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ΓΕΝΙΚΑ 
Το έργο θα κατασκευαστεί  σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) όπως 
εγκρίθηκαν µε την υπ. Αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7- 2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων µε 
θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε 
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα δηµόσια έργα»  

Ειδικά για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν την Οµάδα Εργασιών  
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)» εφαρµόζονται οι ΕΤΕΠ 1501-04 «Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».  

Για την σύνταξη της µελέτης ελήφθησαν υπόψη : 

Οι Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και η Ελληνική Νοµοθεσία, όπου άπτονται θεµάτων που αφορούν στην παρούσα 
µελέτη. 

Οι προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και συµπληρωµατικά των Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών προτύπων 
DIN, BS, AST κλπ. 

Στα κεφάλαια της τεχνικής περιγραφής και τα σχέδια της µελέτης καθορίζεται µε λεπτοµέρειες το 
αντικείµενο. 

«Γενικός όρος είναι ότι όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στην κατασκευή του κτιρίου πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα πρότυπα και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη και 
σχέδια, να είναι Α΄ ποιότητας και θα υποβάλλονται προηγουµένως για έγκριση ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας στον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, µε κατάλληλα δείγµατα, πληροφοριακά έντυπα, 
πιστοποιητικά ποιότητας, προδιαγραφές και τον απαραίτητο συσχετισµό µε συµβατικές 
προβλέψεις. ∆εν θα ενσωµατώνεται στο έργο κανένα υλικό, για το οποίο δε θα έχει προηγηθεί η 
ανωτέρω διαδικασία και η σχετική έγκριση. 

Επισηµαίνεται ότι : 

Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή όπως και στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών υλικών και 
εργασιών της Μελέτης αναφέρεται ο όρος "ενδεικτικός τύπος" για ορισµένες κατασκευές, συσκευές, 
υλικά ή µηχανήµατα, διευκρινίζεται ότι αυτό αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισµό των 
επιθυµητών ιδιοτήτων ( φυσικών ή χηµικών ) των χρησιµοποιουµένων υλικών και την ποιότητά 
τους. Η αναφορά αυτή σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου 
µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε ισοδύναµο υλικό, οποιουδήποτε κατασκευαστικού οίκου, 
µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και ύστερα από την έγκριση της Επίβλεψης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κάθε υλικό να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
ποιότητας και τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου παραγωγής του. Ειδικά για εξειδικευµένα υλικά 
αποκλειστικής αθλητικής χρήσης θα πρέπει να προσκοµίζονται οι πιστοποιήσεις και εγκρίσεις των 
συγκεκριµένων υλικών από τις αντίστοιχες ∆ιεθνείς Αθλητικές Οµοσπονδίες.» 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
� Κανονισµός ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010) και οι σχετικές ΤΟΤΕΕ. 

� ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 1/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : ∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για 
θέρµανση κτιριακών χώρων». 

� ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 2/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού 
για θέρµανση κτιριακών χώρων». 

� ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Κλιµατισµός κτιριακών χώρων». 

� ΤΟΤΕΕ 2425/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού 
κτιριακών χώρων». 

� Μέθοδος ASHRAE CLTD 

� Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) 

� DIN 4701/79. 

� ASHRAE: Handbooks, Fundamentals 1997 – HVAC Systems & Equipment 2000 – HVAC 
Applications 1999. 

� CARRIER: Handbook of Air Conditioning System Design. 

� Πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 276, ΕΛΟΤ 350, ΕΛΟΤ 352, ΕΛΟΤ 386, ΕΛΟΤ 447, ΕΛΟΤ 450, 
ΕΛΟΤ525). 

� «Θέρµανση και κλιµατισµός» των Recknagel – Sprenger (1978). 

� SMACNA “Low Pressure Duct Construction Standards”. 

� SMACNA “Testing, Balancing and Adjusting of Environmental Systems”. 

� Τις ιδιαίτερες προδιαγραφές των κατασκευαστών για την εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων 
συσκευών, µηχανηµάτων και οργάνων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η παρούσα µελέτη αφορά την θέρµανση – ψύξη - αερισµό των χώρων του κτιρίου Κλειστού 
Γυµναστηρίου του ∆ήµου Προσοτσάνης που θα κατασκευαστεί στο αγροτεµάχιο 1303 ΤΚ 
Πετρούσας. 

Η εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε τα σχετικά άρθρα του ΝΟΚ, τα σχετικά Ελληνικά Πρότυπα 
του ΕΛΟΤ και τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ.  

Οι προτεινόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δηµιουργούν για τον Ανάδοχο και Επιβλέποντα του 
έργου ελάχιστες απαιτήσεις. Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει αλλαγές αυτών, αρκεί να οδηγούν σε 
µείωση των παρεµβάσεων στο κτίριο και να έχουν την έγκριση της επίβλεψης. 

Το κτίριο αποτελείται από τον χώρο του γηπέδου εµβαδού περίπου Ε  = 1259 m2 και από 
βοιθητικούς χώρους ( κυλικείο , τουαλετες , λουτρά, γραφεία)  στα ανατολικά και δυτικά εµβαδού 
περίπου Ε = 480 m2

Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του κτιρίου η λύση η οποία προτείνεται, όσον αφορά την 
θέρµανση – ψύξη και αερισµό, του αγωνιστικού χώρου είναι η χρήση κεντρικής κλιµατιστικής 
µονάδας µε δίκτυο αεραγωγών. 

Πέρα από το κεντρικό παραπάνω σύστηµα θα τοποθετηθούν  Fan – coil δάπεδου περιµετρικά του 
αγωνιστικού χώρου στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και θα χωνευτούν σε εσοχές που θα 
κατασκευαστούν ώστε να  µην ενέχουν κινδύνους για τους αγωνιζόµενους. 

Τόσο τα Fan coil δαπέδου όσο και το στοιχείο της ΚΚΜ θα τροφοδοτούνται από µία αντλία 
θερµότητας αέρα – νερού. 
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Η ΚΚΜ θα λειτουργεί σε περίπτωση µεγάλης προσέλευσης ατόµων (αγώνες) και θα είναι ικανή να 
παραλάβει το σύνολο των θερµικών και ψυκτικών φορίων του αγωνιστικού χώρου  

 
Τα Fan – coil δαπέδου εντος του αγωνιστικού χώρου θα λειτουργούν µόνο σε περίπτωση πολύ 
µικρής προσέλευσης κόσµου (προπονήσεις) . 

Για την θέρµανση και ψύξη των βοιθητικών χώρων που βρίσκονται αριστερά  (Γραφεία , κυλικείο , 
φουαγιέ κ.α. ) του αγωνιστικού χωρου θα εγκατασταθεί σύστηµα κλιµατισµού αερόψυκτο, απ΄ 
ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούµενο,πολλαπλών κλιµατιζόµενων ζωνών, µεταβλητού ψυκτικού 
όγκου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type).  

Στους βοιθητικούς χώρους που βρίσκονται δεξιά  (Αποδυτήρια ,Wc )  του αγωνιστικού χωρου θα 
εγκατασταθούν fan coil δαπέδου σε συνδιασµό µε µονάδα προκλιµατισµένου αέρα τα οποία θα 
τροφοδοτούνται από την κεντρική  αντλία θερµότητας. 

 

Φορτία αερισµού – ψύξης – θέρµανσης  
Για τους χώρους, τα φορτία του αερισµού εκτιµήθηκαν µε βάση ωριαίες εναλλαγές του 
περιεχόµενου αέρα των χώρων, δηλαδή του όγκου τους  

Οι ωριαίες εναλλαγές αυτές προέκυψαν µε βάση τον αριθµό των ατόµων και τον ελάχιστο 
απαιτούµενο αερισµό ανά άτοµο. 

Για τον καθορισµό των στοιχείων του προσαγόµενου αέρα λαµβάνονται τα παρακάτω: 

Αριθµός  ατόµων στο Γήπεδο : 450     

Ποσότητα αέρα ανά άτοµο : 45 m3/h  (πίνακας 2.3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010). 

Από τα παραπάνω προκύπτουν :  

Παροχή προσαγόµενου νωπού αέρα Vi = 450 άτοµα x 45 m3/h/άτοµο  = 20.250 m3/h 

Παροχή απαγόµενου αέρα Vο ίση µε το  95% του Vi  = 0,95 x 20.250 m3/h = 18.225 m3/h 

Για τον αερισµό των βοιθητικών χώρων θα εγκατασταθούν : 

Στα αποδητήρια:  

Μια µονάδα παροχής περίπου 1800 m3/h  µε ειδική κατανάλωση ηλεκτρισµού εώς 2,5 kw / m3/sec  

η οποία θα φέρει στοιχείο νερού για την προσαγωγή προκλιµατισµένου αέρα εντός των 
αποδυτηρίων. 

Στους βοιθητικούς χώρους  (Γραφεία , κυλικείο , φουαγιέ κ.α. ) :  

Μια µονάδα παροχής περίπου 700 m3/h  µε ειδική κατανάλωση ηλεκτρισµού εώς 2,5 kw / m3/sec 

Οι παραπάνω παροχές προέκυψαν βάσει των απαιτήσεων που θέτει ο κανονισµός ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων. 

Αναλυτικά:  

α / α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ m3/h άτοµο m3/h m2 

1 ∆ιάδροµοι και άλλοι 
κοινόχρηστοι βοιθητικοί χώροι.  2,6 

2 Γυµναστήριο-Χώρος άθλησης. 45  

3 Λουτρό (κοινόχρηστο)  6 

   

     Πίνακας: Απαιτήσεις αερισµού. 
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Από τα φύλλα υπολογισµών που επισυνάπτονται , προκύπτει συνολικό θερµικό φορτίο για τον 
χώρο του Γηπέδου, λαµβανοµένου υπόψη και του αερισµού :   

Q θερ=  195.39  Kw 

Το ψυκτικό φορτίο του χώρου ανερχεται σε:  Qψυξ =  251.31 Kw 

Για τους βοηθητικούς χώρους λαµβανοµένου υπόψη και του αερισµού :  

Αποδητήρια: 

Q θερ = 25.13  Kw 

Q ψυξ =   27.24  Kw 

Βοιθητικοί χώροι ιατρειά – γραφεία κλπ 

Q θερ =   13.06  Kw 

Q ψυξ =   15.45 Kw 

 

Συνεπώς συνολικά θα τοποθετηθούν : 

Για την θέρµανση – ψύξη των βοιθητικών χώρων αποδυτηρίων , ( -12- )   fan-coil δαπέδου FC, 
θερµικής ισχύος τουλάχιστον 2,65 Kw στην µεσαία ταχύτητα ( συνθήκες : θερµοκρασία αέρα 20 
°C και προσαγωγής νερού 50 °C)  το καθένα και συνολική ψυκτική ισχύς τουλάχιστον  2,0 Kw 
στην µεσαία ταχύτητα ( συνθήκες : προσαγωγή νερού 7 °C επιστροφή 12 °C , θερµοκρασία αέρα 
27 °C d.b.- 19 °C w.b.). Μονάδα προκλιµατισµού του νωπού αέρα παροχής εως 1800 m3/h µε 
θερµαντικό στοιχείο ονοµαστικής ισχύος 18 Kw. 

Για την κάλυψη των θερµικών και ψυκτικών  φορτίων του γηπέδου εννέα ( - 9 - )  fan-coils δαπέδου 
FC, θερµικής ισχύος τουλάχιστον 8,5 Kw στην µεσαία ταχύτητα ( συνθήκες : θερµοκρασία αέρα 
20 °C και προσαγωγής νερού 50 °C)  το καθένα και συνολική ψυκτική ισχύς τουλάχιστον  6,8 Kw 
στην µεσαία ταχύτητα ( συνθήκες : προσαγωγή νερού 7 °C επιστροφή 12 °C , θερµοκρασία αέρα 
27 °C d.b.- 19 °C w.b.) , σε συνδιασµό µε κλιµατιστική µονάδα κοινό στοιχείο θέρµανσης-ψύξης  
(παροχής 21.558 m3/h ). 

Τοποθετείται  µία αντλία θερµότητας αέρα – νερού ονοµαστικής θερµικής και ψυκτικής ισχύος       
Q θ.α = 310 KW , Q ψ.α = 295 KW  

Για την θέρµανση – ψύξη των βοιθητικών χώρων (ιατρειά – γραφεία) µια αντλία θερµότητας VRV 
ονοµαστικής θερµικής και ψυκτικής ισχύος Qθ.α = 37,5 KW ,Qψ.α = 33,5 KW αντίστοιχα 

 
∆ίκτυα νερού 
Τα δίκτυα ψυχρού νερού θα λειτουργούν σε θερµοκρασία προσαγωγής 7 βαθµών κελσίου και 
επιστροφής 12 βαθµών κελσίου. 

Τα δίκτυα θερµού νερού από τις αντλίες θερµότητας θα λειτουργούν σε θερµοκρασία προσαγωγής 
45 βαθµών κελσίου και επιστροφής 40 βαθµών κελσίου. 

 

∆ίκτυα αεραγωγών 
Οι ταχύτητες στους αεραγωγούς θα ικανοποιούν τις τιµές του παρακάτω πίνακα. 

α / α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

1 Κύριος αεραγωγός προσαγωγής 
αγωνιστικού χώρου  8,0 -9,0  m/sec 

2 Κύριος αεραγωγός προσαγωγής 5,0 m/sec 
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Στα φύλλα υπολογισµών δίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισµοί από τους οποίους προκύπτουν τα 
θερµικά και ψυκτικά φορτία. ∆ίνονται ακόµη οι υπολογισµοί της κλιµατιστικής µονάδας θέρµανσης-
ψύξης που θα τοποθετηθεί καθώς και των δικτύων του αερισµού  (αεραγωγοί, στόµια). 

 
Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα - στοιχείου (Fan Coil Units) 
Η απόδοση της θερµότητας στο χώρο άθλησης  θα πραγµατοποιείται µερικώς µέσω εννέα (9) 
τοπικών τερµατικών µονάδων ανεµιστήρα-στοιχείου (FCU), τα οποία θα τοποθετηθούν σε θέσεις 
που δίνονται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Προβλέπονται 
µεγέθη µονάδων, χαρακτηριζόµενα από την συνολική παροχή τους σε αέρα. 

Τα FCU θα είναι τύπου δαπέδου, καλαίσθητα. Στο µπροστινό µέρος  θα τοποθετηθεί µεταλλικό 
προστατευτικό πλαίσιο. 

Θα διαθέτουν κοινό στοιχείο ψύξης / θέρµανσης, εργοστασιακά ενσωµατωµένη δίοδο βάνα on off, 
ενσωµατωµένο χειριστήριο 3 ταχυτήτων αέρα, επιλογής χειµώνα-θέρους και επιθυµητής 
θερµοκρασίας. 

Τα FCU θα τροφοδοτηθούν ηλεκτρολογικά ανά οµάδες, µε την παρεµβολή ρελέ τηλεχειρισµού, 
ώστε να είναι δυνατή η καθολική έναρξη / παύση είτε µε βάση χρονοπρόγραµµα είτε από κεντρικό 
σηµείο και εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

Τα συµπυκνώµατα των FCU θα καταλήγουν είτε στην πλησιέστερη στήλη οµβρίων είτε σε σιφώνι 
δαπέδου µε οσµοπαγίδα. Το δίκτυο συµπυκνωµάτων θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC. 

Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων FCU αγωνιστικού χώρου : SYSTEM AIR  SYSCOIL CB 10  ή  

ισοδύναµος.  

Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων FCU αποδυτηρίων : SYSTEM AIR SYSCOIL  EF 4  ή ισοδύναµος 

 
Μονάδα ανάκτησης θερµότητας µε στοιχείο Αέρα – Αέρα τύπου V.A.M. 
H µονάδα αερισµού µε ολικό συντελεστή ανάκτησης θερµότητας (έως και 60%) τύπου VAM, θα 
είναι κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς, για την προσαγωγή νωπού αέρα στο χώρο και 
συγχρόνως για την απόρριψη "βρώµικου" αέρα στο περιβάλλον. 

Τα δύο ρεύµατα αέρα θα διασταυρώνονται µεταξύ τους στο στοιχείο του εναλλάκτη 
διασταυρούµενης ροής (cross flow heat exchange element) κατασκευασµένο από ειδικά 
επεξεργασµένο χαρτί (High Efficiency Paper), όπου θερµότητα αλλά και υγρασία θα µεταφέρονται 
από το θερµότερο προς το ψυχρότερο ρεύµα. 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα το καλοκαίρι, τη µείωση όχι µόνο του αισθητού αλλά και του 
λανθάνοντος φορτίου του προσαγόµενου στο χώρο νωπού αέρα, αφού µέρος της υγρασίας του θα 
µεταφέρεται στο εξερχόµενο ρεύµα απόρριψης. 

Αντίθετα το χειµώνα, η συγκράτηση από το εισερχόµενο ρεύµα νωπού αέρα µέρους της υγρασίας 
του ρεύµατος απόρριψης, θα συντελεί θετικά στην άµβλυνση του προβλήµατος ξήρανσης του αέρα 
του χώρου που προκαλείται από τη θέρµανση. 

Εκτός από τη λειτουργία εναλλαγής θερµότητας µε τη διασταύρωση των δύο ρευµάτων, θα 
υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης (By-pass) λειτουργίας, όπου τα δύο ρεύµατα δεν θα έρχονται 
καθόλου σε επαφή. 

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του εναλλάκτη θα αποφασίζεται είτε από το χρήστη µέσω 
χειριστηρίου ON - OFF, είτε θα γίνεται αυτόµατα από το VAM, αφού ληφθεί υπόψη η ποιότητα του 
αέρα ( µέτρηση ρύπων ή περιεκτικότητα σε CO2 ), µέσω κατάλληλου αισθητηρίου. Το είδος του 
αισθητηρίου που θα τοποθετηθεί θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

Ακόµη το χειµώνα ή σε ενδιάµεσες εποχές, όταν εσωτερικοί χώροι µε εσωτερικά φορτία 
σηµαντικού µεγέθους (χώροι µεγάλης συγκέντρωσης ατόµων, όπως π.χ. η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στην περίπτωση µας) απαιτούν ψύξη αυτή θα τους προσφέρεται δωρεάν από το VAM 
που θα λειτουργεί σε By-pass mode (Free cooling) 
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 Η εξωτερική στατική πίεση θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει το δίκτυο αεραγωγών. 

Το βάρος των εναλλακτών θα είναι το µικρότερο δυνατό. 

Οι µονάδες αερισµού θα είναι εφοδιασµένες µε φίλτρα µακράς διαρκείας που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χωρίς συντήρηση για ένα χρόνο τουλάχιστον.  

Λειτουργία καθαρισµού 

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το VAM ρυθµίζεται ώστε το προσαγόµενο στο χώρο ρεύµα 
νωπού αέρα να είναι ελαφρώς ενισχυµένο (5 %) σε σύγκριση µε το ρεύµα της απόρριψης (Fresh -
up operation). H λειτουργία αυτή βοηθά σηµαντικά στη δηµιουργία ενός καθαρότερου και πιο 
άνετου περιβάλλοντος. 

 
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδας αποδυτηρίων : SYSTEM AIR  RKE 19 ή ισοδύναµος. 
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδας γραφείων: SYSTEM AIR  RKE 10 ή ισοδύναµος. 
 

Κλιµατιστικές µονάδες  
Για την κάλυψη του φορτίου αερισµού των αποδυτηρίων θα εγκατασταθεί µια  (1) κλιµατιστική 
µονάδα εντός κατάλληλου διαµορφωµένου χώρου στην θέση που φαίνεται στα σχέδια η οποία θα 
φέρει στοιχείο νερού για τον προκλιµατισµό του εισερχόµενου αέρα (Ισχύος 18Kw). 

Η ΚΚΜ θα είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent.  
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων ΚΚΜ : SYSTEM AIR  Danvent DV10 
Για την κάλυψη των αναγκών του αθλητικού χώρου, θα εγκατασταθεί µια  (1) κλιµατιστική µονάδα 
στον εξωτερικό χώρο του γυµναστηρίου. Η κλιµατιστική µονάδα του αγωνιστικού χώρου, θα είναι 
διπλής σειράς (double deck) και θα αποτελείται από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα: 

1. Κιβώτιο ανεµιστήρα επιστροφής.  
2. Κιβώτιο εναλλάκτη αέρα-αέρα. Ο εναλλάκτης θερµότητας αέρα – αέρα θα χρησιµοποιείται για 
τον προκλιµατισµό του ρεύµατος του νωπού αέρα ο οποίος εισέρχεται στην κλιµατιστική µονάδα, 
από το ρεύµα αέρα το οποίο θα απορρίπτεται από αυτή. Το κιβώτιο θα διαθέτει ηλεκτροκίνητα 
damper ελεγχόµενα από το σύστηµα ελέγχου της κλιµατιστικής.  
3. Κιβώτιο Φίλτρων. Τα φίλτρα θα είναι µεσαίας και υψηλής απόδοσης 
4. Κιβώτιο στοιχείων. (κοινό στοιχείο θέρµανσης – ψύξης) 
5. Κιβώτιο υγραντήρα. Ο αυτόνοµος υγραντήρας νερού (για καλύτερη διάχυση της υγρασίας στον 
αέρα) θα είναι σταγονιδίων ελεγχόµενος µέσω του συστήµατος ελέγχου από την σχετική υγρασία 
του χώρου. Μετά τον υγραντήρα νερού θα τοποθετηθεί σταγονοσυλλέκτης. 
6. Κιβώτιο ανεµιστήρα προσαγωγής. O ανεµιστήρας θα πρέπει να µπορεί να καλύψει το στατικό 
ύψος του δικτύου προσαγωγής. 
7. ∆ιπλό κιβώτιο µίξης για την ανάµιξη του αέρα ανακυκλοφορίας µε τον νωπό αέρα (επιλογή αν ο 
αυτοµατισµός διαθέτει αισθητήριο ποιότητας αέρα). 

Η ΚΚΜ θα είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent.  
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων ΚΚΜ : SYSTEM AIR  Danvent DV100 
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Αντλία θερµότητας αερά νερού ΚΚΜ 
Η αντλία θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών που θα εγκατασταθεί θα είναι αντλία θερµότητας 
αέρα νερού µε ενσωµατωµένο υδραυλικό εξοπλισµό (with Integrated Hydronic Module) έκδοσης 
χαµηλής στάθµης θορύβου (Low Noise). H θερµοκρασία του παραγόµενου νερού σε αυτές θα 
είναι 45°C για συνεχή λειτουργία σε θέρµανση και 7°C για συνεχή λειτουργία σε ψύξη. Τα όρια 
λειτουργίας της µονάδας ως προς τη θερµοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος είναι  -15 – 35°C 
τουλάχιστον σε θέρµανση και  0 – 44 C σε ψύξη.  Οι µονάδες θα είναι µε σπειροειδείς συµπιεστές 
χαµηλής στάθµης θορύβου, δύο τουλάχιστον κυκλώµατα ψυκτικού µέσου, στοιχεία ψυκτικού µέσου 
- αέρα µε ειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία, αξονικούς ανεµιστήρες χαµηλής στάθµης 
θορύβου µε κινητηρες τεχνολογιας EC, ηλεκτρονική οµαλή εκκίνηση, προστασία από παγετό και 
ενσωµατωµένο υδραυλικό εξοπλισµό (αντλία χαµηλής πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο νερού, 
δείκτη ροής και αισθητή πίεσης).  

Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν πιστοποιηµένη απόδοση κατά EUROVENT (EN14511-3:2011), να 
είναι ενεργειακής κλάσης A και οι αποδόσεις τους να είναι όπως παρακάτω :  

Αποδιδόµενη Θερµική Ισχύς όπως παραπάνω για συνθήκες  

Θερµοκρασία Αέρα : 12°C  

Θερµοκρασία νερού : 40/45 °C  

COP > 3,20  
ESEER > 3,90 
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων Αντλιών Θερµότητας :SYSTEM AIR  SYSCROLL 360 AIR EVO 
PH EC S   ή ισοδύναµος.  
 
Σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου ανάκτησης θερµότητας 
(δισωλήνιο - VRF) 
Η κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρµανση και ψύξη των βοιθητικών χώρων του κτιρίου(γραφεία , 
κυλικείο) θα γίνει µε την εγκατάσταση πολυδιαιρούµενου πολλαπλών κλιµατιζόµενων ζωνών 
(Variable Refrigerant Volume Inverter Type) συστήµατος µε απ’ ευθείας εκτόνωση του ψυκτικού 
µέσου. 

Το σύστηµα θα αποτελείται από: 

• Κεντρική εξωτερική µονάδα, η οποία χρησιµοποιείται για θέρµανση και ψύξη, δηλαδή είναι 

ένας τυπικός συµπυκνωτής ή εξατµιστής ανάλογα µε την περίοδο λειτουργίας (καλοκαίρι ή 
χειµώνας αντίστοιχα). 

• Τις εσωτερικές µονάδες (στοιχεία απ’ ευθείας εκτόνωσης) όπου το ψυκτικό υγρό µέσω 
σωληνώσεων από χαλκό καταφθάνει από την εξωτερική µονάδα. 

• Το σύστηµα θα αποτελείται από µία (1) ξεχωριστή  εξωτερική  µονάδα (αντλίες 
θερµότητας), που θα συνδέεται υδραυλικά µε πολλαπλές εσωτερικές µονάδες οι οποίες θα έχουν 
την δυνατότητα αυτονοµίας ανάλογα µε τις απαιτήσεις των χώρων. Η λειτουργία του συστήµατος 
θα βασίζεται στη χρήση δύο (2) πιεζοστατών για το ψυκτικό µέσο (ένας για την χαµηλή στην ψύξη 
και ένας για την υψηλή πίεση στην θέρµανση), ώστε να ελέγχεται η βηµατική λειτουργία των 
συµπιεστών και η παροχή ψυκτικού µέσου (pumping capacity) προς τις εσωτερικές µονάδες. 

Οι εξωτερικές µονάδες θα µπορεί να συνδεθούν µε πολλαπλές εσωτερικές µονάδες διαφορετικών 
τύπων και αποδόσεων οι οποίες θα µπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωµα και να 
ελέγχονται ανεξάρτητα, εκµεταλλευόµενοι µε αυτόν τον τρόπο φαινόµενα ετεροχρονισµού και 
µειώνοντας έτσι κατά το αντίστοιχο ποσοστό την συνολική εγκατεστηµένη ισχύ των εξωτερικών 
µονάδων. 

Το πραγµατικό µήκος σωλήνωσης µεταξύ της κάθε εξωτερικής µονάδας και της δυσµενέστερης 
εσωτερικής του κυκλώµατός της έχει την δυνατότητα να φτάσει µέχρι 165 µέτρα. Το συνολικό 
µήκος σωλήνωσης όλου του κυκλώµατος έχει την δυνατότητα να φτάσει µέχρι 1000 µέτρα. Το 
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πραγµατικό µήκος σωλήνωσης µεταξύ της πρώτης διακλάδωσης (µετά την εξωτερική µονάδα) και 
της δυσµενέστερης εσωτερικής του κυκλώµατος της έχει την δυνατότητα να φτάσει µέχρι 40 µέτρα. 
Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών µονάδων θα είναι µέχρι 50 µέτρα, χωρίς 
την ανάγκη χρησιµοποίησης ελαιοπαγίδων. Το παραπάνω θα επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη 
ελαιοδιαχωριστή στην κατάθλιψη των συµπιεστών, καθώς και µε την βοήθεια ειδικού 
προγράµµατος ανάκτησης των λαδιών.   

Το σύνολο του επιλεγόµενου εξοπλισµού έχει διαστασιολογηθεί ώστε να καλύπτει τις 
απαιτήσεις των χώρων σε συνθήκες χειµώνα και θέρους λαµβάνοντας υπόψιν και την 
πτώση απόδοσης των συστηµάτων του είδους σε συνθήκες διαφορετικές των 
ονοµαστικών. 
Συγκεκριµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος θα είναι: 

Σύστηµα κλιµατισµού µε VRV-INVERTER τέταρτης γενιάς που περιλαµβάνει : 

α) Την εξωτερική µονάδα συστήµατος VRV-INVERTER (R410A) ψυκτικής ισχύος 33,5 KW και 
θερµαντικής ισχύος 37,5 kw .Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλία 
θερµότητας) και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά, όργανα και 
εξαρτήµατα καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την 
οµαλή και αυτόµατη λειτουργία 
Ενδεικτικός Τύπος  SYSTEM AIR    SYSVRF 335 AIR EVO HP R. 
β)  τις εξής εσωτερικές µονάδες συστήµατος VRV-INVERTER : 

 1)   2 µονάδες δαπέδου ενδ.τύπου SYSTEM AIR SYSVRF CEILING 36 Q 

 2)   3 µονάδα δαπέδου ενδ.τύπου SYSTEM AIR SYSVRF CEILING 45 Q 

 3)   1 µονάδα τοίχου  ενδ.τύπου SYSTEM AIR SYSVRF WALL 22 Q 

Οι µονάδες θα είναι πλήρεις µε ολα τα υλικά, όργανα και εξαρτήµατα, επίτοιχα χειριστήρια, καθώς 
και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την οµαλή και αυτόµατη 
λειτουργία. 

γ) Όλες τις απαραίτητες σωλήνώσεις µε χαλκοσωλήνες κατάλληλες για freon, µονώσεις 
σωληνώσεων, εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, συνδέσµους, ρακόρ,ταύ, µονώσεις, 
καλώδιο τηλεχειρισµού, και ηλεκτρικών συνδέσεων, καθώς και όλες τις απαραίτητες εργασίες 
αποπεράτωσης για της πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία του ανωτέρω συστήµατος. 

 

∆ίκτυα σωληνώσεων 
∆ίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας ψυχρού / θερµού νερού 
Τα δίκτυα τροφοδοσίας ψυχρού/θερµού νερού θα κατασκευασθούν εν γένει από χαλυβδοσωλήνα.  

Έως διατοµή 2’’ θα κατασκευασθούν από µαύρη σιδηροσωλήνα µε ραφή και βιδωτά εξαρτήµατα, 
ενώ οι µεγαλύτερες διάµετροι θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (tubo) µε 
αυλακωτά εξαρτήµατα και συνδέσεις. 

Το κεντρικό δίκτυο διανοµής προς τα FCU και τις ΚΜ θα είναι δισωλήνιο και θα καταλήγει σε 
τοπικούς συλλέκτες, στις θέσεις που φαίνεται στα σχέδια. Η τροφοδοσία των FCU στα αποδυτήρια, 
θα γίνεται µε εύκαµπτους επενδυµένους χαλκοσωλήνες εντός του δαπέδου, διαστάσεων Φ18x1,0. 

Τα δίκτυα σωληνώσεων ψυχρού / θερµού νερού θα µονωθούν µε ελαστοµερές θερµοµονωτικό 
υλικό, βάσει των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ. 
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Τα δίκτυα σωληνώσεων που οδεύουν στο εξωτερικό περιβάλλον θα διαθέτουν επιπρόσθετη 
προστασία της µόνωσης µε φύλλο αλουµινίου 6/10. 

Εξαρτήµατα δικτύου σωληνώσεων 
Οργανα διακοπής και ρυθµίσεως θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων, τους 
δευτερεύοντες κλάδους και στήλες, τις παροχές και επιστροφές των µηχανηµάτων.Τα όργανα 
διακοπής, συρταρωτές δικλείδες (gate valves) ή σφαιρικές δικλείδες (ball valves), τα όργανα 
ρυθµίσεως ρυθµιστικές δικλείδες (διακόπτες, globe valve), οι βαλβίδες αντεπιστροφής, οι κρουνοί 
κλπ. θα είναι όπως φαίνονται στα σχέδια ή χρειάζονται για την καλή λειτουργία, ρύθµιση και 
ισορροπία των διάφορων συστηµάτων. 

Τα όργανα διακοπής κλπ., θα είναι κατάλληλα για τις πιέσεις και θερµοκρασίες των δικτύων που 
εξυπηρετούν.  Μέχρι διαµέτρου 2" θα είναι απο χυτό φωσφωρούχο µπρούντζο (rot guss) ή 
σφυρήλατο ορείχαλκο (forged brass) µε σπείρωµα, κλάσεως πιέσεως ND 10 κατά DIN 2401 και για 
µεγαλύτερους διαµέτρους από χυτοσίδηρο (grau guss) µε φλάντζες, κλάσεως πιέσεως ND 10 κατά 
DIN 2401. 

 
Αεραγωγοί 
Γενικά 
Τα δίκτυα αεραγωγών περιλαµβάνουν τους αεραγωγούς από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
(ορθογωνικής και κυκλικής διατοµής), τις διατάξεις στήριξης και ανάρτησης τους από τα οικοδοµικά 
στοιχεία έως τα ακραία στόµια λήψης νωπού αέρα και απόρριψης αέρα επιστροφής.  

Οι αεραγωγοί θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια των 
κατόψεων 

Τα δίκτυα των αεραγωγών της προσαγωγής και της απαγωγής προβλέπεται να τοποθετηθούν : 

Στον αγωνιστικό χώρο αναρτόµενα στην οροφή από τα οικοδοµικά στοιχεία. 

Στους διαδρόµους  και αποδυτήρια επί της τοιχοποιίας 

Στους διαδρόµους , και βοιθητικούς χώρους (γραφεία κυλικείο κλπ)  επί της τοιχοποιίας 

Τα στόµια θα είναι κατάλληλα τοποθετηµένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του 
αέρα µέσα στους χώρους. Παράλληλα θα πρέπει να δηµιουργείται τέτοιο ρεύµα αέρα ώστε ο 
υπάρχων αέρας του χώρου να µην µένει στάσιµος.  

Οι διαστάσεις και οι οδεύσεις των αεραγωγών φαίνονται στα σχέδια της µελέτης.  

Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής (ανακυκλοφορίας) θα είναι µονωµένοι µε εύκαµπτες 
µονωτικές πλάκες από αφρώδες πολυαιθυλένιο, ενδεικτικού τύπου frelen ή άλλου ισοδύναµου. Οι 
αεραγωγοί απόρριψης και οι αεραγωγοί λήψης νωπού αέρα θα είναι µονωµένοι µε 2 στρώσεις 
φελλοπολτού. 

Σε κατάλληλα σηµεία στα δίκτυα αεραγωγών θα τοποθετηθούν πολύφυλλα διαφράγµατα ρύθµισης 
της ροής (volume dampers). Όπου αεραγωγός διαπερνά όριο πυροδιαµερίσµατος θα τοποθετείται 
διάφραγµα πυρασφαλείας (fire damper) τύπου κουρτίνας, µε εύτηκτο σύνδεσµο. 

Οι αεραγωγοί στον αγωνιστικό χώρο θα είναι κυκλικής διατοµής. 

Τα στόµια του αγωνιστικού χώρου θα είναι υψηλής διάχυσης, κατάλληλα για µεγάλο ύψος και θα 
διαθέτουν ρυθµιζόµενα πτερύγια. 

Οι αεραγωγοί επιστροφής θα οδεύουν πλησίον του οριζόντιου δοκαριού των µικρών πλευρών του 
κτιρίου και θα αναρροφούν ελεύθερα από κατακόρυφους κλάδους µέσω σίτας υπό κλίση, οι  οποίοι 
θα φτάνουν µέχρι ύψος 3.70 m. 

Τα εξωτερικά δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν επιπρόσθετη προστασία της µόνωσης µε 
επικάλυψη από φύλλο αλουµινίου 

 

 

 10



Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής (Λαµαρίνα) 
Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα είναι κατασκευασµένοι απο γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
ελικοειδούς ραφής. Όλοι οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους Ελληνικούς 
Κανονισµούς ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τους Αµερικανικούς κανονισµούς A.SH.R.A.E., S.M.A.C.N.A. και 
ύστερα απο προηγούµενη υποβολή και έγκριση απο την επίβλεψη πλήρων κατασκευαστικών 
σχεδίων, στα οποία θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις του αεραγωγού, αλλά και η θέση τους ως 
προς τα άλλα οικοδοµικά στοιχεία για την διέλευση των αεραγωγών. 

Αεραγωγοί Ορθογωνικής ∆ιατοµής 
Για την προσαγωγή, ανακυκλοφορία ή απαγωγή του αέρα µε  χαµηλή ταχύτητα (µικρότερη απο 
2000 FPM) θα χρησιµοποιούνται αεραγωγοί κατασκευασµένοι απο γαλβανισµένη λαµαρίνα. Όλοι 
οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς ΤΟΤΕΕ 2423/86 και 
τους Αµερικανικούς κανονισµούς A.SH.R.A.E., S.M.A.C.N.A. και ύστερα απο προηγούµενη 
υποβολή και έγκριση απο την επίβλεψη πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα 
φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις του αεραγωγού, αλλά και η θέση τους ως προς τα άλλα 
οικοδοµικά στοιχεία για την διέλευση των αεραγωγών. 

Στόµια αέρος  
Όλα γενικά τα στόµια προσαγωγής και απαγωγής του αέρα θα είναι κατασκευασµένα από φύλλα 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή από ανοδειωµένο αλουµίνιο, υψηλής ποιότητας, µεγάλης αντοχής και 
θα είναι παραγωγής γνωστού εργοστασίου. 

Θα είναι δε βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της εκλογής της επίβλεψης. Ο 
επιλεγόµενος τύπος θα είναι ακόλουθος µε την χρήση που αυτά καλούνται να καλύψουν. 

Κάθε στόµιο θα είναι εφοδιασµένο µε διάφραγµα ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα. Η θέση των 
περσίδων της σχάρας, θα ρυθµίζεται κατά την τοποθέτηση αυτής, το δε άνοιγµα διαφράγµατος θα 
ρυθµίζεται εκ των έµπροσθεν. Θα είναι δε κατάλληλα για τοποθέτηση επί κατακόρυφων 
οικοδοµικών στοιχείων, ή πάνω στους αεραγωγούς. 

Τα στόµια προσαγωγής αέρος τεσσάρων – τριών - δύο ή µιας κατευθύνσεως τοποθετούνται σε 
οροφές ή τοίχους και είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένα από αλουµίνιο, µε µια σειρά καµπύλων 
κινητών πτερυγίων και δυνατότητα να προσαγάγουν τον αέρα στον χώρο κατά µια ή δύο ή τρεις ή 
και τέσσερις διευθύνσεις, ενώ µπορούν να εφοδιαστούν µε ρυθµιζόµενο διάφραγµα. Τα πτερύγια 
κάθε διευθύνσεως θα µετακινούνται ταυτόχρονα και όχι το κάθε ένα µεµονωµένα. 

Η στερέωση θα γίνει µε επιχρωµιωµένη βίδα, ειδικής µορφής κεφαλής, η δε στεγανοποίηση µέσω 
αφρώδους ελαστικού παρεµβύσµατος, το οποίο θα διαθέτει το στόµιο. Τα στόµια θα είναι 
ανοδειωµένα στις αποχρώσεις του χρώµατος του αλουµινίου, ή του καφέ, ή θα έχουν υποστεί 
ειδική επεξεργασία για να δεχθούν βαφή φούρνου όταν υπάρχουν απαιτήσεις για άλλες 
αποχρώσεις από τις παραπάνω αναφερόµενες. Τόσο η ανοδείωση όσο και η βαφή θα 
περιλαµβάνονται στην τιµή των στοµίων. 

 

Κυκλικά στόµια στροβιλισµού οροφής προσαγωγής στον αθλητικό χώρο 
Τα στόµια θα φέρουν αναλογικά ρυθµιζόµενα πτερύγια, όσον αφορά την γωνία εκτόξευσης του 
αέρα ως προς την οριζόντια, ελεγχόµενα από ηλεκτροκινητήρα. Η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα 
θα ελέγχεται από θερµοστάτη, ενσωµατωµένο στο στόµιο, ώστε να ρυθµίζεται η θέση των 
πτερυγίων ανάλογα µε την θερµοκρασία προσαγωγής αέρα και την θερµοκρασία του χώρου, ώστε 
να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη σάρωση του χώρου, όλες τις εποχές του έτους, ακόµα και σε 
χώρους µεγάλου ύψους (>3.8 m).  

Ενδεικτικός τύπος στοµίων οροφής: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ MLD-8P-AUTH Φ500 
 
Στόµια λήψεως φρέσκου αέρα ή απορρίψεως αέρα στο ύπαιθρο  
Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή 
απόρριψη αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόµια αυτά θα έχουν µια σειρά διαµορφωµένα κατά τρόπο που 
θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών. 

 11



Τα στοµια λήψεως φρέσκου αέρα θα είναι κατασκευασµένα απο γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα 
φέρουν εσωτερικό ανοξείδωτο ή χάλκινο πλέγµα συγκράτησης εντόµων. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Κανονισµοί  
 Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις µελετήθηκαν σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς: 

 1. Κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων Β.∆./1936, ΦΕΚ 270Α/ 23.6.36 

 2. Ερµηνευτική Εγκύκλιος Υπ. Συγκ. 61800/20.11.37. 

 3. ΤΟΤΕΕ 2411/86. Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού. 

 4. TOTΕΕ 2412/86. Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις. 

 5. Πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Γενικά – περιγραφή  
Το κτίριο θα υδρευθεί από το δίκτυο του ∆ήµου Προσοτσάνης . Στην θέση που φαινεται στα σχέδια 
θα εγκατασταθεί ειδικό φρεάτιο, όπου θα τοποθετηθεί ο γενικός διακόπτης της παροχής ύδατος και 
ένας µετρητής νερού. Το φρεάτιο θα προστατεύεται από την εισροή νερού και φερτών υλών και θα 
ληφθεί µέριµνα για την αποστράγγιση και τον εξαερισµό του. Μετά τον µετρητή συνιστάται η 
τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής, που να παρουσιάζει µικρή πτώση πίεσης και να µην 
προκαλεί θορύβους στην εγκατάσταση. Η βαλβίδα αντεπιστροφής µπορεί να συνδυάζεται και µε το 
γενικό διακόπτη της εγκατάστασης.  

Ο υδροδοτικός αγωγός θα κατασκευαστεί από πλαστική σωλήνα παλυαιθυλενίου (HDPE) 
χρώµατος µπλε, κατάλληλη για πόσιµο νερό και υπόγεια τοποθέτηση. Θα εκκινεί από τον µετρητή 
ύδρευσης και ακολουθώντας όδευση εντός εδάφους θα τροφοδοτεί τον κεντρικό συλλέκτη 
ύδρευσης. Ο αγωγός αυτός δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από κτίσµατα και υπερκατασκευές για 
να είναι πάντα προσιτός για έλεγχο, συντήρηση και αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί για την αύξηση της πίεσης του δικτύου θα τοποθετηθεί πιεστικό 
συγκρότηµα inverter αποτελούµενο από ηλεκτροκίνητη αντλία, µε µοτέρ ισχύος 2000-2250 W, µε 
περίβληµα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, µανόµετρο, δοχείο 
πίεσης 80 - 85 lt  και ελαστικό σωλήνα πίεσης. 

 
YΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
Οι νιπτήρες θα είναι όλοι εφοδιασµένοι µε ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες βάνες αποχέτευσης DN 
30 καθώς και µε σιφόνι επιχρωµιωµένο διαµέτρου Φ 30 mm και µε λυόµενο σύνδεσµο. Κάθε 
νιπτήρας θα στηρίζεται σε δύο εντοιχισµένα στηρίγµατα, που θα στερεώνονται µε τσιµεντοκονίαµα 
(φουρούσια).  

Οι λεκάνες των λουτρών, θα είναι από πορσελάνη υψηλής πίεσης εφοδιασµένη µε πλαστικό 
κάθισµα και θα συνδέεται µε το καζανάκι µε σωλήνα.  

Το καζανάκι θα φέρει: αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα πληρώσεως και µέσω σωλήνα DN 20 και 
λυόµενο σύνδεσµο (ουρά) θα συνδέεται µε το δίκτυο ψυχρού νερού. 

Οι νεροχύτες, όπου προβλέπονται, θα είναι πλάτους 0.5 µέτρων και βάθους 0.20 µέτρων περίπου 
και θα στηρίζονται σε σιδερένια στηρίγµατα πακτωµένα στο δάπεδο ή στον τοίχο.  

Οι αναµείκτες (µπαταρίες) ύδατος θα εγκατασταθούν στους νεροχύτες στους νιπτήρες θα είναι 
ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι DN 15 και θα φέρουν χειρολαβές χειρισµού µε ενδείξεις θερµού 
ψυχρού νερού.  
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Οι διακόπτες στα καζανάκια θα είναι DN 15 ( ή DN 20 ).  

Σωληνώσεις δικτύου. 
Τα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευαστούν από σωλήνες προπυλενίου PP-r 3ης γενιάς  
PN 20 bar ( ελάχιστο ) µε θερµική αυτοσυγκολλήση, κατάλληλες για ύδρευση κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

ΡΝ 25 bar – SDR 6 για διατοµή Φ 20 ÷ Φ32   

ΡΝ 20 bar – SDR 7,4 για διατοµή Φ 40 ÷ Φ35   

Οι ενώσεις και γενικά ο σχηµατισµός του υδραυλικού δικτύου θα γίνει µε την χρήσης κατάλληλων 
συνδέσµων ώστε να αποφευχθούν αστοχίες. Οι σωλήνες θα πρέπει να αναγράφουν την διάµετρο, 
το πάχος του τοιχώµατος, τις προδιαγραφές που πληρούν DIN, ΕΛΟΤ κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην στήριξη των σωλήνων και στην ανάπτυξη του  δικτύου ώστε να παραλαµβάνονται οι 
συστοδιαστολές χωρίς να δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα. 

Βαλβίδες αντεπιστροφής. 
Οι βαλβίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο. Πίεση λειτουργίας 
10atm και θερµοκρασία 120οC. 

Συλλέκτης - διανοµέας νερού 
Ο συλλέκτης του δικτύου σωληνώσεων του νερού χρήσεως θα διαθέτει υποδοχές αριθµού και 
διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη για τη σύνδεση των σωληνώσεων προσαγωγής και 
αναχώρησης. O συλλέκτης θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση µέχρι 10 atm. 

Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης. 
Ο υδροµετρητής µε τις βαλβίδες διακοπής  θα τοποθετηθεί µέσα σε φρεάτιο. Το φρεάτιο θα 
καλύπτεται µε διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα, ενώ ο  πυθµένας του θα φέρει οπή Φ50mm για 
αποχέτευση συγκεντρούµενων νερών. 

Εξαρτήµατα δικτύου σωληνώσεων. 
Τα εξαρτήµατα, όργανα διακοπής, ρύθµισης κτλ θα είναι κατάλληλα για συνθήκες λειτουργίας 
νερού θερµοκρασίας από -20 έως 120 0C και πίεση 10 bar. Όπου απαιτείται και στα σηµεία του 
δικτύου που είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί αέρα θα τοποθετηθούν αυτόµατα εξαεριστικά. Για την 
δυνατότητα διακοπής και ρύθµισης των δικτύων θα χρησιµοποιηθούν σφαιρικές βαλβίδες (ball 
valves) ορειχάλκινες νικελχρωµέ µε έδρα από TEFLON ολικής διατοµής ροής τύπου CIM. Θα είναι 
κατάλληλες για πιέσεις έως 10 bar και θερµοκρασίες από -20 έως 120 0C. Οι διακόπτες που 
τοποθετούνται πριν από κάθε νιπτήρα είναι «γωνιακοί» ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι τύπου CIM.  

Μόνωση. 
Το υδραυλικό δίκτυο θα είναι γενικά µονωµένο µε από εύκαµπτο µονωτικό υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ κατάλληλης διατοµής βάσει των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ. 

Ταχυθερµοσίφωνας 
Η παροχή του θα είναι 2 lit/min σε 40°C  και η ισχύς της αντίστασης θα είναι 3,3 KW.Θα είναι 
κατασκευασµένος από γνωστό εργοστάσιο και θα πληροί τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 
Κανονισµούς. 

Θερµοσίφωνας 
Ο θερµοσίφωνας θα είναι χωρητικότητας 80 lit, ισχύος 4000 W, κατασκευασµένος από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους τουλάχιστον 2.5mm, µονωµένος περιµετρικά µε υαλοβάµβακα, 
πάχους 40mm, ή άλλο µονωτικό υλικό ισοδύναµου πάχους µόνωσης. Θα είναι κατάλληλος για 
λειτουργία σε δίκτυο υψηλής πίεσης και θα είναι εφοδιασµένος µε θερµοστάτη, βαλβίδα 
αντεπιστροφής και βαλβίδα ασφάλειας. 
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Εγκατάσταση ηλιακών συλλέκτων 
Η συλλεκτική επιφάνεια καθορίστηκε βάσει των απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α..Κ. οπως αυτές 
καθορίζονται στην τεχνική οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701 – 1 / 2010  Γ έκδοση. 

Για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου του γυµναστηρίου σε ζεστό νερό χρήσης θα 
εγκατασταθούν 1 δοχείο αδράνειας χωρητικότητας 1000lt και 2 Boiler ειδικά σχεδιασµένα για 
σύνδεση µε αντλίες θερµότητας 500 lt έκαστο. 

Ενδεικτικός Τύπος δοχείου αδράνειας : Calpak CB1 1000 
Ενδεικτικός Τύπος Boiler: Calpak CLS2 - 500 
 

Τα boiler θα είναι κατακόρυφου τύπου τριπλής ενέργειας συνδεδεµένα σε σειρά µε το δοχείο 
αδράνειας ώστε αυτό να λειτουργεί ώς προθερµαντήρας του ΖΝΧ. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα 
θερµαίνουν κατα προτεραιότητα το δοχείο αδράνειας και αφού επιτύχουν την κατάλληλη 
θερµοκρασία θα θερµαίνουν και το δεύτερο και τρίτο boiler µέσω τρίοδης βάνας.Το όλο σύστηµα 
θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό πίνακα. 

Ο κυκλοφορητής των ηλιακών θα τίθεται σε λειτουργία µόνο αν η θερµοκρασία του νερού των 
συλλεκτών είναι επαρκής. 

Σε περίπτωση µη επάρκειας των ηλιακών για την θέρµανση του boiler θα τίθενται σε λειτουργία οι 
αντλίες θερµότητας. 

Η όλη λειτουργία θα ρυθµίζεται από µονάδα διαφορικού ελέγχου και µέσω αισθητηρίων 
θερµοκρασίας που θα τοποθετηθούν: 

� Στους ηλιακούς συλλέκτες 

� Στο boiler 1, και 

� Στο boiler 2 

Έχει προβλεφθεί το 60% τουλάχιστον της απαιτούµενης ποσότητος θερµού νερού να παράγεται 
από ηλιακούς συλλέκτες.  

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα τοποθετηθούν στην νότια πλευρά του κτιρίου, στην θέση που φαίνεται στα 
σχέδια. 

Η σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών µε τα boiler θα γίνει µε δίκτυο εξαναγκασµένης κυκλοφορίας 
και θα ενεργοποιείται µέσω της µονάδας διαφορικού ελέγχου. 

Το φορτίο του ΖΝΧ θα καλυφεί µε την εγκατάσταση δύο αντλίων θερµότητας χαµηλών 
θερµοκρασιών ονοµαστικής ισχύος 30 KW  η κάθε µία. Κάθε αντλία θερµότητας θα συνδεθεί µε 
ειδικά σχεδιασµένο boiler τριπλής ενέργειας επιφάνειας εναλλάκτη αντλίας θερµότητας 
τουλάχιστον 5,00 m2. 
Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των boiler θα χρησιµοποιούνται µόνο ως εφεδρική πηγή ενέργειας για 
υποκατάσταση των αντλιών θερµότητας. 

Αντλία θερµότητας αερά νερού χαµηλών θερµοκρασιών για σύνδεση στα Boiler. 
Οι αντλίες θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών που θα εγκατασταθούν θα είναι αντλίες θερµότητας 
αέρα νερού µε ενσωµατωµένο υδραυλικό εξοπλισµό (with Integrated Hydronic Module) έκδοσης 
χαµηλής στάθµης θορύβου (Low Noise). H θερµοκρασία του παραγόµενου νερού θα είναι 
τουλάχιστον 55°C για συνεχή λειτουργία σε θέρµανση. Τα όρια λειτουργίας της µονάδας ως προς 
τη θερµοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος είναι  -15 – 35°C τουλάχιστον σε θέρµανση.  

Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν πιστοποιηµένη απόδοση κατά EUROVENT (EN14511-3:2011), να 
είναι ενεργειακής κλάσης A και οι αποδόσεις τους να είναι όπως παρακάτω :  

Αποδιδόµενη Θερµική Ισχύς όπως παραπάνω για συνθήκες : 35 KW 

COP > 3.20  
Ενδεικτικός Τύπος Μονάδων Αντλιών Θερµότητας :SYSTEM AIR  SYSCROLL 35 HP 
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Υπολογίστηκε ότι απαιτείται η εγκατάσταση συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 30m2  
Υπολογισµός στοιχείων ηλιοθερµικού συστήµατος ( βλέπε τεύχος υπολογισµών  ΚΕΝΑΚ) 
Το δίκτυο των ηλιακών συλλεκτών θα είναι βεβιασµένης κυκλοφορίας. 

Ο κυκλοφορητής του ζεστού νερού θα είναι κατάλληλος για ζεστό νερό θερµοκρασίας 110°C, µε 
στατική πίεση τουλάχιστον 10Atm και για τοποθέτηση σε στατικό σωλήνα µε οριζόντιο άξονα 
περιστροφής. Ο κυκλοφορητής θα φέρει βάνα αποµόνωσης στην είσοδο και στην έξοδό του, ώστε 
να είναι εύκολη η εξάρµωσή του. Η µια από τις βάνες θα είναι ρυθµιστική, ώστε να ρυθµίζεται η 
παροχή του µε τη βοήθεια του µανοµέτρου. 

Η εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών θα γίνει πάνω σε κατάλληλες βάσεις µεταλλικές που θα 
εξασφαλίζουν γωνία εγκατάστασης 65° και νότιο προσανατολισµό. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες θα είναι επιλεκτικού τύπου, θα έχουν συλλεκτική επιφάνεια περίπου 2.5m2 
έκαστος, κατάλληλο κρύσταλλο και πλαίσιο αλουµινίου. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά 12 συλλεκτών ως εξής: 

Τοποθετούνται 2 σειρές από 6 συλλέκτες συνδεδεµένους ανά δύο σε σειρά µε τρισωλήνια 
συνδεσµολογία. Η πίσω πλευρά τοποθετείται σε υπερυψωµένη βάση περίπου 1,80m για την 
αποφυγή σκίασης λόγω περιορισµένου χώρου. 

Θα κατασκευαστεί επίσης δίκτυο ανακυκλοφορίας στο τµήµα ύδρευσης των αποδυτηριών όπως 
φαίνεται στα σχέδια. 

 

Πλήρωση και δοκιµή της εγκατάστασης ύδρευσης 
Αρχικά πρέπει να καθαρισθούν και να ξεπλυθούν όλες οι σωληνώσεις και µετά να τοποθετηθούν οι 
βαλβίδες αερισµού. Η πλήρωση γίνεται µε σταδιακό άνοιγµα του γενικού διακόπτη και προσεκτική 
και πλήρη εξαέρωση από την πιο αποµακρυσµένη λήψη της υψηλότερης στάθµης της 
εγκατάστασης. Η έτοιµη εγκατάσταση δοκιµάζεται αρχικά για διάστηµα τουλάχιστον 10 λεπτών µε 
πίεση 1.5 φορά µεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι µικρότερη από 1.2 
ΜΡα(12 atu) µετρηµένη στους σωλήνες σύνδεσης. Κατά την διάρκεια της δοκιµής δεν επιτρέπεται 
να παρουσιαστεί διαρροή ή πτώση πίεσης.  

Η τελική δοκιµή γίνεται αρχικά µε κρύο νερό σε υδραυλική πίεση 0.8 ΜΡα (8 atu) για διάστηµα 
τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστηµα αυτό δεν πρέπει να παρουσιαστεί διαρροή ή πτώση πίεσης. 
Στη συνέχεια γίνεται δοκιµή θέρµανσης του ζεστού νερού µέχρι θερµοκρασία 900C και δοκιµάζεται 
η στεγανότητα της εγκατάστασης µετά την θέρµανση στην πίεση λειτουργίας. Μετά την ψύξη του 
νερού επαναλαµβάνεται η δοκιµή της προηγούµενης παραγράφου.  

∆ιαρροές ή τυχόν λειτουργικές ανωµαλίες που διαπιστώνονται πρέπει να αποκαθίστανται και η 
δοκιµή να επαναλαµβάνεται µέχρις ότου διαπιστωθεί η επιθυµητή λειτουργία και στεγανότητα.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 16



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Για την σύνταξη της µελέτης ελήφθησαν υπόψη οι εξής κανονισµοί : 

� Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.Ε. 2411/86 «Eγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου-ζεστού νερού». 

� Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.Ε. 2412/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις». 

� Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 

� ∆ιατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 69269/5387/25.10.90 κλπ.). 

� Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά µε το θέµα των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

� Τα σύµβολα των σχεδίων εγκαταστάσεων υγιεινής είναι τα καθορισµένα στην ΤΟΤΕΕ και 
συµπληρωµατικά στο DIN 1988. 

 
Τεχνική περιγραφή  
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα κατασκευαστεί κατά το Χωριστικό σύστηµα, δηλαδή µε 
ανεξάρτητους αγωγούς για ακάθαρτα και βρόχινα νερά.  

Η ροή των υγρών και των µεταφεροµένων από αυτά στερεών πρέπει να εξασφαλίζεται µε φυσική 
ροή βαρύτητας. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό χρησιµοποιούνται αντλίες για την 
ανύψωση της στάθµης τους.  

Σε κάθε συσκευή κατανάλωσης νερού πρέπει να αντιστοιχεί οπωσδήποτε και ένας υδραυλικός 
υποδοχέας για την παραλαβή των χρησιµοποιουµένων υγρών και την διοχέτευση τους στην 
αποχέτευση. 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να αερίζονται και για τον αερισµό τους λαµβάνονται ειδικά 
µέτρα. Η σύνδεση συστηµάτων αερισµού χώρων και αερισµού αποχετευτικών εγκαταστάσεων 
απαγορεύεται.  

 
Σωληνώσεις  
Όλες οι σωληνώσεις της αποχέτευσης πρέπει να αυτοεκκενώνονται, γι' αυτό τοποθετούνται πάντα 
υπό κλίση ως προς την οριζόντια. Οριζόντια σωλήνωση µεταξύ δύο σωλήνων καθαρισµού 
τοποθετείται µε την ίδια κλίση σε όλο το µήκος της. Η κλίση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 
σχέση 1:20 για την αποφυγή µεγάλων ταχυτήτων ροής των λυµάτων. 

Οι στήλες αποχέτευσης οδεύουν δια µέσου των ορόφων χωρίς αλλαγές στη διάµετρο τους και κατά 
το δυνατό σε κατακόρυφες διαδροµές. Στις θέσεις µετάβασης από κατακόρυφη στήλη 
αποχέτευσης σε οριζόντια συλλεκτήρια σωλήνωση ή στις θέσεις αλλαγής πορείας κατά την 
µετάθεση κατακόρυφης στήλης παρεµβάλλεται µεταξύ των ειδικών τεµαχίων αλλαγής πορείας, 
ευθύγραµµο τµήµα µήκους τουλάχιστον 250 mm. Για ύψος στήλης µικρότερο από 10 m η 
χρησιµοποίηση του τµήµατος αυτού δεν είναι απαραίτητη. 

Πολλαπλές µεταθέσεις στην κατακόρυφη διεύθυνση της στήλης αποχέτευσης επιβάλλουν την 
πρόβλεψη άµεσου ή έµµεσου παράπλευρου αερισµού. Οι υποδοχείς στις περιπτώσεις αυτές 
συνδέονται κατά κανόνα στα οριζόντια τµήµατα των αλλεπάλληλων µεταθέσεων. 

Για τις συνδέσεις προς τις στήλες αποχέτευσης ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Στη σύνδεση σωλήνωσης DN ≤ 75 mm σε µία στήλη αποχέτευσης επιβάλλεται η χρησιµοποίηση 
ειδικού τεµαχίου (ταυ) µε κλίση 87o έως 88.5o. 

β. Σωληνώσεις σύνδεσης λεκανών, λουτήρων και καταιονιστήρων, όπως επίσης και των 
υπερχειλίσεων των λουτήρων συνδέονται προς την στήλη αποχέτευσης έτσι ώστε η κατακόρυφη 
απόσταση του σωλήνα στο σηµείο σύνδεσης να είναι h ” DN του σωλήνα σύνδεσης. 

γ. Γειτονικές σωληνώσεις σύνδεσης µίας στήλης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλεκπλύσεις κατά την λειτουργία τους.   
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Αερισµός  
Κάθε στήλη αποχέτευσης πρέπει να προεκτείνεται πάνω από την στέγη ως σωλήνωση αερισµού. 
Σε εγκαταστάσεις µε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις χωρίς κατακόρυφες στήλες είναι 
απαραίτητη η πρόβλεψη σωλήνωσης αερισµού. Η απόληξη πάνω από την στέγη µίας αµιγούς 
σωλήνωσης αερισµού ή της προέκτασης µίας στήλης αποχέτευσης, πρέπει να προεξέχει της 
στέγης κατά τόσο ώστε η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ του τέρµατος της στήλης και του πρεκιού 
οποιουδήποτε γειτονικού παραθύρου ή πόρτας του κτιρίου να είναι τουλάχιστον 1 µέτρο, αν η 
οριζόντια µεταξύ στήλης και ανοίγµατος απόσταση είναι µικρότερη από 3 µέτρα.  

Για µεγαλύτερη από 3 µέτρα οριζόντια απόσταση στήλης - ανοίγµατος η προέκταση πάνω από την 
στέγη µπορεί να περιοριστεί στα 300 mm. Αν η στήλη απολήγει σε οριζόντια στροφή στην οποία 
υπάρχει δώµα, τότε πρέπει να υψώνεται πάνω από την οροφή 2.5 m. Η απόληξη στήλης αερισµού 
δεν συνιστάται να έχει προστατευτική κάλυψη. 

Η κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων θα είναι σύµφωνη µε την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει ως εξής : 

Νιπτήρας : µέσω βαλβίδας σιφωνίου νικελοχρωµέ και σωλήνα PP DN40, σε σιφώνι δαπέδου µε 
οσµοπαγίδα. 

Νεροχύτης : µέσω σωλήνα PP DN75, µέχρι την κατακόρυφη στήλη. 

Λεκάνη WC : µέσω σωλήνα PP DN110, µέχρι την κατακόρυφη στήλη. 

Ουρητήρια : µέσω σωλήνα PP DN40, µέχρι την κατακόρυφη στήλη. 

Ντουζιέρα (οµαδ.) : σε σιφώνι δαπέδου µε οσµοπαγίδα µέσω σωλήνα PP DN75, 

Σιφώνι δαπέδου : µε σωλήνα PP DN50 ή PP DN75 προς την κατακόρυφη στήλη ή το αποχετευτικό 
δίκτυο. 

Τα ανοικτά σιφώνια των χώρων υγιεινής θα είναι από PP, διαστάσεων 15x15x10cm, µε κόφτρα και 
ανοξείδωτη σχάρα 15x15 cm. Θα έχουν ύψος αποµόνωσης τουλάχιστον 7cm. 

Τα σιφώνια θα συνδέονται απ’ ευθείας µε τους κύριους κλάδους του δικτύου, µέσω εξαρτηµάτων 
από PP. 

Οι σχάρες δαπέδου των χώρων οµαδικών ντουζιέρων θα είναι από PP, διαµήκεις, µε κόφτρα και 
ανοξείδωτη σχάρα ή γραµµικό άνοιγµα. 

Τα σιφώνια θα συνδέονται απ’ ευθείας µε τους κύριους κλάδους του δικτύου, µέσω εξαρτηµάτων 
από PP. 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160 ενισχυµένο µε δοµικό πλέγµα 
Τ262 και θα επιστρωθούν εσωτερικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 

Τα φρεάτια που βρίσκονται στο εξωτερικό του κτιρίου θα είναι ανοικτής ροής, και τα φρεάτια στο 
εσωτερικό του κτιρίου θα είναι φρεάτια κλειστής ροής µε τάπα καθαρισµού επάνω στο σωλήνα που 
διέρχεται εντός αυτών. 

Ολόκληρη η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα είναι στεγανή για τις αναπτυσσόµενες 
πιέσεις υγρών και για τα αναπτυσσόµενα αέρια. 

∆ιατάξεις υπερχειλίσεως θα προβλέπονται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς για τους οποίους 
οι βαλβίδες απορροής φέρουν πώµατα σφραγίσεως. 

Η τοποθέτηση των σωληνώσεων, οι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις αυτών, οι διάµετροι και οι 
κλίσεις τους, θα υπακούουν τα οριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

 
Είδη υγιεινής 
Ποιότητα των ειδών υγιεινής. 
Όλα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τους συγκεκριµένους 
χώρους. Η επιλογή τους θα πρέπει να γίνει βάσει των προδιαγραφών υγιεινής, ευκολίας χρήσης, 
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καθαρισµού και αντοχής σε καταστροφή. Όλα τα είδη υγιεινής, εξαρτήµατα κτλ., θα πρέπει να 
πληρούν τις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές. Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασµένα από 
καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη, εγχώριας προέλευσης, µε στρογγυλεµένες ακµές, λείες 
επιφάνειες και δεν θα παρουσιάζουν ρωγµές ή γραµµώσεις.  

Όλα τα είδη υγιεινής θα προµηθευτούν πλήρη µε όλα τα παρελκόµενά τους. 

Εγκατάσταση των ειδών υγιεινής. 
Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασµένα από υαλώδη πορσελάνη άριστης ποιότητας (VITREOUS 
CHINA ή SANITARY PORCELAIN) δηλαδή από κεραµικό υψηλής ποιότητας όπως 
προδιαγράφεται στην παράγραφο 2.4 του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.N.H.S. 3-1970 και την 
ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τις υποδείξεις 
του Κατασκευαστή και της Επίβλεψης Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις στερέωσης του κατασκευαστή, 
εφ' όσον αυτό είναι εφικτό. ∆εν θα τοποθετηθούν επίτοιχες συσκευές επάνω σε µεταλλικές βάσεις, 
µέχρι ώσπου όλοι οι τοίχοι να έχουν πλήρως τελειώσει. 

Θα τοποθετείται στεγανοποιητική µαστίχα µε βάση ελαστικό συνθετικό υλικό για στεγανοποίηση 
των αρµών µεταξύ των συσκευών και επιφανειών τοίχων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Τα είδη µιας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σε αυτά δικλείδες κλπ.) θα 
είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιότητας (στάθµης). 
Αποκλείεται η χρήση ειδών της ιδίας κατηγορίας µε διαφορετική προέλευση. 

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρµογή του στοµίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό 
αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς τον κίνδυνο 
να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση ειδικών 
ελαστικών παρεµβυσµάτων-δακτυλίων τα οποία εξασφαλίζουν και συναρµογή και απόλυτη 
στεγανότητα. 

Τα είδη υγιεινής θα συνοδεύονται από τον ακόλουθο εξοπλισµό : 

Εταζέρες : Τοποθετούνται επάνω στους νιπτήρες. 

Σαπωνοθήκη : Θα είναι εντοιχισµένου τύπου 

Χαρτοθήκη στους χώρους WC : Θα είναι επίσης εντοιχισµένου τύπου. 

Καλύµµατα - καθίσµατα : Θα είναι ισχυρής κατασκευής από σκληρό U-PVC, κατάλληλα για τις 
λεκάνες WC. 

Καθρέπτης : Προβλέπεται ένας καθρέπτης ανά νιπτήρα, από κρύσταλλο. . 

Στους χώρους ΑΜΕΑ, προβλέπονται χειρολαβές στη θέση της λεκάνης και του νιπτήρα καθώς και 
ειδικά καθίσµατα για τις λεκάνες. 

Σε περίπτωση που απαιτηθούν διατρήσεις φερόντων στοιχείων του κτιρίου για τοποθέτηση 
υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση σωληνώσεων και αυτό δεν προβλέπεται στην στατική µελέτη, 
θα ζητείται οπωσδήποτε η έγκριση της Επιβλέψεως. 

Γενικά η κατασκευή του δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων θα εξασφαλίζει την επισκεψιµότητα για 
την εύκολη συντήρηση. 

 
∆οκιµή εγκατάστασης αποχέτευσης 
O τελικός έλεγχος της εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός και περιλαµβάνει την δοκιµή 
στεγανότητας µε αέρα και την δοκιµή ικανοποιητικής απόδοσης. 

Η δοκιµή στεγανότητας µε αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της 
εγκατάστασης και συνιστάται να εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αρχικά 
ελέγχονται οι οσµοπαγίδες για την λειτουργικότητα τους και ακολούθως γεµίζονται µε νερό. 
Κατόπιν σφραγίζονται όλα τα υπάρχοντα ανοίγµατα µε εκτονούµενα ελαστικά βύσµατα. 
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Στην απόληξη µίας στήλης της εγκατάστασης συνδέεται ένα " Τ " µε ένα κρουνό σε κάθε ένα από 
τα ελεύθερα άκρα του. Σε ένα σκέλος του µέσω εύκαµπτου σωλήνα συνδέεται µανόµετρο και στο 
άλλο αντλία αέρα µε την οποία εισάγεται στο δίκτυο αέρας µέχρις ότου η πίεση του µανοµέτρου 
φθάσει στα 375 Ρα (28 mm ΣΥ) και ακολούθως κλείνεται η είσοδος του αέρα. 

 Η δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για διάστηµα όχι µικρότερο από 3 
λεπτά. Ο εντοπισµός των σηµείων διαρροής σε περίπτωση που η δοκιµή είναι ανεπιτυχής γίνεται 
µε κάψουλες καπνού ή δύσοσµων αερίων. Μετά την επιτυχή δοκιµή στεγανότητας γίνεται η δοκιµή 
ικανοποιητικής απόδοσης που έχει σκοπό την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούµενου 
ύψους αποµόνωσης µέσα στις οσµοπαγίδες. Ως απαιτούµενο - επαρκές εναποµένον - ύψος 
αποµόνωσης µετά την δοκιµή καθορίζεται το ύψος των 25 mm. 

Για την δοκιµή επιλέγεται αριθµός υδραυλικών υποδοχέων κατά το δυνατόν γειτονικών που 
συνδέονται στον ίδιο οριζόντιο ή κατακόρυφο σωλήνα της εγκατάστασης. Ο αριθµός και το είδος 
των επιλεγοµένων για ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων γίνεται µε βάση τον πίνακα 24. 

Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιµαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται 
και χωρίς να εισαχθεί νερό σε καµία παγίδα εισάγεται αέρας µέχρι πίεση 246 Ρα ( 25 mm ΣΥ ) και 
κλείνεται η εισαγωγή αέρα. Η δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν η πίεση των 246 Ρα διατηρηθεί 
σταθερή επί 3 λεπτά. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το Κλειστό Γυµναστήριο κατατάσσεται στην κατηγορία Σ4, του άρθρου 10 (Χώροι Συνάθροισης 
Κοινού) σύµφωνα µε το Π∆ 71/88. 

Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελείται από τις επιµέρους εγκαταστάσεις 
πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. 

H εγκατάσταση πυρόσβεσης περιλαµβάνει: 

� Πυροσβεστικό συγκρότηµα µε δεξαµενή νερού για τις ανάγκες του µονίµου πυροσβεστικού 
δικτύου 

� Μόνιµο πυροσβεστικό δίκτυο µε πυροσβεστικές φωλιές 

� Φορητά µέσα πυρόσβεσης. 

 

H εγκατάσταση πυρανίχνευσης περιλαµβάνει: 

� Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς 

� Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού 

� Φωτισµό ασφαλείας. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. Συνοπτικά προβλέπονται : 

• Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο µε πυροσβεστικές φωλιές, το οποίο θα καλύπτει 
όλους τους χώρους του Κλειστού Γυµναστηρίου, ώστε κανένα σηµείο της κάτοψης να µην 
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 10m από την άκρη του εύκαµπτου πυροσβεστικού 
σωλήνα (µάνικας) της πυροσβεστικής φωλιάς (Π.Φ.), ο οποίος θα έχει µήκος 20m (εµβέλεια Π.Φ. 
30m). Προβλέπεται µε βάση τους κανονισµούς, η εγκατάσταση δικτύου Π.Φ. για Χώρο 
Συνάθροισης Κοινού µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 250 άτοµα. 

• Φορητά µέσα πυρόσβεσης: φορητοί πυροσβεστήρες και σταθµοί ειδικών πυροσβεστικών 
εργαλείων και µέσων, που θα καλύπτουν όλους τους χώρους των κτιρίων. 

• Φωτισµός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και σήµανση των εξόδων κινδύνου. Τα 
φωτιστικά ασφαλείας θα έχουν ενσωµατωµένους συσσωρευτές.  

• Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, το οποίο θα καλύπτει τους επικίνδυνους χώρους. 

• Ηλεκτρικό σύστηµα αναγγελίας πυρκαγιάς, το οποίο θα καλύπτει όλους τους χώρους του 
Κλειστού Γυµναστηρίου, ώστε κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο από 50m 
από τον πλησιέστερο αγγελτήρα (κοµβίο συναγερµού). Προβλέπεται µε βάση τους κανονισµούς, η 
εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήµατος αναγγελίας για Χώρο Συνάθροισης Κοινού, κατηγορίας Σ4, 
µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 300 άτοµα. 

• Θα τοποθετηθεί αυτόµατος τηλεφωνητής εντός του γραφείου διοικησης κατάλληλου τύπου 
ωστε να συνεργάζεται µε τον πίνακα πυρανιχνευσής.Σε περίπτωση φωτιάς αυτόµατα θα καλείται η 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι Κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη είναι οι παρακάτω : 

� Π∆ 71 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/ της 17-2-88), άρθρο 10 (Χώροι συνάθροισης κοινού) 

� Παραρτήµατα Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο3 της 19/1/81 

� Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών 
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� Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες. 

� Πρότυπο ΕΛΟΤ 54: Εξαρτήµατα συστηµάτων αυτόµατης ανίχνευσης πυρκαγιάς. 

� Πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - µέσα πυρόσβεσης- προδιαγραφές κόνεων» 

� Πρότυπο ΕΛΟΤ 664: Συστήµατα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων µε νερό. 

� Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86: «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό» 

 

ΜΟΝΙΜΟ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Στο Κλειστό Γυµναστήριο θα εγκατασταθεί µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το οποίο θα 
τροφοδοτεί πυροσβεστικές φωλιές 

Η διάταξη του µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου θα είναι σύµφωνη µε την 
πυροσβεστική διάταξη 3/2015 και θα περιλαµβάνει: 

� ∆εξαµενή πυρόσβεσης  

� Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

� ∆ίκτυο πυρόσβεσης από γαλβανισµένους σωλήνες. 

� Πυροσβεστικές φωλιές κατηγορίας ΙΙ. 

 

∆εξαµενή πυρόσβεσης – πυροσβεστικό συγκρότηµα 
Το πυροσβεστικό συγκρότηµα που τροφοδοτεί τις πυροσβεστικές φωλιές θα αποτελείται από µία 
κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, µία εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία, µία ηλεκτροκίνητη αντλία 
διατήρησης της πίεσης (jockey), ένα πιεστικό δοχείο τύπου µεµβράνης και ηλεκτρικούς πίνακες 
αυτοµατισµών. 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές των κανονισµών ΕΝ 
12845. 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα υπολογισθεί για την ταυτόχρονη λειτουργία 2 πυροσβεστικών 
φωλιών, κατηγορίας ΙΙ, για χρονική διάρκεια 60 min. 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα διαθέτει πίνακα αυτοµατισµού ο οποίος θα θέτει σε λειτουργία τις 
αντλίες ως εξής : 

α) Για τη ζήτηση µέχρι 1 m3/h θα εκκινεί την αντλία Jockey. 

β) Αύξηση της ζήτησης θα έχει σαν αποτέλεσµα µια πτώση πιέσεως στο δίκτυο, το οποίο θα 
αναφέρεται στον πίνακα αυτοµατισµού µέσω ενός πρεσοστάτη και θα δίνεται εκκίνηση στην κύρια 
ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία αυτή θα µπορεί να ενεργοποιείται και χειροκίνητα. 

γ) Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ή βλάβης ή ανεπάρκειας της κύριας ηλεκτροκίνητης 
αντλίας θα εκκινεί αυτόµατα η εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία. Η αντλία αυτή θα µπορεί να 
ενεργοποιείται και χειροκίνητα. 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο χώρο (Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης). 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα αναρροφά από δεξαµενή νερού πυρόσβεσης. Η δεξαµενή θα 
κατασκευασθεί από σκυρόδεµα.Η πλήρωση της δεξαµενής θα γίνεται αυτόµατα µε 
φλοτεροδιακόπτη από το δίκτυο ύδρευσης. 

Το δίκτυο πυρόσβεσης των πυροσβεστικών φωλιών θα είναι υγρού τύπου (wet system). 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα τροφοδοτεί τον Κεντρικό Συλλέκτη Πυρόσβεσης, στον οποίο θα 
κατασκευασθούν οι ακόλουθες αναχωρήσεις: 

� για το µόνιµο πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές) 

� για το δίδυµο στόµιο σύνδεσης των πυροσβεστικών οχηµάτων (πυροσβεστικό δίκρουνο) 
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Τροφοδότηση από Πυροσβεστικά Οχήµατα 
Θα τοποθετηθεί πυροσβεστικό δίκρουνο, αποτελούµενο από δύο στόµια µε ταχυσυνδέσµους 2 
1/2", για την τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης του κτιρίου από τα πυροσβεστικά οχήµατα. Ο 
κεντρικός σωλήνας σύνδεσης των δύο στοµίων παροχής µε τον κεντρικό συλλέκτη θα έχει 
διάµετρο 4”. Τα υδροστόµια θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

Πυροσβεστικές φωλιές 
Η εγκατάσταση αυτή περιλαµβάνει µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο µε πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.), 
κατηγορίας ΙΙ, οι οποίες θα καλύπτουν όλους τους χώρους του Κλειστού Γυµναστηρίου. 

Οι Π.Φ. θα εγκατασταθούν σε θέσεις τέτοιες ώστε κανένα σηµείο της κάτοψης να µην βρίσκεται σε 
απόσταση µεγαλύτερη από 10m από την άκρη του εύκαµπτου σωλήνα (µάνικας) της Π.Φ., ο 
οποίος θα έχει µήκος 20m (εµβέλεια Π.Φ. 30m). 

Συγκεκριµένα οι πυροσβεστικές φωλιές θα αποτελούνται από : 

1) Βάνα συρταρωτή διαµέτρου 2" 

2) Τον κορµό µε τον ηµισύνδεσµο 2" 

3) Από τον διπλωτήρα ή τυλικτήρα για να δέχεται διπλωµένο ή τυλιγµένο τον εύκαµπτο σωλήνα. 

4) Από τον εύκαµπτο σωλήνα µε εσωτερική επίστρωση ελαστικού και µήκους 20m 

5) Από τον αυλό (ακροφύσιο), του οποίου η διάµετρος του προστοµίου θα αυξάνει ή θα µειώνεται 
για να δίνει τη δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσµης και προπετάσµατος νερού “FOG”. 

Όλες οι Π.Φ. θα φέρουν ευδιάκριτη σήµανση σύµφωνα µε τους κανονισµούς, για τον άµεσο 
εντοπισµό τους. Η παροχή και πίεση των αντλιών πυρόσβεσης και η διαστασιολόγηση του δικτύου 
σωληνώσεων θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη πίεση για την λειτουργία της εγκατάστασης 
πυροσβεστικών φωλιών. 

Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων 
Το µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως 
τύπου (πράσινη ετικέτα) ISO MEDIUM. Τα κύρια δίκτυα σωληνώσεων θα οδεύουν ορατά 
στερεωµένα επί µεταλλικών προφίλ. Η στερέωση των σωληνώσεων επί των µεταλλικών προφίλ θα 
γίνεται µε εξαρτήµατα τύπου "U".  Σε κατάλληλα σηµεία θα τοποθετηθούν κρουνοί εκκένωσης και 
το δίκτυο θα κατασκευασθεί µε κλίση προς τα σηµεία αυτά, ώστε να είναι δυνατό το άδειασµα των 
διακριτών τµηµάτων. 

Οι βάνες αποµόνωσης που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι συρταρωτές δικλείδες ορειχάλκινες 
κοχλιωτές µέχρι µε Φ 2 ins και χυτοσιδηρές, φλαντζωτές ή αυλακωτού τύπου για Φ 2 ½ ins και 
πάνω. 

 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα δοκιµαστεί υδροστατικά σε πίεση τουλάχιστον 10 
bar ή σε περίπτωση που η πίεση κανονικής λειτουργίας αυτού είναι µεγαλύτερη από 7 bar ηδοκιµή 
πρέπει να γίνει σε πίεσης τουλάχιστον 3,5 bar µεγαλύτερη από την πίεση κανονικής λειτουργίας 
αυτού. 

Η διεύθυνση του κτιρίου είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκπαίδευση όλου του 
προσωπικού ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς να εφαρµόσει τις κατάλληλες οδηγίες και να 
συµβάλλει αποτελεσµατικά στην εκκένωση των χώρων εργασίας, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε 
της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/80, όπως συµπληρώθηκε µε τις 3Γ/1995 και 3∆/1995 και την Π∆ 
14/2014. 

Η διεύθυνση είναι, επίσης υπεύθυνη για την καλή συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών 
µέσων. Το προσωπικό του κτιρίου τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, πρέπει να συµµετέχει σε 
µαθήµατα εκπαίδευσης για το χειρισµό των πυροσβεστικών µέσων, για την σήµανση συναγερµού, 
καθώς και σε µία τουλάχιστον άσκηση εκκένωσης του κτιρίου. 
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ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Πυροσβεστήρες 
Τα φορητά µέσα πυρόσβεσης περιλαµβάνουν φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και CO2 
τοποθετηµένους σε κάθε επίπεδο σε περίοπτες θέσεις (σε ύψος 1 µ από το δάπεδο) και σε θέσεις 
έτσι ώστε κανένα σηµείο να µην απέχει παραπάνω από 15m από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιές κατηγορίας A, B, C και E. 

Σταθµοί Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων 
Προβλέπεται η τοποθέτηση “Σταθµών Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων”, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα «∆» της υπ’ αριθµόν 3/81 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, στις θέσεις που φαίνονται 
στα σχέδια. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα «∆» της υπ’ αριθµόν 3/81 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, ανά τρεις (3) 
πυροσβεστικές φωλιές πρέπει να εγκαθίσταται ένας (1) «Σταθµός Ειδικών Πυροσβεστικών 
Εργαλείων και Μέσων» και ανά εννέα (9) πυροσβεστικές φωλιές πρέπει να εγκαθίσταται ένας (1) 
«Ενισχυµένος Σταθµός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων». 

Προβλέπεται λοιπόν η τοποθέτηση “Σταθµών Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων”, οι 
οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις που εµφανίζονται στα σχέδια και θα είναι εφοδιασµένοι µε τα 
ακόλουθα: 

� Ένα λοστό διάρρηξης 

� Ένα µεγάλο τσεκούρι 

� Ένα φτυάρι 

� Μία αξίνη 

� Ένα σκεπάρνι 

� Μια δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης 

� ∆ύο ηλεκτρικούς φακούς χειρός 

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση “Ενισχυµένου Σταθµού Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και 
Μέσων”, ο οποίος θα είναι εφοδιασµένος επιπλέον των ανωτέρω µε τα ακόλουθα: 

� ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο 

� ∆ύο (2) κράνη προστατευτικά. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Η εγκατάσταση ανίχνευσης πυρκαγιάς σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς στους 
επικίνδυνους χώρους του Κλειστού Γυµναστηρίου, ώστε να µην προκληθούν σηµαντικές ζηµιές και 
να µην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. 

Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί ένα σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς  

Ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί στην θέση που δείχνεται στα σχέδια. 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης θα περιλαµβάνει: 

� τους ανιχνευτές πυρκαγιάς 

� τα κοµβία συναγερµού 

� τις καλωδιώσεις 

Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 
Ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης θα συνδέεται µε: 

� τους ανιχνευτές πυρκαγιάς 
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� τα κοµβία συναγερµού 

� τις φαροσειρήνες συναγερµού. 

Όταν µεταδοθεί στον Πίνακα Πυρανίχνευσης, από κάποιο ανιχνευτή ή κουµπί συναγερµού, ένδειξη 
πυρκαγιάς, η αναγγελία αυτή µετατρέπεται σε ακουστικό και οπτικό σήµα στην µπροστινή όψη του 
Πίνακα. Η αναγγελία του συναγερµού θα µεταδίδεται µε δίκτυο βοµβητών και σειρήνων 
συναγερµού στο χώρο του υπεύθυνου πυρασφαλείας. 

Ο κίνδυνος θα ελέγχεται από το εντεταλµένο προσωπικό επιτόπου πριν από την ήχηση των 
σειρήνων συναγερµού, ο οποίος σε ώρες λειτουργίας του κτιρίου, πιθανόν να προκαλούσε πανικό 
χωρίς λόγο, αν τυχόν η σήµανση συναγερµού δεν οφειλόταν σε πυρκαγιά, αλλά σε σφάλµα (π.χ. 
συγκέντρωση καπνού σε γραφείο κλπ.). Η χρονοκαθυστέρηση θα είναι ρυθµιζόµενη και θα 
αναιρείται όποτε απαιτείται. 

Οι µονάδες ηχητικής σήµανσης θα οδηγούνται µετά την παρέλευση της χρονοκαθυστέρησης ή 
αµέσως µόλις το εντεταλµένο άτοµο το οποίο έλεγξε την κατάσταση επιτόπου, προβεί σε 
επιβεβαίωση του συναγερµού. Επίσης θα δίδονται µέσω του συστήµατος αναγγελιών (PA) 
κατάλληλες οδηγίες στο κοινό για την εκκένωση του κτιρίου. 

Όταν υπάρχει ένδειξη πυρκαγιάς στον Πίνακα Πυρανίχνευσης τότε αυτός θα εκτελεί τις παρακάτω 
ενέργειες: 

Οι ενέργειες αυτές θα γίνονται ταυτόχρονα µε την αναγγελία πυρκαγιάς, χωρίς καµία καθυστέρηση, 
ενώ θα καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης του 
πίνακα µε κέντρο λήψης σηµάτων.  

Μετά την παύση της αιτίας που προκάλεσε το συναγερµό, ο υπεύθυνος θα επαναφέρει το 
σύστηµα στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, µε ταυτόχρονη πλέον εξαφάνιση του οπτικού 
σήµατος. 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα έχει εφεδρική πηγή τροφοδότησης που θα επαρκεί για 24ωρη 
διακοπή της κύριας τροφοδοσίας (∆ΕΗ). Οι διαστάσεις του πίνακα θα είναι αρκετές για την άµεση 
τοποθέτηση όλων των στοιχείων που τον συνθέτουν, περιλαµβανοµένων και όλων των πιθανών 
επεκτάσεών του. 

Θα τοποθετηθεί αυτόµατος τηλεφωνητής εντός του γραφείου διοικησης κατάλληλου τύπου ωστε να 
συνεργάζεται µε τον πίνακα πυρανιχνευσής.Σε περίπτωση φωτιάς αυτόµατα θα καλείται η 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

 

∆ίκτυο πυρανίχνευσης 
Το δίκτυο πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί µε εύκαµπτο καλώδιο από χάλκινους πολύκλωνους 
αγωγούς µε µανδύα τύπου LiYCY διατοµής 2Χ1,5 mm2 συνεστραµµένο. 

Όλος ο εξοπλισµός (καλώδια, σωλήνες κλπ) θα είναι ελεύθερος αλογόνων. 

Πυρανιχνευτές 
Οι πυρανιχνευτές που χρησιµοποιούνται είναι: 

� Φωτοηλεκτρονικοί 

� Θερµοδιαφορικοί 

Οι ακριβείς θέσεις τους απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. 

. Οι πυρανιχνευτές θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ 3ης 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : "Βασικά στοιχεία συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς". 
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Πυρανιχνευτής φωτοηλεκτρονικού τύπου 
Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή µη χώρους, θα έχει λαµπάκι µε 
κόκκινο φως, που σε περίπτωση διέγερσής τους θα ανάβει µε διακοπτόµενο φωτεινό επαναλήπτη. 

Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης αποµακρυσµένης ενδεικτικής λυχνίας. 

Ο ανιχνευτής πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται εύκολα, για να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. 

Η λειτουργία του δεν πρέπει να επηρεάζεται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, που ορίζεται 
από -10°C έως 60°C. Η κλάση προστασίας τους θα είναι IP 53. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε διευθυνσιοδοτούµενο ή συµβατικό σύστηµα, 
κατά περίπτωση. 

Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής 
Ο θερµοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασµένος για την ανίχνευση απότοµης αύξησης 
θερµοκρασίας. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε διευθυνσιοδοτούµενο ή συµβατικό σύστηµα, 
κατά περίπτωση. 

Τοποθέτηση ανιχνευτών 
Η τοποθέτηση των ανιχνευτών θα γίνει επί της οροφής του προστατευµένου χώρου. Θα 
ακολουθούνται τα παρακάτω : 

� Οι αποστάσεις µεταξύ ανιχνευτών και ανιχνευτών – τοίχου, θα καθορίζονται από την ακτίνα 
λειτουργίας που δίδεται από τον κατασκευαστή και κατά µέγιστο θα είναι : 

- Για ανιχνευτές καπνού: µέγιστη ακτίνα λειτουργίας 7,5m. 

- Για θερµοδιαφορικούς ανιχνευτές: µέγιστη ακτίνα λειτουργίας 5m. 

� Ελάχιστη απόσταση από τους τοίχους ή από οροφές. 

- Τοποθέτηση ανιχνευτών στην οροφή σε απόσταση µεγαλύτερη των 15 cm από τον τοίχο. 

- Τοποθέτηση ανιχνευτών επί τοίχου σε απόσταση 15cm – 30cm από την οροφή. 

 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ( Πατητά κουµπιά συναγερµού ) 
Τα πατητά κουµπιά συναγερµού συµπληρώνουν τις γραµµές αναγγελίας των αυτόµατων 
ανιχνευτών και παρέχουν τη δυνατότητα της χειροκίνητης αναγγελίας συναγερµού. Θα λειτουργούν 
µε χαµηλή τάση της τάσεως 20V, D.C. και θα φέρουν βάση στερεώσεως στον τοίχο.  Η πλάκα 
καλύψεως θα φέρει υαλόφρακτη θύρα κάτω από την οποία βρίσκεται το πιεστικό κουµπί. Η πίεση 
του πιεστικού κουµπιού και εποµένως η δηµιουργία αναγγελίας συναγερµού είναι δυνατή µόνο 
όταν σπάσει κανείς την υαλόφρακτη θύρα. Η υαλόφρακτη θύρα θα κλειδώνει µε ειδικό κλειδί, το 
οποίο θα έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος της πυρασφάλειας των κτιρίων. 

Η αναγγελία συναγερµού, η οποία θα δίνεται από το πατητό κουµπί, θα παραµένει µε µανδάλωση 
της επαφής και µετά την αποµάκρυνση του ατόµου, το οποίο προκάλεσε το συναγερµό και η 
ακύρωσή της µπορεί να γίνει µόνο από τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει το ειδικό κλειδί στη διάθεσή 
του.   

Τα κουµπιά τοποθετούνται σε ορατά σηµεία σε ύψος 1.5 m από το έδαφος, σε απόσταση 50 cm το 
λιγότερο από διακόπτες φωτισµού η άλλες ηλεκτρικές διατάξεις. Τα πατητά κουµπιά θα έχουν 
κόκκινο χρώµα και θα φέρουν οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. Οι οδηγίες θα είναι 
γραµµένες στο πλαίσιο του πατητού κουµπιού ή σε µεταλλική πινακίδα.   

Σειρήνες - Φωτεινοί επαναλήπτες (φαροσειρήνες) 
Ο ηχητικός και οπτικός συναγερµός θα δίδεται από ενιαία συσκευή ειδοποίησης (φαροσειρήνα), η 
οποία θα συνδέεται άµεσα στον βρόγχο στο βρόγχο πυρανίχνευσης. Θα καταλαµβάνει µόνο µία 
διεύθυνση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού του τόνου και της ηχητικής έντασης, µέσω 
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προγραµµατισµού στον πίνακα πυρανίχνευσης. Θα τροφοδοτείται µέσω του βρόγχου 
πυρανίχνευσης και η ηχητική απόκριση θα είναι έως 100dB. 

Όδευση καλωδίων 
Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται γενικά στις σχάρες των ασθενών ρευµάτων, εντός των 
ψευδοροφών ή µέσα σε πλαστικούς σωλήνες καλωδίων, βαρέως τύπου, ορατούς επί των δοµικών 
στοιχείων. 

Στους επικίνδυνους χώρους η όδευση θα γίνεται εντός χαλύβδινων ηλεκτρολογικών σωλήνων. 

Στους εξωτερικούς χώρους οι καλωδιώσεις θα ακολουθούν τις οδεύσεις των καλωδιώσεων των 
ασθενών ρευµάτων. 

Όλος ο εξοπλισµός (καλώδια, σωλήνες κλπ) θα είναι ελεύθερος αλογόνων. 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Η εγκατάσταση αυτή έχει σκοπό την ασφαλή διακίνηση των ατόµων σε περιπτώσεις διακοπής 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και την σήµανση των οδών διαφυγής σε καταστάσεις ανάγκης. 

Θα χρησιµοποιηθούν ειδικά αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα φθορισµού για την σήµανση της πορείας 
διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. 

Τα φωτιστικά σήµανσης θα φέρουν την ένδειξη "ΕΞΟ∆ΟΣ" ή βέλος που θα δείχνει κατεύθυνση 
όδευσης διαφυγής αν χρειάζεται. Θα είναι συνεχώς αναµµένα και θα συνεχίζουν να είναι και µετά 
την διακοπή του ρεύµατος. Ο χρόνος µεταγωγής θα είναι µικρότερος των 10 sec. Θα 
εγκατασταθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, ώστε να φωτοσηµαίνουν την όδευση εξόδου 
από το κτίριο και να φωτίζουν σε περίπτωση ανάγκης. 

Τα φωτιστικά σήµανσης θα είναι µη συνεχούς φωτισµού θα έχουν ενσωµατωµένους συσσωρευτές 
µε αυτονοµία 1 ½ h. 

Τοποθετούνται ακόµη δίδυµοι προβολείς ασφαλείας 2x21W στις θέσεις που δείχνονται στα σχέδια. 

Όλος ο εξοπλισµός (καλώδια, σωλήνες κλπ) θα είναι ελεύθερος αλογόνων. 

Επιπρόσθετα των φωτιστικών ασφαλείας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα 
εγκατεστηµένα φωτιστικά σώµατα κανονικής λειτουργίας στο Κλειστό Γυµναστήριο θα 
τροφοδοτούνται από τα φορτία ανάγκης (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), παρέχοντας έτσι πρόσθετο 
φωτισµό για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση ανάγκης. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Γενικά  
Οι κανονισµοί που θα εφαρµοστούν για το σχεδιασµό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τον 
τρόπο κατασκευής τους είναι: 

� Πρότυπο HD384 – Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

� Κτιριοδοµικός κανονισµός (Αποφ. 3046/304/30.01.89 Φ.Ε.Κ. Τεύχος ∆59/03.02.89). 

� V.D.E.-D 100/12.65 Περί εγκαταστάσεως ηλεκτρικών συσκευών. 

� DIN 5053 B11 που καθορίζει την στάθµη φωτισµού στους διάφορους χώρους. 

� Κανονισµοί εσωτερικών εγκαταστάσεων : ΦΕΚ 59Β’/11.4.55, ΦΕΚ 293Β/11.5.66, ΦΕΚ 118 Α’ 
/24.6.65,ΦΕΚ 620Β/18.10.66 και ΦΕΚ 630Β/25.10.66. 

� ∆ιάταγµα «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων ( ΦΕΚ 89 Α’ 
/1982) 

� Τυποποιήσεις DIN,BS,NEMA. 

Μετρητής. 
Από τον στύλο της ∆.Ε.Η. θα αναχωρήσει εναέρια παροχή προς ειδική τσιµεντένια κατασκευή 
όπου θα εγκατασταθεί ο µετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προσωρινή παροχή 
Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.∆/τος µε µέριµνα και 
ευθύνη του εργολάβου.  

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετηµένη σε στεγανό µεταλλικό 
κουτί καλά γειωµένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις µη εργάσιµες ώρες, 
µε µέριµνα του εργολάβου. 

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης 
διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος).  

Οι µπαλαντέζες που θα χρησιµοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν 
εργαλεία  που δεν απαιτούν γείωση.  

Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος 
ατυχήµατος (µακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχηµάτων-µηχανηµάτων κ.α.). 

Γραµµές παροχής. 
Από τον µετρητή ξεκινά γραµµή παροχής που καταλήγει από τον συντοµότερο δυνατό δρόµο στον 
γενικό πίνακα, η θέση του οποίου δείχνεται στα σχέδια κάτοψης.  

Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει από τον  ΓΠΧΤ. Στο διάγραµµα διανοµής των 
ηλεκτρικών πινάκων παρουσιάζεται η διανοµή της ηλεκτρικής ισχύος από το ΓΠΧΤ στους 
επιµέρους γενικούς ή τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες των χώρων του κτιρίου.  

Από τους ανωτέρω πίνακες τροφοδοτούνται οι επιµέρους καταναλώσεις φωτισµού – 
ρευµατοδοτών – µηχανηµάτων – κλιµατισµού – αντλιοστασίων - µικρών συσκευών. 
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Θα προβλεφθεί επίσης και η κατασκευή πίνακα ανάγκης (εφεδρείας)  ο οποίος θα τροφοδοτεί  όλα 
τα φορτία εκτός τα φορτία κλιµατισµού και ΖΝΧ και θα τροφοδοτείται από ηλεκτροπαράγωγο 
ζεύγος 60 KVA  

 
Πίνακες 
Στην θέση που δείχνεται στα σχέδια κάτοψης (εντος του ηλεκτρολογείου) θα τοποθετηθεί ο γενικός 
πίνακας από τον οποίο ξεκινούν γραµµές προς τους υποπίνακες. 

Κάθε πίνακας πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Να φέρει αυτόµατο διαφορικό διακόπτη έντασης για προστασία βραχυκυκλώµατος και ενδεχόµενη 
υπερφόρτιση του δικτύου. 

Να φέρει διαφανές κάλυµµα και τα απαραίτητα ενδεικτικά λαµπάκια ιδιαίτερα στις βασικές 
καταναλώσεις  

Να είναι εύκολα προσιτός και κατασκευασµένος µε τρόπο που να αποκλείεται η επαφή του 
περιβλήµατος του µε ρευµατoφόρο αγωγό. 

Να φέρει την κατάλληλη ασφάλεια τήξης για κάθε φάση που διέρχεται από τον πίνακα αυτό. 
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Προστασία γραµµών 
Οι αναχωρήσεις προς τους πίνακες διανοµής, πίνακες φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών 
µεγάλης ισχύος, προστατεύονται µε αυτόµατους διακόπτες ισχύος µε ηλεκτρονικού τύπου 
ρυθµιζόµενα, θερµικά και (ανάλογα µε το ονοµαστικό µέγεθος του Α∆Ι) µαγνητικά στοιχεία. 

Η προστασία γραµµών φωτισµού, ρευµατοδοτών κλπ. γίνεται µε µικροαυτόµατους. Για τις γραµµές 
φωτισµού και ρευµατοδοτών χρησιµοποιούνται µικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής Β ενώ για τις 
αντίστοιχες κίνησης, π.χ. µονάδες Fan Coil, µικρούς µεµονωµένους ανεµιστήρες και συσκευές, 
µικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής Κ. Για το σύνολο των αναχωρήσεων τροφοδότησης Η/Υ 
προβλέπεται η τοποθέτηση µικροαυτοµάτων χαρακτηριστικής Ζ. 

Κάθε µικροαυτόµατος θα είναι αναλόγου αντοχής σε βραχυκύκλωµα σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς. 

H προστασία γραµµών κινητήρων, αντλιών, ανεµιστήρων κλιµατιστικών µονάδων και λοιπών 
συσκευών προβλέπεται µε αυτόµατους διακόπτες και ο έλεγχος του κινητήρα θα γίνεται µε 
αυτόµατους (relays). Τόσο το κύκλωµα ισχύος όσο και τα βοηθητικά κυκλώµατα θα 
προσαρµοστούν στους κινητήρες που θα τοποθετηθούν. 

Στα κυκλώµατα ρευµατοδοτών, φωτισµού, fan coil ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο 
προβλέπονται ρελέ διαρροής. Εν γένει κάθε πίνακας θα φέρει υποµπάρες µε ρελέ διαρροής ανά 
είδος κυκλωµάτων σύµφωνα µε τα διαγράµµατα πινάκων. 

 

Εγκατάσταση φωτισµού 
Στάθµες φωτισµού : 

Σε  κάθε  χώρο  πρέπει να  παρέχεται  ο  φωτισµός  που  εξασφαλίζει  στους  χρήστες  οπτική  
άνεση, δηλαδή  ένα  περιβάλλον  µε  την  απαιτούµενη  ποσότητα  και  ποιότητα  φωτισµού,  που  
επιτρέπει  την ευχάριστη διαµονή και την άσκηση της προβλεπόµενης δραστηριότητά τους, χωρίς 
φαινόµενα που να οδηγούν  στην  οπτική  δυσφορία  ή/και  κόπωση.  Για τα νέα  και  ριζικά 
ανακαινιζόµενα  κτήρια του  τριτογενούς τοµέα,  ως  ελάχιστη  φωτιστική  απόδοση  (φωτεινή 
δραστικότητα) των συστηµάτων  γενικού φωτισµού είναι τα 55 (lm/W). 

 

Χρήσεις κτηρίων ή 
θερµικών ζωνών Στάθµη φωτισµού [lx] Επίπεδο αναφοράς 

µέτρησης [m] 

Κλειστό γυµναστήριο, 300 0,5 

∆ιάδροµοι και άλλοι 
κοινόχρηστοι 

βοηθητικοί χώροι 
200 0,5 

Λουτρό (κοινόχρηστο) 200 0,5 

 

Ειδικότερα για την κύρια αίθουσα του γηπέδου οι ανάγκες σε φωτισµό περιγράφονται αναλυτικά 
στην µελέτη φωτοτεχνείας. 

 

Στάθµες Φωτισµού λοιπών χώρων 
Οι στάθµες του γενικού φωτισµού ανά κατηγορία χώρου και καθορίζονται ως ακολούθως: 

Γραφεία, κύριοι χώροι 400÷500 Lux 

∆ιάδροµοι, Κλιµακοστάσια 200 Lux 

WC, αποδυτήρια 250 Lux 

Μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια 150-250 Lux 

Αποθήκες 150 Lux 
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FOYER 300 Lux 

Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ενεργειακής κλάσης "Α" κατά ΕΝ 50285. 

Η ωφέλιµη διάρκεια ζωής (80% service life) και η µέση διάρκεια ζωής (50% average life) των 
χρησιµοποιούµενων λαµπτήρων θα είναι τουλάχιστον 13.000 h και 20.000 h , αντίστοιχα. 

Τα Φ.Σ θα είναι σύµφωνα µε το ΕΝ 60598, ηλεκτρικής κλάσης I ή ΙΙ και κατάλληλα για χρήση σε 
δίκτυο Χ.Τ. 230V/400V µε διακύµανση τουλάχιστον ±10%. 

Η ειδική απόδοση των Φ.Σ σε ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα υπολείπεται των 
ακόλουθων τιµών ωφέλιµης φωτεινής ροής ανά µονάδα συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης 
(λαµπτήρες και όργανα αφής-λειτουργίας): 

εσωτερικά κλειστά Φ.Σ: 40 lm/W 

εσωτερικά ανοιχτά Φ.Σ: 55 lm/W 

εξωτερικός φωτισµός: 50 lm/W 

Ο ολικός συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος των χρησιµοποιούµενων Φ.Σ (φασική απόκλιση και 
παραµόρφωση από αρµονικές) δεν θα υπολείπεται της τιµής 0,90, οι δε παραγόµενες αρµονικές 
ρεύµατος θα είναι σύµφωνες µε το ΕΝ 61000 -3 -2. 

Η απόχρωση/ χρωµατική απόδοση των λαµπτήρων θα είναι ως ακολούθως: 

εσωτερικοί χώροι του κτιρίου: 830 ή 840 

εξωτερικός φωτισµός: CRI (Ra) ≥60% 

Οι µέγιστες επιτρεπτές τιµές σχεδιασµού για τον συντελεστή συντήρησης Φ.Σ θα είναι 0,90 για τον 
εσωτερικό φωτισµό και 0,80 για τον εξωτερικό. 

Στους χώρους γραφείων, όπου θα γίνεται χρήση Η/Υ, τα φωτιστικά σώµατα θα είναι χαµηλής 
θάµβωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της CIE – κατηγορία 2 (άµεση λαµπρότητα �200 cd/m² για 
γωνία 65˚) . 

Στους αποθηκευτικούς χώρους και γενικά στους χώρους µε σκόνη ή υγρούς / πρόσκαιρα υγρούς 
χώρους θα τοποθετηθούν φωτιστικά στεγανά. 

Χρησιµοποιουµένα φωτιστικά σώµατα:  
Αίθουσα αγωνιστικού χώρου: 

Για την κύρια αίθουσα του γηπέδου θα χρησηµοποιηθούν προβολείς Led µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

Προβολέας εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, λεπτού επίπεδου σχήµατος, από χυτοπρεσαριστό 
αλουµίνιο, µε βραχίονα στήριξης, συµµετρικής ή ασύµµετρης δέσµης. Θα φέρει αντικαθιστώµενη 
µονάδα LED, φωτεινής ροής 30 Klm, µε  λευκό χρώµα φωτός 4000Κ και απόδοση > 100 lm/W. 

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: PHILIPS BVP 650 ( σε περίπτωση τοποθέτησης προβολέα 
LED διαφορετικού τύπου, θα κατατεθεί από τον ανάδοχο µελέτη φωτοτεχνίας µε τα 
προτεινόµενα φωτιστικά στην οποία θα δείχνονται οι επιτυγχανόµενες στάθµες φωτισµού 
και µόνο µετά από έγκριση της µελέτης από την επίβλεψη θα τοποθετηθούν τα 
προτεινόµενα φωτιστικά ) 
Οι θέσεις και ο αριθµός των προβολέων για την επίτευξη της επιθυµητής στάθµης παρουσιάζονται 
στην µελέτη φωτοτεχνίας. 

Ο έλεγχος των φωτιστικών θα πραγµατοποιειται µέσω µουτόν από τον πίνακα του αγωνιστικού 
χώρου. 

Συγκεκριµένα θα εγκατασταθούν 5 µπουτόν φωτισµού που το καθέ ένα θα περιλαµβάνει – ελέγχει 
µια οµάδα φωτιστιστικών. 
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Οι γραµµές φωτισµού του γηπέδου θα οµαδοποιηθούν ωστε να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες  
σταθµές φωτισµού  βάσει της µελέτης φωτοτεχνείας 

1) για προπόνηση 

2) για αγώνα  

3) για αγώνα µε κάλυψη TV 

Φωτιστικά σώµατα λοιπών χώρων:  

• Μη στεγανά φωτιστικά σώµατα οροφής ή αναρτόµενα: 

Φωτιστικά σώµατα οροφής ή αναρτόµενα µε λαµπτήρες φθορισµού ΤL-5, µε παραβολικό 
ανταυγαστήρα και περσίδες διπλής παραβολικότητας 

• Στεγανά φωτιστικά σώµατα οροφής ή αναρτόµενα 

Φωτιστικά σώµατα οροφής ή αναρτόµενά στεγανά µε πρισµατικό κάλυµµα και  λαµπτήρα 
φθορισµού TL-5 (βαθµός προστασίας IP65). 

Επίσης, θα τοποθετηθούν φωτιστικά στεγανά µε 1 λαµπτήρα φθορισµού ΤLD, ισχύος 18W, 
τοποθετούµενα επίτοιχα πάνω από τους καθρέπτες των νιπτήρων. 

Ηλεκτροδότηση λοιπών καταναλώσεων 
Η ηλεκτροδότηση των καταναλώσεων που δεν τροφοδοτούνται µέσω ρευµατοδοτών θα γίνεται 
από τον πίνακα της ενότητας που ανήκουν, απ΄ ευθείας ή µέσω τοπικού διακόπτη αποµόνωσης 
εάν δεν υπάρχει επάνω στο µηχάνηµα. 

Εγκατάσταση κίνησης 
Στην εγκατάσταση κίνησης ανήκουν όλα τα µεγάλα φορτία που δεν ανήκουν στο φωτισµό, τους 
ρευµατοδότες και τα µικρά φορτία συσκευών. Τέτοια φορτία είναι τα φορτία του εξαερισµού 
(ανεµιστήρες κ.λ.π.),  τα αντλιοστάσια πυρόσβεσης, ύδρευσης, λυµάτων κ.λ.π. Τα φορτία κίνησης 
θα τροφοδοτηθούν από ιδιαίτερους πίνακες κίνησης (κανονικούς ή ανάγκης).  

Τα καλώδια των καταναλώσεων κίνησης θα είναι τύπου : A05VV (ΝΥΜ) ή J1VV (ΝΥΥ). 

Τα τροφοδοτικά καλώδια των πινάκων κίνησης θα είναι τύπου J1VV (ΝΥΥ). 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Όλοι οι πίνακες, ανάλογα µε το µέγεθός τους θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση ή για 
στήριξη πάνω σε τοίχους, και θα ενσωµατωθούν σε αντίστοιχες διαµορφώσεις της Αρχιτεκτονική 
πρότασης. 

Οι τοπικοί ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου 
µετά εµπρόσθιας πόρτας. 

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης 
Ο ΓΠΧΤ θα είναι τυποποιηµένης µεταλλικής κατασκευής και θα διαθέτει τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά δοµικών τύπου (IEC 60439, 61641). 

Υποπίνακες 
‘Όλοι οι επί µέρους πίνακες θα είναι :µεταλλικοί, χωνευτοί ή επίτοιχοι εσωτερικά προκαλωδιωµένοι 
από το εργοστάσιο κατασκευής τους και οι εξωτερικές συνδέσεις θα γίνουν σε ακροδέκτες 
οριοσειράς. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Από τους ηλεκτρικούς πίνακες προβλέπεται η τροφοδοσία πέραν των φωτιστικών, των 
ρευµατοδοτών και του λοιπού εξοπλισµού της εγκατάστασης κίνησης και κλιµατισµού, κάθε άλλης 
συσκευής που απαιτεί τάση τροφοδοσίας 220/380V. 
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Σε διάφορες θέσεις που απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια ισχυρών ρευµάτων, τοποθετούνται 
θερµοσίφωνες και ταχυθερµοσίφωνες (τοποθετηµένοι εντός της ψευδοροφής ή ντουλαπιών 
σύµφωνα µε τις Αρχιτεκτονικές προτάσεις). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Πέραν των ρευµατοδοτών - συσκευών στις εγκαταστάσεις κίνησης περιλαµβάνονται: 

� Οι παροχές για τις συσκευές της εγκατάστασης κλιµατισµού – αερισµού 

� Οι παροχές για τα αντλητικά συγκροτήµατα οµβρίων και πυρόσβεσης. 

� Κάθε άλλη –µη αναφερόµενη στο παρόν- παροχή σύµφωνα µε τα σχέδια των κατόψεων και τα 
διαγράµµατα των ηλεκτρικών πινάκων 

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων, θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση τα ακόλουθα 
υλικά: 

� Εύκαµπτοι (σπιράλ) πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC (του βαρύτερου τύπου που 
κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά) σε όλες τις διαδροµές των καλωδίων εντός των ψευδοροφών 
(και σε όσα τµήµατα του δικτύου δεν γίνεται χρήση εσχαρών ή Γ.Σ.) καθώς και σε όλες τις 
χωνευτές διαδροµές σε τοίχους από τούβλα και για οδεύσεις σε ύψος µεγαλύτερο των 2m από το 
δάπεδο του χώρου, σε ξηρούς χώρους. 

� Ευθύς ή εύκαµπτοι πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC (του βαρύτερου τύπου που 
κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά) σε όλες τις διαδροµές των καλωδίων εντός των διαχωριστικών 
panel 

� Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες εύκαµπτοι πτυχωτοί ενδεικτικού τύπου Heliflex σε όλα τα 
τµήµατα του δικτύου που είναι εγκιβωτισµένα σε µπετόν ή άλλα κονιάµατα. 

Προβλέπεται επίσης η χρήση εσχαρών καλωδίων βαρέως τύπου γαλβανισµένων εν θερµώ, για τις 
οµαδικές οδεύσεις των καλωδίων σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου (στους χώρους και στις θέσεις και 
διαδροµές όπου το πλήθος των καλωδίων (τροφοδοσίας πινάκων, φωτισµού και ρευµατοδοτών) 
καθιστά απαραίτητη την τοποθέτησή τους). 

Για τις οδεύσεις των γραµµών τροφοδοσίας των ρευµατοδοτών στις θέσεις εργασίας, θα 
χρησιµοποιηθούν κανάλια διανοµής. Η τοποθέτηση των καναλιών θα γίνει ανάλογα µε το χώρο: 

� Κάτω ή πάνω από πάγκους και γκισέ, 

� επίτοιχα πλησίον του δαπέδου και πάνω από το σοβατεπί, 

� στη βάση ερµαρίων 

� όπου αλλού απαιτηθεί στη φάση της κατασκευής 

Για την στερέωσή τους θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση τα κατάλληλα βύσµατα. 

Τα πλαστικά κανάλια διανοµής θα φέρουν το σύνολο των απαιτούµενων εξαρτηµάτων σύνδεσης, 
διασταύρωσης ή αλλαγής πορείας ανάλογα µε τις ανάγκες και τη γεωµετρία του χώρου. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση του συνόλου των κάτωθι εξαρτηµάτων: 

� ακραία καλύµµατα σε όλες τις ορατές απολήξεις των καναλιών 

� διακλαδώσεις τύπου Τ µε ή χωρίς διαχωριστικό 

� εσωτερικές ή εξωτερικές επίπεδες γωνίες ή ρυθµιζόµενες εφόσον η γωνία δεν είναι ίση µε 90ο 

� διαχωριστικά στοιχεία καλωδίων για τη διάκριση των καλωδιώσεων βάσης και ανάγκης 

� συνδετικά καλύµµατα 

� κάθε άλλο εξάρτηµα που απαιτηθεί από την επίβλεψη του έργου 
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Τα συστήµατα καναλιών για τη διανοµή των καλωδίων και την τοποθέτηση των οργάνων 
διακοπής, παρέχουν ευελιξία και δυνατότητα προσαρµογής, αλλαγών και επεκτάσεων.  

Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα εύκολης και άµεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες που 
πιθανότατα προκύψουν στους αντίστοιχους χώρους για τροφοδότηση µε ηλεκτρικό ρεύµα, 
σύνδεση µε µέσα τηλεπικοινωνίας , τερµατικά Η/Υ κλπ. 

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαγορεύεται για στατικούς λόγους το σπάσιµο των 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα και η εντοίχιση κουτιών διακοπτών κλπ. 

Καλώδια AO5VV, θα χρησιµοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις: 
� Μη ορατές οδεύσεις εσωτερικών χώρων (σε όλες τις γραµµές τροφοδοσίας φωτιστικών 
σωµάτων, ρευµατοδοτών και λοιπών συσκευών εντός των ψευδοροφών) 

� Ορατές οδεύσεις εσωτερικών χώρων 

� Χωνευτές οδεύσεις (µέσα σε σωλήνες) στις διαδροµές µέσα σε µπετόν (οροφές, δάπεδα, τοιχία, 
δοκάρια, κλπ) 

Καλώδια J1VV, θα χρησιµοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις: 
� Οδεύσεις εξωτερικών χώρων. 

� Σε όλες τις γραµµές τροφοδοσίας πινάκων και υποπινάκων χωνευτές ή ορατές 

� Στις παροχές των εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων ή κινητήρων 

� Όπου αλλού σηµειώνεται στα διαγράµµατα των ηλεκτρικών πινάκων 

 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
∆ιακόπτες 
Θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και τη χρήση κάθε χώρου, όπου τα φωτιστικά δεν 
ελέγχονται από τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα: 

απλοί διακόπτες, στους µικρούς χώρους 

διπλοί διακόπτες, στους χώρους µε πολλά φωτιστικά σώµατα 

διακόπτες στεγανοί για τους υγρούς χώρους. 

αισθητήρες παρουσίας τοπικού ελέγχου για το χώρο WC-αποδητηριών 

Οι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι διµερείς χωνευτοί, ισχυρής κατασκευής µε βάση από ισχυρό 
πλαστικό για ένταση 10 Α / 250 V µε τετράγωνο κάλυµµα χρώµατος λευκού. 

Οι στεγανοί διακόπτες πρέπει να έχουν αυξηµένη µηχανική αντοχή 

Θα είναι κατάλληλοι για ένταση 10 Α/ 250 V, περιστροφικοί, βαρέως τύπου, κατάλληλοι για ορατή ή 
χωνευτή εγκατάσταση µε βάση από ισχυρό πλαστικό χρώµατος λευκού προστασίας Ρ 31 κατά DIN 
40050. 

Ρευµατοδότες 
Σε όλους τους χώρους προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις ρευµατοδότες τύπου σούκο µε γείωση 
για την τροφοδότηση µικρών φορητών συσκευών. Οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί επίτοιχοι. 

Σε όλους τους υγρούς χώρους η εγκατάσταση θα είναι στεγανή. 

Σε κάθε θέση εργασίας, θα αντιστοιχούν δύο ρευµατοδότες. Οι ρευµατοδότες θα έχουν χρώµα της 
επιλογής της επίβλεψης. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών (Ρ/∆), στεγανών ή µη (ανάλογα µε τις συνθήκες του 
χώρου τοποθέτησης), µε επαφές προστασίας (τύπου SCHUKO), 1 Φ – 16 Α - 250 V, γενικής 
χρήσης. 
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ΚΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΣ 
Θα είναι του ιδίου υλικού µε τις αντίστοιχες σωληνώσεις, κυκλικά, ορθογωνικά ή τετράγωνα, µε 
µικρότερη επιτρεπόµενη διάσταση τα 70mm, ανεξαρτήτως του σχήµατός τους. 

Ειδικά για τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης, αυτά θα φέρουν εσωτερική µόνωση και η σύνδεσή 
τους θα γίνεται µε κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί. Τα καπάκια τους θα είναι βιδωτά. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
Για την τροφοδότηση των κυκλωµάτων "ανάγκης" σε περίπτωση βλάβης ή ακαταλληλότητας, 
(πτώση της τάσης) του δικτύου της ∆.Ε.Η., θα εγκατασταθεί, σε ιδιαίτερο χώρο ένα 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 60 kVA, αυτόµατης εκκίνησης. 

Στο Γ.Π.Χ.Τ θα υπάρχουν αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτρικά και µηχανικά µανδαλωµένοι µεταξύ 
τους, ώστε να αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ µε τη ∆ΕΗ. 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

� την κινητήρια µηχανή Diesel 

� την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

� την κοινή βάση στήριξης 

� τoν πίνακα ελέγχoυ και αυτοµατισµού εκκίνησης 

� την δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης Diesel κατάλληλης χωρητικότητας ενσωµατωµένης στη 
βάση του Η/Ζ. 

�τις κατάλληλες σωληνώσεις για την τροφοδοσία του Η/Ζ µε καύσιµο 

Στο χώρο Η/Ζ προβλέπεται ο πίνακας αυτοµατισµού, το κύκλωµα καυσαερίων και οι διατάξεις 
µείωσης θορύβου .Ο χώρος θα ηχοµονωθεί µε κατάλληλα υλικά (πετροβάµβακας). 

Η απαγωγή των καυσαερίων του Η/Ζ θα εξασφαλίζεται µε εξάτµιση από ανοξείδωτο χάλυβα µε 
θερµοµόνωση. 

Το Η/Ζ θα έχει ικανότητα υπερφόρτωσης κατά 10% επί 1h, ανά 12 h συνεχούς λειτουργίας υπό 
πλήρες φορτίο. Επίσης θα εκκινεί αυτοµάτως µε ηλεκτρικούς συσσωρευτές µε αυτόνοµη διάταξη 
και επαρκούς χωρητικότητας για 5 διαδοχικές εκκινήσεις. Τέλος θα διαθέτει πλήρες σύστηµα 
αυτοµατισµού λειτουργίας (εκκίνησης, µεταγωγής φορτίων, παύσης, ρύθµισης, επιτήρησης 
προστασίας και ασφαλείας). 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΙΜΗΤΟΝΟΥ) 
Θα τοποθετηθεί σύστηµα αυτόµατης κεντρικής αντιστάθµισης, πολλαπλών βαθµίδων απόδοσης, 
για τη διόρθωση συνηµίτονου της φασικής γωνίας (συνφ) κάθε γραµµής (L1, L2, L3) σε τιµές από 
0,95 έως 0,99 (επαγωγικό) σε συνθήκες πλήρους φορτίου. 

Το κεντρικό σύστηµα αυτό θα τοποθετηθεί στο ηλεκτροστάσιο χαµηλής τάσης και θα συνδεθεί 
στους ζυγούς του ΓΠΧΤ. 

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει ενδεικτικό πίνακα αντιστάθµισης, πυκνωτές ισχύος, διακόπτες 
φορτίου, γενικές ασφάλειες, επιµέρους ασφάλειες πυκνωτών, διατάξεις εκφόρτισης, ενδεικτικές 
λυχνίες, αυτόµατο ρυθµιστή άεργου ισχύος. 

Το σύστηµα θα επιλεγεί για: 

απρόσκοπτη λειτουργία σε θερµοκρασίες χώρου τοποθέτησης από -5ºC έως +45ºC και µε σχετική 
υγρασία έως και 95% τουλάχιστον 

χαµηλή ολική απώλεια ισχύος (≤0,8 W/kVAr) 

διάρκεια ωφέλιµης ζωής τουλάχιστον 100.000h 

διαρκείς εντάσεις ρευµάτων 150% του ονοµαστικού ρεύµατος (γενικά και κατά κλάδο) 
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φυσική ψύξη. 

Ο πίνακας θα φέρει επαρκείς περσίδες αερισµού, θα είναι κατάλληλος για εσωτερική επίτοιχη ή 
επιδαπέδια τοποθέτηση και θα κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας αναγνωρισµένων 
οίκων. 

Κάθε κλάδος πυκνωτών θα ασφαλίζεται µε ιδιαίτερο τηκτό (τύπου gG κατά IEC EN 269 και 
επαρκούς µεγέθους για ανοχές ισχύος 15% και αρµονικές 30%) και θα υπάρχει επιλεκτική 
συνεργασία των ασφαλειών αυτών µε το κεντρικό όργανο προστασίας της γραµµής τροφοδοσίας 
του πίνακα αντιστάθµισης. 

 

Αντικεραυνική προστασία 
Η ανάγκη εγκατάστασης Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) και η µέθοδος επιλογής 
της κατάλληλης Στάθµης Προστασίας (η απαιτούµενη στάθµη προστασίας επιλέγεται σύµφωνα µε 
την αποτελεσµατικότητα του ΣΑΠ, δηλαδή από την σύγκριση της αποδεκτής συχνότητας ζηµιών 
και της αναµενόµενης συχνότητας πληγµάτων από κεραυνικά πλήγµατα) του ΣΑΠ προσδιορίζονται 
από το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412/1998. 

Στο συγκεκριµένο Πρότυπο δίδοντας δεδοµένα όπως, την χρήση της κατασκευής, τις διαστάσεις 
της, την γεωγραφική της θέση κ.λ.π και λαµβάνοντας διάφορες παραµέτρους βαρύτητας από 
αντίστοιχους πίνακες, εξάγεται κάποιο αποτέλεσµα µε την βοήθεια του οποίου τεκµηριώνεται η 
τελική απόφαση.  

Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (Εξωτερικό ΣΑΠ) 
Το Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας αποτελείται από το Συλλεκτήριο Σύστηµα, τους 
Aγωγούς καθόδου και το Σύστηµα θεµελιακής γείωσης. 

Συλλεκτήριο Σύστηµα 

Το συλλεκτήριο σύστηµα σκοπό έχει να συλλέξει το κεραυνικό ρεύµα και να το διοχετεύσει µέσω 
των αγωγών καθόδου στο σύστηµα γείωσης µε ασφάλεια. Το συλλεκτήριο σύστηµα µπορεί να 
αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασµό των ακολούθων στοιχείων: 
1. ράβδων  
2. τεταµένων συρµάτων 
3. πλέγµατος αγωγών 

Για τον καθορισµό της θέσης του συλλεκτηρίου συστήµατος χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι: 
1. η µέθοδος της γωνίας προστασίας 
2. η µέθοδος της κυλιόµενης σφαίρας 

Όπου πρόκειται να προστατευθούν επίπεδες επιφάνειες, καταλήγει και µία Τρίτη µέθοδος, «η 
µέθοδος του πλέγµατος».  Οι τιµές για τη γωνία προστασίας, την ακτίνα της κυλιόµενης σφαίρας 
και τις διαστάσεις του πλέγµατος σύµφωνα µε τη Στάθµη Προστασίας που έχει επιλεγεί, δίδονται 
στον παρακάτω πίνακα (ΕΛΟΤ 1197/2002). 

Μέθοδοι προστασίας 
Στάθµη 
προστασίας Ακτίνα κυλιόµενης 

σφαίρας R(m) 
Μέγεθος βρόχου Μ 
σφαίρας R (m) 

Γωνία 
προστασίας α 

(ο)
Ι 20 5 x 5 

ΙΙ 30 10 x 10 

ΙΙΙ 45 15 x 15 

ΙV 60 20 x 20 

Βλέπε σχήµα 

 36



 

1. Ισχύουν οι τιµές µόνο για τα οριζόµενα τµήµατα των καµπυλών. Οι µέθοδοι της κυλιόµενης 
σφαίρας και των βρόχων εφαρµόζονται πέραν των οριζόµενων τµηµάτων των καµπυλών. 

2. h είναι το ύψος του συλλεκτηρίου συστήµατος πάνω από τον χώρο που χρήζει προστασίας. 

Το συλλεκτήριο σύστηµα, παρεµβαίνει µεταξύ του κεραυνού και της κατασκευής προστατεύοντας 
τα δοµικά µέρη της από καταστροφή. Εγκαθίσταται στην στέγη - δώµα της κατασκευής και πρέπει 
να καλύπτει όλα τα εκτεθειµένα µέρη της και κυρίως τις γωνίες, τα άκρα και τις προεξοχές της. 

Για το σχεδιασµό του συλλεκτηρίου συστήµατος, εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι που προτείνονται από 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3, για στάθµη προστασίας II.  

Οι αγωγοί συλλογής θα είναι από κυκλικής διατοµής χαλύβδινο αγωγό θερµά επιψευδαργυρωµένο 
St/tZn, διαµέτρου Φ10mm (διατοµή 78 mm2), που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
EN 50164-2. 

Θα τοποθετηθούν τεταµένοι, στην άνω πλευρά της στέγης, περιµετρικά αυτής και στηριγµένοι επί 
αυτής, µε διάταξη µορφής πλέγµατος, µέγιστης διάστασης βρόχων : 10 m, ως απαιτεί η στάθµη 
προστασίας IΙ του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3. 

Οι αγωγοί συλλογής που θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια της στέγης, θα στηρίζονται επί της 
στέγης µε θερµά επιψευδαργυρωµένα στηρίγµατα Φ10 St/tZn, κατάλληλα για στήριξη αγωγών Φ10 
σε µεταλλική επιφάνεια τύπου panel.  

Το κάθε στήριγµα θα φέρει βάση από ανοξείδωτο χάλυβα που θα επιτρέπει τη στήριξη του στις 
βίδες στερεώσεως της στέγης και θα ικανοποιεί τους εργαστηριακούς ελέγχους του προτύπου 
ΕΛΟΤ EN 50164-4.  

Η σύσφιξη των αγωγών στα στηρίγµατα θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο (όχι πολύ σφιχτά) 
ώστε να επιτρέπουν την ολίσθηση των αγωγών κατά την αλλαγή του µήκους των από τις 
µεταβολές της θερµοκρασίας.  

Στα σηµεία διασταυρώσεως των συλλεκτηρίων αγωγών θα τοποθετηθούν χαλύβδινοι εν θερµώ 
επιψευδαργυρωµένοι σφιγκτήρες διασταυρώσεως κυκλικής διατοµής αγωγών, µε ενδιάµεσο 
πλακίδιο, βίδες και περικόχλια Μ8, εξωτερικών διαστάσεων 60x60mm, που ικανοποιούν τους 
εργαστηριακούς ελέγχους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1.  

Όπου η εγκατάσταση πραγµατοποιείται σε οριζόντια επιφάνεια, η χρήση ροδέλας 
στεγανοποιήσεως NEOPREN είναι επιβεβληµένη. 

Η απόσταση µεταξύ των δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι τόση ώστε να αποκλείεται αισθητή 
παραµόρφωση του αγωγού από την ευθεία, στα δε καµπύλα τµήµατα της τροχιάς του η πυκνότητα 
των στηριγµάτων θα είναι µεγαλύτερη για ασφαλή στήριξη.  

Γενικά η µέση απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι της τάξης των 100 
cm.  
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Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δηµιουργείται κατά την κατασκευή επαρκές µήκος σε 
σχέση µε την καµπύλη (L>20H) για την αποφυγή επικίνδυνων καµπών. Ως γενικός κανόνας ισχύει 
ότι κανένα σηµείο επί της στέγης δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 3 m από τον 
πλησιέστερο αγωγό συλλογής. Όλες οι µεταλλικές υδρορροές θα γεφυρωθούν µε την 
αντικεραυνική προστασία. 

Αγωγοί Καθόδου  

Οι αγωγοί καθόδου σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κεραυνικό ρεύµα από το συλλεκτήριο, µε 
ασφάλεια στο σύστηµα γείωσης. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη µέση απόσταση που πρέπει 
να έχουν µεταξύ τους οι αγωγοί καθόδου και οι περιµετρικοί δακτύλιοι σύµφωνα µε την στάθµη 
προστασίας (ΕΛΟΤ 1197/2002). 

ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Ι 10m 

ΙΙ 15m 

ΙΙΙ 20m 

ΙV 25m 

 
Η µεταξύ τους απόσταση σύµφωνα το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3, για στάθµη προστασίας 
II πρέπει να είναι : 15 m. 
 

Όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου ή στις εξωτερικές πλευρές, όπως εξωτερικές µονάδες 
κλιµατισµού, υδρορροές, µεταλλικά πλαίσια παραθύρων, επικαλύψεις αρµών διαστολής, 
αεραγωγοί, σωληνώσεις κλπ. θα συνδεθούν µε το πλησιέστερο σηµείο των αγωγών 
συλλογής ή καθόδου. Στην περίπτωση κατακόρυφων µεταλλικών µερών που βρίσκονται σ’ 
όλο το µήκος των εξωτερικών τοίχων, όπως υδρορροών ή σωληνώσεων κλπ. η σύνδεση 
θα γίνει µε κολάρα γείωσης 
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3, αγώγιµα στοιχεία της κατασκευής µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως µέρος του ΣΑΠ (“φυσικά στοιχεία”), εφόσον πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

• Θα παραµείνουν µόνιµα στη  κατασκευή και δεν υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθούν. 

• Η ηλεκτρική συνέχεια µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους είναι αξιόπιστη.  

• Το πάχος τους δεν είναι µικρότερο από τις τιµές που αναφέρονται στον Πίνακα 5.  

• Οι διαστάσεις τους είναι τουλάχιστον ίσες µε αυτές που καθορίζονται για τους 
τυποποιηµένους συλλεκτήριους αγωγούς και τους αγωγούς καθόδου.  

• ∆εν περιβάλλονται από µονωτικό υλικό. 
 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΑΧΟΣ1 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ2 

(mm) 

Μόλυβδος - 2,00 

Χάλυβας (γαλβανισµένος εν θερµώ ή 
ανοξείδωτος) 4,00 0,50 

Τιτάνιο 4,00 0,50 
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Χαλκός 5,00 0,50 

Αλουµίνιο 7,00 0,65 

Ψευδάργυρος - 0,70 

1   Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η διάτρηση σε άµεσο πλήγµα ή υπάρχουν εύφλεκτα 
υλικά πλησίον του στοιχείου. 

2  ∆εν είναι απαραίτητο να αποτραπεί η διάτρηση ή δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά 
πλησίον του στοιχείου. 

 
Συνεπώς το τµήµα µεταλλικής κατασκευής του κτιρίου (υποστηλώµατα) θα 
χρησηµοποιηθούν ως αγωγοί καθόδου. 
 
Σύστηµα Θεµελιακής Γείωσης 

Σκοπός του συστήµατος γείωσης είναι να επιτευχθεί η διάχυσης του κεραυνικού ρεύµατος µέσα 
στη γη, µε ασφάλεια χωρίς να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις. Οι αγωγοί καθόδου 
συνδέονται µε το σύστηµα γειώσεως. 

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής γείωσης θα κατασκευασθεί σύστηµα γειώσεως συνολικής 
αντιστάσεως Rγ<1Ω. 

Για την γείωση του εξωτερικού ΣΑΠ, θα εγκατασταθεί µέσα στα θεµέλια δίκτυο θεµελιακής γείωσης 
από γυµνή τυποποιηµένη ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (500gr/m²) St/tZn 
διαστάσεων : 30x3,5 mm που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η ταινία 
θα τοποθετηθεί κατακορύφως γεφυρωµένη µε τον οπλισµό του κτιρίου.  

Η τοποθέτηση της ταινίας θα γίνει επί του οπλισµού των θεµελίων, µε την µεγάλη της διάσταση 
κατακόρυφη στο έδαφος, συσφιγγόµενη επί του οπλισµού µε ειδικούς σφικτήρες ανά 2 m, που θα 
ικανοποιούν τους εργαστηριακούς ελέγχους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1.  

H ταινία θα τοποθετηθεί µε το πέρας των εργασιών οπλισµού και πριν την έγχυση του 
σκυροδέµατος. 

Η επιµήκυνση της ταινίας καθώς και η σύνδεση της αρχής και του τέλους της δεν πρέπει να γίνεται 
µε κοχλίες και περικόχλια διανοίγοντας οπές σε αυτή, αλλά µε ειδικό σύνδεσµο-σφικτήρα που θα 
ικανοποιεί τους εργαστηριακούς ελέγχους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1.  

Η σύνδεση ταινίας γείωσης και αγωγού καθόδου θα γίνει µέσω ειδικού χαλύβδινου θερµά 
επιψευδαργυρωµένου St/tZn συνδέσµου-σφικτήρα, εξωτερικών διαστάσεων 70x70 mm, που θα 
ικανοποιεί τους εργαστηριακούς ελέγχους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η σύσφιξη θα 
επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και περικόχλια Μ8. 

Το δίκτυο γειώσεως θα αποτελεί κλειστό βρόγχο. Μετά το τέλος της κατασκευής του δικτύου 
γειώσεως θα γίνει µέτρηση της αντίστασης διάβασης του δικτύου µε µια από τις παραδεκτές 
µεθόδους. Εάν η αντίσταση διάβασης βρεθεί µεγαλύτερη από 1Ω, θα προστεθούν γειωτές 
«Ε», µέχρι επιτεύξεως της επιθυµητής τιµής αντίστασης. 
Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας – γειώσεων αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα εφόσον 
υπάρχει σύνδεση της αντικεραυνικής προστασίας µε το σύνολο των γειώσεων των µεταλλικών 
µερών και των πηγών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινό σηµείο αναφοράς που αποτελεί η 
θεµελιακή γείωση. 

Στη θεµελιακή γείωση του κτιρίου του γυµναστηρίου, προβλέπεται συνοπτικά η σύνδεση των 
ακόλουθων : 
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Της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας. 

Των µεταλλικών µερών των συσκευών/εξοπλισµού µέσω της µπάρας γειώσεως του Γενικού 
Πίνακα του κτιρίου. 

Των µεταλλικών µερών των Η-Μ εγκαταστάσεων και δικτύων (εσχάρες, σωληνώσεις κλπ.) 

Κάθε µεταλλικής εγκατάστασης στους χώρους. 

Όλα εν γένει τα µεταλλικά µέρη που κανονικά δε βρίσκονται υπό τάση, γειώνονται. 

Θα τοποθετηθούν ισοδυναµικές γέφυρες για την γεφύρωση εσχαρών και γενικότερα κάθε 
µεταλλικού αντικειµένου. Οι ισοδυναµικές γέφυρες θα τοποθετηθούν κατάλληλα στα 
υποστυλώµατα και θα γειωθούν µε την θεµελιακή γείωση του κτιρίου. 

Η γείωση των πινάκων Χ.Τ. και υποπινάκων, τα µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού και οργάνων θα 
συνδεθούν στην θεµελιακή γείωση. Οι αγωγοί γείωσης θα είναι µονωµένοι αγωγοί της αυτής 
µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος ή ακόµα µπορεί να είναι 
γυµνοί πολύκλωνοι αγωγοί µέσα σε σωλήνες ή ορατοί επί στηριγµάτων ή εσχαρών. 

Γενικά η διατοµή των αγωγών γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς, δηλ. εφόσον οι 
αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2  ο αγωγός γείωσης θα έχει την ίδια 
διατοµή. Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 έως 35 mm2    ο αγωγός γείωσης θα 
είναι 16 mm2  ενώ για διατοµές αγωγών κυκλωµάτων 50 mm2  και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει 
διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 

Γεφυρώσεις σε όλα τα µεταλλικά δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν 
συνέχεια της γαλβανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία).  

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

Τρίγωνo γείωσης 
Τo τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από 3 ηλεκτρόδια, διαµέτρου Φ18mm και µήκους 2.5m. Τα 
ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (µε τη βοήθεια ενδεχοµένως µηχανικών µέσων λόγω 
του εδάφους), σε ισάριθµα φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 3m. Η σύνδεση των 
ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό, µέσω κατάλληλων περιλαιµίων που θα 
συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν µε αντισκωριακό χρώµα. 

Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε κοσκινισµένα προϊόντα 
εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των 
ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια διαστάσεων 0,30x0,30m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Η τεχνική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων του 
κτιρίου και περιλαµβάνει  την ηλεκτροακουστική Εγκατάσταση και την εγκατάσταση φωνής και 
δεδοµένων. Η περιγραφή της Εγκατάστασης Πυρανίχνευσης δίνεται στη Μελέτη Πυρασφάλειας.  

Γενικά 
Η ηλεκτροακουστική εγκατάσταση περιλαµβάνει: 

1. Τα ηχεία των κερκίδων και των βοηθητικών χώρων. 

2. Το ενισχυτικό κέντρο. 

3. Τους αγωγούς µικροφώνων και µεγαφώνων. 

Τα σύνολο των µεγαφώνων θα χωρίζεται σε ανεξάρτητες οµάδες, που θα αποτελούν ξεχωριστά 
µεγαφωνικά κυκλώµατα - ζώνες. Σε όλες τις ζώνες θα υπάρχει δυνατότητα αναγγελιών, 
Background µουσικής. Για την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος, η εγκατάσταση χωρίζεται σε 
δύο (2) ζώνες που θα µεταδίδουν µουσική και οµιλίες κατ’ επιλογή. 

Οι ζώνες χωρίζονται ως εξής : 

ΖΩΝΗ 1 : Κοινόχρηστοι χώροι, χώροι άθλησης, κερκίδες. 

ΖΩΝΗ 2 : Χώροι αποδυτηρίων 

 

Ηχεία 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ηχείων για την µετάδοση µηνυµάτων στους διαδρόµους όπου 
προβλέπεται η κυκλοφορία κοινού, στα αποδυτήρια, και στην περιοχή του Αθλητικού χώρου. 

 
Ενισχυτικό κέντρο 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενισχυτικού κέντρου σε ερµάριο των 19” σε κατάλληλο χώρο (εντός 
του χώρου διοικησης) , που δείχνεται στα σχέδια.  
Το ενισχυτικό κέντρο θα είναι κατάλληλο για ταυτόχρονη µετάδοση αναγγελιών (ασφαλείας, 
αγώνων, διαφηµίσεων κτλ) καθώς και µουσικής. 
 

Το µουσικό πρόγραµµα προέρχεται από επιλογή των παρακάτω πηγών µουσικής 

• Compact disc 5 δίσκων 

• ΜΡ 3 player. 

• Μετάδοση ανακοινώσεων και αγγελιών µε προειδοποιητικό τόνο gong κλπ. 

 
θα περιλαµβάνει τα εξής : 
 
Μονάδα Αυτόµατης Αναγγελίας. Η µονάδα αυτή µέσω ψηφιακής συσκευής αποθήκευσης 
µηνυµάτων επιτρέπει τη µετάδοση προµαγνητοφωνηµένων µηνυµάτων έκτακτης ανάγκης µέσω 
κατάλληλης συσκευής.  
 
∆ύο σταθµούς κλήσεις µε µικροφωνικές κονσόλες 
 
Συστήµατα αναπαραγωγής µουσικής, που περιλαµβάνουν ραδιοφωνικό δέκτη, οδηγό µονάδας 
οπτικού δίσκου CD-Rom (5x τουλάχιστον) και Mp3 player. Το CD θα έχει τη δυνατότητα 
επαναλήψεων του κύκλου λειτουργίας χωρίς την παρουσία χειριστή. 
 
 

 41



Μονάδα Τελικών Ενισχυτών  
Ερµάρια µε Ικρίωµα 19", Mονάδα Ελέγχου, Τροφοδοτικά κλπ. απαιτούµενα Στοιχεία.  
 

 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 

Η σύνδεση των κυκλωµάτων θα γίνει µε τη χρήση καλώδιων δύο παράλληλων µονωµένων 
πολύκλωνων αγωγών 2x2.5 mm² που θα καταλήγουν σε κουτί συνδέσεων, που  θα συνδέεται µε 
συνδετήρα µε το ενισχυτικό κέντρο. 

Για τις ανάγκες της διασύνδεσης των συστηµάτων θα εγκατασταθεί καλώδιο LIΥCY, που θα 
συνδέει τις λήψεις µεταξύ τους. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων είναι αυτές οι οποίες παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια των 
ασθενών ρευµάτων. 

Οι κύριες οδεύσεις θα γίνουν επί εσχαρών καλωδίων ασθενών ρευµάτων, στηριγµένων στα δοµικά 
στοιχεία του κτιρίου και επίσης εντοιχισµένα εντός σωλήνων. 

Ο τρόπος κατασκευής θα είναι όπως των υπολοίπων ασθενών ρευµάτων. 

 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Χρονοµέτρησης & Αποτελεσµάτων Κλειστού Γυµναστηρίου 
Γενικά 

Το σύστηµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κλειστό γυµναστήριο και θα µπορεί να καλύπτει 
τουλάχιστον αγώνες µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ. 

Θα αποτελείται από : 

1. Ένα (1) σετ ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσµάτων Ενδεικτικός τύπος : TIGER-MT6 

Κεντρικό τµήµα + τµήµα ατοµικών ποινων και παικτών ΙΝ/ΟUT 

2. Ένα (1) σετ Ηλεκτρονικά χρονόµετρα µέτρησης χρόνου επίθεσης 24’’ µε επιπλέον χρόνο 
αγώνα – Ενδεικτικός τύπος : ΜΤ5-GT 

3. ∆ύο (2) τεµ. Χρονόµετρα Αποδυτηρίων Ενδεικτικός τύπος : ΜΤΙ27-10 
4. Ένα (1) σετ Κονσόλες Χειρισµού Ενδεικτικός τύπος : ΜΤΑ68  

Οι κονσόλες χειρισµού θα έχουν ενσωµατωµένο το λογισµικό των παραπάνω αθληµάτων. 

Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων θα πρέπει να είναι ως ακολούθως: 

Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων  
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 320x115x3-4 εκατοστά 

• Θα είναι κατασκευασµένος εξ’ ολοκλήρου από αλουµίνιο 

• Όλος ο πίνακας θα είναι βαµµένος µε αντισκωρική βαφή πούδρας σε χρώµα µαύρο µατ για 
δηµιουργία ισχυρής αντίθεσης µεταξύ φωτεινών χαρακτήρων και περιβάλλοντα χώρου 

• Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και της συντήρησης ο ηλεκτρονικός πίνακας 
αποτελεσµάτων θα αποτελείται από πέντε τµήµατα (modules) τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ 
τους θα αποτελούν ένα ενιαίο και οµοιόµορφο σύνολο. 

• Η εµπρόσθια επιφάνεια των τµηµάτων, επί ποινή αποκλεισµού, θα έχει την παρακάτω 
περιγραφόµενη κατασκευή  και θα αποτελείται από  αλουµίνιο για ασφάλεια  από χτυπήµατα 
µπάλας ή ρίψη διαφόρων αντικειµένων από φιλάθλους. Επίσης κάθε τµήµα απαραίτητα θα φέρει 
στην εµπρόσθια επιφάνεια του θύρες πρόσβασης για περίπτωση άµεσης επισκευής ή 
συντήρησης.. Τα αλουµίνια της επιφάνειας των τµηµάτων : 
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α.  θα έχουν οπές  µέσα από τις οποίες θα εξέχουν τα αντίστοιχα φωτεινά σηµεία 
(φωτοδίοδοι/LED) σε χρώµα κόκκινο ή κίτρινο ή πράσινο και θα σχηµατίζουν τα αριθµητικά 
στοιχεία ή σηµεία ανάλογα µε τις ενδείξεις που απαιτεί το αγώνισµα.  

β. Οι θύρες θα φέρουν µεντεσέδες και  ειδικές κλειδαριές ασφαλείας slot για εύκολο και άµεσο 
άνοιγµα του τµήµατος που τυχόν παρουσιάζει βλάβη σε περίπτωση συντήρησης ή  επισκευής.  

γ. Σε καµία περίπτωση η επιφάνεια του πίνακα δεν πρέπει να αποτελείται από ενιαίο υλικό το 
οποίο δεν θα έχει χει θύρα πρόσβασης ώστε να διευκολύνει την άµεση επισκευή. 

• Το ύψος των αριθµητικών στοιχείων να  είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά (σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της FIBA). 

• Μέσω του λογισµικού και της κονσόλας χειρισµού τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία της 
προµήθειας, ο πίνακας πρέπει να έχει δυνατότητα εµφάνισης των παρακάτω ενδείξεων: 

1. Χρόνος Αγώνα από 0 έως 99’ και 59’’ (τελευταίο λεπτό µέτρηση σε δέκατα του 
δευτερολέπτου σύµφωνα µε τον κανονισµό της FIBA) 

2. Σκορ από 0 έως 199 (3 αριθµητικά στοιχεία για κάθε οµάδα ) 

3. Time-outs µε 3 Φωτεινά σηµεία ανά οµάδα 

4. Περίοδοι (5 φωτεινά σηµεία) 

5. Κόκκινο σηµείο για ένδειξη όταν σταµατά ο χρόνος 

6. Οµαδικές Ποινές (1 στοιχείο/οµάδα)  

7. Ποινή παίκτη (3 αριθµητικά στοιχεία –αριθµός παίκτη µε αριθµό ποινής) – παραµένει 
αναµµένη για 10 δευτερόλεπτα και µετά σβήνει 

8. Πέντε (5) ενδείξεις των ατοµικών ποινών κάθε παίκτη  

(4-15) σε χρώµα κίτρινο οι πρώτες τέσσερις η δε πέµπτη (5η) ποινή µε κόκκινο χρώµα (FIBA) 
9. Ένδειξη των παικτών που βρίσκονται εντός αγώνα (ΙΝ/OUT) µε σηµεία σε χρώµα πράσινο 

10. Ένδειξη Κατοχής µπάλας (1 φωτεινό σηµείο/οµάδα)  

11. Σκορ προηγούµενων σετ στο αγώνισµα (εναλλασσόµενα) 

12. Ένδειξη χρόνου ηµέρας ανάλογα µε την επιθυµία του χειριστή 

• Η απόσταση και η γωνία ανάγνωσης θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει το χώρο του 
κλειστού γυµναστηρίου.  

• Ο πίνακας θα συνοδεύεται από ισχυρή κόρνα µε ήχο διαφορετικό από του χρόνου των 24 
δευτερολέπτων 

• Η κονσόλα χειρισµού πρέπει να είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο βαµµένο σε χρώµα 
µαύρο mat και να φέρει πλήκτρα µεµβράνης. Επίσης η κονσόλα θα πρέπει να φέρει φωτεινό 
display για ένδειξη του χρόνου κ.λ.π. ενδείξεων προς διευκόλυνση του χειριστή. 

Ηλεκτρονικό χρονόµετρο επίθεσης 24’’ 
Το σύστηµα πρέπει να  αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) τεµάχια ηλεκτρονικούς φωτεινούς πίνακες ένδειξης του χρόνου επίθεσης των 24’’ 

• Κονσόλα χειρισµού 

Ο κάθε ηλεκτρονικός πίνακας των 24’’ θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 380x540mm και θα 
εµφανίζει: 

∆ύο (2) αριθµητικά στοιχεία µέτρησης χρόνου επίθεσης µε ύψος 30 εκατ. Σε χρώµα κόκκινο 

Η µέτρηση θα γίνεται από 24’’,23’’,…. Έως 0’’ 

Τέσσερα (4) άριθµητικά στοιχεία µέτρησης του χρόνου αγώνα µε ύψος τουλάχιστον 10 εκατοστά 
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Επίσης να µέτρα το χρόνο επίθεσης 24΄΄ µε επιστροφή στα 14΄΄ σύµφωνα µε τους νέους διεθνείς 
κανονισµούς της FIBA 

Η επιφάνεια θα αποτελείται από οπές µε σκίαστρα αλουµινίου ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια 
σε περίπτωση βανδαλισµού (antivandal system). Από τις οπές θα προεξέχουν φωτεινά σηµεία 
από φωτοδιόδους/LED  σε χρώµα Κόκκινο για την ένδειξη του χρόνου. 

Περιµετρικά θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο αλουµινίου σε χρώµα µαύρο µατ για τη δηµιουργία 
ισχυρής αντίθεσης µεταξύ περιβάλλοντος και χαρακτήρα. 

 Όταν ο χρόνος σταµατά θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστική οπτική ένδειξη και να ηχεί 
χαρακτηριστικός ήχος τερµατισµού. 

Η κονσόλα χειρισµού πρέπει να έχει τα κατάλληλα πλήκτρα για ΟΝ/OFF/START/STOP του χρόνου 
και να συνδέεται µε την κεντρική κονσόλα του πίνακα απ’ όπου θα παίρνει και τον χρόνο αγώνα. 

Χρονόµετρα αποδυτηρίων  
Τα χρονόµετρα των αποδυτηρίων θα είναι δύο (2) – τοποθετηµένα στην θέση που δείχνεται στα 
σχέδια 

Το  κάθε χρονόµετρο θα αποτελείται από 4 αριθµητικά στοιχία και θα εµφανίζει τον χρόνο αγώνα 
και τον χρόνο ΤΙΜΕ-OUT 

Επιπλέον  
Ο κατασκευαστής θα είναι εταιρεία η οποία θα έχει µεγάλη εµπειρία στις κατασκευές σύνθετων 
συστηµάτων και ηλεκτρονικών συστηµάτων χρονοµέτρησης & αποτελεσµάτων, θα διαθέτει 
τους κατάλληλους χώρους, τα κατάλληλα εργαλεία και προσωπικό για την µελέτη και κατασκευή 
των προσφεροµένων συστηµάτων,  καθώς επίσης θα διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών για την 
τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση για τουλάχιστον δέκα έτη. Επίσης πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ISO27001, ISO14001 κ.λ.π.  
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ DATA 
∆ίκτυο 
Το δίκτυο αποτελείται από : 

i) Τηλεπικοινωνιακές λήψεις (πρίζες) 

ii) Καλώδιο τύπου UTP CAT.6 

iii) Κατανεµητή ΟΤΕ και µικτονόµησης 

iv) Καλώδιο µικτονόµησης 

Με βάση τα παραπάνω παραθέτουµε µια γενικά περιγραφή των υλικών, µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, που αποτελούν ένα δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης (οριζόντιο και κάθετο). 

Το προτεινόµενο καλώδιο να είναι συνεστραµµένων ζευγών (Unshielded Twisted Pair) UTP 
100/24AWG CAT.6, το οποίο ενδείκνυται στην περίπτωση που η ταχύτητα επικοινωνίας 
υπερβαίνει τα 10 Mbps (UP to 100 Mbps). 

Κατανεµητής  
Ο κατανεµητής είναι το κιβώτιο στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα καλώδια του οριζοντίου και 
κάθετου δικτύου, τερµατίζονται σταθερά σε ξεχωριστά πεδία, τα οποία δεικνύουν και 
προσδιορίζουν την προέλευση και τον προορισµό του καλωδίου. 

Ο κατανεµητής αποτελείται από : 

i) το κιβώτιο του κατανεµητή 

ii) τις ριγκλέτες 

iii) τα πλαίσια µικτονόµησης ή διευθέτησης (Wire Hungers) 

 

 44



Κιβώτιο κατανεµητή 

– χαλύβδινο βαµµένο µε ανοδείωση 

– Πάχος 2 mm 

– Προστασία IP55 

– 4 σηµεία στήριξης στον τοίχο και δυνατότητα στήριξης στο έδαφος 

– Κλειδαριά ασφαλείας 

– Πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά 

– Πλάτη στήριξης των ρεγκλετών από το ίδιο υλικό 2,5 mm 

Ριγκλέτα τερµατισµού του δικτύου 

– Καρφωτού τύπου 

– Κατάλληλες για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (100 MHz) 

– ∆έχονται καλώδια διαµετρήµατος AWG18 έως AWG28 

– ∆υνατότητα σύνδεσης παρελκόµενων όπως I.D.Strips κλπ. 

–∆υνατότητα χρησιµοποίησης Patch Cord για την δηµιουργία κάθε πιθανής δικτύωσης σε 
περίπτωση που χρησιµοποιείται για τον τερµατισµό δικτύων πληροφορικής. 

Πλαίσια µικτονόµησης 

Πρόκειται για µεταλλικά ή πλαστικά άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων µικτονόµησης ή των 
patch cords στην περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται. 

Μας βοηθούν στο να συγκρατούν τις µικτονοµήσεις, δηλαδή τις καλωδιώσεις συνδέσεως, δύο ή 
περισσοτέρων πεδίων µέσα στο κατανεµητή - rack. Έτσι η όψη των ρεγκλετών - patch panels είναι 
απαλλαγµένη από τα καλώδια και στις οδεύσεις στις οποίες δηµιουργούνται µπορούν να περνούν 
τα µεταλλικά καλώδια χωρίς να µπλέκονται και χωρίς να κρέµονται ελεύθερα µε το φόβο να 
τραβηχτούν και να διακοπεί η σύνδεση. 

Ο τερµατισµός των καλωδίων στις ρεγκλέτες ή τα patch panels γίνεται µε τη βοήθεια ειδικού 
µηχανικού εργαλείου (impact installing tool). Μια απλή πίεση είναι αρκετή να γυµνώσει τον αγωγό 
και να τον συγκρατήσει στις επαφές της ρεγκλέτας (connecting block) ή του patch  panel. 
Ταυτόχρονα παραµένει στις επαφές της ρεγκλέτας τόσο µήκος αγωγού όσο είναι αναγκαίο για να 
συγκρατείται σταθερά σε αυτήν το καλώδιο και ο κατανεµητής να είναι λειτουργικός και οπτικά 
σωστός. 

Η περιοχή εργασίας (working area) εκτείνεται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα του οριζοντίου 
δικτύου µέχρι τον σταθµό, δηλαδή το τερµατικό φωνής ΄ή δεδοµένων. Για την σύνδεση των 
σταθµών χρησιµοποιούνται εύκαµπτα καλώδια µήκους µέχρι τριών (3) µέτρων µε βύσµα RJ45 και 
στα δύο άκρα αυτού. 

Η τηλεπικοινωνιακή πρίζα (telecommunication outlet) είναι η κατάληξη του οριζοντίου δικτύου στην 
περιοχή εργασίας πάνω στην οποία συνδέεται ο τερµατικός εξοπλισµός. 

– Πρίζα επίτοιχη ή εντοιχισµένη (RJ45) 

– Κατάλληλη να δεχθεί φωνή (voice) κατά ISO 8877. 

– ∆υνατότητα διέλευσης υψίσυχνου σήµατος 100MHz 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο  
Το τηλεφωνικό κέντρο, θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών γραµµών και  εσωτερικών. 

Θα εκµεταλλεύεται πλήρως όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες, όπως την ένδειξη αριθµού 
καλούντος, τη διεπιλογή, την τελοχρέωση, την οδήγηση κλήσεων κ.α.  

Προτεινόµενες λειτουργίες: 

- Μηνύµατα απουσίας 
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- Αυτόµατη επανάκληση 

- Υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος 

- Ανάκτηση κλήσης από αυτόµατο τηλεφωνητή 

- Γραµµές απευθείας σε εσωτερικά 

- Αναζήτηση 

- Φραγή υπεραστικών κλήσεων 

- Υπερπήδηση φραγής 

- Μνήµες ταχείας κλήσης: Συστήµατος, Προσωπικές 

- Ειδοποίηση κατειληµµένου εσωτερικού 

 

Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα γεφυρωθεί στην θεµελιακή γείωση του κτιρίου. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
Στηv στέγη της υποδοχής θα εγκατασταθεί ένας ιστός από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διαµέτρου 
40 mm και ύψους τουλάχιστον 2,5 m, κατάλληλα στερεωµένος µε µεταλλικό πλέγµα στη βάση του 
και µε γαλβανισµένα συρµατόσχοινα των οποίων το ένα άκρο θα συνδέεται στον ιστό (σε ύψος 1,5 
m) και το άλλο στα δοµικά στοιχεία της οροφής. 

Ο ιστός θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την στερέωση και για την 
στήριξη των κεραίων, κεραιοµικτών, και του λοιπού εξοπλισµού πάνω σ’ αυτόν και θα συνδεθούν 
µε τους πλησιέστερους αγωγούς του κτιρίου µε χάλκινο αγωγό διατοµής 16mm². 

Η διάταξη της συνολικής εγκατάστασης θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ισοστάθµιση του 
σήµατος σε κάθε επιµέρους κλάδο του δικτύου αλλά και καλύτερη και µε λιγότερες απώλειες 
σήµατος λήψης,σε κάθε δέκτη ραδιοφώνου τηλεόρασης. 

 

ΚΕΡΑΙΕΣ 

Στην κορυφή του ιστού και ανεπτυγµένη κατά την επέκταση του, θα εγκατασταθεί µία (1) κεραία 
ραδιοφώνου κατάλληλη για λήψη στις περιοχές συχνοτήτων FM (87,5Ω, 108 MHz). Θα έχει 
αντίσταση εξόδου 75Ω για τη σύνδεση της µε το οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75Ω. 

Κάτω από τη ραδιοφωνική κεραία θα εγκατασταθούν δύο (2) κεραίες τηλεόρασης (µε µεταξύ τους 
απόσταση 80 cm περίπου), η κάθε µία από τις οποίες θα έχει ένα (1) αναδιπλωµένο δίπολο, 
κατευθυντήρες, δύο (2) ανακλαστήρες και µετασχηµατιστή. Και οι δύο κεραίες θα είναι οριζόντιες, 
διαφορετικής πόλωσης η κάθε µία, προοριζόµενες για λήψη σηµάτων στις περιοχές συχνοτήτων 
UHF/III και UHV/IV. Θα έχει η κάθε αντίσταση µία αντίσταση εξόδου 75Ω για σύνδεσή τους µε το 
οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75Ω. 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Το κιβώτιο οργάνων θα είναι ξύλινο, εσωτερική επένδυση από αµιαντόφυλλο, κατάλληλων 
διαστάσεων, µε περσίδες αερισµού και οπές για στεγανή σύνδεση των καλωδίων εισόδου και 
εξόδου. Θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθετηση σε ξηρό χώρο. 

Τα όργανα που θα εγκατασταθούν στο κιβώτιο είναι : 

– Ενισχυτική βαθµίδα της περιοχής συχνοτήτων των FM. 

– Ενισχυτική βαθµίδα της περιοχής συχνοτήτων των UHF/III. 

– Ενισχυτική βαθµίδα της περιοχής συχνοτήτων των UHF/IV. 

– Ρυθµιστής απόσβεσης. 
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– ∆ιακλαδωτήρα διαχωρισµού της κεντρικής γραµµής σε µερικούς κλάδους και ρευµατοδότη 
shuko. 

Κάθε ενισχυτής θα είναι κατάλληλος για τις συχνότητες που προορίζεται και για την ενίσχυση του 
σήµατος όπως αυτό θα µετρηθεί επί τόπου και όπως θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των 
αποσβέσεων της εγκατάστασης και την εξασφάλιση της επιθυµητής στάθµης στους κεραιοδότες. 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΡΕΣ 

Αυτοί θα είναι µίας (1) εισόδου και δύο εξόδων, κατάλληλοι για τον τύπο του χρησιµοποιούµενου 
καλωδίου, για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση. Η απόσβεσή τους θα πρέπει να διατηρείται σταθερή 
για όλες τις χρησιµοποιούµενες συχνότητες. 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Όλες οι κεραίες θα συνδεθούν, κάθε µία χωριστά, µε οµοαξονικά καλώδια µε εξωτερική µόνωση 
και συνολική διάµετρο 6,2 mm, µε χαρακτηριστική αντίσταση 75Ω και χαµηλής απόσβεσης. Τα 
µονωµένα αυτά καλώδια εισέρχονται µέσα σε σιδηροσωλήνα DN40, που αρχίζει από τη βάση του 
ιστού και καταλήγει στο κιβώτιο των οργάνων. Από αυτό θα αναχωρήσουν οι τροφοδοτικές 
γραµµές προς τους κεραιοδότες του κτιρίου. 

Οι παραπάνω γραµµές θα είναι από οµοαξονικό καλώδιο όµοιο µε αυτό των κεραιών, µέσα σε 
χαλυβδοσωλήνα DN15 που θα είναι χωνευτός και θα οδεύει µέχρι τον πρώτο διακλαδωτήρα. Από 
το σηµείο αυτό οι γραµµές θα οδεύουν, µε παρόµοιο καλώδιο, µέσα σε πλαστικό σωλήνα DN15 
µέχρι τους κεραιοδότες. 

ΚΕΡΑΙΟ∆ΟΤΕΣ 

Αυτοί θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση (µέσα σε πλαστικό κουτί διαµέτρου 70 mm) σε 
κεντρική εγκατάσταση. Θα έχουν διπλή λήψη (για τηλεόραση και ραδιόφωνο) και θα είναι 
ενδιάµεσου τύπου ή τερµατικού τύπου. Θα συνοδεύονται από κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα, 
περίπου τετράγωνου σχήµατος, που θα έχει τις ενδείξεις TV και R στις αντίστοιχες οπές λήψης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κατά την εγκατάσταση του ιστού θα τηρηθούν τα παρακάτω : 

– Ελάχιστο µήκος στερέωσης του ιστού σε δοµικό στοιχείο ίσο προς το 20% του συνολικού µήκους 
του. 

– Ελάχιστη απόσταση του σηµείου σύνδεσης της χαµηλότερης κεραίας από το ανώτερο σηµείο του 
ελεύθερου τµήµατος του ιστού ίση µε 1 m. 

– Ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων πρόσδεσης ίση µε 0.8 m. 

– Ο ιστός θα γειωθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τα στοιχεία του κατασκευαστή, µε χάλκινο 
αγωγό γείωσης πάνω σε συλλεκτήριο αγωγό του συστήµατος της αντικεραυνικής προστασίας του 
κτιρίου. 

– Η θέση του ιστού θα είναι τέτοια ώστε : 

i. να µην παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε άλλες εγκαταστάσεις 

ii. να απέχει το λιγότερο 4 m από άλλες γειτονικές εγκαταστάσεις κεραίων 

iii. να µην γειτνιάζει µε εναέρια ηλεκτροφόρα ή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 

Κατά την εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει : 

– Το ελάχιστο ελεύθερο µήκος των (αναµονή) µεταξύ των κεραιών και της ενισχυτικής διάταξης να 
είναι 70 cm. 

– Κάθε τµήµα του οµοαξονικού καλωδίου στη θέση λήψης θα έχει ικανό ελεύθερο µήκος για τη 
σύνδεσή του µε τον αντίστοιχο κεραιοδότη. 

– ∆εν επιτρέπονται ενώσεις των καλωδίων µεταξύ συσκευών και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης, 
δηλαδή τα καλώδια θα είναι µονοκόµµατα. 
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Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου θα προσεχθεί η ιδιαίτερη µόνωση ώστε να µην πληγωθεί. Οι 
διακλαδώσεις και συνδέσεις του καλωδίου θα γίνουν µε επιµέλεια ώστε η απόσβεση του σήµατος 
στην πράξη να είναι αµελητέα. 
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