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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) 
Θα είναι αποδόσεων όπως στα σχέδια και στο τεύχος υπολογισµών προδιαγράφεται. 

Κάθε µονάδα θα αποτελείται από δύο τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό 
στοιχείο και τον ανεµιστήρα θα ευρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο και το άλλο, που θα 
φέρει τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή θα είναι στο ύπαιθρο. 

Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του ψυκτικού µέσου και τις 
ηλεκτρικές γραµµές. 

Εσωτερική µονάδα (Evaporator) 

Αυτή περιλαµβάνει: 

• Τον ανεµιστήρα µε τον κινητήρα του, δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας 

• Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη συγκέντρωσης των συµπυκνωµάτων κατά τη θερινή 
λειτουργία 

• Φίλτρο αέρα πλενόµενου τύπου 

•  Κέλυφος που περικλείει όλα τα ανωτέρω, καλαίσθητης εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό 

Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, επιδαπέδια ή επί της οροφής εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Εξωτερική µονάδα 

Αυτή περιλαµβάνει: 

• Τον συµπιεστή του ψυκτικού µέσου, µε τον ηλεκτροκινητήρα του 

• Τον αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα και τον ηλεκτροκινητήρα του 

• ∆οχείο συλλογής ψυκτικού µέσου 

• Σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους 

• Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική 
σε διάβρωση κάτω από τις συνθήκες υπαίθρου 

 

Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο 
δάπεδο. 

Οι ηλεκτροκινητήρες των µονάδων θα είναι στεγανού τύπου. 

Οι σωληνώσεις µεταξύ των δύο τµηµάτων θα είναι χάλκινες, διαστάσεων σύµφωνων µε τον 
κατασκευαστή της µονάδας και µονωµένες σε όλο το µήκος τους. 

 

Όργανα ελέγχου - λειτουργίας 

Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου: 

• ∆ιακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων του ανεµιστήρα του ψυκτικού στοιχείου 

• Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία µόνο ανεµιστήρα – OFF 

• Θερµοστάτη για την ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας χειµώνα - καλοκαίρι 
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Τα παραπάνω όργανα προκειµένου περί µονάδων επίτοιχων ή επιδαπέδιων θα βρίσκονται πάνω 
στο κέλυφος της εσωτερικής µονάδας. Προκειµένου περί µονάδων οροφής ή µέσα σε 
ψευδοροφή,τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται σε ιδιαίτερο κουτί µε αρκετό µήκος καλωδίου για 
τη σύνδεσή του µε τη µονάδα, το οποίο θα εντοιχισθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την 
επίβλεψη. 

 

Εγκατάσταση των µονάδων 

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται: 

1. Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας επίτοιχα, υπό την οροφή ή επιδαπέδια µε όλα τα 
απαραίτητα στηρίγµατα , ράβδους ανάρτησης κλπ. 

2. Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας είτε σε βάση από σκυρόδεµα επί δώµατος είτε 
αναρτηµένη µε σιδηροκατασκευή κλπ 

3. Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων και σωληνωµάτων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, και η µόνωσή τους. 

4. Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 

5. Προκειµένου περί οριζόντιων εσωτερικών µονάδων, η εγκατάσταση του κουτιού µε τα 
όργανα χειρισµού και ελέγχου της µονάδας και η ηλεκτρική σύνδεσή του µε αυτή. 

6. Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού λιπαντικού 
ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 

7. Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ 
 
Γενική Περιγραφή Μονάδος 

• Η µονάδα θα λειτουργεί µε ψυκτικό R410A µε βάση τους υδροφθοράνθρακες (HFC). 

• Θα διαθέτει σπειροειδείς συµπιεστές (scroll), πλακοειδή εξατµιστή και µονάδα ελέγχου µε 
µικροεπεξεργαστή. 

• Θα πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών ΕΚ σχετικά µε τα Μηχανήµατα, την 
Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και τις Συσκευές Υπό Πίεση (οδηγία 98/37/ΕΚ), όπως 
τροποποιήθηκαν, καθώς και της εθνικής εισαγωγικής νοµοθεσίας. 

• Θα κατασκευάζεται και δοκιµάζεται σύµφωνα µε το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001/BS EN ISO9001, σε εργοστάσια µε πιστοποίηση ISO 14001 για καλύτερη προστασία 
του περιβάλλοντος 

• Θα έχει πιστοποίηση και προδιαγραφές κατά Eurovent. 

• Οι µονάδες αποτελούνται από σκελετό γαλβανισµένης λαµαρίνας µε τοιχώµατα από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα 

• Το φινίρισµα των επιφανειών των διαφόρων εξαρτηµάτων θα είναι βαφή επιχρίσµατος σε 
σκόνη. 

Συµπιεστής και Κινητήρας 
Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε δύο ή περισσότερους ερµητικούς σπειροειδείς συµπιεστές 
(scroll), άµεσης µετάδοσης, ψυχόµενους µε το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης, περίπου 3000 
σ.α.λ. 50 Hz. 

Το σύστηµα προστασίας υπερφόρτισης θα βρίσκεται στο εσωτερικό των συµπιεστών. Ο 
συµπιεστής θα περιλαµβάνει: φυγοκεντρική αντλία λαδιού, υαλοδείκτη στάθµης λαδιού και βαλβίδα 
πλήρωσης λαδιού. Σε κάθε συµπιεστή θα εγκαθίστανται θερµαντήρες συµπιεστή σωστού 

 3



µεγέθους, για την ελαχιστοποίηση του ψυκτικού υγρού στο κάρτερ λαδιού κατά τους κύκλους 
απενεργοποίησης. 

Εκκινητής Τοποθετηµένος στη Μονάδα 
Ο πίνακας ελέγχου θα έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε το IP-54. Ο εκκινητής θα είναι διαθέσιµος ως\ 
διάταξη µηχανισµού ήπιας εκκίνησης κλειστού τύπου ή απευθείας εκκινητή, τοποθετείται 
εργοστασιακά και θα διαθέτει πλήρη προεγκατάσταση καλωδίωσης µε τον κινητήρα συµπιεστή και 
τον πίνακα ελέγχου. Η σύνδεση γραµµής ισχύος θα είναι βασικού τύπου µε αποζεύκτη ισχύος µε 
ασφάλεια. 

Αποζεύκτης Ισχύος  
Ένας αποζεύκτης ισχύος χωρίς ασφάλεια σε χυτό περίβληµα, µε εργοστασιακή προεγκατάσταση 
καλωδίων, µπλοκ ακροδεκτών ισχύος και εξοπλισµένος µε µια ασφαλιζόµενη εξωτερική λαβή 
χειριστή, θα διατίθεται για την αποσύνδεση του ψυκτικού συγκροτήµατος από την κύρια ηλεκτρική 
παροχή. 

Εξατµιστής 
Ο πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα µε 
χαλκό ως υλικό συγκόλλησης. Θα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει πίεση λειτουργίας 45 bar στην 
πλευρά ψυκτικού µέσου και πίεση λειτουργίας 10,0 bar στην πλευρά νερού. Ο εξατµιστής θα έχει 
δοκιµαστεί σε 1,1 φορές τη µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας στην πλευρά του ψυκτικού και 
σε 1,5 φορές τη µέγιστη πίεση λειτουργίας στην πλευρά του νερού. 

Ο µονωτικός θερµαντήρας θα προφυλάσσει τον εξατµιστή από το πάγωµα σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος -18 °C. 

Ο εξατµιστής θα είναι καλυµµένος µε εργοστασιακά εγκατεστηµένη µόνωση. Στη γραµµή 
αναρρόφησης θα χρησιµοποιείται µόνωση µε αφρώδες υλικό. Οι επεκτάσεις των σωλήνων νερού 
µε µόνωση θα πηγαίνουν από τον εξατµιστή µέχρι το άκρο της µονάδας. 

Συµπυκνωτής 
Τα αερόψυκτα στοιχεία θα διαθέτουν πτερύγια αλουµινίου µηχανικά εκτονωµένα σε χάλκινους 
αυλούς µε εσωτερικά πτερύγια. Το στοιχείο συµπυκνωτή θα διαθέτει ένα ενσωµατωµένο κύκλωµα 
υπόψυξης. 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας του συµπυκνωτή θα είναι 45,0 bar. Οι συµπυκνωτές θα 
έχουν δοκιµαστεί στο εργοστάσιο και έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος διαρροών στα 50,0 bar. 

Οι ανεµιστήρες συµπυκνωτή θα είναι άµεσης µετάδοσης µε τριφασικούς κινητήρες εξωτερική 
θερµική προστασία υπερφόρτισης. 

Οι αντλίες θερµότητας σε ψύξη θα µπορούν να λειτουργήσουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
από -10 °C έως 46 °C. 

Οι αντλίες θερµότητας σε θέρµανση θα µπορούν να λειτουργήσουν σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος από -10 °C έως 20 °C. 

Ψυκτικό Κύκλωµα και Ρύθµιση Ικανότητας 
Κάθε ψυκτικό κύκλωµα θα διαθέτει σπειροειδείς συµπιεστές (scroll) συνδεδεµένους µε σωλήνες 
παράλληλα µε ένα παθητικό σύστηµα διαχείρισης λαδιού. Ένα παθητικό σύστηµα διαχείρισης 
λαδιού διατηρεί σωστές στάθµες λαδιού στους συµπιεστές και δεν διαθέτει κινούµενα µέρη. 

Κάθε ψυκτικό κύκλωµα θα περιλαµβάνει 

• φίλτρο αφυγραντήρα: 1 σε κάθε γραµµή υγρού 

• ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. 

Η ρύθµιση ικανότητας θα επιτυγχάνεται µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµπιεστών. 

Οι µονάδες µε ένα κύκλωµα διαθέτουν δύο στάδια ικανότητας. Οι µονάδες µε διπλό κύκλωµα 
διαθέτουν τέσσερα στάδια ικανότητας. 
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Όργανα Ελέγχου Μονάδας 
Ο πίνακας ελέγχου θα βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή, ο οποίος τοποθετείται και ελέγχεται στο 
εργοστάσιο. Το σύστηµα ελέγχου θα τροφοδοτείται από έναν µετασχηµατιστή αυτοµατισµού µε 
προεγκατάσταση καλωδίωσης και θα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους συµπιεστές, ώστε να 
ανταποκρίνεται στο απαιτούµενο φορτίο. 

Ο µικροεπεξεργαστής θα ενεργεί αυτόµατα, ώστε να αποτρέπει τη διακοπή λειτουργίας της 
µονάδας λόγω µη κανονικών συνθηκών λειτουργίας, που σχετίζονται µε χαµηλή θερµοκρασία 
ψυκτικού εξατµιστή και µε υψηλή θερµοκρασία συµπύκνωσης. Εάν οι µη κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας εξακολουθούν να υπάρχουν και το σύστηµα φτάσει στο όριο ασφαλείας, το µηχάνηµα 
θα απενεργοποιηθεί. 

Ο πίνακας περιλαµβάνει την προστασία του µηχανήµατος για τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• χαµηλή θερµοκρασία και πίεση ψυκτικού του εξατµιστή 

• Υψηλή πίεση ψυκτικού συµπυκνωτή 

• Βλάβες στον αισθητήρα ελέγχου ή στο κύκλωµα ανίχνευσης 

• Υψηλή θερµοκρασία κατάθλιψης συµπιεστή (µε εξατµιστή χαµηλής θερµοκρασίας) 

• Ηλεκτρικές βλάβες διανοµής: απώλεια φάσης, αντιστροφή φάσεων ή προστασία από υπερβολική 
θερµοκρασία 

• Εξωτερική και τοπική διακοπή εκτάκτου ανάγκης 

• Απώλεια ροής νερού εξατµιστή 

Όταν ανιχνευθεί µια βλάβη, το σύστηµα ελέγχου θα πραγµατοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους και θα 
εµφανίζει τα αποτελέσµατα. 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Γενικά 
Οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (KKM) θα είναι κατάλληλες για οριζόντια εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τα σχέδια και θα αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη: 

• Τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής/ ηχοαποσβεστήρα  

• Τµήµα στοιχείων (θερµαντικό /ψυκτικό στοιχείο) και υγραντήρα 

• Τµήµα φίλτρων 

•  ∆ιπλό κιβώτιο ανάµειξης και φίλτρων 

• Τµήµα ανεµιστήρων επιστροφής/ ηχοαποσβεστήρα 

• Εναλλάκτη αέρα-αέρα περιστροφικό ανακτησης θερµότητας µε β.α. > 60% 

 

Το µεταλλικό κέλυφος κάθε τµήµατος θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε τις απαιτούµενες 
ενισχύσεις ακαµψίας από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο και τελική βαφή από εποξειδικό χρώµα δύο 
συστατικών. 

Η όλη κατασκευή θα είναι φλαντζωτή ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση των διαφόρων τµηµάτων κάθε µονάδας. 

Οι µονάδες που τοποθετούνται στο ύπαιθρο θα έχουν πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία. 
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ΚΚΜ θα περιλαµβάνει αισθητήριο θερµοκρασίας-υγρασίας στον αεραγωγό επιστροφής, 

αισθητήριο ποιότητας στον αεραγωγό επιστροφής, αισθητήριο θερµοκρασίας εξωτερικού 

περιβάλλοντος, τρίοδη αναλογική βάνα στο ψυκτικό/θερµαντικό στοιχείο νερού, δίοδη 

ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα στην ύγρανση και ηλεκτροκίνητα διαφράγµατα στο διπλό κιβώτιο 

µίξης. 

Η µονάδα θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό controller. Θα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• ψύξη µε αφύγρανση 

• θέρµανση µε ύγρανση 

• µεταβολή της ποσότητας του νωπού αέρα, συνάρτηση της ποιότητας του εσωτ. αέρα 

• free-cooling 

• νυχτερινό δροσιµό 

 

Επίσης θα διαθέτει αισθητήρια διαφορικής πίεσης στον ανεµιστήρα επιστροφής και στον 

ανεµιστήρα προσαγωγής για τον έλεγχο της λειτουργίας των ανεµιστήρων καθώς και αισθητήριο 

διαφορικής πίεσης στο τµήµα των φίλτρων, για τον έλεγχο της ρυπαρότητας αυτών. 

 

 

Τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής 
Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει: 

α) Φυγοκεντρικό Ανεµιστήρα (ένα ή περισσότερους) µε κεκλιµένα προς τα εµπρός πτερύγια τύπου 
forward curved διπλού πλάτους, διπλής αναρροφήσεως, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος 
για αθόρυβη και χωρίς κραδασµούς λειτουργία. Τα έδρανα του άξονα θα φέρουν ένσφαιρους 
τριβείς αυτοευθυγραµµιζοµένου τύπου αυτολίπαντους, κατάλληλους για διάρκεια ζωής 100.000 
ωρών. Το µέγεθος του ανεµιστήρα θα είναι τέτοιο, που θα χρησιµοποιείται η προδιαγραφόµενη 
παροχή µε ταχύτητα εξόδου αέρα µικρότερη από 1600 fpm. 

β) Ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ασύγχρονο µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, προστασίας ΙΡ-44 
κατάλληλο για 380 V/220 V, 50 Hz που θα εδράζεται στο εσωτερικό της µονάδας σε κοινή 
ρυθµιζόµενη αντικραδασµική βάση µε τον ανεµιστήρα. 

Η µετάδοση της κινήσεως θα γίνεται µε ατέρµονες κωνικούς ιµάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες, 
µε την τροχαλία του κινητήρα µεταβλητής διαµέτρου για την ευχερή κατά ±10% µεταβολή των 
ονοµαστικών στροφών επί τόπου του έργου χωρίς αλλαγή των τροχαλιών. 

Η ισχύς του κινητήρα θα είναι κατά 20% τουλάχιστο µεγαλύτερη της απαιτούµενης για την κίνηση 
του ανεµιστήρα στις ονοµαστικές συνθήκες παροχής και εξωτερικής στατικής πιέσεως κάθε 
µονάδας. 

γ) Κοινή αντικραδασµική βάση στηρίξεως ανεµιστήρα - κινητήρα στο εσωτερικό της µονάδας και 
εύκαµπτο σύνδεσµο συνδέσεως του στοµίου του ανεµιστήρα και της µονάδας. 

δ) Θυρίδες επισκέψεως στα πλευρικά τοιχώµατα του τµήµατος. Επίσης και ολόκληρα τα πλευρικά 

τοιχώµατα Θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα για τις απαιτούµενες επισκευές και συντηρήσεις. 

ε) Εσωτερική θερµική και ηχητική µόνωση, από υαλοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 25 mm 
καλυµµένο µε φύλλο αλουµινίου. 
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Τµήµα στοιχείων και υγραντήρα 
Αυτό θα περιλαµβάνει στοιχείο θερµού νερού / στοιχείο ψυχρού νερού και υγραντήρα νερού. 

Το στοιχείο θα είναι κατασκευασµένο από χάλκινους σωλήνες µε πτερύγια από αλουµίνιο 
στερεωµένα πάνω στους σωλήνες µε µηχανική εκτόνωση. Η µετωπική επιφάνεια του στοιχείου θα 
είναι επαρκής ώστε όλη η παροχή του αέρα να διέρχεται από αυτήν µε ταχύτητα περίπου 600 fpm. 

Η διάµετρος των σωλήνων του στοιχείου και ο αριθµός των σειρών (rows), ως και η πυκνότητα 
των πτερυγίων θα είναι τέτοιες ώστε το στοιχείο να έχει την από τον πίνακα καθορισµένη 
ικανότητα. 

Επίσης θα υπάρχουν: 

α) Λεκάνη συγκεντρώσεως συµπυκνωµάτων, από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ικανού πάχους 
µε πρόσθετη αντιδιαβρωτική επικάλυψη, και επεκτείνεται σε όλο το µήκος του τµήµατος 
συγκεντρώνοντας τα συµπυκνώµατα του ψυκτικού στοιχείου µέχρι και τα διαφεύγοντα σταγονίδια 
του υγραντήρα. 

β) Θυρίδες επισκέψεως κλπ. όπως το τµήµα ανεµιστήρων. 

γ) Εσωτερική θερµική και ηχητική µόνωση, επίσης όπως το τµήµα ανεµιστήρων. 

 

Τµήµα φίλτρων 
Το τµήµα αυτό θα περιλαµβάνει φίλτρα βάσεως τύπου πλενόµενα που θα εισάγονται µε ολίσθηση 
µέσα στο κιβώτιο (συρταρωτά) και από τις δύο πλευρές µε τη βοήθεια καταλλήλων θυρίδων.  

Τα φίλτρα θα αποτελούνται από πλαίσιο αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας µέσα στο οποίο 
στερεώνεται µε ατσαλόσυρµα το διηθητικό µέσο. Οι πλευρικές θυρίδες εξαγωγής των φίλτρων 
ασφαλίζονται µε κλείστρα και όχι µε βίδες. 

∆ιπλό κιβώτιο µίξης και φίλτρων 
Το κιβώτιο αυτό παρεµβάλλεται µεταξύ του τµήµατος στοιχείων και του τµήµατος ανεµιστήρων 
επιστροφής και στην ουσία αποτελείται από δύο κιβώτια, µε την έξοδο του πρώτου να συνδέεται µε 
το δεύτερο, µε την παρεµβολή ντάµπερ. Τα υπόλοιπα στόµια των δύο κιβωτίων συνδέονται ως 
εξής: 

Πρώτο κιβώτιο ανάµιξης 

• Στόµιο εισόδου : µε την κατάθλιψη του ανεµιστήρα επιστροφής.  

• Στόµιο (δεύτερο) εξόδου : µε τον αεραγωγό απόρριψης, µέσω ντάµπερ. 

∆εύτερο κιβώτιο ανάµιξης και φίλτρων 

• Στόµιο εξόδου : µε την είσοδο του τµήµατος στοιχείου. 

• Στόµιο (δεύτερο) εισόδου : µε τον αεραγωγό αναρρόφησης νωπού αέρα, µέσω ντάµπερ. 

Καθένα από τα τρία στόµια του διπλού κιβωτίου ανάµιξης και φίλτρων (λήψης νωπού αέρα, 
απόρριψης και επικοινωνίας των δύο κιβωτίων) θα είναι εφοδιασµένο µε ντάµπερ. 

Επιπλέον, τα τρία ντάµπερ θα συνδέονται µε σύστηµα µοχλών, ώστε µε την στροφή ενός µόνο 
άξονα να ανοιγοκλείνουν και τα τρία και µάλιστα αντίθετα, δηλαδή όταν τα δύο (νωπού και 
απόρριψης) ανοίγουν, το τρίτο (ανακυκλοφορίας) να κλείνει και αντίστροφα. 

Τα φίλτρα θα είναι όπως προδιαγράφονται παραπάνω. 

 

Τµήµα ανεµιστήρων επιστροφής 
Το τµήµα ανεµιστήρων επιστροφής, όπου απαιτείται, θα περιλαµβάνει ένα φυγοκεντρικό 
ανεµιστήρα (ή περισσότερους), ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των ανεµιστήρων, σύστηµα 
µετάδοσης της κίνησης και µεταλλικό προφυλακτήρα των ιµάντων και των τροχαλιών, όπως αυτά 
προδιαγράφονται παραπάνω στο τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής. 
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∆ιαφράγµατα (ντάµπερ) µονάδων 
∆ιαφράγµατα προβλέπονται στις παρακάτω θέσεις των κλιµατιστικών µονάδων: 

• Στόµιο λήψεως φρέσκου αέρα. 

• Στόµιο απορρίψεως αέρα.  

• ∆ιπλό κιβώτιο αναµίξεως. 

Τα φύλλα κάθε ντάµπερ θα είναι συνδεδεµένα µε σύστηµα µοχλών µε τους οποίους θα 
πετυχαίνουµε τα παρακάτω : 

Με στροφή ενός µόνο τελικού άξονα, τα φύλλα του ντάµπερ θα κουνιούνται ταυτόχρονα όλα, αλλά 
το καθένα απ' αυτά αντίθετα από τα διπλανά του (opposed blade damper). 

Όλα µαζί µε τη στροφή του ίδιου άξονα θα ανοίγουν (στρέφοντας κατά τη µία φορά) ή θα κλείνουν 
(στρέφοντας αντίστροφα) τα ντάµπερ. 

Το σύστηµα µοχλών και ο τελικός άξονας, θα φέρουν τις αναγκαίες διατάξεις και θα είναι 
κατάλληλα για χειροκίνητη λειτουργία του ντάµπερ, και θα προβλέπεται στερέωση σε οποιαδήποτε 
θέση, ή για λειτουργία µε βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα διαφραγµάτων. 

 

Στάθµη θορύβου 
Η στάθµη θορύβου κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρή, σε καµιά 
όµως περίπτωση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή NC-45 (Noise Criterion Curve). 

 

Τερµατική µονάδα προκλιµατισµού αέρα 
Για τον προκλιµατισµό του αέρα των αποδυτηρίων του Κλειστού Γυµναστηρίου, θα χρησιµοποιηθεί 
κλιµατιστική µονάδα νερού (ΚΜ), η οποία θα τοποθετηθεί εντός της ψευδοροφής στην θέση που 
δείχνεται στα σχέδια κατόψεων και θα είναι κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς. 

Θα διαθέτει κοινό στοιχείο ψύξης / θέρµανσης, εργοστασιακά ενσωµατωµένη τρίοδο βάνα onoff, 
συνθετικό φίλτρο ανεπτυγµένης επιφάνειας διάταξης «V», αισθητήριο θερµοκρασίας στον 
αεραγωγό προσαγωγής, ηλεκτρονικό controller και ενσύρµατο χειριστήριο επιθυµητής 
θερµοκρασίας προσαγωγής. 

Η µονάδα αυτή λειτουργεί σε συνδυασµό µε µονάδες ανάκτησης αέρα-αέρα (ηλεκτρικά 
µανδαλωµένες). Ο εισερχόµενος νωπός αέρα ανακτά µέρος της θερµότητας του απορριπτόµενου 
αέρα και στην συνέχεια εισέρχεται στην µονάδα προκλιµατισµού. Ο βαθµός ανάκτησης του 
εναλλάκτη αέρα θα είναι µεγαλύτερος από 50%. 

Η µονάδα προκλιµατισµού φιλτράρει τον αέρα, τον κλιµατίζει στην επιθυµητή θερµοκρασία 
προσαγωγής και τον διανέµει στους χώρους µέσω δικτύων αεραγωγών προσαγωγής και στοµίων 
οροφής. 

 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU)  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Οι µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) θα είναι κάθετης διάταξης για φανερή τοποθέτηση επί 
δαπέδου που αποτελούνται από : 

α) Στοιχείο 

β) Λεκάνη συµπυκνωµάτων 

γ) Συγκρότηµα ανεµιστήρα -  ηλεκτροκινητήρα 

δ) Φίλτρο 
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Στοιχείο 
Η συσκευή θα φέρει ένα (1) στοιχείο, που το καλοκαίρι θα λειτουργεί σαν ψυκτικό, το δε χειµώνα 
σαν θερµικό. Κάθε στοιχείο θα είναι κατασκευασµένο από χάλκινους σωλήνες Φ-3/8" µε πτερύγια 
από αλουµίνιο. Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλα το µήκος του στοιχείου, θα έχουν δε 
προσαρµοσθεί πάνω στους σωλήνες µε µηχανική εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή 
µετάδοσης θερµότητας. Το στοιχείο θα είναι εφοδιασµένο µε διάταξη αυτόµατου εξαερισµού 
(αυτόµατο εξαεριστικό). Κατάλληλη µόνωση θα προφυλάσσει τις εξωτερικές επιφάνειες του 
τµήµατος έναντι εφίδρωσης από την συµπύκνωση των υδρατµών. 

Πίεση δοκιµής του στοιχείου 15atm. 

 

Φίλτρο  
Το φίλτρο θα είναι από αλουµίνιο ή πλαστικό, πλενόµενου τύπου.  H εξαγωγή και η 
επανατοποθέτησή του πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του καλύµµατος 
της µονάδας.  

 

Τµήµα ανεµιστήρων-ηλεκτροκινητήρων 
Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες, διπλού πλάτους πτερυγίων, 
διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, απ' ευθείας συνεζευγµένους µε τον ηλεκτροκινητήρα. Οι 
ανεµιστήρες θα έχουν εµπρός κεκλιµένα πτερύγια. Οι ανεµιστήρες µαζί µε τον άξονα θα είναι 
επιµελώς ζυγοσταθµισµένοι µετά την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως 
απαλλαγµένη κραδασµών και θορύβου (µέγιστος αριθµός στροφών 1450rpm. Ο ηλεκτροκινητήρας 
πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεµβολή σε δίκτυο 220V/50Hz/1Φ, θα ελέγχεται από διακόπτη 
τουλάχιστον τρίων (3) ταχυτήτων και θα φέρει ενσωµατωµένη θερµική προστασία έναντι 
υπερθέρµανσης.  

Στάθµη θορύβου 
Ο θόρυβος θα είναι µικρός, και σε καµιά περίπτωση η τιµή του δεν θα υπερβαίνει την τιµή NC-35 
(noise criterion curve) κατά ARI-443-66 "Standart for sound rating of room fan coil air conditioners". 

H ηλεκτρική τροφοδοσία των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων θα γίνεται από ιδιαίτερα κυκλώµατα 
έτσι ώστε να είναι εύκολη η θέση τους εκτός ή εντός λειτουργίας από κεντρικό σηµείο κατά οµάδες. 

Η συσκευή θα φέρει τριπολική σειρίδα (εύκαµπτο καλώδιο) για την τροφοδότησή της από 
ρευµατοδότη, που προβλέπεται κοντά στην θέση εγκατάστασή της. 

Εγκατάσταση των συσκευών ανεµιστήρα-στοιχείου 

Οι συσκευές θα εγκατασταθούν στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια η δε εγκατάστασή τους 
περιλαµβάνει γενικά τα εξής: 

- την σύνδεση των στοιχείων µε τις σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού και κρύου 
νερού µε τεµάχια σωλήνων και τα εξαρτήµατά τους. 

- την σύνδεσή τους µε τις αναµονές αποχέτευσης µε σωλήνα από πολυπροπυλένιο DN20 και 
λυόµενο σύνδεσµο. 

- την σύνδεση µε τα ηλεκτρικά δίκτυα 230V. 

 
∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΥΣ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ 
Τα δίκτυα σιδηροσωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων 
της εγκατάστασης θα κατασκευαστούν για διατοµές µέχρι 2" από µαύρους σιδηροσωλήνες µε 
ραφή βαρέως τύπου (ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα) κατά ΕΛΟΤ 270 (DIN 2440), πάχους 
τοιχωµάτων και βάρους, όπως ο παρακάτω πίνακας: 

Ονοµαστική   Ονοµαστική   Εξωτερική   Πάχος   Βάρος σε Kp/m 
διάµετρος   διάµετρος   διάµετρος σε   τοιχώµατος  
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σωλήνα (ins)   σωλήνα σε mm mm    σε mm 
 1/2"    15    21,3    2,65   1,22 
 3/4"    20    26,9    2,65   1,58 
   1"    25    33,7    3,25   2,44 
1 1/4"    32    42,4    3,25   3,14 
1 1/2"    40    48,3    3,25   3,61 
   2"    50    60,3    3,65   5,10 

 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω διατάξεις: 

α) Συνδέσεις 

Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε την χρήση συνδέσµων (µούφες) από µαλακτό 
χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως 
(κορδονάτα). 

Ως υλικό παρεµβύσµατος για στεγάνωση θα χρησιµοποιηθεί teflon το οποίο πρέπει να εµφανίζει 
επαρκή αντοχή σε νερό θερµοκρασίας από 2 °C µέχρι 110 °C και να µην παρουσιάζει 
οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά ή διάλυση κατά την λειτουργία της εγκαταστάσεως. 

β) Αλλαγές διευθύνσεως 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του δικτύου, 
θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, 
από µαλακτό χυτοσίδηρο µε ενισχυµένα χείλη, εκτός από σωλήνες µικρής διαµέτρου, όπου 
επιτρέπεται η κάµψη τους χωρίς θέρµανση µε ειδικό εργαλείο. 

Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µην παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. 

Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις όπου 
ανυπέρβλητα εµπόδια τα επιβάλλουν, και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. 

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελούνται 
οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα (ταυ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη. 

γ) Στήριξη των σωληνώσεων 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα αγκυρούµενα σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειµένου οι συστολοδιαστολές να 
παραληφθούν εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνιές µε την βοήθεια στηριγµάτων 
τύπου «Ω». Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνιές 
µέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισµένων. Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα 
στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδοµικά 
υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και κοχλίες. Στην περίπτωση αναρτήσεως 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το 
συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι µικρότερης «ισοδύναµης» διατοµής από την 
αναγραφόµενη στον κατωτέρω πίνακα. 

Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών. 

δ) Απόσταση στηριγµάτων 

Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδροµών σωλήνων και όχι στα 
σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βαννών, φλαντζών κλπ. δηµιουργεί συγκεντρωµένα φορτία, οπότε 
και θα τοποθετούνται στηρίγµατα και από τις δύο πλευρές. 

∆ιάµετρος  Μεγίστη   Μεγίστη απόσταση   ∆ιάµετρος ράβδου 
Σωλήνα   απόσταση   στηριγµάτων για   στηρίξεως 

στηριγµάτων για  κατακόρυφες 
οριζόντιες   σωληνώσεις 
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σωληνώσεις 

Μέχρι Φ1"   2,5 m    2,5 m     10 mm 

Φ 1 1/4"   2,5 m    3,0 m     12 mm 

Φ 1 1/2"   3,0 m    3,5 m     12 mm 

Φ 2"    3,0 m    3,5 m     12 mm 

 

ε) Αποσύνδεση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα σηµεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα 
προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι ρακόρ. 

στ) ∆ιέλευση σωλήνων από τοίχους και πλάκες 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλο 
µολύβδου πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm µεγαλύτερης από την 
διάµετρο του σωλήνα. 

Έτσι αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά. Το διάκενο ανάµεσα στον 
σωλήνα και τον προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε κατάλληλο υλικό λ.χ. κορδόνι 
αµιάντου και σιλικόνη. Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος τότε η µόνωση θα προστατεύεται στο 
σηµείο της διατρήσεως µε κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,25 
mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της µόνωσης. Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος 
κυλινδρικός µανδύας από φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα 
οικοδοµικά υλικά. Μεταξύ των δύο µανδυών θα υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγισθεί µε 
κατάλληλο υλικό λ.χ. σιλικόνη. 

 

∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΥΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 
Τα δίκτυα σιδηροσωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων 
άνω των 2’’ της εγκατάστασης θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 
2448/1629, πάχους τοιχωµάτων και βάρους, όπως ο παρακάτω πίνακας: 

Ονοµαστική   Ονοµαστική   Εξωτερική  Εξωτερική Πάχος    
διάµετρος   διάµετρος   διάµετρος σε  διάµετρος σε τοιχώµατος σε 
σωλήνα (ins)   σωλήνα σε   mm   mm  mm 

2  1/2"    65    76   70   3,0 

3"    80    89   82   3,5 

4"    100    114   106   4,0 

5"    125    140   130   5,0 

6"    150    168   157   5,5 

7"    175    191   180   5,5 

8"    200    219   207   6,0 

9"    225    244   231   6,5 

10"    250    267   254   6,5 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω διατάξεις: 

 

α) Συνδέσεις 
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Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα 
πραγµατοποιείται κατά κανόνα µε συγκόλληση (οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση). Στις 
θέσεις που απαιτείται δυνατότητα αποσυναρµολόγησης θα γίνεται χρήση φλαντζών. Όλες οι 
φλάντζες θα είναι κλάσεως Ν.D. 10 σύµφωνα µε το DIN 2501. Οι διακλαδώσεις θα γίνονται υπό 
γωνία 45° µε καµπύλωση κοντά στο σηµείο συνδέσεως του προς διακλάδωση σωλήνα µε σκοπό 
την διευκόλυνση της ροής. 

Τα υλικά παρεµβυσµάτων που χρησιµοποιούνται για στεγάνωση πρέπει να εµφανίζουν επαρκή 
αντοχή σε νερό θερµοκρασίας από 2 °C µέχρι 110 °C και να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
αλλοίωση φθορά ή διάλυση κατά την λειτουργία της εγκαταστάσεως. 

β) Αλλαγές διευθύνσεως 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του δικτύου, 
θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα συγκολλητές µε ειδικά τεµάχια χαλύβδινα µεγάλης ακτίνας 
καµπυλότητας εκτός από σωλήνες µικρής διαµέτρου, όπου επιτρέπεται η κάµψη τους χωρίς 
θέρµανση µε ειδικό εργαλείο. 

Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µην παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. 

Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις όπου 
ανυπέρβλητα εµπόδια τα επιβάλλουν, και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. 

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελούνται 
οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα χαλύβδινα συγκολλητά. 

γ) Στήριξη των σωληνώσεων 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα αγκυρούµενα σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία, τα οποία στηρίγµατα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος 
συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειµένου οι 
συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνιές µε την βοήθεια στηριγµάτων 
τύπου «Ω». Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνιές 
µέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισµένων.  

Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την 
οροφή. 

Η στερέωση στα οικοδοµικά υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και κοχλίες. Στην 
περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς 
αντοχής για το συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι µικρότερης «ισοδύναµης» διατοµής 
από την αναγραφόµενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους 
συστολοδιαστολών. 

δ) Απόσταση στηριγµάτων 

Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδροµών σωλήνων και όχι στα 
σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βανών, φλαντζών κλπ. δηµιουργεί συγκεντρωµένα φορτία, οπότε 
και θα τοποθετούνται στηρίγµατα και από τις δύο πλευρές. 

∆ιάµετρος  Μεγίστη   Μεγίστη απόσταση   ∆ιάµετρος ράβδου 
Σωλήνα   απόσταση   στηριγµάτων για   στηρίξεως 

στηριγµάτων για  κατακόρυφες 
οριζόντιες   σωληνώσεις 
σωληνώσεις 

Φ 2 1/2"   3,5 m    4,5 m     16 mm 

Φ 3"    3,5 m    4,5 m     16 mm 

Φ 4" & άνω   3,5 m    4,5 m     16 mm 
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ε) Αποσύνδεση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα σηµεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα 
προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι (φλάντζες). 

στ) ∆ιέλευση σωλήνων από τοίχους και πλάκες 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλο 
µολύβδου πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm µεγαλύτερης από την 
διάµετρο του σωλήνα. 

Έτσι αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά. Το διάκενο ανάµεσα στον 
σωλήνα και τον προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε κατάλληλο υλικό λ.χ. 
σιλικόνη.  

Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος τότε η µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως µε 
κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,25 mm, ο οποίος θα εφάπτεται 
στην επιφάνεια της µόνωσης. Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός µανδύας από φύλλο 
µολύβδου πάχους 2 mm για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. Μεταξύ των δύο 
µανδυών θα υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγισθεί µε κατάλληλο υλικό λ.χ. και σιλικόνη. 

 

∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 
Οι χαλκοσωλήνες µέχρι και τη διάµετρο των Φ54 mm θα είναι σύµφωνοι µε το DIN 1786/1969 και 
για µεγαλύτερες διαµέτρους µε το DIN 1754/1969, δηλαδή ηµίσκληροι ελαφράς κατηγορίας, 
κατασκευασµένοι από χαλκό φωσφορούχο deoxidesed, αρσενικούχο ή µη αρσενικούχο και θα 
είναι καθαρός, οµαλός και ελεύθερος επιβλαβών ελαττωµάτων.  

Οι σωλήνες θα είναι solid drawn, και σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι επανατραβηγµένοι 
(redrawn) από χρησιµοποιηµένους σωλήνες. Οι σωλήνες θα προµηθευτούν στην κατάσταση "as 
drawn" (όπως παρήχθησαν) και θα είναι σε ευθέα µήκη, µε τα άκρα τους καθαρά και 
ορθογωνισµένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. Το πάχος των σωληνώσεων σε κάθε σηµείο δεν 
θα µεταβάλλεται από το προδιαγραφόµενο περισσότερο από ± 10% για ονοµαστικές διαµέτρους 
µέχρι 108 mm και περισσότερο από ± 12.5% για ονοµαστικές διαµέτρους µεγαλύτερες των 108 
mm. 

Πάχος σωληνώσεων (ηµίσκληροι ελαφράς κατηγορίας χαλκοσωλήνες). 

Ονοµαστική διάµετρος (mm)  Ελάχιστο πάχος (mm) 

15 - 22      1,0 

28 - 42      1,5 

54 - 88,9      2,0 

108       2,5 

219       3,0 

Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί δοκιµές, µηχανικές και όχι παραµορφωτικές, σύµφωνα µε τους 
Γερµανικούς Κανονισµούς. 

Τα εξαρτήµατα θα είναι είτε τριχοειδούς συγκόλλησης, είτε µε συµπίεση βιδωτά ή φλαντζωτά, 
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς. Οι καµπύλες θα κατασκευασθούν από υλικό των 
ιδίων προδιαγραφών µε το παρακείµενο σωλήνα και θα συγκολληθούν είτε µε ασηµοκόλληση, είτε 
µε χαλκοκόλληση. 

Οι φλάντζες θα είναι από κρατέρωµα χυτευτό και κατάλληλες για χαλκοκόλληση επί του σωλήνα. 

Φλάντζες µέχρι 78 mm µπορούν να συνδεθούν µε το σωλήνα µε τριχοειδή κόλληση, ή µε 
συµπίεση. 
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Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων µε χαλύβδινους σωλήνες, ή στοιχεία (π.χ. δοχεία αποθήκευσης θερµού 
ύδατος), θα γίνονται µέσω κατάλληλων συνδέσµων, οι οποίοι θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης, 
ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα ηλεκτρόλυσης και πάντως οι ενώσεις αυτές θα είναι 
οπωσδήποτε επισκέψιµες. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να αναγράφουν επ' αυτών την διάµετρο, το πάχος του τοιχώµατος και τις 
προδιαγραφές που πληρούν (π.χ. DIN 1786 κ.λ.π.). 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΟ 
Ο χαλκοσωλήνας θα είναι εύκαµπτος σε κουλούρες µε εξωτερική επικάλυψη από µανδύα, 
τοποθετηµένη στο εργοστάσιο παραγωγής καλύπτουσα όλο το µήκος του σωλήνα. Ο πλαστικός 
µανδύας θα έχει πάχος 2 2.5 mm τουλάχιστον θα είναι από PVC και θα εξασφαλίζει τον 
χαλκοσωλήνα από µηχανικές καταπονήσεις και διαβρώσεις. Η διάµετρος και το πάχος του σωλήνα 
καθορίζονται στα σχέδια. Ο σωλήνας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα θερµάνσεως 
(θερµοκρασίες νερού µέχρι 95 °C). Η ποιότητα του σωλήνα θα είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές (SMS 1981 - SOFTANNEALED COPPER TUBING). Το υλικό θα είναι 
φωσφορούχος αποξειδωµένος χαλκός. 

Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί στο δάπεδο και θα στηριχθεί σε διαστήµατα του ενός µέτρου. Τα 
στηρίγµατα θα είναι µεταλλικά µε πλαστική επένδυση και θα καρφώνονται στο δάπεδο µε 
ατσαλόκαρφα (HILTI). 

Η τοποθέτηση του σωλήνα θα είναι οφιοειδής (όχι ευθύγραµµη) και σε περίπτωση αποστάσεων 
µεγαλυτέρων από 4 m τοποθετείται σε κατάλληλο σηµείο (καµπύλη 90° ή διπλή καµπύλη "S") 
κοχύλι από αφρώδες πλαστικό. Αν δεν υπάρχει καµπύλη θα δηµιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό. Το κοχύλι θα τοποθετηθεί σε όλο το µήκος της καµπύλης και έτσι θα επιτρέψει την ελεύθερη 
συστολοδιαστολή του σωλήνα στο σηµείο εκείνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα σηµεία που ο 
σωλήνας εξέρχεται από το δάπεδο, ώστε η έξοδος να είναι κατακόρυφη και η απόσταση µεταξύ 
σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής να είναι ίση µε την απόσταση των στοµίων εισόδου και εξόδου 
της βαλβίδας. 

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ALUPEX (PEX- AL- PEX). 
Οι σωληνώσεις του δικτύου προς τα θερµαντικά σώµατα, θα τοποθετηθούν στο δάπεδο σύµφωνα 
µε τα σχέδια και θα είναι από πλαστικό σωλήνα πολλαπλών επιστρώσεων αλουµινίου ALUPEX 
(PEX- AL- PEX). 

Τα οριζόντια τµήµατα θα εµφανίζουν κλίση από 1/100 µέχρι 5/100. Στην αρχή κάθε κλάδου θα 
τοποθετηθεί βάνα, µε κρουνό κατάλληλης διαµέτρου. Στα υψηλότερα σηµεία των κεντρικών 
αγωγών θα τοποθετηθούν εξαεριστικά.   

Γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσφύσεις των σωλήνων µετά των οικοδοµικών στοιχείων. 
Τα κατακόρυφα τµήµατα των σωλήνων της κεντρικής θέρµανσης προβλέπονται εµφανή, 
στερεούµενα επί των τοίχων επίσης µε διµερή στηρίγµατα.  

Κατά την τοποθέτησης τους πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αποφευχθεί η 
παραµόρφωση των σωλήνων κατά την θέρµανση όπως κοπώσεις των οικοδοµικών στοιχείων από 
τις διαστολές και τις συστολές.  

Κατά την διέλευση των σωλήνων από τους τοίχους, πρέπει να ληφθούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
προστασίας των οικοδοµικών στοιχείων από τις διαστολές και τις συστολές αυτών ( περιέλιξη µε 
κυµατοειδή χάρτη, τοποθέτηση σε σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου κ.λ.π.). Προβλέπεται 
κατασκευή θερµικής µόνωσης των οριζοντίων τµηµάτων των δικτύων θερµάνσεως, που βρίσκονται 
εντός του λεβητοστάσιου ή διερχοµένων από µη θερµαινόµενους χώρους του κτιρίου, των 
συλλεκτηρίων σωληνώσεων κλπ.  
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
Ο συλλέκτης θα φέρει υποδοχές για την σύνδεση των σωληνώσεων από τεµάχια σιδηροσωλήνων 
αντίστοιχων διαµέτρων µε σπείρωµα. Τα τεµάχια αυτά θα είναι συγκολληµένα σε αντίστοιχες οπές 
πάνω στον συλλέκτη. 

Κάθε συλλέκτης θα φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση θερµόµετρου εµβαπτίσεως και µανόµετρου 
µε βάννα και θα συνοδεύεται µε τις πρόσθετες απαραίτητες φλάντζες και τις βίδες. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Όλα τα όργανα διακοπής των δικτύων σωληνώσεων της εγκαταστάσεως θα είναι του ίδιου 
εργοστασίου κατασκευής και θα φέρουν χειρολαβή ικανής διαµέτρου για τον άνετο χειρισµό, χωρίς 
την χρήση µοχλών και χωρίς να προκαλούνται βλάβες στο δίσκο, την έδρα και το βάκτρο τους. 

Στην κλειστή τους θέση τα όργανα διακοπής θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα για το είδος και 
την πίεση του διακοπτόµενου ρευστού. Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 atm. 

Bάνες 

Χρησιµοποιούνται για την πλήρη διακοπή ή πλήρη αποκατάσταση της ροής ή για την ρύθµιση της 
ροής σε τυχούσα θέση µεταξύ πλήρους διακοπής και πλήρους αποκατάστασής της. Η χειρολαβή 
τους θα είναι αφαιρετή και το αποφρακτικό τους σώµα θα είναι σφαιρικού τύπου (ball valve). 

Προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα χαλκοσωλήνων (µέχρι και Φ 108 mm) βάνες 
κατασκευασµένες από φωσφορούχο ορείχαλκο, µε τροχίσκο χειρισµού και συρταρωτό διάφραγµα 
που ανυψώνεται, όταν η δικλείδα ανοίγει. 

Αντί για ορειχάλκινες συρταρωτές δικλείδες (βάνες), µπορεί να χρησιµοποιηθούν ορειχάλκινες 
κοχλιωτές σφαιρικές δικλείδες (ball valves), όπου είναι αναγκαία η πλήρης απόφραξη και µέχρι 
διαµέτρου Φ 108 mm. 

Ειδικότερα: 

3 τεµαχίων-Κοχλιωτές 

Υλικά (Σώµα και συνδέσεις): 

Ανθρακούχος χάλυβας κατά DIN 35.8/45.8 µε εξωτερική επικάλυψη. 

Σφαίρα και βάκτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4404/1.4435 

Eδρες και στεγανοποιητικά ΡΤFE µε 15% ενισχυµένο µε ίνες υάλου 

Κοχλίες και περικόχλια κατά DIN 267 υλικό, DIN 601, DIN 555 (διαστάσεις). 

Χειρολαβή µε εξωτερική επικάλυψη και προστατευτικό κάλυµµα. 

Περιγραφή: Οπτική ένδειξη θέσεως και στυπιοθλίπτες µε κεντρικά τοποθετηµένη ξεχωριστή έδρα. 

Πλήρους διαµέτρου διέλευσης 

Ονοµαστική πίεση 16ΡΝ. Σύνδεση µε εσωτερικό σπείρωµα κατά DIN 2999. 

Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 

2 τεµαχίων-Φλαντζωτές 

Υλικά (Στρώµα, σφαίρα και βάκτρο και στεγανοποίηση όπως παραπάνω): 

Φλάντζες σύµφωνα µε το DIN 2633 µε ανυψούµενη επιφάνεια στεγάνωσης. 

Ονοµαστική πίεση ΡΝ 16, τύπου ολικής διατοµής µε ένδειξη θέσης 

∆ιαστάσεις : για D DN50 DIN 3202 F2, D>DN50 DIN 3202 F4. 

Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
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Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής χρησιµοποιούνται για την πλήρη διακοπή της ανάστροφου ροής, και 
προβλέπονται ορειχάλκινες, περιστρεπτού δίσκου και ορειχάλκινης έδρας, αθόρυβης λειτουργίας, 
βαρέως τύπου. 

Πίεση λειτουργίας 10 atm για θερµοκρασία 120 oC. 

Βαλβίδες εκκένωσης 

Οι βαλβίδες εκκενώσεως χρησιµοποιούνται για την εκκένωση των συσκευών, µηχανηµάτων, 
στοιχείων από το ρευστό που περιέχουν και προβλέπονται τύπου ball valve, ορειχάλκινες µε 
αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκενώσεως θα φέρουν σπείρωµα µε πώµα, σε τρόπο 
ώστε όταν αφαιρείται το πώµα να είναι δυνατή η σύνδεση ελαστικού σωλήνα προς αποχέτευση. 

∆ίοδες ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες on-off 

Οι βαλβίδες φέρουν ηλεκτροµαγνητικό µηχανισµό κίνησης, τάσεως 24 V συνεχούς ρεύµατος. 

Κοχλιωτές: 

Σώµα: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (ελάχιστη αντοχή 2000 Kp/cm2) 

Έδρα, Βάκτρο και Σώµα στραγγαλισµού: ανοξείδωτος χάλυβας. 

Στεγάνωση βάκτρου µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους από EPDM ή VITON. 

Προσαρµογή στα δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 

Ονοµαστική πίεση: ΡΝ10 

Φλαντζωτές: 

Σώµα: Χυτοσίδηρος GG20 

Bάκτρο: ανοξείδωτος χάλυβας 

Σώµα στραγγαλισµού: Φωσφορούχος ορείχαλκος (Gun metal). 

Στεγάνωση βάκτρου µε διπλό στεγανοποιητικό δακτύλιο από EPDM ή VITON. 

Προσαρµογή στα δίκτυα µε φλάντζες κατά DIN2632. Ονοµαστική πίεση ΡΝ10. 

Λειτουργία: ρύθµιση παροχής σε συσκευές σε θέση διανοµής ή ανάµιξης. 

Αυτόµατα εξαεριστικά 

Στις κεντρικές σωληνώσεις του ζεστού ή κρύου νερού στα ψηλότερα σηµεία που δεν µπορούν να 
εξαερωθούν και όπου σηµειώνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν αυτόµατα εξαεριστικά 3/4" µε 
πλωτήρα. 

Κάθε εξαεριστικό θα πρέπει να έχει κατάλληλο στόµιο που να επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς 
την δηµιουργία αντιθλίψεως Το σώµα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο ενώ ο µεταλλικός 
πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασµένος ώστε να αποκλείει την διαρροή 
νερού από το σύστηµα. Τα εξαεριστικά θα είναι υπολογισµένα για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 8 
atm.  
Φίλτρα νερού 

Τα φίλτρα νερού θα είναι τύπου Υ και διατοµής τουλάχιστον ίσης µε την διατοµή του σωλήνα µε 
διάταξη αφαιρέσεως του ηθµού χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου από το δίκτυο. Η πτώση 
πιέσεως στο φίλτρο πρέπει να ληφθεί υπ' όψη στην τελική εκλογή του µεγέθους της αντίστοιχης 
αντλίας. 

∆ιαστολικοί σύνδεσµοι 

Τα διαστολικά θα είναι µε «φυσαρµόνικες διαστολής» χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων, κοχλιωτά ή 
µε φλάντζες. Τα διαστολικά µέχρι 2" θα είναι βιδωτά, ενώ για µεγαλύτερες διατοµές θα είναι 
φλαντζωτά. 

Αντικραδασµικά σωληνώσεων 

 16



Τα αντικραδασµικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ελαστικά, σφαιρικής µορφής ή µορφής 
φυσαρµόνικας, από ενισχυµένο, µε ενδιάµεσο συρµάτινο πλέγµα, ΕΡDM. 

Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 atm και για θερµοκρασίες υγρού από –5 έως 
110οC. 

Τα αντικραδασµικά θα έχουν αντοχή σε υποπίεση (vacuum) τουλάχιστον 0,5 atm, ενώ θα έχουν 
δυνατότητα µικρών αξονικών ή ακτινικών κινήσεων (ώστε να µπορούν να πάρουν µετατόπιση 
χωρίς να µετατεθεί ο άξονάς τους). 

Θα είναι κατάλληλα για νερό ενώ θα αντέχουν σε χηµικά πρόσθετα που χρησιµοποιούνται για τον 
καθαρισµό σωληνώσεων ή ως αντιψυκτικά κλειστών δικτύων νερού. 

Η σύνδεσή τους θα είναι κατά βάση φλαντζωτή κατά DIN 2501, είναι δυνατόν όµως αν η ανάγκη 
των προς σύνδεση µηχανηµάτων το απαιτεί και για διαµέτρους ως 3", να είναι κοχλιωτή µε ρακόρ. 

Η διάµετρος των αντικραδασµικών θα είναι ίση µε τη διάµετρο του σωλήνα του δικτύου στη θέση 
που εγκαθίστανται. 

Οι φλάντζες ή τα ρακόρ σύνδεσης θα είναι από ηλεκτρογαλβανισµένο χάλυβα R St 37-2 και προς 
επίτευξη πλήρους στεγάνωσης τα άκρα του EPDM του κώνου θα είναι αναδιπλούµενα εσωτερικά 
σε ειδικά διαµορφωµένο αυλάκι της φλάντζας σύνδεσης, κατά τρόπον ώστε να µην µειώνεται η 
διατοµή διέλευσης των ρευστών. 

Λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ-φλάντζες) 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι µέχρι διάµετρο 2" θα είναι τύπου ρακόρ µε κωνική έδραση, µαύροι ή 
γαλβανισµένοι, ανάλογα µε το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται. Για µεγαλύτερες 
διαµέτρους θα χρησιµοποιηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι τύπου φλάντζας, µε παρεµβύσµατα 
στεγανότητας, ανάλογα µε το διερχόµενο ρευστό στη σωλήνωση. 

Προκειµένου για γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης των 2", οι σύνδεσµοι θα 
είναι γαλβανισµένοι, συνδεόµενοι µε τους σωλήνες µε κοχλίωση (πίεσης λειτουργίας 10 atm, για 
θερµοκρασία νερού µέχρι 120 oC). 

Προκειµένου για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, οι σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινοι, συνδεόµενοι µε 
τους σωλήνες µε συγκόλληση. 

Θερµόµετρα 

Θα τοποθετηθούν υδραργυρικά θερµόµετρα βαθµονοµηµένα σε βαθµούς Κελσίου και µάλιστα έως 
50 °C για τα δίκτυα ψυχρού νερού και έως 150 °C για τα δίκτυα του ζεστού νερού. 

Τα θερµόµετρα θα είναι προστατευµένα µέσα σε ορειχάλκινο σωληνάκι µε σχισµή και η αλλαγή 
τους θα είναι ευχερής και χωρίς να διακόπτεται η ροή του νερού. 

Τα θερµόµετρα θα τοποθετούνται µέσα σε επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη ορειχάλκινη θήκη µε 
κατάλληλη σχισµή µπροστά για την ανάγνωση των µετρήσεων. 

Ο υδράργυρος των θερµοµέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερµόµετρα θα είναι τύπου 
αποχωριζόµενου από τη βάση τους (separable sockets). 

Σε περίπτωση εγκατάστασης θερµοµέτρων σε δίκτυα µονωµένα, τότε θα εγκαθίστανται στα δίκτυα 
αυτά κατάλληλοι λαιµοί, για την εγκατάσταση των θερµοµέτρων εκτός µόνωσης. 

Μανόµετρα 

Τα µανόµετρα θα είναι ορειχάλκινα, ακριβείας 2% περίπου, διαµέτρου 4". Στην αναρρόφηση και 
κατάθλιψη κάθε µίας από τις πιο κάτω αντλίες ή κυκλοφορητές, θα εγκατασταθεί από ένα 
µανόµετρο γλυκερίνης διαµέτρου 10 cm. Η κλίµακα των µανοµέτρων θα είναι ανάλογη προς το 
δίκτυο που εξυπηρετεί. 

Αυτόµατος πληρώσεως µε µειωτήρα πιέσεως 

Θα φέρει σώµα και βίδες από ορείχαλκο, κάλυµµα ελατηρίου και κοχλία µειώσεως από υψηλής 
ποιότητας συνθετικά υλικά, παρέµβυσµα βαλβίδας και στήριγµα φίλτρου από αντιδιαβρωτικό 
συνθετικό υλικό, φίλτρο από πλέγµα ανοξείδωτου χάλυβα διατοµής περίπου 16 mm2, θάλαµο 
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φίλτρου ορειχάλκινο και υποδοχές µανοµέτρου και από τις δύο πλευρές του σώµατος του 
µειωτήρα. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

Θα είναι κατάλληλες για µέτρηση και ρύθµιση παροχής νερού και για αποκοπή κυκλωµάτων. 

Οι ρυθµιστικές βάνες θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων. Προβλέπεται να είναι κατασκευασµένες 
εξ’ ολοκλήρου από ανθεκτικό σε διαβρώσεις ορειχάλκινο κράµα, βιδωτής σύνδεσης για διαστάσεις 
½" έως 2". 

Για διαµέτρους µεγαλύτερων των 2" (διαστάσεις 2½" έως 12") θα είναι κατασκευασµένες από 
χυτοσίδηρo (BS 1452) επενδεδυµένο µε ειδική βαφή ώστε να παρέχει επαρκή προστασία απέναντι 
σε διαβρώσεις. Ο άξονας, η κωνική κεφαλή ρύθµισης και η καλύπτρα είναι κατασκευασµένες από 
ανθεκτικό ορειχάλκινο κράµα, ενώ θα φέρουν ανθεκτική σε υψηλές πιέσεις σύνδεση άξονα 
ρύθµισης. ∆υνατότητα σύνδεσης µε τις σωληνώσεις µε φλάντζες ή τύπου victaulic. 

Οι βαλβίδες εξισορρόπησης θα είναι µηχανικής λειτουργίας. Θα είναι τύπου έδρας µε κωνικό 
ρυθµιστικό δίσκο, βολάν µε ένδειξη περιστροφών και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Μέγιστη επιτρεπόµενη πίεση: 20 bar για ορειχάλκινη, 16 bar για χυτοσιδηρή. 

• Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας: 120 °C. 

• Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας: -20 °C (-10 °C για χυτοσιδηρή). 

• Στεγανοποίηση άξονα και έδρας: Με δακτύλιο EPDM O-ring. 

• Φλάντζες: ∆ιαστάσεις σύµφωνα µε BS 2080, ISO 5752. 

• Πάνω στο σώµα για την ορειχάλκινη και πάνω στη φλάντζα για την χυτοσιδηρή, θα φέρουν 
δύο στόµια υποδοχής οργάνου µέτρησης διαφορικής πίεσης µε ανεπίστροφες βαλβίδες. 

• Βαθµονοµηµένο βολάν µε δυνατότητα ασφάλισης της ρύθµισης, ώστε να είναι δυνατή και η 
χρήση του ως διακόπτης. 

 

 

Η βαλβίδα θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου και µικρορύθµισης της πίεσης και της παροχής, µε 
χρήση διαφορικού µανόµετρου και των αντίστοιχων διαγραµµάτων του κατασκευαστή ή µε απ’ 
ευθείας χρήση ειδικού ηλεκτρονικού οργάνου µέτρησης πτώσης πίεσης και παροχής. Θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από τα αντίστοιχα διαγράµµατα απεικόνισης θέσεως ρύθµισης 
συναρτήσει της πτώσης πίεσης και της παροχής. 

Κατά τη ρύθµιση δικτύου, λόγω αλληλεπίδρασης των ρυθµίσεων των βαλβίδων, πρέπει να 
εφαρµόζεται η κατάλληλη µέθοδος και επαναληπτική διαδικασία εξισορρόπησης ή αυτό να γίνεται 
αυτόµατα από το ηλεκτρονικό όργανο µέτρησης. 

 

ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Θα είναι κατάλληλες για µέτρηση και ρύθµιση παροχής νερού, για αποκοπή κυκλωµάτων και για 
διατήρηση σταθερής διαφορικής πίεσης σε επιµέρους κυκλώµατα. Ιδιαίτερη εφαρµογή έχουν σε 
δίκτυα θέρµανσης-ψύξης µε υψηλή πίεση αντλίας και µεταβαλλόµενες παροχές. 

Το ζεύγος των βαλβίδων εξισορρόπησης θα είναι πνευµατικής λειτουργίας και θα αποτελείται από: 

α) βαλβίδα ελέγχου – ρυθµιστή διαφορικής πίεσης µε µεµβράνη, η οποία θα διατηρεί σε όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος σταθερή τη διαφορική πίεση στα άκρα κυκλώµατος ή διόδου 
βαλβίδας αναλογικού ελέγχου (control valve) και 

β) µετρητική βαλβίδα, µε δυνατότητα µέτρησης παροχής και δυνατότητα σύνδεσης µε τον πρώτη 
βαλβίδα µε σωληνάκι, µέσω του οποίου δίδεται υδραυλική εντολή και ενεργοποιείται ο ρυθµιστής 
πίεσης. 
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Και τα δύο εξαρτήµατα προβλέπεται να έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως στεγανοί διακόπτες, 
µέτρησης πίεσης και ασφάλισης της επιθυµητής θέσης ρύθµισης (set point). 

Το παραπάνω σύστηµα παρέχεται πλήρες από το κατασκευαστή και θα είναι έτοιµο προς 
υδραυλική σύνδεση στο δίκτυο. 

Προβλέπεται να είναι κατασκευασµένες εξ’ ολοκλήρου από ανθεκτικό σε διαβρώσεις ορειχάλκινο 
κράµα, µε εσωτερικό σπείρωµα σύνδεσης για διαστάσεις από DN15-DN50 (ISO228) και µε 
χαρακτηριστικά: 

Pressure class : PN16 

Max.working temperature : 120°C 

Min.working temperature : -20 °C 

Max.differential pressure (∆pv) : 250 kpa. 

Η βαλβίδα διαφορικής πίεσης θα είναι τύπου έδρας µε ειδικά διαµορφωµένο κωνικό δίσκο,θα φέρει 
ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, διαµορφωµένη ελαστική µεµβράνη από HNBR. Και 
στεγανοποίηση άξονα και έδρας µε δακτύλιο EPDM. 

Η περιοχή ρύθµισης της διαφορικής πίεσης είναι: 10-60 kpa ή 20-80 kpa. 

Η βαλβίδα µέτρησης ροής θα είναι τύπου έδρας µε κωνικό δίσκο, βαθµονοµηµένο βολάν, 
δυνατότητα αποκοπής και αυτοστεγανοποιούµενα στόµια υποδοχής οργάνου µέτρησης 
διαφορικής πίεσης και στεγανοποίηση άξονα και έδρας µε δακτύλιο EPDM. 

Η επιλογή του µεγέθους και του τύπου του ζεύγους των βαλβίδων σταθερής διαφορικής πίεσης 
πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη : α) το επιθυµητό σηµείο ρύθµισης της σταθερής διαφορικής 
πίεσης. β) της επιθυµητής παροχής και γ) της περιοχής λειτουργίας του ρυθµιστή διαφορικής 
πίεσης (∆p min.-∆p max.). 

Σε περίπτωση εφαρµογής τους για έλεγχο διαφορικής πίεσης στα άκρα κυκλώµατος (π.χ. κλάδος 
µε fan coils), προβλέπεται η µετρητική βαλβίδα ροής να τοποθετείται στο κλάδο προσαγωγής του 
κυκλώµατος, απ’ όπου λαµβάνεται το σήµα της πίεσης προσαγωγής, και η µεµβρανωτή βαλβίδα 

ρύθµισης στο κλάδο επιστροφής, όπου επεµβαίνει όταν µεταβάλλονται οι συνθήκες λειτουργίας. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση εφαρµογής τους για έλεγχο διαφορικής πίεσης στα άκρα διόδου 
αναλογικής βαλβίδας ελέγχου (π.χ. control valve σε ΚΚΜ), προβλέπεται η µετρητική βαλβίδα να 
τοποθετείται πριν την είσοδο του νερού στη βαλβίδα ελέγχου και η µεµβρανωτή βαλβίδα µετά την 
έξοδο του νερού από τη βαλβίδα ελέγχου. 

Η ρύθµιση του δικτύου θα γίνεται κατά τις συνθήκες πλήρες φορτίου. 

Σε αυτές τις συνθήκες θα γίνεται µέτρηση της παροχής του νερού στη βαλβίδα µέτρησης και 
ρύθµιση του επιθυµητού σηµείου λειτουργίας του ρυθµιστή πίεσης µε χρήση ειδικού ηλεκτρονικού 
οργάνου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Θα χρησιµοποιηθεί εύκαµπτο µονωτικό υλικό (σε µορφή σωλήνων ή πλακών όπου δεν διατίθεται 
αντίστοιχη εσωτερική διάµετρος κοχυλιού), από αφρώδες συνθετικό καουτσούκ, µε κλειστή 
κυτταρική δοµή, θα καλύπτει τη απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και συγκεγκριµένα: 

Θερµ/κό πεδίο εφαρµογής : -40οC έως +105 οC (θερµοκρασίες σώµατος) 

Συντελ. θερµοαγωγιµότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC 

Συµπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 µε διαρκή έλεγχο  

       διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001 

Για το πάχος των µονώσεων θα εφαρµόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. 

Το πάxος των τοιxωµάτων των κοxυλίων εξαρτάται από την θερµοκρασία του νερού και την 
διάµετρο του σωλήνα. Συγκεκριµένα το πάxος θα είναι σύµφωνο µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 19



 
Θα µονωθούν οι σωληνώσεις, οι συλλέκτες-διανοµείς και όλα τα όργανα διακοπής - ρύθµισης κλπ. 

Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής, δηλ. δεν θα διακόπτεται ούτε σε θέσεις που τα 
δίκτυα διέρχονται µέσω τοίχων, οροφών κλπ. 

Οι µονώσεις θα προστατεύονται έναντι µηχανικών καταπονήσεων στα σηµεία στηρίξεως- 
αναρτήσεων των δικτύων µε φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας, δεδοµένου ότι η στήριξη θα γίνεται 
έξω από τη µόνωση. 

Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν από τη µόνωση θα έχουν υποστεί δοκιµές πιέσεως, στεγανότητας 
κλπ. Επίσης θα καθαρισθούν και θα απολιπανθούν µε επιµέλεια, και θα έχουν βαφεί µε δύο 
στρώσεις αντισκωριακού χρώµατος, συµβατού µε την χρησιµοποιούµενη κόλλα. Τα κοχύλια θα 
πρέπει να έχουν άριστη εφαρµογή ιδιαίτερα στο διαµήκη αρµό, ο οποίος θα πρέπει να 
στεγανοποιηθεί µε συγκόλληση µε κόλλα της υποδείξεως του κατασκευαστή του υλικού. 

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον περιορισµό των αρµών. Στους εγκάρσιους αρµούς 
θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο υλικό. 

Η µόνωση των καµπυλών, συλλεκτών κλπ. θα γίνει µε τεµάχια κοχυλιών ή πλακών, κοµµένων 
κατάλληλα και εφαρµοζόµενων µε στεγανό και καλαίσθητο τρόπο στα εξαρτήµατα µε κόλλα και µε 
ταινία. Θα είναι άοσµο, απρόσβλητο από υγρασία, έλαια, λίπη, βενζίνη και συνήθη οξέα. Επίσης το 
υλικό δεν θα υφίσταται ξήρανση, θα έχει σταθερή µορφή και διαστάσεις ανεπηρέαστα από τις 
θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, και θα επιδέχεται βαφή της επιφανείας του. 

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 
Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές in-line (τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι ίδιας διατοµής 
και βρίσκονται σε µια ευθεία) για απευθείας προσαρµογή σε σωλήνωση µε δυνατότητα 
χειροκίνητης επιλογής µεταξύ τριών ταχυτήτων περιστροφής. 

Ο ρότορας του υδρολίπαντου κινητήρα περιστρέφεται µέσα στο µεταφερόµενο µέσο, το οποίο 
λιπαίνει τα έδρανα και ψύχει τον κινητήρα. Ένα χιτώνιο περιβάλλει τον χώρο του ρότορα και 
αποτρέπει το νερό από το να εισχωρήσει στο στάτορα. Λόγω της ειδικής αυτής κατασκευής η 
λειτουργία του κυκλοφορητή είναι εξαιρετικά χαµηλής στάθµης θορύβου και κραδασµών 
ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής και επιπλέον δεν απαιτείται καµία συντήρηση. 

Ανάλογα µε την ισχύ τους θα είναι είτε µονοφασικοί 230V είτε τριφασικοί 400 V, µε βαθµό 
προστασίας IP 44, κλάση µόνωσης F, εκποµπή παρεµβολών EN 61000-6-3, επίπεδο καταστολής 
παρεµβολών EN 61000-6-2. Οι τριφασικοί κινητήρες µεγαλύτεροι από 180 W θα διαθέτουν 
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/βλάβης και ελέγχου σωστής φοράς περιστροφής, ενσωµατωµένο 
θερµικό προστασίας κινητήρα και ψυχρή επαφή αναγγελίας βλάβης. Οι µέγιστες στροφές 
λειτουργίας θα είναι 1500rpm. 

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή από 
συνθετικό υλικό και το σώµα από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 µε αντιδιαβρωτική επικάλυψη 
καταφόρεσης. 

Τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης θα είναι µε σπείρωµα (Rp 1 ή Rp 1 ¼) για σύνδεση µε 
ρακόρ ή φλαντζωτά (DN 40 έως DN 100). 
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Οι φλάντζες θα είναι PN6/10 και διαθέτουν οπές R 1/8 για µέτρηση πίεσης. 

Οι κυκλοφορητές θα µπορούν να λειτουργούν σε θερµοκρασίες από -20 oC έως +130 oC και µε 
µέγιστη πίεση λειτουργίας έως 10 bar. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 

Υδρολίπαντος ηλεκτρονικός κυκλοφορητής µε κλάση ενεργειακής απόδοσης Α για ελάχιστα 
λειτουργικά έξοδα. Κατάλληλος για όλες της εφαρµογές θέρµανσης, κλιµατισµού και ψύξης µε 
εύρος θερµοκρασίας µεταφερόµενου µέσου από -10 oC έως +110 oC. Προσαρµόζεται απευθείας 
σε σωλήνωση µε τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης σε Inline κατασκευή, ίδιας διατοµής. 

∆ιαθέτει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ρύθµιση στροφών µέσω µετατροπέα συχνότητας για έλεγχο 
µε σταθερή διαφορική πίεση (∆p-c) ή µεταβλητή διαφορική πίεση (∆p-v) ή µεταβλητή διαφορική 
πίεση συναρτήσει της θερµοκρασίας (∆p-T). Η ρύθµιση του επιθυµητού µανοµετρικού 
πραγµατοποιείται εύκολα µε χρήση ενός κοµβίου και κλίµακα ρύθµισης σε [m] και οθόνης υγρών 
κρυστάλλων. Οι ενδείξεις στην οθόνη LCD µπορούν να περιστραφούν κατά 90ο για εύκολη 
ανάγνωση των παραµέτρων λειτουργίας και κωδικών σφαλµάτων τόσο σε οριζόντια όσο και σε 
κατακόρυφη τοποθέτηση. 

Μέσω θύρας υπέρυθρης επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα τηλερύθµισης και τηλεδιάγνωσης µέσω 
τηλεχειριστηρίου. 

Ο κυκλοφορητής ως βασικό εξοπλισµό διαθέτει ψυχρή επαφή για αναγγελία βλάβης, και 
προαιρετικά µε πρόσθετα ψηφιακά IF-Modul εξοπλίζεται για αναγγελία λειτουργίας, θέση εκτός 
λειτουργίας από εξωτερικό σήµα, αναλογική είσοδος 0…10 V για εξωτερικό έλεγχο στροφών ή 
αλλαγή επιθυµητής τιµής ∆p και δυνατότητα επικοινωνίας µέσω ψηφιακής θήρας µε κεντρικό 
σύστηµα ελέγχου (LON, CAN, BACnet, MODbus). 

∆ύο ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές ίδιου τύπου µπορούν να επικοινωνήσουν µέσω ενσωµατωµένης 
ψηφιακής θύρας επικοινωνίας, ώστε να λειτουργούν αυτόµατα ως ζεύγος αντλιών: α) µε χρονική 
εναλλαγή των δύο αντλιών, β) µε αυτόµατη εφεδρική µεταβίβαση σε περίπτωση βλάβης της µίας 
αντλίας και γ) µε αυτόµατη λειτουργία αιχµής των δύο αντλιών σε περίπτωση ανεπάρκειας της µίας 
(µε κριτήριο ∆p που καταγράφεται από κοινό αισθητήριο διαφορικής πίεσης). 

Ο άξονας του κινητήρα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή είναι από συνθετικό υλικό και το 
σώµα είναι από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 µε αντιδιαβρωτική ηλεκτροστατική επικάλυψη 
καταφόρεσης. 

Τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι µε σπείρωµα (Rp 1 ή Rp 1 ¼) για σύνδεση µε Racor 
ή φλαντζωτά (DN 32 έως DN 100). 

Οι φλάντζες είναι PN6/10 (Kombi-Flansch) και διαθέτουν οπές R 1/8 για µέτρηση πίεσης. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. 

Ο κυκλοφορητής είναι κατάλληλος για νερό θέρµανσης κατά VDI 2035 και µείγµατα νερού- 
γλυκόλης κατά µέγιστη αναλογία 1:1. 

Ο ρότορας του υδρολίπαντου σύγχρονου κινητήρα EC (Electronic Commutated Motor) αποτελείται 
από ένα µόνιµο µαγνήτη και περιστρέφεται µέσα στο µεταφερόµενο µέσο, το οποίο λιπαίνει τα 
έδρανα και ψύχει τον κινητήρα. Ένα χιτώνιο περιβάλλει τον χώρο του ρότορα και σε συνδυασµό µε 
ειδικά φίλτρα στον άξονα αποτρέπουν το νερό από το να εισχωρήσει στο στάτορα αποκλείωντας 
ταυτόχρονα µπλοκάρισµα. Λόγω της ειδικής αυτής κατασκευής η λειτουργία του κυκλοφορητή είναι 
εξαιρετικά χαµηλής στάθµης θορύβου και κραδασµών ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής 
και επιπλέον δεν απαιτείται καµία συντήρηση. 

Η ονοµαστική ισχύς των ηλεκτρονικών κυκλοφορητών κυµαίνεται από 65W έως 1300W, εύρος 
στροφών από 950 r.p.m. έως 4800 r.p.m., η τροφοδοσία του κινητήρα είναι 1 x 230 V/ 50 Hz, 
βαθµός προστασίας IP 44, κλάση µόνωσης F, εκποµπή παρεµβολών EN 61000-6-3, επίπεδο 
καταστολής παρεµβολών EN 61000-6-2. 
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Με ένα ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας αναγνωρίζεται µειωµένη θερµοκρασία 
προσαγωγής νερού και ενεργοποιείται αυτόµατα (µε Fuzzy-Logic) µειωµένο πρόγραµµα στροφών 
σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρµανσης έχει θερµοστατικές κεφαλές. 

Τρίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες αναλογικής δράσης (three-way modulating valves) 
Οι ηλεκτρικές τρίοδες βαλβίδες αναλογικής δράσης θα είναι τύπου ανάµιξης (mixing valve), 
αναµιγνύουσες το νερό παροχής µε το νερό επιστροφής, για την επίτευξη της επιθυµητής 
θερµοκρασίας του νερού. 

Ο χαρακτηριστικός συντελεστής ροής CV της βαλβίδας και η αντίστοιχη πτώση πίεσης του νερού 
σ'αυτήν θα πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από την πτώση πίεσης στο στοιχείο που εξυπηρετεί. 

Ο ηλεκτροκινητήρας της βαλβίδας θα είναι κατάλληλος για ρεύµα 50Hz και τάση αντίστοιχης των 
αυτοµατισµών. 

Η τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάννα θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων. Θα είναι χυτοσιδηρά ή 
ορειχάλκινη, για περίπτωση που το νερό περιέχει οξειδωτικά ή διαβρωτικά υλικά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• µέγιστη επιτρεπτή πίεση: 6atm. 

• διαφορική πίεση: 2atm. 

• θερµοκρασία λειτουργίας: από 30oC µέχρι 120oC. 

• στεγανοποίηση: µε δακτύλιο "Ο"-ring. 

• φλάντζες: σύµφωνα µε BS4504, DIN2531. 

• γωνία περιστροφής: 90ο. 

• λίπανση: τα κινητά µέρη της βάνας που έρχονται σ`επαφή µε το νερό λιπαίνονται µε ειδικό 
γράσσο, αδιάλυτο στο νερό. 

Οι βάννες αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα: 

• σώµα. 

• περιστρεφόµενο ρότορα. 

• εσωτερικό δακτύλιο στεγανότητας. 

• παρέµβυσµα καλύµµατος. 

• κάλυµµα µε κλίµακα, πλάκα κλίµµακας µε βίδες. 

• δακτύλιος "Ο"-ring. 

• τριγωνική φλάντζα. 

• χειρολαβή. 

 

Αυτοµατισµός τριόδων βαννών 
Η τρίοδη βάννα θα κινείται από "σερβοµοτέρ". Ο έλεγχος θα γίνεται από ηλεκτρονικό πίνακα. Θα 
έχει δυνατότητα λήψης θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου από δύο (2) τουλάχιστον θερµοστάτες 
εσωτερικού χώρου και ένα (1) θερµοστάτη εξωτερικού χώρου. 

 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
Θα είναι γενικά ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής και θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα 
χαλυβδόφυλλα. 
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Το πάχος των χαλυβδόφυλλων, που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από 0,6 έως 1,25 mm ανάλογα 
µε τη διάµετρο ή τη διάσταση της µεγαλύτερης πλευράς του αεραγωγού σύµφωνα µε την 
T.O.T.E.E. 2423/86.  

  

Για µέγιστη διάσταση 
αεραγωγού 

Πάχος 
λαµαρίνας 
ορθογωνικού 
αεραγωγού 

Πάχος 
λαµαρίνας 
κυκλικού 
αεραγωγού 

µέχρι 25 cm (10”) 0,50 mm 0,60 mm 

µέχρι 50cm (20”) 0,60 mm 0,80 mm 

µέχρι 99cm (39”) 0,80 mm 0,90 mm 

µέχρι 149cm (59”) 0,90  mm 1,00  mm 

µέχρι 199cm (78”) 1,00  mm 1,10  mm 

µέχρι 249cm (98”) 1,10  mm 1,25  mm 

250cm κ άνω (άνω 
απο 99”) 

1,25  mm 1,25  mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνδέσεις των διαφόρων κοµµατιών των αεραγωγών µεταξύ τους θα κατασκευάζονται ως εξής: 

Για µεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού µέχρι από 75 cm µε αναδίπλωση (θυληκωτά) και µάλιστα µε 
παρεµβολή ιδιαίτερου ενισχυτικού συνδετικού κοµµατιού από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε χείλος 
ανυψωµάνο κατά 25 mm (σύνδεσµος slip). Ειδικά για τη µικρότερη µόνο πλευρά του αεραγωγού 
και µάλιστα διάσταση µέχρι 45 cm µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδετικό κοµµάτι χωρίς χείλη 
(συρτάρι). 

Για πλευρά µεγαλύτερη από 76 cm µε ζεύγη φλαντζών από σιδηρογωνιές και κοχλίες Φ ¼’’, µε 
περικόχλια και ασφαλιστικούς παράκυκλους (γκρόβερ), όλα γαλβανισµένα, σε αποστάσεις όχι 
µεγαλύτερες των 15 cm. 

Οι σιδηρογωνιές θα είναι : 

Για µεγαλύτερη  διάσταση αεραγωγού   Σιδηρογωνιές 

76 cm µέχρι 100 cm       25x25x3 mm 

101 cm µέχρι 180 cm       30x30x3 mm 

Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών, αυτοί θα «στραντζάρονται» χιαστί σε όλες τις πλευρές 
εκτός από τα τµήµατα που η µεγαλύτερη διάσταση δεν ξεπερνά τα 45 cm. Αεραγωγοί µεγαλύτερης 
πλευράς 76 cm και πλέον δεν θα κατασκευάζονται σε τµήµατα µεγαλύτερου µήκους από 1,2 m. 

Προστασία από διαβρώσεις. 

Τα τµήµατα της κατασκευής και των στηριγµάτων των αεραγωγών από µορφοσίδηρο, θα 
προστατεύονται καλά από την διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µινίου. Η επίστρωση αυτή 
θα γίνεται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών των κοµµατιών και πριν 
από την τελική συναρµογή τους µε τους αεραγωγούς, για προστασία και των επιφανειών των 
καλυπτοµένων από τα ελάσµατα µετά την συναρµογή. 

Ειδικές διατάξεις 

Σε µερικές θέσεις του δικτύου των αεραγωγών προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγµάτων 
ρυθµίσεως ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. Αυτά θα κατασκευασθούν από φύλλα γαλβανισµένης 
λαµαρίνας, θα έχουν µοχλό χειρισµού απ' έξω µε διάταξη ακινητοποίησης. 

Τµήµατα στροφής (γωνιές) των αεραγωγών θα κατασκευασθούν µε ακτίνα καµπυλότητας της 
εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίση προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτίνα 
κάµψεως. Όπως για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατόν, επιτρέπεται η εφαρµογή 
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µικρότερης ή και µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, θα τοποθετηθούν όµως περσίδες στροφής 
διπλής ακτίνας καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος). 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών από τα καθοριζόµενα στα σχέδια επιτρέπεται σε 
θέσεις όπου λόγοι αρχιτεκτονικοί το επιβάλλουν, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι η 
ισοδύναµηδιάµετρος της διατοµής του αεραγωγού θα µείνει αµετάβλητη, λαµβανοµένης υπόψη της 
ισοδυναµίας από άποψη τριβών και πάντα µετά από έγκριση της Eπιβλέψεως. 

Πρόβλεψη δυνατότητας αποσυναρµολόγησης αεραγωγών. Μετά από πρόταση του Aναδόχου που 
θα εγκριθεί από την Eπίβλεψη θα προβλεφθούν σε ορισµένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις 
των κοµµατιών αυτών που επιδέχονται αποσυναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). Οι 
συνδέσεις αυτές θα κατασκευασθούν µε ζεύγος φλαντζών από σιδηρογωνιές όπως έχει ήδη 
περιγραφεί. 

Στηρίξεις 

Η ανάρτηση των οριζοντίων τµηµάτων των αεραγωγών θα γίνεται από την οροφή µέσω ράβδων ή 
ελασµάτων αναρτήσεων τα οποία θα στερεώνονται µέσα στο σκυρόδεµα της πλάκας µε την 
βοήθεια βυσµάτων εκτονώσεως και κοχλιών. 

Τα στηρίγµατα αυτά δεν θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 2.5 m. Απαγορεύεται αυστηρά 
η στερέωση των ελασµάτων αναρτήσεως από το σιδηρό οπλισµό της πλάκας. 

Τα κατακόρυφα δίκτυα αεραγωγών θα γίνονται µε µεταλλικά φουρούσια τα οποία θα στερεώνονται 
στα οικοδοµικά στοιχεία µε την βοήθεια βυσµάτων εκτονώσεως και κοχλιών. 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
Οι µονωτικές πλάκες οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη θερµική µόνωση των αεραγωγών 
προσαγωγής είναι εύκαµπτες, κατασκευασµένες από αφρώδες πολυαιθυλένιο, δικτυωµένο µε 
κλειστές κυψέλες, πυκνότητας 25-30 kgr/m3.  

Το υλικό αυτό έχει συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (στους 20 oC) λ<0,040 kcal/hmoC.  

Η συνιστώµενη θερµοκρασιακή περιοχή εφαρµογής των θερµοµονωτικών πλακών κυµαίνεται από 
- 30 oC έως +100 oC.  

Οι πλάκες έχουν χρώµα γκρί-ασηµί, µε λεία εξωτερική επιφάνεια, η οποία δύσκολα λερώνεται, είναι 
πλενόµενη και βάφεται εύκολα.  

Οι πλάκες είναι ανθεκτικές στην υγρασία, στη βενζίνη, στα λίπη και τα έλαια και στα περισσότερα 
οξέα. ∆εν προσβάλλονται από καιρικές συνθήκες, δε γηράσκουν και είναι άοσµες. ∆ιατηρούν τη 
µορφή τους και τις διαστάσεις τους µε τις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις. Επίσης, εκτός από 
θερµική µόνωση οι πλάκες αυτές παρέχουν και ηχοµόνωση. 

Τα πάχη των θερµοµονωτικών πλακών τα οποία χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές είναι τα 

ακόλουθα: 

• 10 mm για δίκτυα αεραγωγών σε µη κλιµατιζόµενους χώρους 

• 15 ή 20 mm για δίκτυα αεραγωγών σε εξωτερικούς χώρους 

Η µόνωση τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των αεραγωγών δι’ επικολλήσεως µε κόλλα είτε 
αυτοκόλλητα. 

 

ΣΤΟΜΙΑ - ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 
Στόµια προσαγωγής ή απόρριψης αέρα 

Τα στόµια θα είναι ορθογωνικά ή τετράγωνα οροφής, δύο, τριών ή τεσσάρων κατευθύνσεων µε 
καµπύλα πτερύγια. Θα είναι κατασκευασµένα από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Πριν από την 
παραγγελία τους θα ληφθεί η σχετική έγκριση του επιβλέποντος αρχιτέκτονα για το χρώµα τους. 
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Τα στόµια θα φέρουν πολύφυλλο ρυθµιστικό διάφραγµα, σχάρα ισοκατανοµής και αφρώδες υλικό 
στη περίµετρό τους, η οποία θα εφάπτεται µε την οροφή. Όλες οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν 
θα είναι επιχρωµιωµένες. 

Κυκλικό στόµιο στροβιλισµού οροφής προσαγωγής 

Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από πλαίσιο αλουµινίου και έξι τραπεζοειδή ταυτόχρονα 
περιστρεφόµενα πτερύγια από χαλυβδοέλασµα για ρύθµιση της ροής του αέρα. Θα είναι βαµµένα 
σε χρώµα RAL. Στο κέντρο τους υπάρχει αφαιρούµενο πλαστικό κάλυµµα το οποίο αποκαλύπτει 
δείκτη ο οποίος δείχνει πόσες µοίρες είναι στραµµένα τα πτερύγια. Η ρύθµιση της κλίσης 
πτερυγίων γίνεται µε ηλεκτροκινητήρα. 

Στόµια προσαγωγής ή επιστροφής αέρα επίτοιχα 

Στόµια προσαγωγής αέρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε δύο σειρές ρυθµιζόµενα πτερύγια (ή 
εµπρός οριζόντια) και εσωτερικό ρυθµιστικό διάφραγµα. 

Στόµια λήψης νωπού αέρα 

Τα στόµια λήψης νωπού αέρα ή απόρριψης αέρα στο περιβάλλον θα είναι κατασκευασµένα από 
ανοδιωµένο αλουµίνιο και θα αποτελούνται από ένα πλαίσιο καi ενσωµατωµένα πτερύγια υπό 
κλίση σε οριζόντια διάταξη. Θα φέρουν εσωτερικά µία γαλβανισµένη σίτα, ώστε να µην µπαίνουν 
έντοµα, πουλιά κ.λ.π. Η κλίση των πτερυγίων θα είναι τέτοια που να µην επιτρέπει την εισροή 
βρόχινων νερών. Τα στόµια θα τοποθετηθούν σε τοίχους µέσα σε πλαίσιο και θα έχουν όλα τα 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την στερέωση και στεγανοποίηση από τις εξωτερικές 
συνθήκες (όµβρια κ.λ.π.). 

Πολύφυλλα ρυθµιστικά διαφράγµατα (Dampers) 

Τα πολύφυλλα διαφράγµατα θα έχουν ρυθµιζόµενα πτερύγια περιστρεφόµενα σε αντίθετες 
κατευθύνσεις που εξασφαλίζουν πρακτικά αεροστεγανότητα στις ακραίες θέσεις και θα είναι 
συνδεδεµένα µε σύστηµα µοχλών από τους οποίους θα µπορεί να γίνει χειροκίνητη και 
αυτοµατοποιηµένη λειτουργία µέσω σερβοµηχανισµού. Τα πολύφυλλα διαφράγµατα θα είναι 
κατασκευασµένα από γαλβανισµένα σιδηροελάσµατα. Όπου θα τοποθετηθούν σε τοίχους θα 
παρεµβληθεί σιδερένιο πλαίσιο. 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα είναι άµεσης µετάδοσης κίνησης πλήρεις, προκατασκευασµένοι 
και δοκιµασµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα περιλαµβάνουν το κέλυφος, την 
πτερωτή, τον ηλεκτροκινητήρα, ενιαία βάση και ηλεκτρική σύνδεση. 

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα µε τελική βαφή και δύο 
στρώσεις πολυεστερικού χρώµατος. 

Το κέλυφος θα φέρει εσωτερικά θερµική και ηχητική µόνωση από υαλοβάµβακα πάχους 25 mm 
καλυµµένη από φύλλο αλουµινίου ή υαλούφασµα. 

Τα έδρανα του άξονα θα είναι τριβείς κυλίσεως ένσφαιροι ή του βαρελοειδούς τύπου, κατάλληλα 
για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100,000 ωρών. 

Ο άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ειδικό χάλυβα µεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα. 

Η πτερωτή θα έχει πτερύγια κεκλιµένα προς τα εµπρός (forward curved), διπλού πλάτους, διπλής 
αναρρόφησης, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα για αθόρυβη και χωρίς κραδασµούς 
λειτουργία και θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός ή µονοφασικός, προστασίας IP 44, αθόρυβης λειτουργίας, 
στεγανός. 

Η ισχύς του κινητήρα θα είναι κατά 20% τουλάχιστον µεγαλύτερη της απαιτούµενης για την κίνηση 
του ανεµιστήρα στις ονοµαστικές συνθήκες παροχής και εξωτερικής στατικής πίεσης. 

Η στάθµη θορύβου των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
µικρότερη, σε καµία περίπτωση όµως δε θα είναι µεγαλύτερη από την τιµή NC-45. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Καθαρισµός δικτύου 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων γίνεται καθαρισµός για την αποµάκρυνση των 
ξένων σωµάτων. Πριν την τοποθέτηση των µηχανηµάτων τα άκρα των σωλήνων συνδέονται 
µεταξύ τους προσωρινά και το δίκτυο γεµίζεται µε νερό. Στο δίκτυο παρεµβάλλεται αντλία η οποία 
κυκλοφορεί το νερό για 30 min. Κατόπιν αφαιρούνται τα καλάθια από τα φίλτρα και καθαρίζονται. 

Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι ότου παραµένουν καθαρά τα καλάθια των φίλτρων. 

∆οκιµή πίεσης 

Γίνεται µετά τον καθαρισµό του δικτύου, πριν είτε µετά τη σύνδεση των µηχανηµάτων. 

Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντος µηχανικού η δοκιµή αυτή µπορεί να γίνει τµηµατικά 
σε διάφορα µέρη των δικτύων. 

Για την δοκιµή σε πίεση τα δίκτυα γεµίζουν µε νερό και γίνεται πλήρης εξαερισµός. Κατά την 
διάρκεια του εξαερισµού το νερό στο δίκτυο πρέπει να ευρίσκεται σε ηρεµία. Κατόπιν, µε χρήση 
χειροκίνητης είτε ηλεκτροκίνητης πρέσας το δίκτυο υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση τουλάχιστον 
1,5 φορά µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας του, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 
ωρών. 

Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ελέγχονται όλες οι συνδέσεις για πιθανές διαρροές. Η πίεση, 
µετρούµενη µε µανόµετρο πρέπει να παραµένει σταθερή. 

Εφόσον η πίεση δεν παραµένει σταθερή, είτε υπάρχουν εµφανείς διαρροές, η δοκιµή διακόπτεται, 
οι βλάβες αποκαθίστανται και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτύχει πλήρως. 

Τελική επιθεώρηση του δικτύου 

Γίνεται µετά την ολοκλήρωση των δοκιµών και περιλαµβάνει: 

• Έλεγχο σωστής πλήρωσης και εξαερισµού 

• Έλεγχο καθαρισµού των φίλτρων 

• Έλεγχο καλής λειτουργίας των βαλβίδων 

• Έλεγχο σωστής λειτουργίας των δοχείων διαστολής 

• Επιθεώρηση και έλεγχο των ενδεικτικών οργάνων της εγκατάστασης. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ EΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ 
Για την ορθή ρύθµιση της κατανοµής του αέρα, µετά την αποπεράτωση του δικτύου και την 
τοποθέτηση των στοµίων και πριν την τοποθέτηση των τελικών οικοδοµικών στοιχείων θα γίνουν 
οι εξής έλεγχοι και ρυθµίσεις: 

Όλοι οι ανεµιστήρες τίθενται σε λειτουργία και ελέγχονται τα ακόλουθα : 

• Απορροφόµενο ρεύµα και τάση ώστε να ληφθεί πρόνοια έναντι υπερφορτίσεων µε ρύθµιση 
των θερµικών. 

• Περιστροφή ανεµιστήρα 

• Το δίκτυο επιθεωρείται σε όλους τους κλάδους του  

 

Ρύθµιση στοµίων 

Αρχίζει από τον ανεµιστήρα. Τα διαφράγµατα των κεντρικών κλάδων κάνουν τις πρώτες ρυθµίσεις 
και τα διαφράγµατα των στοµίων τις λεπτοµερέστερες. Ρυθµίζεται επίσης η κατεύθυνση της δέσµης 
των στοµίων. Κατόπιν τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση και ελέγχεται κατά πόσο σχηµατίζονται 
εντός των κλιµατιζόµενων χωρών οχληρά ρεύµατα και ρυθµίζονται ανάλογα τα πτερύγια η τα 
ντάµπερ των στοµίων. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
Μετά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν από τον τελικό επίσηµο έλεγχο και 
δοκιµές, ο ανάδοχος οφείλει να ρυθµίσει την λειτουργία της εγκατάστασης, όπως προδιαγράφεται 
παρακάτω, µε σκοπό να επιτύχει τις λειτουργικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

Όλες οι δαπάνες της ρύθµισης (προσωπικό, όργανα, υλικά) βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός αυτών 
που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια, καύσιµα και νερό. 

Πριν από κάθε ρύθµιση της ροής του αέρα πρέπει να ελεγχθεί η κανονική λειτουργία των 
κλιµατιστικών συσκευών, δηλαδή, η ορθή φορά περιστροφής των ανεµιστήρων, η κανονική τάνυση 
των τραπεζοειδών ιµάντων, οι θέσεις ρύθµισης των θερµοστατών και λοιπών οργάνων 
αυτοµατισµού, η απορροφούµενη ένταση των ηλεκτροκινητήρων των ανεµιστήρων και η 
στεγανότητα του αέρα και κανονική λειτουργία των συσκευών (οπτικά και ακουστικά). 

Η ρύθµιση των στοµίων του αέρα (παροχής και επιστροφής) θα επιτελεσθεί ως εξής: 

Αρχίζοντας από το τελευταίο στόµιο θα ρυθµίζονται διαδοχικά οι ποσότητες του αέρα µέχρι το 
πρώτο στόµιο. Η ρύθµιση αυτή θα επαναληφθεί µε αντίστροφη φορά έως ότου επιτευχθούν οι 
παροχές του αέρα που προβλέπονται από την µελέτη.  

Ρύθµιση της ροής του νερού 

Πριν από κάθε ρύθµιση της ροής του ζεστού ή ψυχρού νερού του δικτύου, πρέπει να ελεγχθεί η 
κανονική λειτουργία των αντλιών δηλαδή, η ορθή φορά περιστροφής τους, η απορροφούµενη 
ένταση των ηλεκτροκινητήρων τους και το αθόρυβο της λειτουργίας τους. 

Οι τελικές θέσεις ρύθµισης των ρυθµιστικών διακοπτών θα σηµειωθούν ευκρινώς και στη συνέχεια 
θα αφαιρεθούν οι χειρολαβές τους.  

 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Όλα τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, δηλαδή αεραγωγοί, σωληνώσεις, όργανα διακοπής, 
µηχανολογικός εξοπλισµός και πίνακες αυτοµατισµών, θα σηµανθούν όπως προδιαγράφεται 
παρακάτω και µε τρόπο ώστε το σύµβολο της σήµανσης να είναι εύκολα αναγνώσιµο από το 
δάπεδο. Οι εργασίες σήµανσης θα εκτελεσθούν µετά την πλήρη αποπεράτωση των 
εγκαταστάσεων και των κάθε είδους µονώσεων και χρωµατισµών. 

 

Υλικά 

Τα υλικά µε τα οποία θα εκτελεσθεί η σήµανση θα είναι άριστης ποιότητας, µεγάλης διάρκειας 
ζωής, ανεξίτηλα και κατάλληλα για θερµοκρασία του στοιχείου για το οποίο προορίζονται. 

Αεραγωγοί 

Όλοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε τρόπο ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία των αεραγωγών 
και η φορά κίνησης του αέρα µέσα στους αγωγούς. Αφανή τµήµατα αεραγωγών δεν θα 
σηµανθούν. 

Σωληνώσεις 

Όλες οι ορατές σωληνώσεις που βρίσκονται µέσα σε µηχανοστάσια ή σε άλλους χώρους που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη, θα σηµανθούν µε τρόπο ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία 
των σωληνώσεων και η κανονική φορά κίνησης των ρευστών που είναι µέσα στις σωληνώσεις. 

Κώδικας λωρίδων σήµανσης σωλήνων 

Α/Α   Ρευστό     Χρώµα   Ζώνες λωρίδας 

1   Θερµό νερό θέρµανσης   Πορτοκαλί   1 

2   Θερµό νερό χρήσης    Πορτοκαλί   2 

3   Ψυχρό νερό κλιµατισµού   Μπλέ     1 

4   Ψυχρό νερό χρήσης    Μπλέ     2 
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6   Νερό πυρόσβεσης    Κόκκινο   1 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναρτήσει µέσα σε υαλόφρακτο πλαίσιο και σε εµφανή θέση 
µέσα στο µηχανοστάσιο κώδικα ερµηνείας των χρησιµοποιούµενων λωρίδων σήµανσης σωλήνων 
µε υπόδειγµα διαστάσεων 5x5 cm των χρωµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟ 

Στις κατασκευές από µορφοσίδηρο οι συνδέσεις θα γίνονται µε κοχλίες ή και ηλεκτροσυγκόλληση. 

Το είδος και οι διατοµές του µορφοσίδηρου που χρησιµοποιούνται, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης 
θα ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας της κατασκευής. 

Κατασκευές από µαύρο σιδεροέλασµα 

Στις κατασκευές από µαύρα σιδηρελάσµατα η σύνδεση µεταξύ τους θα γίνεται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση. 

Το πάχος του ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το είδος της συναρµογής θα ανταποκρίνονται 
προς τις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και αντοχής. 

Ειδικά, τα λυόµενα τεµάχια θα προσαρµόζονται µε σιδηρούς κοχλίες µε βήµα και διάµετρο ανάλογη 
µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, µε παρεµβύσµατα κατάλληλα για επίτευξη στεγανότητας στην πίεση, 
θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του περιεχοµένου ρευστού. 

Όλες οι επιφάνειες θα επιχρισθούν µε διπλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 

Βάσεις στήριξης µηχανηµάτων 

Όλα τα µηχανήµατα που εδράζονται σε δάπεδο θα έχουν απαραίτητα αντικραδασµική βάση. 

Ειδικότερα για τα µηχανήµατα κλιµατισµού ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Η έδραση των αντλιών θερµότητας στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνεται πάνω σε επίπεδη 
ευθυγραµµισµένη βάση στήριξης, που να αντέχει το βάρος του µηχανήµατος, µέσω 
αντικραδασµικών ελαστικών πελµάτων. Εφ' όσον αυτά δεν παρέχονται µε την µονάδα ως στάνταρ 
εξοπλισµός θα πρέπει να προµηθευτούν ξεχωριστά. 

β) Οι ανεµιστήρες και οι µονάδες νωπού στη στέγη θα στηρίζονται σε κατάλληλες 
σιδηροκατασκευές. Στη σύνδεση του µηχανήµατος µε το στήριγµα θα παρεµβάλλεται κατάλληλο 
ελαστικό αντικραδασµικό παρέµβυσµα. 

γ) Οι εξωτερικές µονάδες VRV θα τοποθετηθούν σε µεταλλική βάση χωρίς αντικραδασµικό 
στοιχεία διότι δεν παράγουν κραδασµούς. 

Σε όσα µηχανήµατα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.χ. εµβαπτιζόµενες αντλίες) επιβάλλεται να 
τοποθετούνται στις θέσεις στερέωσης κατάλληλα ελαστικά πέλµατα και δακτύλιοι έτσι ώστε να µην 
µεταφέρονται οι κραδασµοί στον οικοδοµικό σκελετό. 

Για τα µηχανήµατα κλιµατισµού καθίσταται σαφές ότι πριν από την έναρξη οιασδήποτε εργασίας 
θα υποβληθεί στην επίβλεψη πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο τοποθέτησης των µηχανηµάτων και 
των σωληνώσεων αυτών κατά τρόπο ορθολογιστικό επιτρέποντας την ευχερή προσπέλαση και 
καθαρισµό αυτών καθώς και πιθανή αντικατάσταση τµήµατος ή ολοκλήρου µηχανήµατος χωρίς 
την ανάγκη µετακίνησης άλλου µηχανήµατος. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης. 
Ο υδροµετρητής µε τις βαλβίδες διακοπής θα τοποθετηθεί µέσα σε φρεάτιο. Η βάση θα 
αποτελείται από στρώµα ισxνού σκυροδέµατος. Τα τοιxώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν 
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Εσωτερικά τα τοιxώµατα των φρεατίων θα επιxρισθούν µε πατητή 
τσιµεντοκονία τσιµέντου µε άµµο, πάxους 2 cm, µε λείανση της επιφάνειας µε µιστρί. 

Το φρεάτιο θα καλύπτεται µε διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα, ενώ ο  πυθµένας του θα φέρει οπή 
Φ50mm για αποχέτευση συγκεντρούµενων νερών. 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για 
µεταφορά πόσιµου νερού, αποχετευτικών λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση θα γίνει σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ 3346 /14 ∆εκεµβρίου 2012 . 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητος – Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα έτος πριν την προσκόµισή τους στο έργο προς 
τοποθέτηση. 

 

Σωληνώσεις δικτύου προπυλενίου 
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. 

Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες µε τις παρακάτω διαστάσεις: 

Εξωτερική διάµετρος (mm) Ελάχιστο πάχος (mm) 

 Φ 20 3.4 

Φ 25 4.2 

Φ 32 5.4 

Φ 40 5.5 

 

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 

Όλα τα εξαρτήµατα σχηµατισµού του δικτύου θα είναι από το αυτό υλικό και των ιδίων 
προδιαγραφών µε τους σωλήνες. 
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Οι συνδέσεις των σωλήνων και των διαφόρων εξαρτηµάτων θα γίνουν µε θερµική 
αυτοσυγκόλληση, µε ειδικό εργαλείο εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή των σωλήνων.Η 
συγκόλληση, γενικά, θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων. 

 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (HDPE) 
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης ή/και 3ης 
γενιάς. 

Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). 

Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 80, PE 
100). Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 
χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται 
στην κατηγορία των πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα και να 
επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- 
Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - 
Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings - 
Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves - 
Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for 
purpose of the system. - Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 
Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων 

Πρότυπα δοκιµών 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to 
internal pressure at constant temperature - Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί 
σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 

 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα είναι σύµφωνη µε την ΤΟΤΕΕ 2411/86 και θα 
ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνον µε τη 
χρήση συνδέσµων (µούφες) γαλβανισµένων, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής 
κοχλιώσεως (κορδονάτα) και για τυχόν διαµέτρους µεγαλύτερες των 4’’, µε ζεύγος γαλβανισµένων 
φλαντζών, συνδεοµένων µε του σωλήνες µε κοχλίωση. 

Απαγορεύεται η ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση για την σύνδεση των σωλήνων. 
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Σαν στεγανοποιητικό παρέµβυσµα θα χρησιµοποιηθεί TEFLON ή κανάβι µε επάλειψη µινίου. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε ειδικά τεµάχια 
µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα). 

Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, και 
µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις θα εκτελούνται µε ειδικά εξαρτήµατα 
γαλβανισµένα µε ενισχυµένα χείλη. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα, αγκυρούµενα σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός 
των περιπτώσεων που απαιτείται αγκύρωση, προκειµένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν 
εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε σιδηρογωνιές µε την βοήθεια στηριγµάτων τύπου 
«Ω». Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνιές µέσω 
κοχλιών, περικοχλίων και γαλβανισµένων γκρόβερ. Κατά περίπτωση, οι σιδηρογωνιές θα 
στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδοµικά 
υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το συγκεκριµένο 
εκάστοτε φορτίο, αλλά πάντως όχι µικρότερης «ισοδύναµης» διατοµής από την αναγραφόµενη 
στον παρακάτω πίνακα. Και εδώ ισχύουν τα περί αγκυρώσεων, για συστολοδιαστολές. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρµόζεται για ευθείες διαδροµές σωλήνων, και όχι για περιπτώσεις 
αλλαγών πορείας ή διακλαδώσεων, όπου η χρήση βαννών, φλαντζών κ.λ.π. δηµιουργεί 
συγκεντρωµένα φορτία, οπότε και απαιτείται η τοποθέτηση στηριγµάτων και από τις δύο πλευρές. 

∆ιάµετρος Μέγιστη απόσταση  Μέγιστη απόσταση  Ελαχίστη διάµετρος 
σωλήνα στηριγµάτων για   στηριγµάτων για  ράβδου στηρίξεως 
(in)  οριζόντιες σωληνώσεις  κατακόρυφες σωληνώσεις  (mm) 

έως 1’’    2.5     2.5     10 

1 ¼’’    2.5     3.0     12 

1 ½’’    3.0     3.5     12 

2’’    3.0     3.5     12 

2 ½’’    3.5     4.5     16 

3’’    3.5     4.5     16 

4’’ και άνω   3.5    4.5     16 

AΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου θα κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής, για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου και 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Για το σκοπό αυτό, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόµενοι 
σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της Επιβλέψεως. 

∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα, αυτές θα καλύπτονται από 
µολυβδόφυλλο πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm µεγαλύτερης από 
την διάµετρο του σωλήνα. Έτσι θα αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά. 
Το διάκενο ανάµεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε 
κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αµιάντου και σιλικόνη. 
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Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος, η µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως µε 
κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1.25 mm, ο οποίος θα εφάπτεται 
στην επιφάνεια της µονώσεως. Επιπλέον, θα υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός µανδύας από 
φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm, για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. Μεταξύ 
των δύο µανδυών, θα υπάρχει διάκενο 3 mm που θα σφραγισθεί µε κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι 
αµιάντου και σιλικόνη. 

Τα τµήµατα του δικτύου που οδεύουν χωνευτά στο έδαφος ή σε οικοδοµικά στοιχεία, θα είναι 
προστατευµένα έναντι διαβρώσεων µε πισούχο εποξειδική ρητίνη κατά ASTM C-541 (ενδεικτικός 
τύπος ΕΠΟΞΥΤΑΡ της ΕΣΧΑ) σε δύο στρώσεις των 300 gr/cm². Μεταξύ των δύο στρώσεων δεν 
επιτρέπεται να µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 h. Τα τµήµατα που οδεύουν 
ορατά σε χώρους, θα βαφούν µε δύο στρώσεις PRIMER και δύο στρώσεις βερνικόχρωµα στο 
χρώµα της προτιµήσεως της Επίβλεψης. 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική µεθοδολογία στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
των τεχνικών περιγραφών. 

Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα ελεγχθούν ώστε να 
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφανείας. 

 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Μονώσεις σωλήνων 
Θα χρησιµοποιηθεί εύκαµπτο µονωτικό υλικό (σε µορφή σωλήνων ή πλακών όπου δεν διατίθεται 
αντίστοιχη εσωτερική διάµετρος κοχυλιού), από αφρώδες συνθετικό καουτσούκ, µε κλειστή 
κυτταρική δοµή, και µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

- Θερµ/κό πεδίο εφαρµογής : +5 οC έως +105 οC (Θερµοκρασίες σώµατος) 

- Συντελ. θερµοαγωγιµότητος : λ = 0,030 - 0.040 W/mK σε 20οC 

- Απορροφητικότητα νερού : σύµφωνα µε το ASTM D 1056 

- Συµπεριφορά στην φωτιά 

: κατηγορία V.2 (CH) δύσκολα καιόµενο 

: κατηγορία B1 ΟΝΟRM B 3800 µέρος 1 

: σβήνει µόνο του έξω από την εστία φωτιάς 

: δεν λειώνει όταν καίγεται 

-Ηχοµόνωση : ηχοµονωτικό αποτέλεσµα µέχρι 28 DB(A) 

Θα είναι άοσµο, απρόσβλητο από υγρασία, έλαια, λίπη, βενζίνη και συνήθη οξέα. 

Επίσης το υλικό δεν θα υφίσταται ξήρανση, θα έχει σταθερή µορφή και διαστάσεις ανεπηρέαστα 
από τις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, και θα επιδέχεται βαφή της επιφανείας του. 

Πριν την όποια εγκατάσταση της µονώσεως, η εγκατάσταση θα έχει δοκιµασθεί ως προς την 
στεγανότητά της, και µετά θα γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες µονώσεως. Πριν από την µόνωση οι 
σωλήνες που θα µονωθούν θα καθαρισθούν και θα απολιπανθούν µε επιµέλεια. 

Κατά την εγκατάσταση, ο µονωτικός σωλήνας σχίζεται κατά µήκος και τοποθετείται γύρω από τον 
σωλήνα νερού, και αλείφεται και στις δύο επιφάνειες της τοµής κόλλα. Ο µονωτικός σωλήνας 
αφήνεται να στεγνώσει η κόλλα στον αέρα για λίγο (γίνεται δοκιµή µε το δάκτυλο όπου η κόλλα δεν 
πρέπει να δηµιουργεί κλωστές όταν ακουµπάται µε το δάκτυλο) και πιέζονται οι δύο άκρες σφικτά 
και κολλούνται. Για τα καµπύλα τµήµατα των σωληνώσεων, ο µονωτικός σωλήνας προετοιµάζεται 
σε ευθύγραµµο τµήµα και µετά αφού κολληθούν οι δύο άκρες του, σπρώχνεται επάνω από την 
καµπύλη. Η εφαρµογή των κοχυλιών στους σωλήνες θα γίνεται µε στεγανό και καλαίσθητο τρόπο. 
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ΕΙ∆Η ΚΡΟΥΝΟΠΟΙIΑΣ 
Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις υποδείξεις 
της Επιβλέψεως. 

Οι νιπτήρες θα φέρουν µπαταρίες ορειχάλκινες νικελοχρωµέ, επικαθήµενες, µίας οπής, βαρέως 
τύπου. Οι κρουνοί υδροληψίας θα είναι ορειχάλκινοι χρωµέ, σφαιρικού τύπου, µε έδρα TEFLON, 
διάφραγµα για εξοµάλυνση της ροής και κατάλληλο ακροστόµιο για σύνδεση πλαστικού σωλήνα. 

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς, θα έχουν διακόπτες αποµονώσεως της παροχής, σφαιρικού τύπου 
(BALL VALVES) µε πεταλούδα, ευθείς ή γωνιακούς κατά περίπτωση. 

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.  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, θα είναι 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ 2411/86, για γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες (σελ.34-36) 
θα είναι από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) σύµφωνα µε DIN 2950 και το ΕΛΟΤ 567, µε 
ενισχυµένα χείλη. 

• Βαλβίδες κωνικές (globe valves) 

Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσµό άνω των 
2000 kgr/cm², µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι και 2’’. Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι 
από χυτοσίδηρο µε φλάντζες. Θα έχουν βιδωτά άκρα, βιδωτό καπάκι και ορειχάλκινο δίσκο. Πίεση 
λειτουργίας 10 atm, για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 °C. 

Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το DΙΝ 3030. 

• Σφαιρικές Βαλβίδες (ball valves) 

Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό 
άνω των 2000 kgr/cm², για διαµέτρους µέχρι και 2’’. Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι από 
χυτοσίδηρο µε φλάντζες. 

Θα φέρουν χειρολαβή. Εσωτερικά θα υπάρχει µηχανισµός τύπου στρεφόµενης σφαίρας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης µορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από 
ΤΕFLΟΝ και θα είναι βαρέως τύπου. 

Θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές 
τους τουλάχιστον 10 atm, και θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις, στηριζόµενες και στις 
δύο πλευρές τους. 

Πίεση λειτουργίας 10 atm, για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 °C. 

Κατασκευή σύµφωνη µε το DΙΝ 3030. 

• Συρταρωτές Βαλβίδες (Gate Valves) 

Το σώµα και η κεφαλή των βαλβίδων θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε 
εφελκυσµό άνω των 2000 kgr/cm², µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι 3’’. Για µεγαλύτερες 
διαµέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο µε φλάντζες. 

Θα έχουν µη ανυψούµενο στέλεχος και συµπαγή σφηνοειδή ορειχάλκινο δίσκο. 
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Οι βαλβίδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης νερού στα 
δύο άκρα τους 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία 120 °C. Κατασκευήσύµφωνη µε το DIN 3030. 

• Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ορειχάλκινες «βαρέως τύπου» µε γλωττίδα από 
ερυθρό φωσφοριούχο ορείχαλκο και «λυοµένου πώµατος» για την επιθεώρηση του εσωτερικού 
µηχανισµού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαµέτρους µέχρι 2’’ και χυτοσιδηρές δια τις άνω των 
2’’, µε έδρα και εσωτερικό µηχανισµό από φωσφοριούχο ορείχαλκο. 

Στην δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούµενα µικροϋλικά φλάντζες και 
κοχλίες. 

Πίεση λειτουργίας 10 bar, για θερµοκρασία λειτουργίας 95 °C. 

Εναλλακτικά, το σώµα των βαλβίδων θα µπορεί να είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο 
ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό άνω των 2000 kgr/cm², µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι 3’’. 
Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο µε φλάντζες. 

Θα έχουν βιδωτό καπάκι και θα φέρουν εσωτερικό µηχανισµό τύπου στρεπτής γλωττίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση. 

Πίεση λειτουργίας 10 atm, για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 °C. 

Φίλτρo νερού  
Για την κατακράτηση των φερτών σωµατιδίων, θα τοποθετηθούν φίλτρα νερού σε κάθε κλάδο 
πλήρωσης.  

Το σώµα του φίλτρου θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε 
εφελκυσµό τουλάχιστον 2000 Kg/cm2, ή από χυτοσίδηρο και θα φέρει πώµα για αντικατάσταση ή 
καθαρισµό του εσωτερικού τµήµατος του φίλτρου. Θα είναι κατασκευασµένο για πίεση λειτουργίας 
10 Αtm και θερµοκρασία νερού µέχρι 120o C.  

Το  εσωτερικό  τµήµα του,  θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε οπές 0.8 - 1.2 
mm. 

Ταχυθερµοσίφωνας 
Το δοχείο των αντιστάσεων θα είναι από χαλκό ή από ειδικό πλαστικό καλυµµένο µε χαλκό. Οι 
αντιστάσεις θα είναι µονωµένες τριφασικές. Η συσκευή θα έχει έλεγχο ροής, έλεγχο από 
υπερθέρµανση, θερµικό ασφαλείας κλπ. 

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 
Η πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιµής θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ελληνικών 
Κανονισµών. 

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. 

Κρουνοί (βρύσες ποτίσµατος) 
Θα είναι σφαιρικού τύπου, ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι µε σφαίρα από κράµα χαλκού 
επιχρωµιωµένη και χειρολαβή χειρισµού. Θα έχουν είσοδο βιδωτή και έξοδο µε εξωτερικό 
σπείρωµα 3/4” και ακροσωλήνιο για την σύνδεση ελαστικού σωλήνα ποτίσµατος διαµέτρου ½”. 
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Σωληνώσεις δικτύου ηλιακών 
Οι χαλκοσωλήνες µέχρι την διάµετρο των Φ54 mm θα είναι σύµφωνοι µε το DIN 1786/1969 και για 
µεγαλύτερες διαµέτρους µε το DIN 1754/196,δηλαδή θα είναι ηµίσκληροι ελαφράς κατηγορίας 
κατασκευασµένοι από χαλκό φωσφορούχο deoxidesed ,αρσενικούχο ή µη αρσενικούχο και θα 
είναι καθαρός , οµαλός και ελευθερος  επιβλαβών ελαττωµάτων.  

Το πάχος των σωληνώσεων θα είναι σύµφωνο µε τον παρακάτω πίνακα: 

Oνοµαστική διάµετρος

(mm) 

Πάχος τοιχώµατος 

(mm) 

15 – 22 1,0 

28 - 42 1,5 

54 – 88,9 2,0 

108 2,5 

219 3,0 

 

Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί δοκιµές, µηχανικές και όχι παραµορφωτικές , σύµφωνα µε τους 
γερµανικούς κανονισµούς. 

Τα εξαρτήµατα θα είναι είτε τριχοειδούς συγκόλλησης,είτε µε συµπίεση βιδωτά ή 
φλαντζωτα,σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς.Οι καµπύλες θα κατασκευασθούν από 
υλικό ίδιων προδιαγραφών µε τους παρακείµενους σωλήνες και θα συγκοληθούν είτε µε 
ασηµοκόλληση είτε µε χαλκοκόλληση. 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων µε χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία της εγκατάστασης (πχ Boiler) θα 
γίνονται µέσω κατάλληλων συνδέσµων , οι οποίοι θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα ηλεκτρολυσης και θα είναι επισκέψιµες. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να αναγράφουν επ' αυτών την διάµετρο, το πάχος του τοιχώµατος και τις 
προδιαγραφές που πληρούν (π.χ. DIN 1786 κ.λ.π.). 

 

Θερµαντήρες νερού 
Θα είναι κατακόρυφου τύπου, κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 bar, πίεσης δοκιµής 13 bar  και 
ικανοί για θέρµανση του νερού σε θερµοκρασία µέχρι 90 οC. Κάθε θερµαντήρας θα περιλαµβάνει : 

• Κυλινδρικό δοχείο από ανθρακούχο χάλυβα St 37-2, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους 
Γερµανικούς κανονισµούς πιεστικών δοχείων (DIN 4801) µε σφαιρικούς πυθµένες. Εσωτερικά το 
δοχείο θα έχει προστατευτική επίστρωση κατάλληλη για πόσιµο νερό (επιψευδαργύρωση µε 
εκτόξευση εν θερµώ) 

• Εσωτερικό εναλλάκτη (σερπαντίνα) από χαλκοσωλήνα 

• Εξωτερική µόνωση, από πολυουρεθάνη τουλάχιστον 50 kgr / m3 δεύτερης γενιάς, µη τοξική, 
απαλλαγµένη από φθοριούχα και χλωριούχα παράγωγα, πάχους 5 cm τουλάχιστον  

• Εξωτερικά καλύµµατα, µεταλλικά, επί ισχυρού πλαισίου, βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή 

• Ράβδο µαγνησίου για αντιδιαβρωτική προστασία  

• Μια βαλβίδα ασφαλείας (Relief Valve) 

• Ένα µανόµετρο για την εσωτερική πίεση του κάθε θερµαντήρα 

• Μία συστοιχία οργάνων στην είσοδο του κρύου νερού, αποτελούµενη από βάνα - φίλτρο τύπου 
Υ - µανόµετρο - αντιπληγµατική διάταξη - βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνες σε διάταξη by – pass 

• Ηλεκτρική αντίσταση  
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• Στόµια σύνδεσης των σωληνώσεων εισόδου και εξόδου του ζεστού νερού χρήσης 

• Στόµια σύνδεσης των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής του νερού θέρµανσης 

• Στόµιο σύνδεσης µε το δίκτυο παροχής 

• Στόµιο εκκένωσης 

• Στόµια σύνδεσης των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής από τους ηλιακούς συλλέκτες 

Ενδεικτικός Τύπος boiler : Calpak CLS2 500 
 
Υδραυλικό κίτ 
Το υδραυλικό κίτ θα είναι κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση και πρέπει να τοποθετείται κάθετα 
για την σωστή λειτουργία του συστήµατος εξαερισµού.  

Θα περιλαµβάνει: 

• Aντλία κυκλοφορίας 

• Βαλβίδα εξισσορόπησης SETTER Inline UN 

• ∆εξαµενή εξαερισµού µε βαλβίδα αφαίµαξης 

• Βαλβίδα εξαερισµού 

• Μανόµετρο 

• Θερµόµετρο 

• Ανακοπή σφαιροειδούς βάνας µε στρόφιγγα πλήρωσης και αποστράγγισης και 
ενσωµατωµένη βαλβίδα ελέγχου 

• Ανακοπή σφαιροειδούς βάνας µε βαλβίδα ασφαλείας 

• Βαλβίδα ασφαλείας 

• Συνδεσµος ADG 

• Μονωτικό κουτί συσκευασίας 

• Ηλεκτρονικό ρυθµιστή 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας:  κύκλωµα ροής (πλευρά εξαερισµού): 180°C 

          κύκλωµα επιστροφής (πλευρά άντλησης): 120°C 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar 

πίεση απόκρισης βαλβίδας ασφαλείας: 6 bar 

Σωλήνας εξαερισµού: Βαµµένο ατσάλι 

Εξαρτήµατα περιβλήµατος βαλβίδας: Oρείχαλκος 

Εσωτερικά εξαρτήµατα: Ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος και πλαστικό. 

Άνοιγµα παρατήρησης: Βορικό πυρίτιο 

∆ακτυλιοειδείς σφραγίσεις: EPOM 

Oι επίπεδες σφραγίσεις µε αντοχή στην υψηλή θερµοκρασία είναι κατάλληλες για 

χρήση στις ηλιακές εφαρµογές. 

Μονωτικό υλικό: ΕΡΡ 

Ενδεικτικός Τύπος  ηλιακού σταθµού : Calpak FlowSol S/7+ deltasol ES full kit inverter 
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Ηλιακοί συλλέκτες 
Οι επιλεκτικοί συλλέκτες θα έχουν χαρακτηριστικά τουλάχιστον όπως στον πίνακα 5.10, σελ.134 της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010, δηλ. συντελεστή µηδενικών απωλειών no≥0,77, συντελεστή θερµικής 
απώλειας ηλιακού συλλέκτη a1≤3,75W/(m2K) και θερµοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή θερµικής 
απώλειας a2≤0,015W/(m2K2). 

Συλλέκτης διανοµής νερού.  
Ο συλλέκτης θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση µέχρι 10 Atm. 

Στο σώµα του συλλέκτη θα ανοιχθούν οπές στις οποίες θα συγκολληθούν αναµονές για την 
σύνδεση µε το δίκτυο σωληνώσεων καταλλήλου µήκους, έτσι ώστε τα κέντρα των βανών που θα 
τοποθετηθούν να είναι στο ίδιο ύψος.  

Ο συλλέκτης θα έχει αναµονές για σύνδεση µανοµέτρου και θερµοµέτρου. 

Οι συλλέκτες θα έχουν διάταξη αποχέτευσης. 

Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης 

Θα  είναι κατάλληλοι  για  δίκτυο  ζεστού  νερού  χρήσης  θερµοκρασίας 80 OC, µέγιστης πίεσης 6 
bar, µε ορειχάλκινο σώµα, πτερωτή από πολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο άξονα και έδρανα από 
γραφίτη. Η σύνδεση τους µε το δίκτυο θα γίνει µε ρακόρ. 

Τα χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. 

Οι ηλεκτροκινητήρες τους θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί ανάλογα µε την ισχύ τους, κατάλληλοι 
για δίκτυο 220V/50Hz, βαθµού προστασίας ΙΡ42 µε κλάση µόνωσης F, σταθερού αριθµού στροφών. 

Αναµικτήρας νιπτήρα  
Θα έχει ονοµαστική διάµετρο ½’’  ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος κατάλληλος για παροχή νερού σε 
νιπτήρες µε στρεφόµενο ράµφος και ειδικό στόµιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και 
οµαλή εκροή του ύδατος. Θα φέρει χειρολαβές µεγάλου µεγέθους για την ρύθµιση παροχής. Οι 
διαστάσεις του στρεφοµένου ράµφους του αναµικτήρα πρέπει να είναι αντίστοιxες προς τις διαστάσεις 
του νιπτήρα ή του νεροxύτη που εξυπηρετεί. 

Αναµικτήρας νεροχύτη  
Θα έχει ονοµαστική διάµετρο ½’’ ή ¾’’ ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος κατάλληλος για παροχή νερού 
σε νεροχύτη µε στρεφόµενο ράµφος και ειδικό στόµιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και 
οµαλή εκροή του ύδατος.Θα φέρει χειρολαβές µεγάλου µεγέθους για την ρύθµιση παροχής. Οι 
διαστάσεις του στρεφοµένου ράµφους του αναµικτήρα πρέπει να είναι αντίστοιxες προς τις διαστάσεις 
του νιπτήρα ή του νεροxύτη που εξυπηρετεί. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC 
Όλο το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του κτιρίου θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC. Οι 
σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 
ατµοσφαιρών σύµφωνα µε το DIN 8061/8062/19531 και τις Ελληνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 686 
και ΕΛΟΤ 9 . 

Τα εξαρτήµατα συνδέσεως (µούφες, καµπύλες, ηµιταύ, ταυ καθαρισµού κλπ.) θα είναι επίσης από 
PVC κατάλληλα για σύνδεση µε συγκόλληση µε χρήση ειδικής κόλλας ύστερα από σχετική έγκριση 
της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων και το βάρος των σωλήνων για όλους τους εντός του κτιρίου 
σωλήνες θα είναι σύµφωνο µε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα: 

Εξωτερική διάµετρος     Πάχος τοιχώµατος    Βάρος σωλήνα 
Φ 40 mm      1,8 mm     0,33 kg/m 
Φ 50 mm      1,8 mm     0,42 kg/m 
Φ 63 mm      1,9 mm     0,56 kg/m 
Φ 75 mm      2,2 mm     0,78 kg/m 
Φ 100 mm      3,0 mm     1,38 kg/m 
Φ 125 mm      3,7 mm    2,12 kg/m 
Φ 140 mm      4,1 mm     2,65 kg/m 
Φ 160 mm      4,7 mm     3,44 kg/m 
Φ 200 mm      5,9 mm     5,37 kg/m 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Μέτρο ελαστικότητας     DIN 53457 
Αντοχή σε εφελκυσµό    DIN 53455 
Επιµήκυνση σε θραύση    ISO/R 527 
Αντοχή σε κρούση    DIN 53453 
Αντοχή σε κάµψη     DIN 53452 
Αντοχή σε θλίψη     DIN 5345 

ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Πυκνότητα      ISO 4439 
Συντελ.γραµµικής διαστολής 
Συντελ.θερµικής αγωγιµότητας  DIN 52612 
Απορροφητικότητα σε νερό    DIN 8061 
Ειδική θερµότητα 
Σηµείο  VICAT      DIN 53460 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Επιφανειακή αντίσταση    DIN 5348 
Ειδική αντίσταση     DIN 53482 
∆ιηλεκτρική σταθερά σε 10 4 Hz ASTM  D150-657 
∆ιηλεκτρική σταθερά σε 800 Hz   DIN 53483 

Οι σωλήνες αποχετεύσεως επιφανειακών δικτύων θα είναι από σκληρό PVC 100, κατά DIN 
8061/8062/1953 και ΕΛΟΤ 686. 

Οι σωλήνες αποχετεύσεως υπογείων δικτύων θα είναι: 

• από σκληρό PVC 100, κατά ISO DIS 4435, VSM 18305/18332 και ΕΛΟΤ 476 (σειρά 51), 

• από σκληρό PVC 100, κατά ISO DIS 4435, DIN 19534 και ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41), 

• από σκληρό PVC 100, κατά VSM 18305/18332 και ΕΛΟΤ 476 (σειρές 81 & 127) 
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Η σύνδεση των σωλήνων επιτυγχάνεται : 

1. Με µούφα διαµορφωµένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα σε σχήµα ποτηριού και συγκόλληση µε 
ειδική κόλλα ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα. 

2. Με µούφα διαµορφωµένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
ανθεκτικό στην θερµοκρασία και στα διάφορα λύµατα των οικιακών και των περισσοτέρων 
βιοµηχανικών αποχετεύσεων. 

Οι σωλήνες από u-PVC κατά ΕΛΟΤ 476/81 συνδέονται µε µούφα και ελαστικό παρέµβυσµα. Στις 
περιπτώσεις αυτές το άκρο που σφηνώνεται στην µούφα διαµορφώνεται έτσι ώστε να έχει 
κωνικότητα περίπου 15 µοίρες. 

Κατά την συναρµολόγηση πρέπει το εισερχόµενο άκρο να απέχει από το βαθύτερο σηµείο της 
µούφας 10 mm περίπου. ∆εν επιτρέπεται ελεύθερο µήκος σωλήνα ανάµεσα σε δύο µούφες 
µεγαλύτερο από 2 m. Τα ειδικά τεµάχια δεν πρέπει να κόβονται και πρέπει να εισχωρήσουν σε όλο 
το βάθος της µούφας. Σε ειδικές περιπτώσεις οι σωλήνες αυτοί επιτρέπεται να κολλούνται (π.χ. 
αξιοποίηση σε µικρά µήκη). Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά σωλήνες µε 
µούφα, η δε κόλληση γίνεται µε συγκολλητική ύλη που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Σωλήνες 
συγκολλούµενοι δεν παραλαµβάνουν συστολοδιαστολές. 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σωλήνων γίνεται ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης, σύµφωνα 
µε τα παρακάτω : 

1. Υπόγεια δίκτυα. 

Το βάθος τοποθετήσεως του σωλήνα επηρεάζεται από τα στατικά και δυναµικά φορτία, την 
σύσταση του εδάφους και την συµπίεση αυτού και δεν πρέπει να είναι µικρότερο από ένα µέτρο (1 
m).  

Το πλάτος της τάφρου πρέπει να είναι 30 cm µεγαλύτερο από την εξωτερική διάµετρο της µούφας. 
Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα. 
Στην συνέχεια δηµιουργείται στρώµα πάχους 10 cm από άµµο ή καλά κοσκινισµένο χώµα, και 
κατόπιν τοποθετούνται οι σωλήνες. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια πρέπει να εδράζονται καλά 
στο στρώµα της άµµου. 

Οι σωλήνες κατά την εγκατάσταση δεν πρέπει να κάµπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και 
την κατακόρυφη έννοια για την δηµιουργία καµπύλης, παρά µόνον οριζόντια ή κατακόρυφα. Για 
µεγάλες διαµέτρους ή για αλλαγές διευθύνσεως µεγαλύτερης γωνίας από την επιτρεπόµενη, 
επιβάλλεται η χρησιµοποίηση ειδικού εξαρτήµατος (καµπύλη). 

Πριν την σύνδεση, καθαρίζεται καλά από µέσα η µούφα του σωλήνα και η εξωτερική επιφάνεια του 
ευθέως άκρου. Τοποθετείται ο ελαστικός δακτύλιος στην θέση που υπάρχει στην µούφα. Για την 
σύνδεση, σπρώχνουµε τον σωλήνα περιστροφικά µε τα χέρια. Για διάµετρο σωληνώσεων 
µεγαλύτερη από 110 mm, χρησιµοποιείται ξύλινος ή µεταλλικός µοχλός. 

Για τους σωλήνες που συνδέονται µε κόλλα, µετά τον καθαρισµό από χώµατα κ.λ.π., γίνεται 
καθάρισµα της µούφας και του φρεζαρισµένου άκρου µε ακετόνη. Κατόπιν γίνεται προσεκτικά η 
επάλειψη µε ειδική κόλλα και αφού αφεθεί 15 sec για να στερεοποιηθεί η κόλλα, γίνεται η σύνδεση 
µε την εισαγωγή του φρεζαρισµένου άκρου στην µούφα. 

Για διαµέτρους µεγαλύτερες των 90 mm, η επάλειψη πρέπει να γίνεται από δύο άτοµα συγχρόνως. 
Μετά την σύνδεση απαιτείται να παρέλθουν 24 ώρες προτού το δίκτυο τεθεί σε λειτουργία. 

Τα διάφορα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα, όπως γωνιές, πώµατα, καµπύλες, 
συστολές, διακλαδώσεις, πρέπει να στηριχθούν και να αγκυρωθούν µε µπετόν. Όταν η 
εγκατάσταση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων δεν γίνεται αµέσως, πρέπει να αποθηκεύονται 
σε έδαφος επίπεδο και σκιερό. 

Μετά την σύνδεση του σωλήνα, γεµίζεται η τάφρος µε άµµο ή χώµα κοσκινισµένο που δεν περιέχει 
πέτρες µεγαλύτερες από 20 mm, µε κάλυψη µέχρι 30 cm επάνω από τον σωλήνα, και συµπιέζεται 
πολύ καλά κυρίως στα πλευρά του αγωγού. Το υπόλοιπο ύψος της τάφρου γεµίζεται µε κοινό 
χώµα. 

 39



Στην περίπτωση εγκαταστάσεως δικτύου σε µή σταθερά εδάφη (µαλακό έδαφος, υψηλός υδάτινος 
ορίζοντας κ.λ.π.) θα πρέπει πρώτα να δηµιουργηθεί η κατάλληλη θεµελίωση. 

2. Κάτω από δρόµους. 

Στην περίπτωση αυτήν, πρέπει να προστατεύονται οι σωλήνες και οι διπλές µούφες, µέσα σε 
προστατευτικό τµήµα σωλήνα από άλλο υλικό. Για την εκλογή της διαµέτρου του προστατευτικού 
σωλήνα, που πρέπει να έχει κατάλληλα υποστηρίγµατα για την εξουδετέρωση των κραδασµών, 
πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η εύκολη εισαγωγή διπλών µουφών κ.λ.π. Μία άλλη τεχνική είναι το 
µπετονάρισµα του αγωγού που βρίσκεται κάτω από τον δρόµο. 

3. Σε επιφανειακά δίκτυα. 

Για χρήση σε επιφανειακά δίκτυα, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα εξής : 

1. Οι σωλήνες δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένοι στην ηλιακή ακτινοβολία, και να βρίσκονται σε 
αρκετά µεγάλη απόσταση από αντικείµενα που εκπέµπουν θερµότητα, διότι είναι δυνατόν να 
προκληθεί αλλοίωση των σωλήνων. 

2. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια προφύλαξης των σωλήνων από τις χαµηλές θερµοκρασίες ή να 
ληφθεί µέριµνα για το άδειασµα των αγωγών, ώστε να µην προκληθούν ζηµιές από το πάγωµα του 
νερού. 

3. Οι σωλήνες πρέπει να στηρίζονται µε τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται µόνον η κατά µήκος κίνηση 
λόγω συστολής ή διαστολής του σωλήνα από τις διαφορές θερµοκρασίας, χωρίς να 
αποσυνδέονται. Οι αποστάσεις στηρίξεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

4. Οι αλλαγές διευθύνσεως και οι διακλαδώσεις (γωνίες - τάφ) πρέπει να βρίσκονται µεταξύ των 
σηµείων στήριξης του αγωγού. 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Γενικές συστάσεις για οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές αγωγών 

σε διάφορες θερμοκρασίες νερού 
Εξωτερική Διάμετρος         Αποστάσεις στηρίξεως αγωγών 
          Οριζόντιοι           Κάθετοι 
De      20 o C    30 o C    40 o C    50 o C 
mm       cm     cm     cm     cm     cm 
16       75     60     40     ‐     80 
20       85     70     50     ‐     90 
25       90     75     55     45     100 
32       100     85     65     50     120 
40       110     100    80     60     140 
50       125     115    95     70     160 
63       140    130    110     85     180 
75       150    140     120    95     200 
90       165     155    135     105     220 
110       185    175     155    120     240 
140       215     205     185     160     250 
160       225    215     200     170    250 
225       250     240    225    200    250 

 

Η στήριξη των αγωγών γίνεται µε µεταλλικούς δακτυλίους από χαλυβδοέλασµα πάχους 
τουλάχιστον 2 mm, σχήµατος διπλού "Ω", διαµορφωµένους κατάλληλα µε γαλβανισµένους κοχλίες 
συσφίξεως και στηρίξεως. 
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Οι δακτύλιοι αυτοί, δεν πρέπει να σφίγγουν τον σωλήνα, και τα άκρα τους πρέπει να είναι 
στρογγυλεµένα για να µην τον πληγώνουν. Για µεγαλύτερη προφύλαξη, συνιστάται η 
χρησιµοποίηση δακτυλίων από πλαστική ύλη, που παρεµβάλλεται µεταξύ του αγωγού και των 
µεταλλικών δακτυλίων των σφιγκτήρων. Τα στηρίγµατα πριν από την εγκατάστασή τους θα έχουν 
υποστεί καλό καθάρισµα και ψυχρό γαλβάνισµα. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΣΜΟΠΑΓΙ∆ΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 

Θα είναι για τους νιπτήρες και νεροχύτες τύπου U από πλαστικό υλικό αντοχής µέχρι και 100° C . 

Το ελάχιστο ύψος αποµόνωσης (βύθισµα νερού) , για σωληνώσεις σύνδεσης µέχρι DN 50, είναι 70 
mm . 

Η εσωτερική διάµετρος σωληνοειδούς οσµοπαγίδας τύπου U δεν µπορεί να είναι µικρότερη από : 

 32 mm για νιπτήρες 

 40 mm για ντουζιέρες και νεροχύτες 

 70 mm για οµαδικά ουρητήρια και sink. 

Σε κάθε περίπτωση η εσωτερική διάµετρος της εξόδου της οσµοπαγίδας τέτοιου τύπου θα είναι ίση 
µε την διάµετρο της αντίστοιχης σωλήνας σύνδεσης. 

ΟΣΜΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ (ΣΙΦΩΝΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ) 

Θα είναι πλαστικές, αντοχής µέχρι 100 °C είτε χυτοσιδηρές µε εσωτερική επικάλυψη σµάλτου 
υάλου ή εποξειδικής ρητίνης. 

Σχετικά πρότυπα DIN 19541, 1209, 1210, 1260 

Η σχάρα στο άνω µέρος τους θα είναι αφαιρετή, θα ενσωµατώνεται στο φρεάτιο της οσµοπαγίδας 
δαπέδου µε κοχλίωση και θα είναι από µη οξειδούµενο υλικό. 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΣΜΟΠΑΓΙ∆Α (ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ) 

Θα κατασκευασθεί από υλικά όπως οι σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, ίδιας 
αντοχής και προδιαγραφών. 

Θα φέρει σίφωνα τύπου U και δύο στόµια καθαρισµού στα άκρα του σίφωνα. Θα είναι κλειστού 
τύπου. 

Πριν τον σίφωνα τα φέρει διακλάδωση - ταυ από τη οποία θα αναχωρεί πλαστικός σωλήνας Φ100 
µε την βαλβίδα αερισµού (µίκα). 

Το πάχος του τοιχώµατος της βαλβίδας αερισµού θα είναι τουλάχιστον 3mm και η ελεύθερη 
διατοµή ανοίγµατός της θα είναι τουλάχιστον 3600 mm². 

ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΑ) 

Κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό µε τις σωληνώσεις.  

Τα πώµατά τους θα είναι πλαστικά, πάχους τουλάχιστον τριών χιλιοστών και θα φέρουν κεφαλή ή 
εσοχή τυποποιηµένης µορφής για την εύκολη αποκοχλίωσή τους.  

Η διάµετρος του σωληνοστοµίου θα είναι πάντα η ίδια µε αυτή του σωλήνα. 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 

Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγµατα ή αναρτήσεις σε αποστάσεις: 

• Για κατακόρυφες στήλες ανά 4m. 

• Για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2m. 

• Σ’ όλα τα σηµεία όπου υπάρχουν σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια. 
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Τα στηρίγµατα θα αποτελούνται από : 

• ∆ιµερή λάµα 30x3mm µε κοχλίες σύσφιξης (σέλλα). 

• Εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασµών και ήχων, επίσης διµερή. 

• Το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτοµηµένη ράβδο από χάλυβα διαµέτρου 3/4", 
ελαιοχρωµατισµένη (όπως και η σέλλα) µε δύο (2) στρώσεις µίνιου και δύο (2) στρώσεις 
ελαιοχρώµατος. 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις, θα 
τοποθετούνται υψηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώµατα του φρεατίου, 
εδραζόµενα στον από ισχνό σκυρόδεµα πυθµένα, θα κατασκευάζονται από µπετόν, µε την 
απαιτουµένη προσοχή, ώστε να µην µείνουν κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. 

Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου, θα επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας ενός 
µέρους τσιµέντο προς δύο µέρη άµµου θαλάσσης, µε λείανση της επιφανείας τους µε µυστρί, 
χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεµάχια που διαµορφώνουν τους αύλακες στον πυθµένας του 
ορύγµατος στην θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200 
Kgr τσιµέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, επάνω στο οποίο θα διαµορφώνεται αυλάκι µε 
ενσωµάτωση σ' αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ, καµπύλου ή διακλαδώσεως Υ (κοβόµενο κατά 
την έννοια του άξονά του), προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή στους 
συµβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα, από τους οποίους ο ένας 
απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να µην διακόπτεται η συνέχεια της ροής 
του γενικού αγωγού. 

Τα φρεάτια µέσα στο κτίριο θα είναι κλειστού τύπου, δηλαδή δεν θα διακόπτεται η συνέχεια της 
σωλήνωσης µέσα σε αυτά. Στο σηµείο διέλευσης του σωλήνα από το φρεάτιο θα τοποθετείται το 
σωληνοστόµιο ελέγχου. 

Τα φρεάτια θα φέρουν στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της 
στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων, θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που βρίσκονται 
σε θέσεις απ' όπου διέρχονται οχήµατα, θα φέρουν καλύµµατα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα 
σχετικά φορτία. 

Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συντρέχουν, και που 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την αναφερόµενη στους πίνακες 6 & 22 της ΤΟΤΕΕ 2412/86, 
βάσει της διαµέτρου των σωλήνων και την θέση τους σε σχέση µε το κτίριο (εντός ή εκτός κτιρίου). 

Για φρεάτια µεγαλύτερα 50x60 cm η οροφή τους θα καλύπτεται µε οπλισµένο σκυρόδεµα όπου θα 
διαµορφώνεται άνοιγµα 50x60 cm για να τοποθετείται το αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυµµα εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς χρησιµεύουν για την συλλογή των λυµάτων και την διάθεσή τους στο 
εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως. Για τους υδραυλικούς υποδοχείς ισχύουν : 

• Η Τ.Ο. Τ.Ε.Ε. 2412/86. 

• Είδη υγιεινής εκ πορσελάνης-ορισµοί, χαρακτηριστικά ποιότητος και δοκιµασία Ελληνικό 
Πρότυπο NHS 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΛΕΚΑΝΗ WC Α.Μ.Ε.Α. 

Η λεκάνη ΑΜΕΑ θα είναι λευκή, από πορσελάνη εγχώρια µε ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες βίδες 
στερέωσης και ελαστικά παρεµβύσµατα. Θα διαθέτει οµαλές καµπύλες, κατάλληλες διαστάσεις και 
θα τοποθετείται σε ύψος 45 έως 48cm από το δάπεδο. Ο άξονας της λεκάνης θα είναι 
τοποθετηµένος σε απόσταση τουλάχιστον 50cm από τον πλαϊνό τοίχο ενώ στην ελεύθερη πλευρά 
της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος ελαχίστου πλάτους 80cm για την πλευρική προσέγγιση 
αµαξιδίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των 
χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου µεταλλικού σκελετού µε Η και σιδηρογωνιές), έτσι ώστε να 
µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 150kg. Τα στηρίγµατα θα ενσωµατωθούν στον τοίχο και στο 
δάπεδο µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα στερέωσης. 

Η θέση του στοµίου εκροής των ακαθάρτων (πίσω εκροή ή κάτω εκροή) καθορίζεται στη µελέτη 
ανάλογα µε την θέση του σηµείου συνδέσεως µε τους σωλήνες αποχετεύσεως, και θα έχει 
εσωτερική διάµετρο DN 100. 

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από : 

• Ειδικό εργονοµικό πλαστικό κάθισµα από ενισχυµένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο 
για το σχήµα της λεκάνης, χρώµατος λευκού. 

• Χαρτοθήκη από λευκή υαλώδη πορσελάνη, ηµιχωνευτή. Το χαρτί υγείας θα βρίσκεται σε 
σηµείο προσιτό σε άτοµο καθήµενο στη λεκάνη και σε ύψος 60 έως 70cm από το δάπεδο. 
Θα διαθέτει µηχανισµό παροχής χαρτιού φύλλο – φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιµο σε µονόχειρες. 

• Καζανάκι χαµηλής πιέσεως. Σε κάθε περίπτωση ο µηχανισµός του θα πρέπει να 
ενεργοποιείται µε εύχρηστο χειριστήριο και θα τοποθετείται σε σηµείο προσιτό στον 
χρήστη. 

• Κάλαθο περιορισµένου βάθους ο οποίος θα στερεώνεται στον τοίχο κάτω από τη 
χειρολαβή τοίχου µε εύκολο άνοιγµα. 

• Χειρολαβές οι οποίες θα ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Θα έχουν διάµετρο 3,5 έως 4cm και θα εξέχουν 3,5 έως 4cm από τον τοίχο 

• Θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι καλά στερεωµένες ώστε να αντέχουν βάρος 
100kg  

Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη τοίχο, σε ύψος µεταξύ 75 έως 80cm (35cm ψηλότερα από τη λεκάνη), 
θα πρέπει να υπάρχουν: 

• οριζόντια χειρολαβή µήκους 95 έως 105cm η οποία θα απέχει 30cm από τον πίσω τοίχο 
και θα εξέχει 40cm από το πρόσθιο µέρος της λεκάνης 

• χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης σε απόσταση 30 έως 35cm από τον άξονα 
της λεκάνης και σε ύψος 75 έως 80cm από το δάπεδο και θα είναι ανελκυόµενη µε 
δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Πρέπει να στερεώνεται καλά ώστε να 
αντέχει δυνάµεις προς όλες τις κατευθύνσεις (κάθετα, πλάγια και οριζόντια) τουλάχιστον 
1000N (βάρος 100 kg τουλάχιστον) κατά κατεύθυνση, και το µήκος της θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο κατά 10cm από το µήκος της λεκάνης  

• στην περίπτωση που ο άξονας της λεκάνης δεν τοποθετείται πλησίον του τοίχου τότε θα 
τοποθετούνται δύο ανακλινόµενες χειρολαβές εκατέρωθεν. 

 

ΛΕΚΑΝΗ WC ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ) ΤΥΠΟΥ 

Η λεκάνη αποχωρητηρίου επίπεδου (τουρκικού) τύπου θα είναι κατασκευασµένη από λευκή 
πορσελάνη εγχώρια µε µε διαµόρφωση αχιβάδας για την διανοµή του νερού πλύσης και µε στόµιο 
εξόδου νερού και από το µπροστινό τµήµα της, διαστάσεων περίπου 50x60cm. Η λεκάνη θα 
συνδέεται µε το δίκτυο αποχέτευσης µέσω πλαστικής παγίδας (σιφώνι) Φ-100mm/6atm. 

 43



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 

Οι νιπτήρες θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου ορθογωνικοί, διαστάσεων 58x46 cm κατάλληλοι για 
τοποθέτηση στον τοίχο και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα υλικά: 

• Χυτοσιδερένια στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

• Βαλβίδα εκροής επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη διαµέτρου 1 1/4¨ µε πώµα και αλυσίδα 
συγκράτησης. 

• Σιφώνι επιχρωµιωµένο ή επινικελωµένο διµερές που θα προσαρµόζεται στη βαλβίδα µε 
λυόµενο σύνδεσµο. 

• Αναµικτήρα ζεστού-κρύου νερού ενός τεµαχίου  

 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Α.Μ.Ε.Α. 

Ο νιπτήρας Α.Μ.Ε.Α. θα είναι ανατοµικός, κατασκευασµένος από λευκή υαλώδη πορσελάνη, µε 
στρογγυλεµένες άκρες, θα φέρει διάταξη για υπερχείλιση µε ελάχιστες διαστάσεις 60Χ60cm. Θα 
συνοδεύεται από χυτοσιδερένια στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση, βαλβίδα εκκενώσεως, 
ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο σιφώνι µε σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης, κρουνό 
κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο και χαλκοσωλήνες για τη σύνδεση του κρουνού µε το 
δίκτυο κρύου νερού µε τα απαραίτητα ρακόρ. Θα τοποθετείται βρύση ρυθµιζόµενης ανάµειξης 
ζεστού κρύου µε µακρύ ράµφος και χειριστήριο ή αυτόµατης ανάµειξης µε φωτοκύτταρο. Θα 
περιλαµβάνεται σύστηµα αυτοκαθαρισµού και ασφάλεια αντιµπλοκαρίσµατος. 

Ο τρόπος εγκατάστασης του νιπτήρα θα γίνει ως εξής: 

Το πάνω µέρος του νιπτήρα θα τοποθετείται σε ύψος 78 έως 85cm από το δάπεδο ενώ το κάτω 
µέρος θα απέχει τουλάχιστον 70cm από το πάτωµα και η αποχέτευση δεν θα εµποδίζει τα γόνατα 
του χρήστη. Η στήριξη θα είναι τέτοια ώστε να αντέχει σε φόρτωση τουλάχιστον 150kg. ∆ίπλα στον 
νιπτήρα θα τοποθετηθεί ειδικό στήριγµα (χειρολαβή), σταθερό, αντιολισθηρό, µήκους περίπου 0,70 
µέτρων και µε το επάνω µέρος του σε ύψος 0,70 µέτρα από το δάπεδο. 

Θα τοποθετείται καθρέφτης µε την κάτω ακµή στα 90cm έως 1,00m από το δάπεδο, είτε πάνω από 
το νιπτήρα, είτε εφαρµοσµένος σε τοίχο. 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΑΓΚΟΥ 

Οι νιπτήρες θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου Oval διαστάσεων 61x52 cm κατάλληλοι για τοποθέτηση 
σε πάγκο και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα υλικά : 

• Χυτοσιδερένια στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

• Βαλβίδα εκροής επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη διαµέτρου 1 1/4¨ µε πώµα και αλυσίδα 
συγκράτησης. 

• Σιφώνι επιχρωµιωµένο ή επινικελωµένο διµερές που θα προσαρµόζεται στη βαλβίδα µε 
λυόµενο 

σύνδεσµο. 

• Αναµικτήρα ζεστού-φυσικού νερού ενός τεµαχίου (µε σταθερό ¨ρουξούνι¨). 

• Η κεφαλή θα είναι εφοδιασµένη µε φίλτρο  

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 

Προβλέπεται κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους ελάσµατος 0,8 χλσ. κατ’ 
ελάχιστο κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο µε λεκάνες( ή µία λεκάνη). Το πλάτος του 
νεροχύτη θα είναι 60 cm περίπου και το µήκος 180 cm (δύο λεκάνες) ή αναλόγου για την 
περίπτωση της µίας λεκάνης περίπου θα συνοδεύεται δε από : 

• Πλαστικό σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι) πάχους 3 mm 

• Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωµένη πλήρη µε τάπα και αλυσίδα (µια ανά λεκάνη). 
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• ∆ιπλό κρουνό για την ανάµειξη θερµού-κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο. 

• Πλαστικό σωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη). 

• Τεµάχια χαλκοσωλήνων συνδέσεως µε ρακόρ χρωµέ. 

• Γωνιακοί διακόπτες χρωµέ βαρέως τύπου. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 

Κάθισµα λεκάνης W.C. 

Τα καθίσµατα των λεκανών WC θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου, µε χρώµα της επιλογής της 
επίβλεψης. 

Χαρτοθήκες 

Οι χαρτοθήκες θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και 
ενδεικτικών διαστάσεων 15x15 cm. 

Καθρέπτες 

Θα είναι κατασκευασµένοι από τζάµι ¨µπιζουτέ¨ και θα έχουν άριστη επαργύρωση χωρίς 
φυσαλλίδες ή στηρίγµατα, ενδεικτικών διαστάσεων 42x60 cm. Θα στηρίζονται στον τοίχο µε 
βύσµατα και επιχρωµιωµένους κοχλίες των 6 mm, οι οποίοι θα έχουν διακοσµητικές κεφαλές. 

Σιφώνια νιπτήρων 

Τα σιφώνια των νιπτήρων µε διάµετρο 1 1/4¨ θα είναι ορειχάλκινα επιχρωµιωµένα µε αφαιρετό το 
κάτω µέρος τους. Τα σιφώνια θα συνοδεύονται από κυκλική επιχρωµιωµένη ροζέττα που θα 
καλύπτει το σηµείο της συνδέσεως τους µε τον σωλήνα αποχετεύσεως. 

Σαπουνοσπογγοθήκες 

Οι σαπουνοσπογγοθήκες των ντους θα έχουν λαβή και θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες 
για χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 30x15 cm. 

∆ιπλά άγγιστρα 

Τα διπλά άγκιστρα θα είναι από λευκή πορσελάνη και κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Εταζέρα 

Οι εταζέρες θα είναι από λευκή πορσελάνη και θα έχουν µήκος περίπου 60 cm 

Σαπουνοθήκες 

Οι σαπουνοθήκες θα είναι από λευκή πορσελάνη κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και 
ενδεικτικών διαστάσεων 15x15 cm 

Σιφώνια νεροχυτών 

Τα σιφώνια νεροχυτών τύπου ¨βαρελάκι¨ διαµέτρου 1 1/2¨ θα είναι µολύβδινα και θα φέρουν πώµα 
καθαρισµού στο κάτω µέρος τους. Τα σιφώνια θα λειτουργούν και σαν λιποσυλλέκτες και θα έχουν 
διάµετρο 15 cm 

Σηµείωση: Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο τοποθετούνται όπου η αρχιτεκτονική 
µελέτη δεν προβλέπει ειδικές κατασκευές. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια της 
µελέτης. 

Η ακριβής θέση τους καθορίζεται στα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής µελέτης. Τα 
εξαρτήµατα στερεώσεως και στηρίξεως των διαφόρων υποδοχέων πρέπει να είναι κατάλληλα για 
το σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των υδραυλικών 
υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγµατα ή άλλοι τρόποι στηρίξεως από αυτούς που συνιστά ο 
κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων δεν θα γίνουν δεκτοί. 
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Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων µε το δίκτυο υδρεύσεως θα γίνει µε την βοήθεια ειδικού 
τεµαχίου από χαλκοσωλήνα εξωτερικής διαµέτρου 12 mm που θα έχει στα δύο άκρα του 
ορειχάλκινα ρακόρ µε κατάλληλο δακτύλιο στεγανότητας. 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ειδικά τεµάχια για την σύνδεση των βαλβίδων εκπλύσεως και όλων 
των άλλων εµφανών συνδέσεων θα είναι επιχρωµιωµένα. Πριν από κάθε τέτοια σύνδεση και στο 
ζεστό και στο κρύο νερό θα τοποθετηθεί κατάλληλος διακόπτης αποµονώσεως επιχρωµιωµένος, 
εκτός της περίπτωσης που το δίκτυο κατασκευάζεται από σωλήνες δικτυωµένου πολυαιθυλενίου. 

Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων µε τα δίκτυα αποχετεύσεως θα γίνει σύµφωνα µε τα 
σχέδια. Όπου η σύνδεση αυτή είναι επίτοιχη και εµφανής το σηµείο συνδέσεως θα καλύπτεται από 
κατάλληλη επιχρωµιωµένη ροζέττα. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
Το πυροσβεστικό δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα) ISO MEDIUM. 

Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα είναι σύµφωνη µε την ΤΟΤΕΕ 2411/86, και θα 
ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

H σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου, θα 
πραγµατοποιείται µε την χρήση µηχανικών συνδέσµων αυλακωτού τύπου για τυχόν διαµέτρους 
µεγαλύτερες των 2". 

Το σύστηµα αυτό είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να διαρκεί για όλη την ζωή του σωλήνα. 

Η περιφερειακή αυλάκωση δεν θα αφαιρεί µέταλλο από τον σωλήνα, και η ακεραιότητά της θα 
διατηρείται πλήρως. 

Τα υλικά αυτά λόγω της εύκαµπτης ελαστικής σχεδίασής τους επιτρέπουν την διαστολή και 
συστολή των σωληνώσεων, η οποία δηµιουργείται λόγω αλλαγών της θερµοκρασίας (είτε 
εξωτερικά, είτε εσωτερικά της σωλήνας). Η ανάγκη τοποθέτησης συστολικών εξαρτηµάτων 
εξαλείφεται, µε την κατάλληλη τοποθέτηση συνδέσµων τύπου flexible. 

Επίσης τα υλικά µπορούν εύκολα να αποσυναρµολογηθούν επιτρέποντας την συντήρηση ή την 
τροποποίηση του δικτύου σωληνώσεων. Το ελαστικό εσωτερικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης θα 
πρέπει να είναι από συνθετικό ελαστικό EPDM µε ανοχές θερµοκρασίας (-20C° ΕΩΣ + 110C°) και 
επιτυγχάνει πρόσθετα την αποµόνωση και απορρόφηση των θορύβων και των µεταδόσεων των 
δονήσεων. 

Το υλικό συνδέεται σε όλη την περιφέρεια του σωλήνα και συγκρατεί τα άκρα του από 
αποσύνδεση λόγω της πίεσης που εφαρµόζεται καθώς και λόγω άλλων δυνάµεων, έως την 
καθορισµένη µέγιστη πίεση εργασίας (35 bar). 

Οι σύνδεσµοι είναι σχεδιασµένοι για αυλακωτούς σωλήνες έτσι ώστε να παρέχουν µία 
αυτορυθµιζόµενη σύνδεση η οποία εξοµαλύνει την εγκατάσταση από πιέσεις, κενά και άλλες 
εξωτερικές δυνάµεις, ενώ ταυτόχρονα µειώνουν την ενοχλητική ανάγκη χρήσης ειδικών 
στηριγµάτων, διαστολικών κλπ. 

Αυλακωτοί Σύνδεσµοι 

Το περίβληµα του συνδέσµου συγκρατεί το εσωτερικό ελαστικό παρέµβυσµα από τις εσωτερικές 
πιέσεις του συστήµατος. Θα πρέπει να είναι χυτοσίδηρος ή ελατός σίδηρος σύµφωνα µε το ASTM 
A-47 µε παξιµάδια και βίδες σύµφωνα µε το ASTM - A - 183. 

Τα ελαστικά στεγανοποίησης των συνδέσµων θα πρέπει πάντοτε να έχουν λιπαντικό ώστε να 
έχουν σωστή συναρµολόγηση. Το λιπαντικό πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. Η ολοκληρωµένη λίπανση του ελαστικού παρεµβύσµατος εξωτερικά καθώς και στο 
σηµείο εδραίωσης και στο κλείδωµα είναι απαραίτητη για την αποφυγή του τσακίσµατος του. Η 
λίπανση βοηθά στην σωστή τοποθέτηση και ευθυγράµµιση του ελαστικού παρεµβύσµατος. 

Ο ανάλογος ελαστικός δακτύλιος πρέπει να επιλεχτεί για την αντίστοιχη λειτουργία. 

To ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης είναι EPDM µε Θερµοκρασίες λειτουργίας -20C έως 
110C. 

Οι σταθερές συνδέσεις (rigid coupling) ασφαλίζουν τον σωλήνα σε σταθερή θέση και "κλειδώνουν" 
το σηµείο σύνδεσης µε τον σωλήνα, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική συνέχεια. Για να επιτυγχάνεται το 
παραπάνω, οι σύνδεσµοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν διαγώνια άκρα ώστε να σφίγγει στο 
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εσωτερικό πλάγιο τµήµα των αυλακώσεων. Συνίσταται σε εγκαταστάσεις αυτού του τύπου να 
γίνεται έλεγχος ηλεκτρικής γείωσης για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση είναι σύµφωνη µε τους 
τοπικούς κανονισµούς. 

Σε περίπτωση που απαιτείται εύκαµπτη σύνδεση σωληνώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σύνδεσµοι τύπου flexible coupling. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ – ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε ειδικά τεµάχια 
µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας αυλακωτού τύπου.. 

Πρέπει να χρησιµοποιούνται, εάν απαιτείται, συστολικοί σύνδεσµοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα 
"ΕPDM", βίδες, παξιµάδια, για άµεση σύνδεση διαφορετικών διατοµών σωλήνων και σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές UL/ FM η ισάξιες. To ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης είναι EPDM µε 
Θερµοκρασίες λειτουργίας –20C έως 110C. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα, αγκυρούµενα σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός 
των περιπτώσεων που απαιτείται αγκύρωση, προκειµένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν 
εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα αναρτώνται από τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου µε τη βοήθεια ειδικών 
στηριγµάτων. Η στερέωση στα οικοδοµικά υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και 
κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοίή ειδικά 
εξαρτήµατα επαρκούς αντοχής για το συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο, αλλά πάντως όχι µικρότερης 
"ισοδύναµης" διατοµής από την αναγραφόµενη στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρµόζεται για ευθείες διαδροµές σωλήνων, και όχι για περιπτώσεις 
αλλαγών πορείας ή διακλαδώσεων, όπου η χρήση βανών, φλαντζών κ.λ.π. δηµιουργεί 
συγκεντρωµένα φορτία, οπότε και απαιτείται η τοποθέτηση στηριγµάτων και από τις δύο πλευρές. 

∆ιάµετρος Μέγιστη απόσταση  Μέγιστη απόσταση  Ελαχίστη διάµετρος 
σωλήνα στηριγµάτων για   στηριγµάτων για  ράβδου στηρίξεως 
(in)  οριζόντιες σωληνώσεις  κατακόρυφες σωληνώσεις  (mm) 

έως 1’’    2.5     2.5     10 

1 ¼’’    2.5     3.0     12 

1 ½’’    3.0     3.5     12 

2’’    3.0     3.5     12 

2 ½’’    3.5     4.5     16 

3’’    3.5     4.5     16 

4’’ και άνω   3.5    4.5     16 

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου θα κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής, για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου και 
ηλεκτροσυγκόλλησης. 

∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα, αυτές θα καλύπτονται από 
µολυβδόφυλλο πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm µεγαλύτερης από 
την διάµετρο του σωλήνα. Έτσι θα αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά.  

Το διάκενο ανάµεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε 
κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αµιάντου και σιλικόνη. 
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Τα τµήµατα του δικτύου που οδεύουν χωνευτά στο έδαφος ή σε οικοδοµικά στοιχεία, θα είναι 
προστατευµένα έναντι διαβρώσεων µε πισούχο εποξειδική ρητίνη κατά ASTM C-541 (ενδεικτικός 
τύπος ΕΠΟΞΥΤΑΡ της ΕΣΧΑ) σε δύο στρώσεις των 300 gr/cm². Μεταξύ των δύο στρώσεων δεν 
επιτρέπεται να µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 ωρών. Τα τµήµατα που 
οδεύουν ορατά σε χώρους, θα βαφούν µε δύο στρώσεις PRIMER και δύο στρώσεις βερνικόχρωµα 
στο χρώµα της προτιµήσεως της Eπίβλεψης. 

Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα ελεγχθούν ώστε να 
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφανείας. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, θα είναι 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86, για γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες (σελ. 34-
36).  Θα είναι από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) σύµφωνα µε DIN 2950 και το ΕΛΟΤ 
567, µε ενισχυµένα χείλη. 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ (BALL VALVES). 

Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό 
άνω των 2000 Kg/cm², για διαµέτρους µέχρι και 2".Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι από 
χυτοσίδηρο µε φλάντζες. 

Θα φέρουν χειρολαβή. 

Εσωτερικά θα υπάρχει µηχανισµός τύπου στρεφόµενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, που θα 
φέρει διάτρηση κατάλληλης µορφής.  

Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ και θα είναι βαρέως τύπου. Θα εξασφαλίζουν τέλεια και 
υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10 atm, και 
θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις, στηριζόµενες και στις δύο πλευρές τους. 

Πίεση λειτουργίας 10 atm, για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120°C. 

Κατασκευή σύµφωνη µε το DΙΝ 3030. 

ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ  ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ (GATE VALVES). 

Το σώµα και η κεφαλή των βαλβίδων θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε 
εφελκυσµό άνω των 2000 Kg/cm², µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι 3".Για µεγαλύτερες 
διαµέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο µε φλάντζες. 

Θα έχουν µη ανυψούµενο στέλεχος και συµπαγή σφηνοειδή ορειχάλκινο δίσκο. 

Ο Άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και όλα τα µέρη στεγανοποίησης από EPDM. 

Οι βαλβίδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης νερού στα 
δύο άκρα τους 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία 120°C. Κατασκευή σύµφωνη µε το DIN 3030. 

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. 

Οι βαλβίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ορειχάλκινες "βαρέως τύπου" µε γλωττίδα από 
ερυθρό φωσφοριούχο ορείχαλκο και "λυοµένου πώµατος" για την επιθεώρηση του εσωτερικού 
µηχανισµού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαµέτρους µέχρι 2" και χυτοσιδηρές δια τις άνω των 
2", µε έδρα και εσωτερικό µηχανισµό από φωσφοριούχο ορείχαλκο. 

Στην δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούµενα µικροϋλικά φλάντζες και 
κοχλίες. Πίεση λειτουργίας 10 bar, για θερµοκρασία λειτουργίας 95°C. 

Εναλλακτικά, το σώµα των βαλβίδων θα µπορεί να είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο 
ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό άνω των 2000 Kg/cm², µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι 
3".Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο µε φλάντζες.  

Θα έχουν βιδωτό καπάκι και θα φέρουν εσωτερικό µηχανισµό τύπου στρεπτής γλωττίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο.  

Θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση.  

Πίεση λειτουργίας 10 atm, για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120°C. 
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To ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης είναι EPDM µε Θερµοκρασίες λειτουργίας -20C έως 
110C. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑ EN12845 
Η κατασκευή του πυροσβεστικού συγκροτήµατος πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Ευρωπαικό 
Πρότυπο ΕΝ12845. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έχει εγκριθεί από το CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης). Τα µέλη του CEN (συµπεριλαµβανοµένου και της Ελλάδας) είναι δεσµευµένα να 
συµµορφώνονται µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του CEN/CENELEC, οι οποίοι καθορίζουν 
σαφώς ότι το παρόν Ευρωπαϊκό Πρότυπο θα θεωρείται Εθνικό Πρότυπο χωρίς καµία αλλαγή.  

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο βασίζεται στην εµπειρία των ορθών πρακτικών διαφόρων 
Ευρωπαϊκών Χωρών και καθιερώνει αρκετές εγγυήσεις ασφάλειας. Ένα Πυροσβεστικό 
Συγκρότηµα σχεδιασµένο και συναρµολογηµένο σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 12845 παρέχει έναν 
υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. 

 

 
 
Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 
Το πυροσβεστικό συγκρότηµα, θα συµµορφώνεται µε το πρότυπο ΕΝ12845 και αποτελείται από: 

1. Ένα κύριο ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα 

2. Ένα πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότηµα 

3. Μια βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία 

4. Τρεις ανεξάρτητους πίνακες αυτοµατισµού 

5. Κιτ αναρρόφησης 

6. Σύλλεκτη κατάθλιψης πλήρως εξοπλισµένο 

7. Πιεστικό δοχείο 

Συγκεκριµένα τα επι µέρους στοιχεία του αντλητικού περιγράφονται παρακάτω:  

Οριζόντια φυγοκεντρική αντλία κατά ΕΝ733 

Σώµα Χυτοσίδηρος 250 Π , τερωτή Χυτοσίδηρος 250 

Άξονας Ανοξείδωτος AISI420 

Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου δροµέα, κλάσης µόνωσης F 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι επιλογής της απολύτου ευθύνης του κατασκευαστή, ανάλογης 
ονοµαστικής ισχύος, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz και 2900 στροφών ανά λεπτό. 

Η στεγανοποιήση θα πετυχαίνεται µέσω µηχανικού στυπιοθλίπτη τυπικής (και όχι ειδικής) 
κατασκευής ώστε να διευκολύνεται η συντήρησή της. 

Η σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα πραγµατοποιείται µέσω ειδικού συνδέσµου µε αποστάτη 
προκειµένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τµήµατος, χωρίς να 
αποσυναρµολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-out design). 
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Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότηµα 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα επιλογή της απολύτου ευθύνης του κατασκευαστή, ανάλογης 
ονοµαστικής ισχύος, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz και 2900 στροφών ανά λεπτό. 

Αντλία 

Οριζόντια φυγοκεντρική κατά ΕΝ733 

Σώµα Χυτοσίδηρος 250  , Πτερωτή Χυτοσίδηρος 250 

Άξονας Ανοξείδωτος AISI420 

Η στεγανοποιήση θα πετυχαίνεται µέσω µηχανικού στυπιοθλίπτη τυπικής (και όχι ειδικής) 
κατασκευής ώστε να διευκολύνεται η συντήρησή της. Η αντλία µπορεί να αποδώσει το 140 % της 
παροχής στο 70 % της πίεσης από το σηµείο λειτουργίας. Η σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα 
πραγµατοποιείται µέσω ειδικού συνδέσµου µε αποστάτη προκειµένου να διασφαλίζεται η 
συντήρηση του υδραυλικού τµήµατος, χωρίς να αποσυναρµολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-
out design). 

Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότηµα θα εδράζεται µε αντικραδασµικά πέλµατα σε ισχυρής 
κατασκευής χαλύβδινη βάση. Θα συνοδεύεται από 2 εναλλασσόµενες µπαταρίες τροφοδοσίας. 

Η εγκατάσταση του πετρελαιοκίνητου συγκροτήµατος θα προβλέπει επαρκή αερισµό και απαγωγή 
των καυσαερίων της καύσης. 

Βοηθητική αντλία Jockey 

Κατακόρυφη, πολυβάθµια, φυγοκεντρική αντλία  

Χιτώνιο Ανοξείδωτο AISI304  , Πτερωτές Τεχνοπολυµερές 

Άξονας Ανοξείδωτος AISI304 

Η στεγανοποιήση θα πετυχαίνεται µέσω µηχανικού στυπιοθλίπτη τυπικής (και όχι ειδικής) 

κατασκευής ώστε να διευκολύνεται η συντήρησή της. 

Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, κλάσης µόνωσης F 

Τάση 3~400V/50HZ 

Στροφές 2900 rpm Προστασία IP55 

Αντλία και ηλεκτροκινητήρας απ' ευθείας συζευγµένα. 

Βάσει του προτύπου ΕΝ12845, κάθε αντλία του συγκροτήµατος πρέπει να ελέγχεται από 
ξεχωριστό πίνακα αυτοµατισµού. Όλοι οι πίνακες θα συνοδεύονται από αναλυτικά ηλεκτρολογικά 
σχέδια 

Ηλεκτρικός πίνακας αυτοµατισµού πετρελαιοκίνητου συγκροτήµατος 

Ερµάριο µεταλλικό µε αντισκωριακή βαφή, προστασίας IP55. 

Μια πρόσοψη µε δύο αµπερόµετρα ένδειξης φόρτισης µπαταριών. 

Επιλογικό διακόπτη ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ µε κλειδί το οποίο βγαίνει µόνο στη θέση ΑUTO. 

∆ύο φορτιστές µπαταριών 3 Α ή 6 Α. 

Ένα διακόπτη µε χερούλι στην πόρτα για το βοηθητικό κύκλωµα (η πόρτα ανοίγει µόνο στη θέση 
OFF). 

Θερµοµαγνητικό διακόπτη για την αντίσταση θερµάνσεως της µηχανής. 

∆ύο µπουτόν εκκίνησης, ένα µπουτόν παύσης µηχανής. 

∆ύο ασφάλειες, ένα µπουτόν RESET για τις βλάβες, κλεµµοσειρά συνδέσεων για BMS ή PLC. 
Στην πρόσοψη βλέπουµε σε LED την θέση AUTO, STOP, MAN και υπάρχουν εφεδρικά µπουτόν 
START, STOP της µηχανής. 
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Συνοδεύεται από δύο συσσωρευτές αναλόγου µεγέθους µε την ισχύ της µίζας του 
πετρελαιοκινητήρα. Μέσω του πίνακα, υπάρχει αυτόµατη εναλλαγή σε κάθε προσπάθεια 
µιζαρίσµατος µεταξύ των δύο µπαταριών. 

Ηλεκτρικός πίνακας αυτοµατισµού ηλεκτροκίνητου συγκροτήµατος 

Πίνακας Αστέρα-Τριγώνου ελεγχόµενος από ηλεκτρονική µονάδα κατασκευασµένη για να εκκινεί 
την κύρια ηλεκτρική αντλία του συγκροτήµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΝ12845. Έχει µόνιτορ 
ενδείξεων και ελέγχει τα ρελέ ισχύος για την αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία του µοτέρ και να 
το προστατεύει από υπερφόρτιση (µόνο συναγερµό). Με 3 βολτόµετρα, 3 αµπερόµετρα, 
συχνότητα (50/60 Hz), ενεργό ισχύ, άεργο ισχύ, συνηµίτονο. Πρόγραµµα µέσω µικροδιακοπτών : 

Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικού κινητήρα κατά ΕΝ12845 

-Ψηφιακή οθόνη  

-Ισχύς των µετ/στών έντασης & συχνότητα 50-60 Hz. 

-Επιλογή άνω ορίου και κάτω ορίου των Volt ∆ΕΗ. 

-Αποτυχία εκκίνησης (KW). 

-Υπερφόρτωση µοτέρ (µόνο Alarm) 

-Χρόνος από αστέρα σε τρίγωνο (ρυθµιζόµενο) 

-Χρόνος εκκίνησης από πρ/τη (ρυθµιζόµενος) 

Ηλεκτρικός πίνακας αυτοµατισµού αντλίας Jockey 

Απολύτως στεγανός, προστασίας IP-54, κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP, επιµελώς 
βαµµένος µε προστατευτικό χρώµα µετά από επικάλυψη µε αντισκωριακά υλικά.  

Φέρει διακόπτες, αυτοµάτους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες και ότι άλλα µικροεξαρτήµατα 
προβλέπονται για την αυτόµατη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. 

Εξαρτήµατα στην κατάθλιψη των αντλιών 

Στην κατάθλιψη κάθε αντλίας περιλαµβάνονται τα παρακάτω : 

Αντικραδασµικός σύνδεσµος ∆ύο πιεζοστάτες. Η εκκίνηση των κυρίων αντλιών γίνεται αυτόµατα 
αλλά η στάση τους µόνο χειροκίνητα. H Jockey σταµατά αυτόµατα από τους πιεζοστάτες. 

Βάνα τύπου πεταλούδας 

Βαλβίδα αντεπιστροφής 

Μανόµετρο γλυκερίνης 

Χαλύβδινος φλαντζωτός συλλέκτης DN125 

Πιεστική δεξαµενή µεµβράνης 

Κέλυφος από χάλυβα βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. Εναλλάξιµη µεµβράνη από EPDM 
κατάλληλη για πόσιµο νερό. Φλάντζα εισόδου νερού από γαλβανισµένο χάλυβα. 

Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/EC(PED) 

Λοιπές απαιτήσεις 
Όλα τα ανωτέρω θα είναι συναρµολογηµένα σε ενιαία χαλύβδινη βάση ισχυρής κατασκευής 
βαµµένη µετά την κατεργασία µε εποξειδική βαφή. 

Εκτός των αντλητικών συγκροτηµάτων θα υπάρχει επί της βάσης: 

1. Ειδικά επεξεργασµένο και βαµµένο µετά την κατεργασία µε εποξειδική σκόνη, µεταλλικό 
πλαίσιο στήριξης για την τοποθέτηση των πινάκων αυτοµατισµού των αντλιών. 

2. Αυτόνοµο κύκλωµα εκκίνησης του πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήµατος µε δύο 
ανεξάρτητες µπαταρίες. 

3. ∆εξαµενή καυσίµου κατάλληλης χωρητικότητας για την τροφοδοσία του πετρελαιοκινητήρα. 
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4. ∆ιπλό ρελέ εκκίνησης του κινητήρα. 

5. Συσκευή σταµατήµατος του κινητήρα από τον ηλ. πίνακα (Electric Stop). 

Πιστοποιήσεις Πρότυπα:  
EN12845 - Ευρωπαϊκό πρότυπο για πυρόσβεση 

ISO 9906 - ∆οκιµές δυναµικών αντλιών 

Οδηγία Μηχ/κού εξοπλισµού 98/37/ΕΟ 

Οδηγία χαµηλής τάσης 2006/95/CE 

Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητα 89/336/ΕΕΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 

Θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το DΙΝ 14461. 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο διαστάσεων περίπου 
1.10x1.00x0.25 m. 

Θα είναι τύπου επίτοιχου και θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1.5 mm. 

Το εµπρόσθιο µέρος θα είναι διαµορφωµένο σε πόρτα. Το πλαίσιο του ερµαρίου που θα στηρίζεται 
η πόρτα θα κατασκευασθεί µε στραντζάρισµα της λαµαρίνας των πλευρικών τοιχωµάτων. Οι 
πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα γίνονται µε διπλό στραντζάρισµα. Το πλαίσιο της πόρτας θα 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πλαίσιο του ερµαρίου, που στηρίζεται η πόρτα. 

Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται µε κατάλληλα 
διαµορφωµένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερµαρίου και πόρτας έτσι ώστε η πόρτα να 
εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. 

Η µανδάλωση της πόρτας θα γίνεται µε χωνευτή περιστρεφόµενη χειρολαβή (που δεν θα εξέχει 
από το εξωτερικό επίπεδο της πόρτας) και σύστηµα µανδάλωσης στο εσωτερικό του ερµαρίου. Η 
χειρολαβή θα είναι κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 

Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαµµένη εσωτερικά και εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντισκωριακό 
χρώµα (γραφιτούχο µίνιο) και µε δυο στρώσεις από ελαιόχρωµα σε κόκκινη απόχρωση (RAL 
3000).  

Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την ένδειξη 
"ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ". 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα περιλαµβάνει : 

1. Ανέµη τυλίξεως πυροσβεστικού σωλήνα διαµέτρου 470 mm και δυνατότητας περιτύλιξης µέχρι 
30 m πυροσβεστικού σωλήνα τύπου C, διαµέτρου 1 1/2". 

Η ανέµη θα είναι κατασκευασµένη από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 1 mm που πρεσσάρεται για 
την δηµιουργία οµόκεντρων περιφερειών και θα στηρίζεται µε σύστηµα κατασκευασµένο από 
χαλύβδινα ελάσµατα στο ερµάριο της Π.Φ., θα έχει δε την δυνατότητα εξερχόµενη της Π.Φ. να 
περιστραφεί κατά 270°. 

Όλη η κατασκευή της ανέµης-συστήµατος στήριξης και περιστροφής θα γαλβανισθεί εν θερµώ. 

2. Σωλήνα πυρόσβεσης διαµέτρου 1 1/2" µήκους 20 m κατά DΙΝ 14811 τύπου C µε εσωτερική 
διάµετρο 38 mm, πίεσης καταστροφής 40 bar, µε εξωτερική επένδυση από διπλή πλέξη 
συνθετικών ινών, από 100% πολυεστέρα, µε µέγιστη δυνατότητα κατά µήκος επιµήκυνσης 5% και 
µε εσωτερική επένδυση από συνθετικό ελαστικό συγκολληµένο στην εξωτερική επένδυση µε την 
µέθοδο της επαφής. 

3. Αυλό (ακροφύσιο) εκτόξευσης πολλαπλών εφαρµογών, κατασκευασµένο κατά DΙΝ 14365, µε 
µοχλό όπου το όργανο ζεύξης είναι έτσι κατασκευασµένο, ώστε ξεκινώντας από τη θέση της 
διακοπής (µοχλός κάθετα στη διεύθυνση της ροής) να επιτρέπει την επιλογή εκτόξευσης κατά 
συγκεκριµένη δέσµη ή κατά ακτίνα διασποράς. 

Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα είναι µεταβλητή από 0° έως 160°. 
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Ο αυλός θα έχει την δυνατότητα καταιωνικής προστασίας του χειριστή, τούτο δε να είναι δυνατό 
ανεξάρτητα της επιλογής εκτόξευσης κατά δέσµη ή ακτίνων διασποράς. Σε περίπτωση κινδύνου 
θα µπορεί να διακοπεί ολόκληρη η ροή µε µια µοναδική κίνηση του χειριστή. Η λειτουργία του 
αυλού δεν πρέπει να επηρεάζεται από ακαθαρσίες ή διάφορα ινώδη υλικά. 

Στο περίβληµα θα υπάρχει απλός, συµβολικός χαρακτηρισµός για τις διάφορες θέσεις του 
διακόπτη (ηρεµία - συγκεντρωµένη δέσµη - ακτίνα διασποράς). 

Ο αυλός θα είναι από κράµα αλουµινίου χωρίς χαλκό κατά DΙΝ 1725, µε επικάλυψη στη θέση 
χειρολαβής µε ειδικό υλικό µε επιφάνεια κατάλληλη για χειρολαβή (όχι λεία) και θα αντέχει σε 
κτυπήµατα, θα είναι αντιοξειδωτικός και ανθεκτικός στη θερµότητα. 

Στον αυλό κοχλιούται ηµισύνδεσµος κατά DΙΝ 14307, για την σύνδεση µε τον εύκαµπτο σωλήνα, 
που θα είναι κατασκευασµένος από κράµα Αl-Mg-Si κατα DΙΝ 1725. 

4. Βάννα ορθογωνικής κατασκευής 2", σύνδεσης εύκαµπτων αγωγών 1 1/2", τύπου "Stop Valve", 
βαρέως τύπου κατά DΙΝ 14461, µε σύνδεση σπειρώµατος 1 1/2".Το σώµα, ο κοχλίας και ο δίσκος 
της βάννας, θα είναι από ορείχαλκο. Η βάννα θα συνδέεται µε το δίκτυο µε ρακόρ 2" και µε τον 
εύκαµπτο σωλήνα µε ηµισύνδεσµο 1 1/2" συµπλέκτη πίεσης (STORTZ) κατασκευασµένο κατά DΙΝ 
14307 από κράµα Α1-Mg-Si (DIN 1725). 

5. Ο εύκαµπτος σωλήνας θα συνδέεται µε την βάννα και τον αυλό µε συµπλέκτες ηµισύνδεσµους 
(STORTZ) µε ουρά, κατασκευασµένους κατά DΙΝ 14321, κατάλληλους για εύκαµπτο αγωγό 
πίεσης, κατασκευασµένους από κράµα Α1-Mg-Si (DIN 1725) µε δακτύλιους στεγανοποίησης από 
ελαστικό. 

Στην τελευταία τροφοδοτούµενη πυροσβεστική φωλιά ή όπου αλλού προβλέπεται από την µελέτη, 
θα τοποθετηθεί µανόµετρο διαµέτρου τυµπάνου Φ 100 mm, µε περιοχή ενδείξεως 0 ... 10 atm. 

ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Το σώµα και η κεφαλή του κρουνού θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο, 
αντοχής σε εφελκυσµό πάνω από 2000 Kg/m2. Η διάµετρος του κρουνού θα είναι 2" και για την 
εύκολη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα θα υπάρχει προσαρµοσµένος ταχυσύνδεσµος 
τυποποιηµένης διάστασης σύµφωνα µε τυποποίηση της Π.Υ. Όµοιος ταχυσύνδεσµος µε αυτόν, θα 
είναι προσαρµοσµένος στον ελαστικό σωλήνα. 

 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (A,B,C) 

 

Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3-7 όπως κάθε φορά ισχύει και την K.Y.A. 
618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’52):Προυποθέσεις διάθεσης στην αγορά 
πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης,επανελέγχου και αναγόµωσης όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 17230/671/1,9,2005 (ΦΕΚ Β’1218) 

 

1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα είναι κατασκευασµένοι µε επεξεργασία βαθείας 
εξελάσεως, ραφή συγκολλήσεως στο µέσο, µε σώµα από χάλυβα (ειδικής βαθείας εξελάσεως) και 
δοκιµασµένοι σε 35 bar. 

2. Θα περιλαµβάνουν ορειχάλκινο κάλυµµα κεφαλής, βαµµένο γκρι, φιαλίδιο αερίου από 
πρεσσαριστό χάλυβα και λαβή επικαδµιωµένη, επίσης κοµβίο επικρουστήρα υψηλής αντοχής σε 
κρούση, πλαστικό, και ασφάλεια συγκρατήσεως από πολυπροπυλαίνιο. Το φιαλίδιο θα έχει 
υποστεί δοκιµασία σε υδραυλική πίεση 250 ατµοσφαιρών. 

3. Κάθε πυροσβεστήρας θα είναι εφοδιασµένος µε εύκαµπτο σωλήνα υψηλής πιέσεως από 
νεοπρένιο ενισχυµένο µε υφασµένη ενίσχυση, ένα διακοπτόµενο πλαστικό πιστόλι 
πυροσβεστήρος και ακροσωλήνιο. Εξωτερικά θα είναι προστατευµένος µε αντιοξειδωτικό και 
εποξειδική βαφή κόκκινου χρώµατος. Θα είναι πλήρης µε το άγκιστρο τοίχου, έτοιµος προς χρήση. 

Θα είναι κατάλληλος για κατηγορία πυρκαϊάς Α, Β, C και Ε δηλαδή πυρκαγιών που προέρχονται 
από στερεά , υγρά και αέρια καύσιµα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε τάση λειτουργίας 
µέχρι 1000 VOLT, χωρητικότητας 6 Kg. 

 54



Η κατασκευή και η σήµανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κ.λ.π.) θα είναι σύµφωνη µε 
τους Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Κανονισµούς και συγκεκριµένα: 

1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε των υπουργικών 
αποφάσεων Β20683/213/87 και Β3312/705/95 περί εφαρµογής της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, είτε της 
υπουργικής απόφασης 16289/330/1999 περί εφαρµογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά µε τον 
εξοπλισµό υπό πίεση, είτε της υπουργικής απόφασης14132/618/2001 περί εφαρµογής της οδηγίας 
1999/36/ΕΚ σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση, ανάλογα µε τις ιδιότητες και 
διαστάσεις του συστήµατος πυρόσβεσης. 

2. Επειδή οι παραπάνω Οδηγίες καλύπτουν µόνον κινδύνους που οφείλονται στην πίεση και 
προκειµένου να διασφαλισθεί η καλή συµπεριφορά και αποδοτικότητα των πυροσβεστήρων ως 
µέσων κατάσβεσης, απαιτείται επιπλέον η υποχρεωτική κατασκευή των πυροσβεστήρων 
σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα: 

α) ΕΛΟΤ. ΕΝ-3. «Φορητοί πυροσβεστήρες» 

β) ΕΛΟΤ. 1066-88: «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ». 

γ) ΕΝ 1866-98: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες». 

δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - µέσα πυρόσβεσης- προδιαγραφές κόνεων» 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα θα είναι πλήρης µε το στήριγµα αναρτήσεώς του. 

Θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 5 KG µέσα σε δοχείο από µαγγανιούχο χαλυβδοέλασµα. Η 
πίεση δοκιµής του δοχείου θα είναι 250 bar, η πίεση θραύσης 450 bar, ενώ η πίεση λειτουργίας 
του 55bar. Κάθε δοχείο θα είναι πλήρες και θα έχει ορειχάλκινη-βαλβίδα µε ενσωµατωµένη διάταξη 
ασφαλείας υπερπίεσης ρυθµισµένη στα 190 bar, σκανδάλη ενεργοποίησης, σωλήνα από ελαστικό 
µε ειδικούς συνδέσµους δοκιµασµένο στα 300 bar και ελαστική χοάνη από σκληρό πλαστικό υλικό 
µε υψηλή διηλεκτρική αντοχή. 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύµφωνοι µε την Εθνική Ελληνική Προδιαγραφή ΝΗS 10/1971 
ΦΕΚ Β/264/8.4.71 όπως αυτή ισχύει σήµερα και τους κανονισµούς NFPA 10. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ο Σταθµός (ΣΕΠΕ), αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο, µέσα στο οποίο εγκαθίστανται ορισµένα 

Ειδικά Πυροσβεστικά Εργαλεία και Μέσα, και περιλαµβάνει : 

1. Ένα λοστό διάρρηξης 

2. Ένα µεγάλο τσεκούρι 

3. Ένα φτυάρι 

4. Μία αξίνη 

5. Ένα σκεπάρνι 

6. Μια δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης 

7. ∆υο ηλεκτρικούς φακούς χειρός 

Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα "∆" της Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης 3/81. 

Ο Σταθµός (ΣΕΠΕ) θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε το DΙΝ 14461. 

Θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο διαστάσεων περίπου 0.70x0.63x0.18 m. 

Θα είναι επίτοιχου τύπου και θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1.5 
mm. 

Το εµπρόσθιο µέρος θα είναι διαµορφωµένο σε πόρτα. 

Το πλαίσιο του ερµαρίου που θα στηρίζεται η πόρτα θα κατασκευασθεί µε στραντζάρισµα της 
λαµαρίνας των πλευρικών τοιχωµάτων. 
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Οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα γίνονται µε διπλό στραντζάρισµα. 

Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πλαίσιο του ερµαρίου, που στηρίζεται η 
πόρτα. 

Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται µε κατάλληλα 
διαµορφωµένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερµαρίου και πόρτας έτσι ώστε η πόρτα να 
εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. 

Η πόρτα θα φέρει επίσης έκτυπες περσίδες για τον αερισµό του ΣΕΠΕ. Η µανδάλωση της πόρτας 
θα γίνεται µε απλή χωνευτή λαβή. 

Ο ΣΕΠΕ θα είναι βαµµένος εσωτερικά και εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντισκωριακό χρώµα 
(γραφιτούχο µίνιο) και µε δυο στρώσεις από ελαιόχρωµα σε κόκκινη απόχρωση (RAL 3000). 

Για την ανάρτηση εργαλείων εντός του σταθµού θα υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις (ελαστικές, 
λουριά, κ.λ.π.) κατάλληλα στερεωµένες εσωτερικά στην οπίσθια πλάτη του ερµαρίου. 

Στην πόρτα θα είναι επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την ένδειξη "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ". 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων συστηµάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από 
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού», όπως κάθε φορά ισχύει. 

 
Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης στηρίζεται στην αυτόµατη πυρανίχνευση µέσω θερµοδιαφορικών   
ανιχνευτών ή ανιχνευτών καπνού και επαναληπτών µε ηχητική και οπτική αναγγελία της φωτιάς. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος. 

Το σύστηµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 4.1 του Π.∆. 71/17.2.88 και µε το 
παράρτηµα "Α" της 3/80 Πυροσβεστικής διάταξης και θα αποτελείται από τα παρακάτω : 

Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων 

Ανιχνευτές πυρκαγιάς. 

Κέντρο πυρανίχνευσης 

∆ιατάξεις αναγγελίας πυρκαγιάς  

Γραµµές πυρανίχνευσης   

Οι γραµµές πυρανίχνευσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών του 
Ελληνικού Κράτους για "Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" και των Κανονισµών του ΟΤΕ για 
"Μελέτη, Κατασκευή, 'Έλεγχο και Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών".   

Θα κατασκευασθούν µε καλώδιο LiYCY 2x1.5 και ΝΥΜ 2Χ1.5 mm² µονόκλωνα. 

Εφόσον τοποθετηθούν µη θωρακισµένοι αγωγοί ΝΥΜ 2x1,5 mm² πρέπει να τοποθετηθούν µέσα 
σε χαλυβδοσωλήνες Φ 13.5 και να ληφθεί πρόνοια να µη οδεύουν παράλληλα προς αγωγούς 
ισχυρών ρευµάτων ή ενδοσυνεννοήσεως. 

Ανιχνευτές  

Οι ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε υγρούς ή όχι χώρους και θα φέρουν 
κατάλληλη βάση για προσαρµογή στην οροφή. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να καθαρίζεται και να 
συντηρείται εύκολα, να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και να µην περιλαµβάνει εξαρτήµατα, τα οποία 
να φθείρονται µε τον χρόνο. Η διακοπή του ρεύµατος, της ηλεκτρικής συνέχειας ή το 
βραχυκύκλωµα µιας ζώνης και η αφαίρεση του ανιχνευτή από τη βάση προκαλούν σήµα βλάβης 
της σχετικής ζώνης στον πίνακα ελέγχου. 

Γενικά οι ανιχνευτές τοποθετούνται στην οροφή, λαµβάνοντας υπόψη την κατασκευή της οροφής 
και τα δοµικά στοιχεία τα οποία την αποτελούν, σε απόσταση άνω των 0.90 m από τοίχους και 
δοκάρια και πάντα στο γεωµετρικό κέντρο του χώρου ή του φατνώµατος. Η απόσταση των 
ανιχνευτών από τους παράπλευρα τοίχους είναι τουλάχιστον 15 εκ. Όλοι οι ανιχνευτές φέρονται σε 
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ειδική βάση και παρέχουν την δυνατότητα συνδέσεως παράλληλα αυτήν φωτεινού-ηχητικού 
επαναλήπτη.  

Η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι κύρια και εφεδρική 24 V και επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρικού πίνακα 
και συσσωρευτών στον πίνακα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές θα είναι συνδεδεµένοι σε  ζώνες 
συναγερµού  (µέγιστος αριθµός ανά ζώνη 21). 

Το θερµοδιαφορικό στοιχείο ανίχνευσης πυρκαγιάς αντιδρά στο ρυθµό µεταβολής της 
θερµοκρασίας του χώρου και έτσι επισηµάνει την πυρκαγιά. ∆ίνει σήµα εάν η θερµοκρασία 
ξεπεράσει τους 65 °C, ή εάν ο ρυθµός ανόδου της θερµοκρασίας υπερβεί τούς 8÷10 °C το λεπτό. 

Το στοιχείο δεν πρέπει να φέρει κανένα µηχανικό εξάρτηµα υποκείµενο σε φθορά ώστε µετά από 
οποιοδήποτε συναγερµό να είναι έτοιµο προς λειτουργία. Πρέπει να φέρει διάταξη µη επιτρέπουσα 
το άνοιγµά του σε πρόσωπα µη εξουσιοδοτηµένα και να µην είναι αναφλέξιµο. 

Κάθε στοιχείο θα συνδέεται προς τα επόµενα και προηγούµενα στοιχεία της οµάδος του ως και τον 
κεντρικό πίνακα σηµάνσεως µέσω δύο αγωγών διατοµής 1,5 mm2. 

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. 

Στα συνηµµένα σχέδια φαίνονται τα σηµεία τοποθέτησης των ανιχνευτών πυρκαγιάς  

Συνολικά τοποθετούνται τρεις ανιχνευτές θερµοδιαφορικοί, στις θέσεις που δείχνονται στα 
σχέδια, συνδεδεµένοι σε τρεις ( 3 ) ζώνες συναγερµού . 

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης  

Θα αποτελείται από ένα ή και περισσότερα ερµάρια από λαµαρίνα χαλύβδινη, στιβαρής 
κατασκευής και διπλής βαφής φούρνου. Κάθε ερµάριο θα κλείνει µε υαλόφρακτη θύρα µε ειδικά 
κλειδιά ασφάλεια, τα οποία θα βρίσκονται στον υπεύθυνο ή υπεύθυνους της πυρασφάλειας του 
κτιρίου.  Ο κεντρικός πίνακας πυρανιχνεύσεως θα διαθέτει τα ακόλουθα:   

1. Κατασκευή COMPACT, σύγχρονης τεχνικής.  

2. Συρµάτωση των διαφόρων γραµµών χωρίς συγκόλληση, αλλά µε ειδικού τύπου χωρίς βίδα, 
συνδετήρες.   

3. Αυτόµατη επιτήρηση των γραµµών σε βραχυκύκλωµα, διακοπή ή γείωση.   

4. ∆υνατότητα ελέγχου της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος, από ένα τεχνικό µόνο.  

5. ∆υνατότητα αυτόµατης θέσεως σε λειτουργία συστηµάτων πυροσβέσεως.  

Ο πίνακας πυρανίχνευσης αποτελείται: 

 από µεταλλικό ερµάριο µε υαλόφρακτη θύρα και κλειδί ασφάλειας. 

 διάταξη επιτήρησης τροφοδοσίας που σηµατοδοτεί την διακοπή ρεύµατος του δικτύου και 
θέτει στο κύκλωµα τους συσσωρευτές. 

 ενδεικτικά πεδία για καθένα από τους βρόγχους για ένδειξη πυρκαγιάς η βλάβης. 

 διακόπτη για την διακοπή των σειρήνων. 

 εσωτερικό βοµβητή για τις ενδείξεις των λειτουργιών του. 

 οπτικές ενδείξεις των εξής καταστάσεων : βλάβης τροφοδοτικού - πτώσης τάσης -οµαλής 
λειτουργίας - συναγερµού πυρκαγιάς - γενικής βλάβης ) 

Ο κεντρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει επίσης:   
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1)  Μονάδα κύριας τροφοδοτήσεως   

Με τη βοήθεια της µονάδας αυτής συνδέεται ο κεντρικός πίνακας µε το δίκτυο της εναλλασσόµενης 
τάσεως 220 V - 50 ΗΖ. Η µονάδα αυτή θα διαθέτει διάταξη παραγωγής των διάφορων συνεχών 
τάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήµατος.   

2)  Μονάδα εφεδρικής τροφοδοτήσεως   

Η µονάδα περιλαµβάνει συσσωρευτή 24V. Η χωρητικότητά του θα είναι αρκετή τουλάχιστον για 24 
ώρες λειτουργίας, σε κατάσταση ηρεµίας και για µισή ώρα λειτουργίας, σε κατάσταση γενικού 
συναγερµού, όταν υπάρχει διακοπή ρεύµατος από τη ∆ΕΗ. Ο συσσωρευτής θα παρεµβάλλεται 
αυτόµατα σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ή πτώσεως τάσεως του δικτύου κάτω του 80%.  

3)  Μονάδα αυτόµατης φορτίσεως και συσσωρευτή   

Η µονάδα αυτή θα εξασφαλίζει συνεχή φόρτιση του συσσωρευτή από το δίκτυο, ώστε ο 
συσσωρευτής να είναι έτοιµος να αναλάβει τη τροφοδότηση ολόκληρου του συστήµατος σε κάθε 
στιγµή σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.  

 Το κέντρο πυρανιχνεύσεως θα είναι συνδεδεµένο: 

-µε τις ζώνες ανιχνευτών ( 3 ζώνες στην προκείµενη περίπτωση) 

-µε τα χειροκίνητα κουµπιά συναγερµού  

-µε τους φωτεινούς - ηχητικούς επαναλήπτες 

Στην κατάσταση ηρεµίας θα επιτηρούνται συνεχώς όλες οι γραµµές Οι ανιχνευτές και τα κουµπιά 
συναγερµού διαρέονται µονίµως από ρεύµα µε αγωγό 1.5 mm². Εάν συµβεί κάποια βλάβη σε ζώνη 
ανιχνευτών, αυτόµατα θα δίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης διακριτή οπτική και ακουστική 
σήµανση µε την ένδειξη της ζώνης.  

Οµοίως αν δοθεί στον πίνακα πυρανίχνευσης ένδειξη πυρκαγιάς τότε παράγεται αυτόµατα οπτικό 
και ακουστικό σήµα. Αυτόµατα ενεργοποιούνται οι φωτεινοί και ηχητικοί επαναλήπτες και γίνεται 
κλήση της πυροσβεστικής (αυτόµατα). Μετά την παύση της αιτίας που προκάλεσε τον συναγερµό 
ο υπεύθυνος του κέντρου πυρανίχνευσης θα το επαναφέρει στην κατάσταση ηρεµίας. 

Σειρήνες και Φωτεινοί επαναλήπτες (φαροσειρήνες) συναγερµού   

Τοποθετούνται φαροσειρήνες  στις θέσεις που δείχνεται στα σχέδια. Κάθε φαροσειρήνα 
τροφοδοτείται από τον πίνακα αυτοµατισµού και λειτουργεί επί 30 λεπτά τουλάχιστον, ή µέχρι να 
γίνει χειρισµός στον πίνακα.  

Θα είναι µικρών διαστάσεων, καλαίσθητης εµφανίσεως  και κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση, 
βαθµού προστασίας ΙΡ44.   

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ( Πατητά κουµπιά συναγερµού ) 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνητων συστηµάτων αναγγελίας πυρκαγιάς 
καθορίζεται  από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερµού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 
54−23: «∆ιατάξεις συναγερµού – Οπτικές διατάξεις συναγερµού», όπως κάθε φορά  ισχύουν. 

 
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.   
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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.   

 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Οι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά διακοπτών, πριζών κ.λ.π. θα τοποθετούνται 
πριν από την έναρξη εργασιών επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος ώστε οι σωλήνες να καλύπτονται 
πλήρως από το τελικό επίχρισµα και τα κουτιά να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνειά 
του. 

Τα αυλάκια για την τοποθέτηση των σωλήνων θα ανοίγονται µε µεγάλη επιµέλεια ώστε να 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των οικοδοµικών στοιχείων. Απαγορεύεται η αυλάκωση 
(χάντρωµα) κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς την άδεια της επιβλέψεως. 

Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται µε τσιµεντοκονία. Απαγορεύεται εντελώς η 
χρήση γύψου. ∆εν θα υπάρχουν ενώσεις (µατίσµατα) σωλήνων µέσα στο πάχος των τοίχων ή των 
οροφών. 

Οι σωληνώσεις που θα εντοιχίζονται στις οροφές από οπλισµένο σκυρόδεµα θα ακολουθούν την 
φορά του οπλισµού. 

ΟΡΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται σε αποστάσεις ενός µέτρου. Τα διάφορα εξαρτήµατα για την 
στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία όπως π.χ. στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες 
οροφής, ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα ειδικής µορφής πρέπει να είναι µεταλλικά\ 
εγκεκριµένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου (διαβρωτικό περιβάλλον) 
γαλβανισµένα. Τα στηρίγµατα θα αγκυρούνται στα οικοδοµικά στοιχεία µέσω κοχλιών και 
εκτονωτικών (ΟΥΠΑΤ). 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς την µεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως είναι 
κατά ανώτατο όριο τρεις. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν µε µικρή κλίση προς τα κουτιά 
διακλαδώσεως και δεν θα σχηµατίζουν σιφώνια. Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα στο 
σηµείο εισόδου. 

Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν ή να 
αφαιρεθούν µετά οι αγωγοί ή τα καλώδια µε ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
τους. 

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα µε σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων 
τότε θα απέχουν από αυτές τουλάχιστον 20 cm. 

Τα άκρα των σωληνώσεων θα έχουν προστόµιο για την προστασία των αγωγών και των 
καλωδίων. 

Οι άδειοι σωλήνες θα πωµατίζονται στα άκρα τους και µέσα σε αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 

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

Οι επακριβείς θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σηµείων θα καθορισθούν σε συνεργασία µε την 
Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συµβουλεύεται τακτικά. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Αγωγοί Τύπου HO7V-U ή HO7V-R ή HO7V-K, (πρώην "ΝΥΑ") 

Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" θα είναι ονοµαστικής τάσεως 1000 V µε θερµοπλαστική µόνωση και 
αγωγό χάλκινο ανοπτηµένο σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 563.3, τον πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 1α 
των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE0250/3.69 και DIN 47702 µε 
µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία 70 οC. 

Μέχρι διατοµής 16 mm2 θα είναι µονόκλωνοι (U) ενώ µέχρι 240mm2 πολύκλωνοι υψηλής 
ευκαµψίας (K). 

Καλώδια Τύπου ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ") 

Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" θα είναι ονοµαστικής τάσεως 500 V µε θερµοπλαστική µόνωση 
εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη. Θα είναι µε 
ανοπτυµένους χάλκίνους αγωγούς και απόλυτα σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563.4., τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 
135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0250/3.69 
και DIN 47702 µέγιστης επιτρεπόµενης θερµοκρασίας 700C. 

Καλώδια Τύπου J1VV ("ΝΥΥ")  

Τα καλώδια τύπου "ΝΥΥ" θα έχουν µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό υλικό σύµφωνα µε 
ΕΛΟΤ 843, IEC 502 και τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0271. 

Γενικές Παρατηρήσεις για τους Αγωγούς 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6mm2. Οι αγωγοί µε διατοµή 
10mm2 και πάνω θα είναι πολύκλωνοι. 

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
1. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από 
ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας στο τοίχο 
(µόνο για καλώδια µικρής διαµέτρου). 

Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα είναι 
επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

2. ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

2.1 Οι σχάρες καλωδίων θα είναι κατασκευασµένες από ελάσµατα διάτρητης γαλβανισµένη 
λαµαρίνας, που θα γαλβανισθεί σε θερµό λουτρό, και θα είναι τυποποιηµένες σε µήκη των 2.50 m. 

Οι εσχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στηρίξεώς 
των (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης 
γαλβανισµένα σε θερµό λουτρό. 

H εσωτερική επιφάνεια των σχαρών θα είναι τελείως λεία χωρίς γρέζια από την επεξεργασία 
διαµόρφωσης. 

2.2. Το ύψος των σχαρών θα είναι 60mm, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια ή τις 
τεχνικές περιγραφές. 

2.3. Τα εξαρτήµατα συνδέσεων των εσχαρών µεταξύ τους καθώς και τα ειδικά τεµάχια για τις 
διακλαδώσεις, αλλαγές πορείας οριζόντιες ή κατακόρυφες, συστολές ή διαστολές για µετάβαση σε 
σχάρα διαφορετικού πλάτους κλπ. θα είναι επίσης τυποποιηµένα από επιψευδαργυρωµένη 
λαµαρίνα. 

2.4. Σχάρες που οδηγούν καλώδια τόσο ισχυρών ρευµάτων όσο και ασθενών θα φέρουν 
ενδιάµεσο χώρισµα και τα καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα τοποθετούνται εκατέρωθεν 
του χωρίσµατος. 

2.5. Οι εσχάρες, τα υλικά στηρίξεως και τα ειδικά τεµάχια θα είναι κατασκευής του ιδίου 
εργοστασίου. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΟΡΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 
Η ορατή τοποθέτηση απαγορεύεται για αγωγούς. Είναι µόνο δυνατή για καλώδια εφόσον αυτό 
προβλέπεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. 

Προβλέπονται οι κατωτέρω δυνατότητες στηρίξεως των καλωδίων στην περίπτωση ορατής 
τοποθέτησης : 

α) Τοποθέτηση πάνω σε σχάρα ή κρεβατίνα. 

β) Στήριξη σε σιδηρόδροµο. 

γ) Στήριξη σε διµερή πλαστικά στηρίγµατα. 

δ) Στήριξη σε διµερή µεταλλικά στηρίγµατα. 

Ο τρόπος στηρίξεως προσδιορίζεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. 

Στην περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων πάνω σε σχάρα ή κρεβατίνα πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα για την σωστή τους πρόσδεση. Κάθε καλώδιο πρέπει να προσδένεται ανεξάρτητα µε 
ειδική πλαστική ταινία και σε αποστάσεις που δεν ξεπερνούν το 1.5 m. Τα καλώδια πρέπει να είναι 
τακτικά τοποθετηµένα πάνω στη σχάρα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδροµής 
κάθε καλωδίου σε όλο το µήκος, καθώς επίσης και η δυνατότητα αντικαταστάσεως κάποιου 
καλωδίου χωρίς να θιγούν τα υπόλοιπα 

Στην περίπτωση στηρίξεως σε σιδηρόδροµο πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την ευθύγραµµη πορεία 
των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σηµείων στηρίξεως που πρέπει να είναι περίπου 3 
στηρίγµατα ανά µέτρο Η µεταλλική βάση των σιδηροδρόµων πακτώνεται στα δοµικά στοιχεία µέσω 
εκτονωτικών βυσµάτων (ΟΥΠΑΤ) και κοχλιών. Τα στηρίγµατα των καλωδίων θα είναι πλαστικά και 
θα στηρίζονται στον σιδηρόδροµο µέσω κοχλιών. 

Στην περίπτωση στηρίξεως σε διµερή πλαστικά στηρίγµατα πρέπει να ληφθεί επίσης µέριµνα για 
την ευθύγραµµη πορεία των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σηµείων στηρίξεως που πρέπει 
να είναι περίπου 3 στηρίγµατα ανά µέτρο. 

Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του στηρίγµατα. Το ένα τµήµα των 
στηριγµάτων θα πακτώνεται στα δοµικά στοιχεία µέσω εκτονωτικών βυσµάτων (ΟΥΠΑΤ) και 
κοχλιών. Το άλλο θα τοποθετείται "κουµπωτά" στο πρώτο συγκρατώντας συγχρόνως και το 
καλώδιο. 

Μεταλλικά διµερή στηρίγµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο για καλώδια µεγάλης διατοµής για τα 
οποία δεν υπάρχουν κατάλληλου µεγέθους διµερή πλαστικά στηρίγµατα. Η στήριξη θα είναι ίδια µε 
αυτή των σωλήνων χαλκού. ∆ηλαδή το ένα τµήµα του στηρίγµατος θα πακτώνεται στα δοµικά 
στοιχεία µέσω εκτονωτικών βυσµάτων (ΟΥΠΑΤ) και κοχλιών που αποτελούν εξάρτηµα του 
τµήµατος αυτού. Το άλλο τµήµα θα συνδέεται µε το πρώτο µέσω 2 κοχλιών συγκρατώντας το 
καλώδιο. 

Θα είναι κατασκευασµένα από ορείχαλκο. 

Εκτός των τρόπων στηρίξεως που περιγράφηκαν πιο πάνω, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη 
τοποθέτηση και στήριξη ορατών καλωδίων. 

Στην περίπτωση ορατής τοποθέτησης καλωδίων θα χρησιµοποιηθούν στις διακλαδώσεις ειδικά 
κουτιά πλαστικά "ανθυγρού" τύπου. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ : 

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιούνται σωλήνες µέσα στους οποίους θα οδεύουν τα καλώδια 
και οι αγωγοί. Οι διάφοροι τύποι σωλήνων που χρησιµοποιούνται γενικά περιγράφονται πιο κάτω. 

Στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή καθορίζονται ακριβώς οι τύποι σωλήνων που 
χρησιµοποιούνται στο παρόν έργο. 

1. Πλαστικοί Σωλήνες 
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Είναι ελαφροί πλαστικοί, µονωτικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες, ευθείς ή σπιράλ, τύπου εγκεκριµένου 
από το Υπουργείο Βιοµηχανίας κατάλληλοι τόσο για αγωγούς όσο και για καλώδιο και 
τοποθετούνται σε ξηρούς χώρους και σε σηµεία που δεν απαιτείται µηχανική αντοχή. 

2. Χαλυβδοσωλήνες 

Είναι ειδικοί σωλήνες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαλύβδινοι µε ραφή πάχους τουλάχιστον 1 
mm, µε εσωτερική µονωτική επένδυση σύµφωνα µε το άρθρο 146 παρ. 4 ΦΕΚ 59Β/55. Οι 
χαλυβδοσωλήνες χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται µηχανική αντοχή καθώς 
επίσης σε υγρούς χώρους. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να βιδώνονται µεταξύ τους και µε τα 
εξαρτήµατά τους (µούφες, καµπύλες, ταυ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως, κ.λ.π.) ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς 
και καλώδια. 

3. Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) 

Αποτελούνται από δύο ελικοειδείς περιτυλίξεις σιδηρελασµάτινου φλοιού που περιβάλλουν την 
µονωτική επένδυση. ∆εν µπορούν να υποκαταστήσουν τους ευθείς χαλύβδινους σε υγρούς 
χώρους. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 

4. Εύκαµπτοι σωλήνες PVC (ηλεκτρολογικοί) 

Είναι κατασκευασµένοι από µαλακό PVC και φέρουν εσωτερικά σπείρα από σκληρό PVC.Ο 
συνδυασµός αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαµπτους, αλλά µε µεγάλη µηχανική αντοχή. 
Χρησιµοποιούνται όπου χρειάζεται µηχανική αντοχή και ευκαµψία π.χ. σε οδεύσεις µέσα στο 
µπετόν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 

5. Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες 

Είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε λεπτά τοιχώµατα (κίτρινη ετικέττα). Οι συνδέσεις και 
καµπυλώσεις τους γίνονται όπως των υδραυλικών σωλήνων. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις 
ιδιαίτερα αυξηµένων απαιτήσεων µηχανικής αντοχής (π.χ. ορατές οδεύσεις σε δάπεδα). ∆εν έχουν 
εσωτερική µονωτική επένδυση και απαγορεύεται η τοποθέτηση αγωγών µέσα σε αυτούς. 

6. Σωλήνες PVC σκληροί 

Πρόκειται για υδραυλικούς σωλήνες (πιέσεως λειτουργίας 4 atm.) και χρησιµοποιούνται για την 
προστασία καλωδίων σε οδεύσεις µεγάλου µήκους µέσα σε τάφρους, κανάλια κ.λ.π. Η αντιστοιχία 
διαµέτρου σωλήνα µε την διατοµή και τον αριθµό των διερχοµένων αγωγών καθορίζεται από τον 
ακόλουθο πίνακα (για καλώδια τύπου ΝΥΑ). 

έως 3 αγωγοί 1.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 13.5 

4 .. 7 αγωγοί 1.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 16   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 16 

8 ..12 αγωγοί 1.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 23   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 21 

έως 2 αγωγοί 2.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 13.5 

3 ή 4 αγωγοί 2.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 16   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 16 

3 ή 4 αγωγοί 4 mm² :   Πλαστικός σωλήνας Φ 23   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 21 

3 ή 4 αγωγοί 6 mm² :   Πλαστικός σωλήνας Φ 23   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 21 

3 αγωγοί 10 mm² :   Πλαστικός σωλήνας Φ 23   ή Χαλυβδοσωλήνας Φ 21 

5 αγωγοί 10 mm² :        Χαλυβδοσωλήνας Φ 29 

Για γραµµές καλωδίων ΝΥΜ και ΝΥΥ που οδεύουν µέσα σε σωλήνες ισχύει γενικά ο 
κανόνας η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάµετρο 
του καλωδίου. 
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ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

Τα καλώδια που οδεύουν στο έδαφος (περιβάλλον χώρος) θα βρίσκονται µέσα σε πλαστικό 
σωλήνα αποχέτευσης απο PVC, 6 atm, διαµέτρου τουλάχιστον διπλάσιας της διαµέτρου των 
καλωδίων. Ο σωλήνας PVC θα οδεύει σε βάθος 70 cm, σε υπόγειο κανάλι κατάλληλων 
διαστάσεων,  η διαµόρφωση του οποίου θα είναι ώς εξής :  

Το κανάλι στρώνεται µε ένα στρώµα άµµου 10cm. Στη συνέχεια τοποθετείται ο σωλήνας µε το 
καλώδιο και έπειτα διαστρώνεται πάλι άµµος µέχρι ύψους περίπου 10 cm πάνω απο τον σωλήνα. 
Κατόπιν τοποθετούνται σε όλο το µήκος του καναλιού πλάκες πεζοδροµίου πάχους 6cm. Περίπου 
20 cm κάτω από την επιφάνεια τοποθετείται σε όλη την όδευση του καλωδίου ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
κόκκινου χρώµατος. Το λοιπό µέρος του καναλιού καλύπτεται µε χώµα. 

Οι σωλήνες ασθενών ρευµάτων θα διέρχονται από άλλα κανάλια δίπλα στα αντίστοιχα των 
ισχυρών ρευµάτων ενώ σε περίπτωση διασταύρωσης ασθενών και ισχυρών ο σωλήνας των 
ασθενών θα τοποθετείται ψηλότερα τουλάχιστον κατά 30 cm. 

Κατά την διασταύρωση ισχυρών ρευµάτων µε σωληνώσεις νερού ή µέσης τάσης οι σωλήνες των 
ισχυρών ρευµάτων θα τοποθετούνται πάντοτε κάτω από τους σωλήνες νερού σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 30cm. 

Οι διακλαδώσεις των υπογείων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκυτία διακλαδώσεως. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλαδώσεως ή συνδέσεως µέσα στο έδαφος παρά µόνο µέσα 
σε στεγανά φρεάτια. 

 

 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Γενικά προβλέπονται 2 βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισµένοι και οι στεγανοί. 

Το είδος των διακοπτών (απλός, κοµµιτατέρ, αλλέ-ρετούρ, πιέσεως κλπ.) φαίνεται στα σχέδια. 

Όλοι οι διακόπτες θα είναι πορσελάνης 10A-250V µε πλήκτρα και θα έχουν κατασκευασθεί από το 
ίδιο εργοστάσιο. Το χρώµα των διακοπτών θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. 

Οι στεγανοί διακόπτες θα πρέπει εκτός από την στεγανότητα να έχουν και αυξηµένη µηχανική 
αντοχή, και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση. 

ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 

Ρευµατοδότες δαπέδου 

Οι ρευµατοδότες αυτοί θα είναι από σκληρό πλαστικό, στεγανοί σύµφωνα µε την διεθνή 
τυποποίηση CEE 17 & IEC 309 A.Η κατασκευή των ρευµατοδοτών θα είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές VDE 0623, DIN 49462 & DIN 49463. Όλοι οι ρευµατοδότες του τύπου αυτού θα 
συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ρευµατολήπτη .Οι µονοφασικοί ρευµατοδότες θα είναι τριπολικοί 
(1Φ+ΟΥ∆+ΓΗ) ονοµαστικής εντάσεως 16Α ή 32Α και τάσεως 220V (50 Ηz). Οι ρευµατοδότες αυτοί 
θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα στο δάπεδο, θα είναι τριπολικοί (1Φ+ΟΥ∆+ΓΗ) και θα 
φέρουν κάλυµµα που θα εξασφαλίζει στεγανότητα. 

Ρευµατοδότες χωνευτοί σούκο 

Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος SCHUKO). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή 
τοποθέτηση. 

Ρευµατοδότες χωνευτοί στεγανοί σούκο 

Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται µέσα σε κουτί από 
µονωτική ύλη µε παρέµβυσµα. Ο ρευµατοδότης θα καλύπτεται µε στρεφόµενο κάλυµµα. 3.4 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

- Ολοι οι ρευµατοδότες θα είναι 16Α/250V. 

- Οι ακροδέκτες των ρευµατοδοτών θα είναι κατασκευασµένοι µε µορφή βύσµατος. 
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- Ολοι οι ρευµατοδότες θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε έχουν και 
ίδια εµφάνιση. 

 

Πριζοδιακόπτης στεγανός 

- Βιοµηχανικής χρήσης στεγανά ΙΡ 55 

- Πρίζα 220V 16A,2Π+Γ ελεγχόµενη από διακόπτη 

- ∆ιπλή µηχανική µανδάλωση (interlock) µεταξύ διακόπτη και πρίζας 

- Παραδίδεται καλωδιωµένη χωρίς στυπιοθλήπτες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ STAB (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΜΜΕΣ) 
Οι πίνακες θα αποτελούνται από µεταλλικό κουτί λαµαρίνας D.K.P. και θα είναι κατάλληλοι για την 
τοποθέτηση οργάνων µέσω φορέων σχήµατος ΩΜΕΓΑ. 

Η µετωπική τους πλάκα θα είναι επίσης µεταλλική και θα φέρει τις απαραίτητες τρύπες για τα 
όργανα του πίνακα. Προσαρµόζεται στο κουτί µέσω 4 χρωµιωµένων κοχλιών. Η µετωπική πλάκα 
κάτω από κάθε όργανο θα φέρει πινακίδα µε χρωµιωµένο πλαίσιο και ζελατίνα για την αναγραφή 
των κυκλωµάτων. Το πάχος της λαµαρίνας θα είναι τουλάχιστον 1.25 mm. Οι πίνακες θα φέρουν 
πόρτες από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1.25 mm. Οι πίνακες θα είναι βαµµένοι από το 
εργοστάσιο κατασκευής σε χρώµα γκρι σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, 
ηµιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχέδια και τις υποδείξεις 
της επίβλεψης. 

Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των οργάνων µέσα στον πίνακα, ώστε 
αφενός να παρέχει άνεση για την σύνδεση και όδευση των καλωδίων και αφετέρου να είναι 
αισθητικά και λειτουργικά σωστά γι’ αυτόν που τα χειρίζεται. 

Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές: 

• Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω µέρος του πίνακα. 

• Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συµµετρικά ως προς κατακόρυφο άξονα. 

• Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως 
προς κατακόρυφο άξονα. 

• Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντοµες διαδροµές και 
θα είναι στην άκρη τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε βίδες και γκρόβερ. 

• Οι µπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωµένες τυποποιηµένων διατοµών κατά DIN 
43671/9.53 και επιτρεπόµενης έντασης τουλάχιστον ίσης µε τον κεντρικό διακόπτη του 
πίνακα. 

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια µπάρα γειώσεως. Ισχύει και για τους πίνακες η ίδια 
κωδικοποίηση χρωµάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα ισχύσει για τους αγωγούς. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Ο πίνακας θα αποτελείται από τα ακόλουθα : 

• Πλαστικό ερµάριο µε πόρτα εξ ολοκλήρου από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού 
αυτοαποσβέσιµο κατάλληλο για θερµοκρασίες από -25°C έως +70°C. 

• Μεταλλικό πλαίσιο τοποθετηµένο µέσα στον πίνακα. 

• Μεταλλική µετωπική πλάκα µε τα κατάλληλα ανοίγµατα για την τοποθέτηση των διαφόρων 
οργάνων σε ειδικές ράγες. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν πινακίδες από ζελατίνα σε 
επινικελωµένα πλαίσια για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η πλάκα θα προσαρµόζεται 
στο πλαίσιο µε 4 τουλάχιστον επινικελωµένους κοχλίες, οι οποίοι θα µπορούν να 
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κοχλιωθούν και αποκοχλιωθούν εύκολα χωρίς την αφαίρεση της πόρτας. Η µεταλλική 
µετωπική πλάκα θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα πάχους 1.2 mm. 

Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι βαµµένα από το εργοστάσιο παραγωγής µε δύο στρώσεις µίνιο και 
δύο στρώσεις βερνικόχρωµα γκρι. 

Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των οργάνων µέσα στον πίνακα, ώστε 
αφενός να παρέχεται άνεση για την σύνδεση και όδευση των καλωδίων και αφετέρου να είναι 
δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς µεταβολή της καταστάσεως 
των υπολοίπων. 

Τα όργανα θα είναι τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις, ώστε να παρουσιάζουν ένα σωστό, 
λειτουργικά και αισθητικά, σύνολο. 

 

Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές : 

• Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω µέρος του πίνακα. 

• Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συµµετρικά ως προς κατακόρυφο άξονα. 

• Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως 
προς κατακόρυφο άξονα. 

Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντοµες διαδροµές και θα είναι 
στην άκρη τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε βίδες και γκρόβερ. 

Στο επάνω µέρος του πίνακα θα υπάρχει µία ή περισσότερες οριζόντιες σειρές "κλέµµενς", σε 
απόσταση τουλάχιστον 5 cm από το άνω άκρο του πίνακα. Όλες οι γραµµές µετά την είσοδό τους 
στον πίνακα θα συνδέονται (όλοι οι αγωγοί τους - φάσεις, ουδέτεροι, γείωση) µε συνεχόµενα 
"κλέµµενς". Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται επίσης στα αντίστοιχα "κλέµµενς". Αυτό 
ισχύει και για τις αναχωρήσεις που χαρακτηρίζονται εφεδρικές. Οι µπάρες χαλκού θα είναι 
επικασσιτερωµένες τυποποιηµένων διατοµών και επιτρεπόµενης έντασης τουλάχιστον ίσης µε τον 
κεντρικό διακόπτη του πίνακα. Ο πίνακας θα φέρει συλλεκτήρια µπάρα γείωσης. Ισχύει και για τον 
πίνακα η ίδια κωδικοποίηση χρωµάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα ισχύσει για τους 
αγωγούς. 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΙΛΛΑΡ) 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε πίνακας υπαιθρίου τύπου θα αποτελείται από τριφασική διανοµή µε πλαστικά κιβώτια που θα 
τοποθετηθεί µέσα σε µεταλλικό ερµάριο. 

Ο χειρισµός όλων των διακοπτών γενικών ή µερικών κάθε πίνακα θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
αµέσως µετά το άνοιγµα της πόρτας του ερµαρίου χωρίς να χρειάζεται να αποκοχλιωθούν τα 
καλύµµατα των πλαστικών κιβωτίων. 

Ο συνδυασµός µεταλλικού ερµαρίου και πλαστικής διανοµής πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα 
ΙΡ 55 κατά DIN 40050/IEC 144. 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 

Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2 mm που θα βαφεί 
µε δύο στρώσεις βερνικιού ώστε να έχει την ανάλογη αντιδιαβρωτική προστασία. Το µπροστινό 
µέρος του ερµαρίου θα αποτελείται από δίφυλλη πόρτα που θα κλειδώνει. 

Το µεταλλικό ερµάριο και η διανοµή µε πλαστικά κιβώτια θα στηριχθούν πάνω σε βάση από 
σκυρόδεµα 300 kgr τσιµέντου µε την βοήθεια κατάλληλου πλαισίου από γαλβανισµένο 
µορφοσίδηρο. 

3. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

 65



Οι πλαστικές διανοµές θα αποτελούνται από κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα 
περιλαµβάνουν τους διακόπτες, τις ασφάλειες, τους ζυγούς και τα υπόλοιπα όργανα προστασίας, 
διακοπής ή µετρήσεως κάθε πίνακα σύµφωνα µε τα σχέδια. 

Οι πλαστικές διανοµές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Ονοµαστική τάση 550 V (εναλλασσόµενη) 

� Προστασία ΙΡ 55 κατά DIN 40050/IEC 144 

� Μηχανική αντοχή 450 kg/cm2 ή µεγαλύτερη 

� Αντοχή σε ατµούς οξέων ή βάσεων 

� Αντοχή σε θερµοκρασία µέχρι 120°C 

� Ασφάλεια από πυρκαϊά 

� Καλαίσθητη εξωτερική εµφάνιση 

Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις τους µε κατάλληλες 
βίδες ταχείας συνδέσεως. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Κατωτέρω προδιαγράφονται γενικά τα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο 
στους πίνακες τάσεως 220/380V. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται τους πίνακες του παρόντος 
έργου αναφέρονται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ : 

Θα χρησιµοποιηθούν για ονοµαστικές εντάσεις έως 80 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την 
βάση, την µήτρα, τον δακτύλιο, το σώµα και το φυσίγγιο. Όλα τα µέρη θα είναι κατασκευασµένα 
από πορσελάνη. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε DIN 49360 και DIN 49354 και VDE 0635, 
ονοµαστικής τάσεως 500 V, µε ένταση διακοπής 70 ΚΑ. 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ : 

Οι ασφάλειες θα είναι τύπου ΝΗ σύµφωνα µε το DIN 43620 µε φυσίγγιο 3ΝΑ1 κατά VDE 
0660/4.Τα φυσίγγια θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε µαχαιρωτούς διακόπτες ή στις ειδικές 
βάσεις των µαχαιρωτών ασφαλειών. 

3. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ : 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι κατάλληλοι για 20.000 αποζεύξεις τουλάχιστον υπό πλήρες φορτίο, θα 
έχουν ένταση αποζεύξεως 6 ΚΑ. Οι µικροαυτόµατοι θα είναι κατά VDE 0641, κατάλληλοι για τάση 
µέχρι 380 V A.C. ή 250 V D.C. µε διµεταλλικό στοιχείο για θερµική προστασία έναντι 
υπερεντάσεως και ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο προστασίας έναντι βραχυκυκλώσεως. 

Για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών θα χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι τύπου "L", 
διεγειρόµενοι σε εντάσεις ρεύµατος 4 έως 5 φορές την ονοµαστική. Για κυκλώµατα κινητήρων 
µικρού µεγέθους θα χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι τύπου "G", διεγειρόµενοι σε εντάσεις 
ρεύµατος 7 έως 11 φορές την ονοµαστική. Το πλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17.5 mm για 
µονοπολικούς 35 mm για διπολικούς και 52.5 mm για τριπολικούς. Η κατασκευή τους θα είναι 
κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγες τύπου "Ω", µέσω ειδικού µανδάλου. 

4. ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ : 

Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για 
µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16Α έως 100Α. Εχει το ίδιο σχήµα και τις 
ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο 
πάνω σε ράγα στήριξης. 

Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για την 
διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του 
αποζεύκτη. 

Θα είναι βαρέως τύπου, τάσεως 500 V, εντάσεως ονοµαστικής όπως καθορίζεται στα σχέδια, 
σύµφωνα προς VDE 0632 µε ελάχιστο αριθµό χειρισµών: 
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(α) των 100 Α    : 40.000 

(β) των 63 Α    : 40.000 

(γ) των 40 Α    : 50.000 

(δ) των 25 Α    : 50.000 

(ε) των 16 Α    : 100.000 

5. ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ PACCO : 

Θα είναι περιστροφικοί βαρέως τύπου για εντάσεις µέχρι 100 Α, κατάλληλοι για τάση 500 V κατά 
VDE 0660 µε ισχύ ζεύξεως κατ' ελάχιστο ίση µε την ένταση για συνεχή ροή σε τάση 380 V, 
ονοµαστικής εντάσεως όπως καθορίζεται στα σχέδια. 

Οι διακόπτες θα χειρίζονται από µπροστά µε λαβή δια µέσου µονωτικής ροζέτας (όχι από χαρτί) 
που θα φέρει από κάτω ζελατίνη που θα δείχνει τη θέση του διακόπτη, ενώ ο ελάχιστος αριθµός 
χειρισµών καθορίζεται όπως παρακάτω: 

(α) των 100 Α    : 40.000 

(β) των 63 Α    : 40.000 

(γ) των 40 Α    : 50.000 

(δ) των 25 Α    : 50.000 

(ε) των 16 Α    : 100.000 

6. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ : 

Θα είναι κατάλληλες να τοποθετηθούν σε ράγα "Ω" και θα ασφαλίζονται µε την βοήθεια 
κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακιέρα). 

Το χρώµα του καλύµµατος θα καθορίζεται από την επίβλεψη, εκτός αν ορίζεται σαφώς στα σχέδια 
και την τεχνική περιγραφή. Ο λαµπτήρας θα είναι αίγλης ονοµαστικής εντάσεως 2 mm του αµπέρ. 

Η αντικατάσταση του λαµπτήρα θα είναι δυνατή από εµπρός χωρίς αφαίρεση της µετωπικής 
πλάκας του πίνακα. 

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ : 

Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα "Ω". Θα διαθέτει µπουτόν για τον έλεγχο της 
ετοιµότητας. Η ευαισθησία του θα είναι 30 mm του αµπέρ. Η διακοπή θα είναι ακαριαία (µέγιστος 
χρόνος 30 mm του δευτερολέπτου). 

8. ΩΣΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ : 

Για την αφή και σβέση φωτιστικών σωµάτων µε τηλεχειρισµό από δύο - τρία ή και περισσότερα 
σηµεία θα χρησιµοποιούνται τηλεδιακόπτες µονοπολικοί ή διπολικοί, όπως ορίζεται στα σχέδια, 
τάσεως χειρισµού 220 V, 50 ΗΖ. 

Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται σε ζεύξεις και 
αποζεύξεις, ως εξής: 

1. Για ωµικό φορτίο ή για λυχνίες φθορισµού σε 75.000. 

2. Για λυχνίες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε 40.000. 

3. Για λαµπτήρες πυρακτώσεως σε 30.000. 

Οι διακόπτες αυτοί τοποθετούνται µέσα στον πίνακα πάνω σε ράγα, όπως και οι µικροαυτόµατοι. 

9. ∆ΙΠΛΟ ΜΠΟΥΤΟΝ (ON-OFF) : 

Θα είναι κατασκευασµένο από θερµοπλαστική ύλη κατάλληλο για τοποθέτηση σε πίνακα, τάσεως 

λειτουργίας επαφών 380 V προστασίας ΙΡ 40 και ονοµαστικής εντάσεως 6 Α σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς VDE Φ113. 

10. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
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Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα χρησιµοποιηθούν όπου αναφέρει η τεχνική περιγραφή και 
φαίνεται στα σχέδια. 

Θα φέρουν ρυθµιζόµενα θερµικά πηνία υπερφόρτισης και µαγνητικά πηνία υπερέντασης. 

Ονοµαστική τάση έως 690 V AC, βαθµός προστασίας ΙΡ 00, κατά ΙEC 947-2. 

Για τοποθέτηση σε πίνακα πεδίου θα εφοδιαστούν µε προέκταση χειριστηρίου, περιστροφική 
ασφαλιζόµενη µε λουκέτο. 

Όπου αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή θα εφοδιαστούν µε πηνίο έλλειψης τάσης 380-415V 
50/60 Hz. 

 

Ρεύµατα ρύθµισης 

θερµικών πηνίων υπερφόρτισης µαγνητικών πηνίων υπερέντασης  Ικανότητα διακοπής 

βραχυκυκλώµατος 

(Α)      (Α)       (KΑ) 

40-50      300- 500      35 

40-63      315- 630      35 

63-80      400- 800      35 

80-100     500-1000      35 

100-125     625-1250      35 

125-160     800-1600      35 

160-200     1000-2000      35 

200-250     1250-2500      35 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΏΝ : 

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου "ταµπακιέρας" ή "µινιόν". 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΝ ΕΝΤΑΣΗΣ 800-1250Α 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισµούς IEC 947-2 ή τους αντίστοιχους κανονισµούς των διαφόρων χωρών-µελών (VDE 
0660, BS 4752, UTE C63120). εναλλακτικά δε µπορεί να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL/ 
JIS. 

Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής θα είναι διαθέσιµα για την κατηγορία Β των 
προαναφερθέντων κανονισµών. Η δοκιµή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε την ικανότητα 
διακοπής σε λειτουργία (Ics), που είναι ίση µε το 50% της ικανότητας διακοπής µέγιστου 
βραχυκυκλώµατος (Icu), και κατά την τιµή του ρεύµατος αντοχής βραχέως χρόνου (Ιcw). 

Ολοι οι διακόπτες MCCB θα είναι τύπου περιοριστή ρεύµατος επιτρέποντας πλήρη χρήση της 
ιδιότητας περιορισµού ρεύµατος και συνεπώς των τεχνικών ενισχυµένης προστασίας (cascading). 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η ικανότητα διακοπής του αυτόµατου διακόπτη ισχύος θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίση µε την τιµή του αναµενόµενου ρεύµατος βραχυκυκλώµατος, στο σηµείο 
του κυκλώµατος όπου είναι εγκατεστηµένος ο διακόπτης. 

Οι διακόπτες MCCB θα πρέπει να είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 690 VAC (50/60 Hz). 

Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 750 V AC (50/60 Hz). 

Οι διακόπτες MCCB θα είναι τύπου αποζεύκτη. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες MCCB θα είναι τύπου συροµένου σε φορείο και θα έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση τους 
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Θα είναι δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του διακόπτη χωρίς µείωση της απόδοσης του έως τα 
500 V AC. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΝ,  ΕΝΤΑΣΗΣ 100-630Α 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισµούς IEC 947-1 και 947-2 ή τους αντίστοιχους κανονισµούς των διαφόρων χωρών-µελών 
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2): 

�θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση µε την ικανότητα 
διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονοµαστικές 
εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για µεγαλύτερες ονοµαστικές εντάσεις- 

�θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 

�θα είναι ονοµαστικής τάσης µόνωσης 750 V AC (50/60 Hz) 

�θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισµούς IEC 947-2, 
παράγραφος 7-27. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διατίθενται σε σταθερού ή βυσµατωτού τύπου ή 
συρόµενοι σε φορείο, καθώς επίσης και σε τριπολικούς ή τετραπολικούς. Στους αυτόµατους 
διακόπτες τύπου βυσµατωτού ή συροµένου σε φορείο, µία ασφάλεια αφόπλισης θα πρέπει να 
εµποδίζει την επανασύνδεση και την αποσύνδεση ενός αυτόµατου διακόπτη που βρίσκεται στη 
θέση “κλειστό .” (ΟΝ). 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση 
τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης 
(ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παρέχουν κλάση µόνωσης ΙΙ 
(σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC 664) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων 
ισχύος. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
1. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ-ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ 

Τύπος : στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα 
διαστάσεων 96 x 96. 

Κλάση : 1,5 

Έδραση : µέσω ηµιαξόνων 

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

Υπερφόρτιση : συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης αµπερόµετρα 50πλή επι15, 4πλή 
επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min 

Βολτόµετρα : 2πλή επι 1 min. 

Περιοχή µέτρησης : ανάλογα µε τη χρήση 

Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται απο µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

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

2. ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΑ 

Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 
96x96. 
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Θα έχουν σύστηµα µέτρησης απο δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική ιδιοσυχνότητα το 
καθένα. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και διεγείρονται µηχανικά µέσω 
ηλεκτροµαγνήτη και πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα της συνδεδεµένης τάσης. 

ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

ανοχή ένδειξης : �0,5% της ονοµαστικής 

ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

επιτρεπτή διακύµανση τάσης : �20% 

Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (COSΦ) 

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

Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 Χ 96. 

έδραση : µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

τοποθέτηση : κάθετη 

ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

ιδιοκατανάλωση : έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

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

περιοχή µέτρησης : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

4. ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΑ 

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

ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 10 VΑ έντασης 1.5 VΑ 

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

σύνδεση : σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα εξασφαλίζει την δυνατότητα διακοπής ενός κυκλώµατος υπό φορτίο 
παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία µέσω των ασφαλειών. 

Το ακίνητο µέρος του ασφαλειοαποζεύκτη θα αποτελείται από ισχυρό χαλυβδοέλασµα πάνω στο 
οποίο θα είναι στερεωµένες οι µονωτικές βάσεις από στεατίτη στις οποίες θα είναι 
προσαρµοσµένες οι χάλκινες σταθερές επαφές. 

Οι επαφές θα είναι επικαλυµµένες µε σκληρό στρώµα προστασίας. Το σχήµα τους θα είναι V ώστε 
να διευκολύνεται η είσοδος του µαχαιρωτού φυσιγγίου και να επιτυγχάνεται έτσι µε τη βοήθεια 
ελατηρίων. 

Θα διαθέτει επίσης θυρίδες ελέγχου για να µπορεί να διαπιστωθεί χωρίς διακοπή του κυκλώµατος 
αν υπάρχουν φυσίγγια, αν είναι καµένα και τι µέγεθος έχουν. 

Θα υπάρχει µονωτικό κάλυµµα προστασίας για τα τµήµατα που βρίσκονται υπό τάση ώστε να 
προστατεύεται ο χειριστής από τυχαία επαφή. 

Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα είναι σε θέση να διακόψει χωρίς κίνδυνο ρεύµα πολλαπλάσιο του 
ονοµαστικού µε την βοήθεια των θαλάµων σβέσεως τόξου και των βοηθητικών επαφών οι οποίες 
θα αντικαθίστανται εύκολα και θα προφυλάσσουν τις κύριες επαφές από φθορά στην εκτέλεση 
χειρισµών υπό φορτίο. 

Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του θα είναι 500 V. Η ονοµαστική του ένταση παρουσιάζεται στα 
σχέδια 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΡΕΛΛΕ) 
Οι αυτόµατοι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί ονοµαστικής ισχύος και 
τάσεως λειτουργίας ως ορίζεται στα σχέδια. 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου STAB. Οι βοηθητικές επαφές 
τους θα είναι εναλλάξιµες ως προς το είδος και ισχύ και θα καλύπτονται από διαφανές κάλυµµα 
που θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο εξασφαλίζοντας συγχρόνως προστασία από σκόνη και 
υγρασία. 

Πρέπει να είναι εµφανής από την µπροστινή πλευρά η τάση του πηνίου και να υπάρχει εξωτερική 
ένδειξη (Ο ή Ι) για την κατάσταση λειτουργίας του αυτόµατου. 

Πρέπει να διαθέτουν εύχρηστο και ασφαλές πλήκτρο χειροκίνητης δοκιµής καθώς επίσης την 
δυνατότητα προσθήκης µηχανικής µανδάλωσης. 

Η διάταξη και οι αποστάσεις των ακροδεκτών πρέπει να είναι κατάλληλες για την εύκολη και 
ασφαλή σύνδεση των καλωδίων. 

Η επιθεώρηση και αντικατάσταση των κύριων επαφών καθώς και του πηνίου θα είναι απλή και θα 
γίνεται χωρίς εργαλεία. 

Μεταξύ των φάσεων θα υπάρχουν διπλά διαχωριστικά τοιχώµατα. 

Οι αυτόµατοι θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν και σε θέσεις που διαφέρουν από την 
κατακόρυφη. 

Ορισµένοι αυτόµατοι διακόπτες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχέδια ή την τεχνική 
περιγραφή θα συνοδεύονται από θερµικό ρελλέ προστασίας έναντι υπερεντάσεως. Τα θερµικά 
ρελλέ θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στους αυτόµατους διακόπτες. Θα φέρουν διµεταλλικά 
ελάσµατα για την απόζευξη σε περίπτωση υπερεντάσεως καθώς επίσης διµεταλλικό έλασµα για 
την αντιστάθµιση των θερµοκρασιακών µεταβολών. Στο εξωτερικό µέρος θα φέρουν ρυθµιστή της 
ονοµαστικής εντάσεως διακοπής, βαθµονοµηµένο σε Ampere. Επίσης θα φέρουν πλήκτρο για την 
επαναφορά µετά από διακοπή. Τέλος θα παρέχουν την δυνατότητα για εύκολη µετατροπή τους σε 
αυτόµατης επαναφοράς, αµέσως µόλις κρυώσουν τα διµεταλλικά ελάσµατα.Τηλεχειριζόµενοι 
διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος), 9-95Α (AC3) για έλεγχο κινητήρων και 25-125Α  για έλεγχο 
κυκλωµάτων διανοµής (AC1) 

1. Γενικά 

• Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισµούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - 
µελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά µπορεί να συµφωνούν µε 
τους κανονισµούς UL/JIS. 

• Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 
660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 
Hz. 

• Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

• H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. 

• Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε 
τροπικά κλίµατα (ΤΗ). 

2. Κατασκευή 

• Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής έντασης από 9 έως 95 Α (AC3) ή 
25 έως 125 Α (AC1). 

• Θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους. 

• Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 
της ονοµαστικής τάσης. 
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• Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής\ 
τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. 

• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55οC. 

• Oι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε, να είναι 
δυνατή η στήριξη τους µε κλίση �30ο σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης. 

• Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται µπλόκ βοθητικών επαφών (µε Ith=10 A) 
µετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και µπλόκ χρονικών επαφών. 

 

 

 

 

Βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) 

1. Γενικά 

• Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισµούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, 
BS 4794, NFC 63-140). 

• Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 60V AC, 
ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης: 690 V. 

• H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. 

• Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε 
τροπικά κλίµατα (ΤΗ). 

2. Κατασκευή 

• Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης Ith=10 A. 

• Θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασµός Α και Κ). 

• Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της ονοµαστικής 
τάσης. 

• Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. 

• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55οC. 

• Oι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε να 
είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση �30ο σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς 
και µε οποιαδήποτε κλίση σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς µείωση της 
απόδοσης τους. 

 

Ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) από 0.1 έως 93Α 

1. Γενικά 

• Τα ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς 
IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (NFC 63-650, VDE 
0660). Προαιρετικά µπορούν να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL. 

• Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος 
λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400 Hz. 

• Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόµενο ρεύµα. 
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• Όλα τα ρελέ θερµικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά 
κλίµατα (ΤΗ). 

• Θα πρέπει να είναι αντισταθµισµένα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

2. Κατασκευή 

• Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

• Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC 
947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20). 

• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 
55οC. 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση �30ο σε σχέση µε την κανονική θέση 
στήριξης. 

• Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον 
τηλεχειριζόµενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή µε ειδικό εξάρτηµα να µπορούν να 
στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος. 

3. Λειτουργίες 

Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

• ρύθµιση 

- εύκολη και ακριβή ρύθµιση 

- δυνατότητα µανδάλωσης της ρύθµισης µε διαφανές προστατευτικό κάλυµµα 

• επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισµού” και θέση “αυτόµατου επανοπλισµού”. Το ίδιο 
θερµικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή 
αυτόµατο επανοπλισµό. 

- κλείδωµα του επιλογέα 

• σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

• λειτουργία “επανοπλισµού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start” 

• λειτουργία “stop” 

- χωριστή λειτουργία “stop” 

- δυνατότητα µανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί) 

• λειτουργία “test” 

- εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώµατος ελέγχου 

- προσωµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 

• δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισµού από απόσταση (εφ’ 
όσον ζητηθεί). 

• η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται µέσω βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) µε Ith=5 A. 

Ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) από 25 έως 1000Α 

1. Γενικά 

• Τα ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς 
IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (NFC 63-650, VDE 
0660). Προαιρετικά µπορούν να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL. 

• Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος 
λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

• Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόµενο ρεύµα. 
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• Όλα τα ρελέ θερµικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά 
κλίµατα (ΤΗ). 

• Θα πρέπει να είναι αντισταθµισµένα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

2. Κατασκευή 

• Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

• Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC 
947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20). 

• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 55 
ο C. 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση �30ο σε σχέση µε την κανονική θέση 
στήριξης. 

• Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα απο 
το ρελέ ισχύος. 

3. Λειτουργίες 

Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

• ρύθµιση 

- εύκολη και ακριβή ρύθµιση 

- δυνατότητα µανδάλωσης της ρύθµισης µε διαφανές προστατευτικό κάλυµµα 

• επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισµού” και θέση “αυτόµατου επανοπλισµού”. Το ίδιο 
θερµικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή 
αυτόµατο επανοπλισµό. 

- κλείδωµα του επιλογέα 

• σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

• λειτουργία “επανοπλισµού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start” 

• λειτουργία “stop” 

- χωριστή λειτουργία “stop” 

- δυνατότητα µανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί) 

• λειτουργία “test” 

- εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώµατος ελέγχου 

- προσωµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 

• δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισµού από απόσταση (εφ’ 
όσον ζητηθεί). 

• η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται µέσω βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) µε Ith=5 A. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣ. ΧΩΡΩΝ 
1. Μεταλλικά µέρη 

Όλα τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία 
απέναντι στην σκουριά που θα περιλαµβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, φωσφάτωση 
και επάλειψη µε ειδικό υπόστρωµα βαφής. 

Η τελική βαφή θα είναι οµοιόµορφη χωρίς ελαττώµατα ή ξένα σώµατα και θα έχει ψηθεί σε φούρνο. 

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωµάτων θα έχει λευκό χρώµα µε συντελεστή ανακλάσεως 
τουλάχιστον 80%. 
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2. Καλύµµατα 

Τα υάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές) και 
κατασκευασµένο από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα γυάλινα καλύµµατα 
επίσης πρέπει να αντέχουν σε απότοµες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας (π.χ. διαβροχή κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες θερµικές ή µηχανικές καταπονήσεις. 

Τα άλλου είδους καλύµµατα (περσίδες, πλαστικά κλπ) θα είναι επίσης κατασκευασµένα από 
αλουµίνιο είτε διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό, αντίστοιχα, µε διαπερατότητα πάνω 
από 90% χωρίς φυσαλλίδες ή γραµµές ή άλλα ελαττώµατα. Τα πλαστικά καλύµµατα δενπρέπει να 
υφίστανται παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισµα) ούτε από την θερµότητα ούτε από τις 
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού. 

 

 

3. Καλωδιώσεις εσωτερικές : 

Οι εσωτερικές καλωδιώσεις θα είναι κατασκευασµένες από αγωγούς ΝΥΑ 1.5 mm² και θα 
καταλήγουν σε κλέµµενς πορσελάνης. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα είναι πλήρης, ώστε για την 
λειτουργία να µην απαιτείται παρά µόνο η απλή σύνδεση του φωτιστικού σώµατος µε τους 
αγωγούς φάσεως, ουδέτερου και γης. 

 

4.Λυχνιολαβές και βάσεις εκκινητών : 

Οι λυχνιολαβές και οι βάσεις των εκκινητών θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό πλαστικό υλικό 
ανθεκτικό στις θερµοκρασίες λειτουργίας των φωτιστικών σωµάτων. Θα περιέχουν ικανοποιητική 
και ασφαλή στήριξη στους λαµπτήρες και τους εκκινητές, καλή ηλεκτρική επαφή καιευχερή 
τοποθέτηση και αφαίρεση. 

 

5.Πυκνωτές διορθώσεως συνηµιτόνου : 

Οι πυκνωτές θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση µέσα στα φωτιστικά σώµατα και µεγέθους 
ικανού να επιτύχει συνηµίτονο τουλάχιστον 0.90. Θα φέρονται µέσα σε κυλινδρικό, στεγανό 
περίβληµα από αλουµίνιο. Θα φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. 

 

6.Εκκινητές (Starters) : 

Θα έχουν την µορφή γυάλινου σωλήνα µέσα στον οποίο βρίσκονται δύο διµεταλλικά ηλεκτρόδια σε 
ατµόσφαιρα ευγενούς αερίου. Θα φέρουν παράλληλα συνδεσµολογηµένο πυκνωτή χωρητικότητας 
0.005 µέχρι 0.20 µF για την εξουδετέρωση ραδιοπαρασίτων. Όλο το σύστηµαπερικλείεται σε 
κυλινδρική θήκη από µονωτικό υλικό. Οι εκκινητές κατά την λειτουργία του λαµπτήρα δεν θα 
καταναλίσκουν πρόσθετη ενέργεια, θα έχουν την ιδιότητα να θέτουν εκτός τονλαµπτήρα σε 
περίπτωση βλάβης και να αποφεύγεται το ενοχλητικό άναµµα και σβήσιµο. 

 

7.Στραγγαλιστικά πηνία : 

Θα είναι "κλειστού τύπου". Τα πηνία θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε µεταλλική θήκη, η οποία θα 
έχει πληρωθεί µε πολυεστερική ρητίνη υπό πίεση. Θα είναι εντελώς αθόρυβα µεγάλης διάρκειας 
ζωής κατασκευασµένα σύµφωνα µε την προδιαγραφή Νο 82 της IEC. Το µέγεθος των 
στραγγαλιστικών πηνίων θα είναι συνάρτηση του τύπου του λαµπτήρα Εν γένει θα τοποθετείται 
ένα στραγγαλιστικό πηνίο για κάθε λαµπτήρα, εκτός των περιπτώσεων συνδεσµολογίας τύπου 
TANDEM, οπότε αυτό θα καθορίζεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. 
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
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. 

Υλικά – Κατασκευή 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο, θα φέρει 
πτερύγια ψύξης και θα είναι βαµµένο µε βαφή πούδρας. 

Το οπτικό κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι από διαφανές, θερµικά επεξεργασµένο, επίπεδο γυαλί. 
Η µονάδα τροφοδοσίας των LED θα περιέχεται στο φωτιστικό. Το φωτιστικό θα ανοίγει γρήγορα µε 
ένα ισχυρό µάνδαλο, χωρίς ειδικά εργαλεία. Θα φέρει ευδιάκριτο σύστηµα σκόπευσης µε 
δυνατότητα αποµνηµόνευσης της γωνίας. H µονάδα των LED, όσο και η µονάδα τροφοδοσίας θα 
φέρουν προστασία από υπερθέρµανση. 

Το φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα (κατόπιν παραγγελίας) ρύθµισης της έντασης φωτισµού µε 
πρωτόκολλο DALI ή µε (1-10)V. 

Φωτιστικό - τεχνικά χαρακτηριστικά 

∆ιαστάσεις φωτιστικού σώµατος : 58cm Χ 56cm (µε τον βραχίονα), πάχος 9,5cm (max) 

Τοποθέτηση: Περιστροφή 360° ως προς κατακόρυφο άξονα, 270° ως προς οριζόντιο άξονα 

Βάρος: ≤ 17 Kg  

Βαθµός φωτεινής απόδοσης : L.O.R. > 0,88 

Βαθµός στεγανότητας: IP66 

Αντοχή σε κρούση : IK09 

Κλάση µόνωσης: Ι  

Tάση τροφοδοσίας : 220-240V/ 50-60Hz. 

Συντελεστής ισχύος: PF > 0,90 

Συνολική ισχύς: < 250W 

Κατασκευή σύµφωνα µε το πρότυπο: ΕΝ60598 

Θα φέρει σήµα και πιστοποιητικό CE 

Μονάδα LED  (µε δυνατότητα αντικατάστασης) 

Κατανοµή φωτισµού: Ασύµµετρη (~50°) και Συµµετρική (24° Χ 70°) 

Φωτεινή ροή: Φ = 30.000 lm 

T = 4000 K 

CRI ≥ 75 

Χρόνος ζωής: L80F10 > 50.000 ώρες  

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 ) 
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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  λαµπτήρες 
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. 
 
Στους χώρους των τουαλετών θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώµατα «πλαφονιέρες», οβάλ µορφής 
µε λαµπτήρες «compact» φθορισµού 26 W. 

 

Λαµπτήρες φθορισµού:  

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

Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα έχουν µόνωση ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες (150°C). Όλα τα 
ηλεκτρικά όργανα και ει δυνατόν οι λαµπτήρες θα είναι εύφηµου οίκου, ώστε να εξασφαλισθεί η 
σωστή λειτουργία και µεγάλη διάρκεια ζωής. 

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

 

Φωτιστικό εξόδου ασφαλείας : 

Φωτιστικό σώµα µε ένα λαµπτήρα. Το φωτιστικό σώµα φέρει µπαταρίες νικελίου-καδµίου, 
επαναφορτιζόµενες µε ενσωµατωµένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτονοµίας 
για 1,5h σε περίπτωση διακοπής της τάσης.  

Στο διαφανές κάλυµµα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟ∆ΟΣ ή →, αναλόγως µε τις 
απαιτήσεις της Μελέτης Πυροπροστασίας. 
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Φωτιστικό σώµα τύπου "χελώνας" 

Θα είναι αλουµινίου ή ορειχάλκινο στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής ή επί τοίχου. 

Το φωτιστικό σώµα αποτελείται από βάση χυτοσιδηρά άριστης ποιότητας φέρουσας λυχνιολαβή 
πορσελάνης και καλυπτόµενης στεγανά µε γυάλινο διαφανή κώδωνα µε πλέγµα από 
γαλβανισµένο σύρµα προστασίας φωτιστικού σώµατος ΙΡ54 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤ. 6 (UTP - FTP - SFTP) 

1. Γενικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Kαλώδιο εγκατάστασης 4 ή 2x4 συνεστραµµένων ζευγών αντίστασης 100 κατηγορίας 6 κλάσης Ε 
– υψηλής ταχύτητας µετάδοσης στα 250ΜΗz (π.χ. Gigabit Ethernet, ΑΤΜ, κλπ). 

Καλώδια UTP αντίστασης 100. (Unshielded-Xωρίς θωράκιση 4 / 2x4 ζευγών) 

Καλώδια FTP αντίστασης 100. (Foiled – Mόνωση Αλουµινίου/Πολυέστερα για συµβατότητα µε τα 
απαιτούµενα από τα πρότυπα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας). 

Καλώδια SFTP αντίστασης 100. (Single Foiled – Mόνωση Αλουµινίου/ Πολυέστερα και θωράκιση 
πλέγµατος επικασσιτερωµένου χαλκού για διπλή θωράκιση που εγγυάται ή και υπερβαίνει τα 
απαιτούµενα από τα πρότυπα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας). 

Πλήρως συµβατό και πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC/ISO 11801 ed.2.0, CENELEC 
ΕΝ 50173 και ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2-1. 

Χρωµατισµός αγωγών σύφωνα µε χρωµατικό κώδικα EIA/TIA 568 και IEC/ISO 11801. 

 

2. Πιστοποιητικά 

Να συνοδεύεται µε τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

• Σήµα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισµού πιστοποίησης. 

• Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO για την γραµµή παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την προδιαγραφή ISO/IEC 11801 ed 2.0, CENELEC ΕΝ 
50173, ANSI/TIA/EIA-568-B.2, κατηγορίας 6 απο ανεξάρτητο διεθνές εργαστήριο. 

 

3. Σηµειώσεις 

Η κατηγορία µιας εγκατάστασης εξαρτάται απο το υλικό µε την χαµηλότερη απόδoση. Ολα τα υλικά 
της εγκατάστασης πρέπει να είναι κατηγορίας 6 ώστε η εγκατάσταση συνολικά να είναι κατηγορίας 
6. Για την διασφάλιση των επιδόσεων του συστήµατος (ταχύτητα, εξασθένιση κτλ.) συνίσταται η 
επιλογή όλων των υλικών που απαρτίζουν ένα σύστηµα να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή να 
συστήνονται από αυτόν. Το µέγιστο µήκος καλωδίων σε µία εγκατάσταση δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα 90 µέτρα. Για την επιλογή του συστήµατος που θα χρησιµοποιηθεί, δυο παράγοντες πρέπει να 
ληφθούν υπόψιν, οι επιθυµητές επιδόσεις του δικτύου καθώς επίσης και οι ηλεκτροµαγνητικές 
παρεµβολές. 
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ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ RJ 45 ΚΑΤ. 6 (UTP-FTP-SFTP) 

1. Γενικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ευθύ καλώδιο µικτονόµησης RJ 45 – RJ 45 κατηγορίας 6 κλάσης Ε–υψηλής ταχύτητας µετάδοσης 
στα 250ΜΗz. 

Kαλώδια FTP αντίστασης 100. (Foiled – Mόνωση Αλουµινίου/Πολυέστερα για συµβατότητα µε τα 
απαιτούµενα από τα πρότυπα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας) 

Kαλώδια SFTP αντίστασης 100. (Single Foiled – Mόνωση Αλουµινίου/ Πολυέστερα και θωράκιση 
πλέγµατος επικασσιτερωµένου χαλκού για διπλή θωράκιση που εγγυάται ή και υπερβαίνει τα 
απαιτούµενα από τα πρότυπα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας) Πλήρως συµβατό και 
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC/ISO 11801 ed.2.0, CENELEC ΕΝ 50173 και 
ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2.1. 

 

Τα καλώδια µικτονόµησης ειναι ελεγµενα για τις επιδόσεις µετάδοσης και συνέχειας (continuity). 
(ACR, NEXT, Return Loss, Attenuation). 

∆ιαθέτει συνδέσµους RJ 45 και µε αντιολισθητικά ακρα που εξασφαλίζουν την απαραίτητη ακτίνα 
καµπυλότητας και εξασφαλίζουν την µηχανική αντοχή του καλωδίου και σύνδεση σύµφωνα µε το 
χρωµατικό κώδικα ISO/IEC 11801 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Χρησιµοποιείται για σύνδεση µε πρίζες, 
µετώπες µικτονόµησης ή και υπολογιστή. Για µήκος 1m, 2m και 3m. 

2. Πιστοποιητικά 

Να συνοδεύεται µε τα κάτωθι πιστοποιητικά : 

• Σήµα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισµού πιστοποίησης. 

• Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO για την γραµµή παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την προδιαγραφή ISO/IEC 11801 ed 2.0, CENELEC ΕΝ 
50173, ANSI/TIA/EIA-568-B.2, κατηγορίας 6 απο ανεξάρτητο διεθνές εργαστήριο. 

3. Σηµειώσεις 

Η κατηγορία µιας εγκατάστασης εξαρτάται απο το υλικό µε την χαµηλότερη απόδoση. Ολα τα υλικά 
της εγκατάστασης πρέπει να είναι κατηγορίας 6 ώστε η εγκατάσταση συνολικά να είναι κατηγορίας 
6. Για την διασφάλιση των επιδόσεων του συστήµατος (ταχύτητα, εξασθένιση κτλ.) συνίσταται η 
επιλογή όλων των υλικών που απαρτίζουν ένα σύστηµα να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή να 
συστήνονται από αυτόν. Το µέγιστο µήκος καλωδίων µεταξύ της πρίζας και του κατανεµητή δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τα 90 µέτρα.σε µία εγκατάσταση. Για την επιλογή του συστήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί, δυο παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν, οι επιθυµητές επιδόσεις του δικτύου 
καθώς επίσης και οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. 

 

 

∆ΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ RJ 45 ΚΑΤ. 6  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

∆ιπλή πρίζα RJ45 κατηγορίας 6 για καλώδιο UTP σύνδεσης µε εργαλείο 110. Πλήρως συµβατή και 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC/ISO 11801 ed.2.0, CENELEC ΕΝ 50173 και 
ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2.1. Χρησιµοποιείται για την µετάδοση φωνής, δεδοµένων και εικόνας σε 
δίκτυα µε υψηλές ταχύτητες µετάδοσης (Εthernet, ATM…). 

Ενιαία και στιβαρή κατασκευή µε χρωµατισµό ανάλογο της κατηγορίας (µαύρο για κατηγορία 6 – 
γκρί για κατηγορία 5e). 

Στο πίσω µέρος οι επαφές είναι τύπου 110 για τερµατισµό των οριζόντιων καλωδίων µε γρήγορη 
σύνδεση ανά ζεύγος καλωδίων χρησιµοποιώντας κατάλληλο εργαλείο συρµάτωσης για σφηνωτή 
σύνδεση. ∆ιαθέτει ακροδέκτες µε επαφές αυτόµατης απογύµνωσης των ζευγών του καλωδίου 
(τύπου IDC).  
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Μπορεί να τοποθετηθεί σε εντοιχισµένο ή εξωτερικό στεγανό κουτί, ενδοδαπέδιο. Συµβατή µε 
σειρά διακοπτικού υλικού ώστε οι πρίζες στις θέσεις εργασίας απλές ή UPS να είναι οµοιόµορφες. 

Κατάλληλη ώστε να προσαρµόζεται σε κανάλι εγκατάστασης. Φέρει διάφανη θήκη ετικέτας για την 
ταυτοποίηση της πρίζας καθώς και ένδειξη τύπου σύνδεσης ανά πόρτα (φωνή ή δεδοµένα). 

Με επαφές απο χρυσό/νικέλιο για προστασία από οξειδώσεις και µε ειδικό κάλυµµα προστασίας 
του µηχανισµού µε αυτόµατη συρόµενη θυρίδα για την προστασία του όταν δεν υπάρχει φις. 

Αντοχή 2.500 χειρισµών ζεύξης – απόζευξης. 

Υποστηρίζει και τα 2 πρότυπα συνδεσµολογίας ΕΙΑ 568 Α και ΕΙΑ 568 Β και φέρει διάγραµµα µε 
τον απαραίτητο διπλό χρωµατικό κώδικα και αρίθµηση που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την 
συνδεσµολογία. 

 

2. Να συνοδεύεται µε τα κάτωθι πιστοποιητικά : 

• Σήµα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισµού πιστοποίησης. 

• Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO για την γραµµή παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την προδιαγραφή ISO/IEC 11801 ed 2.0, CENELEC ΕΝ 
50173, ANSI/TIA/EIA-568-B.2, κατηγορίας 6 απο ανεξάρτητο διεθνές εργαστήριο. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ – ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, οίκου εξειδικευµένου σε αυτό, 
αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, έτσι ώστε η συναρµολόγηση στο εργοτάξιο να είναι εύκολη 
και γρήγορη. Ο σχεδιασµός και η παραγωγή των σχαρών καλωδίων θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένος κατά ISO 9001. 

Το ύψος των πλευρικών τοιχωµάτων της σχάρας, θα είναι τουλάχιστον 35 mm & τα χείλη θα έχουν 
γύρισµα 180 προς τα µέσα, έτσι ώστε να ενισχύεται η ακαµψία και να προστατεύονται τα καλώδια. 
Το πάχος του ελάσµατος θα είναι 1,5 mm. 

Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα των σχαρών, δηλαδή διακλαδώσεις (στροφές, ταυ, κλπ.) και 
στηρίγµατα θα είναι και αυτά βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα του ίδιου οίκου µε αυτόν των σχαρών, 
αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών. 

Ειδικά για τα στηρίγµατα των σχαρών και λόγω των δυναµικών φορτίων που αναπτύσσονται, αυτά 
θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα είτε: α) από διάτρητο 
προφίλ Ι-80 µε τους ανάλογους προβόλους κλπ. είτε β) από τυποποιηµένο προφίλ µορφής C, 
διαστάσεων 41x41mm µε τα ανάλογα συνδετήρια, ελατηριωτά παξιµάδια, προβόλους κλπ. 

Όλες οι σχάρες και τα εξαρτήµατά τους θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα αρίστης ποιότητος 
και γαλβανισµένα εν θερµώ µετά την κατασκευή σύµφωνα µε το DIN 50976. 

Η απόσταση των στηριγµάτων θα καθορίζεται µε βάση το βάρος των καλωδίων που θα 
τοποθετηθούν στην σχάρα και στις καµπύλες φορτίσεως που δίνει ο κατασκευαστής αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) µέτρα. 

Εφ’ όσον θεωρηθεί κατάλληλο από τον ανάδοχο (κυρίως σε περιπτώσεις όπου οδεύουν µεγάλης 
διαµέτρου καλώδια , µε µεγάλες ανάγκες απαγωγής της θερµότητας) µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σκάλες καλωδίων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όλα τα παραπάνω, ενώ η 
απόσταση των σκαλοπατιών µεταξύ τους πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση των 300 mm. 
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ΙΚΡΙΩΜΑ 19’’ (RACK DATA-VOICE) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ικρίωµατος (Rack) 12U 
.Το πλαίσιο του ικριώµατος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο, να 
συµµορφώνεται µε RoHS και να διαθέτει πιστοποίηση κατασκευής UL. Το σύστηµα θα 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία - παρελκόµενα: 
- Επίτοιχη καµπίνα Rack 
- ∆ύο (2) κάθετες ράγες για την τοποθέτηση συσκευών 
- Σύστηµα γείωσης 
- Αποσπώµενα / Αφαιρούµενα πλαϊνά µε κλειδί ασφάλειας. 
- Εµπρός πόρτα µε κρύσταλλο securit 5mm και κλειδαριά ασφαλείας. 
- Μονάδα εξαερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, rack mount που θα καταλαµβάνει 1U. 
- πολύµπριζό πέντε (5) θέσεων, rack mount, µε διακόπτη και ασφάλεια προστασίας. 
- Τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστές καλωδίων (Wire manager), rack mount 1U 
Το rack θα είναι πλήρες µε όλα τα µικροϋλικά και βίδες και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και τοποθέτησής του. 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Οι είσοδοι ήχου µπορεί να είναι κλήσεις από σταθµούς κλήσης, µουσική υποβάθρου ή τοπικές 
είσοδοι ήχου. Η µονάδα θα µπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνοµα ή µε συνδεδεµένο Η/Υ.  

Η µονάδα θα τοποθετηθεί ελεύθερα επιτραπέζια ή αναρτηµένη σε rack 19".  

Γενικά, η βασική µονάδα θα δέχεται εισόδους από τις πηγές µουσικής (cd player, mp3 player) 

 

COMPACT DISC 5 ∆ΙΣΚΩΝ 

Η συσκευή αυτή θα είναι ηλεκτρονικής κατασκευής µε µετατροπέα 1 – bit DLC. Το πληκτρολόγιο 
είναι ελεγχόµενο από ψηφιακό κύκλωµα και θα έχει ειδική σχεδίαση για εξουδετέρωση κραδασµών 
και δονήσεων. 

Θα υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αυτόµατης και συνεχούς αναπαραγωγής µεταξύ των πέντε (5) 
δίσκων. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

• Απόκριση συχνότητας: 2Hz – 20000Hz ± 0.5dB 

• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 106dB 

• Αρµονική παραµόρφωση: 0,003% 

• ∆υναµικό εύρος: 96dB 

• Ακουστικά: 8 – 600 ΩΜ 

• Τάση εισόδου: 220V AC / 50Hz 
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ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Η κύρια λειτουργία των ενισχυτών ισχύος είναι η ενίσχυση των ηχητικών σηµάτων για τα ηχεία. Θα 
υπάρχει δυνατότητα επιλογής της τάσης εξόδου µεταξύ 100V, 70V ή 50V µε αλλαγή jumper Η 
µονάδα θα είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το IEC60849 και σύµφωνα µε άλλα σχετικά εθνικά 
πρότυπα.  

 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 

Θα είναι απαραιτήτως πολύκλωνα, χαλκίνης ψυχής. Θα έχουν µόνωση κάθε αγωγού της ιδίας 
κλάσεως µε τους αγωγούς ονοµαστικής εντάσεως 500 V. 

Οι αγωγοί θα έχουν µόνωση µε τα χαρακτηριστικά χρώµατα (κόκκινο-µαύρο) των µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων. Θα έχουν εξωτερική προστασία από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου 
ΗΜ1, και εσωτερική επένδυση από πολυµερές ελεύθερο αλογόνων . 

Κατά περίπτωση ορίζεται και διατοµή τουλάχιστον 2.5 mm² όταν δεν ορίζεται µεγαλύτερη. 

 

 

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.  
 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

 
ΑΚΙ∆Α FRANKLIN Φ16x1500mm ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ (St/tZn) 

Ακίδα Franklin η οποία χρησιµοποιείται για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα δοµικών 
ή µεταλλικών εξάρσεων. 

Η ακίδα έχει διαστάσεις Φ16x1500mm και είναι κατασκευασµένη από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Η ακίδα στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια µε δύο στηρίγµατα και συνδέεται µε το συλλεκτήριο 
αγωγό µε διπλό σφιγκτήρα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης       Σε εξωτερικό χώρο 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε    : ΑΙ, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο   Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2       Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

∆ιαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και µετά  <50% 
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την περιβαλλοντική γήρανση 

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)     290 - 510N/mm2 

Επιµήκυνση        >7% 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση      <0,15µΩm 

Βάρος επιµετάλλωσης      > 350 g/m2 

Η ανωτέρω ακίδα θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την 
πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων 
δοκιµών. 

 

ΑΚΙ∆Α FRANKLIN Φ30x1000mm ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 

Ακίδα Franklin εργαστηριακά δοκιµασµένη κατά ΕΝ 50164-2, η οποία χρησιµοποιείται για την 
προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα δοµικών ή µεταλλικών εξάρσεων. 

Η ακίδα είναι ορειχάλκινη επινικελωµένη και έχει διαστάσεις Φ30x1000mm. 

Κατάλληλη για στήριξη σε σωλήνα 1 ¼". 

Η σύνδεση µε τον αγωγό πραγµατοποιείται µέσω χάλκινου επινικελωµένου περιλαιµίου 
εργαστηριακά δοκιµασµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Η ανωτέρω ακίδα θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. 

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών 
εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση των 
δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης       Σε εξωτερικό χώρο 

Συνδεσµολογία περιλαίµιου      "Τ" Παράλληλη 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :    ΑΙ, Cu, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο   Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2       Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

 (7 ηµέρες). 

Ατµόσφαιρα αµµωνίας (1 ηµέρα). 

Αντίσταση διάβασης       <1mΩ 

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)     300 - 400N/mm2 

Επιµήκυνση        >7% 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση      <0,080µΩm 
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ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ή ΚΑΘΟ∆ΟΥ Φ8mm ή Φ10mm ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ 
ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ (St/tZn) 

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8mm ή Φ10mm, εργαστηριακά 
δοκιµασµένος κατά ΕΝ 50164-2. 

Κατασκευάζεται από µορφοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Χρησιµοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήµατος και ως αγωγός καθόδου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης      Σε εξωτερικό χώρο, εντός σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :   ΑΙ, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2      Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

∆ιαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και µετά <50% 

την περιβαλλοντική γήρανση     

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)    290 - 510N/mm2 

Επιµήκυνση       >7% 

Βάρος επιµετάλλωσης     >350g/m2 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση     <0,15µΩm 

Ο ανωτέρω αγωγός θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την 
πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων 
δοκιµών. 

 

ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 500x500x50mm ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ (St/tZn) 

Πλάκα γειώσεως, εργαστηριακά δοκιµασµένη κατά ΕΝ 50164-2. 

Κατασκευάζεται από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn) και έχει διαστάσεις 
500x500x5mm (Μήκος x Πλάτος x Πάχος). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης      Εντός εδάφους, εντός σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :  Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

∆ιαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και µετά <50% 

την περιβαλλοντική γήρανση 

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)    290 - 510N/mm2 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση     <0,25µΩm 

Βάρος επιµετάλλωσης     >500g/m2 

Η ανωτέρω πλάκα θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την 
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πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων 
δοκιµών. 

 

ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 40x4mm/30x3,5mm/30x3mm ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ 
(St/tZn) 

Αγωγός µορφής ταινίας, διαστάσεων 40x4mm ή 30x3,5mm ή 30x3mm, χαλύβδινος θερµά 
επιψευδαργυρωµένος (St/tZn) µε βάρος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2. 

Εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 50164-2. 

Ο ανωτέρω αγωγός χρησιµοποιείται ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός 
γείωσης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :   ΑΙ, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

∆ιαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και µετά <50% 

την περιβαλλοντική γήρανση 

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)    290 - 510N/mm2 

Επιµήκυνση       >7% 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση     <0,15µΩm 

Βάρος επιµετάλλωσης     >500g/m2 

Ο ανωτέρω αγωγός θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την 
πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων 
δοκιµών. 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ8 ή Φ10 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ (St/tZn) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆Η  ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών, το οποίο χρησιµοποιείται για αγωγούς κυκλικής διατοµής ή 
πολύκλωνους. 

Κατασκευάζεται από θερµά επιψευδαργυρωµένο χάλυβα (St/tZn). 

Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο βίδες M6x16mm από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά ΕΝ 
27046. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Στήριξη σε :       Σκεπή ετερνίτη, κυµατοειδής ή τραπεζοειδής 

λαµαρίνα, ακµή οροφής από µπετό ή τούβλο 

Επιτρεπτή σύνδεση µε αγωγούς    Al, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγού      Φ 8-10mm (50-70mm2) 

Ροπή σύσφιξης      ,5 Nm 

Το ανωτέρω στήριγµα θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται από 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
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δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10/ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ 
(St/tZn) 

Σφιγκτήρας για τη σύσφιξη αγωγών κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνων. Εργαστηριακά 
δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Η" (Heavy duty). 

Κατασκευάζεται από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια και ένα ενδιάµεσο το οποίο παρεµβάλλεται 
ανάµεσα στους αγωγούς ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ τους. 

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, Α2-70) 
διαστάσεων M8x30mm, κατά ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, 
Α2-70), κατά ΕΝ 24032.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία      "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης      13Nm 

Θέση εγκατάστασης      Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός 

σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :   Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών      Φ8-10mm(50-70mm2) / 

Φ8-10mm(50-70mm2) 

Αντίσταση διάβασης      <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS Η - 100kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 

2,5 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρες θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 / ΤΑΙΝΙΑΣ 30x3,5mm ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ 
ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ (St/tZn) 

Σφιγκτήρας για τη σύσφιξη αγωγού κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνου µε αγωγό µορφής ταινίας. 

Εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Η" (Heavy duty). 

Κατασκευάζεται από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια. 
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Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, Α2-70) 
διαστάσεων M8x30mm, κατά ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, 
Α2-70), κατά ΕΝ 24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης    13Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντόςσκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :   Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών      Φ8-10mm(50-70mm2) / Έως 40x4mm 

Αντίσταση διάβασης <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS Η - 100kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 

2,5 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις κάτωθι δοκιµές όπως 
προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών 
αποδεικνύεται µε δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10 / Φ16 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ (St/tZn) 

Σφιγκτήρας για τη σύσφιξη αγωγών κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνων. Εργαστηριακά 
δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Η" (Heavy duty). 

Κατασκευάζεται από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια. 

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, Α2-70) 
διαστάσεων M8x30mm, κατά ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 από ανοξείδωτο χάλυβα (SS, 
Α2-70), κατά ΕΝ 24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης    13Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντόςσκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :   Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών      Φ8-10mm(50-70mm2) / Φ16mm 

Αντίσταση διάβασης      <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS Η - 100kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 
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2,5 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρες θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-10 ΜΕ ΕΠΙΠΕ∆Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΑ V2A 

Σφιγκτήρας κατάλληλος για σύνδεση αγωγού κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνου µε : 

� Επίπεδη µεταλλική επιφάνεια. 

� Περιλαίµιο. 

� Γειωτή τύπου «Ε». 

� Ράβδο γείωσης διατοµής σταυρού. 

Εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Η" (Heavy duty). 

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (SS). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από ένα πλακίδιο. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε µία βίδα (καρόβιδα) από 
ανοξείδωτο χάλυβα (SS), διαστάσεων M10x30mm, κατά ΕΝ 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από 
ανοξείδωτο χάλυβα (SS Α2-70), κατά ΕΝ24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση 

Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης    17Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε : Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών     Φ6-10mm(35-70mm2) / µεταλλική επιφάνεια 

Αντίσταση διάβασης     <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1   Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου (7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος CLASS Η - 100kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb  

2,5 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ V2A 

Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Ν" 
(Normal duty). 

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια. 
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Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε µία βίδα (καρόβιδα) από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 
M10x30mm, κατά ΕΝ 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά ΕΝ 24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης    17Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντόςσκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε : Al, Cu, Cu/eSn, Stainless steel 

∆ιαστάσεις αγωγών     Φ6-8mm(35-50mm2) / Φ6-8mm(35-50mm2) 

Φ6-8mm(35-50mm2) / µεταλλική επιφάνεια 

Αντίσταση διάβασης     <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS N - 50kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 

0,63 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΘΕΡΜΑ 
ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ (St/tZn) 

Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Ν" 
(Normal duty). 

Κατασκευάζεται από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια. 

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε µία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη βίδα (καρόβιδα), 
διαστάσεων M10x30mm, κατά ΕΝ 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), κατά ΕΝ 24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης 17Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντόςσκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε : Al, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών     Φ6-8mm(35-50mm2) / Φ6-8mm(35-50mm2) 

Φ6-8mm(35-50mm2) / µεταλλική επιφάνεια 

Αντίσταση διάβασης     <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 
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Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος   CLASS N - 50kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1  50 Coulomb 

0,63 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ6-8 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛKO (Cu) 

Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Ν" 

(Normal duty). 

Κατασκευάζεται από χαλκό (Cu). 

Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια. 

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε µία βίδα (καρόβιδα) από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 
M10x30mm, κατά ΕΝ 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά ΕΝ 24032. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία    "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης    17Nm 

Θέση εγκατάστασης    Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέµατος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :  Cu, Cu/eSn, Stainless steel 

∆ιαστάσεις αγωγών     Φ6-8mm(35-50mm2) / Φ6-8mm(35-50mm2) 

Φ6-8mm(35-50mm2) / µεταλλική επιφάνεια 

Αντίσταση διάβασης    <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS H - 100kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 

2,50 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ10 ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ, Zamag (Zg) 

Μονός σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνων µε µεταλλική επιφάνεια. 

Εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου "Ν" (Normal duty). 

Αποτελείται από βάση κράµατος αλουµινίου ZAMAG (Zg) επί της οποίας εδράζεται ειδική βίδα 
χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) διαστάσεων M10x25mm κατάλληλα διαµορφωµένη 
στην κεφαλή για την υποδοχή αγωγού 010mm (70mm2) η οποία συσφίγγεται µε ένα εξάγωνο 
περικόχλιο χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn) διαστάσεων Μ10, κατά ΕΝ 24032. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσµολογία     "Τ" & ∆ιασταύρωση Παράλληλη 

Ροπή σύσφιξης     17Nm 

Θέση εγκατάστασης     Σε εξωτερικό χώρο 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο µε :  Al, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn 

∆ιαστάσεις αγωγών     Φ10mm(70mm2) / µεταλλική επιφάνεια 

Αντίσταση διάβασης     <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύµφωνα µε το πρότυπο  Ατµόσφαιρα αλατοµίχλης (3 ηµέρες). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1     Όξινη ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου 

(7 ηµέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος  CLASS N - 50kA (10/350µs) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 50 Coulomb 

0,63 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές όπως προβλέπονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγµατοποίηση των δοκιµών αποδεικνύεται µε 
δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την πραγµατοποίηση των δοκιµών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 
αποτελεσµάτων δοκιµών. 

 

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz T1+T2 200 kA «35T1» 

Μονοπολικοί απαγωγοί κεραυνικών ρευµάτων ηµιαγωγικού τύπου 35Τ1, σύνθετης στάθµης 
προστασίας Τ1+Τ2, κατασκευασµένοι από βαρέως τύπου ηµιαγωγούς οξειδίου του ψευδαργύρου. 
Θα πρέπει να έχουν ικανότητα εκφόρτισης κεραυνικού ρεύµατος 100kA, 10/350µs (σε 4 πόλους) 
σε συνδυασµό µε χαµηλή παραµένουσα τάση (<2kV), ώστε να µπορούν να παρέχουν 
πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία σε ηλεκτρικά συστήµατα που ανήκουν στην κατηγορία 
IV έως και κατηγορία II, σύµφωνα µε το IEC 60364-4-44. 

Εγκαθίστανται στον κεντρικό πίνακα παροχής από το δίκτυο διανοµής 230/400V, 50Ηz 
αντλιοστασίων, βιοµηχανιών, κατοικιών, αγροτικών εγκαταστάσεων, αναµεταδοτών, 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών, σταθµών κινητής τηλεφωνίας κλπ. και εν γένει θα πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών εγκατεστηµένων σε περιοχές 
εκτεθειµένες σε κεραυνούς. 

Οι Απαγωγοί ηµιαγωγικού τύπου 35Τ1 θα πρέπει να έχουν περάσει µε επιτυχία τις εργαστηριακές 
δοκιµές Class I(10/350µs) και Class ΙI(8/20µs) όπως ορίζονται από τα Πρότυπα ΕΝ 61643-11 και 
IEC  61643-1. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος         35Τ1 

Αριθµός πόλων       1 

Σύνδεση µεταξύ πόλων      L - N 

Ονοµαστική τάση δικτύου,UN     230/400V, 50Hz 

Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc     440V, 50Hz / 580V DC 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας UMCOV   440V, 50Hz / 580V DC 

Iimp, "class I" test, (10/350µs), 1P     35kA 

Imax, "class II" test, (8/20µs), 1P     200kA 

In, "class II" test, (8/20µs), 1P     20kA 
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Up, (σε 25kA, 10/350µs)      <2kV 

Up, (σε Ιn)        <1.9kV 

Αντοχή σε TOV(3+1)       1453V, 50Hz 

Κύριο Κύκλωµα       MOV 

Χρόνος απόκρισης,       tA <25ns 

Ικανότητα σε βραχυκύκλωµα,      Ik 25kA / 50Hz 

Προστασία µε τηκτή ασφάλεια     <=125A gL/gG 

∆ιάταξη Θερµικής απόζευξης     NAI 

∆ιαστάσεις (mm)       90X70X35mm 

Οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας     NAI 

Υποδοχή ακροδεκτών      Έως 35mm² 

Υλικό κατασκευής περιβλήµατος     Polycarbonate halogen free 

Στάθµη προστασίας περιβλήµατος     IP20 

Θερµοκρασία λειτουργίας      -40°C ως +80°C 

Στήριξη σε ράγα       DIN-3(TS-35/EN50022) 

Πρότυπα        EN 61643-11, IEC 64643-1 

Βοηθητικές Επαφές       ΝΑΙ 

Υποδοχή ακροδεκτών (mm²) βοηθητικών επαφών   1,5mm² 

 

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ «Ν-ΡΕ» ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz T1 

Μονοπολικοί Απαγωγοί Κεραυνικών Ρευµάτων Ν-ΡΕ, διακοπτικού τύπου µε διάκενα σφραγισµένα 
εντός κυλίνδρου που περιέχει ευγενές αέριο υπό πίεση, ώστε να εξασφαλίζουν σταθερά και 
αναλλοίωτα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ακόµη και µετά τη διέλευση κεραυνικών\ 
ρευµάτων 100kA, 10/350µs (ανά πόλο). 

Η ενεργοποίηση των διακένων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε τιµές µικρότερες των 100ns 
χωρίς την χρήση διατάξεων σκανδαλισµού µε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωµα τάσεως. Θα 
πρέπει να έχουν ικανότητα εκφόρτισης 100kA, 10/350µs παρέχοντας στάθµη προστασίας <4kV. 

Ο απαγωγός χρησιµοποιείται µόνο για την σύνδεση του ουδετέρου αγωγού (Ν) µε τον 
προστατευτικό αγωγό της γείωσης (ΡΕ), σε συνδυασµό µε απαγωγούς κατάλληλους για σύνδεση 
των αγωγών φάσης (L) µε τον ουδέτερο αγωγό (Ν). 

Εγκαθίστανται στον κεντρικό πίνακα παροχής από το δίκτυο διανοµής 230/400V, 50Hz, κατοικιών, 
βιοµηχανικών, κτιρίων γραφείων και εν γένει θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την προστασία 
ευαίσθητων ηλεκτρικών συστηµάτων εγκατεστηµένων σε περιοχές εκτεθειµένες σε κεραυνούς.Θα 
πρέπει να έχουν περάσει µε επιτυχία τις εργαστηριακές δοκιµές Class I όπως ορίζονται από τα 
Πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC 61643-1. 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος         100LC N-PE 

Αριθµός Πόλων       1 

Σύνδεση µεταξύ πόλων      N-PE 

Ονοµαστική τάση δικτύου,UN     230/400, 50Hz 
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Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc     255V, 50Hz 

Iimp, "class I" test, (10/350µs), 1P     100kA 

Imax, "class II" test, (8/20µs), 1P     150kA 

In, "class II" test, (8/20µs), 1P     40kA 

Up, (10kV, 1.2/50µs)       <4kV 

Up, (σε Ιn)        <2kV 

Αντοχή σε TOV(3+1)       1453V, 50Hz 

Κύριο Κύκλωµα       GDT 

Χρόνος απόκρισης, tA      <100ns 

Ικανότητα σβέσης ακόλουθου ρεύµατος IF    100A 

Ικανότητα σε βραχυκύκλωµα, Ik     25kA/50Hz 

∆ιαστάσεις (mm)       90x70x35mm 

Οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας    OXI 

Υποδοχή ακροδεκτών      35mm² 

Αντίσταση µόνωσης (500Vdc)     >1ΜΩ 

Υλικό κατασκευής περιβλήµατος     Polycarbonate halogen free 

Στάθµη προστασίας περιβλήµατος     IP20 

Θερµοκρασία λειτουργίας      -40°C ως +80°C 

Στήριξη σε ράγα       DIN-3(TS-35/EN50022) 

Πρότυπα        EN 61643-11, IEC 64643-1 

 

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 230V/50Hz T2 40kA 

Τριφασικοί απαγωγοί κρουστικών ρευµάτων 40Τ2 τεχνολογίας ηµιαγωγών (µε αποσπώµενο 
ενεργό στοιχείο) µε χρόνο απόκρισης σε τιµές µικρότερες των 25ns παρέχοντας χαµηλή στάθµη 
προστασίας. 

Οι απαγωγοί 40Τ2 ηµιαγωγικού τύπου έχουν περάσει µε επιτυχία τις δοκιµές του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 61643-11 και διεθνούς IEC 61643-1 Class IΙ και κατατάσσονται στον τύπο Τ2 
παρέχοντας δευτερεύουσα προστασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα που ανήκουν στην 
κατηγορία IV έως και κατηγορία ΙΙ, σύµφωνα µε το IEC 60364-4-44 καθώς και υψηλή αντοχή σε 
υπερτάσεις µεγάλης διάρκειας (TOV) ακόµα και για σφάλµατα στην ΜΤ για χρόνο >200ms (TOV 
withstand> 1453Vac). Οι τριφασικοί απαγωγοί 40Τ2(3+1) είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 
τριφασικά δίκτυα (230V/50Hz) σε σύστηµα σύνδεσης γειώσεων ΤΝ και ΤΤ. 

Μπορούν να εγκατασταθούν στον κεντρικό πίνακα παροχής απο το δίκτυο διανοµής 230/400V, 
50Hz κτισµάτων που δεν διαθέτουν εξωτερικό ΣΑΠ, καθώς επίσης είναι κατάλληλοι για την 
προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων εµπορικών κέντρων, βιοµηχανιών, 
ξενοδοχείων, αντλιοστασίων, αγροτικών εγκαταστάσεων, σταθµών βάσης κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας κλπ. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος         40 Τ2 4p 

Αριθµός Πόλων       4 

Σύνδεση µεταξύ πόλων      L1-N, L2-N, L3-N & N-PE 

Ονοµαστική τάση δικτύου,UN     230/400V, 50Hz 

Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc     440V, 50Hz / 580V DC 
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Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας UMCOV   440V, 50Hz / 580V DC 

Imax, "class II" test, (8/20µs), 1P     40kA 

In, "class II" test, (8/20µs), 1P     20kA 

Up, (σε In)        <2,2kV 

Up, (σε 15kA)        <1,9kV 

Αντοχή σε TOV(3+1)       1453V, 50Hz 

Κύριο Κύκλωµα       3xMOV(L-N) + 1xGDT(N-PE) 

Χρόνος απόκρισης, tA      <25ns(MOV) / <50ns(GDT) 

Ικανότητα σε βραχυκύκλωµα, Ik     3kA / 50Hz 

Προστασία µε τηκτή ασφάλεια     <=63A gL/gG 

∆ιάταξη Θερµικής απόζευξης     NAI 

∆ιαστάσεις (mm)       90x64x70mm 

Οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας     ΝΑΙ 

Υποδοχή ακροδεκτών      35mm² 

Υλικό κατασκευής περιβλήµατος     Polycarbonate halogen free 

Στάθµη προστασίας περιβλήµατος     IP20 

Θερµοκρασία λειτουργίας      -40°C ως +80°C 

Στήριξη σε ράγα       DIN-3(TS-35/EN50022) 

Πρότυπα        EN 61643-11, IEC 64643-1 

Βοηθητικές επαφές       ΝΑΙ 

Υποδοχή ακροδεκτών (mm²) βοηθητικών επαφών   1,5mm² 

 

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ 

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σηµάτων κατάλληλα σχεδιασµένοι για 
τηλεφωνικά κέντρα όπου υπάρχει πληθώρα εισερχόµενων και εξερχόµενων ζευγών. 

Είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οριολωρίδες τηλεφωνικών καλωδίων. 

Επίσης ανάλογα µε τον τύπο του απαγωγού υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί συνδυαστική 
προστασία (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα) ή µόνο πρωτεύουσα προστασία 

Οι απαγωγοί συνιστάται να συνδέονται στα άκρα µια τηλεφωνικής γραµµής και όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στην υπό προστασία συσκευή. Οι απαγωγοί προσφέρουν προστασία µεταξύ του 
τηλεφωνικού ζεύγους και της γείωσης καθώς και µεταξύ των πόλων του ζεύγους. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αριθµός πόλων       2 

Σύνδεση µεταξύ πόλων      L-GND,L1-L2 

Αριθµός προστατευµένων ζευγών     1 

Κατάλληλοι για δίκτυα      PSTN, ISDN, DSL 

Ονοµαστική τάση δικτύου, UN     120V DC 

Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc     230V DC 

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας, IL     145mA 

Μέγιστη συχνότητα σήµατος, F     1GHz 
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Αντίσταση γραµµής (Εισόδου-Εξόδου),R    - 

In,C2 test, (8/20µs), 2P/1P      20kA / 10kA 

Up, (σε Ιn)        - 

Up, (σε 1kV/µs)       <450V 

Προστασία από βραχυκύκλωµα     ΟΧΙ 

Κύριο κύκλωµα       GDT 

Χρόνος απόκρισης, tA      100ns 

Σύνδεση στο δίκτυο       Σε σειρά 

∆ιαστάσεις (mm)       20x50x20mm 

Υλικό κατασκευής περιβλήµατος     Thermoplastic 

Θερµοκρασία λειτουργίας      -40°C ως +60°C 

 

 

ΡΟ∆ΕΛΑ ΑΠΟ NEOPREN 

Ροδέλα από NEOPREN, κατάλληλη για ροδέλα αποστάσεως στηριγµάτων. 

Η χρησιµοποίηση της ροδέλας είναι επιβεβληµένη για τοποθετήσεις στηριγµάτων σε οριζόντιες µη 
στεγανοποιηµένες επιφάνειες. 

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η βίδα πακτώσεως από οξειδώσεις, ώστε να µη διογκωθεί και 
να προξενήσει ρωγµές στην επιφάνεια εδράσεως. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΚΜ-ΖΝΧ-Α/Θ 
 

Τοποθετείται σύστηµα αυτοµατισµού µε ελεγκτές ελεύθερα προγραµµατιζόµενους που ελέγχει τη 
λειτουργία της ΚΚΜ του αγωνιστικού χώρου, της ΚΚΜ των αποδυτηρίων,της αντλίας θερµότητας,  
των κυκλοφορητών και του ζεστού νερού χρήσης. 
Γενικά παρέχεται στον χρήστη µια δυνατότητα έναρξης / παύσης των µηχανηµάτων µε απλές 
κινήσεις µέσω 4 περιστροφικών διακοπτών σε πόρτα µεταλλικού ερµαρίου : 
 

• Εκκίνηση ΚΚΜ αγωνιστικού χώρου (διακόπτης ON/OFF) 
• Εκκίνηση FCU αγωνιστικού χώρου / FCU αποδυτηρίων / ΚΚΜ αποδυτηρίων (διακόπτης 

ON/OFF) 
• Ζήτηση ζεστού νερού χρήσης (διακόπτης ON/OFF) 
• Μεταγωγή Ψύξη / Θέρµανση / Αερισµός (διακόπτης 3 θέσεων Ψ/Α/Θ) 

Για περισσότερες πληροφορίες ενδείξεων θερµοκρασιών, χρονοπρογραµµάτων, ρυθµίσεων 
επιθυµητών τιµών θερµοκρασίας / υγρασίας, βλαβών, καταστάσεων κλπ θα παρέχεται µια µικρή 
οθόνη touch screen που παρέχει όλες τις πληροφορίες σε συνεπτηγµένη µορφή. Εναλλακτικά 
µπορούν να δοθούν οι πληροφορίες αυτές µέσω ενσωµατωµένων web servers στους ελεγκτές µε 
γραφικές αναπαραστάσεις των εγκαταστάσεων ή µπορεί να τοποθετηθεί ξέχωρος ελεγκτής 
οπτικοποίησης web server, όλα αυτά όµως προϋποθέτουν τη  χρήση Η/Υ ή tablet από τη µεριά του 
χρήστη. 
 
Το σύστηµα αυτοµατισµού της ΚΚΜ ελέγχει τη θερµοκρασία χώρου / επιστροφής αέρα µε cascade 
control, τη σχετική υγρασία το χειµώνα σε περίοδο θέρµανσης µε ενεργοποίηση του υγραντή, τον 
περιστρεφόµενο εναλλάκτη θερµότητας µε σύγκριση εσωτερικής / εξωτερικής θερµοκρασίας και 
ενθαλπίας, free cooling µε χρήση των διαφραγµάτων απόρριψης / νωπού / ανακυκλοφορίας, 
αντιπαγωτικό πρόγραµµα για την προστασία του στοιχείου της ΚΚΜ. 
 
Το σύστηµα αυτοµατισµού των ηλιακών ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή των ηλιακών φορτίζοντας µε 
προτεραιότητα το δοχείο των 1000 λίτρων µέχρι τους 60�C και στη συνέχεια εάν υπάρχει 
επάρκεια ηλιακής ακτινοβολίας τα υπόλοιπα δοχεία. Με την ενεργοποίηση του περιστροφικού 
διακόπτη ζήτησης ζεστού νερού χρήσης, ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες αντλίες θερµότητας και σε 
περίπτωση βλαβης ή ανεπάρκειας των αντλιών θερµότητας, ενεργοποιούνται οι αντιστάσεις των 
δοχείων. Προβλέπεται αντιπαγωτική προστασία των συλλεκτών, πρόγραµµα περιοδικής (για 1-2 
λεπτά την ηµέρα) εκκίνησης του κυκλοφορητή για προστασία από µπλοκάρισµα, προστασία από 
υπερθέρµανση των συλλεκτών. 
 
Θα τοποθετηθούν ένας ελεγκτής 32 σηµείων που αναλαµβάνει την ΚΚΜ του αγωνιστικού χώρου 
και την αντλία θερµότητας και ένας ελεγκτής 20 σηµείων που αναλαµβάνει τους κυκλοφορητές και 
την ΚΚΜ των αποδυτηρίων και ένας ελεγκτής 20 σηµείων που αναλαµβάνει τα ηλιακά. Οι ελεγκτές 
που θα χρησιµοποιηθούν θε έχουν θύρα Ethernet και 2 σειριακές θύρες, µε δυνατότητα 
επικοινωνίας µε τα πρωτόκολλα Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP και  
ενσωµατωµένο web server ανά ελεγκτή. Θα τοποθετηθεί ένα switch δικτύου για την µεταξύ των 
ελεγκτών επικοινωνία, καθώς και για τη σύνδεση µε Η/Υ.  
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Τα σηµεία ελέγχου της εγκατάστασης είναι τα ακόλουθα : 
 
KKM ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ DO DI AO AI 
Εντολή εκκίνησης ανεµιστήρα προσαγωγής 1       
Ρυθµιση στροφών EC κινητήρα Νο1 ανεµιστήρα 
προσαγωγής     1   
Ρυθµιση στροφών EC κινητήρα Νο2 ανεµιστήρα 
προσαγωγής     1   
Ένδειξη βλάβης EC κινητήρα Νο1 ανεµιστήρα 
προσαγωγής   1     
Ένδειξη βλάβης EC κινητήρα Νο2 ανεµιστήρα 
προσαγωγής   1     
∆ιαφορικός πρεσοστάτης ανεµιστήρα προσαγωγής   1     
Εντολή εκκίνησης ανεµιστήρα επιστροφής 1       
Ρυθµιση στροφών EC κινητήρα Νο1 ανεµιστήρα 
επιστροφής     1   
Ρυθµιση στροφών EC κινητήρα Νο2 ανεµιστήρα 
επιστροφής     1   
Ένδειξη βλάβης EC κινητήρα Νο1 ανεµιστήρα 
επιστροφής   1     
Ένδειξη βλάβης EC κινητήρα Νο2 ανεµιστήρα 
επιστροφής   1     
∆ιαφορικός πρεσοστάτης ανεµιστήρα επιστροφής   1     
Θερµοκρασία αέρα προσαγωγής       1 
Σχ. υγρασία αέρα προσαγωγής       1 
Θερµοκρασία αέρα επιστροφής       1 
Σχ. υγρασία αέρα επιστροφής       1 
Οδήγηση κινητήρα τρίοδης/δίοδης βαλβίδας ΚΚΜ     1   
Εντολή υγραντή 1       
∆ιαφορικός πρεσοστάτης προφίλτρου   1     
∆ιαφορικός πρεσοστάτης σακκόφιλτρου   1     
Εντολή εκκίνησης περιστροφικού εναλλάκτη θερµότητας 1       
Οδήγηση κινητήρα περιστροφικού εναλλάκτη θερµότητας     1   
Εξωτερική θερµοκρασία       1 
Εξωτερική σχ. υγρασία     1   
Οδήγηση διαφραγµάτων νωπού /απόρριψης     1   
∆ιακόπτης εκκίνησης ΚΚΜ   1     
Μεταγωγικός διακόπτης ψύξη / θέρµανση / αερισµός   2     
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ DO DI AO AI 
Εντολή εκκίνησης αντλίας θερµότητας 1       
Εντολή µεταγωγής θέρµανση / ψύξη 1       
Ένδειξη βλάβης Modbus     
Θερµοκρασία νερού προσαγωγής Modbus     
Θερµοκρασία νερού επιστροφής Modbus     
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ DO DI AO AI 
Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή ΚΚΜ αγωνιστικού χώρου 1       
Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή FCU αγωνιστικού χώρου 1       
Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή FCU αποδυτηρίων 1       
Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή ΚΚΜ αποδυτηρίων 1       
Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΚΜ αγωνιστικού   1     
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χώρου 
Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή FCU αγωνιστικού 
χώρου   1     
Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή FCU αποδυτηρίων   1     
Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ΚΚΜ αποδυτηρίων   1     
Ένδειξη βλάβης κυκλοφορητή ΚΚΜ αγωνιστικού χώρου   1     
Ένδειξη βλάβης κυκλοφορητή FCU αγωνιστικού χώρου   1     
Ένδειξη βλάβης κυκλοφορητή FCU αποδυτηρίων   1     
Ένδειξη βλάβης κυκλοφορητή ΚΚΜ αποδυτηρίων   1     
∆ιακόπτης εκκίνησης FCU αγωνιστικού χώρου/KKM 
αποδ.   1     
ΚΚΜ Αποδυτηρίων DO DI AO AI 
Εντολή εκκίνησης ανεµιστήρων ΚΚΜ/VAM 1       
Ρυθµιση στροφών EC κινητήρα ανεµιστήρα προσαγωγής     1   
Ένδειξη βλάβης EC κινητήρα ανεµιστήρα προσαγωγής   1     
Θερµοκρασία αέρα προσαγωγής       1 
Οδήγηση κινητήρα τρίοδης/δίοδης βαλβίδας ΚΚΜ     1   
Οδήγηση διαφράγµατος νωπού 1       
ΗΛΙΑΚΑ DO DI AO AI 
Θερµοκρασία δοχείου Νο1 500lt κάτω       1 
Θερµοκρασία δοχείου Νο1 500lt πάνω       1 
Θερµοκρασία δοχείου Νο2 500lt κάτω       1 
Θερµοκρασία δοχείου Νο2 500lt πάνω       1 
Θερµοκρασία δοχείου Νο3 1000lt κάτω       1 
Θερµοκρασία δοχείου Νο3 1000lt πάνω       1 
Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή ηλικών 1       
Οδήγηση inverter κυκλοφορητή ηλικακών     1   
Εντολή τρίοδης µεταγωγής φόρτισης 1000lt/500+500lt 1       
Θερµοκρασία ηλιακών συλλεκτών       1 
Εντολή αντλίας θερµότητας HP 1 1       
Εντολή αντλίας θερµότητας HP 2 1       
Ένδειξη βλάβης αντλίας θερµότητας HP1   1     
Ένδειξη βλάβης αντλίας θερµότητας HP2   1     
Εντολή αντίστασης δοχείου Νο1 500lt 1       
Εντολή αντίστασης δοχείου Νο2 500lt 1       
∆ιακόπτης ζήτησης ζεστού νερού χρήσης   1     

 
 

 

 

 

 

 

 100


	Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης.
	Σωληνώσεις δικτύου προπυλενίου
	Μονώσεις σωλήνων
	Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων.
	Φίλτρo νερού
	Ταχυθερμοσίφωνας
	Θερμοσίφωνας

	Κρουνοί (βρύσες ποτίσματος)
	Σωληνώσεις δικτύου ηλιακών

	Θερμαντήρες νερού
	Υδραυλικό κίτ
	Ηλιακοί συλλέκτες
	Συλλέκτης διανομής νερού.

	Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης
	Αναμικτήρας νιπτήρα
	Αναμικτήρας νεροχύτη

