ϊςτε ο χρόνοσ πλιρουσ ανοίγματοσ ι 

πλιρουσ κλειςίματοσ τθσ βαλβίδασ να μθν είναι μεγαλφτεροσ από 60- 150 sec ανάλογα με τθν 

κερμικι ιςχφ του υποςτακμοφ.   

   Θ διάταξθ θλεκτροκίνθτου μθχανιςμοφ κα φζρει ελατιριο επαναφοράσ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ 

διακοπισ τάςθσ θ βαλβίδα να οδθγείται ςε κζςθ  OFF. 

     Δεν κα υπάρχει δυνατότθτα μόνιμθσ παραμονισ τθσ βαλβίδασ ςε ενδιάμεςθ κζςθ ςε περίπτωςθ 

διακοπισ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ. 

    Ο θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκρατεί τθ βαλβίδα ςε οποιαδιποτε 

ενδιάμεςθ κζςθ τθσ διαδρομισ  τθσ. 

    Ο ενεργοποιθτισ διαφορικισ πίεςθσ μζςω των αιςκθτθρίων υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ 

(ενςωματωμζνων ι εξωτερικϊν) κα ελζγχει τθν διαφορικι πίεςθ ανάντι - κατάντι τθσ διάταξθσ  

περιοριςμοφ ροισ και ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ. Θ διαφορικι πίεςθ τθσ περιοχισ ελζγχου (ΔP set-

point) κα είναι 0,2 bar. Αφξθςθ τθσ διαφορικισ πίεςθσ πάνω από το set- point κα οδθγεί ςε 

προοδευτικό κλείςιμο τθσ βαλβίδασ. 

    Οι δικλείδεσ κα ςυνοδεφονται από τα υλικά ςφνδεςθσ (ρακόρ ι φλάντηεσ με κοχλίεσ, περικόχλια και 

παρεμβφςματα) και τα χάλκινα ρακόρ ςφνδεςθσ των χαλκοςωλθνίςκων μετάδοςθσ τθσ πίεςθσ ςτο 

ςϊμα τθσ δικλείδασ. 

 

c) Διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller) 

 

    Σαν διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ νοείται το ςφνολο των ςυςκευϊν 

και ςτοιχείων εκείνων που ςαν ςκοπό ζχουν να εξαςφαλίηουν ςυνεχϊσ τθν λειτουργία του κερμικοφ 

υποςτακμοφ ςτα επικυμθτά επίπεδα και εντόσ των κερμοκραςιακϊν περιοχϊν που ζχουν 

προκακοριςκεί. 
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    Θα αποτελείται από τον τοπικό προγραμματιηόμενο ελεγκτι (controller) που κα αποτελεί 

θλεκτρονικι ςυςκευι με ενςωματωμζνο τον χρονοδιακόπτθ, το αιςκθτιριο επαφισ κερμοκραςίασ 

προςαγωγισ τριτεφοντοσ, το αιςκθτιριο επαφισ κερμοκραςίασ προςαγωγισ δευτερεφοντοσ, το 

αιςκθτιριο επαφισ κερμοκραςίασ επιςτροφισ δευτερεφοντοσ, το αιςκθτιριο εξωτερικισ 

κερμοκραςίασ και το αιςκθτιριο εςωτερικοφ χϊρου (ςφνολο 5 αιςκθτιρια) κατάλλθλα θλεκτρικά 

ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ ϊςτε να λειτουργοφν όπωσ ορίηεται ςτθ ςυνζχεια. 

 

    Θ διάταξθ ρφκμιςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα δζχεται ωσ ςιματα τθν κερμοκραςία εξωτερικοφ 

χϊρου, τθν κερμοκραςία εςωτερικοφ χϊρου, τθν κερμοκραςία προςαγωγισ ςτα κερμαντικά ςϊματα 

(προςαγωγι τριτεφοντοσ), τθν κερμοκραςία προςαγωγισ  και επιςτροφισ νεροφ δικτφου 

τθλεκζρμανςθσ (προςαγωγι-επιςτροφι δευτερεφοντοσ) και κα επεμβαίνει με ςυνεχι ρφκμιςθ ςτθ 

λειτουργία του υποςτακμοφ, μζςω τθσ θλεκτροκίνθτθσ ρυκμιςτικισ βαλβίδασ, προκειμζνου να 

ικανοποιιςει τθν καμπφλθ ρφκμιςθσ φορτίου και τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ. 

    Τα παραπάνω ςιματα κερμοκραςίασ νεροφ ςτο δευτερεφον και τριτεφον κφκλωμα του κερμικοφ 

υποςτακμοφ κα λαμβάνονται από αιςκθτιρια κερμοκραςίασ εμβαπτιηόμενου τφπου (με 

προςτατευτικι κικθ εμβάπτιςθσ των αιςκθτθρίων κερμοκραςίασ)  με τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:  

 Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ προςαγωγισ τριτεφοντοσ  κατάλλθλο για εφροσ μετροφμενθσ  

κερμοκραςίασ 5°C ζωσ +100°C κλάςθσ ακρίβειασ Class B ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60751 

και βακμοφ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο EN 60529.  

 Αιςκθτιρια  κερμοκραςίασ προςαγωγισ  και  επιςτροφισ δευτερεφοντοσ  κατάλλθλο για 

εφροσ μετροφμενθσ  κερμοκραςίασ 5°C ζωσ +100°C κλάςθσ ακρίβειασ Class B ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 60751 και βακμοφ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο EN 60529.  

 Αιςκθτιριο εξωτερικισ κερμοκραςίασ  κατάλλθλο για εφροσ μετροφμενθσ  κερμοκραςίασ -

20°C ζωσ +50°C κλάςθσ ακρίβειασ Class B ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60751 και βακμοφ 

προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο EN 60529.  

 Αιςκθτιριο εςωτερικοφ χϊρου  με δυνατότθτα επιλογισ χαμθλισ, κανονικισ  λειτουργίασ 

 και χρονικοφ προγράμματοσ κατάλλθλο για εςωτερικζσ κερμοκραςίεσ από  0°C  ζωσ 40°C και 

βακμοφ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο EN 60529.     Το αιςκθτιριο εςωτερικοφ 

χϊρου κα φζρει επιπρόςκετα επιλογικό διακόπτθ για κλείςιμο του Υ/Σ, κανονικι λειτουργία 

κερμικοφ Υ/Σ, μειωμζνθ λειτουργία και λειτουργία μζςω του χρονοπρογράμματοσ, ενϊ κα 

ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ χϊρου από 15 μζχρι και 25oC 

δίχωσ να απαιτείται επί τόπου παρζμβαςθ ςτον controller. 

 

      Τα προτεινόμενα αιςκθτιρια κα ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ µε τα 

προαναφερόμενα πρότυπα. Κατά τον χρόνο παράδοςθσ τα αιςκθτιρια κερμοκραςίασ κα 

παραδοκοφν βακμονομθμζνα και διακριβωμζνα για το εφροσ και τθν ακρίβεια μζτρθςθσ αυτϊν.    

   

    Θ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα λειτουργεί με θλεκτρικι 

ενζργεια 220 VAC 50Θz.  
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   Επιπρόςκετα, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοτιςεωσ, είτε από βλάβθ και διακοπι 

του δικτφου τθσ οικοδομισ είτε από διακοπι που οφείλεται ςτθ ΔΕΘ, ο προγραμματιςτισ ρφκμιςθσ 

και λειτουργίασ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα (λ.χ. με μνθμονικά ςτοιχεία - ΕRΟΜ) να 

επαναλειτουργιςει ομαλά και μετά από 10 τουλάχιςτον ϊρεσ διακοπισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

χωρίσ επαναρφκμιςθ του χρονοδιακόπτθ και όλων των λειτουργικϊν παραμζτρων. Τονίηεται ότι θ 

απαίτθςθ αυτι κα ελεγχκεί ιδιαίτερα κατά τθν παραλαβι των κερμικϊν Υ/Σ και κα πρζπει 

οπωςδιποτε να περιλαμβάνεται ζλεγχοσ ςυγκράτθςθσ ςτοιχείων κατά τθν περίπτωςθ ελλείψεωσ 

τάςεωσ κατά τθν διενζργεια τθσ λειτουργικισ δοκιμισ. Επιπλζον κα γίνεται αυτόματα θ αλλαγι από 

κερινι ςε χειμερινι ϊρα και το αντίςτροφο. 

 

Θ διάταξθ ρφκμιςθσ (controller) κα πρζπει να ικανοποιεί κατ' ελάχιςτον τισ παρακάτω απαιτιςεισ : 

1. Οι επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ από τθν απαιτοφμενθ τιμι του ρυκμιηόμενου μεγζκουσ, που 

είναι θ  κερμοκραςία προςαγωγισ του τριτεφοντοσ πρζπει να είναι:   

 Μζγιςτθ μόνιμθ επιτρεπόμενθ απόκλιςθ ρυκμιηόμενθσ κερμοκραςίασ από τθν 

απαιτοφμενθ κερμοκραςία : ±2 oC.  

 Μζγιςτθ ςτιγμιαία διακφμανςθ από τθν απαιτοφμενθ τιμι :± 5 oC . 

     Σθμειϊνεται ότι θ απαιτοφμενθ τιμι κερμοκραςίασ προςαγωγισ τριτεφοντοσ προκφπτει 

από τθν καμπφλθ ρφκμιςθσ.   

2. Μεταβολι τθσ κλίςθσ τθσ ρυκμιςτικισ  καμπφλθσ-ςυνάρτθςθσ "εξωτερικι κερμοκραςία Τex - 

κερμοκραςία προςαγωγισ τριτεφοντοσ Τs, ανάλογα και με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του κτιρίου, 

από καμπφλθ ελάχιςτθσ κλίςθσ  μζχρι και καμπφλθ  μζγιςτθσ κλίςθσ, με τιμζσ κλίςθσ 

καμπφλθσ από 0,4 ζωσ και 3,2. .  

3. Ραράλλθλθ μετατόπιςθ ρυκμιςτικισ καμπφλθσ οποιαςδιποτε κλίςθσ μζχρι αφξθςθσ ι 

ελάττωςθσ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου κατά τουλάχιςτον 5 oC. Αντίςτοιχα παράλλθλθ 

μετατόπιςθ ρυκμιςτικισ καμπφλθσ για αφξθςθ ι ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ 

προςαγωγισ κατά 30 oC.  

4. Κακοριςμόσ ορίου μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ κερμοκραςίασ νεροφ επιςτροφισ πρωτεφοντοσ, 

εντόσ εφρουσ 30 oC ζωσ 90 oC και µε δυνατότθτα μεταβολισ του παραπάνω ορίου ανάλογα µε 

τθν επιλεγόμενθ επικυμθτι ρυκμιςτικι καμπφλθ κερμοκραςίασ επιςτροφισ (αντιςτάκμιςθ 

κερμοκραςίασ επιςτροφισ), με τιμζσ κλίςθσ τθσ καμπφλθσ αντίςτοιχα από 0,4 ζωσ και 3,2. Θα 

κακορίηεται ταυτόχρονα και θ μζγιςτθ και ελάχιςτθ επικυμθτι τιμι τθσ κερμοκραςίασ 

επιςτροφισ   

5. Κακοριςμόσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ κερμοκραςίασ νεροφ προςαγωγισ ςτα κερμαντικά 

ςϊματα, αλλά και κακοριςμόσ ελάχιςτθσ κερμοκραςίασ νεροφ προςαγωγισ ςτα κερμαντικά 

ςϊματα (εφρουσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ: 30 oC - 90 oC).   

6. Ραράκαμψθ του ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ και ςυνεπϊσ κλείςιμο τθσ ρυκμιςτικισ 

θλεκτροβάνασ για εξωτερικι κερμοκραςία πάνω από ρυκμιηόμενθ επικυμθτι εξωτερικι 

κερμοκραςία (επιλογι επικυμθτι µζςω κατάλλθλου προγραμματιςμοφ).   
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7. Κακοριςμόσ ελάχιςτθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ χϊρου (χαμθλι κερμοκραςία) μζχρι και 10 

oC χαμθλότερα από τθν κανονικι κερμοκραςία χϊρου.   

8. Σφνδεςθ του αντιςτακμιςτοφ με κερμοςτοιχείο εςωτερικοφ χϊρου, ζτςι ϊςτε να γίνεται 

αυτόματα θ παράλλθλθ μετατόπιςθ καμπφλθσ ρφκμιςθσ.   

9. Δυνατότθτα ελζγχου, µζςω χειροκίνθτθσ επιλογισ, των βαςικϊν λειτουργιϊν του ελεγκτι 

όπωσ επιλογι κανονικοφ ι μειωμζνου προγράμματοσ, χρονοπρογράμματοσ και πρόγραμμα 

αντιπαγετικισ λειτουργίασ από επιλογικό περιςτροφικό διακόπτθ πάνω ςτον ελεγκτι κακϊσ 

και από το αιςκθτιριο εςωτερικοφ χϊρου.   

10. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου απόκριςθσ τθσ ρφκμιςθσ, ανάλογα µε το είδοσ 

(κερμοχωρθτικότθτα δομικϊν ςτοιχείων) του κτιρίου.   

11. Δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςµοφ εβδομάδασ, θμζρασ, Σαββατοκφριακου και αργιϊν. 

Ο θμεριςιοσ προγραμματιςμόσ ςε τρία τουλάχιςτον διαςτιματα.   

12. Δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ μειωμζνθσ λειτουργίασ θμζρασ και μειωμζνθσ λειτουργίασ 

νφχτασ. 

13. Δυνατότθτα λειτουργίασ με προγράμματα βελτιςτοποίθςθσ, µε ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ, ανάλογα και με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Οπωςδιποτε κα υπάρχει θ δυνατότθτα προρφκμιςθσ του μζγιςτου χρόνου προεκκίνθςθσ, ςτο 

βαςικό πρόγραμμα βζλτιςτθσ προκζρμανςθσ.   

14. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ υςτζρθςθσ του ςυςτιματοσ ςε απότομεσ αλλαγζσ των καιρικϊν 

ςυνκθκϊν και τθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ.   

15. Δυνατότθτα άρςθσ κάκε προγράμματοσ βελτιςτοποίθςθσ και προκζρμανςθσ και εκκίνθςθ 

ςτον προρυκµιςμζνο χρόνο.   

16. Πταν, για οποιοδιποτε λόγο, θ ρυκμιςτικι θλεκτροβάννα κλείνει τελείωσ, τότε και μετά 

παρζλευςθ ςφντομου χρόνου (περίπου 2 λεπτϊν) κα μεταβάλλεται θ κατάςταςθ δφο επαφϊν 

(επαφϊν ρελαί, θ µία Ν.Ο. θ άλλθ Ν.C., ικανότθτασ 220 V, 10 Αac.), προκειμζνου να υπάρχει θ 

δυνατότθτα ςταματιματοσ τθσ λειτουργίασ του κυκλοφορθτι τθσ εγκατάςταςθσ 

δευτερεφοντοσ. Οι παραπάνω επαφζσ κα είναι προςτατευμζνεσ ζναντι επαφισ.  

17. Θ ςυςκευι αντιςτάκμιςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα 

διακζτει χρονοπρόγραμμα ςε ετιςια βάςθ, µε δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ. Συγκεκριμζνα, 

για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ και για κάκε χρονικό διάςτθμα (βιμα) τθσ θμζρασ, κα 

προγραμματίηεται ο ελεγκτισ κατάλλθλα για τθ διατιρθςθ ωσ κερμοκραςίασ χϊρου τθσ 

κανονικισ κερμοκραςίασ (π.χ. 20 oC) ι τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ, θ οποία κα ζχει 

προκακοριςκεί (παράγραφοσ 4 παραπάνω, π.χ. 5 oC χαμθλότερα τθσ κανονικισ λειτουργίασ). 

18. Επάνω ςτον αντιςτακμιςτι κα είναι τοποκετθμζνοσ επιλογικόσ διακόπτθσ 4 κζςεων 

Για κάκε κζςθ του διακόπτθ κα ιςχφουν τα παρακάτω :   

ΘΕΣΘ 1: Θερμικόσ Υ/Σ εκτόσ λειτουργίασ. Θα λαμβάνεται όμωσ μζριμνα από τον 

αντιςτακμιςτι για διατιρθςθ κατάλλθλθσ κερμοκραςίασ δευτερεφοντοσ ςε περίπτωςθ 

παγετοφ.   
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ΘΕΣΘ 2: Λειτουργία κερμικοφ Υ/Σ ςφμφωνα µε τα χρονικά διαςτιματα διατιρθςθσ 

κανονικισ ι χαμθλισ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου, που ζχουν επιλεγεί µζςω του 

χρονοδιακόπτθ.   

ΘΕΣΘ 3: Λειτουργία (κερμικοφ Υ/Σ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρονοδιακόπτθσ και 

διατιρθςθ κανονικισ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου. 

ΘΕΣΘ 4: Λειτουργία κερμικοφ Υ/Σ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρονοδιακόπτθσ και 

διατιρθςθ τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου.   

 

    Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα είναι ςε πλαςτικό κυτίο προςταςίασ τουλάχιςτον I40, με 

ευανάγνωςτεσ τισ επιλογζσ ρφκμιςθσ ςτθν μπροςτινι όψθ και κατάλλθλου μεγζκουσ οκόνθ υγρϊν 

κρυςτάλλων. Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα φζρει κατάλλθλθ αςφάλεια ζναντι υπερζνταςθσ για 

τθν προςταςία των περιφερειακϊν ςυςκευϊν και των θλεκτρονικϊν μερϊν αυτοφ. 

 

    Θα φζρει κατάλλθλθ ςειρά επαφϊν (κλζμενσ) για τθν θλεκτρικι ςφνδεςι του με τα αιςκθτιρια, τον 

κυκλοφορθτι, τθν θλεκτροβάνα και για τθν θλεκτρικι του τροφοδοςία. Θα φζρει κατάλλθλθ οκόνθ, 

ϊςτε να φαίνεται θ λειτουργία του ι όχι, το ςιμα ανοίγματοσ ι κλειςίματοσ τθσ θλεκτροβάνασ, όπωσ 

και θ ςωςτι ςυνδεςμολογία όλων των αιςκθτθρίων και ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ που ζχει γίνει. 

 

   Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα διακζτει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ λειτουργίασ του και 

μεταβολισ των παραμζτρων από ζνα κεντρικό ςθμείο ελζγχου μζςω κατάλλθλθσ ενςωματωμζνθσ 

κφρασ επικοινωνίασ Μ-ΒUS. 

    Ο προγραμματιςτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα, μζςω επιλογισ ςτο πρόγραμμά του, για ‘’χειροκίνθτθ’’ 

λειτουργία και ζλεγχο ςωςτισ λειτουργίασ τθσ θλεκτροκίνθτθσ βαλβίδασ. Θ δυνατότθτα αυτι κα 

παρζχεται αποκλειςτικά για ζλεγχο κι όχι ςαν κανονικι επιλογι λειτουργίασ, κα ενεργοποιείται δε με 

τρόπο που να μθν είναι δυνατι θ επιλογι τθσ από αναρμόδια πρόςωπα, παρά μόνο από το προςωπικό 

του φορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ τθλεκζρμανςθσ. 

    Θ ςυνολικι διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, εκτόσ από τα αιςκθτιρια 

εξωτερικισ κερμοκραςίασ και εςωτερικοφ χϊρου, κα είναι τοποκετθμζνθ ςτο κερμικό υποςτακμό με τα 

υπόλοιπα αιςκθτιρια και τθν θλεκτροβάνα ςυνδεδεμζνα μζςω θλεκτρικϊν καλωδίων ςτον 

προγραμματιςτι λειτουργίασ. 

   Τα αιςκθτιρια εξωτερικισ κερμοκραςίασ και εςωτερικοφ χϊρου κα παραδοκοφν με τον κάκε κερμικό 

υποςτακμό αςφνδετα. Θα πρζπει ο καταςκευαςτισ του προγραμματιςτι λειτουργίασ να εξαςφαλίηει 

τθν ορκι λειτουργία των αιςκθτθρίων αυτϊν με χριςθ κοινϊν αγωγϊν χαλκοφ διατομισ 1.5mm2 για τθ 

ςφνδεςι τουσ ςτον προγραμματιςτι. 

   Οι καλωδιϊςεισ ςυνδζςεων των αιςκθτθρίων με τον προγραμματιςτι κα είναι ενιαίεσ χωρίσ 

παρεμβολι ενδιάμεςων ςυνδζςεων, δθλαδι κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνεχι καλϊδια. 

   Κατά τθν παράδοςθ ο κερμικόσ υποςτακμόσ κα ςυνοδεφεται από πλιρεσ ζντυπο οδθγιϊν χειριςμοφ 

και ρυκμίςεων τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ. 

   Σε όλα τα ςτοιχεία και ςυςκευζσ που απαρτίηουν τθ διάταξθ ρφκμιςθσ κα αναγράφεται ανεξίτθλα ο 
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 τφποσ τουσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ. Για τα αιςκθτιρια κα προςκομιςκοφν ζντυπα όπου κα 

φαίνεται θ ευαιςκθςία τουσ και θ καμπφλθ κερμοκραςίασ - μεταβολισ του θλεκτρικοφ ρυκμιςτικοφ 

μεγζκουσ. 

   Τα αιςκθτιρια προςαγωγισ δευτερεφοντοσ και επιςτροφισ πρωτεφοντοσ κα ζχουν χρόνο 

απόκριςθσ ςτθ μεταβολι του ελεγχόμενου μεγζκουσ μικρότερο των 35 δευτερολζπτων λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν παρουςία των προςτατευτικϊν κθκϊν, ενϊ τα αιςκθτιρια εξωτερικισ κερμοκραςίασ και 

εςωτερικοφ χϊρου μικρότερο των 15 λεπτϊν και 3 λεπτϊν αντίςτοιχα. 

 

Λειτουργία προγραμματιςτι ρφκμιςθσ και ελζγχου λειτουργίασ και ωσ περιοριςτι ροισ   

 

Ο ρυκμιςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να λειτουργεί:   

 Με τθν ρυκμιςτικι καμπφλθ που είναι ςυνάρτθςθ εξωτερικισ κερμοκραςίασ-κερμοκραςίασ 

προςαγωγισ δευτερεφοντοσ εντόσ των ορίων που κα επιλεχκοφν.  

 Σαν περιοριςτισ ροισ ι φορτίου, παγϊνει τθν ζξοδό του (υποβιβάηει τον κερμοκραςιακό 

ςτόχο) όταν θ παροχι ι το φορτίο πρωτεφοντοσ κα είναι εκτόσ ορίων μεγίςτου (Qmax ι 

max). Ο περιοριςμόσ τθσ παροχισ γίνεται µε τθν βοικεια καμπφλθσ 4 ςθμείων που 

καταςκευάηεται µε δοκιμι - ςφάλμα (trial and error) ανάλογα µε τα χαρακτθριςτικά του 

κτιρίου και ςε ςυνάρτθςθ µε τθν εξωτερικι κερμοκραςία. Ο βαςικόσ κανόνασ τθσ καταςκευισ  

τθσ είναι ότι µε πτϊςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ  θ κερμοκραςία προςαγωγισ του νεροφ 

τθλεκζρμανςθσ αυξάνει και  αντιςτρόφωσ.  

 Με τον τρόπο αυτό κα επιτυγχάνεται δυναμικι ρφκμιςθ του περιοριςμοφ τθσ παροχισ-φορτίου 

και όχι ςτατικισ που επιτυγχάνεται µε τον μθχανικό περιοριςτι τθσ ροισ (ρφκμιςθ ενόσ 

ςθμείου -ρυκμιςτισ). Ο ρυκμιςτισ ζχει και τθν δυνατότθτα κακυςτζρθςθσ ςτθ  απόκριςι ςτθν 

απότομθ μεταβολι τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ που μπορεί να προζλκει  από χαλαςμζνο 

αιςκθτιριο ι από ξαφνικό ρεφμα αζρα. Θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ ι θ παράλλθλθ μετατόπιςισ τθσ 

κα είναι και ζνδειξθ το πόςο γριγορα κα αποκρίνεται ο ρυκμιςτισ ςτισ διαταραχζσ τθσ 

παροχισ-φορτίου.   

 Για τθν παραπάνω λειτουργία ο ρυκμιςτισ κα διακζτει αναλογικι είςοδο 4-20 mA. (για να 

υπάρχει ςυμβατότθτα μεταξφ των διαφόρων καταςκευαςτικϊν οίκων κερμιδομζτρων και 

θλεκτρονικϊν ρυκμιςτϊν). Θ είςοδοσ μπορεί να είναι πακθτικι (passive) ι ενεργθτικι (active) 

ανάλογα µε τισ απαιτιςεισ του ροομετρθτι τθσ κερμιδοµζτρθςθσ. Θα λαμβάνει τθν ζξοδο τθσ 

κάρτασ μεταδότθ παλμϊν (pulse transmitter) για τθν λειτουργία περιοριςμοφ τθσ κερμικισ 

ιςχφοσ κερμικϊν υποςτακμϊν (PQ limitation) ςυμβατισ με τον λοιπό εξοπλιςμό και εξαρτιματα 

μζτρθςθσ και ολοκλιρωςθσ κερμικισ ενζργειασ τάςθσ V ≤ 30 Volt , φορτίου ≤ 10mΑ και 

διάρκειασ παλμοφ "V1/1” : 3,9 sec.   

 

Λειτουργία ρυκμιςτι και ωσ Καταχωριςτι  Λειτουργικϊν Τιμϊν (Data Logger) 

 

    Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα ζχει τθν δυνατότθτα µζςω επιλογισ από το μενοφ τθσ  
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λειτουργίασ του να αποκθκεφει ςε ειδικό μνθμονικό ςτοιχείο τα δεδομζνα που αφοροφν τα 

χαρακτθριςτικά μετροφμενα μεγζκθ κερμοκραςιϊν του Θ/Υ. Το ςτοιχείο αυτό κα είναι φορθτό τφπου 

µθ-πτθτικισ μνιμθσ µε δυνατότθτα επανεγγραφισ (ΕRΟΜ). Από τθν ςτιγμι τθσ ενεργοποίθςισ του κα 

καταχωροφνται κατ' ελάχιςτο τα ακόλουκα ςτοιχεία:   

a) Πλεσ  οι  κερμοκραςίεσ  των κυκλωμάτων του κερμικοφ υποςτακμοφ  

b) όλεσ οι κζςεισ διαδρομισ τθσ βαλβίδασ ρφκμιςθσ του κερμικοφ φορτίου  

c) όλεσ οι καταςτάςεισ µμεταβολισ των ψθφιακϊν εξόδων του ρυκμιςτι   

 

   Θ διάρκεια καταγραφισ των παραπάνω ςτοιχείων κα πρζπει να είναι επιλζξιμθ. Επειδι θ 

καταχϊρθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ενδιαφζρει ςε διαφορετικι περίοδο κάκε εγκατάςταςθ 

κερμικοφ υποςτακμοφ ο χριςτθσ κα μπορεί να προκακορίςει τθ περίοδο αυτόματθσ αποκικευςθσ και 

ςυνακόλουκα να δθμιουργιςει διαφορετικζσ χρονοςειρζσ δεδομζνων κατά προτίμθςθ. 

   Τα ςτοιχεία αυτά κα μποροφν να ανακτθκοφν με τθν βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ. Μζςα από 

αυτι τθν διαδικαςία κα μπορεί  να ανιχνεφεται οποιαδιποτε δυςλειτουργία του Θ/Υ ποφ ςυνζβθ ςε 

χρονικό διάςτθμα από μια ζωσ τρεισ θμζρεσ τουλάχιςτον. Θ λειτουργία αυτι κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

πρόλθψθ τυχόν λειτουργικϊν προβλθμάτων τον Θ/Υ. 

 

Λειτουργία ρυκμιςτι και ωσ επιτθρθτι ρφπανςθσ του εναλλάκτθ 

 

  Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να ανιχνεφςει τθν ρφπανςθ του 

εναλλάκτθ κυρίωσ ςτο  δευτερεφον κφκλωμα, όπου ο κίνδυνοσ για ρφπανςθ είναι πολφ μεγαλφτεροσ 

λόγω κακισ ποιότθτασ τον ηεςτοφ νεροφ ςτα εςωτερικό κφκλωμα διανομισ των καταναλωτϊν από τθν 

φπαρξθ λάςπθσ, λεβθτόλικου, οργανικϊν ενϊςεων κ.λπ. Το φίλμ ρφπανςθσ ζχει χαμθλι κερμικι 

αγωγιμότθτα και αυτό αυξάνει τθν αντίςταςθ ςτθν μεταφορά κερμότθτασ και μειϊνει τθν απόδοςθ του 

εναλλάκτθ με ςυνζπεια αφξθςθ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ και ςυνακόλουκα του  κόςτουσ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ. Ο ςχθματιςμόσ των εναποκζςεων ςτθν κερμαντικι επιφάνεια προκαλεί 

αφξθςθ τθσ απϊλειασ πίεςθσ τθσ ροισ ωσ ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ τθσ τραχφτθτασ τθσ επιφάνειασ και τθσ 

μείωςθσ τθσ διατομισ ροισ.  

     Θ επιτιρθςθ του βακμοφ κακαρότθτασ τον εναλλάκτθ κερμότθτασ κα γίνεται ςε δφο ςτάδια. Στα 

πρϊτο ςτάδιο θ προειδοποίθςθ για τθν ρφπανςθ, <<Θigh>>, κα γίνεται από τθν οριοκζτθςθ μίασ τιμισ 

διαφοράσ μεταξφ τθσ Θερμοκραςίασ προςαγωγισ ςτο κφκλωμα των κερμαντικϊν ςωμάτων των 

καταναλωτϊν και τθσ επιςτροφισ πρωτεφοντοσ που κα εξακολουκεί να ςυμβαίνει πάνω από ζνα 

οριςμζνο χρόνο: ΔΤ= trf -tr1, 

  Τόςο θ παραπάνω τιμι διαφοράσ κερμοκραςιϊν: ΔΤ όςο και ο χρόνοσ για τον οποίο αυτι κα ςυνεχίηει 

να υπάρχει κα πρζπει να είναι επιλζξιμα από του χριςτθ. 

     Κατά το δεφτερο ςτάδιο θ προειδοποίθςθ για ζμφραξθ «High- Θigh» κα γίνεται με τθ χριςθ ενόσ 

επιτθρθτι ροισ που κα εγκαταςτακεί ςτα δευτερεφον κφκλωμα. Θ οριοκζτθςθ τθσ ελάχιςτθσ παροχισ 

κα είναι ρυκμιηόμενθ ανάλογα με τα μζγεκοσ του Θ/Υ. 
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    Θ παραπάνω μεκοδολογία ςιμανςθσ του βακμοφ κακαρότθτασ αποτελεί τθν ελάχιςτθ μζκοδο 

προςταςίασ ποφ πρζπει να εφαρμόςει κάκε διαγωνιηόμενοσ. 

Σθμείωςθ: Ο ζλεγχοσ για τθν ρφπανςθ και ζμφραξθ του πρωτεφοντοσ να γίνεται από τθν οριοκζτθςθ 

τον κερμιδόμετρου. 

 

    Αυτι θ διάταξθ προςταςίασ κα είναι ενςωματωμζνθ ςτον προγραμματιςτι λειτουργίασ ο οποίοσ ςε 

περίπτωςθ υπζρβαςθσ του προκακοριςμζνου ορίου κα ςθματοδοτεί κωδικό ςφάλματοσ ςτθν οκόνθ 

ταυ. Το ιςτορικό εμφράξεων κα διατθρείται ςτο Data lοgger (αρικμό εμφράξεων ανά ζτθ). Επιτθρθτζσ  

παροχισ οι οποίοι κα ςυνδεκοφν ςε οποιοδιποτε κφκλωμα του Θ/Υ δεν επιτρζπεται να είναι 

καταςκευαςμζνοι ςτο ςϊμα τουσ από κερμοπλαςτικά υλικά όπωσ πολυμερι πολυαικυλενίου, PVC, 

ΟΜ, κλπ. αλλά τα βρεχόμενα μζρθ κα είναι από κράματα μετάλλου ςφμφωνα με τισ γενικότερεσ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν που ιςχφουν για κάκε κφκλωμα του Θ/Υ. 

 

d) Διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ (κερμιδόμετρο / ροόμετρο) 

 

       Σαν διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ νοείται το ςφνολο των ςυςκευϊν και ςτοιχείων εκείνων που 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του κερμικοφ υποςτακμοφ και ςαν βαςικό ςκοπό ζχει να καταγράφει 

τθ ςυνολικά καταναλιςκόμενθ κερμικι ενζργεια ςτον κερμικό υποςτακμό, ενϊ οι ιδιαίτερεσ επιπλζον 

απαιτιςεισ από τθ διάταξθ αυτι κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια. 

    Θ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ κα αποτελείται από το μετρθτι ροισ του νεροφ (ροόμετρο), τουσ 

δφο λιπτεσ κερμοκραςίασ (αιςκθτιρια) προςαγωγισ και επιςτροφισ αντίςτοιχα, τθ μονάδα 

ολοκλιρωςθσ των παλμϊν και μζτρθςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και τισ απαραίτθτεσ μεταξφ 

των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο αυτι καλωδιϊςεισ διαςφνδεςθσ, όλα εγκατεςτθμζνα ςτο 

κερμικό υποςτακμό ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ και ζτοιμα προσ λειτουργία. 

 

   Θ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ κα εγκαταςτακεί ζτςι, ϊςτε οι μετριςεισ αυτισ να αναφζρονται 

 ςτο δευτερεφον κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ (μζτρθςθ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα 

τθλεκζρμανςθσ, πριν από τον εναλλάκτθ  κερμότθτασ). 

    O μετρθτισ κα φζρει ςιμανςθ CE κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

2014/68/EC που αφορά τθν καταςκευι εξοπλιςμοφ πίεςθσ. 

    Πλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ  κερμότθτασ  (αιςκθτιρια κερμοκραςίασ, 

ροόμετρο, ςυςκευι ολοκλιρωςθσ) κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα αςφάλιςισ τουσ από 

επεμβάςεισ αναρμοδίων προςϊπων (ςφρμα και μολυβδοςφράγιςθ). 

   H ακρίβεια μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ κα είναι ςφμφωνθ με το 

πρότυπο EN1434 class 3, για περιοχι κερμοκραςιϊν προςαγωγισ 70°C ζωσ 120°C, κερμοκραςιϊν 

επιςτροφισ 40°C ζωσ 70°C, εφρουσ ΔΤ από 20°C ζωσ 60°C και ροισ από 20% μζχρι 100% τθσ 

ονομαςτικισ κάκε μεγζκουσ κερμικοφ υποςτακμοφ μζςα ςτα όρια προδιαγραφϊν του PTB ( 

Physikalics Technische Bundelsantalt). 
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 Θ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ κα φζρει ενςωματωμζνεσ τισ ακόλουκεσ κφρεσ επικοινωνίασ : 

 Οπτικι κφρα 

 κφρα εξόδου Μ-Bus 

 

   Κατά τθν παράδοςθ των κερμικϊν υποςτακμϊν αυτοί κα ςυνοδεφονται από αναλυτικά ζντυπα 

όπου κα αποδεικνφονται όλα τα προδιαγραφόμενα μεγζκθ, οδθγίεσ χειριςμοφ και πιςτοποιθτικό για 

τθν κλάςθ ακριβείασ τθσ μζτρθςθσ που ζχει εκδοκεί από ανεγνωριςμζνο ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ο.Κ. οίκο. 

 

 Μετρθτισ ροισ 

 

    Ο μετρθτισ ροισ του νεροφ κα είναι τφπου υπεριχων (ultrasonic) τοποκετθμζνοσ ςτον αγωγό 

επιςτροφισ του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ. Θ λειτουργία του δθλαδι κα ςτθρίηεται ςτθν εφρεςθ τθσ 

ταχφτθτασ του ρευςτοφ με τθν βοικεια υπεριχων. Θα λειτουργεί με τάςθ που κα παρζχεται από τθν 

μονάδα ολοκλιρωςθσ μζςω του καλωδίου διαςφνδεςθσ. Θ διάταξθ των εκπομπϊν και λθπτϊν των 

θχθτικϊν ςθμάτων κα είναι τζτοια που να αποφεφγονται επικακιςεισ των πικανϊν μικροτεμαχίων  

που μπορεί να μεταφζρονται με το ρευςτό μζςο.  

 

   Θα είναι ονομαςτικισ πιζςεωσ λειτουργίασ PN 16bar και ονομαςτικισ παροχισ και διαμζτρου 

κατάλλθλθσ για το μζγεκοσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται  θ επικυμθτι ακρίβεια 

 μζτρθςθσ τθσ διάταξθσ που προδιαγράφεται ςτθ ςυνζχεια. Θ  μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ κα  

είναι 120°C. Τονίηεται ότι κα πρζπει επιπλζον να πλθροί και τθν απαίτθςθ μζγιςτθσ ςυνολικισ πτϊςθσ 

πίεςθσ ςτο πρωτεφον του Υ/Σ. Θ απαίτθςθ αυτι κα αποδεικνφεται με κατάκεςθ διαγράμματοσ 

παροχισ - πτϊςθσ πίεςθσ για τον προτεινόμενο τφπο ροόμετρου. 

   Θα είναι λυόμενθσ ςφνδεςθσ (φλαντηωτό ι με ρακόρ). Οι φλάντηεσ και τα παρεμβφςματα κα είναι 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1092/ Ν 16 bar. 

   Το προτεινόμενο για κάκε μζγεκοσ Υ/Σ ροόμετρο κα είναι ονομαςτικισ παροχισ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ  

τθσ αντίςτοιχθσ απαιτοφμενθσ του κερμικοφ Υ/Σ. Θα πρζπει επίςθσ να ςυνεργάηεται κατάλλθλα με τθ 

μονάδα κερμιδομζτρθςθσ για τθ μετάδοςθ κωδικοφ ςφάλματοσ τθσ λειτουργίασ του, ο οποίοσ κα 

αναγράφεται ςτθν οκόνθ ςφαλμάτων. 

 

     Θα πρζπει να υπάρχει ςυμβατότθτα λειτουργίασ μεταξφ ροόμετρου και μονάδοσ ολοκλιρωςθσ 

(κερμιδομζτρθςθσ). Θ τιμι τθσ αναλογίασ (π.χ. παλμοί ανά ποςότθτα νεροφ) κα πρζπει να 

αναγράφεται ςτο ροόμετρο και ςτθ μονάδα   ολοκλιρωςθσ  και κα ςυμμορφϊνεται με τθν 

ευρωπαϊκι οδθγία  MID 2004/22/EC για κλάςθ ακρίβειασ μζτρθςθσ 2 ι καλφτερθσ και πιςτοποιθμζνο 

εφροσ ακρίβειασ Qs:Qp 2:1, ελάχιςτθσ μετροφμενθσ παροχισ 7lt/h, μθχανολογικισ περιβαλλοντικισ 

κλάςθσ Μ1 και δυνατότθτα λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από 5 ζωσ και 55° C, κακϊσ 

και τισ οδθγίεσ περί θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (Classes Ε1 / Ε2), τθν οδθγία περί εξοπλιςμοφ  

χαμθλισ τάςθσ (2006/65/EC) και τθν ευρωπαϊκι οδθγία για εξοπλιςμό υπό πίεςθ 97/23/EC. Με 

δείκτθ προςταςίασ για τοφσ αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ ροισ Ι65 και μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία  
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μζςον >= 130 oC. Οι μεταδότεσ μζτρθςθσ τθσ ροισ (transducers) κα είναι καταςκευαςμζνοι από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ 1.4401 ι ιςοδφναμου υλικοφ ενϊ τα χρθςιμοποιοφμενα 

ςτεγανοποιθτικά παρεμβφςματα κα είναι κατάλλθλα για μζγιςτθ Θερμοκραςία 100° C ςε πιζςεισ ζωσ 

και 16 bar. 

  Στο ςϊμα του μετρθτι ροισ κα είναι ανάγλυφο το βζλοσ ορκισ φοράσ τθσ ροισ και κα 

αναγράφονται ανεξίτθλα θ ονομαςτικι πίεςθ, θ ονομαςτικι διάμετροσ, ο τφποσ και το εργοςτάςιο 

καταςκευισ και ο λόγοσ παλμϊν / ποςότθτασ νεροφ ι θ χαρακτθριςτικι τιμι ςυμβατότθτάσ του με 

τθν μονάδα ολοκλιρωςθσ. 

      Κατά τθν εγκατάςταςθ του παραπάνω ροόμετρου κα τθρθκοφν οπωςδιποτε οι οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι αυτοφ ςε ότι αφορά τισ ελάχιςτεσ ευκφγραμμεσ αποςτάςεισ ανάντι κα κατάντι αυτοφ,  

το  μζγιςτο επιτρεπόμενο λόγο μείωςθσ διατομισ ανά μικοσ ςωλινα και τθ ςχετικι, ωσ προσ τθν 

οριηόντια, κζςθ τοποκζτθςισ  του. 

 

Αιςκθτιρια λιψθσ κερμοκραςιϊν 

 

   Θα εγκαταςτακοφν  ςτο κερμικό υποςτακμό δφο (2) αιςκθτιρια λιψθσ κερμοκραςίασ Pt500, ςτουσ 

ςωλινεσ προςαγωγισ και επιςτροφισ του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ, αντίςτοιχα. Θα είναι τφπου 

εμβαπτίςεωσ και θ διάταξθ αυτι κα είναι κατάλλθλθ για ονομαςτικι πίεςθ PN 16bar. 

   Θα είναι κατάλλθλα για λιψθ κερμοκραςίασ 0-100°C, ςτθν επικυμθτι ςυνολικι ακρίβεια τθσ 

διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ, που προδιαγράφεται ςτθ  ςυνζχεια. 

  Το αιςκθτιριο εμβαπτίςεωσ κα τοποκετείται μζςα ςε δευτερεφοντα ςωλινα ςτακερά τοποκετθμζνο 

ςτθ ςωλινωςθ, ϊςτε να μπορεί το αιςκθτιριο να αντικαταςτακεί χωρίσ αναγκαία απομόνωςθ του 

υγροφ τθσ διεργαςίασ. 

   Το διάκενο μεταξφ ςωλινα και αιςκθτθρίου κα πρζπει να περιοριςκεί ςτο ελάχιςτο. Ο δευτερεφων 

ςωλινασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

  Τα αιςκθτιρια κα είναι εγκατεςτθμζνα με τρόπο που να λαμβάνουν άμεςα οποιαδιποτε  

κερμοκραςιακι μεταβολι με χρόνο απόκριςθσ μικρότερο των 5 δευτερολζπτων. 

 

Μονάδα ολοκλιρωςθσ παλμϊν και μζτρθςθσ ενζργειασ (κερμιδομετρθτισ) 

 

   Μονάδα ολοκλιρωςθσ των παλμϊν και μζτρθςθσ, που κα εγκαταςτακεί, κα ζχει τουλάχιςτον τισ 

παρακάτω δυνατότθτεσ : 

1. Θα λειτουργεί με τάςθ τροφοδοςίασ 220VAC. 

2. Θα υπάρχει εςωτερικόσ μετρθτισ ωρϊν λειτουργίασ ο οποίοσ κα μετρά από τθν ςτιγμι 

ζναρξθσ τροφοδοςίασ τθσ μονάδασ. 

3. Σε κατάλλθλθ οκόνθ (DISPLAY) υγρϊν κρυςτάλλων κα υπάρχει θ δυνατότθτα, κατά ςειρά 

ζνδειξθσ, των τρεχουςϊν τιμϊν των παρακάτω μεγεκϊν: 

 Θερμικι ενζργεια (MWh, KWh). 

 Θερμικι ιςχφσ (MW, KW). 
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 Πγκοσ νεροφ που ζχει διζλκει από το δευτερεφον του εναλλάκτθ (m3). 

 Ραροχι νεροφ (lt/h). 

 Θερμοκραςία νεροφ προςαγωγισ (Τεις). 

 Θερμοκραςία νεροφ επιςτροφισ (Τεξ). 

 Θερμοκραςιακι διαφορά (ΔΤ=Τεις-Τεξ). 

 Ζνδειξθ ωρομετρθτι. 

 Κωδικόσ ςφαλμάτων. 

 Κωδικόσ αρικμόσ καταναλωτι. 

4. Θα υπάρχει ςφςτθμα ελζγχου καλισ λειτουργίασ τόςο τθσ ίδιασ μονάδοσ ολοκλιρωςθσ όςο 

και των άλλων δφο τμθμάτων μζτρθςθσ κερμοκραςιϊν (αιςκθτιρια) και παροχισ νεροφ. Τα  

πικανά ςφάλματα που κα ανιχνεφονται κα κωδικοποιοφνται. Θα εμφανίηεται ςτο DISPLAY τθσ 

μονάδοσ θ κωδικι λζξθ ςφάλματοσ ι ςφαλμάτων. Το ςφςτθμα ελζγχου καλισ λειτουργίασ κα 

μπορεί να ανιχνεφςει και ‘λογικά’ ςφάλματα. Ζνα λογικό ςφάλμα που κα πρζπει να ανιχνεφει 

οπωςδιποτε είναι θ μθδενικι παροχι με ταυτόχρονθ φπαρξθ διαφοράσ κερμοκραςίασ 

μεταξφ προςαγωγισ και επιςτροφισ μεγαλφτερθσ από κάποια ςυγκεκριμζνθ τιμι (π.χ.10°C),  

για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από κάποιο ελάχιςτο (π.χ. 10 ωρϊν). Από τθ ςτιγμι 

εμφάνιςθσ οποιουδιποτε ςφάλματοσ κα ςθμαίνεται μόνιμα ζνδειξθ φπαρξθσ ςφάλματοσ ςτο  

DISPLAY τθσ μονάδοσ  και κα καταγράφονται οι ϊρεσ ι οι θμζρεσ για τισ οποίεσ υπάρχει το 

ςφάλμα . 

5. Θα αποκθκεφονται ςε κατάλλθλα μνθμονικά ςτοιχεία τθσ μονάδασ, θ κερμικι κατανάλωςθ 

(MWh), θ κατανάλωςθ νεροφ (m3) και ο κωδικόσ ςφαλμάτων για κάκε πραγματικό μινα 

λειτουργίασ και ςυγκεκριμζνα εκτόσ από τον τρζχοντα μινα, για τουσ ζντεκα (11) 

 προθγοφμενουσ μινεσ λειτουργίασ. Τονίηεται ότι κα ανιχνεφεται οπωςδιποτε και θ κακι 

λειτουργία του ροόμετρου, μζςω κατάλλθλθσ ζνδειξθσ ςφάλματοσ ςτον κερμιδομετρθτι. Τα  

ελάχιςτα δεδομζνα που κα αποκθκεφονται με δυνατότθτα ανάκλθςθσ κα είναι : (α) 

Ενζργεια, (β) θμεριςια παροχι όγκου υπζρκερμου νεροφ, (γ) κερμοκραςία προςαγωγισ  

πρωτεφοντοσ, (δ) κερμοκραςία επιςτροφισ πρωτεφοντοσ και (ε) τα γεγονότα ςφάλματοσ 

(events) ςε θμεριςια, μθνιαία και ετιςια βάςθ για ελάχιςτα χρονικά διαςτιματα: 365 

θμερϊν για τα θμεριςια δεδομζνα, 36 μθνϊν για τα μθνιαία και ζωσ το ζτθ για τα ετιςια 

δεδομζνα. 

6. Θα υπάρχουν επίςθσ δφο ανεξάρτθτοι εςωτερικοί μετρθτζσ κερμικισ ενζργειασ ϊςτε να 

υπάρχει δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμικισ κατανάλωςθσ ανάλογα με τθν περίοδο 

λειτουργίασ (θμεριςια, νυχτερινι). Ο προγραμματιςμόσ των περιόδων αυτϊν κα γίνεται με 

κατάλλθλο software που κα παραδοκεί μαηί με τουσ κερμιδομετρθτζσ και κα λειτουργεί ςε 

περιβάλλον Windows XP.  

7. Θ μονάδα ολοκλιρωςθσ παλμϊν και μζτρθςθσ κα φζρεται ςε κατάλλθλο πλαςτικό κυτίο, 

προςταςίασ Ι54 με δυνατότθτα εφκολθσ αντικατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ , ενϊ κα διακζτει : 

 Ενςωματωμζνθ οπτικι κφρα ανάγνωςθσ των δεδομζνων. Τα δεδομζνα τα οποία κατ' 

ελάχιςτο κα μπορεί να μεταδϊςει θ ςυςκευι κερμιδομζτρθςθσ μζςω τθσ παραπάνω  
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κφρασ εξόδου κα είναι αυτά που εμφανίηονται και ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ. 

 Σειριακι ζξοδο RS 232 ωσ πρόςκετο module που κα εξαςφαλίηει τθν απομακρυςμζνθ 

λιψθ (μζςω καλωδίου) των μετριςεων 

 Θα διακζτει κατάλλθλθ κάρτα ραδιοςυχνοτιτων με ενςωματωμζνο δρομολογθτι 

(router) για αμφίδρομθ επικοινωνία (ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ διατάξεισ ΕΝ 

13757-5), μζςω ςυγκεντρωτι (concentrator) για αυτόματθ απομακρυςμζνθ λιψθ 

δεδομζνων Automatic Remote Metering ι με φορθτι ςυςκευι χειρόσ για τθν λιψθ 

των μετριςεων. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ εξωτερικισ κεραίασ για τθν 

ενίςχυςθ αςκενϊν ςθμάτων ϊςτε να είναι εφικτι θ επικοινωνία. 

 Θα εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα θλεκτρικοφ περιοριςμοφ τθσ κερμικισ ιςχφοσ ςε 

ςυνεργαςία του κερμιδομζτρου με τον λογικό ελεγκτι (cοntroller) μζςω επικοινωνίασ 

4-20 mA με τθν βοικεια τθσ μονάδασ μετάδοςθσ παλμϊν ςε ςυνεργαςία με τθν 

κάρτα μετάδοςθσ παλμϊν (PQ limiter) ωσ παρουςιάηεται ακολοφκωσ. 

 Αναλογικι κάρτα εξόδου ςιματοσ 4-20 mΑ .Το αναλογικό αυτό ςιμα κα πρζπει να 

αντιςτοιχίηεται είτε ςτθν καταναλιςκόμενθ ενζργεια, είτε ςτθν παροχι όγκου, και ςτισ 

κερμοκραςίεσ επιςτροφισ / προςαγωγισ με ςκοπό να χρθςιμοποιθκεί για τον 

 περιοριςμό τθσ παροχισ και τθν αποκοπι μζγιςτου φορτίου κακϊσ και ςε μελλοντικι 

 παρακολοφκθςθ του όλου ςυςτιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διευκρινίςει εάν 

αυτι θ κάρτα απαιτεί εξωτερικι παροχι τάςθσ. Θ ρφκμιςθ των Qmax, Qmin και του 

εφρουσ Qmax-Qmin τθσ κάρτασ και του θλεκτρονικοφ ρυκμιςτι κα πρζπει να 

ςυμπίπτουν. Το κφκλωμα κα πρζπει να διακζτει αποςβεςτιρα κορφβου (damping) 

και θ είςοδοσ να είναι γαλβανικά απομονωμζνθ από τθν ζξοδο. 

   

   Οι κάρτεσ αυτζσ μπορεί να είναι είτε ενςωματωμζνεσ ςτθν μονάδα ολοκλιρωςθσ είτε για λόγουσ 

χϊρου ςε διαφορετικό κζλυφοσ και να ςυνδζεται με αυτι με κατάλλθλο καλϊδιο. 

   Στο ςϊμα τθσ ςυςκευισ ολοκλιρωςθσ κα αναγράφονται ανεξίτθλα ο τφποσ αυτισ, το εργοςτάςιο  

καταςκευισ, ο λόγοσ παλμϊν / ποςότθτασ νεροφ, ο βακμόσ προςταςίασ και  θ τάςθ λειτουργίασ. 

 

Μονάδα μεταδότθ παλμϊν με αναλογικι ζξοδο 4-20 mA 

 

     Θ μονάδα ολοκλιρωςθσ παλμϊν και μζτρθςθσ πρζπει να διακζτει τθν ικανότθτα εξόδου 

αναλογικοφ ςιματοσ 4 - 20 mA με τθ βοικεια επιπρόςκετθσ κάρτασ που τοποκετείται ςε ξεχωριςτι 

ςυςκευι τφπου: PULSE ΤRΑΝSΜΙΤΤΕR ΒΟΧ. Θ ζξοδοσ αυτι κα χρθςιμοποιείται ωσ είςοδοσ ςτον 

θλεκτρονικό   ρυκμιςτι (ελεγκτι). Θ αντιςτοίχιςθ του αναλογικοφ αυτοφ ςιματοσ κα γίνεται είτε ςτθ 

κερμικι ιςχφ  είτε ςτθ παροχι όγκου, ενϊ κα μπορεί να γίνει και ςτθ κερμοκραςία προςαγωγισ ι 

επιςτροφισ με ςκοπό να χρθςιμοποιθκεί ςε πικανι μελλοντικι παρακολοφκθςθ του όλου  

ςυςτιματοσ. Θ κάρτα αναλογικισ εξόδου κα ςυνδζεται με τθν μονάδα ολοκλιρωςθσ του ςυςτιματοσ 

κερμιδομζτρθςθσ με κατάλλθλο καλϊδιο. Θ ρφκμιςθ του Qmax του Qmin; και του Span (Qmax - 

Qmin) τθσ κάρτασ και του θλεκτρονικοφ ρυκμιςτι μποροφν να ςυμπίπτουν. 
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Κάρτα ςυςτιματοσ μεταδότθ παλμϊν (pulse transmitter) 

 

    Ο  για  τθ παραπάνω λειτουργία χρθςιμοποιοφμενοσ ολοκλθρωτισ κερμικισ ενζργειασ κα πρζπει 

να μπορεί να ενςωματϊςει τθν αντίςτοιχθ προτεινόμενθ κάρτα PUSLE ΤRΑΝSΜΙΤΤΕR είτε ςε ενιαίο  

μπλοκ με τθν κάρτα παλμϊν ροομζτρων και ςφνδεςθσ κερμοηεφγουσ κερμοκραςίασ είτε ωσ 

ξεχωριςτι κάρτα μεταδότθ για τθν διαςφνδεςθ του PULSE ΤRΑΝSΜΙΤΤΕR. 

   Μζγιςτεσ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ αναφοράσ παλμϊν εξόδου για ςυμβατότθτα με τα υπάρχοντα 

ςυςτιματα μζτρθςθσ ενζργειασ: Τάςθ: <30 V, Φορτίο: <10 mA, Διάρκεια Ραλμοφ; "V1/1”: 3.9 msec. 

 

Καλωδίωςθ 

 

     Τα αιςκθτιρια (λιπτεσ) κερμοκραςίασ και ο μετρθτισ ροισ κα διαςυνδζονται με τθ ςυςκευι 

ολοκλιρωςθσ και μζτρθςθσ ενζργειασ με κατάλλθλου τφπου (μετάδοςθσ ςιματοσ) θλεκτρικοφσ 

αγωγοφσ ανκεκτικοφσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (100 °C). 

    Οι θλεκτρικοί αγωγοί διαςφνδεςθσ κα είναι ενιαίοι, χωρίσ παρεμβολι ενδιάμεςων ςυνδζςεων 

δθλαδι κα είναι καταςκευαςμζνοι από ςυνεχι καλϊδια. Θα φζρουν ετικζτα όπου κα φαίνεται ο  

τφποσ του και θ διατομι του. Θ ετικζτα κα είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ (μπλε--κόκκινο), ανάλογα με  

τθ λιψθ προςαγωγισ ι επιςτροφισ αντίςτοιχα. 

   Θ κλάςθ ακριβείασ τθσ ςυνολικισ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ δεν κα υπερβαίνει τθν τιμι 1 

(μζγιςτο επιτρεπόμενα ςφάλμα M.P.Ε). 

   Κατά τθν παράδοςθ των κερμικϊν υποςτακμϊν αυτοί κα ςυνοδεφονται από αναλυτικά ζντυπα 

όπου κα αποδεικνφονται όλα τα προδιαγραφόμενα μεγζκθ, Οδθγίεσ χειριςμοφ και πιςτοποιθτικό για 

τθν κλάςθ ακριβείασ τθσ μζτρθςθσ που ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ο.Κ. οίκο. 

Ραρατιρθςθ  

  Τα αιςκθτιρια μζτρθςθσ ροισ και κερμοκραςίασ κα είναι κατάλλθλα βακμονομθμζνα 

εργοςταςιακά. Θ διακρίβωςθ τουσ μεμονωμζνα αλλά και τθσ ςυνολικισ μετρθτικισ διάταξθσ κα γίνει 

από   ανεξάρτθτο τρίτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ1434  

και κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα ενυπόγραφα ζγγραφα και πιςτοποιιςεισ. 

 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςκευϊν διάταξθσ μζτρθςθσ (κερμιδόμετρο-ροόμετρο) 

 

     Ο προμθκευτισ των κερμικϊν υποςτακμϊν κα πρζπει να προμθκεφςει το κατάλλθλο λογιςμικό 

και τα απαραίτθτα εξαρτιματα ζτςι ϊςτε να είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί ςυντιρθςθ - ζλεγχοσ  

και πιςτοποίθςθ καλισ λειτουργίασ των ςυςκευϊν μζτρθςθσ (ροόμετρα-κερμιδόμετρα), κακϊσ και  

επαναβακμονόμθςθ αυτϊν αν χρειαςτεί. 

    Το ςφνολο τον λογιςμικοφ και των εξαρτθμάτων να είναι ςυμβατό με τα ςθμερινά διεκνι δεδομζνα 

τυποποίθςθσ επικοινωνίασ προςωπικϊν και φορθτϊν υπολογιςτϊν. Ο προμθκευτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να υποδείξει τθν διαδικαςία ςυντιρθςθσ-ελζγχου των ροόμετρων, κερμιδόμετρων και  



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
122 

να εκπαιδεφςει το απαραίτθτο προςωπικό ςε αυτιν. Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει 

ςθμειϊςεισ και ςχζδια που κα καταςτοφν αντιλθπτι τθν διαδικαςία. 

 

e) Σωλθνϊςεισ –Ειδικά τεμάχια-Φλάντηεσ 

     

    Οι διάμετροι των ςωλθνϊςεων και οι διαςτάςεισ των ειδικϊν τεμαχίων κα κακοριςκοφν από τον 

 καταςκευαςτι του κερμικοφ υποςτακμοφ ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ οι 

απαιτιςεισ μζγιςτθσ παροχισ και μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πτϊςθσ πίεςθσ, ανάλογα και με το μζγεκοσ 

του κερμικοφ υποςτακμοφ και το είδοσ του κυκλϊματοσ. 

    Οι ςωλθνϊςεισ κα είναι από χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι από χάλυβα 2350Θ κατά ΕΝ 10216-2 ι 

235ΤΚ1 κατά ΕΝ 10216-1 και ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοςωλινεσ κα 

πλθροφν και τισ προχποκζςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ 496-82, ΕΛΟΤ 497-82, ΕΛΟΤ 504-80, ΕΛΟΤ 541-80 

και ΕΛΟΤ 1069-89. Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα ςυγκολλοφνται με χριςθ αργκόν. 

     Τα εξαρτιματα κα είναι χαλφβδινα χωρίσ ραφι, από χάλυβα Steel grade 235GΘ ι 235ΤR2, 

ςφμφωνα με το ΕΝ 10253-2,type Β, πάχουσ τοιχϊματοσ ςειράσ 3, για καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ 

ςυγκεντρωτικοφ τφπου και για τα πϊματα τερματικά κατάλλθλα για τθν πίεςθ λειτουργίασ του 

δικτφου που εξυπθρετοφν. 

Καμπφλα τεμάχια διαφορετικισ γωνίασ κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα από καμπφλεσ 90°. 

Τα τεμάχια ςυςτολισ (ςυςτολικό) κα είναι ςυγκολλθτά, ςυγκεντρωτικοφ τφπου. 

    Σωλθνϊςεισ και ειδικά τεμάχια διαφορετικισ ποιότθτασ γίνονται δεκτά, εφόςον είναι καλφτερθ 

από τθν αναφερόμενθ ςτο παρόν άρκρο. 

    Οι βαςικζσ διαςτάςεισ ςωλθνϊςεων και ειδικϊν τεμαχίων κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτον 

παρακάτω πίνακα : 

DN 

[mm] 

Dεξ 

[mm] 

Ράχοσ  τοιχϊματοσ 

ςωλθνϊςεων 

[mm] 

Ράχοσ τοιχϊματοσ 

ειδικϊν τεμαχίων *mm+ - 

ΕΝ 10253-2, ςειρά 3 

15 21,3 2,6 2,6 

20 26,9 2,6 2,6 

25 33,7 2,6 3,2 

32 42,4 2,6 3,6 

40 48,3 2,6 3,6 

50 60,3 2,9 3,6 

65 76,1 2,9 3,6 

80 88,9 3,2 4,0 

 

   Τα τμιματα των ςωλθνϊςεων μεταξφ τουσ, όπωσ και με τα ειδικά τεμάχια κα ςυνδεκοφν με 

θλεκτροςυγκόλλθςθ. 
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   Οι ςυγκολλιςεισ των τμθμάτων ςωλθνϊςεων μεταξφ τουσ, όπωσ και με τα ειδικά τεμάχια κα είναι 

μορφισ V, πάχουσ τουλάχιςτον όςο το πάχοσ του τοιχϊματοσ του αγωγοφ με μορφι αρμοφ ςφμφωνα 

και με το DIΝ 2559 (5.73) - χαρακτθριςτικόσ αρικμόσ ραφισ 1 για πάχθ μζχρι 3mm και 21 για 

μεγαλφτερα πάχθ. 

   Θ πρϊτθ ραφι ςυγκόλλθςθσ (ρίηα) κα πρζπει να γίνει με προςτατευτικό αζριο αργό, κακαρότθτασ 

99.9% και το υλικό προςκικθσ να είναι ςφμφωνα με το DIΝ 8559. Τα θλεκτρόδια κα είναι κατάλλθλα 

για τθν ποιότθτα υλικοφ των αγωγϊν, ςφμφωνα και με το DIΝ 1913. 

    Οι φλάντηεσ, όπου αυτζσ εγκαταςτακοφν, κα είναι χαλφβδινεσ κατά ΕΝ 1092-1, προςυγκόλλθςθσ, 

με λαιμό ςυγκολλιςεωσ, ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 25 Bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 120oC, 

ονομαςτικισ διαμζτρου όςθ είναι κάκε φορά θ ονομαςτικι διάμετροσ των προσ διαςφνδεςθ 

τεμαχίων, για τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ λειτουργικζσ ςυνκικεσ. Κάκε φλάντηα κα ζχει τουσ  

αντίςτοιχουσ κοχλίεσ και τα περικόχλια, όπωσ και το απαιτοφμενο παρζμβυςμα. Τα παρεμβφςματα  

των φλαντηϊν κα είναι επίπεδα από μαλακό υλικό. Οι κοχλίεσ ςφςφιξθσ κα είναι εξάγωνοι κατά DIΝ 

 601, ενϊ τα περικόχλια εξάγωνα, κατά DIΝ 555. 

       Μετά το τζλοσ όλων των εργαςιϊν ςυναρμολόγθςθσ των κερμικϊν υποςτακμϊν, ςυγκόλλθςθσ 

των ςωλθνϊςεων και ειδικϊν τεμαχίων και υδραυλικϊν δοκιμϊν  και πριν τθν εγκατάςταςθ τθσ 

κερμικισ μόνωςθσ οι αγωγοί, τα ειδικά τεμάχια και οι φλάντηεσ κα βαφοφν ςτθν εξωτερικι τουσ 

επιφάνεια με μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικισ βαφισ . 

 

f) Φίλτρα 

 

      Στο δευτερεφον όπωσ και ςτο τριτεφον κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ κα εγκαταςτακοφν  

φίλτρα (προςαγωγι δευτερεφοντοσ - επιςτροφι  τριτεφοντοσ). 

   Τα φίλτρα κα είναι φλαντηωτά ι με ςπείρωμα και κα φζρουν γαλβανιςμζνο διάτρθτο ζλαςμα 

κυλινδρικό με δυνατότθτα εξάρμωςθσ (με αφαίρεςθ φλαντηωτοφ ι βιδωτοφ πϊματοσ). Οι διαςτάςεισ 

των οπϊν (μζγεκοσ mesh) κα πρζπει να είναι μικρότερεσ από 1mm. Οι ωτίδεσ και τα παρεμβφςματα 

κα είναι ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ αυτισ. 

   Το φίλτρο του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ κα είναι χυτοςιδθρό ι χυτοχαλφβδινο, ονομαςτικισ 

πιζςεωσ PN 16bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ  120°C. 

  Το φίλτρο του τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ κα είναι ορειχάλκινο ι χυτοςιδθρό,  ονομαςτικισ πιζςεωσ 

PN 16bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ  90°C. 

  Θ διάμετροσ των φίλτρων κα είναι ίδια με τθν διάμετρο των ςωλθνϊςεων του δευτερεφοντοσ και 

του τριτεφοντοσ δικτφου ϊςτε να εκπλθρϊνεται θ απαίτθςθ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πτϊςθσ πίεςθσ 

δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ , ανάλογα και με το μζγεκοσ του κερμικοφ υποςτακμοφ. 

 

  Στο ςϊμα των φίλτρων κα αναγράφονται ανεξίτθλα θ ονομαςτικι διάμετροσ, θ  ονομαςτικι πίεςθ 

και το εργοςτάςιο  καταςκευισ.    
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g) Βαλβίδα αςφαλείασ 

 

        Στθν ζξοδο κερμοφ νεροφ του τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ κα εγκαταςτακεί βαλβίδα αςφαλείασ ςε 

κατάλλθλθ υποδοχι τθσ ςωλινωςθσ. 

   Θα είναι ορειχάλκινθ PN16 , τφπου γωνιακι με ελατιριο, με   ςπείρωμα. Θα είναι, ανάλογθσ με το 

μζγεκοσ του κερμικοφ υποςτακμοφ διαμζτρου και πιζςεωσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΘΕΜΙΚΟΥ 

ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ 

(mm) 

ΡΙΕΣΘ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

(bar) 

Q100 DΝ 20 4 

Q150 DΝ 25 4 

Q200 DΝ 25 4 

Q300 DΝ 32 4 

Q320 DΝ 32 4 

Q350 DΝ 32 4 

Q500 DΝ 40 5 

Q600 DΝ 40 5 

 

   Θ βαλβίδα αςφαλείασ κα είναι πλιρουσ διαδρομισ, δθλαδι ςε πίεςθ μζχρι και 1,1 τθσ πίεςθσ 

λειτουργίασ τθσ βαλβίδασ κα ελευκερϊνεται όλθ θ  διατομι. 

Θ βαλβίδα κα πρζπει να κλείνει ςτεγανά ςε πιζςεισ μικρότερεσ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ αυτισ. 

     Στο ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα πρζπει να αναγράφεται ανεξίτθλα θ πίεςθ λειτουργίασ τθσ βαλβίδασ , θ  

ονομαςτικι διάμετροσ και  ο καταςκευαςτισ αυτισ.  

 

h) Μανόμετρα 

 

    Στο κερμικό υποςτακμό κα εγκαταςτακεί ζνα (1) μανόμετρο 0-6 bar για τθ λιψθ και ανάγνωςθ τθσ 

πίεςθσ επιςτροφισ τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ. Θα ζχει πλάκα ενδείξεων ωρολογιακοφ τφπου 

διαμζτρου τουλάχιςτον 60mm. 

Θ πλάκα ενδείξεων κα ζχει υποδιαιρζςεισ μζχρι και 0.1 - 0.2bar. 

Θα είναι γεμάτο με λάδι ςιλικόνθσ για τθν προςταςία από τουσ   κραδαςμοφσ. 

Τα μανόμετρα κα είναι κάκετθσ τοποκζτθςθσ με ςπείρωμα ςτο κάτω μζροσ του οργάνου, για τθν  

προςαρμογι του ςτθ ςωλινωςθ. Στθ ςωλινωςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα υπάρχουν οι 

κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν τοποκζτθςθ των μανομζτρων.     Θ κλάςθ ακριβείασ δεν κα υπερβαίνει 

τθν τιμι 1.6 (μζγιςτθ απόκλιςθ +-1.6%) 
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i) Μονϊςεισ 

 

      Για τθ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων του Θ/Υ  ιςχφουν όλα τα αναφερόμενα 

παρακάτω  περί μονϊςεων του τριτεφοντοσ δικτφου . 

     Ο εναλλάκτθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα μονωκεί με τυποποιθμζνο διαιρετό κάλυμμα με υλικό 

διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ ελεφκερθσ CFC , με πλαςτικά κάλυμμα διαιροφμενο ϊςτε να επιτρζπει 

τθν εφκολθ ςυναρμογι /αποςυναρμογι χωρίσ τθν καταςτροφι τον μονωτικοφ περιβλιματοσ, 

κατάλλθλου πάχουσ, ϊςτε θ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ του προςτατευτικοφ  καλφμματοσ να μθν 

υπερβαίνει τουσ 30°C. Θ ςυναρμογι των δφο τμθμάτων του καλφμματοσ κα γίνεται με κατάλλθλα 

clips.  Το ελάχιςτο πάχοσ του μονωτικοφ περιβλιματοσ κα είναι 30 mm. 

  Το προκαταςκευαςμζνο μονωτικό περίβλθμα κα είναι κατάλλθλο για μζγιςτθ κερμοκραςία 110° C  

και κερμοκραςία ςυνεχοφσ λειτουργίασ 100° C εξαςφαλίηοντασ μζγιςτο ςυντελεςτι κερμικισ  

αγωγιμότθτασ 0,032 W/m2Κ. Θ κλάςθ προςταςίασ για τθν φωτιά κα είναι Class F ςφμφωνα με το 

πρότυπο DΙΝ 4102 Β3. 

   Οι ιδιότθτεσ κα πιςτοποιοφνται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτι. Τα μονωτικά κελφφθ κα 

προζρχονται από τον καταςκευαςτι των κερμικϊν ςτοιχείων εναλλαγισ και οι διαςτάςεισ τουσ κα 

είναι ςφμφωνεσ προσ αυτά.  

 

j) Θλεκτρικόσ πίνακασ κερμικοφ  υποςτακμοφ τθλεκζρμανςθσ 

        

    Οι ςυςκευζσ κερμιδομζτρθςθσ, προγραμματιςτισ λειτουργίασ και βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων κα  

είναι τοποκετθμζνεσ ςε μεταλλικό πίνακα  από λαμαρίνα DΚ πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm (ο οποίοσ  

κα χωρίηεται ςε δφο τμιματα με κατάλλθλο ζλαςμα). 

    Ο πίνακασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με εμπρόςκια κφρα ςε μεταλλικό πλαίςιο από λαμαρίνα του 

ίδιου πάχουσ με τθ λαμαρίνα του ερμαρίου και κα φζρεται ςε ιςχυρισ καταςκευισ μεταλλικοφσ  

μεντεςζδεσ επί τθσ μιασ πλευράσ του ερμαρίου. Θ εμπρόςκια κφρα κα κλείνει επί του μεταλλικοφ 

πλαιςίου μζςω κατάλλθλου περιςτροφικοφ μθχανιςμοφ. 

   Θ ενδιάμεςθ πλάκα ςτερζωςθσ του μετρθτι κερμότθτασ και του θλεκτρονικοφ ρυκμιςτι κερμικοφ 

φορτίου κα είναι καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα ντεκαπζ πάχουσ 2mm.  Θα είναι καταςκευαςμζνθ 

ωσ ενδιάμεςθ κφρα ςτερεωμζνθ επί ιςχυρϊν μεντεςζδων ςτο εςωτερικό μζροσ του πλαιςίου όπιςκεν 

τθσ εμπρόςκιασ κφρασ.   Θ ενδιάμεςθ πλάκα - κφρα κα κλειδϊνει με τθ χριςθ κατάλλθλου κλειδιοφ 

ίδιου για όλουσ τουσ πίνακεσ ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του πίνακα 

υποςτακμοφ τθλεκζρμανςθσ. Θ ςτερζωςθ των οργάνων ρφκμιςθσ και μζτρθςθσ κερμικοφ φορτίου κα 

γίνει επί τθσ ενδιάμεςθσ κφρασ ςφμφωνα με τισ διαςτάςεισ των οργάνων και τισ οδθγίεσ των 

καταςκευαςτϊν των οργάνων. 

   Το εςωτερικό του πίνακα, κα είναι διαμορφωμζνο ζτςι ϊςτε να τοποκετθκοφν ς’ αυτό: 

 ο γενικόσ αςφαλειοαποηεφκτθσ ράγασ ι εναλλακτικά μικροαυτόματοσ ράγασ 

 θ ενδεικτικι λυχνία 

 τα απαραίτθτα κλζμενσ ράγασ για τθν εκτζλεςθ των ςυνδζςεων 
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 τα πλαςτικά κανάλια όδευςθσ καλωδίων 

  Τα απομονωτικά προςτατευτικά όργανα, διακόπτεσ, κλεμοςειρζσ, ηυγοί τροφοδοςίασ κα 

 τοποκετθκοφν ςτθν πίςω πλευρά του ερμαρίου και κα ςτερεωκοφν χωρίσ να διατρθκεί ςε καμία 

περίπτωςθ θ πίςω πλευρά του πίνακα. 

    Ολόκλθρθ θ μεταλλικι καταςκευι (ερμάριο, κφρεσ, βάςθ ςτερζωςθσ οργάνων) κα βαφεί ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ μετά από αμμοβολι με μια ςτρϊςθ βαςικοφ χρϊματοσ (αςτάρι) και δφο 

ςτρϊςεισ βάςεωσ εποξειδικισ ρθτίνθσ χρϊματοσ RAL 7030. 

  Ο παραπάνω μεταλλικόσ πίνακασ κα ζχει βακμό προςταςίασ I54. Οι διαςτάςεισ του κα επιτρζπουν 

τθν ευχερι εκτζλεςθ ςυνδζςεων και ςυναρμολόγθςθ - αποςυναρμολόγθςθ των υλικϊν ςτο 

εςωτερικό τουσ. 

   Σε κατάλλθλθ κικθ εντόσ του πίνακα κα υπάρχει αντίγραφο τθσ θλεκτρικισ ςυνδεςμολογίασ του 

πίνακα. 

   Για τθν είςοδο των καλωδίων κα φζρει ςτυπιοκλίπτεσ  PG9 και PG11  . Τα κλζμενσ κα φζρουν 

ενδείξεισ και αρίκμθςθ για τθ ςωςτι ςυνδεςμολογία τουσ  και ςτθν πλάτθ του αριςτεροφ μζρουσ του 

πίνακα κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ πινακίδα με το ςχζδιο ςυνδεςμολογίασ αυτϊν. 

      Πλεσ οι θλεκτρολογικζσ ςυνδζςεισ ςυςκευϊν, οργάνων και αιςκθτθρίων του κερμικοφ Υ/Σ με τον 

προγραμματιςτι λειτουργίασ, κα πραγματοποιοφνται μζςω των κλζμενσ ράγασ του πίνακα. Στθ 

ςυνζχεια μζςω καλωδιϊςεων ικανοφ μικουσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ανοιγοκλείνει θ ενδιάμεςθ 

πόρτα του πίνακα, κα γίνονται οι ςυνδζςεισ με τον προγραμματιςτι λειτουργίασ. Οι καλωδιϊςεισ 

διαςφνδεςθσ του προγραμματιςτι με τθν κλεμοςειρά κα οδεφουν εντόσ ςπιράλ καλωδίων Φ 8mm. 

   Ο μεταλλικόσ πίνακασ κα είναι ςτερεωμζνοσ ςτο πλαίςιο του κερμικοφ υποςτακμοφ με τρόπο που  

να μθν παρεμποδίηονται οι ενζργειεσ, από το προςωπικό, για τθ λιψθ μζτρων, τον ζλεγχο και τισ 

απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ. 

 

k) Δοκιμζσ-ζλεγχοι-πιςτοποιθτικά 

 

   Για κάκε υπό παράδοςθ κερμικό υποςτακμό κα κατατίκεται πιςτοποιθτικό υδραυλικισ δοκιμισ  

του εργοςταςίου καταςκευισ.  Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου τθσ πτϊςθσ πίεςθσ ςτθν 

ονομαςτικι παροχι κάκε μεγζκουσ κερμικοφ Υ/Σ, που κα γίνει µζςω καταλλιλων μετριςεων µε 

δαπάνεσ του Αναδόχου. 

   Σε όλα τα ςτοιχεία και ςυςκευζσ που απαρτίηουν τθ διάταξθ ρφκμιςθσ κα αναγράφεται ανεξίτθλα ο  

τφποσ τουσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.  

    Για τα υλικά όπωσ δικλείδεσ, δικλείδεσ αντεπιςτροφισ, θλεκτροκινθτιρεσ, φίλτρα, που 

αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ  παραγράφουσ κα αναγράφεται ςτο ςϊμα τουσ ανεξίτθλα 

τουλάχιςτον θ ονομαςτικι διάμετροσ, θ ονομαςτικι πίεςθ, εργοςτάςιο καταςκευισ.  

  Ο προμθκευτισ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα προςκομίςει ζντυπα όλων των δικλείδων και του 

αντεπίςτροφου, όπου κα αναφζρονται όλα τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά τουσ, υλικά 

καταςκευισ, εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ και διάγραμμα μεγίςτων πιζςεων - κερμοκραςιϊν.  
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   Για τα αιςκθτιρια κα προςκομιςκοφν ζντυπα όπου κα φαίνεται θ ευαιςκθςία τουσ και θ καμπφλθ 

κερμοκραςίασ - μεταβολισ του θλεκτρικοφ ρυκμιςτικοφ μεγζκουσ.  

   Οι θλεκτροκινθτιρεσ των δικλείδων κα διακζτουν ενςωματωμζνθ διάταξθ αςφαλείασ 

θλεκτροκινθτιρα (fail safety action), ςε ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο DIN EN 14597. 

   Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει πλιρεισ καταλόγουσ ανταλλακτικϊν (spare parts) 

όλων των επιμζρουσ μερϊν του κερμικοφ υποςτακμοφ που διατίκενται από τα εκάςτοτε εργοςτάςια  

καταςκευισ και παρζχουν μελλοντικι υποςτιριξθ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ προϊόντων που κα 

εγκαταςτακοφν. Θ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, όλεσ οι δικλείδεσ 

ρφκμιςθσ φορτίου και διαφορικισ πίεςθσ και οι θλεκτροκινθτιρεσ τουσ κα ςυνοδεφονται από 

μθχανολογικό και θλεκτρολογικό ςχζδιο όπου κα αποτυπϊνονται τα επί μζρουσ εξαρτιματα των 

μερϊν τουσ κακϊσ και οι κωδικοί παραγγελίασ (part list numbers). Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

δεςμευτεί εγγράφωσ για τθν διάκεςθ των επί μζρουσ εξαρτθμάτων για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα 10 

ετϊν ϊςτε να είναι εφικτι θ ςυντιρθςθ των υλικϊν.  

  Τα ζγγραφα που πρζπει να προςκομιςτοφν είναι: 

 Ριςτοποιθτικά καταςκευαςτι υλικϊν κατά ISO 9001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ποιότθτασ,  

 Ριςτοποιθτικά καταλλθλόλθτασ CE και ςυμμόρφωςθσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία PED 

97/23/EC για εξοπλιςμό υπό πίεςθ,  

 Τεχνικά εγχειρίδια με τα καταςκευαςτικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά όλων των υλικϊν 

(εναλλακτϊν, δικλείδων, θλεκτροκινθτιρων, φίλτρων, μονωτικϊν υλικϊν, κλπ.) 

ςυνοδευόμενο από ςχζδιο / ςκαρίφθμα αυτϊν.  

 Τα διαγράμματα Ρίεςθσ – Θερμοκραςίασ των προςφερόμενων δικλείδων (Pressure – 

Temperature ratings),  

 Ριςτοποιθτικά κατά ΕΝ 10204 2.2 για τα υλικά καταςκευισ και πιςτοποιθτικά ελζγχου και  

δοκιμϊν κατά DIN 50049/ EN 10204 ι ιςοδφναμου,  των δικλείδων, βαλβίδων,  

αντεπίςτροφου,  των μανομζτρων κλπ. 

 Ριςτοποίθςθ των ςυντελεςτϊν κερμικισ αγωγιμότθτασ των μονωτικϊν υλικϊν από τον 

καταςκευαςτι. Ριςτοποίθςθ αντοχισ των μονωτικϊν υλικϊν ςτθν φωτιά από τον 

καταςκευαςτι 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ από 2 ζτθ  

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ 

 

     Ο κερμικόσ Υποςτακμόσ (Θ/Υ) αποτελεί ενιαίο ςυγκρότθμα ςε κατάλλθλθ βάςθ, όπου φζρονται 

όλα τα όργανα και εξαρτιματα για τθν ομαλι και αυτόματθ λειτουργία αυτοφ. Αποτελείται από τον 

εναλλάκτθ κερμότθτασ, τθν θλεκτροκίνθτθ ρυκμιςτικι βαλβίδα πρωτεφοντοσ, το μθχανικό φίλτρο 

πρωτεφοντοσ, τον κερμιδομετρθτι   και τον προγραμματιςτι λειτουργίασ με τα παρελκόμενα αυτϊν. 

 



ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΔΙ.ΡΑ.Ε.  ΣΕΩΝ 
 

 
128 

    Ο Θ/Υ κα εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλο χϊρο ςτα λεβθτοςτάςια του κάκε κτιρίου ςφμφωνα και με τα 

ςχετικά άρκρα του Κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ. Θ κζςθ κα υποδεικνφεται από τθν επίβλεψθ του 

ζργου. Θα ςτερεωκεί ςτο δάπεδο με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ γωνίεσ και βφςματα (τφπου UΑT ι 

HILTI). Αν χρειάηεται θ βάςθ του Θ/Υ να κοντφνει, θ μετατροπι κα γίνει από τον ανάδοχο χωρίσ 

πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Τα τοποκετοφμενα ςτθρίγματα κάκε ςωλινωςθσ κα πρζπει να βρίςκονται ςε 

απόςταςθ το πολφ 2m μεταξφ τουσ.  

Ο Θ/Υ φζρει τζςςερισ (4) αναμονζσ ςφνδεςθσ με το πρωτεφον και δευτερεφον δίκτυο. Στισ αναμονζσ  

κα ςυνδεκοφν οι ςωλινεσ του δευτερεφοντοσ και τριτεφοντοσ δικτφου. 

 

3.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ  ΔΕΥΤΕΕΥΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΤΙΙΩΝ 

 

     Ωσ δευτερεφον εςωτερικό δίκτυο τθλεκζρμανςθσ νοείται το τμιμα δικτφου που παρεμβάλλεται 

μεταξφ του κερμικοφ υποςτακμοφ και των δικλείδων αναμονισ ςφνδεςθσ ςτο δευτερεφον υπόγειο 

δίκτυο διανομισ Τθλεκζρμανςθσ. 

      

    Το τμιμα του δευτερεφοντοσ εςωτερικοφ δικτφου κα καταςκευαςτεί με προμονωμζνουσ ςωλινεσ 

πολυπροπυλενίου PPR-CT  όπωσ και το υπόλοιπο δευτερεφον δίκτυο διανομισ τθσ τθλεκζρμανςθσ. 

Ιςχφουν   οι προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ 4.3.6.1   τθσ παροφςασ, τόςο για τα ειδικά 

τεμάχια και εξαρτιματα όςο και για τισ ςυγκολλιςεισ και τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ.  

    Πλα τα υλικά για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ 

μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 από 

διαπιςτευμζνο φορζα  πιςτοποίθςθσ.  

   Οι δφο ςωλινεσ (προςαγωγισ – επιςτροφισ) κα οδεφουν παράλλθλα και κα ςτερεϊνονται ανά  

διαςτιματα των 2 μζτρων ςε κατάλλθλα ςτθρίγματα ςτουσ τοίχουσ ι τισ οροφζσ των υπογείων των 

κτιρίων μζχρι τθν ςφνδεςι τουσ με τουσ αντίςτοιχουσ κερμικοφσ υποςτακμοφσ ςτισ αναμονζσ των 

χαλφβδινων ςφαιρικϊν  δικλείδων. Θ όδευςθ των ςωλινων κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ  

επίβλεψθσ κατά το δυνατό με τζτοιο τρόπο ϊςτε να  μθν παρεμποδίηονται οι λειτουργίεσ των χϊρων.     

   Για τον ςκοπό αυτό κα  χρθςιμοποιθκοφν ειδικά ςτθρίγματα κατάλλθλα για ςτιριξθ πλαςτικϊν 

προμονωμζνων ςωλινων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι των ςωλινων. Θ ςωςτι 

ςτιριξθ και τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ αντιδιαςτολικϊν διατάξεων 

κα οδθγεί ςε δίκτυο προμονωμζνων αγωγϊν το οποίο προςτατεφεται πλιρωσ από καταπονιςεισ 

λόγω διαςτολϊν. Οι κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ειδικά ςτθρίγματα 

αγκυροφμενα ςε ςτακερά οικοδομικά ςτοιχεία, τα οποία ςτθρίγματα κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ 

κατά μικοσ ςυςτολοδιαςτολι τουσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται αγκφρωςθ 

προκειμζνου οι ςυςτολοδιαςτολζσ να παραλθφκοφν εκατζρωκεν του ςθμείου αγκυρϊςεωσ. 

   Στθν τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ επί 

τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ του δευτερεφοντοσ δικτφου (των ςωλινων, καμπυλϊν, ταυ, 

ςυςτολϊν, πωμάτων, κοπι, προςυναρμολόγθςθ, ςυναρμολόγθςθ, θλεκτροςυγκόλλθςθ αυτϊν, θ 

καταςκευι των πάςθσ φφςεων μαςτϊν και κυακίων για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων και δικλείδων,  
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ο ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων, οι δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κακϊσ και κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ εργαςία για τθν κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τα πάςθσ φφςεωσ ελάςματα 

ενίςχυςθσ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ ςτιριξθσ, ζδραςθσ, πάκτωςθσ, ςτακερισ ανάρτθςθσ και 

ελατθριωτισ ανάρτθςθσ ςωλινων). 

 

a) Δικλείδεσ εκκζνωςθσ – εξαεριςμοφ και απομόνωςθσ  δευτερεφοντοσ   δικτφου 

 

Στο δευτερεφον   κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ κα εγκαταςτακοφν δικλείδεσ εκκζνωςθσ – 

εξαεριςμοφ και  απομόνωςθσ, ςφμφωνα με το λειτουργικό διάγραμμα  , όπωσ παρακάτω : 

 

1. Οι δικλείδεσ εκκζνωςθσ - εξαεριςμοφ του δευτερεφοντοσ εςωτερικοφ κυκλϊματοσ που κα 

εγκαταςτακοφν ςτθν προςαγωγι και επιςτροφι αντίςτοιχα κα είναι τφπου βαλβίδασ με μπίλια (ball 

valve), διαμζτρου DN ½’’, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 

100°C.Το ςϊμα των παραπάνω δικλείδων κα είναι χαλφβδινο, ποιότθτασ τουλάχιςτον P235GH, ενϊ τα 

κινοφμενα μζρθ αυτϊν (μπίλια και ςτζλεχοσ) κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Στο ςτζλεχοσ κα είναι 

προςαρμοςμζνο, με δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςισ του, το χειριςτιριο που κα είναι από 

γαλβανιςμζνο ςίδθρο. Θ πλιρθσ διαδρομι τθσ δικλείδασ από κζςθ "ανοιχτι" ςε κζςθ "κλειςτι" κα 

επιτυγχάνεται με ςτροφι του χειριςτθρίου 90°. Θα πρζπει θ κατάςταςθ ON/OFF τθσ δικλείδασ να 

υποδθλϊνεται από τθ ςχετικι κζςθ του χειριςτθρίου ςε ςχζςθ με τθ ςωλινωςθ όπωσ και να 

υπάρχουν τερματικζσ διατάξεισ ςτο χειριςτιριο ςε κζςθ ανοικτι και  κλειςτι. 

2.  Οι απομονωτικζσ δικλείδεσ δευτερεφοντοσ δικτφου κα είναι χειροκίνθτεσ, χαλφβδινεσ, τφπου 

βαλβίδασ με μπίλια (ball  valve) εξ ολοκλιρου ςυγκολλθτζσ ( μθ διαιροφμενεσ ), με φλαντηωτά  άκρα. 

- Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16 bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ Θmax 110oC. 

- Θα είναι ολικισ διατομισ (Full  Bore). 

- Το ςτζλεχοσ χειριςμοφ τθσ δικλείδασ κα είναι προςαρμοςμζνο κάκετα ςτθν διεφκυνςθ του 

ςωλινα και κα υπάρχει δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςισ του ενϊ το χειριςτιριό του κα είναι  

από γαλβανιςμζνο ςίδθρο. Θ πλιρθσ διαδρομι τθσ δικλείδασ από κζςθ “ανοικτι” ςε κζςθ 

“κλειςτι” κα επιτυγχάνεται με ςτροφι του χειριςτθρίου 90°. Θα πρζπει θ κατάςταςθ ON/OFF 

τθσ δικλείδασ να υποδθλϊνεται από τθ ςχετικι κζςθ του χειριςτθρίου ςε ςχζςθ με τθ 

ςωλινωςθ, όπωσ και να υπάρχουν τερματικζσ διατάξεισ ςτο χειριςτιριο ςε κζςθ ανοικτι και 

κλειςτι. 

- Το ςϊμα τθσ διάταξθσ των δικλείδων κα είναι χαλφβδινο, ποιότθτασ τουλάχιςτον P235GH ενϊ 

τα κινοφμενα μζρθ αυτϊν (μπίλιεσ και ςτελζχθ) κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- Το υλικό ςτεγάνωςθσ μεταξφ ςϊματοσ και μπίλιασ κα είναι τεφλόν ενιςχυμζνο με άνκρακα 

PTFE  Reinforced. 

- Ο άξονασ περιςτροφισ κα φζρει επιπρόςκετα, για τθν αποφυγι διαρροϊν προσ το 

περιβάλλον, δακτφλιο ςτεγάνωςθσ από EPDM ι VITON ι   PTFE. 

- Οι δικλείδεσ κα φζρουν απαραίτθτα ελατιριο (ανοξείδωτο) ϊςτε να εξαςφαλίηουν διαρκϊσ 

και υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ τθν αναγκαία πίεςθ επαφισ μεταξφ μπίλιασ και ζδρασ. 
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- Θ καταςκευι τθσ δικλείδασ κα είναι τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ εξϊκθςθ του άξονα (Blow 

out Proof). 

- Θα αναγράφεται ςτο ςϊμα των δικλείδων τουλάχιςτον θ ονομαςτικι διάμετροσ, θ 

ονομαςτικι πίεςθ και το εργοςτάςιο  καταςκευισ. 

- Οι δικλείδεσ διατομισ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ από DN150 κα φζρουν διάταξθ χειριςμοφ με 

μειωτιρα προςαρμοςμζνο ςτο ςτζλεχοσ τθσ  δικλείδασ. 

- Ο μειωτιρασ κα φζρει κατάλλθλο εξοπλιςμό για τθν προςαρμογι εξαγωνικοφ κλειδιοφ για 

χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ δικλείδασ. 

- Ο προμθκευτισ των δικλείδων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ΙSO 9001:2008 για τον 

ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό και κα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό κατά ΕΝ 10204-2.1 για τα υλικά 

και τισ  δοκιμζσ. 

- Ειδικά για τισ δικλείδεσ διατομισ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ από DN 100 κα προςκομιςκοφν 

πιςτοποιθτικά κατά ΕΝ 10204-3.1 για κάκε  δικλείδα. 

- Οι δικλείδεσ κα δοκιμαςκοφν ςφμφωνα με το ΕΝ 12266:2012 με επιτρεπόμενθ διαρροι 

leakage rate A. 

- Θα κατατεκεί πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία PED 97/23/EC module H. 

- Ο προμθκευτισ των δικλείδων κα προςκομίςει ζντυπα όπου κα αναφζρονται όλα τα 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά τουσ, υλικά καταςκευισ, εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ 

και διάγραμμα μεγίςτων πιζςεων - κερμοκραςιϊν. 

- Κατά τθν παραλαβι κα προςκομιςκοφν τα  κατάλλθλα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχου 

των υλικϊν. 

- Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ τθν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 

4.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΤΙΙΩΝ 

 

    Ωσ τριτεφον δίκτυο νοείται το τμιμα του δικτφου ςωλθνϊςεων  που ςυνδζει το δευτερεφον  του 

κερμικοφ υποςτακμοφ  με τθν υφιςτάμενθ Κεντρικι Θζρμανςθ (Κ.Θ.) του κτιρίου (ςυλλζκτεσ ι 

αγωγοί προςαγωγισ – επιςτροφισ).   

     

   Το τμιμα αυτό κα καταςκευαςτεί από χαλυβδοςωλινα  χωρίσ ραφι από χάλυβα 2350Θ κατά ΕΝ 

10216-2 ι 235TR1 κατά ΕΝ 10216-1, για διατομζσ από DΝ15 μζχρι και DΝ50 και με ραφι από 

χάλυβα 235TR1/TR2 ι 2350Θ κατά ΕΝ 10217-1 ι ΕΝ 10217-2, για διατομζσ μεγαλφτερεσ από DΝ50 

, που κα προμθκεφςει ο ανάδοχοσ του ζργου και με ειδικά τεμάχια (βάνεσ, γωνίεσ, καμπφλεσ, ταυ 

κτλ) ανάλογων προδιαγραφϊν και άριςτθσ ποιότθτασ και με αντοχι ςε ονομαςτικι πίεςθ PN 16 bar  

τουλάχιςτον. Οι διαςτάςεισ των χαλυβδοςωλινων κα είναι για κάκε ονομαςτικι διάμετρο ςφμφωνα 

με τα ΕΝ 10220, ΕΝ 10217-1, ΕΝ 10217-2, ΕΝ 10216-2, ΕΝ 10216-1. 

    Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων μπορεί να είναι λυόμενεσ (βιδωτζσ ι φλατηωτζσ) ι ςτακερζσ 

(ςυγκολλθτζσ). 
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   Σε περίπτωςθ λυόμενων ςυνδζςεων τα εξαρτιματα και τα ειδικά τεμάχια κα είναι από 

μαλακτοποιθμζνο χυτοςίδθρο (μαγιάμπλ) κατά ΕΝ 10242, με ενιςχυμζνα χείλθ ςτθν περιοχι τθσ 

εςωτερικισ κοχλιϊςεωσ (κορδονάτα), κατά ΕΛΟΤ 567. Το ςπείρωμα κα είναι ςφμφωνα με τον 

κανονιςμό ΕΛΟΤ 267.1, ΙSO  7-1. 

   Σε περίπτωςθ ςτακερϊν (ςυγκολλθτϊν) ςυνδζςεων τα εξαρτιματα κα είναι χαλφβδινα χωρίσ ραφι, 

από χάλυβα Steel Grade P235GH ι P235TR2, ςφμφωνα με το ΕΝ 10253- 2, type B, πάχουσ τοιχϊματοσ 

ςειράσ 3, για καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ ςυγκεντρωτικοφ τφπου και για τα πϊματα τερματικά 

κατάλλθλα για τθν πίεςθ λειτουργίασ του δικτφου που εξυπθρετοφν. Καμπφλα τεμάχια διαφορετικισ 

γωνίασ κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα από καμπφλεσ 90°. Τα τεμάχια ςυςτολισ (ςυςτολικό) κα είναι 

 ςυγκολλθτά, ςυγκεντρωτικοφ τφπου. Σωλθνϊςεισ και ειδικά τεμάχια διαφορετικισ ποιότθτασ 

γίνονται δεκτά, εφόςον είναι καλφτερθ από τθν αναφερόμενθ ςτο παρόν  άρκρο. 

   Για τθν ςτερζωςθ των ςωλινων ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

   Θ ςφνδεςθ του τριτεφοντοσ δικτφου ςτθν εγκατάςταςθ Κ.Θ. του κτιρίου κα γίνεται ςε κατάλλθλεσ 

κζςεισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ λειτουργία του κυκλοφορθτι και θ ετοιμότθτα και ενεργοποίθςθ 

όλων των διατάξεων αςφάλειασ και ςυμπλιρωςθσ νεροφ (κλειςτό δοχείο διαςτολισ, βαλβίδα 

αςφάλειασ, αυτόματοσ  πλιρωςθσ). 

     Θ εγκατάςταςθ κεντρικισ κζρμανςθσ κάκε κτιρίου του ςυγκροτιματοσ διακζτει λζβθτα ο οποίοσ 

κα απομονωκεί με τθν τοποκζτθςθ απομονωτικισ δικλείδασ  χαλφβδινθσ  τφπου ςφαίρασ, PN16 bar, 

ονομαςτικισ διαμζτρου ίςθσ με εκείνθ τθσ ςωλινωςθσ ςτθν κζςθ ςτθν οποία τοποκετείται. Θ 

δικλείδα κα τοποκετείται πάντοτε ςτθν προςαγωγι (είςοδο) του λζβθτα (επιςτροφι από τα 

κερμαντικά ςϊματα).Θ τοποκζτθςθ τθσ δικλείδασ ςτθν επιςτροφι (ζξοδο) του λζβθτα (προςαγωγι  

κερμαντικϊν ςωμάτων) είναι επιτρεπτι   ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ   και κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με 

τθν επίβλεψθ και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι πρϊτον μεταξφ του λζβθτα και του 

αποφρακτικοφ κα παρεμβάλλεται πάντοτε αςφαλιςτικι διάταξθ υπερπίεςθσ θ κζςθ και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ  κα υποδεικνφονται από τθν επίβλεψθ και δεφτερον ότι ο άνω οριακόσ 

κερμικόσ διακόπτθσ  (πυροςτάτθσ) του λζβθτα κα μετατίκενται επίςθσ μεταξφ   του αποφρακτικοφ και 

του λζβθτα. 

  Σε κάκε περίπτωςθ κα εκτελείται οποιαδιποτε μικροεργαςία απαιτθκεί για τθν καλφτερθ 

ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν υφιςταμζνθ εγκατάςταςθ Κ.Θ. του  κτιρίου. 

  Ρριν τθν εγκατάςταςθ τθσ κερμικισ μόνωςθσ οι αγωγοί, τα ειδικά τεμάχια και οι φλάντηεσ κα 

βαφοφν ςτθν εξωτερικι τουσ επιφάνεια με μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικισ βαφισ μινίου ι μίασ 

ςτρϊςθσ κατάλλθλθσ αντιδιαβρωτικισ βαφισ για μεταλλικζσ επιφάνειεσ και κερμοκραςίεσ 120οC. 

   Κατά τθν παραλαβι των εργαςιϊν κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν, 

ελζγχου και υλικϊν για ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια και φλάντηεσ, που κα ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με 

τα κακοριηόμενα ςτο ΕΝ  10204. 

    Πλα τα υλικά για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ 

μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 από 

διαπιςτευμζνο φορζα  πιςτοποίθςθσ. Τα υλικά πρζπει να φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ  

Ζνωςθσ. 
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   Στθν τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ επί 

τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ  του τριτεφοντοσ δικτφου (των ςωλινων, καμπυλϊν, ταυ, ςυςτολϊν, 

πωμάτων, κοπι, προςυναρμολόγθςθ, ςυναρμολόγθςθ, θλεκτροςυγκόλλθςθ αυτϊν, θ  

καταςκευι των πάςθσ φφςεων μαςτϊν και κυακίων για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων και δικλείδων, 

ο ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων, οι δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κακϊσ και κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ εργαςία για τθν κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τα πάςθσ φφςεωσ ελάςματα 

ενίςχυςθσ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ ςτιριξθσ, ζδραςθσ, πάκτωςθσ, ςτακερισ ανάρτθςθσ και 

ελατθριωτισ ανάρτθςθσ ςωλινων). 

 

a) Συγκολλιςεισ 

 

    Τα τμιματα των ςωλινων κα ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ με θλεκτροςυγκόλλθςθ. 

    Σχετικά εφαρμοηόμενα πρότυπα ςυγκολλιςεων: ΕΝ499, ΕΝ25817, 1306761, ΕΝ288-1, ΕΝ288-2, 

ΕΝ288-3, ΕΝ1011, 1308501-1, 1301106-3, ΕΝ287-1, ΕΝ729-1, ΕΝ729-3, ΕΝ719, ΕΝ473, ΕΝ719, 

ΕΝ10204, ΕΝ29692. 

     Κατά τθν εκτζλεςθ των ςυγκολλιςεων κα τθροφνται οι απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ729-3 και κα 

ιςχφει το πρότυπο ΕΝ288. Οι κανόνεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ κα είναι 

ςφμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ1011. Ο Ανάδοχοσ κα ακολουκιςει τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ, 

εκτζλεςθσ και ελζγχου των ςυγκολλιςεων και κα τθρεί τα αναφερόμενα πρότυπα. 

    Ρρζπει να γίνεται κατάλλθλθ επιλογι των ςωλινων, πριν τθ ςυγκόλλθςθ, ϊςτε να ταυτίηονται οι 

εξωτερικζσ τουσ διάμετροι. Οι μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ είναι 1mm και όχι μεγαλφτερεσ  

από το 30% του πάχουσ. Οι προσ ςυγκόλλθςθ ςωλινεσ κα πρζπει, για τθν εκτζλεςθ αυτισ, να είναι 

ςωςτά ςτερεωμζνεσ και κεντραριςμζνεσ μεταξφ τουσ, με χριςθ κατάλλθλων περιλαιμίων. Οι περιοχζσ  

τθσ ςυγκόλλθςθσ κα κακαρίηονται καλά με βοφρτςεσ χαλφβδινεσ ι παρόμοιεσ. Το κεντράριςμα των  

ςωλινων κα γίνει ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ διαςταφρωςθ ραφϊν, περιςτρζφοντασ κατάλλθλα τουσ 

ςωλινεσ, αλλά και να ταιριαςτοφν οι εκκεντρότθτεσ μεταξφ τουσ (1309330-2 και ΕΝ25817-6.5). Οι 

πικανζσ εκκεντρότθτεσ κα διορκϊνονται με τθ χριςθ κατάλλθλων περιλαιμίων κεντραρίςματοσ. 

 

    Στθν περίπτωςθ που το άκρο ςωλινωςθσ ζχει παραμορφωκεί, τότε κα αφαιρείται κυλινδρικό 

τμιμα κατάλλθλου μικουσ, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

   Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ςυγκόλλθςθσ κα πρζπει να ελζγχονται καλά οι ςωλινεσ για τθν φπαρξθ 

ςτερεϊν αντικειμζνων ςτο εςωτερικό αυτϊν και κα κακαρίηονται. Σε κάκε διακοπι των εργαςιϊν 

πρζπει να αςφαλίηονται όλα τα ανοίγματα των ςωλινων με πλαςτικά καλφμματα ι λαμαρίνα (με 

προςωρινι ςυγκόλλθςθ). 

   Τα άκρα των προσ ςυγκόλλθςθ ςωλινων, ςτθν περιοχι τθσ ςυγκόλλθςθσ, κα είναι απαλλαγμζνα 

από ςκουριά. Ο βακμόσ ςκουριάσ δεν κα ξεπερνά το επίπεδο C του 1308501 -1. 

 

    Δεν κα εκτελοφνται ςυγκολλιςεισ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ μικρότερεσ των 5°C.Πλεσ οι 

ςυγκολλιςεισ κα είναι μορφισ V (για όλα τα πάχθ >3mm), πάχουσ τουλάχιςτον όςο το πάχοσ του  
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τοιχϊματοσ του αγωγοφ, με μορφι αρμοφ (προετοιμαςία ραφισ) ςφμφωνα με το 1306761. 

   Θ πρϊτθ ραφι ςυγκόλλθςθσ (ρίηα) κα γίνει οπωςδιποτε με τθν μζκοδο ΤIG (θλεκτρόδιο 

βολφραμίου και προςταςία με αζριο Αrgon κακαρότθτασ 99,9%). Το υλικό προςκικθσ και θ επιλογι  

των θλεκτροδίων για τισ ςυγκολλιςεισ (είδοσ και διάμετροσ) κα είναι ςφμφωνα με το ΕΝ288-5 και 

ΕΝ499, για τθν ποιότθτα του υλικοφ και το πάχοσ των ςωλινων. 

    Σε κάκε ραφι ςυγκολλιςεωσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του προσ ςυγκόλλθςθ 

αγωγοφ κα εκτελοφνται τουλάχιςτον δφο περιμετρικζσ ςυγκολλιςεισ (πάςα). 

Τα θλεκτρόδια κα φυλάςςονται ςε ξθρό χϊρο. 

   Μετά κάκε “πάςο” θλεκτροςυγκόλλθςθσ κα γίνεται τρόχιςμα. Οι ςυγκολλιςεισ κα γίνονται με 

τρόπο που να αποφεφγονται τάςεισ και ςτρεβλϊςεισ κατά τθν ψφξθ. 

   Απαγορεφεται οποιαδιποτε άςκοπθ διακοπι τθσ ςυγκόλλθςθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ αλλαγισ 

θλεκτροδίου ι αλλαγισ τθσ κζςθσ του ςυγκολλθτι. 

     Αν δοκοφν από τον προμθκευτι των ςωλινων ειδικότερεσ οδθγίεσ για τθ ςυγκόλλθςθ, κα πρζπει 

αυτζσ να τθρθκοφν. 

   Κατά τθν κοπι τεμαχίων και τμθμάτων του αγωγοφ ςτθ κζςθ του ζργου, πριν τθ ςυγκόλλθςι τουσ 

κα πρζπει αυτά να τροχίηονται ςτα άκρα τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνα για τθ 

ςυγκόλλθςι τουσ (ISO6761, ΕΝ29692). 

     Θ προςυγκόλλθςθ (tackweld) των ςωλινων για ςυγκράτθςθ μεταξφ τουσ και εκτζλεςθ τθσ 

κανονικισ ςυγκόλλθςθσ κα γίνεται με τρόπο που να αποτελεί θ ςυγκόλλθςθ αυτι μζροσ τθσ τελικισ 

ςυγκόλλθςθσ. Θα γίνεται δθλαδι με τιρθςθ των προδιαγραφϊν τθσ κανονικισ ςυγκόλλθςθσ. Θα 

αποτελεί το πρϊτο πάςο, καταλαμβάνοντασ ςυνολικό μικοσ τουλάχιςτον το 25% τθσ περιμζτρου,  

ϊςτε να μθν υπάρχει ο κίνδυνοσ παραμόρφωςθσ ι ςπαςίματοσ. Το ελάχιςτο μικοσ του κάκε 

τμιματοσ τθσ προςυγκόλλθςθσ κα είναι για ςωλινεσ διαμζτρου DΝ<150mm τουλάχιςτον 5 φορζσ το 

πάχοσ του ςωλινα και για διαμζτρουσ DΝ>150mm τουλάχιςτον 15 φορζσ το πάχοσ του ςωλινα. 

 

b) Δικλείδεσ εκκζνωςθσ – εξαεριςμοφ και απομόνωςθσ τριτεφοντοσ δικτφου 

 

     Στο τριτεφον κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ κα εγκαταςτακοφν δικλείδεσ εκκζνωςθσ – 

εξαεριςμοφ και  απομόνωςθσ ςφμφωνα με το λειτουργικό διάγραμμα , όπωσ παρακάτω : 

 

1.  Οι δικλείδεσ εκκζνωςθσ - εξαεριςμοφ του τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ που κα εγκαταςτακοφν ςτθν 

προςαγωγι και επιςτροφι αντίςτοιχα κα είναι τφπου βαλβίδασ με μπίλια (ball valve), διαμζτρου DN 

½’’, με άκρα βιδωτά, ονομαςτικισ πίεςθσ τουλάχιςτον PN 10bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ  

90°C.Το ςϊμα των παραπάνω δικλείδων κα είναι από χυτό φωςφοροφχο μπροφτηο (rot guss) ι 

ςφυριλατο ορείχαλκο (forged brass) κατά ΕΝ 12165-CW617N-M και τα κινοφμενα μζρθ αυτϊν κα 

είναι θ μεν μπίλια από επιχρωμιωμζνο ςφυριλατο ορείχαλκο το δε ςτζλεχοσ από ορείχαλκο κατά ΕΝ 

12165-CW617N-M. Οι παραπάνω δικλείδεσ εκκζνωςθσ - εξαεριςμοφ του τριτεφοντοσ κυκλϊματοσ 

κακϊσ και τα απαιτοφμενα υλικά κα προμθκεφςει ο ανάδοχοσ του ζργου και περιλαμβάνονται ςτθν 

τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ. 
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2.  Οι απομονωτικζσ δικλείδεσ τριτεφοντοσ δικτφου κα είναι χειροκίνθτεσ ορειχάλκινεσ ,θ  χαλφβδινεσ  

δικλείδεσ τφπου βαλβίδασ με μπίλια (ball valve) με κοχλιωτά κθλυκά άκρα ι φλαντηωτά αντίςτοιχα ,  

μθ διαιροφμενεσ. 

- Ονομαςτικισ πίεςθσ τουλάχιςτον PN 16bar, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ Θmax 120°C. 

- Θα είναι ολικισ διατομισ (Full  Bore). 

- Τα κινοφμενα μζρθ αυτϊν κα είναι θ μεν μπίλια από επιχρωμιωμζνο ςφυριλατο ορείχαλκο 

το δε ςτζλεχοσ από ορείχαλκο  κατά ΕΝ 12165-CW617N-M. 

- Στο ςτζλεχοσ κα είναι προςαρμοςμζνο, με δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςισ του, το 

χειριςτιριο κα είναι από γαλβανιςμζνο χάλυβα ι αλουμίνιο. Θ πλιρθσ διαδρομι τθσ 

δικλείδασ από κζςθ "ανοιχτι" ςε κζςθ "κλειςτι" κα επιτυγχάνεται με ςτροφι του 

χειριςτθρίου 90°. Θα πρζπει θ κατάςταςθ ON- OFF τθσ δικλείδασ να υποδθλϊνεται από τθ 

ςχετικι κζςθ του  χειριςτθρίου  ςε ςχζςθ με τθ ςωλινωςθ όπωσ και να υπάρχουν τερματικζσ 

διατάξεισ ςτο χειριςτιριο ςε κζςθ ανοικτι και  κλειςτι. 

- Θα αναγράφεται ςτο ςϊμα των δικλείδων τουλάχιςτον θ ονομαςτικι διάμετροσ, θ 

ονομαςτικι πίεςθ και το εργοςτάςιο  καταςκευισ. 

- Οι δικλείδεσ κα δοκιμαςκοφν ςφμφωνα με το ΕΝ 12266:2012 με επιτρεπόμενθ διαρροι 

leakage rate A. 

- Ο προμθκευτισ των δικλείδων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ΙSO 9001:2008 για τον 

ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό και κα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό κατά ΕΝ 10204-2.1 για τα υλικά 

και τισ   δοκιμζσ. 

- Θα κατατεκεί πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία PED 97/23/EC module H. 

- Ο προμθκευτισ των δικλείδων κα προςκομίςει ζντυπα όπου κα αναφζρονται όλα τα 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά τουσ, υλικά καταςκευισ, εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ 

και διάγραμμα μεγίςτων πιζςεων - κερμοκραςιϊν. 

- Κατά τθν παραλαβι κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχου 

των υλικϊν. 

- Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ τθν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Οι απομονωτικζσ δικλείδεσ κα ζχουν διατομζσ ίςεσ με τουσ αγωγοφσ του  δικτφου. 

Τα παραπάνω απαιτοφμενα υλικά κα προμθκεφςει ο ανάδοχοσ του ζργου και περιλαμβάνονται ςτθν 

τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ. 

 

c) Θερμικζσ μονϊςεισ 

 

    Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ του  τριτεφοντοσ δικτφου όπωσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, κα μονωκοφν  με 

εφκαμπτουσ ςωλινεσ ι  φφλλα  ελαςτομεροφσ υλικοφ κλειςτισ κυτταρικισ δομισ με επικάλυψθ 

αλουμινίου, για τθν αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ, μετά τθν αποπεράτωςθ δοκιμισ ςτεγανότθτασ. 

Πταν καίγεται δεν κα εκλφει δθλθτθριϊδθ αζρια, ενϊ θ φλόγα του κα είναι αυτοςβενόμενθ. 
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  Τα μονωτικά υλικά κα προμθκεφονται από τον ανάδοχο του ζργου και κα καλφπτουν τισ παρακάτω 

ιδιότθτεσ: 

 

ΙΔΙΟΤΘΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ 
ΤΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 

(ενδεικτικόσ τφποσ: Isopipe TC) 

Θερμοκραςία λειτουργίασ επιφανειϊν <=100°C 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του 

μονωτικοφ υλικοφ (λ) ςε μζςθ κερμοκραςία 0°C 

<=0,035 W/(m.K) 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του 

μονωτικοφ υλικοφ (λ) ςε μζςθ κερμοκραςία 

40°C 

<=0,040 W/(m.K) 

Συντελεςτισ αντίςταςθσ ςτθν διάχυςθ 

υδρατμϊν (μ) 

>=7000 

Συμπεριφορά ςτθν φωτιά Class 1, B-s3, d0 

 

Πλα τα υλικά κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία 

πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Τα υλικά πρζπει να φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ. 

Τα παραπάνω απαιτοφμενα υλικά κα προμθκεφςει ο ανάδοχοσ του ζργου και περιλαμβάνονται ςτθν 

τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ. 

    Τα πάχθ των μονϊςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατά ΚΕΝΑΚ, ανάλογα και με τθ  

διάμετρο των χαλφβδινων αγωγϊν, ωσ εξισ : 

για ςωλινα     ≤DN25              min 19 mm 

για ςωλινα DΝ32 - DN50           min 25 mm 

για ςωλινα  ≥DΝ65              min 40 mm 

   Οι κατά μικοσ και εγκάρςιεσ ραφζσ τθσ μονϊςεωσ κα πρζπει να είναι απόλυτα ςτεγανζσ (μθδενικι 

κυκλοφορία αζρα). Με το ίδιο μονωτικό υλικό κα μονωκοφν και όλεσ οι δικλείδεσ και όργανα κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τουσ χωρίσ να προκλθκοφν βλάβεσ ςτθ μόνωςθ. Για  

τθ ςυγκράτθςθ τθσ μόνωςθσ ςτο ςωλινα ι τα εξαρτιματα κα χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλθ κόλλα για 

ςυγκόλλθςθ των ραφϊν του μονωτικοφ ςωλινα. 

Θ κερμικι μόνωςθ των αγωγϊν, κ.λ.π. κα είναι ςυνεχισ ςε όλο το μικοσ αυτϊν. 

     Θα μονωκοφν ςφμφωνα με τισ αναγραφόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο προδιαγραφζσ και 

όλεσ οι αντλίεσ.  Θ μόνωςθ κα καλφψει το κφριο ςϊμα κάκε αντλίασ κακϊσ και τα ςτόμια 

αναρροφιςεωσ και κατακλίψεϊσ τθσ. 

   Κάκε αντλία κα πρζπει να μονωκεί κατά τρόπο που θ μόνωςθ να μπορεί  να αποςυναρμολογθκεί 

εφκολα. Το πάχοσ τθσ μόνωςθσ που κα τοποκετθκεί ςτισ αντλίεσ κα είναι  25 mm. 

Τα παραπάνω απαιτοφμενα υλικά κα προμθκεφςει ο ανάδοχοσ του ζργου και περιλαμβάνονται ςτθν 

τιμι μονάδασ του κερμικοφ υποςτακμοφ. 
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4.3.6.4. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΘΛΕΘΕΜΑΝΣΘΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

    Ο αυτοματιςμόσ ελζγχου τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ κα υλοποιθκεί µε τθν τοποκζτθςθ πλθκϊρασ 

αιςκθτθρίων και ελεγκτϊν, τα οποία κα ςυμπλθρϊνουν τον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςε 

ςυνδυαςμό µε το διάγραμμα ροισ κα επιτυγχάνουν τθν αςφαλι και ενεργειακά αποδοτικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ.   

   Ξεκινϊντασ τθν ανάλυςθ του αυτοματιςμοφ, πρϊτα κα πρζπει να κάνουμε μια ςφντομθ αναφορά 

και ςτο διάγραμμα ροισ.  

  Θ όλθ εγκατάςταςθ αξιοποίθςθσ τθσ  τθλεκζρμανςθσ  χωρίηεται ςτα εξισ: 

1. Μεταφορά τθσ ενζργειασ τθλεκζρμανςθσ ςτον κεντρικό κερμικό υποςτακμό, από το 

ςτακμό παραγωγισ τθσ ΘΕΜΘ Α.Ε. Χρθςιμοποιείται το υπόγειο δίκτυο μεταφοράσ 

τθλεκζρμανςθσ  τθσ ΘΕΜΘ Α.Ε. Ενδιαφζρει ο ζλεγχοσ τθσ δίοδθσ βάνασ του ενναλάκτθ του 

ΚΘ/Υ.   

2. Μεταφορά τθσ κερμικισ ενζργειασ από το κεντρικό κερμικό υποςτακμό προσ το κλειςτό 

δίκτυο μεταφοράσ τθσ ςτα κτίρια (δίκτυο τθλεκζρμανςθσ). Ενδιαφζρει   ο ζλεγχοσ τθσ (-ων)  

αντλίασ (-ων)    μεταφοράσ του νεροφ από το κερμικό ςτακμό προσ τα κτίρια  (δίκτυο 

τθλεκζρμανςθσ). 

3. Μεταφορά τθσ κερμικισ ενζργειασ από το δίκτυο διανομισ προσ τα κτίρια: Σε κάκε κτίριο  

κα υπάρχει επί τόπου κερμικόσ υποςτακμόσ ο οποίοσ κα αποτελείται από τοπικό εναλλάκτθ  

κερμότθτασ νεροφ - νεροφ και ςυναφι εξοπλιςμό. Θ ροι του νεροφ από το δίκτυο διανομισ 

προσ τον εναλλάκτθ κερμότθτασ του κτιρίου   και άρα θ μεταφορά κερμικισ ενζργειασ κα  

ελζγχεται με τθν παρεμβολι δίοδθσ βάνασ ελζγχου τθσ ροισ του νεροφ. Ενδιαφζρει ο ζλεγχοσ  

τθσ δίοδθσ βάνασ ςτο δίκτυο διανομισ και του κυκλοφορθτι  του δικτφου κζρμανςθσ του 

κτιρίου.   

4. Μεταφορά τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο του κάκε κτιρίου: κακϊσ πρόκειται για 

υφιςτάμενα κτίρια τα οποία κα τροφοδοτθκοφν από το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ, υπάρχει 

παράλλθλθ πθγι παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ (λζβθτασ)   και ςφςτθμα διανομισ τθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.  Ενδιαφζρει θ εντολι εκκίνθςθσ του ςυςτιματοσ  κζρμανςθσ του 

κτιρίου  και θ μεταβίβαςθ τθσ εντολισ προσ τον κεντρικό κερμικό  υποςτακμό. 

    Θα πρζπει να αναφερκεί πωσ τα παραπάνω κα πρζπει να εξεταςτοφν ςε κατάςταςθ ονομαςτικισ 

λειτουργίασ, όπου όλα τα ςυςτιματα λειτουργοφν ςτο μζγιςτο βακμό απόδοςισ τουσ αλλά και ςε 

λειτουργία ςε μερικό φορτίο όπου κάποια ι κάποιεσ εγκαταςτάςεισ είναι κλειςτι ι απαιτεί μειωμζνθ 

παροχι ιςχφοσ.   

    Θ εκκίνθςθ του όλου ςυςτιματοσ κα γίνεται από τθν ανάγκθ των κτιρίων για  κερμικι ενζργεια   κι 

ζτςι εξετάηουμε τα παραπάνω µε τθν αντίςτροφθ ςειρά. 
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2. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

      Στθν εγκατάςταςθ δικτφου τθλεκζρμανςθσ ςτα κτίρια του ΔΙΡΑΕ (πρϊθν ΤΕΙ Σερρϊν) το ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ κα αποτελείται από τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ), που κα βρίςκεται ςτο κτίριο 

Διοίκθςθσ κακϊσ και από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου (ΤΣΕ) ςε κάκε κτίριο. Από τον ΚΣΕ κα 

εποπτεφεται θ λειτουργία όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ μζςω ςυςτιματοσ εποπτικοφ ελζγχου (SCADA). Οι 

ΤΣΕ κα είναι ελεγχόμενοι από απόςταςθ - τθλεχειριηόμενοι. 

  Ριο ςυγκεκριμζνα: 

•   Ο κεντρικόσ κερμικόσ υποςτακμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτο υπόγειο του κτιρίου τθσ φοιτθτικισ 

λζςχθσ από τθ ΘΕΜΘ Α.Ε. κα ζχει τον δικό του πίνακα αυτοματιςμοφ (ςφμφωνο με των τοπικϊν Υ/Σ) 

και κα ελζγχεται από το  Κ.Σ.Ε. 

•   Θ εγκατάςταςθ αυτοματιςμοφ του ςυςτιματοσ διανομισ δευτερεφοντοσ δικτφου κα εξαςφαλίηει 

τον λειτουργικό ζλεγχο με τουσ παρακάτω τρόπουσ λειτουργίασ: 

> Αυτόματθ λειτουργία, με βάςθ ςυγκεκριμζνο προγραμματιςμό για τθν τιρθςθ των επικυμθτϊν 

ορίων των λειτουργικϊν μεγεκϊν τθσ εγκατάςταςθσ (κερμοκραςίασ, παροχισ, διαφορικισ 

πίεςθσ). 

> Τθλεχειριςμό από το  Κ.Σ.Ε. ,  μζςω του εγκατεςτθμζνου εκεί SCADA 

> Τοπικό χειριςμό (χειροκίνθτουσ χειριςμοφσ) από τα τοπικά χειριςτιρια, των οποίων θ 

εγκατάςταςθ προβλζπεται επί του θλεκτρολογικοφ πίνακα κίνθςθσ και αυτοματιςμϊν. 

 

a) Αυτόματθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

     Θ αυτόματθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ του Κ.Σ.Ε.   κα εξαςφαλίηει κατ’ ελάχιςτο τισ παρακάτω  

λειτουργικζσ δυνατότθτεσ: 

 Εντολι λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ τθλεκζρμανςθσ όταν ενεργοποιθκεί το  

χρονοπρόγραμμα κάποιου ΤΘ/Υ. 

  φκμιςθ κερμικοφ φορτίου  του ΚΘ/Υ , μζςω ρφκμιςθσ τθσ κζςθσ τθσ ρυκμιςτικισ δικλείδασ 

του ΚΘ/Υ.  

 φκμιςθ τθσ παροχισ κερμικοφ υγροφ μζςω μεταβολισ τθσ παροχισ τθσ αντλίασ 

ανακυκλοφορίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διαφορικι πίεςθ του υποςτακμοφ κτιρίου Σ 

(κτίριο Νζων τμθμάτων). 

 Ενεργοποίθςθ των  ΤΘ/Υ  των  κτιρίων  ανάλογα με  το χρονοπρόγραμμα  τουσ. 

 φκμιςθ φορτίου των  ΤΘ/Υ των κτιρίων , ρφκμιςθσ τθσ κζςθσ τθσ ρυκμιςτικισ δικλείδασ τουσ. 

  Θζςθ ςε λειτουργία των κυκλοφορθτϊν των κτιρίων . 

 Μεταφορά ςτον ΚΣΕ   όλων των ενδείξεων, αναγγελίεσ βλαβϊν, κλπ. 

 

b) Κεντρικόσ  Στακμόσ   Ελζγχου  (Κ.Σ.Ε.) 

 

    Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ) του ΔΙΡΑΕ, που κα εγκαταςτακεί ςτα γραφεία τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ ςτο κτίριο Διοίκθςθσ , κα ζχει τθ δυνατότθτα τθλε- ελζγχου και τθλεχειριςμοφ τθσ  
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εγκατάςταςθσ των κερμικϊν υποςτακμϊν των κτιρίων. 

      Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ ςτον ΚΣΕ επεξεργάηονται και αξιοποιοφνται από λογιςμικό SCADA 

εγκαταςτθμζνο ςε κατάλλθλο Θ/Υ. 

    Ο ΚΣΕ διακζτει και διατάξεισ καταγραφισ ςυμβάντων ι και ςυναγερμϊν. 

   Με τθν βοικεια του λογιςμικοφ εποπτικοφ ελζγχου, ο κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα πρζπει να ζχει 

τισ ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ : 

 Θα ςυλλζγει τισ μετριςεισ και όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ από τα τοπικά όργανα 

μζτρθςθσ και ελζγχου των ΤΣΕ. Θ ςυλλογι των μετριςεων (scan) κα γίνεται ςε τακτικά 

χρονικά διαςτιματα (χρόνοσ ρυκμιηόμενοσ). 

 Θα μεταβιβάηει τισ εντολζσ του χειριςτι προσ τον τοπικό ςτακμό ελζγχου. 

 Θα ζχει τθν δυνατότθτα να προειδοποιεί τον χειριςτι για τισ βλάβεσ (alarms). 

 Θα εμφανίηει πάντα τα ςιματα προειδοποίθςθσ ι ςυναγερμοφ ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι τθσ οκόνθσ. 

 Θα καταγράφει τον κωδικό του ςιματοσ, τθν περιγραφι του ςιματοσ και το χρόνο που 

ενεργοποιικθκε ι επζςτρεψε ςτθν κανονικι κατάςταςθ (alarm time, back to normal time). 

 

     Θ παρουςίαςθ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του δικτφου (mimic) κα γίνεται ςε μία γραφικι 

ςχθματικι απεικόνιςθ (μάςκα), όπου ςθμειϊνονται με κωδικοφσ τα διάφορα μθχανιματα και θ 

κατάςταςθ λειτουργίασ τουσ. 

 

3. ΡΕΙΓΑΦΘ  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ 

  

a) Γενικι αρχι λειτουργίασ 

     

     Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι ο απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ και λιψθ μετριςεων και ςφαλμάτων  

από τουσ εγκατεςτθμζνουσ κερμικοφσ υποςτακμοφσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα υλοποιθκεί ο 

απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ και λιψθ ενδείξεων και ςφαλμάτων από τθ διάταξθ ρφκμιςθσ και 

λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller) κακϊσ και θ απομακρυςμζνθ λιψθ μετριςεων 

και ςφαλμάτων από τθ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ. 

    Σε κάκε κερμικό υποςτακμό κα εγκαταςτακεί κατάλλθλθ μονάδα διαςφνδεςθσ, θ οποία 

περιγράφεται αναλυτικά ςε επόμενθ παράγραφο και ςτθν οποία κα διαςυνδζονται μζςω του 

πρωτοκόλλου Μ-Βus θ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller) και θ 

διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ. Οι διατάξεισ αυτζσ από όλουσ τουσ κερμικοφσ υποςτακμοφσ 

 διαςυνδζονται με τθ ςειρά τουσ αςφρματα μζςω δικτφου GSM/GPRS με τθν προςκικθ κατάλλθλου 

εξοπλιςμοφ (GSM/GPRS modem) ι μζςω IP (από το δίκτυο LAN του κτιρίου) με τον κεντρικό ςτακμό  

διαχείριςθσ όλων των κερμικϊν υποςτακμϊν. 

   Στο ςτακμό διαχείριςθσ κα είναι εγκατεςτθμζνο κατάλλθλο λογιςμικό με ενςωματωμζνο γραφικό 

περιβάλλον, το οποίο κα απεικονίηει τθ γενικι εποπτεία του δικτφου των κερμικϊν υποςτακμϊν, 

κακϊσ και κάκε μεμονωμζνου κερμικοφ υποςτακμοφ. Τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά του λογιςμικοφ  
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διαχείριςθσ περιγράφονται παρακάτω. 

    Θ εγκατάςταςθ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ των κερμικϊν υποςτακμϊν κα πρζπει να είναι 

καταςκευι θ οποία να βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρωτόκολλα 

επικοινωνίασ τα οποία περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. 

     Κατά τθν υποβολι του φακζλου κα πρζπει να προςκομιςκοφν αναφορζσ ςχετικά με εκτελεςμζνα 

(είτε από τον ίδιο είτε από τρίτθ εταιρεία) ζργα υλοποίθςθσ επικοινωνιϊν και διαχείριςθσ δεδομζνων 

των προςφερόμενων διατάξεων ρφκμιςθσ και λειτουργίασ των κερμικϊν υποςτακμϊν (controllers)  

και των διατάξεων μζτρθςθσ κερμότθτασ, τα οποία βρίςκονται ςε λειτουργία, ϊςτε να αποδεικνφεται 

θ ςυμβατότθτα λειτουργίασ του προςφερόμενου hardware και software. Εφόςον ο προςφζρων δεν 

διακζτει ιδία εμπειρία ςτισ εγκαταςτάςεισ επικοινωνιϊν, δφναται αυτόσ να ςυνεργαςτεί με τρίτθ 

εταιρεία που διακζτει τθν ανωτζρω απαιτοφμενθ εμπειρία.  

 

b) Μονάδα διαςφνδεςθσ κερμικοφ υποςτακμοφ 

 

  Σε πίνακα πλθςίον του κερμικοφ υποςτακμοφ, τοποκετείται θ μονάδα διαςφνδεςθσ του κερμικοφ 

υποςτακμοφ με το κεντρικό δίκτυο.   Θ μονάδα διαςφνδεςθσ κα είναι τφπου ράγασ (DINrail). 

   Θ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller), κακϊσ και θ διάταξθ 

μζτρθςθσ κερμότθτασ κάκε κερμικοφ υποςτακμοφ κα διαςυνδζονται ςε μία μόνο μονάδα 

διαςφνδεςθσ μζςω του πρωτοκόλλου επικοινωνίασ Μ-ΒUS. 

  Κάκε μονάδα διαςφνδεςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά και 

δυνατότθτεσ: 

■ Τάςθ τροφοδοςίασ 220 VAC, 50Θz 

■ Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 0-50 oC 

■ Μία τουλάχιςτον κφρα επικοινωνίασ Μ-ΒUS για τθ διαςφνδεςθ τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και 

λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller) και τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ κατά 

ΕΝ13757. Θ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων κα είναι τουλάχιςτον 2400 bps. Θα μποροφν να 

ςυνδεκοφν τουλάχιςτον 2 ςυςκευζσ ςτθν κφρα Μ-BUS 

■ Μία κφρα RS-232 με ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων τουλάχιςτον 9600bps. 

■ Αυτόματοσ εντοπιςμόσ των ςυνδεδεμζνων ςυςκευϊν ςτθ κφρα Μ-ΒUS. Θ λίςτα των ςυςκευϊν 

κα μζνει αποκθκευμζνθ ςε ΕRΟΜ. 

■ Απ' ευκείασ πρόςβαςθ ςτισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ μζςω υπολογιςτι ςυνδεδεμζνου απ' 

ευκείασ ςτθν RS-232 ι μζςω modem. 

■ Ραραμετροποίθςθ τθσ μονάδασ διαςφνδεςθσ μζςω υπολογιςτι ςυνδεδεμζνου απ' ευκείασ 

ςτθν RS-232 ι μζςω modem. Ρεριλαμβάνεται θ ρφκμιςθ του κφκλου επικοινωνίασ τθσ μονάδασ  

με τισ διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ (αυτόματθ περιοδικι επικοινωνία ρυκμιηόμενου χρόνου, 

άμεςθ επικοινωνία κατόπιν απαίτθςθσ ) 

■ Εντοπιςμό ςφαλμάτων επικοινωνίασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ, εςωτερικϊν ςφαλμάτων 

ςυςκευϊν και ςφαλμάτων τθσ μονάδασ διαςφνδεςθσ, αποκικευςι τουσ ςτθν εςωτερικι μνιμθ 

και μεταφορά τουσ ςε υπολογιςτι ςυνδεδεμζνο απ' ευκείασ ςτθν RS-232 ι μζςω modem. 
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■ LED λειτουργικισ κατάςταςθσ, LED ζνδειξθσ παρουςίασ ςφαλμάτων τόςο ςτισ ςυνδεδεμζνεσ 

ςυςκευζσ όςο και ςτθν μονάδα διαςφνδεςθσ. 

■ Διακόπτθ reset, για επαναφορά των εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων. 

Θ μονάδα διαςφνδεςθσ κα προζρχεται από επϊνυμο καταςκευαςτι και κα ςυμμορφϊνεται με τα 

ακόλουκα standards: 

- ΕΝ 61000 

- ΕΜC Directive 2004/108/ΕC 

- Low Voltage Directive 2006/95/ΕC 

Κατά τθν υποβολι του φακζλου κα πρζπει ο ανάδοχοσ να προςκομίςει τεκμθρίωςθ του 

καταςκευαςτι ςχετικι με τθ ςυμμόρφωςθ με όλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά. 

 

c) GSM/GPRS Modem 

 

   Στον πίνακα τοποκζτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ διαςφνδεςθσ και ςε κάκε ςτακμό διαχείριςθσ, 

τοποκετείται ςυςκευι διαςφνδεςθσ με αςφρματο δίκτυο GSM/GPRS (GSM/GPRS modem). Θ ςυςκευι 

κα είναι τφπου ράγασ (DIN rail) και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο τροφοδοτικό για παροχι 

ρεφματοσ ςε αυτιν. Θα είναι κατάλλθλθ για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -20οC ζωσ 50οC 

Θα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 

> Θα διακζτει κζςθ για εγκατάςταςθ κάρτασ SΙΜ για ςφνδεςθ ςε δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ 

> Θα είναι δυνατι θ λειτουργία ςε όλα τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ (Quad band GSM/GPRS 

module) 

> Θα διακζτει υποδοχι SΜΑ για ςφνδεςθ εξωτερικισ κεραίασ κατάλλθλθσ για δίκτυα κινθτισ  

       τθλεφωνίασ. Θ κεραία κα ζχει μαγνθτικι βάςθ για τοποκζτθςθ επί μεταλλικισ επιφάνειασ και  

             το καλϊδιο διαςφνδεςισ τθσ με τθ ςυςκευι κα ζχει μικοσ τουλάχιςτον 5 μζτρα. 

> Θα διακζτει LEDs ζνδειξθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο κινθτισ 

τθλεφωνίασ, ιςχφοσ ςιματοσ κινθτισ τθλεφωνίασ 

> Αποκικευςθ του ΙΝ τθσ κάρτασ SΙΜ για αυτόματθ ςφνδεςθ ςε δίκτυο GSM/GPRS μετά από 

επανεκκίνθςθ 

> Θφρα RS-232 για τθ διαςφνδεςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ με το κεντρικό δίκτυο επικοινωνίασ. 

Θ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων κα είναι 300-57600 bps 

>  Θ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων ςε δίκτυο GSΜ κα είναι τουλάχιςτον 9600 bps. 

>  Θ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων ςε δίκτυο GPRS κα είναι : από το modem ςτο Ιnternet 13.4-

27.0 kbps και από το Internet ςτο modem 40-54 kbps . 

Θ ςυςκευι κα προζρχεται από επϊνυμο καταςκευαςτι και κα φζρει ςιμανςθ CΕ και κα 

ςυμμορφϊνεται με τα ακόλουκα standards: 

- ΕΝ 50022 Class A 

- ΕΝ 50024 

- ΕΝ 61000-6-2 
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d) Θλεκτρικόσ   πίνακασ  μονάδοσ διαςφνδεςθσ  Θ/Υ 

 

    Πλοσ  ο προαναφερμζνοσ  εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ και πλιρωσ καλωδιωμζνοσ 

εντόσ θλεκτρικοφ πίνακα κατάλλθλων διαςτάςεων. 

  Ο  θλεκτρικόσ πίνακασ κα καταςκευαςτεί από διαμορφωμζνο  χαλυβδοζλαςμα DKP, πάχουσ 1.50 

mm για ελεφκερθ τοποκζτθςθ εντόσ κλειςτοφ χϊρου και κα είναι επιςκζψιμο εκ των ζμπροςκεν. Το 

πεδίο κα είναι βαμμζνα µε θλεκτροςτατικι βαφι. 

    Στον πίνακα κα υπάρχει µία διαμορφωμζνθ από χαλυβδοζλαςμα πλάκα (πλάτθ) για να 

τοποκετθκοφν οι μικροαυτόµατοι, οι κλζμμεσ και ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ. Θ πλάτθ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα ρφκμιςθσ του βάκουσ τοποκζτθςθσ ανάλογα µε τισ ανάγκεσ. Θ πλάτθ μπορεί να είναι 

επίπεδθ θ διαμορφωμζνθ κατά τρόπο, ϊςτε να καλφπτει όργανα διαφορετικοφ βάκουσ. 

    Θ   κφρα κα είναι καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα DKP του ίδιου πάχουσ και κα φζρει  μεταλλικοφσ 

μεντεςζδεσ ςτερεωμζνουσ πλευρικϊσ. Θα υπάρχει επίςθσ εφκαμπτο πολφκλωνο καλϊδιο για τθν 

αγϊγιμθ ςφνδεςι τθσ   6 mm2  τουλάχιςτον.  Ο μεταλλικόσ πίνακασ κα ζχει βακμό προςταςίασ IP43. 

   Στο κάτω μζροσ του πίνακα κα υπάρχουν ςτυπιοκλίπτεσ για τθν όδευςθ του καλωδίου θλεκτρικισ 

τροφοδοςίασ του πίνακα, των καλωδίων δικτφου για τθν ςφνδεςθ του controller και του 

κερμιδομετρθτι µε τθν κεντρικι μονάδα επικοινωνίασ, και τθσ κεραίασ του GSM/GPRS modem. 

 

e) Κεντρικόσ ςτακμόσ διαχείριςθσ 

 

      Ο κεντρικόσ ςτακμόσ διαχείριςθσ  κα εγκαταςτακεί  ςτο  χϊρο  των γραφείων τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του κτιρίου Διοίκθςθσ  και   κα  αποτελείται κα από ζναν κεντρικό υπολογιςτι και το  

λογιςμικό για τθν απεικόνιςθ και διαχείριςθ των κερμικϊν υποςτακμϊν. 

 

   Κεντρικόσ υπολογιςτισ απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων 

 

     Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων κα αναλάβει τθ γραφικι 

απεικόνιςθ όλου του δικτφου των κερμικϊν υποςτακμϊν, κακϊσ και κάκε μεμονωμζνου κερμικοφ 

υποςτακμοφ. Επίςθσ, κα εκτελεί τθ διαχείριςθ των δεδομζνων με τθν κατάλλθλθ δθμιουργία 

αναφορϊν. 

   Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από επϊνυμο καταςκευαςτι θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν. Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά του κεντρικοφ υπολογιςτι πρζπει 

να είναι τα ακόλουκα: 

 Επεξεργαςτισ Intel Core I 5 3,2 GHz ι ανϊτεροσ 

 Κεντρικι μνιμθ RAM 4Gb DDR3. 

 Κάρτα γραφικϊν AMD ι NVIDIA Chip 1GB, DDR3 

 Σκλθρόσ Δίςκοσ SSD1Tb. 

 Θφρεσ Επικοινωνίασ USB, RS232 9-pin, Parallel, Ethernet RJ45, Modem  RJ12 

 Οκόνθ 28’’ LED, Full HD 
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 Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10. 

 

Λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων 

 

     Το λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων των κερμικϊν υποςτακμϊν 

αναλαμβάνει τθν απεικόνιςθ των δεδομζνων από τισ διατάξεισ του κερμικοφ υποςτακμοφ οι οποίεσ 

διαςυνδζονται ςτο κεντρικό δίκτυο επικοινωνιϊν. 

    Το ανωτζρω λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων των κερμικϊν υποςτακμϊν κα 

είναι τυποποιθμζνο βιομθχανικό επϊνυμου καταςκευαςτι (όχι ιδία ανάπτυξθ) εγκατεςτθμζνο ςε 

ζργα κτιριακϊν ι βιομθχανικϊν αυτοματιςμϊν. 

  Το λογιςμικό αυτό κα διαχειρίηεται τα δεδομζνα απ’ ευκείασ, ι με τθ χριςθ ΟC Server. 

 Το λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων των κερμικϊν υποςτακμϊν κα αποτελείται 

από τα εξισ τμιματα: 

 

 Απεικόνιςθ ενδείξεων και ζλεγχοσ κερμικϊν υποςτακμϊν 

Θ εφαρμογι κα επιτρζπει τθν γραφικι απεικόνιςθ του κάκε κερμικοφ υποςτακμοφ, με 

αυτόματθ ενθμζρωςθ όλων των τιμϊν (κερμοκραςίεσ, παροχζσ κλπ) ςτθν ςχετικι καρτζλα, 

ενϊ παράλλθλα κα είναι δυνατι θ παραμετροποίθςθ των controllers και των μονάδων 

διαςφνδεςθσ. Στθν βιβλιοκικθ του λογιςμικοφ κα υπάρχουν ζτοιμεσ, τυποποιθμζνεσ 

καρτζλεσ, που κα περιλαμβάνουν τθν γραφικι απεικόνιςθ των κερμικϊν υποςτακμϊν, τα 

πεδία αρικμθτικϊν δεδομζνων που κα εμφανίηονται κακϊσ και τυποποιθμζνα κείμενα. 

    Ραράλλθλα κα είναι δυνατόσ ο ςχεδιαςμόσ από τον χριςτθ νζων καρτελϊν απεικόνιςθσ 

είτε με τροποποίθςθ των τυποποιθμζνων είτε με ςχεδιαςμό νζασ γραφικισ απεικόνιςθσ. Ο  

ςχεδιαςμόσ των γραφικϊν κα γίνεται είτε ςε ενςωματωμζνο editor είτε ςε εξωτερικό  

ςχεδιαςτικό πρόγραμμα και ειςαγωγι ςτθν εφαρμογι ςε αποδεκτό format. Οι νζεσ καρτζλεσ 

κα μποροφν να αποκθκευτοφν ςτθν βιβλιοκικθ τθσ εφαρμογισ. 

     Για κάκε κερμικό υποςτακμό κα είναι διακζςιμεσ είτε τυποποιθμζνεσ, είτε ςχεδιαςμζνεσ 

από τον χριςτθ καρτζλεσ για τθν απεικόνιςθ ςε μορφι πίνακα των λειτουργικϊν δεδομζνων 

και των παραμζτρων των ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν του υποςτακμοφ. Τα δεδομζνα που κα 

απεικονίηονται είτε ςε μορφι λειτουργικοφ διαγράμματοσ, είτε ςε μορφι πίνακα είναι τα 

ακόλουκα : 

 Οι τιμζσ κερμοκραςιϊν προςαγωγισ και επιςτροφισ ςτο δευτερεφον και το τριτεφον 

κφκλωμα του κερμικοφ υποςτακμοφ, θ εξωτερικι κερμοκραςία, θ πραγματικι 

κερμοκραςία  χϊρου και θ επικυμθτι κερμοκραςία χϊρου. 

 Θ ζνδειξθ ςφάλματοσ τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ 

υποςτακμοφ (controller). 

  Οι ενεργοί περιοριςμοί τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ 

υποςτακμοφ (controller). 
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  Θ τιμι τθσ κλίςθσ τθσ καμπφλθσ αντιςτάκμιςθσ τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και 

λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller). Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα 

αλλαγισ τθσ τιμισ τθσ κλίςθσ τθσ καμπφλθσ αντιςτάκμιςθσ. 

  τρζχουςα θμζρα και θμερομθνία τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του 

κερμικοφ υποςτακμοφ (controller). 

  Τα χρονοπρογράμματα λειτουργίασ τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του 

κερμικοφ (controller)  για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδοσ. Ο χριςτθσ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα αλλαγισ όλων των χρονοπρογραμμάτων τα οποία είναι ενςωματωμζνα 

ςτθ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller) και τα 

οποία μποροφν να αλλάηουν και τοπικά με χειροκίνθτεσ ρυκμίςεισ τθσ διάταξθσ 

ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ (controller). 

  Θ ζνδειξθ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ από τθ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ. 

  Θ ενδείξεισ των κερμοκραςιϊν προςαγωγισ και επιςτροφισ τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ 

κερμότθτασ. 

  Θ ζνδειξθ τθσ παροχισ νεροφ θ οποία διζρχεται από τθ διάταξθ μζτρθςθσ 

κερμότθτασ. 

  Θ ζνδειξθ ςφάλματοσ τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ. 

    Πλεσ οι παραπάνω ενδείξεισ κα είναι διαμορφωμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι 

εφχρθςτεσ και εφκολα κατανοθτζσ από τον τελικό χριςτθ, και κα ακολουκοφν τθν ίδια 

ςειρά απεικόνιςθσ για όλουσ τουσ κερμικοφσ υποςτακμοφσ. 

 

 Αρχείο καταγραφισ ςφαλμάτων 

    Το λογιςμικό του κεντρικοφ υπολογιςτι κα διακζτει λίςτα υποδοχισ και καταγραφισ των 

ςφαλμάτων τα οποία κα δθμιουργοφνται είτε από τθ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του 

 κερμικοφ υποςτακμοφ (controller), είτε από τθ διάταξθ μζτρθςθσ κερμότθτασ, είτε από τθν 

μονάδα διαςφνδεςθσ. 

    Θ υποδοχι των ςφαλμάτων κα ςυνοδεφεται είτε από θχθτικό μινυμα, είτε από αυτόματθ 

μεταφορά ςτθν καρτζλα υποδοχισ ςφαλμάτων, είτε με ςυνδυαςμό των προθγοφμενων. 

 

 Αρχείο καταγραφισ μετριςεων κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ 

 

     Θ λιψθ των δεδομζνων των κερμιδομετρθτϊν  κα γίνεται είτε ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

ςτιγμι, είτε περιοδικά κατόπιν επιλογισ από τον χριςτθ. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα οι 

μετριςεισ των  

διατάξεων μζτρθςθσ κερμότθτασ όλου του δικτφου των κερμικϊν υποςτακμϊν να 

απεικονίηονται ςε αντίςτοιχεσ καρτζλεσ του λογιςμικοφ απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ 

δεδομζνων. 
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      Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ ςε αρχείο των μετριςεων των όλων ι επιλεγμζνων 

διατάξεων μζτρθςθσ κερμότθτασ των κερμικϊν υποςτακμϊν ςε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, 

επιλεγμζνθ από το χριςτθ. Στο αρχείο αυτό κα εμφανίηονται θ θμερομθνία και ϊρα τθσ 

λιψθσ τθσ μζτρθςθσ, θ οδόσ και ο αρικμόσ ςτθν οποία βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ κάκε 

κερμικόσ υποςτακμόσ, ο κωδικόσ αρικμόσ τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ και θ ζνδειξθ 

τθσ διάταξθσ μζτρθςθσ κερμότθτασ ςτθ χρονικι ςτιγμι λιψθσ τθσ μζτρθςθσ. 

     Θα υπάρχει θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ του αρχείου καταγραφισ μετριςεων από ευρζωσ 

διαδεδομζνο πρόγραμμα διαχείριςθσ φφλλων εργαςίασ (spred sheets) π.χ. Μicrosoft Excel. 
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