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ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΣΟΤ  ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στο παρόν τεφχοσ  παρουςιάηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφν τα υλικά 

και ο εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου τθσ 

Ενεργειακισ 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 . 

   

    Στο ζργο  περιλαμβάνονται οι παρακάτω παρεμβάςεισ ςτα κτίρια, οι οποίεσ  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), και  

 Τθν καταςκευι εςωτερικοφ δικτφου διανομισ τθλεκζρμανςθσ και ςφνδεςθ του 

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

 

    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. 

    Στο ςυγκεκριμζνο ειδικό τεχνικό ζργο  και για το οποίο ιςχφουν και εφαρμόηονται ιδιαίτερα όροι 

και απαιτιςεισ, κα εφαρμοςτοφν επιπλζον των Ε.ΤΕ.Ρ. και ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ 

αυτζσ αναλφονται ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν.   

   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. ανά κατθγορία εγκατάςταςθσ: 

 Εγκατάςταςθ  Τθλεκζρμανςθσ 

1. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-02 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ   

2. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-03 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ τφπου πεταλοφδασ  

3. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-01-00  Αντλίεσ αντλιοςταςίων φδρευςθσ και άρδευςθσ   

4. ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-08-02-00 Θλεκτροκινθτιρεσ αντλιϊν αντλιοςταςίων φδρευςθσ και 

άρδευςθσ  

5. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοςταςίων   
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6. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-05-00 Σωλθνϊςεισ και ςυςκευζσ αντλιοςταςίων   

7. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακζσ αντλιςεισ υδάτων 

 

 Υπόγεια δίκτυα 

8. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01  Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπόγειων δικτφων   

9. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-02  Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων   

10. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-04-01  Εγκατάςταςθ υπογείων δικτφων χωρίσ διάνοιξθ 

ορφγματοσ µε εφαρμογι μεκόδων εκτόπιςθσ του εδαφικοφ υλικοφ   

11. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-04-02  Εγκατάςταςθ υπογείων δικτφων χωρίσ διάνοιξθ 

ορφγματοσ µε εφαρμογι μεκόδων αφαίρεςθσ του εδαφικοφ υλικοφ   

12. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-01  Ταινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων δικτφων   

13. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-03 Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ 

υπογείων δικτφων   

14. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-04 Αποκατάςταςθ κραςπεδορείκρων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ 

υπογείων δικτφων   

15. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-06 Ρροκαταςκευαςμζνα φρεάτια από ςκυρόδεμα   

16. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-07 Ρροκαταςκευαςμζνα φρεάτια από πολυμερζσ ςκυρόδεμα   

17. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-07-02-01 Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν 

ζργων 

 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ  

18. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01 Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων  

19. ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-04-20-01-02 Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων  

20. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03 Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων  

21. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06 Ρλαςτικά κανάλια καλωδίων   

22. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλϊδια διανομισ ενζργειασ   

23. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-23-05-00 Συςτιµατα αδιάλειπτθσ θλεκτρικισ παροχισ (UPS) 

24. ΕΛΟΤ  ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

 

 Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

25. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-01-00 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ µε ραφι   

26. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-02-00 Συςτιµατα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ  

27. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-01 Συςτιµατα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ µε 

ςωλινεσ πολυπροπυλενίου   

28. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-02 Συςτιµατα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ µε 

εφκαμπτουσ ενιςχυμζνουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ   
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29. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-50-01-00 Συλλεκτιριο ςφςτθµα ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ 

προςταςίασ   

30. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί κακόδου ςυςτθµάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

    

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ειδικζσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ διακριτά για κάκε υποζργο από τα  

παραπάνω :   

 

2. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ  ΛΑΜΠΣΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 
 

2.1. ΠΟΙΟΣΘΣΑ  ΤΛΙΚΩΝ 
   

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

καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα  καταςκευαςτϊν, 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. 

 

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

 

2.2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

 

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

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

 

2.3. ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   ΛΑΜΠΣΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ  

 

   Πλοι οι λαμπτιρεσ και τα φωτιςτικά που κα τοποκετθκοφν κα πλθροφν τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ και κα διακζτουν τισ  παρακάτω  απαιτοφμενεσ   πιςτοποιιςεισ – εκκζςεισ  δοκιμϊν : 

 
Α/Α Οδθγίεσ, Βακμοί Προςταςίασ, ιμανςθ χετικά Πρότυπα Ελζγχου 

1. LV Directive 2014/35/EU 
EN60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, 

EN62471:2008 
EN 62493:2015 

2. Ενεργειακι κλάςθ  Τουλάχιςτον Α
+
 

3. EMC Directive 2014/30/EU 
EN55015:2013/A1:2015, EN61547:2009, EN 

61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 

4. RoHS Directive 2011/65/EC 

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-
3:2014, EN 62321-4:2014, EN 

62321-5:2014, EN 62321-6:2015, EN 62321-7-
1:2015, EN62321-7-2:2017 

5. ISO του Καταςκευαςτι ISO 9001 

 

α. Οι εκδόςεισ όλων των ανωτζρω να είναι ςε ιςχφ 
β. Οι απαιτήςεισ με α/α: 1,2,3,4 να αποδεικνφονται με τα απαραίτητα Πιςτοποιητικά ή με τισ απαραίτητεσ Εκθζςεισ Δοκιμϊν 
γ. Οι απαιτήςεισ με α/α: 1,2,3 να αποδεικνφονται και με Δήλωςη Συμμόρφωςησ του Καταςκευαςτή. 
δ. Όλα τα παραπάνω είναι επί ποινή μη ζγκριςησ. 

 

2.3.1. ΛΑΜΠΣΘΡΕ  

  Οι τύποι των λαμπτήπων πος θα τοποθετηθούν και τα τεσνικά σαπακτηπιστικά  πος θα ππέπει 

να καλύπτοςν  είναι οι εξήρ : 

 

   Λαμπτιρεσ (Λ1)  LED Tube ≤ 9 W, ≥ 810lm, G13 ,230V, ≥320° 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Γωνία Δζςμθσ Φωτιςμοφ: ≥320° 

Μικοσ Λάμπασ : 60cm 

Τάςθ Λειτουργίασ: 200-240 V 

Κατανάλωςθ :  ≤ 9 W 

Βάςθ Λαμπτιρα: G13 

Φωτεινότθτα Lumen: ≥ 810lm 

Διάρκεια Ηωισ ≥ 30.000h 

Φωσ Θμζρασ: Ναι 
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   Λαμπτιρεσ (Λ2)   LED Tube , ≤ 18 W,  ≥ 1700lm ,G13 ,230V, ≥320°. 

 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Γωνία Δζςμθσ Φωτιςμοφ:  ≥320° 

Μικοσ Λάμπασ :  120cm 

Τάςθ Λειτουργίασ:  200-240 V 

Κατανάλωςθ :  ≤ 18 W 

Βάςθ Λαμπτιρα:   G13 

Φωτεινότθτα Lumen:  ≥ 1700lm 

Διάρκεια Ηωισ ≥ 30.000h 

Φωσ Θμζρασ:  Ναι 

 

    Λαμπτιρεσ (Λ3)  LED Tube ≤ 22 W, ≥ 2100lm,  G13 ,230V, ≥270°. 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Γωνία ακτινοβολίασ    ≥270° 

 Θερμοκραςία χρϊματοσ    4000K 

 Ιςχφσ λαμπτιρα    ≤ 22 W 

 Κατθγορία χρϊματοσ φωτόσ   Ουδζτερο 

Μικοσ    1500mm  Ντουί λαμπτιρα   G13 

Ονομαςτικι τάςθ    230V AC  Ονομαςτικό  

Φωτεινι ροι   ≥ 2100lm 

Διάρκεια Ηωισ ≥ 30.000h 

 

  Λαμπτιρεσ (Λ4),τφπου αχλάδι,   LED  E27  ≤ 10 W 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Θερμοκραςία χρϊματοσ : 4000 Κ 

Ιςχφσ Λαμπτιρα : ≤ 10 W 

γωνία διάχυςθσ τθσ δζςμθσ ≥200°. 

Ντουί   λαμπτιρα : E27 

Ονομαςτικι τάςθ : 230 V   AC 

Φωτεινι ροι : ≥ 900lm 

Χρϊμα : Ενδιάμεςο Λευκό 

Διάρκεια Ηωισ ≥ 15.000h 

 

  Λαμπτιρεσ (Λ5)  LED , τφπου SL Ε27 , 220 -240V 
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Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Χρϊμα Φωτιςμοφ Φυςικό Λευκό  (4000Κ),  

Διάρκεια Ηωισ 20.000h 

Κατανάλωςθ  ≤ 30 W 

Γωνία Δζςμθσ ≥200° 

Φωτεινότθτα ≥2.500lm 

Βακμόσ προςταςίασ: τουλάχιςτον  IP44 

Τάςθ Ειςόδου 220 - 240V 

CRI Ra > 80 

 

 Λαμπτιρεσ (Λ6)   LED,  τφπου μανόλιασ  Ε 40 , ≤  75W  220 - 240 V. 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

ΒΑΣΘ ΛΑΜΡΤΘΑ : Ε 40 

ΤΑΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ : 220 - 240 V, 50Hz 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ  ≤ 75 W 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑ  ≥ 8.000lm 

ΧΩΜΑ ΦΩΤΟΣ   Φυςικό λευκό 

ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ  4000-4500K 

CRI  >80    ,  PF  >0.5    , DIMMABLE  ΟΧΙ 

Διάρκεια Ηωισ 40.000h 

 

2.3.2. ΦΩΣΙΣΙΚΑ  

    

  Τα  φωτιςτικά εκτόσ από τισ παραπάνω απαιτοφμενεσ   πιςτοποιιςεισ – εκκζςεισ  δοκιμϊν 

κα πλθροφν και τισ παρακάτω :  

 

Α/Α Οδθγίεσ, Βακμοί Προςταςίασ, ιμανςθ χετικά Πρότυπα Ελζγχου 

1. 

LM-80-08  (αφορά μόνο ςτα LED  Chips των 
φωτιςτικϊν και παρζχεται από τον 

καταςκευαςτι τουσ) 
 

 

2. 
ISO των Εργαςτθρίων Ριςτοποίθςθσ ι 

Εκκζςεων Δοκιμϊν 
 

ISO 17025:2005 ι αναγνϊριςθ εξουςιοδότθςθ 
από τρίτο Διεκνι Φορζα Ριςτοποίθςθσ για 

αντίςτοιχεσ μετριςεισ 

 

  Οι τφποι των νζων φωτιςτικϊν που κα εγκαταςτακοφν και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά  που 

κα πρζπει να καλφπτουν  είναι οι εξισ : 
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  Φωτιςτικά τφπου LED πάνελ 60Χ60 για ψευδοροφι (Φ 1) 

 

     Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Χρϊμα Φωτιςμοφ:  Φυςικό Λευκό (4000Κ), 

Διάρκεια Ηωισ 30.000h 

Κατανάλωςθ  ≤ 40 W 

Γωνία Δζςμθσ ≥90° 

Φωτεινότθτα ≥4.000lm 

Βακμόσ προςταςίασ: τουλάχιςτον  IP20 

Τάςθ Ειςόδου 220 - 240V 

CRI Ra > 80 

 

    Φωτιςτικά  τφπου LED  πάνελ 60Χ60 με βάςθ  επίτοιχθσ  ςτιριξθσ (Φ1 & ΦΣ1) 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Χρϊμα Φωτιςμοφ Φυςικό Λευκό (4000Κ),  

Διάρκεια Ηωισ 30.000h 

Κατανάλωςθ  ≤ 40 W 

Γωνία Δζςμθσ ≥90° 

Φωτεινότθτα ≥4.000lm 

Βακμόσ προςταςίασ: τουλάχιςτον  IP20 

Τάςθ Ειςόδου 220 - 240V 

CRI Ra > 80 

 Βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ αλουμινίου, λευκοφ 

 

    Φωτιςτικά  τφπου LED  πάνελ  30Χ120  με βάςθ  επίτοιχθσ  ςτιριξθσ (Φ2 & ΦΣ2) 

 

 

     Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Χρϊμα Φωτιςμοφ: Φυςικό Λευκό (4000Κ),  

Διάρκεια Ηωισ 30.000h 

Κατανάλωςθ  ≤ 48 W 

Γωνία Δζςμθσ ≥90° 

Φωτεινότθτα ≥4.500lm 

Βακμόσ προςταςίασ: τουλάχιςτον  IP20 

Τάςθ Ειςόδου 220 - 240V 

CRI Ra > 80 

 Βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ αλουμινίου, 

λευκοφ χρϊματοσ 
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 Φωτιςτικά  ςτρογγυλά  τφπου LED   PL 18W (Φ3) 

 

 

      Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Χρϊμα Φωτιςμοφ :  Φυςικό Λευκό (4000Κ),  

Διάρκεια Ηωισ 30.000h 

Κατανάλωςθ  ≤ 18 W 

Γωνία Δζςμθσ ≥120° 

Φωτεινότθτα ≥1.800lm 

Βακμόσ προςταςίασ: τουλάχιςτον  IP20  

Τάςθ Ειςόδου 220 - 240V 

CRI Ra > 80 

 Ρροβολείσ  LED  εξωτερικοφ χϊρου αδιάβροχοι  IP 65, ≤ 150 W (Ρ2), με ενιςχυμζνο 

κζλυφοσ αλουμινίου, με προςταςία από διάβρωςθ και θλιακι ακτινοβολία (UV) 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Φωτεινότθτα: ≥ 15000 Lm 

Γωνία φωτιςμοφ: 120
o
 

Διάρκεια ηωισ: 40.000 ϊρεσ 

Ιςχφσ: ≤ 150 W   ,Τάςθ: 220-240V , 

 Συχνότθτα: 50-60Hz 

Δείκτθσ ςτεγανότθτασ: IP65 

Θερμοκραςίασ χριςθσ: -20
o
C~+50

o
C 

CRI Ra > 70 

Χρϊμα Φωτιςμοφ: 4000 – 4500 Κ) 

https://www.ledokosmos.gr/image/cache/data/SpotLight/2018/PANEL/SPOT-5811/5811-800x800_0.jpg
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3.    ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ Φ/Β ΣΑΘΜΟΤ ΙΧΤΟ 550,19 KWp  

 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ  

 

      Θ παροφςα προδιαγραφι  αφορά τον εξοπλιςμό και τα υλικά τθσ εγκατάςταςθσ του   

φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ  ιςχφοσ  550,19 KWp που κα εγκαταςτακεί  ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων  Α, Β, Γ 

και Δ  , και  κα ςυνδεκεί  ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ υπό κακεςτϊσ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ (net 

metering). 

 

3.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ- ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

 

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

αντιςτροφείσ, πλαίςια, ςτθρίγματα, καλωδιϊςεισ, διατάξεισ αςφαλείασ κλπ) ιςχφουν  οι παρακάτω 

κανονιςμοί κακϊσ και το ιςχφον  νομικό πλαίςιο: 

 

3.2.1. ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΙΟ 

 

 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.» 

 

3.2.2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΤ, ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 

 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" 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 
15 

 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. 

 

3.3. ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΣΟΤ Φ/Β  ΣΑΘΜΟΤ   

 

 

3.3.1. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΠΛΑΙΙΑ 

 

       Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ επιφάνειασ των ςτεγϊν και προκειμζνου να εγκαταςτακοφν πάνελ 

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

πλαιςίων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ,ISO 14001 και ISO 18001. 

 

     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. 

 

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

πιςτοποιθμζνεσ από αναγνωριςμζνο φορζα: 

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

photovoltaic (PV) modules [1993-04] :   ≥ 5400 Pa 

• IEC 61730-1, και IEC 61730-2, ΕΝ-61730-1:2007, ΕΝ-61730-2:2007 “Photovoltaic (PV) module 

safety qualification” :  Application class A – safety class II 

•   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». 

•   IEC 61701 salt mist corrosion test :  severity level 6. 

• TS IEC 62804-1:2015-08 για  τθν  μθ  εμφάνιςθ του  φαινομζνου  Potential  Induced  

Degradation (PID)  

    

Τα Φ/Β πλαίςια κα πρζπει να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο  τισ παρακάτω  αποδόςεισ  και εγγυιςεισ: 

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

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

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

3. Εγγφθςθ καταςκευισ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ≥ 10  ζτθ. 

   

Τα προςφερόμενα Φ/Β πλαίςια κα πρζπει να: 

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

• είναι του ιδίου καταςκευαςτι. 

• ζχουν τισ ίδιεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ. 
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• 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.  

• 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) 

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

 Ο ςυντελεςτισ Peak Power Temperature Coefficient δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το -0,43 

%/Κ  

 Θ κανονικι κερμοκραςία λειτουργίασ (NOCT) να μθν υπερβαίνει τουσ 48οC με ανοχι 

κερμοκραςίασ  ±3 οC. 

 Το κερμοκραςιακό πεδίο λειτουργίασ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα πρζπει να είναι από 

τουσ - 40οC μζχρι τουσ  +85ΟC 

 Ο  βακμόσ  απόδοςθσ  τουσ  κα  πρζπει  να  είναι  μεγαλφτεροσ  του  19 %  με  βάςθ  τθ  

ςυνολικι επιφάνεια του Φ/Β πλαιςίου. 

 Τα  φωτοβολταϊκά πλαίςια  κα  πρζπει  ακόμθ  να  διακζτουν ςτεγανό τερματικό κυτίο 

(≥IP65), που καταλιγουν μζςω καλωδίων ςε βφςματα τφπου Multi Contact (MC) και 3 

διόδουσ “by pass” για προςταςία από ανάςτροφα ρεφματα.  

 

Θ αναγωγι των προδιαγραφϊν των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα γίνεται ςτισ Τυπικζσ Συνκικεσ  

Δοκιμισ (Standard Test Conditions), δθλαδι: 

 Θλιακι ακτινοβολία : 1000 W/m2 

 Θερμοκραςία κυψζλθσ 25 ο C 

 Αερομάηα ΑΜ=1.5 

 

    Κάκε φωτοβολταϊκό πλαίςιο κα πρζπει να φζρει ευανάγνωςτθ πινακίδα θ οποία κα είναι 

τοποκετθμζνθ ςτθν πίςω πλευρά τθσ και κα αναφζρει τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ, 

 Μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφσ, 

 Αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ (Serial Number), 

 Ο  Διεκνισ  οργανιςμόσ  και  τα  πρότυπα  βάςει  του  οποίου  γίνεται  θ  πιςτοποίθςθ  του 

προϊόντοσ. 

    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  
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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, τφποσ και διαςτάςεισ κυψελϊν 

o Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 

o Μζγιςτθ μθχανικι καταπόνθςθ κατά IEC EN 61215 

o Υλικό πλαιςίου 

o Υλικό αντανάκλαςθσ 

o Αρικμόσ και χαρακτθριςτικά διόδων παράκαμψθσ (by-pass) 

o Αρικμόσ και χαρακτθριςτικά κυτίου ςφνδεςθσ 

 

Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά  τόςο ςε Τυπικζσ Συνκικεσ Δοκιμισ (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 

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο ανάςτροφο ρεφμα 

o Ανοχζσ μετροφμενων θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

o Εφροσ κερμοκραςιακισ λειτουργίασ. 

 

3.3.2. ΑΝΣΙΣΡΟΦΕΙ (ΙΝΒΕΡΣΕΡ)  

 

   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  
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πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ,ISO 14001 και ISO 18001. 

      

    Για λόγουσ ςυντιρθςθσ και ανταλλαξιμότθτασ  οι αντιςτροφείσ που κα επιλεγοφν κα είναι το 

πολφ δφο διαφορετικϊν τφπων  (μεγζκθ ιςχφοσ). 

        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 . 

 

Επίςθσ κα πρζπει να πλθροφν τα εξισ  διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ : 

 IEC 61727,   

 DIN VDE 0126-1-1,   

 IEC 61209-1  και  IEC 61209-2,  

  IEC-62103 (EN50178)      

 IEC 62116 , 

  EN50549-1/-2:2018,   

 

     Θα πρζπει 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. 

 ςε  περίπτωςθ  αντιςτροφζα  χωρίσ  Μ/Σ  κα  πρζπει  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 : 

 Θζςθ εκτόσ λειτουργίασ του αντιςτροφζα ςε 0,5 δευτερόλεπτα. 

 Επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από 3 λεπτά.  

 

     Κάκε αντιςτροφζασ κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από  βεβαίωςθ ότι διακζτει προςταςία ζναντι 

νθςιδοποίθςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1 ι ιςοδφναμθσ μεκόδου (βεβαίωςθ τφπου από 

ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο). 

    Ο βακμόσ απόδοςθσ του κάκε αντιςτροφζα κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ από 98% και ο 

Ευρωπαϊκόσ βακμόσ απόδοςθσ του κάκε αντιςτροφζα κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ από 

97.8%. 

Επίςθσ οι αντιςτροφείσ κα πρζπει: 

• Να ζχουν ενςωματωμζνο διακόπτθ απόηευξθσ DC (κατά DIN-VDE 0100-712). 
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• Δυνατότθτα ςυμμετρικισ τροφοδοςίασ των φάςεων. 

• Γαλβανικι Απομόνωςθ Εξόδου. 

• Συντελεςτι ςυνολικισ αρμονικισ παραμόρφωςθσ <3%, 

• Οι αντιςτροφείσ ιςχφοσ πρζπει να είναι κατθγορίασ ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον Ι 65.  

• Εφροσ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20ο C ζωσ +55ο C τουλάχιςτον. 

Ειδικότερα ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία του με ανάλογεσ διατάξεισ ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ (ςφςτθμα 

κυκλοφορίασ αζρα κλπ).  

• Να διακζτει ποικίλεσ διεπαφζσ 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. 

• Θα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ προϊόντοσ μεγαλφτερθ ι ίςθ των 5 ετϊν  με 

δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ εγγφθςθσ ζωσ τα 20 χρόνια. 

• Να ζχει πιςτοποίθςθ κατά CE και να αποδεικνφεται ανάλογα. 

 

  Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κάκε αντιςτροφζα 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 εξόδων 

o Τφποσ περιβλιματοσ (κατάλλθλο για εξωτερικι χριςθ) 

o Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ (ελάχιςτα όρια -10 οC και +60 οC) 

Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά : 

o Ονομαςτικι ιςχφσ ειςόδου DC *για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα+ 

o Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ιςχφσ ειςόδου 

o Μζγιςτο ρεφμα ειςόδου 

o Εφροσ τάςεων ειςόδου 

o Κατανάλωςθ ιςχφοσ 

o Εφροσ μζγιςτου ςθμείου ιςχφοσ 

o Ονομαςτικι ιςχφσ εξόδου 

o Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου 

o Εφροσ τάςεωσ εξόδου 

o Τφποσ κυματομορφισ εξόδου 

o Εφροσ ςυχνότθτασ εξόδου o Συντελεςτισ ιςχφοσ (cosφ)  

o Βακμόσ απόδοςθσ  

o Βακμόσ απόδοςθσ Euro 

o Ολικι αρμονικι παραμόρφωςθ ρεφματοσ (THD) 

o Σφςτθμα επιτιρθςθσ δικτφου 
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o Πρια ςυνκθκϊν υγραςίασ για αςφαλι λειτουργία 

o Τφποσ ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ 

o Βακμόσ θλεκτρικισ προςταςίασ 

o Ρροςταςίεσ (από βραχυκφκλωμα, από υπερτάςεισ, από διαρροι ωσ προσ γθ) 

o Εφροσ χρόνων διακοπισ (κζςθ εκτόσ) και επαναηεφξθσ (κζςθ εντόσ) *και για DC και για AC] 

 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα ςυνοδεφονται απαραιτιτωσ από: 

 γραφιματα απόκριςθσ του αντιςτροφζα μεταβαλλόμενθσ τθσ ιςχφοσ του για διαφορετικζσ 

τάςεισ ειςόδου 

 ακολουκοφμενα πρότυπα και πιςτοποιιςεισ κακϊσ και από το όνομα του οργανιςμοφ / 

φορζα που πιςτοποιεί 

 πλθροφορίεσ ςχετικά με παρεχόμενεσ ενδείξεισ λειτουργίασ 

 πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εςωτερικι δομι, λειτουργία και τεχνολογία μετατροπισ των 

χαρακτθριςτικϊν του ρεφματοσ 

 

  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  ανάλογα με τον αρικμό των αντιςτροφζων και υποπινάκων που 

περιζχουν , ϊςτε να τθροφνται οι απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ για τον αεριςμό των αντιςτροφζων 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι τουσ. 

       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 .  

     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 .     

 

3.3.3. ΒΑΕΙ ΣΘΡΙΞΘ  Φ/Β ΠΛΑΙΙΩΝ 

 

   Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια κα τοποκετθκοφν πάνω ςε τυποποιθμζνεσ  ςτακερζσ  βάςεισ  ςτιριξθσ 

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

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). 

   

τισ 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.      
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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. 

 

τισ βόρειεσ ςτζγεσ  των κτιρίων Α,Β,Γ και Δ  κα χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω ςτιριξθ: 

   

 Θα εγκαταςτακοφν κατάλλθλου καβαλζτα αλουμινίου πάνω ςτο αλουμινζνιο εξάρτθμα ςτιριξθσ. 

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. 

 

3.3.4. ΚΑΛΩΔΙΩΕΙ DC ΚΑΙ  AC - ΓΕΙΩΕΙ 

   

    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 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: 

 

3.3.4.1. ΔΙΚΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΩΕΩΝ ΤΠΟ   ΣΑΘ   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  
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(H1Z2Z2-K type) και TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

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

 Ονομαςτικι   τάςθ λειτουργίασ πάνω από 1000 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 

 Αντοχι ςε κρουςτικζσ υπερτάςεισ  ≥ 1,8KV 

 Διπλι μόνωςθ (μόνωςθ αγωγοφ και εξωτερικι μόνωςθ) 

  

    Θ διατομι των αγωγϊν  κα πρζπει τουλάχιςτον να ανταποκρίνεται: 

 Στθ μζγιςτθ αναμενόμενθ τιμι τθσ ζνταςθσ που διαρρζει το ςυγκεκριμζνο αγωγό κακϊσ και 

ςτθ μζγιςτθ τάςθ του ςυςτιματοσ. 

 Στθ μζγιςτθ κερμοκραςία πζριξ των Φ/Β πλαιςίων και των κυτίων διαςφνδεςθσ. 

 Στθν αναμενόμενθ ωμικι απϊλεια ιςχφοσ ϊςτε να μθν υπερβαίνει ςυνολικά το 1% τθσ 

ονομαςτικισ ιςχφοσ του κυκλϊματοσ που τροφοδοτοφν. 

 

    Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ ακροδζκτεσ των κυτίων διαςφνδεςθσ 

και  των ακροδεκτϊν των πινάκων, κα  πρζπει να  γίνονται με  κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ ταχείασ 

ςφνδεςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφνδεςθ πρζπει να διαςφαλίηει ςτακερι και μόνιμθ επαφι 

μεταξφ των διαφορετικϊν ςτοιχείων ϊςτε να εξαλείφεται ο κίνδυνοσ δθμιουργία ςπινκθριςμϊν ι θ 

αποςφνδεςι τουσ. Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτθν διατομι των καλωδίων ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ με κατθγορία προςταςίασ IP67 και θ περιοχι κερμοκραςίασ λειτουργίασ τουσ να είναι από  

-40°C ζωσ +90°C. 

       Θ   όδευςθ   των   καλωδίων   κα   γίνεται   εντόσ   άκαμπτων   ευκφγραμμων   ςωλινων   ι 

διαμορφϊςιμων πλαςτικϊν ςωλινων (ςπιράλ) βαρζωσ τφπου, άφλεκτο , που κα ζχει προδιαγραφζσ 

προςταςίασ από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV), το όηον και τθν λειτουργία ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ   

με βάςθ τα πρότυπα ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1 διατθρϊντασ επίπεδο ςτεγανότθτασ IP67. Ππου 

απαιτείται   κα  χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ καμπφλεσ, κολάρα, μοφφεσ και ρακόρ. 

   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.  

 

3.3.4.2. ΔΙΚΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΩΕΩΝ ΤΠΟ   ΣΑΘ   AC 

  

   Αφορά τισ καλωδιϊςεισ μεταξφ  των inverters  και των υποπινάκων  του κάκε κτιρίου και από εκεί  
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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  ςφμφωνα με Ελλθνικι Τεχνικι 

Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01:2009: Αγωγοί-καλϊδια διανομισ ενζργειασ   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  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), ςφμφωνα 

με τθν Ελλθνικι Τεχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03:2009: Εςχάρεσ και ςκάλεσ 

καλωδίων, κατάλλθλα διαμορφωμζνθσ και με τθ χριςθ ειδικϊν τεμαχίων για τισ αλλαγζσ 

κατεφκυνςθσ και γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν. Τα υπογείωσ οδεφοντα καλϊδια κα οδεφουν εντόσ 

τάφρου ςφμφωνα με Ελλθνικι Τεχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01 Εκςκαφέσ 

ορυγμάτων  υπογείων δικτύων  και  ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

 

3.3.4.3. ΔΙΚΣΤΟ ΓΕΙΩΕΩΝ  

 

     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 

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 εγκατάςταςθ  γείωςθσ και αντικεραυνικισ προςταςίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, κα 

πρζπει να γίνει με βάςθ τα πρότυπα :  

 ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» 
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 «Ρροςταςία από Κεραυνοφσ» 

 ΕΛΟΤ HD 60345-5-54 

 EC 62305-1 (EN 62305-1) Protection against lightning –Part1: General principles 

 IEC 62305-2 (EN 62305-2) Protection against lightning –Part2 :Risk Management 

 IEC  62305-3  (EN  62305-3)  Protection  against  lightning  –  Part  3:  Physical  Damage  to 

Structure and Life Hazard 

 IEC 62305-4 (EN 62305-4) Protection against lightning – Part 4: Electrical and Electronic 

Systems within Structures 

 EN 50164-1 Lightning protection components (LPC) – Part 1: Requirements for connection 

components 

 EN 50164-2 Lightning protection components (LPC) – Part 2: Requirements for conductors and 

earth electrodes 

 EN 50164-3 Lightning protection components (LPC) – Part 3: Requirements for isolating spark 

gaps 

 EN 50164-4 Lightning protection components (LPC) – Part 4: Requirements for conductor 

fasteners 

 EN  50164-5  Lightning  protection  components  (LPC)  –  Part  5:  Requirements  for  earth 

electrode inspection housings and earth electrode seals 

 EN 50164-6 Lightning protection components (LPC) – Part 6: Requirements for lightning strike 

counters 

 EN 50164-7 Lightning protection components (LPC) – Part 7: Requirements for earthing 

enhancing compounds 

 

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

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

     Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να άγουν το αναμενόμενο 

θλεκτρικό ρεφμα, να εξαςφαλίηουν ικανι αντοχι ςε θλεκτροδυναμικζσ και τυχαίεσ μθχανικζσ 

καταπονιςεισ, αντοχι ςτθ διάβρωςθ και να ικανοποιοφν τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΕΝ ςειράσ 

50614, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 και ΕΛΟΤ HD 60345-5-54 

    

3.3.5. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟΙ  ΤΠΟΠΙΝΑΚΕ DC ΚΑΙ  AC ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ AC Φ/Β 

ΣΑΘΜΟΤ 

 

     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, κα είναι  τουλάχιςτον κατθγορίασ Ι65, ςφμφωνα με το πρότυπο IEC-

60364. Στουσ  μεταλλικοφσ   πίνακεσ  ολόκλθρθ θ μεταλλικι καταςκευι (ερμάρια, βάςεισ ςτερεϊςεωσ 

οργάνων, ελάςματα) κα βαφεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ με  RAL 7035. 
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     Οι πίνακεσ κα καταςκευαςκοφν, κα ςυναρμολογθκοφν και κα προκαλωδιωκοφν ςτο εργοςτάςιο 

καταςκευισ τουσ  με όλο των ενςωματοφμενο εξοπλιςμό  και ελεγμζνοι (δοκιμζσ ςειράσ ςφμφωνα µε 

το πρότυπο IEC 60439-1)   κα μεταφερκοφν ζτοιμοι  προσ εγκατάςταςθ. Τα όργανα και όλοσ ο 

εξοπλιςμόσ των θλεκτρικϊν πινάκων κα είναι ενόσ καταςκευαςτι. Ο καταςκευαςτισ των θλεκτρικϊν 

πινάκων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001 : 2015 για τθν καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ 

θλεκτρικϊν πινάκων χαμθλισ τάςθσ. 

    Τα ςχζδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα και  τα κυκλωματικά διαγράμματα κα  υπάρχουν ςε 

κικθ ςτθ πόρτα των πινάκων.  

Οι ακόλουκοι κανόνεσ πρζπει να βρίςκουν εφαρμογι:  

Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ: DIN EN 60204-1  

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500  

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτθ μονάδα: DIN VDE 0298 T 4  

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτο μθχάνθμα: DIN EN 60104 T 1  

Ταξινόμθςθ μπαρϊν χαλκοφ: DIN 43671  

Κυκλϊματα ελζγχου: πάντα γειωμζνα ςτθ μία άκρθ, αλλιϊσ αποςυνδετιρασ δφο ακίδων με 

ζλεγχο ςφάλματοσ γθσ  

Κφκλωμα ζκτακτθσ διακοπισ (DIN 60204): ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ κατθγορίασ 0/1/2  

Επιτρεπτζσ περιοχζσ για τθ διευκζτθςθ ενεργοποιθτϊν, περιλαμβάνει αςφάλειεσ και διακόπτεσ: 

ςφμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

 

3.3.5.1. ΤΠΟΠΙΝΑΚΕ DC 

 

      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. 

 

3.3.5.2. ΤΠΟΠΙΝΑΚΕ ΑC 

 

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

AC , επίτοιχοι ςτεγανοί μεταλλικοί  με πόρτα, προςταςίασ IP 65  ,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.  
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• ζξοδοσ μζςω καταλλιλου τετραπολικοφ αυτόματου διακόπτθ ιςχφοσ προσ το Γενικό πίνακα 

του Φ/Β ςτακμοφ. 

   

3.3.5.3. ΓΕΝΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ Φ/Β ΣΑΘΜΟΤ    

 

     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 

• Τάςθ Δοκιμισ: 2500V 

• Συχνότθτα λειτουργίασ: 50Θz 

• Λειτουργία ςε ςφςτθμα μόνωςθσ: ΤΝ 

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

• Μελλοντικι επζκταςθ: 20%.  

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  με μικροαυτόματουσ  προςταςίασ. 

 

3.3.6. ΔΙΑΣΑΞΘ ΤΝΔΕΘ ΣΟΤ Φ/Β ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΟΤ ΔΕΔΔΘΕ ΚΑΙ 

ΜΕΣΡΘΘ ΣΘ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

        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 «Ενημερωτικό ςημείωμα για τη ςφνδεςη ΦΒ ςυςτημάτων 

αυτοπαραγωγήσ με ενεργειακό ςυμψηφιςμό ςε εγκαταςτάςεισ Χρηςτϊν του Δικτφου ΜΤ» του 

ΔΕΔΔΘΕ και ιδιαίτερα το Σχιμα 1 αυτισ. 

  



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 
29 

3.3.6.1. ΜΕΣΡΘΣΙΚΘ ΔΙΑΣΑΞΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

 

    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. 

 

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 

       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 
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 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. 

 

3.3.6.2. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΔΙΑΤΝΔΕΘ (ΑΔΔ) ΣΟΤ Φ/Β ΣΑΘΜΟΤ 

  

     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. 

    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. 

 

4. ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΘΛΕΘΕΡΜΑΝΘ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ – ΙΧΤΟΤΕ  Ε.ΣΕ.Π. 

   

    Θ παροφςα προδιαγραφι  αφορά τον εξοπλιςμό και τα υλικά τθσ εγκατάςταςθσ  δικτφου  διανομισ 

Τθλεκζρμανςθσ ςτο ΔΙΡΑΕ Σερρϊν (πρϊθν ΤΕΙ Σερρϊν) και  ςφνδεςθσ  του δικτφου  τθλεκζρμανςθσ 

ςτο υφιςτάμενο δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ των  κτιρίων. 

    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. 

 

      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 
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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 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 

 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 
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 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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4.2. ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝ  ΔΙΚΣΤΟ  ΔΙΑΝΟΜΘ 

 

4.2.1. ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟ 

      

    Το δίκτυο ςωλθνϊςεων από τισ αντλίεσ ανακυκλοφορίασ προσ τουσ επιμζρουσ τοπικοφσ 

υποςτακμοφσ (υπζργειο και υπόγειο δίκτυο),  κα καταςκευαςτεί με  χριςθ προμονωμζνων 

εργοςταςιακά 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 , ΜRS τουλάχιςτον 112, αυξθμζνθσ πίεςθσ, ςε διαμζτρουσ από Φ40 ζωσ και Φ315. Οι ςωλινεσ 

κα αποτελοφνται από τρία ςτρϊματα, το πρϊτο και το τρίτο κα είναι από πολυπροπυλζνιο Random 

και το ενδιάμεςο από μίγμα πολυπροπυλενίου Random και ειδικό ςυνκετικό υαλϊδεσ υλικό.    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.     

    Οι διαςτάςεισ των αγωγϊν, το πάχοσ του ςωλινα και το ελάχιςτο πάχοσ μόνωςθσ πολυουρεκάνθσ 

δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερικι 

διάμετροσ (mm) 

Εςωτερικι 

διάμετροσ (mm) 

Πάχοσ 

τοιχϊματοσ 

(mm) 

Πάχοσ ςτακερισ 

Πολυουρεκάνθσ (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 

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: 
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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: 

 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΑΦΡΟ  ΣΑΘΕΡΘ 

ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΘ 

Κυκλοπεντάνιο > 8% 

Ρυκνότθτα > 60 Kgr/m3 

Ροςοςτό κλειςτϊν κυψελίδων > 88% 

Υγροπερατότθτα < 10% (Vol) 

Θλιπτικι αντοχι ςε ςυμπίεςθ 10% > 0,3 N/mm2 

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  
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τουλάχιςτον 3 mm για μεγζκθ προμονωμζνου αγωγοφ ζωσ Φ125 και τουλάχιςτον 3,5 mm για 

μεγαλφτερα μεγζκθ.  

    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 

 

    Θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα γίνει με τθ μζκοδο τθσ κερμικισ αυτοςυγκόλλθςθσ ι μετωπικισ 

ςυγκόλλθςθσ από τθν ίδια πρϊτθ φλθ των ςωλινων µε τα εξαρτιματα. Με τθ μζκοδο αυτι 

επιτυγχάνεται απόλυτθ ςυμβατότθτα κατά τθν κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ςωλινα και εξαρτιματοσ, 

για διατομζσ ζωσ και Φ315 mm.   

    Θ ςφνδεςθ των διαφόρων τεμαχίων ςωλινων για ςχθματιςμό των κλάδων του δικτφου κα 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά και µόνο µε τθ χριςθ ςυνδζςμων (μοφφεσ, γωνίεσ, ταφ κλπ.) με 

κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ι µε μετωπικι ςυγκόλλθςθ. Θ κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ι θ μετωπικι 

ςυγκόλλθςθ κα γίνεται με ειδικά εργαλεία ςυγκόλλθςθσ.   

    Τα εξαρτιματα κα είναι τθσ ςειράσ Ν 25 με βάςθ το DIN 16962. Με υπεφκυνθ διλωςθ του 

καταςκευαςτι κα δθλϊνετε ότι θ πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιεί για το εξάρτθμα είναι τθσ ίδιασ ροισ 

µε το ςωλινα (χαμθλι ροι). 

    Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων  - R µε μεταλλικοφσ ςωλινεσ ι άλλα μεταλλικά ςτοιχεία του δικτφου 

(π.χ. βάνεσ) κα γίνεται µε ειδικά πλαςτικά - ορειχάλκινα εξαρτιματα κολλθτά προσ τθν πλευρά του 

ςωλινα και κοχλιωτά µε ορειχάλκινο ςπείρωμα ι φλαντηωτά  προσ τθν πλευρά του μεταλλικοφ 

ςτοιχείου. 

     Τα ορειχάλκινα μζρθ των εξαρτθμάτων κα είναι επιχρωμιωμζνα, βαρζωσ τφπου µε ςκλθρότθτα 

μικρότερθ από 110 Brinell για να αποφεφγονται τα ραγίςματα και κα φζρουν κανάλια ςε ςχιμα 

ςταυροφ ςτθ βάςθ του ορειχάλκινου μζρουσ ϊςτε να αποφεφγετε θ αποκόλλθςθ του μετάλλου από 

το πλαςτικό μζροσ.   

    Το R κα καλφπτει το εςωτερικό μζροσ των αρςενικϊν ορειχάλκινων ζνκετων οφτωσ ϊςτε να 

αποφεφγετε θ  εναπόκεςθ ςτερεϊν υπολειμμάτων και να αποφεφγονται φαινόμενα θλεκτροχθμικισ  
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διάβρωςθσ.   

     Θ ςφνδεςθ των μεταλλικϊν μερϊν των εξαρτθμάτων μεταξφ τουσ ι με άλλα ορειχάλκινα 

εξαρτιματα ςτα ηεςτά νερά κα γίνεται αποκλειςτικά µε καννάβι.   

    Ππου είναι απαραίτθτα μεγάλα ευκφγραμμα μικθ ςωλινων εξωτερικά ςτο δίκτυο του κερμοφ 

νεροφ πρζπει να γίνονται ειδικά διαςτολικά ςθμεία τφπου Ω για τισ διαςτολζσ βάςθ των 

προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι. 

    Κατά τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων εξωτερικά πρζπει να παρκοφν μζτρα για τθν ςωςτι ςτιριξθ 

των ςωλινων. Για τον ςκοπό αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικά ςτθρίγματα κατάλλθλα για ςτιριξθ 

πλαςτικϊν προμονωμζνων ςωλινων.   

   Θ μόνωςθ των εξαρτθμάτων PPR και των ελεφκερων άκρων των ςωλινων κα πραγματοποιείται:   

 Στθν περίπτωςθ που το εξωτερικό περίβλθμα είναι PVC µε ειδικοφσ εργοςταςιακοφσ 

μανδφεσ ςτουσ οποίουσ κα τοποκετείται κόλλα και ταινία PVC ςτα ςθμεία των ενϊςεων 

οφτωσ ϊςτε να µθ μζνουν κενά και να αποφεφγονται φαινόμενα εγκλωβιςμοφ αζρα.     Οι 

μανδφεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, ςτακεροποιθμζνου από τθν 

θλιακι ακτινοβολία και ελεφκερου μολφβδου.   

 Στθν περίπτωςθ που το εξωτερικό περίβλθμα είναι Ρολυαικυλζνιο µε εργοςταςιακά 

καταςκευαςμζνα προμονωμζνα εξαρτιματα και ειδικά κερμοςυςτελλόμενα ςετ οφτωσ ϊςτε 

να µθ μζνουν κενά και να αποφεφγονται φαινόμενα εγκλωβιςμοφ αζρα ςτα ςθμεία των 

ενϊςεων.  

  Πιςτοποιιςεισ-Εγγφθςθ 

   Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα πρζπει να καλφπτονται από Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ, από τθν 

ΕΒΕTΑΜ, όπωσ ακριβϊσ ορίηεται από το ΦΕΚ 3346/2012, το οποίο κακορίηει τισ προδιαγραφζσ για 

όλεσ τισ εφαρμογζσ των πλαςτικϊν ςωλινων και οι διατάξεισ του είναι υποχρεωτικζσ για τθν Ελλθνικι 

επικράτεια.   

   Ρρζπει να δίνεται γραπτι εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι µζςω αςφαλιςτικισ εταιρείασ για 

τουλάχιςτον 10 χρόνια. 

    Για τον προμθκευτι των αγωγϊν τονίηεται ότι κα πρζπει να διακζτει για τθν παραγωγικι αυτι 

διαδικαςία το πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. 

 

4.2.2. ΘΕΡΜΙΚΘ  ΑΤΣΟΤΓΚΟΛΛΘΘ 

 

      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 
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 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. 

      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. 

        Αν δοκοφν από τον προμθκευτι των ςωλινων ειδικότερεσ οδθγίεσ για τθ ςυγκόλλθςθ, κα πρζπει 

αυτζσ να τθρθκοφν. 

 

4.2.3. ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΟΝΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΜΩΝ (ΜΟΤΦΩΝ) 

 

   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 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. 

   Πταν οι κερμοκραςίεσ του περιβάλλοντοσ είναι μικρότερεσ των 0oC δεν κα εκτελοφνται εργαςίεσ 

καταςκευισ των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

      

     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  
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κατάλλθλων και εγκεκριμζνων από τον προμθκευτι των μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

   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). 

 

4.2.4. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΘ ΔΙΑΣΟΛΩΝ (FOAM PADS) 

 

    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. 

 

4.2.5. ΧΑΛΤΒΔΙΝΕ ΦΛΑΝΣΗΕ  

 

            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  με επικάλυψθ PP για ςφνδεςθ φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων με ςωλινεσ PPRCT  και κάκε 

φλάντηα κα ζχει τουσ αντίςτοιχουσ ανοξείδωτουσ   κοχλίεσ και τα περικόχλια, όπωσ και το 

απαιτοφμενο παρζμβυςμα. 

 

4.2.6. ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΕ ΔΙΚΛΕΙΔΕ 

 

   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. 
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-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. 

 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.  

  Για διαμζτρουσ κφριασ απομονωτικισ δικλείδασ μζχρι και DN 150mm, οι αντίςτοιχεσ 

δικλείδεσ εκκζνωςθσ - εξαεριςμοφ τθσ διάταξθσ κα είναι ονομαςτικισ διαμζτρου DN  
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40mm   ενϊ για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ κφριασ απομονωτικισ δικλείδασ, αυτζσ κα είναι 

διαμζτρου DN 50mm.   

 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 ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ  μονϊςεων του τριτεφοντοσ  δικτφου (βλζπε κεφ.: 

4.4.4 ), ςτο οποίο κα ανοίγεται κατάλλθλθ οπι για το χειριςτιριο. 

 Ο  προμθκευτισ των δικλείδων κα πρζπει να διακζτει το πιςτοποιθτικό ΕΝ ISO 9001, που 

περιλαμβάνει και ςχεδιαςμό για τον ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό, και κα ιςχφει για τισ 

δικλείδεσ και ο Ευρωπαϊκόσ κανονιςμόσ ΕΝ 488. 

 

4.2.7. ΣΑΙΝΙΑ ΘΜΑΝΘ 

 

     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. 

 

4.2.8. ΦΡΕΑΣΙΑ – ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ  ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ  ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

 

 Τα φρεάτια των δικλείδων κα καταςκευαςκοφν ςτισ κζςεισ και με τισ διαςτάςεισ και μορφι που 

προβλζπονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Για τθν καταςκευι των τοιχωμάτων, κα χρθςιμοποιθκεί 

εξωτερικόσ ξυλότυποσ, απαγορευμζνθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ παρειάσ του ορφγματοσ ωσ  

ξυλοτφπου.  

     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. 

  

 Χυτοςιδθρά καλφμματα 
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    Τα καλφμματα των φρεατίων κα είναι χυτοςιδθρά διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια.  Θα 

εδράηονται πάνω ςε χυτοςιδθρά πλαίςια που κα ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα των λαιμϊν.  

   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.  

 

4.2.9. ΑΠΟΞΘΛΩΘ   ΠΡΟΧΤΣΩΝ  ΚΡΑΠΕΔΩΝ 

 

    Σφμφωνα  με τθν τεχνικι περιγραφι και τθν  ΕΤΕΡ  :  ΕΛΟΤ   ΤΡ 1501-08-06-08-04 Αποκατάςταςθ  

κραςπεδορείκρων  ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων δικτφων   

 

4.2.10. ΑΠΟΞΘΛΩΘ   ΠΛΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟΤ 

 

    Σφμφωνα  με τθν τεχνικι περιγραφι και τθν  ΕΤΕΡ  :  ΕΛΟΤ  ΤΡ 1501-08-06-08-03 Αποκατάςταςθ  

πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων δικτφων   

 

3.3. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ – ΤΝΔΕΘ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ   

 

     Οι  παρακάτω   προδιαγραφζσ  αφοροφν   όλο  τον αναγκαίο   θλεκτρομθχανολογικό  εξοπλιςμό  

που κα εγκαταςτακεί ςτο χϊρο του κεντρικοφ κερμικοφ υποςτακμοφ (αντλίεσ κυκλοφορίασ , 

ςωλθνϊςεισ και εξαρτιματα και όργανα ςφνδεςθσ, θλεκτρολογικόσ πίνακασ, κλπ). 

 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 

1. Πλοσ ο μθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 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   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. 

4.  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.  

5. 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  
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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. 

6.  Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ ςτθν  ελλθνικι γλϊςςα. Θα ςυνοδεφεται επίςθσ με τα απαραίτθτα ζντυπα ςτα 

οποία προςδιορίηονται τα λειτουργικά τουσ χαρακτθριςτικά.    

 

3.3.2. ΩΛΘΝΩΕΙ -  ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

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 με 

ραφι ι άνευ ραφισ και κα μονωκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ καταςκευισ του τριτεφοντοσ δικτφου 

που περιγράφεται  ςε  επόμενθ  παράγραφο (παραγρ. 4.4.4).  

 

3.3.3. ΑΝΣΛΙΕ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

     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) 

  

b) Χαρακτθριςτικι καμπφλθ αντλίασ Q – ΔΡ 

 

   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 *-
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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) Σαχφτθτα 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). 

   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 
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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. 

   Στο κζλυφοσ κάκε αντλίασ κα ςθμειϊνεται ευκρινϊσ με βζλοσ θ φορά περιςτροφισ του 

μθχανιματοσ. 

 

f) Τλικά 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. 
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   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  

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. 
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    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) Τλικά 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) φνδεςμοι-μανόμετρα - ωτίδεσ (φλάντηεσ) - ςυςτολζσ. 

 

   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 
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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. 

   

4.3.4. ΒΑΛΒΙΔΕ ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ 

 

   Οι δικλείδεσ (βάνεσ) πεταλοφδασ κα είναι με κεντρικά τοποκετθμζνο δίςκο και κα ακολουκοφν τα 

πρότυπα ΕΝ 593, ΕΝ 558 και ISO 5752, με δοκιμι  ςτεγανότθτασ  κατά ΕΝ 12266, βακμοφ διαρροισ Α 

και ISO 5208, Κατθγορία 3.   

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 

 

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  



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 
48 

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. 

     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 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. Ο θλεκτρικόσ κινθτιρασ κα ζχει ζνδειξθ τθσ κζςθσ του, 

ενςωματωμζνουσ τερματικοφσ διακόπτεσ ακραίων κζςεων και βολάν χειροκίνθτθσ βοθκθτικισ 

λειτουργίασ.      

 

4.3.5. ΔΙΚΛΕΙΔΕ ΑΝΣΕΠΙΣΡΟΦΘ 

 

    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). 
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4.3.6. ΦΙΛΣΡΟ ΝΕΡΟΤ ΣΤΠΟΤ «Τ» 

 

    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) 

 

    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.  

 

4.3.7. ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ 

 

    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. 

 

4.3.8. ΜΑΝΟΜΕΣΡΑ 

 

   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. 
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   Το αιςκθτιριο των μανομζτρων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

  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 

ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο ΕΝ 837. Θ κλάςθ ακριβείασ δεν κα υπερβαίνει τθν τιμι 1.6 (μζγιςτθ 

απόκλιςθ ±1.6 %) ςφμφωνα το πρότυπο ΕΝ 837-1. Ο βακμόσ προςταςίασ των οργάνων κα είναι Ι 65. 

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. 

 

4.3.9. ΜΕΣΡΘΣΕ - ΟΡΓΑΝΑ 

 

    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 

 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά μεταδοτϊν πίεςθσ και διαφορικισ πίεςθσ: 

 

Χαρακτθριςτικό 

Αιςκθτιριο Μεταδότθ 

Πίεςθσ ΔΡ 

  

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" 
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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. 

    

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 
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   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 

 

4.3.10. ΤΣΘΜΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ ΠΙΕΘ 

 

     Για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων από τον κίνδυνο αναπτφξεωσ υπερβολικϊν πιζςεων κατά τισ  

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 
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b) Μονάδα ςτακεροποιθτι πίεςθσ  

 

   Μονάδα ςτακεροποιθτι πίεςθσ ελεγχόμενου  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 

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) ετ 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) ετ 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.  
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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) Σαχυςφνδεςμοσ 

 

    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 

 

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. 

 

4.3.11. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 

a) Πρότυπα – Κανονιςμοί 

    

  Στισ  προδιαγραφζσ  που ακολουκοφν, 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. 

   

   Οι   θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ  κα είναι ςφμφωνεσ  με :  

• 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,  
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       ISO,κ.λ.π.). 

   Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των παραπάνω προτφπων, ιςχφει θ παρακάτω ςειρά 

προτεραιότθτασ. 

• Ρροδιαγραφζσ ΕΛΟΤ. 

• Θλεκτρολογικζσ Ρροδιαγραφζσ ΔΕΘ. 

• Θ παροφςα Ρροδιαγραφι 

 

b) Θλεκτρικόσ Πίνακασ κεντρικοφ υποςτακμοφ 

 

     Στο χϊρο του υπογείου τθσ Σπουδαςτικισ Λζςχθσ  κα τοποκετθκεί  θλεκτρικόσ πίνακασ διανομισ 

για τθν θλεκτροδότθςθ του κεντρικοφ κερμικοφ  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 θλεκτρικόσ  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 

γαλβανιςμζνα διάτρθτα ελάςματα. Θ είςοδοσ των καλωδίων ςτον πίνακα κα γίνεται από τθν κάτω 
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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 

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 
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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 

απαραίτθτα ζγγραφα του καταςκευαςτι, που κα αποδεικνφουν ότι  ζχουν πραγματοποιθκεί 

επιτυχϊσ οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ. 
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c) Τλικά Θλεκτρικϊν Πινάκων 

 

     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. 

 

 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. 

 

 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 . 

   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  
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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 

διακοπισ φάςεωσ και ρυκμιηόμενα μαγνθτικά τυλίγματα. Εναλλακτικά μποροφν να προςτατεφονται 

από τριφαςικό θλεκτρονόμο προςταςίασ κινθτιρων. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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. 

   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. 
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 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  

 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)  
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  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 

Σεχνικά 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  

Περιοχι 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 

Είςοδοι ρεφματοσ *A+:                                                     Δευτερεφον 5A  

                                                                                            υκμίςεισ λόγου Μ/Σ: 1... 1.250 

Είςοδοι τάςθσ  *V+ :                                                Απευκείασ ςφνδεςθ ζωσ 500 ΑC περίπου                        
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                                                                                     Ζμμεςθ ςφνδεςθ µζςω M/Σ  τάςθσ (VT) 

                                                                                             υκμίςεισ λόγου Μ/Σ: 1... 500 

υνκικεσ περιβάλλοντοσ  

Λειτουργία *°C+ :                                                                        από  -0...+50 °C  

Σχετικι υγραςία :                                                              Μζγ. 90% (χωρίσ ςυμπφκνωςθ) ςτουσ 40ο C 

 

 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. 

   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. 
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   Για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ προβλζπεται θ 

τοποκζτθςθ λυομζνων ςυνδζςμων ςε κάκε φάςθ του πρωτεφοντοσ. 

 

4.3.12. MΕΣΑΣΡΟΠΕΙ ΤΧΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΡΤΘΜΙΘ ΣΡΟΦΩΝ ΚΙΝΘΣΘΡΩΝ  AC 

 

Σεχνικά 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 τθν ιςχφ τθσ αντλίασ ανακυκλοφορίασ  (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 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. 
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• 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 

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 
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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 

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 
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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) 

•     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. 
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4.4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

    Στο  παρόν κεφάλαιο προδιαγράφονται οι κερμικοί υποςτακμοί κακϊσ 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. 

 

4.4.1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ 

 

    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 

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 
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 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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      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. 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΘ ΙΧΤ 

ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ 

(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 

Τυποποιθμζνθ διάμετροσ ςφνδεςθσ ςτο 

εςωτερικό δίκτυο (εξωτερικι διάμετροσ 

PPR-CT) 

Φ50 Φ50 Φ75 Φ75 Φ75 Φ75 Φ90 Φ90 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 
73 

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 

 

4.4.2. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ 

 

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) Ρυκμιςτικι 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.    
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    Θ διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ κα λειτουργεί με θλεκτρικι 

ενζργεια 220 VAC 50Θz.  

   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 . 

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 :   

ΘΕΘ 1: Θερμικόσ Υ/Σ εκτόσ λειτουργίασ. Θα λαμβάνεται όμωσ μζριμνα από τον 

αντιςτακμιςτι για διατιρθςθ κατάλλθλθσ κερμοκραςίασ δευτερεφοντοσ ςε 

περίπτωςθ παγετοφ.   

ΘΕΘ 2:  Λειτουργία κερμικοφ Υ/Σ ςφμφωνα µε τα χρονικά διαςτιματα διατιρθςθσ κανονικισ  
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                   ι  χαμθλισ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου, που ζχουν επιλεγεί µζςω του 

χρονοδιακόπτθ.   

ΘΕΘ 3:  Λειτουργία (κερμικοφ Υ/Σ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρονοδιακόπτθσ και 

διατιρθςθ κανονικισ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου. 

ΘΕΘ 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 

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  
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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 παροχι του αντλιοςταςίου (ςτροφζσ 

των αντλιϊν) και 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 Σιμϊν (Data Logger) 

 

   Ο προγραμματιςτισ λειτουργίασ κα ζχει τθν δυνατότθτα µζςω επιλογισ από το μενοφ τθσ 

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  
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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. 

    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. 
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    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). 

 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. 
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 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 

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. 
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      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). 

 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. 
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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  και κα   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 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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. 

Παρατιρθςθ  

  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 

να εκπαιδεφςει το απαραίτθτο προςωπικό ςε αυτιν. Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει 

ςθμειϊςεισ και ςχζδια που κα καταςτοφν αντιλθπτι τθν διαδικαςία. 

 

e) ωλθνϊςεισ –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  
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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] 

Πάχοσ  τοιχϊματοσ 

ςωλθνϊςεων 

[mm] 

Πάχοσ 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. 

   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  
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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 (μινίου) και μία ςτρϊςθ με βαφι ριπολίνθσ. 

 

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.    

 

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. 

ΜΕΓΕΘΟ 

ΘΕΡΜΙΚΟΤ 

ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΘ 

ΔΙΑΜΕΣΡΟ 

(mm) 

ΠΙΕΘ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(bar) 

Q100 DΝ 20 4 

Q150 DΝ 25 4 
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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%) 

 

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. 
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   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 

 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  
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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.   

   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.  

   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,  
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 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  

 

4.4.3. ΔΙΚΛΕΙΔΕ ΕΚΚΕΝΩΘ – ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘ  ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΟ   

ΔΙΚΣΤΟΤ 

 

   Στο πρωτεφον   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 (πρωτεφον 

εναλλάκτθ) 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 εςωτερικοφ 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 
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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. 

- 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. 
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4.4.4. ΩΛΘΝΩΕΙ  ΣΡΙΣΕΤΟΝΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ  ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΘΛΕΘΕΡΜΑΝΘ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

    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). 

   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. 

   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 υλικϊν 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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a) υγκολλιςεισ 

 

    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 

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. 
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   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. 

 

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). 
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- 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. 

 

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. 

  Τα μονωτικά υλικά  κα καλφπτουν τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 

ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΜΟΝΩΣΙΚΟΤ 
ΣΡΙΣΕΤΟΝ ΔΙΚΣΤΟ 

(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) 
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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 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. 

 

 

4.5. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ  ΣΘΛΕΘΕΡΜΑΝΘ 

 

4.5.1. 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: 
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1. Μεταφορά τθσ ενζργειασ τθλεκζρμανςθσ ςτον κεντρικό κερμικό υποςτακμό, από το 

ςτακμό παραγωγισ τθσ ΘΕΡΜΘ 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. 

 

4.5.2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 

      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. 
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•   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  τακμόσ   Ελζγχου  (Κ..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 

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  
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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. 

 

4.5.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ  ΤΣΘΜΑΣΟ  ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 

ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ 

  

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 

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)  
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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. 

■ 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 
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- 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 

 

d) Θλεκτρικόσ   πίνακασ  μονάδοσ διαςφνδεςθσ  Θ/Τ 

 

    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. 
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    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 

 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. 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΕΡΡΩΝ 
 

 
106 

    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). 

  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 
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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. 

      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. 

 

 

ΕΡΡΕ     ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ  2021 
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