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1. ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

1.1 Επιχώµατα 
 

Η διαµόρφωση των γηπέδων κατασκευής των ΣΕΑ(κατασκευή επιχώµατος), 
µέχρι την στάθµη των χωµατουργικών(περίπου 0,80µ  κάτω από την ερυθρά 
της οριογραµµής του Αυτοκινητοδρόµου), θα γίνει από την ΕΟΑΕ.  

 Επίσης θα κατασκευασθούν από την ΕΟΑΕ και οι απαραίτητες 
διαµορφώσεις (χωµατουργικά τεχνικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά) των 
κυκλοφοριακών συνδέσεων των γηπέδων των Σ.Ε.Α. µε τον 
Αυτοκινητόδροµο της  Εγνατίας Οδού. 

 
1.2 Οδοστρώµατα 

 
Τα οδοστρώµατα των ΣΕΑ θα πρέπει να προσφέρουν ασφαλείς και άνετες 
επιφάνειες κίνησης και στάσης των οχηµάτων.  

Στα οδοστρώµατα των ΣΕΑ περιλαµβάνονται οι δρόµοι και τα πλατύσµατα 
εσωτερικής κυκλοφορίας, οι χώροι στάθµευσης και οι χώροι του πρατηρίου 
καυσίµων. 

Τα οδοστρώµατα των ΣΕΑ θα πρέπει να σχεδιασθούν για χρονική διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 20 ετών   

Όσον αφορά στην οδοστρωσία και στα ασφαλτικά αυτά  θα κατασκευασθούν 
µε βάση τα τυποποιηµένα πάχη που αναφέρονται στις επόµενες 
παραγράφους. Σηµειώνεται ότι, τα τυποποιηµένα πάχη είναι τα ελάχιστα 
αποδεκτά.  

Όσον αφορά τυχούσα ανάγκη κατασκευής εξυγιαντικής ή/και στραγγιστικής 
στρώσης, αυτή θα πρέπει να τεκµηριωθεί επαρκώς (π.χ. από σχετική µελέτη 
οδοστρωµάτων, ή εδαφοτεχνική µελέτη). Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο κεφάλαιο 3.8 των ΟΣΜΕΟ.  

Η κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωµάτων έχει ελάχιστο πάχος 20cm 
και διαβάθµιση A της ΠΤΠ Ο-150. Η συµπύκνωση θα πρέπει να γίνει σε 
ποσοστό ίσο κατ’ ελάχιστο µε το 95% της τροποποιηµένης δοκιµής (modified) 
Proctor, σύµφωνα µε την προδιαγραφή AASHO T 180. Σηµειώνεται ότι η 
στρώση στράγγισης οδοστρώµατος αποτελεί τµήµα της στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος και όχι της δοµικής κατασκευής του. Σε κάθε περίπτωση το 
υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώµατος είναι  πιο λεπτόκοκκο 
από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος, ώστε η δεύτερη να µπορεί 
να επιτελέσει το σκοπό της.   

 
1.2.1 Οδοστρωσία 
 
Οι εργασίες οδοστρωσίας εκτελούνται, αφού προηγούµενα ο Ανάδοχος έχει 
διαµορφώσει την παραδοθείσα επιφάνεια των χωµατουργικών, στα τελικά 
υψόµετρα στάθµης αυτών, όπως προβλέπονται από την συµπληρωµατική 
µελέτη εφαρµογής και προπαρασκευασθεί η επιφάνεια έδρασης, όπως 
περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους.  
 
Κατά την οδοστρωσία θα κατασκευασθούν: 

α. 2 στρώσεις υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου της ΠΤΠ Ο-150, συµπυκνωµένου πάχους 10 cm η κάθε µία, οι 
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οποίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Ο-150 και 
την ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

β. 2 στρώσεις βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου της ΠΤΠ Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 10 cm η κάθε µία, οι 
οποίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Ο-155 και 
την ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Τα αδρανή υλικά οδοστρωσίας θα προέρχονται από τη θραύση απόλυτα 
καθαρών και υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατοµείου και θα συµµορφώνονται 
ως προς τις απαιτήσεις ποιότητας της ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Τα υλικά υπόβασης και βάσης θα διαστρωθούν κατά στρώσεις, θα γίνει 
µόρφωση της επιφάνειας κάθε στρώσης µε χρήση διαµορφωτή γαιών 
(grader) µε ταυτόχρονη διαβροχή (εφόσον απαιτείται, από τους 
υπολογισµούς της βέλτιστης περιεκτικότητας υγρασίας) και η κάθε στρώση 
θα συµπυκνωθεί µε χρήση οδοστρωτήρα. Οι απαιτήσεις ακρίβειας των 
επιφανειών ορίζονται στην ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι 
απαιτήσεις συµπύκνωσης ορίζονται στην § 7 των ΠΤΠ Ο-150 & Ο-155 
αντίστοιχα. 
 
1.2.2 Ερείσµατα  

 
Στους δρόµους των ΣΕΑ και σε όποια άλλη θέση απαιτούνται, θα 
κατασκευασθούν τα απαραίτητα ερείσµατα τα οποία θα αποτελούνται από 2 
στρώσεις θραυστού υλικού, που παράγεται µετά από πολλαπλή θραύση 
σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Ο-160 και Ο-150, και εκτελείται, όπως ορίζεται στις ΠΤΠ 
Ο-160 και Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 10 cm η κάθε µία. 

Για τυχόν πλήρωση νησίδων και εγκιβωτισµό του οδοστρώµατος µε κατάλληλη 
φυτική γη, θα ακολουθηθούν τα σχέδια και οι εντολές της Υπηρεσίας Επίβλεψης 
της ΕΟΑΕ και όπως ορίζεται στην ΤΣΥ (των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
και την ΠΤΠ Χ1 και τις προδιαγραφές πρασίνου. 

 
1.2.3 Ασφαλτικά 

 
Στους δρόµους εσωτερικής κυκλοφορίας και στους χώρους στάθµευσης των 
ΣΕΑ, µετά την διαµόρφωση της τελικής στρώσης βάσης, θα γίνουν οι 
εργασίες ασφαλτικών µε τον παρακάτω τρόπο: 

α. Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης σε κάθε ανασφάλτωτη επιφάνεια µε 
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, η οποία 
θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΠΤΠ ΑΣ-11, Α-201 και Α-203.  

β. Κατασκευή δύο (2) ασφαλτικών στρώσεων βάσης µε ασφαλτόµιγµα, που 
παρασκευάζεται εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου 
πάχους 5 cm η κάθε µία, µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς 
υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΠΤΠ Α-260 και την ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

γ. Μεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη µε χρήση µηχανικού διανοµέα ασφάλτου 
(federal) µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5, ή καθαρή άσφαλτο, ή 
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα 
µε τις  ΠΤΠ ΑΣ-12, Α-201 και Α203. 
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Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης ασφαλτικού σκυροδέµατος ή της 
συγκολλητικής επάλειψης θα καθαρίζεται το υφιστάµενο οδόστρωµα από 
κάθε είδους χαλαρές και ξένες ύλες µε χρήση µηχανικού σαρώθρου. 

δ. Κατασκευή µίας (1) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου 
πάχους 5 cm, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Α-
265 µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς 
καθαρούς λίθους λατοµείου. 

Η διάστρωση των ασφαλτικών στρώσεων (βάσης και κυκλοφορίας) θα 
γίνεται µε χρήση µηχανικού διαστρωτή (finisher). 

Τα δάπεδα των διαδρόµων γύρω από τις αντλίες καυσίµων θα 
κατασκευασθεί µε υλικά που να αντέχουν σε χηµική προσβολή από το 
πετρέλαιο ή τη βενζίνη, όπως είναι τα δάπεδα σκυροδέµατος βιοµηχανικού 
τύπου. Το πάχος της πλάκας σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
15cm.  

 
1.3  Σήµανση - Ασφάλεια 
 

Για την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και ασφάλεια των ΣΕΑ και της 
περιοχής του αυτοκινητοδρόµου που αναφέρεται σε αυτα, θα εκπονείται 
σχετική µελέτη Σήµανσης-Ασφάλειας, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα προβλεπόµενα στις ΟΣΜΕΟ, ΟΜΟΕ-ΚΣΑ  και 
στις ισχύουσες Ελληνικές Προδιαγραφές. 
 
1.3.1  Οριζόντια Σήµανση  
 
Σχετικά µε τις προδιαγραφές για την οριζόντια σήµανση των επιφανειών 
κυκλοφορίας των ΣΕΑ (διάδροµοι διέλευσης και πρόσβασης, συνδετήριες 
οδοί µε τυχόν τοπικό οδικό δίκτυο, επιφάνειες στάθµευσης και τροφοδοσίας 
και κατά περίπτωση, οι λωρίδες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης στη σύνδεση 
µε τον αυτοκινητόδροµο), ισχύουν τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 3.9 των 
ΟΣΜΕΟ, καθώς και τα ΠΚΕ της Ε.Ο.Α.Ε. 
 
Η διαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και 
ηλικίας, θα εκτελείται µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, του 
οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες. Η εργασία θα εκτελείται 
σύµφωνα µε την Προδιαγραφή Σ308-75. 
 
Αν τοποθετηθούν µειωτές ταχύτητας (ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας) 
στις οδικές εισόδους των ΣΕΑ, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην 
Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε για δοκιµαστική 
τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων σε οδοστρώµατα για 
µείωση ταχύτητας (Απόφ. µε αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/ε/οικ/690/2-11-92).  
 
1.3.2  Κατακόρυφη Σήµανση  
 
Για την κατακόρυφη σήµανση την αναφερόµενη στα ΣΕΑ επί του 
αυτοκινητοδρόµου και για τους εσωτερικούς χώρους των ΣΕΑ, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 3.9 των ΟΣΜΕΟ, καθώς και τα ΠΚΕ της 
Ε.Ο.Α.Ε. και τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ. 

Οι πλευρικές πληροφοριακές και πρόσθετες πινακίδες θα είναι 
κατασκευασµένες από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου Al Mg 2, 
πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη (υπόβαθρο) του οποίου και οι αναγραφές θα 
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καλύπτονται πλήρως από µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου  ΙΙ. Οι 
πινακίδες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών 
και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΠΤΠ Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια 
κατασκευής έκδοσης 1974, ΠΤΠ Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή 
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997).  

Οι ρυθµιστικές πινακίδες ή οι τυχόν αναφερόµενες σε επικίνδυνες θέσεις θα 
ακολουθούν τα πρότυπα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, βάσει των ειδικών απαιτήσεων των 
εγκεκριµένων ΠΤΠ, θα έχουν µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου 
ΙΙ) και αντοχής στα αντανακλαστικά τµήµατά τους, σύµφωνα µε την 
Προδιαγραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε Σ-311.  

Οι ρυθµιστικές πινακίδες και οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου θα στηρίζονται 
επί σιδηρού ιστού από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, µήκους σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις (κατ' ελάχιστον 2,5m ή 3,3m), ονοµαστικής διαµέτρου 1+1/2΄΄ ή 3΄΄ 
αντίστοιχα και πάχους τοιχωµάτων 3,25mm ή 4,05mm αντίστοιχα µε 
ηµικυκλική στεφάνη κ.λπ. και κατάλληλη διάταξη πάκτωσης, σύµφωνα µε το 
σχέδιο Κ178α του πρώην τµήµατος Α6 Κυκλοφορίας του Υ∆Ε, όπως το 
σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το από 14-2-77 σχέδιο της 
∆/νσης Γ6 του Υ∆Ε, ή την προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την Απόφαση 
ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού ∆.Ε. αντίστοιχα. 

Ο τρόπος στήριξης των πλευρικών πινακίδων θα υπολογίζεται µε βάση τα 
αναφερόµενα στα ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (τεύχος 6, Μέρος 4). 

 
1.3.3  Ασφάλεια  
 
Για την ασφάλεια που απαιτείται στους εσωτερικούς χώρους των ΣΕΑ 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 3.10 των ΟΣΜΕΟ, καθώς και τα ΠΚΕ 
της Ε.Ο.Α.Ε.  

Στηθαία ασφαλείας θα τοποθετηθούν και στο τµήµα που γειτνιάζει µε το ΣΕΑ, 
σε όλο το µήκος της όψεως του ΣΕΑ.  

Τα ΣΕΑ περιφράσσονται περιµετρικά µε περίφραξη µέσου ύψους από 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, το οποίο στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς 
πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες διαµέτρου 1 1/2" µε τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 
2,5m και τη στερέωσή τους µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 σε κάθε είδους 
έδαφος.  

Τα στηθαία ασφαλείας και η τυχόν κατασκευή, επισκευή ή συµπλήρωση της  
περίφραξης κατασκευάζονται, ανάλογα µε τον τύπο, σύµφωνα µε την ΤΣΥ 
των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα ΠΚΕ της ΕΟΑΕ..  

 
1.4  Ισχύουσες Προδιαγραφές 

 
Πέραν των εγκεκριµένων, ισχύουν και οι Προδιαγραφές: 
Α.  Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, έκδοση: 

Μάιος 2006 
Β.  Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04, έκδοση: 

Μάιος 2006 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  
 

 
  

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
 

∆εκέµβριος  2008 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του 
θέµατος, σύµφωνα µε: 

- Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις λεπτοµέρειες, των τεχνικών µελετών, είτε 
αυτές συντάχθηκαν από την ΕΟΑΕ και παραδίδονται για εφαρµογή, είτε αυτές  
έχουν εκπονηθεί από τον Ανάδοχο,  

- τις Οδηγίες, τους Κανονισµούς και τα σχετικά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), 

-  τα Ελληνικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ), 

-  τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ  ΦΕΚ 315/Β/17-4-97),  

- τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000  ΦΕΚ 
1239/Β/6-11-00), 

- τον Ελληνικό Κτιριοδοµικό Κανονισµό,  

-  τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων,  

- τους λοιπούς Ελληνικούς Κανονισµούς και Ελληνικά Πρότυπα του  ΕΛΟΤ. 

- τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα 
και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης υλικού για όσα από αυτά δεν 
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

Επίσης ισχύ έχουν και οι λοιπές σχετικές δηµοσιευµένες Τεχνικές Οδηγίες, η  Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές 
τεχνικές οδηγίες των σχετικών άρθρων του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών 
Εργασιών (Π.Τ.Ο.Ε) και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Σηµειώνεται ότι όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΠ και 

των σχετικών και/ή αναφεροµένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών  

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο Παραχώρησης.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
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Α-1  ΚΟΝΙΕΣ  

 

1.1             ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης 

κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να 

είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιµιοληψιών. 

Όλα τα υλικά πριν προσκοµισθούν στο εργοτάξιο, θα ελεγχθούν από 

διαπιστευµένα εργαστήρια, Η Υπηρεσία Επίβλεψης κατά την κρίση της, 

µπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, 

πιστοποιητικά ποιότητας, κοκκοµετρική µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές 

και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ιδίως για τα πρόσµικτα και τα 

βελτιωτικά. 

 Η µεταφορά όλων των υλικών θα γίνεται µε φροντίδα, έτσι ώστε να 

παραµείνουν καθαρά και σε καλή κατάσταση. 

Υγροσκοπικά υλικά σε συσκευασία σάκων π.χ. κονίες, πρόσµικτα κλπ. θα 

ελέγχονται και δεν θα παραλαµβάνονται αν η συσκευασία τους είναι 

φθαρµένη ή υγρή. Τα παραλαµβανόµενα θα αποθηκεύονται σε 

στεγασµένο, ξηρό, αεριζόµενο χώρο πάνω σε υπερυψωµένο ξύλινο 

δάπεδο και χωριστά κατά είδος. 

Ασβέστης και αναµεµιγµένα υλικά θα αποθηκεύονται σε σκληρή καθαρή 

επιφάνεια προφυλαγµένα από βροχή, ξηρασία και παγετό. 

∆εν θα διαστρώνονται κονιοδέµατα, κονιάµατα και επιχρίσµατα υπό 

θερµοκρασίες κάτω των +5ο C ή σε παγωµένο υπόστρωµα ή µε πολύ 

ζεστό ή πολύ ξερό καιρό και αέρα, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 

προστασίας και εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ. 

∆ιαστρωµένα κονιάµατα και επιχρίσµατα, θα προφυλάγονται για χρονικό 

διάστηµα τόσο, ώστε η πήξη τους να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα, κάτω 

από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ρεύµατα αέρα. 

 

1.2        ΥΛΙΚΑ 

1.2.1         ΤΣΙΜΕΝΤΟ  

                 Τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

  Τσιµέντο τοιχοποιίας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
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1.2.2       ΑΣΒΕΣΤΗΣ 

                  Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, µε φρύξη που  

έχει γίνει µε αέρια καύσεως. Η περιεκτικότητά του σε οξείδιο του 

ασβεστίου και οξείδιο του µαγνησίου θα είναι µεγαλύτερη του 95%.  

 Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο 

εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύεται µέσα σε αποθήκες που 

προφυλάσσονται επαρκώς από την υγρασία. 

Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά 

σβησµένος και ωριµασµένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις 

εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο 

σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα. 

 Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, 

πρέπει να γίνει αφού τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την 

ένωση των δύο αυτών υλικών και θα διαρκεί µέχρις ότου το µίγµα 

µεταβληθεί σε αραιό πολτό, οπότε προστίθεται το επί πλέον νερό για τη 

µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η δίοδος του γαλακτώµατος προς 

τον ασβεστόλακκο πρέπει να προστατεύεται µόνιµα µε συρµάτινο 

διάφραγµα το οποίο θα συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη, που 

υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει να αποµακρύνονται 

µε προσοχή πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέα σβέση. 

Ο ασβέστης πρέπει µετά την σβέση να παραµένει στον ασβεστόλακκο και 

να καλύπτεται εντελώς από το νερό της σβέσης. 

Ο ασβεστόλακκος πρέπει να ανοίγεται σε έδαφος µικρής σχετικά 

απορρόφησης, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα αποτελεί µειονέκτηµα 

και υπάρχει κίνδυνος να ξηραθεί το φύραµα. Το "σίτεµα" πρέπει να 

διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκές, 

όταν πάνω στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες 

ανοίγµατος δακτύλου. Όταν ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

πολλές ηµέρες ύστερα από το "σίτεµα" του, πρέπει να προστατεύεται από 

τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που 

θα διατηρείται συνεχώς υγρή. 

Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να 

περιέχονται σ΄αυτό θρόµβοι, µικροί λίθοι (άψητη άµµος ή άλλες αδρανείς 

ουσίες).  



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
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Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, 

απαγορεύεται να λαµβάνεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του 

ασβεστόλακκου µέχρις πάχους 10 cm από τον πυθµένα.           

 

1.2.3       ΑΜΜΟΣ 

Η άµµος που προορίζεται για κατασκευή κονιαµάτων, πρέπει να είναι 

προελεύσεως ποταµού ή λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης, η οποία είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον 

να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. 

Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ορισµένες επιβλαβείς 

προσµίξεις, όπως πηλό (κολλοειδούς ύλης από κόκκους µεγίστης 

διαµέτρου 0,005 mm) και οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κ.α. Οι 

αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες είναι: 2% για τον πηλό, 1% 

για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και µαρµαρυγία. Κατά την 

αποθήκευση της στο Εργοτάξιο, η άµµος πρέπει να προστατεύεται από  

ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

Η κοκκοµετρική σύσταση της άµµου εξαρτάται από το είδος της εργασίας 

για το οποίο προορίζεται το κονίαµα. Όπου γίνεται χρήση όρων: 

"χονδρόκοκκος", "µετριόκοκκος" και "λεπτόκοκκος", αυτοί έχουν την 

ερµηνεία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΜΜΟΥ 

∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 

Χονδρόκοκκος 6,0 mm 3,0 mm 

Μετριόκοκκος 3,0 mm 0,5 mm 

Λεπτόκοκκος 0,5 mm - 

 

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική 

διαβάθµιση των κόκκων της άµµου. 
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A- 2            ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

 

2.1. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

2.1.1 Γενικά  

 

Προβλέπεται η κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές 

σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

Τα τοιχώµατα οπτοπλινθοδοµής θα κατασκευαστούν από µπατικές, 

δροµικές ή διπλές µπατικές τοιχοποιίες µε θερµοµόνωση, σύµφωνα µε 

όσα περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τεχνικών Περιγραφών. 

 

2.1.2         ΥΛΙΚΑ 

Οπτόπλινθοι µηχανοποίητοι διάτρητοι αργιλικοί. Ελάχιστες διαστάσεις 

πλίνθου 6Χ9Χ19. Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να 

είναι ακέραιοι, γεροί, οµοιογενείς χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, καλά 

ψηµένοι και να ανταποκρίνονται στις αντοχές των προτύπων που έχουν 

επιλεγεί και όχι µικρότερες από : 

         - Μέση αντοχή σε θλίψη 50 kgr/cm2 µεµονωµένη αντοχή σε θλίψη 40    

           kgr/cm2  

     -  Φαινόµενο βάρος 1300 kgr/m3  

        -  Απορρόφηση νερού 18% κατά βάρος ξηρού οπτόπλινθου. 

        -  Ανοχή διαστάσεων κατά µήκος 2mm κατά πλάτος και ύψος 1mm. 

 

2.1.3          ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ 

Σε συνδυασµό µε το τύπο της τοιχοποιίας και το είδος των οπτοπλίνθων, 

τα κονιάµατα δόµησης θα είναι: 

α. Ασβεστοκονιάµατα 

β. Τσιµεντοκονιάµατα 

γ. Ειδικά τσιµεντοκονιάµατα 

- Πρόσθετα πρόσµικτα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο 

ύστερα από ειδική έγκριση και όπως σχετικά αναφέρεται. ∆είγµατα µε 

πρόσθετα πρόσµικτα θα κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν 

από την κανονική εκτέλεση της εργασίας. 

- Σύνθεση και πάχος κονιάµατος δόµησης 
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 Το πέρασµα του νερού από το κονίαµα δόµησης είναι τόσο µεγαλύτερο, 

όσο λεπτότερους κόκκους περιέχει η άµµος. Κονίαµα πλούσιο σε 

συνδετική ύλη είναι η αιτία συστολής πήξεώς του, ρηγµάτωσής του και 

περάσµατος νερού. Συνήθως το κονίαµα περιέχει 100 µε 150 kg 

τσιµέντου 200 µε 250 kg ασβέστη σ' ένα κυβικό µέτρο άµµου. Η άµµος 

πρέπει να περιέχει σε µικρό ποσοστό πολύ λεπτά στοιχεία (µπουχό) και 

να έχει συνεχή κοκκοµετρική σύνθεση από κόκκους 0 έως 3 mm. 

 Κονίαµα µε πολύ λεπτά στοιχεία ευνοεί το πέρασµα του νερού. 

 Το φαινόµενο της αφυδάτωσης επαυξάνεται όσο λεπτότερο είναι το 

πάχος του κονιάµατος. Κονίαµα πάχους 5 mm παρουσιάζει γρήγορα 

φαινόµενα αφυδάτωσης και αποξήρανσης, µείωσης της αντοχής 

πρόσοψης και αύξηση της ψαθυρότητας. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

προβλέπεται ένα µέσο πάχος 10 έως 15 mm και τα τούβλα να 

τοποθετούνται, ώστε το κονίαµα να ξεχειλίζει προς όλες τις πλευρές και 

να φθάνει στο πάνω µέρος των κατακόρυφων αρµών της από κάτω 

σειράς των τούβλων. 

- Έλεγχος κονιάµατος δόµησης από πλευράς περιεκτικότητας αλάτων   

      δυναµένων να µετακινηθούν προς τα τούβλα. 

Για το σκοπό αυτό επιλέγονται τρία τουλάχιστον τούβλα και σε αυτά 

τοποθετείται κονίαµα, όµοιο µε αυτό που θα δοµηθούν, στη µικρότερη 

πλευρά τους. Όταν το κονίαµα ξηρανθεί τελείως τοποθετείται σε 

δοχείο µε αποσταγµένο νερό µε το κονίαµα εντός αυτού και το νερό να 

φθάνει στο 1/2 του ύψους του τούβλου. Το τούβλο τοποθετείται στο 

δοχείο µε κατακόρυφη την µεγαλύτερη πλευρά του και µε το κονίαµα 

στην κάτω πλευρά. 

Εάν το κονίαµα περιέχει άλατα (ενώ το τούβλο δεν περιέχει) αυτά θα 

µετακινηθούν µε τριχοειδή φαινόµενα στο τούβλο εάν αυτό παραµείνει 

στο νερό για τρία µε τέσσερα εικοσιτετράωρα και θα εναποτεθούν εκεί 

όπου σταµατά η τριχοειδής άνοδος του νερού. 

Σε περίπτωση που απαιτείται αύξηση της ταχύτητας εκτελέσεως του 

έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν Κονιάµατα έτοιµα σε σάκους 

(αρκεί να προστεθεί το νερό) µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί 

η σύνθεση αυτών και τα πρότυπα στα οποία έχει βασισθεί η εν ξηρώ 

παρασκευή του ετοίµου κονιάµατος. 

Η σύνθεση του κονιάµατος, κατά περίπτωση καθορίζεται και   

αιτιολογείται πλήρως από την µελέτη. 
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Νερό καθαρό από το δίκτυο της πόλεως ή αναλόγως 

Σίδηρος: ∆οµικός χάλυβας S220 κατά DIN 1405. 

∆είγµατα – ∆οκίµια : 

Θα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα από όλα τα υλικά. Ο 

επιβλέπων κατά την κρίση του µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση 

δοκιµίων για έλεγχο αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων και κοκκοµετρικής 

σύνθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς. 

 

2.1.4       ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ  

2.1.4.1       ΓΕΝΙΚΑ 

Πριν  από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριµένα  

                  σχέδια κατόψεων στο εργοτάξιο. 

Απαγορεύεται η δόµηση οπτόπλινθων µε τις οπές προς τις επιφάνειες της 

τοιχοδοµής, έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαµπερείς οπές στις παρειές του 

τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν οι τοίχοι αυτοί. 

Όλοι οι αρµοί θα είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ισοπαχείς (1cm πάχος),                   

καλά γεµισµένοι και όχι «ξεχειλισµένοι». Οι επάλληλοι κατακόρυφοι αρµοί                    

θα  είναι µετατεθειµένοι κατά 1/4 πλίνθου τουλάχιστον. 

Οι τοίχοι κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους                   

1,20m το πολύ κάθε ηµέρα. 

Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται καλά στα κατακόρυφα 

στοιχεία (θα κολλώνται) και θα σφηνώνονται την επόµενη ηµέρα στη                   

φέρουσα οροφή µε στρώση πλάγια τοποθετηµένων πλίνθων, σε                   

παράλληλη διάταξη. 

 Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εµπλοκή κάθε 

στρώσης µε την επόµενη και στα ανοίγµατα θα σφηνώνονται λαµπάδες 

µιας πλίνθου. 

∆ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικά S από                   

γαλβανισµένο σύρµα 4χιλ. ανά 40 cm κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των                   

εργασιών. 

Πλαίσια ανοιγµάτων, ανοίγµατα διέλευσης αγωγών κλπ. θα πρέπει να                   

προβλέπονται και να κατασκευάζονται κατά το κτίσιµο των τοίχων,                   

διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρις ότου επιτευχθεί                    

συντονισµός στις εκτελούµενες εργασίες. 

Θα χρησιµοποιούνται µόνο γερές, ακέραιες ή το πολύ µεσοκοµµένες 

πλίνθοι και καθαρό φρέσκο κονίαµα που δεν έχει αρχίσει να πήζει. Όλοι οι 
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τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες ανά 1,5 µ. ύψους από Σενάζ. Οι 

ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ανωφλιών, είτε των 

ποδιών είτε στην τυχόν ελεύθερη απόληξη του τοίχου οποιοδήποτε και αν 

είναι το ύψος τους. 

Εφόσον χρησιµοποιηθούν προκατασκευασµένα ανώφλια αυτά θα έχουν 

τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις ενισχυτικές ζώνες και θα εδράζονται κατά 15 

cm εκατέρωθεν επί του τοίχου. Τοίχοι µε ύψος µεγαλύτερο των 4,00µ. θα  

                  ενισχύονται από δύο τουλάχιστον ενισχυτικές ζώνες. 

Τοίχοι οι οποίοι στην τεχνική περιγραφή και στον πίνακα τελειωµάτων της                

µελέτης προβλέπονται επιχρισµένοι, θα επιχρίονται από το πάτωµα µέχρι                

την οροφή. 

Τοίχοι που επενδύονται από άλλα υλικά ορισµένου ύψους θα επιχρίονται                

από το ύψος αυτό και µέχρι την ψευδοροφή. Τοίχοι χαµηλότεροι θα                

επιχρίονται όπως προηγουµένως σε όλο το ύψος τους και εν πάση               

περιπτώσει όπως δείχνουν τα σχέδια. 

Θα κατασκευαστεί δείγµα ενός πλήρους τοίχου µε διασταυρώσεις και               

ανοίγµατα από πατώµατος µέχρι οροφής από κάθε είδος πλινθοδοµής               

ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας Επίβλεψης τουλάχιστον 3 

εβδοµάδες πριν από  την έναρξη των σχετικών εργασιών. 

 Η θερµοµόνωση τοποθετείται µεταξύ δύο µπατικών οπτοπλινθοδοµών µε              

4-6 καρφιά τύπου NYLON ανά m2  και στερεώνεται πάντοτε στην 

εσωτερική τοιχοποιία. 

∆ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε τους εγκεκριµένους             

συνδέσµους έτσι ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον 4 σύνδεσµοι ανά m2                     

τοίχου. 

Στις διπλές οπτοπλινθοδοµές µε ενδιάµεση θερµοµόνωση µε ή χωρίς             

ενδιάµεσα κενό οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται και θα             

συνδέονται µε µεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 εκ. 

Σε µεγάλου µήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους θα 

αφήνονται αρµοί  διαστολής πλάτους 1 cm που θα σφραγίζονται όπως και 

οι λοιποί  αρµοί διαστολής του κτιρίου. 

Πλινθοδοµές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει 

να ανεγείρονται πάνω σε ταινία ασφαλτόπανου µε ψηφίδα ή 

ασφαλτόχαρτου  τριπλασίου πλάτους από εκείνου του πάχους του τοίχου 

καλυµµένη στο πάτωµα. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα, αυτά θα 

είναι αυτοφερόµενα και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, χωρίς 
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να υπάρχει ανάγκη στήριξής τους σε παρακείµενες κατασκευές ή τον 

ανεγειρόµενο τοίχο. 

 Όλες οι επιφάνειες (οπτόπλινθοι, στοιχεία Φ.Ο. κλπ.) µε τις οποίες θα 

έρθει σε επαφή το κονίαµα θα πρέπει να έχουν διαβραχεί τόσο ώστε να 

µην επηρεάζεται η πήξη του κονιάµατος. 

Πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο ύστερα από ειδική              

έγκριση και όπως στο σχετικό κεφάλαιο αναφέρεται. ∆είγµατα µε 

πρόσθετα  πρέπει να κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την 

κανονική  εκτέλεση της εργασίας. 

 Εργασίες πλινθοδοµών θα εκτελούνται µόνο κάτω από κανονικές 

καιρικές  συνθήκες (θερµοκρασία πάνω από +5 οC, κανονική υγρασία, όχι 

πολύ δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης 

Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα 

για την οµαλή πήξη του κονιάµατος µέτρα και η περατωµένη εργασία να               

προστατεύεται από οποιεσδήποτε κακώσεις. 

Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν               

περάσουν 15 ηµέρες από την περάτωσή του. 

Καµία απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα  πέραν 5 

χιλ.  Καµία απόκλιση από τις γωνίες 

 

2.2            ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 

2.2.1       ΓΕΝΙΚΑ 

Όπου θα χρησιµοποιηθούν στο έργο Τοιχώµατα ξηρής ∆όµησης από 

γυψοσανίδα αυτά θα είναι τοιχοποιίες σιδερένιου γαλβανισµένου σκελετού 

µε αµφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας και ενσωµατωµένο 

ορυκτοβάµβακα που αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εργασία και τα υλικά 

κατασκευής. 

Ειδικότερα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία 

κατασκευής και τοποθέτησης, διαµόρφωσης των λεπτοµερειών επαφής 

µε άλλα οικοδοµικά στοιχεία και εξασφάλισης της απρόσκοπτης και 

σωστής λειτουργίας όλων των µερών της κατασκευής σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του τόπου και του είδους 

του έργου. 
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Τα πετάσµατα ανάλογα µε τους χώρους που διαχωρίζουν θα είναι απλά, 

πυράντοχα, ανθυγρά και ηχοµονωτικά. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για 

την ακουστική άνεση µέσα στο κτίριο και την αποµόνωσή του από τους 

θορύβους καθώς και από την ηχητική µετάβαση από χώρο σε χώρο µέσω 

του πετάσµατος. 

Θα επιλεγεί αναγνωρισµένος κατασκευαστής ολοκληρωµένου 

συστήµατος προϊόντων για την κατασκευή των διαχωριστικών τοίχων και 

η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε τις οδηγίες του και τις προδιαγραφές 

όπως απαιτείται. 

Η θέση και το είδος των διαχωριστικών αυτών τοίχων καθορίζονται από 

την µελέτη του έργου. 

Θα ακολουθηθούν ο ελληνικός κτιριοδοµικός κανονισµός, ο κανονισµός 

θερµοµόνωσης κτιρίων και τα Ε.Π. ΕΛΟΤ.  

Οι γυψοσανίδες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο συσκευασµένες σε 

παλέτες και θα αποθηκεύονται οριζόντιες πάνω σε στηρίγµατα, σε ξερό 

αεριζόµενο χώρο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους και έτσι, ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο 

οποιασδήποτε αλλοίωσης από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. 

Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται µε την απαιτούµενη 

προσοχή έτσι, ώστε να µη σύρονται οι ακµές τους πάνω στα άλλα υλικά 

της αποθήκης, ούτε να προξενούνται άλλες φθορές στα διακινούµενα 

υλικά και τις έτοιµες εργασίες. 

Θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες µε αµφίπλευρη επένδυση από χαρτόνι 

και αποτιµηµένες κατά µήκος ακµές, ώστε να διευκολύνεται το 

αρµολόγηµα µεταξύ του, σύµφωνα µε το πρότυπο 784 του ΕΛΟΤ. 

Στο έργο προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες, ανθυγρές, 

πυράντοχες, ελάχιστου πάχους, πλάτους και ύψους ανάλογα µε το χώρο 

που θα τοποθετηθούν. Τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως βάρος, αντοχές, 

απορρόφηση νερού κ.λ.π. θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή  

πρότυπα της µελέτης. 

            Σκελετός (στρωτήρες και ορθοστάτες) από στραντζαριστά γαλβανισµένα 

εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα ελάχιστου πάχους 0,6 mm διατοµής U 

διαστάσεων τέτοιων ώστε οι ορθοστάτες να χωρούν µέσα στους 

στρωτήρες. 

Όλα τα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης και ακαµψίας από γαλβανισµένο εν 

θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση. 
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Βίδες κοπτικές ή διατρητικές γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για 

αντοχή στην διάβρωση, µε κεφάλι που να µην τραυµατίζει την ορατή 

επιφάνεια των γυψοσανίδων. Βύσµατα πλαστικά ή µεταλλικά αναλόγου 

µεγέθους. 

Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό µε κλειστές κυψέλες 

αναλόγου πλάτους για την επαφή του σκελετού µε τα άλλα οικοδοµικά 

στοιχεία. 

Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο 

µαλακό χαλυβδοέλασµα. Λοιπά ειδικά τεµάχια µόρφωσης αρµών και 

τελειωµάτων από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 0,6 

mm κατά τα πρότυπα των εργοστασίων PROTECTOR ή CATNIC. 

Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος (φινιρίσµατος) και ταινίες από ίνες 

γυαλιού για ενίσχυση των αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή των γυψοσανίδων. 

Μονωτικό υλικό πλήρωσης του διαχωριστικού τοίχου ορυκτοβάµβακας 

πάχους 40mm και ειδικού βάρους 50 kg/m3 για κοινούς εσωτερικούς 

τοίχους, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τις οικοδοµικές λεπτοµέρειες της 

Μελέτης. 

Θα ελεγχθούν από διαπιστευένα εργαστήρια όλα τα απαιτούµενα υλικά σε 

ικανό αριθµό δείγµατα 200x300 mm από κάθε τύπο στοιχείου πλήρωσης 

και µονωτικού. ∆είγµατα µήκους 300 mm από κάθε διατοµή του σκελετού, 

των ενισχύσεων και των ταινιών και ένα τεµάχιο από τα άλλα υλικά και 

µικροϋλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του τοίχου. 

Οι σανίδες θα προστατεύονται κατά την διάρκεια της κατασκευής από 

νερά, υπερβολική υγρασία και τους άλλους ρύπους του εργοταξίου. 

 

2.2.2          ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εργασίες γυψοσανίδων θα εκτελούνται σε κλειστά ή αλλιώς 

προφυλαγµένα τµήµατα του έργου. 

Το συνεργείο που θα αναλάβει την κατασκευή θα δώσει δείγµα εργασίας 

κατασκευάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό διαχωριστικό τοίχο µε τα 

εγκεκριµένα υλικά σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Στο δείγµα µπορεί να περιλαµβάνεται και κούφωµα. 

Η εργασία θα εκτελεστεί µετά την κατασκευή των τελικών υποστρωµάτων 

των δαπέδων και των επιχρισµάτων των οροφών και των τοίχων. 
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Θα γίνει πλήρης χάραξη σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της θέσης 

των τοίχων και των εσωτερικών κουφωµάτων. 

Όλοι οι στρωτήρες θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτοκόλλητη ταινία 

αφρώδους ελαστικού µε κλειστές κυψέλες και θα στερεωθούν µε βίδες και 

πλαστικά βύσµατα ανά αποστάσεις το πολύ 0,60 µ. στο πάτωµα και στην 

οροφή. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση των διατοµών του σκελετού σε επαφή µε τα 

λοιπά οικοδοµικά στοιχεία (πλευρικά κατακόρυφα στοιχεία κ.λπ.) κατά τον 

ίδιο τρόπο. Θα ληφθούν υπ' όψη όλες οι παραµορφώσεις από βέλη 

κάµψεως, καθιζήσεις κ.λπ. της φέρουσας κατασκευής. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση ορθοστατών ανά 0,60 m και των ενισχύσεων στα 

ανοίγµατα των κουφωµάτων και όπου προβλέπεται να αναρτηθούν 

αντικείµενα. 

Στην συνέχεια, τοποθετούνται οι σανίδες πλήρωσης της µιας πλευράς. 

Θα ληφθεί πρόνοια ώστε οι γυψοσανίδες να µην ακουµπούν στο δάπεδο 

στερέωσης του κάτω οδηγού (στρωτήρα) για να αποφευχθεί τυχόν 

διείσδυση υγρασίας. 

Η κοπή και επεξεργασία τους θα εκτελείται πάντοτε µε τα κατάλληλα 

εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και έντεχνη κατασκευή. Απ' 

ευθείας κάρφωµα των σανίδων δεν επιτρέπεται. 

Τέλος τοποθετούνται οι µικροί και οι εύκαµπτοι αγωγοί, οι λοιπές 

εγκαταστάσεις και οι µονωτικές πλάκες και κλείνει ο τοίχος µε την 

τοποθέτηση των σανίδων πλήρωσης της άλλης πλευράς.  

            Αρµολόγηµα και στοκάρισµα των αρµών µεταξύ σανίδων πλήρωσης και 

µεταξύ σανίδων πλήρωσης και γειτονικών κατασκευών αµέσως µετά την 

οριστική τοποθέτηση κάθε εξωτερικής στρώσης. Το αρµολόγηµα θα γίνει 

µε όλα τα διατιθέµενα υλικά και ενισχυτική ταινία. 

Ευθείς τοίχοι (χωρίς διασταυρώσεις) µεγαλύτεροι των 8,00 m µήκους θα 

ενισχύονται µε διπλούς ορθοστάτες ανά 3,60 mm. 

Ευθείς τοίχοι µεγαλύτεροι των 12,00 m µήκους θα διακόπτονται µε αρµό 

διαστολής που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού 

του συστήµατος των διαχωριστικών πετασµάτων. 

Σε περίπτωση απαίτησης µεγαλύτερης αντοχής θα ενισχύονται οι 

ορθοστάτες (π.χ. τοποθετούνται διπλοί) και θα αποφεύγεται η πύκνωσή 

τους. 
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Σε συνδέσεις υπό γωνία θα τοποθετείται πάντοτε ορθοστάτης αντίστοιχης 

γωνίας πίσω από τις σανίδες πλήρωσης έτσι, ώστε να τις συνδέει µεταξύ 

τους. 

Σε κουφώµατα και άλλα µεγάλα ανοίγµατα θα τοποθετείται περιµετρικά 

σκελετός από διπλούς ορθοστάτες ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα 

πάχους τουλάχιστον 1,5 mm διατοµής U από το πάτωµα µέχρι την οροφή 

και ειδικά στα κουφώµατα θα σφραγίζονται οι αρµοί µε κατάλληλη ταινία 

απορρόφησης κραδασµών ώστε να αποκαθίσταται η στεγανότης µεταξύ 

των χώρων. 

Το στοκάρισµα και η επεξεργασία των αρµών θα αποφεύγεται όταν 

επικρατούν θερµοκρασίες κάτω των +5°C ή πολύ ξερός καιρός. 

Προ της τοποθέτησης πλακιδίων θα γίνεται επάλειψη των επιφανειών των 

γυψοσανίδων µε σκληρυντικό βερνίκι ή άλλο υλικό όπως συνιστά ο 

κατασκευαστής των γυψοσανίδων. 

Σπασµένες, ρηγµατωµένες, "φουσκωµένες" και γενικά αλλοιωµένες 

γυψοσανίδες, δεν θα γίνονται δεκτές. 

Τοπική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 200 mm (στην περιοχή των 

αρµών) 1 mm. 

Γενική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 2,000 mm 5 mm. 

Απόκλιση κατακορυφότητας στο ύψος ορόφου και ανεξάρτητα από αυτό 5 

mm. 

 

2.3.       ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2.3.1     ΓΕΝΙΚΑ 

Κινητά διαχωριστικά χώρων Υγιεινής θα τοποθετηθούν στα W.C.  κοινού 

όλων των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών(Κ.Ε.Τ.). 

2.3.2       ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα διαχωριστικά συστήµατα αποτελούνται από φύλλα βασισµένα σε 

ρητίνες θερµικής ωρίµανσης οµογενώς ενισχυµένα µε ίνες ξύλου και 

κατασκευασµένα κάτω από υψηλή πίεση και θερµοκρασία. 

Το υλικό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην φθορά και στην χάραξη, δεν 

επηρεάζεται από την υγρασία. ∆ιαθέτει µεγάλη αντοχή στα χηµικά και είναι 

επιτρεπτός ο καθαρισµός του ακόµη και µε ισχυρά απολυµαντικά. Οι 

καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. 

Το υλικό είναι εξαιρετικά µονολιθικό, δεν έχει πόρους και µε αυτό τον 
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τρόπο έχει κλειστή δοµή, οι ρύποι δεν εισχωρούν στην µάζα του και είναι 

εύκολος ο καθαρισµός του. 

Ο σωστός συνδυασµός καµπτικής αντοχής και ελαστικότητας προσδίδει 

στα φύλλα υψηλή αντοχή στην κρούση. 

Η συµπεριφορά του υλικού στην φωτιά είναι εξαιρετική.  ∆εν λιώνει, δεν 

ρευστοποιείται, διατηρεί την σταθερότητα του για αρκετό χρόνο στην 

φωτιά και δεν παράγει τοξικά αέρια. 

Τα φύλλα των ελαφρών διαχωριστικών συστηµάτων χώρων W.C. θα 

έχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
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Ειδικό βάρος ASTM-D792 +1.4Kg/m3 

Βάρος σε πάχος 13 mm  18,5Kg/m2 

Ανοχή διαστάσεων   

Μήκος και Πλάτος  0,0/+ 5mm 

Πάχος  +0,6mm 

Στιλπνότητα ΕΝ 438-2 Par.8 Καµία αλλαγή 

Χρώµα ΕΝ 438-2 Par.8 Καµία αλλαγή 

Ρηγµάτωση ΕΝ 438-2 Par.8 Καµία αλλαγή 

Μέτρο ελαστικότητας DIN 53457 > 10.000N/mm2 

Εφελκυστική αντοχή DIN 53457 > 100N/mm2 

Καµπτική αντοχή ΕΝ 63 > 100N/mm2 

Κρουστική αντοχή ΕΝ 438-2 Par.11 > 30N 

Αντοχή στη χάραξη ΕΝ 438-2 > 3,5N 

Αντοχή στη φθορά   

Απορρόφηση νερού ΕΝ 438-2 < 1% κατά βάρος 

Σταθερότητα διαστάσεων  < 2,5 mm/m 

Εύρος θερµοκρασιών εφαρµογής  -40 έως +130οC 

Συµπεριφορά στην φωτιά 

Great Britain Fire Classification BS 476 part 6-7 Τύπος FR: Κατηγορία Ο 

Κοινός τύπος: Κατηγορία 2 

The Nederlanda  Brandklasse NEN 6065 Τύπος FR: Κατηγορία 1 

Κοινός τύπος: Κατηφοριά 2 

Germany Baustofklasse DIN 4102 Τύπος FR: Κατηγορία B1 

Κοινός τύπος: Κατηφοριά B2 

France NF P 92-507 Τύπος FR: Κατηγορία M1 

Κοινός τύπος: Κατηφοριά M2/M3 

 

Για την στήριξη των πανέλων θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα αποτελούµενο 

από ανοξείδωτους οδηγούς, στηρίγµατα τοίχων, γωνίες, στηρίγµατα 

δαπέδου, µεντεσέδες, κλειδαριές µε την ένδειξη κατειληµµένου / µη 

κατειληµµένου και χούφτες. 

Το σύστηµα αυτό είναι κατασκευασµένο στο εσωτερικό του από χάλυβα µε 

επένδυση από εξαιρετικής αντοχής Nylon (πολυαµίδιο). Το υλικό αυτό 

προσφέρει ανθεκτικότητα στη χάραξη, στην φθορά, στους ατµοσφαιρικούς 

ρύπους και τα συνήθη απορρυπαντικά και διαλύτες. 

Τα ανωτέρω συστήµατα καλύπτονται από Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9001. 
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3.1.            ΓΕΝΙΚΑ 

Τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας των κουφωµάτων του έργου, 

εσωτερικών και εξωτερικών, περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των 

Τεχνικών Περιγραφών. Στην συνέχεια δίδονται Τεχνικές Προδιαγραφές για 

τις τρεις βασικές κατηγορίες κουφωµάτων: Αλουµινίου, Χαλύβδινα και 

Ξύλινα. 

 

3.2.            ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

3.2.1          ΓΕΝΙΚΑ 

Εξωτερικά κουφώµατα από διατοµές αλουµινίου προβλέπονται στους 

περισσότερους χώρους των κτιρίων. 

Σε όσους εξωτερικούς τοίχους προβλέπεται επίχρισµα θα  προηγηθεί η  

τοποθέτηση ψευτοκασών που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή 

λαµαρίνα  πάχους 1  1/4 χιλ., µε προστασία (επιψευδαργύρωση) 40 

µικρών. 

Η  µορφή  της  ψευτόκασας  θα  ανταποκρίνεται   στις  απαιτήσεις  

σωστής προσαρµογής της κάσας του αλουµινίου. Η στερέωση της 

ψευτόκασας (είδος και αριθµός πακτώσεων) είναι συνάρτηση του 

µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος. 

Το  είδος των πακτώσεων της κάσας  αλουµινίου  στην  ψευτόκασα  θα 

είναι συνάρτηση  του µεγέθους και  της λειτουργίας του κουφώµατος  και 

σύµφωνο µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης,  έτσι  ώστε  να 

εξασφαλίζεται η αντοχή σε καταπονήσεις (κρούσεις, δονήσεις, 

ανεµοπίεση, κλπ.). 

Το κούφωµα θα  συναρµολογείται σε  πλήρη λειτουργία  στο  εργοστάσιο, 

αν είναι δυνατό µαζί µε την ψευτόκασα, στη συνέχεια θα 

αποσυναρµολογείται, θα ακολουθεί η διαδικασία  προστασίας  των 

διατοµών  και των εξαρτηµάτων και µετά θα τοποθετείται στο κτίριο.   

Ειδικότερα η κατασκευή των φύλλων θα γίνεται  µε   την χρησιµοποίηση 

των απαραίτητων εξαρτηµάτων συναρµολόγησης για την εξασφάλιση της 

σταθερότητας του φύλλου. 

Για την εξασφάλιση της σωστής προσαρµογής και λειτουργίας των  

φύλλων θα ληφθούν υπόψη και τα πιο κάτω: 

- Η τήρηση των σωστών ανοχών µεταξύ φύλλου και κάσας. 

Α- 3    ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
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- Η πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθµισης χωρίς κατά το δυνατόν               

παρεµπόδιση της λειτουργίας των φύλλων. 

- Η πρόβλεψη των αναγκαίων εξαρτηµάτων και µηχανισµών  µε  τρόπο               

που να επιτρέπουν τον εύκολο χειρισµό του κουφώµατος. 

 Όλα τα  εξαρτήµατα,  µηχανισµοί,  κλπ.,  που  είναι  απαραίτητα  για την 

λειτουργία και τον χειρισµό  του κουφώµατος,  θα είναι άριστης ποιότητας 

αθόρυβα, µε την κατάλληλη προστασία και εύκολα στην χρήση. 

Θα  καταβάλλεται  κάθε προσπάθεια και θα  λαµβάνονται όλα  τα 

απαραίτητα µέτρα για την προστασία των διατοµών  του αλουµινίου  από  

το  είδος των κατασκευών που θα ακολουθήσουν την τοποθέτησή  τους.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την  ευθύνη  αντικατάστασης  των 

διατοµών που θα υποστούν ανεπανόρθωτες καταστροφές. 

            Τα στοιχεία αλουµινίου θα βαφούν µε πούδρα µεταλλοξειδίου, µε την 

µέθοδο της ηλεκτρικής  απόθεσης  και  θα  πολυµερισθούν  µε  θερµική 

κατεργασία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του LNEC (Ε 303).   Το πάχος 

του χρώµατος θα είναι τουλάχιστον 60  µικρά. 

 

3.3             ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ 

3.3.1          ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

3.3.1.1       ΚΑΣΕΣ 

Οι κάσες των κουφωµάτων αυτών θα κατασκευαστούν από  

χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm στραντζαρισµένο, έτσι ώστε το 

τελείωµά τους στον τοίχο (επίχρισµα, εµφανές σκυρόδεµα, γυψοσανίδες, 

κλπ.) να µη δηµιουργεί σκοτία αλλά εξοχή 12 mm, να έχει υποδοχή για 

την τοποθέτηση συνεχούς ελαστικού παρεµβλήµατος µεταξύ κάσας και 

φύλλου, πατούρα για το φύλλο και τουλάχιστον 11 mm ενισχύσεις από το 

ίδιο έλασµα στα σηµεία ανάρτησης των στροφέων, της κλειδαριάς και των 

λοιπών εξαρτηµάτων λειτουργίας του κουφώµατος (µηχανισµοί 

επαναφοράς), µια τουλάχιστον ενίσχυση ακαµψίας ανά 0,60 m σε κάθε 

πλευρά συνδυασµένη µε τα αγκύρια στήριξης τους τοίχους, λάµες 

στήριξης κάτω, αφαιρούµενα στοιχεία για το απαραµόρφωτο των 

πλαισίων µέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στο κτίριο.  

 

3.3.1.2       ΦΥΛΛΑ  

Τα φύλλα θα κατασκευασθούν από σκελετό και ολόσωµη αµφίπλευρη 

επένδυση µαύρης λαµαρίνας πάχους 1,25 mm. Ο σκελετός θα 
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αποτελείται το λιγότερο από δύο κατακόρυφα και 4 οριζόντια στοιχεία 

στραντζαριστών ορθογωνικών διατοµών 40Χ40 mm τουλάχιστον και 

πάχους τοιχώµατος 1,5 mm.  Τα κενά του σκελετού θα πληρωθούν µε 

πάπλωµα υαλοβάµβακα 35 mm πριν ολοκληρωθεί η επένδυσή του από 

µαύρη λαµαρίνα. 

Κάσα και φύλλο θα δηµιουργούν πατούρα µεταξύ τους.  Στην πατούρα 

της κάσας θα υπάρχει ελαστικό παρέµβληµα.  Τα στοιχεία του σκελετού 

θα είναι συνδεδεµένα ηλεκτροσυγκολληµένα µε συνεχή ραφή µεταξύ τους. 

       Οι αποδεκτές ανοχές στις διαστάσεις των φύλλων ±0,5 χιλ.  κατά πλάτος 

καθ’ ύψος.  

Οι δε αποδεκτές ανοχές µεταξύ φύλλου και κάσας 2 χιλ. γύρω- γύρω σε 

όλες τις πόρτες εκτός από τις ειδικές που θα είναι σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή τους και  µεταξύ κατωφλίου - δαπέδου 

και φύλλου 3 χιλ.  

Ουδεµία  ανοχή θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία του 

ίδιου τεµαχίου. 

 

3.3.1.3       ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

Ανοίγµατα στο φύλλο για περσίδες, υαλοστάσια, κλπ. θα περιβάλλονται 

απαραίτητα από στοιχεία σκελετού.   

 

3.3.1.4       ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ 

Οι περσίδες θα είναι κατασκευασµένες από µαύρη λαµαρίνα 1,5 mm θα 

έχουν κατακόρυφο τµήµα, κεκλιµένο κατά 45ο και πάλι κατακόρυφο τµήµα 

και θα εντάσσονται στο πάχος του φύλλου έτσι, ώστε να  µην υπάρχει 

οπτική επαφή των διαχωριζοµένων χώρων και αφαιρούµενο πλαίσιο µε 

πυκνό γαλβανισµένο πλέγµα. 

 

3.3.2          ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Όταν τα κουφώµατα αυτά είναι εξωτερικά θα έχουν όλες τις απαραίτητες 

ενισχύσεις, και διαµορφώσεις (π.χ. νεροσταλλάκτες) και λοιπά 

εξαρτήµατα για την πλήρη και καλή λειτουργία τους. 

 

3.4       ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

3.4.1    ΓΕΝΙΚΑ 
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            Θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε 

χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της 

εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις της µελέτης 

Η/Μ εγκαταστάσεων για τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων.   

Τα κουφώµατα θα προέρχονται από ειδικευµένο κατασκευαστή 

πυράντοχων κουφωµάτων, και θα φέρουν το προβλεπόµενο από τους 

κανονισµούς σήµα ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου. 

Προ της κατασκευής ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην 

Υπηρεσία Επίβλεψης µελέτη εφαρµογής πυροπροστασίας, καθώς και τα 

πιστοποιητικά έγκρισης και τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή αυτών, 

ότι τα κουφώµατα αυτά πληρούν τους όρους και τα πρότυπα που έχουν 

επιλεγεί από τη µελέτη για το συγκεκριµένο έργο. 

Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή τους. 

Κουφώµατα που δεν ανταποκρίνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα 

επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο έργο. 

Σε θύρες πυράντοχες ή µη τοποθετούνται µπάρες πανικού, σύµφωνα µε 

την µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που αυτές 

βρίσκονται πάνω σε οδεύσεις διαφυγής ή σε κλιµακοστάσια διαφυγής ή 

όταν αποτελούν τελικές εξόδους. 

Η µπάρα πανικού τοποθετείται, στην µεν περίπτωση όδευσης διαφυγής, 

στην πλευρά της όδευσης, στην δε περίπτωση τελικής εξόδου, στην 

εσωτερική πλευρά της θύρας αντί για σταθερή χειρολαβή. 

Οι θύρες στις οποίες απαιτούνται µπάρες πανικού εµφανίζονται 

επακριβώς στα σχέδια της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Οι προτεινόµενες µπάρες πανικού θα λειτουργούν µε απλή ώθηση 

απασφαλίζοντας τα σύστηµα κλειδώµατος της θύρας. Θα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου «HÄFELE» ή άλλης εταιρείας ισοδύναµων 

προδιαγραφών. 

 

3.5             ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

3.5.1          ΓΕΝΙΚΑ 

Τα ξύλινα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν στο έργο θα 

κατασκευάζονται από εξειδικευµένες βιοµηχανίες, κατασκευής, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και τις προδιαγραφές.  
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3.5.2         ΘΥΡΕΣ 

Θα είναι πρεσσαριστές συνολικού πάχους 40 mm. Εσωτερικά κατάλληλα 

επενδεδυµένες.  

Ο περιµετρικός σκελετός θα κατασκευάζεται από κατεργασµένη λευκή 

ξυλεία οπλισµένος στις δύο εµφανείς πλευρές µε αντίστοιχο ξύλο, 

επιφάνεια από HDF (High Density Fireboard) 3 mm (850 Kg/m3). 

Η Τελική επιφάνεια θα επενδύεται µε φλοιό (καπλαµά) ξύλου πάχους  

(6/10mm) λουστραρισµένο ή σκληρό ειδικό πλαστικό υµένα πάχους 

(9/10mm) και θα φέρει προστατευτικά περιµετρικά πηχάκια από σκληρή 

ξυλεία. 

Η Θύρα θα φέρει πιστοποιητικό  ηχοµόνωσης για 27dΒ 

Οπές, εντορµίες και τα παρόµοια, στις κάσες και τα φύλλα θα γίνουν µε 

ειδικά µηχανήµατα και όχι µε το χέρι, ώστε όλα τα εξαρτήµατα, βίδες, 

κλειδαριές, στροφείς κλπ. να εφαρµόζουν ακριβώς. 

Τα κουφώµατα θα εγκαθίστανται  στο έργο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Πλέον των ανωτέρω για τα ξύλινα κουφώµατα ισχύουν γενικά και οι 

αναφερόµενες στο επόµενο άρθρο τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν 

γενικότερα τις ξύλινες κατασκευές, όπως κουφώµατα, ξύλινα ερµάρια, 

ξυλεπενδύσεις τοίχων, πέργκολες υπαιθρίων χώρων κλπ. 
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4.1.            ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε τις ξύλινες 

κατασκευές στο έργο, όπως επενδύσεις τοίχων µε φυσική ξυλεία, πάγκοι 

και ερµάρια και λοιπές ξύλινες κατασκευές. 

Οι κατασκευές αυτές µπορεί να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν 

είτε σε εργοτάξιο είτε στο εργοστάσιο, από ειδικευµένο κατασκευαστή και 

τέλος να τοποθετηθούν  στις θέσεις τους στο κτίριο κατά το στάδιο της 

αποπεράτωσής τους. 

            Οι κατασκευές αυτές  νοούνται τελειωµένες, αρίστης κατασκευής και µε 

όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, στήριξης και ενσωµάτωσής τους στο 

έργο. 

 

4.2             ΥΛΙΚΑ 

4.2.1          ΞΥΛΕΙΑ 

Η επιλογή της ξυλείας θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην έχει σαθρά και 

µαλακά µέρη, σχισίµατα, σκεβρώµατα, ανώµαλα νερά, λεκέδες, φθορές 

από έντοµα, σπασίµατα, σκληρούς και ξερούς ρόζους µε διάµετρο 

µεγαλύτερη από 12,5mm.  

Η περιεκτικότητα της ξυλείας σε υγρασία θα είναι από 10% –12% για τα 

οικοδοµικά (θυρόφυλλα, σοβατεπί κλπ.), 8%–18% για τις κατασκευές που 

θα εγκατασταθούν στο ύπαιθρο (παγκάκια περιβάλλοντος χώρου, 

πέργκολες κλπ.). 

 

4.2.2          ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ, ΠΛΑΚΑΖ 

Το κόντρα πλακέ θα επιλέγεται κατά περίπτωση  ανθεκτικό και κατάλληλο 

ανάλογα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, καλά λειασµένο (sanded). 

Το Πλακάζ θα είναι επίσης ανθεκτικό και κατάλληλο ανάλογα για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση, καλά λειασµένο (sanded). 

Αµφότερα θα επενδύονται µε κατάλληλους καπλαµάδες δρύινους ή 

ανιγκρέ ή άλλου τύπου σύµφωνα µε τη µελέτη. 

 

4.2.3         ΙΝΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

Α - 4   ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
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Οι Ινοσανίδες τύπου M.D.F. (Medium Density Fireboard) θα είναι βάρους 

πάνω από 600kg/m3 και πάχους από 2 έως 35mm, ανθεκτικές στην 

υγρασία και µόνο για εσωτερική χρήση. Με ιδιότητες και τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Πάχος:     από 2 ΜΜ έως 35 ΜΜ 

Πυκνότητα (Η.∆.) απόκλιση ±5%: -16 ΜΜ και 20 ΜΜ 675 KG/M³ 

      30 MM 640 KG/M³ 

∆υνατότητα κάµψης (ΜΟR):  -16 MM και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

      30 MM 250 KG/CM² 

Αντοχή σε εφελκυσµό:   -16 ΜΜ και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

      30 MM 6.5 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτηµα βίδας  -16 MM και 20 ΜΜ 130 KG/CM² 

στην επιφάνεια:    30 MM 115 KG/CM²  

Αντίσταση σε κράτηµα βίδας             16 MM και 20 ΜΜ 115 KG/CM² 

στις άκρες:                30 MM 100 KG/CM² 

Βαθµός ελαστικότητας:              -16 MM και 20 ΜΜ 25.000 

KG/CM² 

       30 MM 20.000 KG/CM² 

Υγρασία:     -16MM & 20ΜΜ 10%-30ΜΜ 

10% 

 

∆ιόγκωση µετά 24ωρη   -16 ΜΜ και 20 ΜΜ 6% 

παραµονή στο νερό:     30 ΜΜ 6% 

       

Απορρόφηση µετά 24ωρη  -16 ΜΜ και 20 ΜΜ 16% 

     παραµονή στο νερό:     30 ΜΜ 16% 

       

Αποκλίσεις:    πάχος ±0,15ΜΜ,µήκος ±5ΜΜ 

      τετραγωνικά σχήµατα ±2 ΜΜ/Μ² 

 

Η εφαρµογή και η σύνδεση αυτών επιτόπου θα γίνεται είτε µε 

οποιασδήποτε µορφής κόλλα, είτε µε βίδες κυλινδρικές µε στροφές σε όλο 

το στέλεχος, είτε µε καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσµένη. 

Οι βίδες προ της τοποθέτησής τους πρέπει να λαδώνονται για µεγαλύτερη 

ευκολία, η δε απόστασή τους να µην είναι µικρότερη από 30 mm. 
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Τα καρφιά πρέπει να µην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα 

άκρα, η δε απόσταση αυτών να µην είναι µικρότερη από 150 mm. 

 

4.2.4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Τα Φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) επένδυσης θα είναι καταλλήλου 

τύπου τόσο για τις εξωτερικές ορατές επιφάνειες, όσο και  για τις 

εσωτερικές επενδύσεις, στιλπνής, ηµίστιλπνης υφής (σατινέ ή µατ), χωρίς 

διακυµάνσεις του πάχους και οµοιοµόρφου απόχρωσης αυτών. 

Οι επενδεδυµένες εκατέρωθεν µε µελαµίνη µοριοσανίδες, θα είναι 

ελαχίστου  πάχους 16 mm και θα χρησιµοποιούνται µόνο στα εσωτερικά 

χωρίσµατα και ράφια των επιµέρους κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

Τυχόν απαιτούµενα επιπλέον πλαστικά υλικά, παρεµβλήµατα, ελαστικές 

ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας, κλπ. Θα είναι από κατάλληλα ανθεκτικά 

για τη συγκεκριµένη χρήση υλικά όπως π.χ. EPDM νεοπρένιο κ.λ.π. 

 

4.2.5       ΚΟΛΛΕΣ 

Οι τυχόν απαιτούµενες κατά την κατασκευή κόλλες θα είναι ρεζορσίνης  

Φαινόλης κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ικανοποιητικής  

αντοχής σε φωτιά. 

 

4.2.6        ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα λοιπά µεταλλικά µέρη, όπως βίδες κλπ. Εξαρτήµατα, θα είναι 

κατάλληλα επεξεργασµένα ώστε να µην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, 

επιχρωµιωµένα, επικασσιτερωµένα ή γαλβανισµένα εν θερµώ κατά 

περίπτωση και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης). 

Ειδικότερα: 

- Φεράµια, εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, µηχανισµοί µανδάλωσης, 

διαβήτες κλπ. θα είναι αφανείς και θα έχουν µέγεθος ανάλογο µε το βάρος 

των κατασκευών όπου θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους πίνακες 

του κατασκευαστή τους. 

 Θα είναι αυτολιπαινόµενοι και αντικαταστάσιµοι µε τη χρήση 

συνηθισµένων εργαλείων χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγηση η 

ξύλινη κατασκευή. Θα είναι ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, αθόρυβοι και εύκολοι 

στο χειρισµό. 

- Στροφείς, ράουλα κύλισης, µηχανισµοί ανάρτησης, κλπ. θα έχουν µέγεθος 

ανάλογο µε την κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους 
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πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη οξειδούµενοι, αυτολιπαινόµενοι, ή 

λιπαινόµενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγησή τους, 

αντικαταστάσιµοι µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισµένα 

εργαλεία χωρίς άλλη παρέµβαση στην ξύλινη κατασκευή µε 

αφαιρούµενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, 

αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισµό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις 

συνθήκες του έργου. Η αντοχή και η καταλληλότητά τους θα καλύπτονται 

από πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας και εγγυήσεις του παραγωγού 

τους. 

- Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού 

τύπου, µη οξειδούµενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισµό και θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στην ασφάλεια. 

- Χειρολαβές, ροζέτες, στόπερ, πλάκες προστασίας κλπ. θα επιλεγούν από 

τον µελετητή και την επίβλεψη. 

        

4.2.7        ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τονίζεται ότι πριν τη προσκόµιση όλων των απαιτουµένων υλικών και 

προκειµένου να γίνουν αυτά αποδεκτά θα πρέπει να προσκοµισθούν 

δείγµατα, για µεν τα υλικά σε κοµµάτια 200Χ300mm και για δε τα λοιπά 

υλικά από ένα τεµάχιο όλων των εξαρτηµάτων που αναφέρονται στις 

προηγούµενες παραγράφους, που  θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Τα 

δείγµατα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου 

ποιότητας και ιδιοτήτων από αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

 

4.2.8         ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Κατά την προσκόµιση, µεταφορά και αποθήκευση των υλικών, θα 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να 

διατηρηθούν απαραµόρφωτες, να µην στρεβλώνουν και κατά 

οποιονδήποτε τρόπο να µην αλλοιώνονται. 

Κατά την τοποθέτησή τους θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας και προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν καθαρά και να 

επιδέχονται τυχόν περαιτέρω επεξεργασία τους. 

        Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα απορρίπτονται. 

Στη τοποθέτηση των υλικών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα τήρησης των προδιαγραφών, καθότι ουδεµία  

απόκληση-ανοχή θα γίνει δεκτή. Ειδικότερα:   
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Για τα κουφώµατα: 

     -   Απόκλιση στις κάσες 2 τοις χιλίοις (2Κ). 

     -   Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος. 

     -   Ανοχή µεταξύ φύλλων και κάσας 2mm γύρω - γύρω εκτός από το  

              Κατώφλι. 

   -  Ανοχή µεταξύ κατωφλίου και φύλλου 3mm. 

Για τις άλλες κατασκευές 

             -  Κατασκευές εκτελούµενες επί τόπου, συναρµολογήσεις, τοποθετήσεις,  

                 ευθυγραµµίσεις, κλπ. 1 mm κατακόρυφα για το ελεύθερο ύψος του χώρου, 

                 2 mm, οριζόντια ελεγχόµενα µε 4µετρο κανόνα 

             -   Λοιπά τυποποιηµένα στοιχεία σύµφωνα µε τις ανοχές των κατασκευαστών  

                  τους. 

              -  Καµία ανοχή για εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία του ίδιου τεµαχίου. 

 

4.3.            ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ξυλεία θα υποστεί όλες τις απαραίτητες  επεξεργασίες, όπως 

γωνιάσµατα, ξεχονδρίσµατα, πλανίσµατα, κλπ. µε τα κατάλληλα 

µηχανήµατα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και 

ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραµορφώσεις.  

Μεγάλες ξύλινες διατοµές θα κατασκευάζονται σύνθετες από µικρότερα 

ξύλα συγκολληµένα µεταξύ τους µε τόρµους και εντορµίες ή άλλο 

σύστηµα (FINER JOINTS). Όλοι οι αρµοί θα είναι ίσοι και θα εφαρµόζουν 

απόλυτα. Σφηνώµατα, γεµίσµατα και παραµορφώσεις δεν θα γίνονται 

δεκτά. 

Όλες οι βίδες και λοιπά µεταλλικά στοιχεία (φυράµια κλπ.) θα είναι 

χωνευτά και αφανή. Οι κόλλες θα επαλείφονται οµοιόµορφα και οι 

επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσµατα, νερά, ανωµαλίες 

και κυµατισµοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργία των ίδιων των 

κατασκευών αλλά και των διαφόρων µερών τους (συρτάρια, φύλλα κλπ.) 

θα είναι ευχερής και αθόρυβη. 

Όλα τα σύνθετα σόκορα (τοµές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου (κόντρα 

πλακέ, πλάκες MDF κλπ.) εφ όσον παραµένουν εµφανή και εκτεθειµένα 

θα επενδύονται µε κολλητά ξύλινα πηχάκια φουρνιστής οξιάς πάχους 

τουλάχιστον 5mm και πλάτους όσο το πάχος του σόκορου. 

Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει µε ακρίβεια 

ώστε να µην δηµιουργηθούν µόνιµες παραµορφώσεις, άνισοι αρµοί, κλπ. 
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θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη σταθερότητα και αντοχή στη χρήση και 

θα στεγανώνουν πλήρως µε κατάλληλα υλικά. 

Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως 

κατεργασµένες χωρίς το παραµικρό ελάττωµα. 

Όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, χειρισµού, προστασίας, κλπ. των 

κατασκευών αυτών θα είναι αφαιρετά και αντικαταστάσιµα επί τόπου µε τη 

χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον µικρότερο 

δυνατό χρόνο και χωρίς ζηµιές της υπόλοιπης κατασκευής. 

Τυποποιηµένα ή βιοµηχανικά κατασκευασµένα στοιχεία θα 

ενσωµατώνονται στο έργο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

τους µε χρήση των απαραίτητων ειδικών τεµαχίων που διαθέτει για το 

σκοπό αυτό. 

 

4.4               ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

4.4.1            ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ  

4.4.1.1          ΓΕΝΙΚΑ 

Τα ερµάρια διαχωρίζονται σε ερµάρια δαπέδου (ντουλάπια πάγκων) και 

σε  ερµάρια τοίχου (κρεµαστά ντουλάπια).  

Τα ερµάρια δαπέδου διαµορφώνουν τον πάγκο εργασίας και 

εξυπηρέτησης, ενώ τα ερµάρια τοίχου (στερεώνονται στον τοίχο) 

χρησιµεύουν για την αποθήκευση κυρίως πιάτων, ποτηριών κλπ. 

Τα πλαϊνά, ο πάτος και το πίσω µέρος των ερµαρίων κατασκευάζονται 

από φύλλα µοριοσανίδας τύπου DUROPAL πάχους 19mm, επενδεδυµένα       

εσωτερικά από τις δύο όψεις τους µε "φορµάικα". Τα πορτόφυλλα είναι 

από φύλλα µοριοσανίδας πάχους 22mm, επενδεδυµένα µε "φορµάικα"       

επικολληµένη «εν θερµώ». Ο πάγκος εργασίας θα έχει πάχος 30mm και 

είναι από ειδική µοριοσανίδα µε θερµοκολληµένη επικάλυψη, τύπου 

DUROPAL, µε πρόσθια ακµή στρογγυλεµένη. 

Γενικά, η τοποθέτηση των ερµαρίων γίνεται µετά τις εργασίες 

χρωµατισµού και πριν από την επικόλληση κεραµικών πλακιδίων στις 

περιοχές (φάσες) µεταξύ κρεµαστών και εδραζόµενων ερµαρίων τα οποία 

κατά την τοποθέτηση τους πρέπει να αφήνουν κενό (αρµό) περίπου 1cm 

από τον τοίχο, που θα καλύπτεται από τα πλακίδια χωρίς να απαιτούνται 

µερεµέτια. 

Στη συνάντηση των τοίχων µε τα ερµάρια τοποθετείται αρµοκάλυπτρο 

που βάφεται κατάλληλα στο χρώµα του ερµαρίου. 
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Ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα χρησιµοποιείται στον αρµό µεταξύ νεροχύτη 

και πάγκου εργασίας. 

Οι µεντεσέδες (δύο σε κάθε ντουλαπόφυλλο) είναι µεταλλικοί χωνευτοί,        

αυτορρυθµιζόµενοι, µε ανεξάρτητα χωνευτά ανοξείδωτα στηρίγµατα και        

ρυθµιζόµενο µεντεσέ θηλυκωτό στα στηρίγµατα. Με ιδιαίτερη επιµέλεια, 

κατά την τοποθέτηση, πρέπει να τηρούνται οι κατακόρυφες περασιές των        

ερµαρίων δαπέδου και τοίχου. 

 

 4.4.1.2        ΕΡΜΑΡΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

Τα ερµάρια δαπέδου στηρίζονται σε ειδικά πλαστικά, ρυθµιζόµενου 

ύψους, πόδια ώστε ο πάτος τους να είναι υπερυψωµένος κατά περίπου 

7cm βάση από το δάπεδο, ενώ το κενό θα καλύπτεται από ξύλινη 

τραβέρσα επενδεδυµένη σε θέση τέτοια που η βάση να εισέχει κατά 4cm 

από την επιφάνεια των ανοιγόµενων φύλλων Το πλάτος (βάθος) των 

ερµαρίων θα  είναι 60cm και το ύψος 80 έως 85cm. 

Τα σόκορα και οι περίµετροι των όψεων προστατεύονται (καλύπτονται) 

όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Το σύστηµα των ερµαρίων θα περιλαµβάνει συρταριέρα πλάτους περίπου            

60cm και ενδιάµεσα κινητά ράφια µε δυνατότητα µετατόπισης κατά 3 

θέσεις. 

Η πάνω επιφάνεια των ντουλαπιών δαπέδου θα καλυφθεί µε ειδικά φύλλα            

µοριοσανίδων µε θερµοκολληµένη επικάλυψη τύπου DUROPAL µε 

πρόσθετη ακµή στρογγυλεµένη. 

 

4.4.1.3          ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 

Τα ερµάρια τοίχου (κρεµαστά), τοποθετούνται 60cm πάνω από τα 

επιδαπέδια, µε επαρκή αριθµό στηρίξεων µε upat των 8mm και 

ανοξείδωτες βίδες. 

Το πλάτος (βάθος) των κρεµαστών ερµαρίων είναι 30cm και το ύψος 

70cm. 

 Ένα από τα ερµάρια περιέχει µεταλλική χρωµέ πιατοθήκη, µήκους            

τουλάχιστον 75cm και όλα τα άλλα ύψους 60cm θα φέρουν ενδιάµεσο 

κινητό ράφι πάχους 16mm, µε δυνατότητα µετατόπισης δύο θέσεις. 

 

4.4.1.4        ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ 
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Για τη σκίαση, στα κουφώµατα του έργου, θα τοποθετηθούν εξωτερικές             

σταθερές ξύλινες περσίδες από massif ξυλεία (Iroco ή Κέδρος), 

ελλειψοειδούς διατοµής µήκους 29cm και πάχους 4,4cm. 

Οι ξύλινες περσίδες θα έχουν την δυνατότητα απορρόφησης / 

αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας έως και 80%. 

Το σύστηµα θα έχει υπολογισθεί και ελεγχθεί να αντέχει ανεµοπιέσεις έως 

και 130 χλµ/ώρα. 

Οι περσίδες θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία εµποτισµού 

και κατάλληλη βαφή για υψηλές αντοχές στις εξωτερικές συνθήκες και 

µεγάλη διάρκεια ζωής. 

Οι πλαϊνοί οδηγοί στήριξης και τα υπόλοιπα περιφερειακά εξαρτήµατα της               

κατασκευής θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\OIKODOMIKA.doc            C04/ΣΕΑ/07/Β10                                   

Σελ. 30 από 96 

 
5.1             ΓΕΝΙΚΑ 

Προβλέπονται στο έργο εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα σύµφωνα 

µε τα σχέδια της µελέτης, καθώς επίσης και ζώνες επιχρίσµατος τύπου 

αρτιφισιέλ. 

Επίσης προβλέπονται να δηµιουργηθούν σκοτίες στο επίχρισµα και 

συγκεκριµένα στις θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια των όψεων. Οι 

σκοτίες θα δηµιουργηθούν µε την χρήση ειδικών ανοξείδωτων διατοµών 

βάθους 5 χιλ. και πλάτους 10 χιλ. µε ενσωµατωµένο πλέγµα ώστε να 

αποφευχθεί πιθανή ρηγµάτωσή του στην  επαφή του επιχρίσµατος µε τις 

µεταλλικές σκοτίες. 

Προβλέπεται η χρήση ρευστοποιητικού για την βελτίωση των 

υδατοαπωθητικών ιδιοτήτων του επιχρίσµατος κατάλληλου τύπου ( π.χ. 

SIKAMENT ή NOVOC BV ή ισοδυνάµου) σε ποσοστό 0,2% επί του 

βάρους του τσιµέντου και µπετονίτης 2% επί του βάρους του τσιµέντου. 

Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοφερόµενα, θα 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας (ΕΛΟΤ 555) και δεν θα 

στηρίζονται σε παρακείµενες επιφάνειες ή κατασκευές ή την επιχρισµένη 

επιφάνεια. 

Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε οι επιφάνειες που 

διαστρώνονται σε µία µέρα να καλύπτουν επιφάνειες που καθορίζονται 

από τις σκοτίες (εσοχές) που ενσωµατώνονται στο πάχος του 

επιχρίσµατος αυτής ώστε να µη δηµιουργηθούν κακοτεχνίες µεταξύ 

αποξηραµένου και φρέσκου επιχρίσµατος. 

Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3,00 m 

προς όλες τις διευθύνσεις όχι µεγαλύτερη από 3 mm. 

Απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα όχι µεγαλύτερη 

από 3 mm. 

Γωνιόκρανα και λοιπά ενσωµατωµένα στοιχεία, καµία ανοχή από το 

γειτονικό επίχρισµα. 

 
5.2               ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Τα εξωτερικά επιχρίσµατα προβλέπονται γενικά λεία τριπτά, εκ των 

οποίων η πρώτη στρώση (πεταχτό) πάχους 5 χιλ. µε τσιµεντοκονίαµα  

αναλογίας 1:2  των  450 kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου χονδρόκοκκο. 

Α - 5   ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
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Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 των  

400 kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου "Β" µετριόκοκκο. Το πάχος του 

λασπώµατος θα είναι τουλάχιστον 1,5  εκ. Όλες οι  τρύπες  και  αυλάκια 

οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων (Η/Μ, Οικοδοµικών) θα κλείνονται στο   

στάδιο του λασπώµατος. 

Τρίτη στρώση (επιφανειακή στρώση) µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 

αναλογίας 1:2 των 400  kg τσιµέντου µε µαρµαρόσκονη (άνευ παιπάλης, 

όπως Κοζάνης ή Πεντέλης). Το πάχος της στρώσης αυτής είναι 

τουλάχιστον 6 χιλ. 

 
5.3               ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριπτά. Στην περίπτωση επιχρισµάτων 

σε τοίχους µε επένδυση κεραµικών πλακιδίων παραλείπεται η τρίτη 

στρώση (µαρµαροκονίαµα). 

 Η σύνθεση των εσωτερικών επιχρισµάτων προβλέπεται µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µεσοκόκκου άµµου 1:2 των 150kg τσιµέντου για 

τις δύο πρώτες στρώσεις (πεταχτό και λάσπωµα) και µαρµαροκονίαµα 1:2 

των 150kg τσιµέντου για την τρίτη στρώση. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην πρώτη στρώση των οριζοντίων 

επιφανειών, οροφών κλπ, που θα εκτελείται σχολαστικά για να 

αποφεύγονται οι αποκολλήσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα 

προδιαγράφονται στα εξωτερικά επιχρίσµατα. 

                     
5. 4               ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ TΣΙΜΕΝΤΟΜΑΡΜΑΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ (ΑRTIFICIELL) 

 Επίχρισµα τσιµεντοµαρµαροκονιάµατος (αρτιφισιέλ) πάχους 36mm έως  

και 38mm µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο λευκού µαρµάρου, εκ των 

οποίων:  

Η πρώτη στρώση (πιτσιλωτό): µέσου πάχους 5mm µε τσιµεντοκονίαµα 

των 450kg τσιµέντου χονδρόκοκκου άµµου. 

Η δεύτερη στρώση: Λάσπωµα πάχους τουλάχιστον 14mm µε 

τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µεσόκοκκου άµµου. 

Η τρίτη στρώση: Πάχος 18mm µε τριπτό τσιµεντοκονίαµα των 400 kg 

τσιµέντου. 

Η τελική επεξεργασία λάξευσης του επιχρίσµατος γίνεται µε ειδικό 

εργαλείο «ντελισίδικο» σε ολόκληρη την επιφάνεια του «αρτιφισιέλ» χωρίς 

δηµιουργία τριπτών περιθωρίων. Κάθε στρώση επιχρίσµατος πρέπει να 
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διαβρέχεται πριν την εφαρµογή της επόµενης στρώσης, καθώς και µετά 

το πέρας της εργασίας. 
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Β – 1  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

 

1.1           ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

1.1.1  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Όπου θα κατασκευαστούν στο έργο Επενδύσεις Εξωτερικών Τοιχοποιιών 

µε λωρίδες φυσικής ξυλείας, θα χρησιµοποιηθούν σανίδες φυσικής 

ξυλείας Ελάτης πάχους 22mm και πλάτους 20cm. Η επένδυση θα 

στερεωθεί µε τη βοήθεια σκελετού από ξυλεία Ελάτης 48x48mm ανά 

50cm. Οι σανίδες κατά µήκος των µεγάλων πλευρών τους θα αποτµηθούν 

λοξά και κατά την τοποθέτησή τους δε θα εφάπτονται αφήνοντας 

οριζόντιους αρµούς 5mm για τον αερισµό της πρόσοψης (βλ. σχήµα 1). 

 

 

 

Για την κατασκευή επενδύσεων µε φυσική ξυλεία ισχύουν όσα έχουν ήδη 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο Α -4  περί Ξυλουργικών Εργασιών. 
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1.1.2            ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΘΟΥ  

Οι Επενδύσεις Εξωτερικών Τοιχοποιιών µε Φυσικό Λίθο θα 

κατασκευαστούν µε υλικά που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τη µελέτη και 

έπειτα από την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Το κονίαµα δόµησης πρέπει να περιέχει 300 µε 350kg τσιµέντο και 150 µε 

175kg ασβέστη ανά κυβικό µέτρο άµµου. Κονίαµα πλούσιο σε συνδετική 

ύλη, κυρίως σε µεγάλου πάχους αρµούς, δηµιουργεί προβλήµατα 

ευστάθειας, λόγω πήξεως του κονιάµατος. 

Οι λίθοι και ο τοίχος επένδυσης θα προσκοµίζονται διαλεγµένοι και έτοιµοι 

για κτίσιµο και µόνον περιορισµένη λάξευση των όψεων για το ταίριασµα 

θα εκτελείται επί τόπου. 

Οι λίθοι πριν από το χτίσιµο θα διαβρέχονται (ιδίως όταν επικρατεί ξερός 

ή ζεστός καιρός), για να εξασφαλίζεται η οµαλή πήξη του κονιάµατος 

δόµησης. 

Το χτίσιµο θα γίνεται κανονικά κατά οριζόντιες στρώσεις και σε όλο το 

πάχος του τοίχου συγχρόνως πάνω σε στρώµα από κονίαµα όπου οι 

λίθοι θα τοποθετούνται κολυµβητοί. Αν χρειαστεί θα χρησιµοποιηθούν και 

µεταλλικοί οδηγοί για να διατηρείται σταθερό πάχος των αρµών. Οι αρµοί 

ώσης και όλα τα κενά µεταξύ λίθων θα γεµίζονται τελείως µε ελαφριά 

πίεση, και το επί πλέον κονίαµα θα µαζεύεται µε το µυστρί. Το πάχος των 

αρµών κατά µέσο όρο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25mm ούτε να είναι 

µικρότερο από 10mm. Όπου απαιτηθεί θα εισάγονται µε πίεση µικροί 

λίθοι (µόλια και τσιβίκια). 

Οι λίθοι θα τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε ένας να εδράζεται τουλάχιστον 

σε δύο άλλους. 

Λαµπάδες και εξωτερικές γωνίες θα µορφώνονται µε επιµέλεια από 

ορθογωνισµένους ευµεγέθεις λίθους ή γωνιόλιθους σύµφωνα µε τη 

µελέτη. 

Στα ανοίγµατα θα κατασκευάζεται περιµετρικό πλαίσιο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα. Το πλαίσιο θα κατασκευάζεται από επιµεληµένο οπλισµένο 

σκυρόδεµα πάχους 20cm στο πρέκι των ανοιγµάτων και 10cm στην 

υπόλοιπη περίµετρο. Το πλαίσιο θα είναι εµφανές τόσο από το εξωτερικό 

όσο και από το εσωτερικό του κτιρίου και δε θα εξέχει της λιθοδοµής. 

Η µορφή των όψεων θα ανταποκρίνεται σε εκείνη της µελέτης και θα 

αρµολογηθεί µε κονίαµα δόµησης όπως καθορίζεται παραπάνω, ώστε να 

εξασφαλίζεται η στεγανότητα του τοίχου. 
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Η επένδυση θα κατασκευάζεται µε ευµεγέθεις λίθους (πλάτους 150-

180mm), ώστε να εδράζεται στο θεµέλιο ικανοποιητικά. Κατά το κτίσιµο 

θα εξασφαλίζεται από οριζόντιες ωθήσεις µε τουλάχιστον 2 ανά m2 

κατάλληλα µη οξειδούµενα µεταλλικά αγκύρια που αγκυρώνονται στο 

επενδεδυµένο οικοδοµικό στοιχείο και ενσωµατώνονται στο κονίαµα 

δόµησης της λιθεπένδυσης. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 

µέτρα αντιστήριξης παλαιών και νέων κατασκευών. 

∆ε θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες, δηλ. 

ισχυρούς ανέµους, ξερός ή πολύ υγρός καιρός, θερµοκρασία  κάτω των 

+5 οC εκτός αν ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας των έργων 

και αποδέχεται η Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα προστασίας για την οµαλή πήξη των κονιαµάτων και προστασίας 

των εργασιών από κακώσεις και ρύπανση. 

Καµία επόµενη εργασία δε θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα ή 

επισκευασθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 ηµέρες από την περάτωση των 

εργασιών σε αυτούς. 

Απόκλιση από την ευθυγραµµία αναλογικά και µέχρι ±12mm για µήκη 

µέχρι 3,00m, για µήκη από 3,00m έως 30,00m αναλογικά από ±12mm και 

έως ±30mm. Μέγιστη απόκλιση για µήκη πέραν των 30,00m ±30mm. 

Απόκλιση από την κατακορυφότητα για ύψος ορόφου έως 6,00m 

αναλογικά µέχρι ±20mm. 

Απόκλιση από τις γωνίες και σε µήκος έως 6,00m από την κορυφή 

αναλογικά µέχρι ±12mm. 

 

1.1.3            ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΛΩΡΙ∆ΕΣ(ΚΑΣΕΤΕΣ)  

Οι Επενδύσεις Εξωτερικών Τοιχοποιιών µε Χαλύβδινες Λωρίδες λείες ή 

µε ελαφρά πτύχωση θα κατασκευαστούν από λωρίδες χαλύβδινες, 

πλάτους 30cm, πάχους 1mm, βαµµένες µε πολυεστερική βαφή και θα 

έχουν επιπλέον τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Αντιδιαβρωτική Προστασία: Σύµφωνα µε ΚΙΙΙ/Ε-DIM 55928 

Πολυεστερική Βαφή: Πάχους 25 µικρών 

Γαλβανισµένος Χάλυβας: Σύµφωνα µε ΕΝ 10147 (275g/m2 zinc) 

Συµπεριφορά σε Φωτιά: Πυραντίσταση: κατηγορία Α, σύµφωνα µε 

DIM 4102 
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Ανοχές: Έλεγχος µε κανόνα 3,00Μ 

 Απόκλιση από την κατακόρυφο: 0-2mm 

 Απόκλιση από την οριζόντια: 0-1mm 

 

Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι από γαλβανισµένες διατοµές και θα 

στερεώνεται στην τοιχοποιία µε ειδικούς αποστάτες (brackets) 

Η τελική επιφάνεια της όψης θα προκύψει από την εναλλαγή κατά την 

τοποθέτηση λείων και πτυχωτών λωρίδων σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης. 

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη κατασκευής της επένδυσης είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης προς έγκριση 

ειδικά σχέδια κατασκευής της επένδυσης (shop drawings). 

 

1.2            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ  

1.2.1            ΜΕ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ  

1.2.1.1         ΓΕΝΙΚΑ 

Τα κεραµικά πλακίδια θα είναι ανυάλωτα οµάδας Β1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 176) 

20Χ20 εκ. χωρίς ελαττώµατα, µε αντοχή στο ψύχος, τα θερµικά πλήγµατα, 

την υγρασία και γενικά σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα.  

Οι διαστάσεις των πλακιδίων θα συνδυάζονται µε τις διαστάσεις των 

πλακιδίων επένδυσης των δαπέδων.  

Τα ειδικά τεµάχια τέρµατα, καµπύλες, κ.λπ., θα προέρχονται από τον ίδιο         

κατασκευαστή πλακιδίων και θα χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται. 

Τα πλακίδια θα ελεγχθούν σε: 

 Απότριψη ΕΛΟΤ 154/Group II. 

 Υδατοαπορροφητικότητα ΕΛΟΤ 176 τύπος ΒΙ. 

 Χηµική αντοχή ΕΛΟΤ122 κατηγορία Α και κηλίδωση κατηγορία Ι.  

 και θα πληρούν τις εξής προδιαγραφές των ανυάλωτων κεραµικών 

πλακιδίων δαπέδου τύπου KERASTAR ή ισοδυνάµου: 
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 Πρότυπα Απαιτήσεις ΕΛΟΤ-

ΕΝ 

Μετρήσεις Φ-J 

 ΕΛΟΤ-ΕΝ 176 GROUP BI  

1. ∆ιαστάσεις πλευρών 98 ± 0,75% ± 0,5% 

2. Πάχος 98 ± 5% ± 2,5% 

3. Ορθογωνιότητα 

πλευρών 

98 ± 0,6% ± 0,5% 

4. Ευθύτητα πλευρών 98 ± 0,5% ± 0,3% 

5. Επιπεδότητα 98 ± 0,5% ± 0,35% 

6. 

Υδατοαπορροφητικότητα 

99 0-3% 0-0,2% 

7. Μηχανική αντοχή 100 min 27N/mm² 50-55 N/mm² 

8. Αντοχή σε Παγετό 202 50 κύκλοι εγγυηµένη 

  Από +15°C  

  Σε -15°C  

  Χωρίς πρόβληµα  

9. Αντοχή σε θερµικό 

Σόκ 

104 50 κύκλοι Αντέχει 

  Από +15°C  

  Σε -15°C  

  Χωρίς πρόβληµα  

10. Αντοχή σε χηµικά 

(εκτός HF) 

106 Απαιτείται Εγγυηµένη 

11. Αντοχή σε απότριψη 102 <205 mm³ <95 mm³ 

12. Συν. Γραµ. Θερµικής    

      ∆ιαστολής (20°-100°)  103 max9*10-6K-1... 3,5*10-6K-1.... 

13. Σκληρότητα 

επιφάνειας  

   

     (κατά MOHS) 101 MIN 6 8 

14. Αντιολισθηρότητα DIN 51097  CLASS B 

 

Η κόλλα επικόλλησης κεραµικών πλακιδίων θα είναι τσιµεντοειδής, 

ενισχυµένη µε ακρυλικές ρητίνες τύπου ELIBOND ή ισοδυνάµου και 

αντιστοίχων τεχνικών χαρακτηριστικών, τα δε  υλικά αρµολόγησης θα 
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είναι στεγανοποιητικά, ακρυλικά τσιµεντοειδή κονιαµάτα τύπου ELIFIX ή 

ισοδυνάµου και αντιστοίχων τεχνικών χαρακτηριστικών . 

       Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα αυτά θα είναι αυτοφερόµενα, θα 

ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται 

στις γειτονικές κατασκευές ή τον επενδυόµενο τοίχο. 

      Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οµαλή και υπό κανονικές συνθήκες πήξη 

των κονιαµάτων, της κόλλας και των υλικών αρµολόγησης των 

επενδύσεων. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας των επενδύσεων ώστε αυτές να 

παραδοθούν σε άριστη κατάσταση. Πλάκες ή πλακίδια σπασµένες, 

ρηγµατωµένες, λεκιασµένες ξεφλουδισµένες, κ.λπ., δεν θα 

παραλαµβάνονται . 

Επιπεδότητα, απόκλιση, όχι µεγαλύτερη από 3 χλστ. ελεγχόµενη µε 

κανόνα 3 χλστ. τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 

1.2.1.2      ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευαστεί δείγµα επένδυσης 

5 τ.µ. για έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το δείγµα θα 

περιλαµβάνει όλα τα αντιπροσωπευτικότερα στοιχεία και λεπτοµέρειες της 

επένδυσης από το δάπεδο µέχρι την οροφή του χώρου. 

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής των αρµών κάθε επένδυσης (π.χ. 

αξονικά µε αρµό ή ολόκληρο πλακάκι), έτσι ώστε στην αρχή και στο τέλος 

της επένδυσης να προκύπτουν ισοµεγέθη πλακίδια ή πλάκες.  

       Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας 

που θα επενδυθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν 

ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία του έργου που πρόκειται να 

ενσωµατωθούν στους επενδυόµενους τοίχους έτσι ώστε να συνδυαστούν 

µε τους αρµούς της επένδυσης και να προκύψει αισθητικά και τεχνικά 

άρτιο αποτέλεσµα. 

 Πριν από την κατασκευή της επένδυσης θα ελέγχονται οι επιφάνειες που 

πρόκειται να επενδυθούν και θα υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία 

έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, καθαρές, γερές και τραχείες. Εφόσον 

χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά, η προεργασία των 

επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 

υλικών αυτών. 
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 Οι επιφάνειες που θα επενδυθούν θα πρέπει να έχουν τελειώσει 

τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν. 

Όλες οι ακµές κοπής πλακιδίων και πλακών θα είναι ίσες και οµαλές και 

θα λειαίνονται έτσι ώστε να εφαρµόζουν µε ακρίβεια γύρω από τα 

διάφορα εµπόδια (κουτιά, αναµονές, κ.λπ.) και να είναι οµοεπίπεδες µε 

αυτά. Εισέχουσες ή εξέχουσες γωνίες, οριζόντιες ή κατακόρυφες θα είναι 

απόλυτα ευθύγραµµες και οι αρµοί των δύο πλευρών σε πλήρη 

αντιστοιχία (περασιά). Στις κυρτές εξέχουσες γωνίες τα πλακίδια 

εφάπτονται µε την παρεµβολή ειδικού τεµαχίου από αλουµίνιο ή PVC για 

την ενίσχυση και προστασία των ακµών από χτυπήµατα. 

 Οι ακµές των πλακιδίων και πλακών στους αρµούς διαστολής πρέπει να 

µορφωθούν κατάλληλα ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία τα 

διάφορα υλικά σφράγισης και οι διατοµές κάλυψης των αρµών. Στις 

εξέχουσες γωνίες θα τοποθετούνται ειδικά πλακίδια χωρίς σόκορα. 

       Οι πλάκες και τα πλακίδια θα επικολλούνται πάντοτε σε όλη τους την 

επιφάνεια µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες των οποίων η πήξη δεν έχει 

αρχίσει ακόµα. Πλάκες και πλακίδια «κούφια» θα αποκολλούνται και θα 

επανατοποθετούνται σωστά. 

Τα κεραµικά πλακίδια θα επικολληθούν µε την αντίστοιχη ακρυλική κόλλα 

η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του πλακιδίου και να 

µην έχει πάχος  µεγαλύτερο από 1 χλστ.  

       Η προς επίστρωση επιφάνεια (τοίχου ή δαπέδου) πρέπει να είναι τελείως 

καθαρή από σκόνη, µπογιές, λάδια κ.λπ. 

Για καλύτερο αποτέλεσµα συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας πριν την 

τοποθέτηση. 

Απλώνουµε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουµε το στρώµα 

κόλλας µε οδοντωτή σπάτουλα (6-10 ΜΜ στον τοίχο και στο δάπεδο). 

Τοποθετούµε τα πλακίδια πιέζοντάς τα αρκετά έως την τελική τους θέση. 

Ο χρόνος πήξης στον κάδο είναι 4 ώρες ενώ στις επιφάνειες η κόλλα 

διατηρείται 20 min σε κανονικές καιρικές συνθήκες (στους ±20°C το υλικό 

παρουσιάζει τις ιδανικές ιδιότητες κατεργασίας). Οι χρόνοι αυτοί 

λιγοστεύουν πολύ σε περίπτωση υψηλής θερµοκρασίας. 

Τότε πρέπει να ελέγχεται η κόλλα εάν έχει κλείσει. Στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει να ξαναχτενιστεί επιµελώς η επιφάνεια της κόλλας. 

Η ανάλωση του υλικού είναι 1,5-2,5 KG/M² ανάλογα µε την µορφή της          

επιφάνειας και τον τύπο των πλακιδίων. 
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    Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί 3 χλστ. απολύτως 

ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κατακόρυφα και οριζόντια.  

Η κυκλοφορία πάνω στις «φρεσκοεπιστρωµένες» επιφάνειες επιτρέπεται 

µετά από 24 ώρες, οπότε µπορεί να γίνει και η αρµολόγηση. 

Η αρµολόγηση πρέπει να γίνεται το νωρίτερο 24 ώρες µετά την 

τοποθέτηση των πλακιδίων αν χρησιµοποιήθηκε κόλλα, ή 7 µέρες µετά 

την τοποθέτηση αν χρησιµοποιήθηκε τσιµεντοκονίαµα. 

   Οι αρµοί θα πληρωθούν  αφού καθαριστούν καλά οι αρµοί και η επιφάνεια 

των πλακιδίων, µε το µείγµα του υλικού πλήρωσης αρµών, µε λαστιχένιο 

µυστρί σπρώχνουµε το µείγµα πλάγια και διαγώνια στους αρµούς, ώστε 

να γεµίσουν σωστά. 

       Όταν το µείγµα αρχίζει και στεγνώνει, καθαρίζουµε την επιπλέον 

ποσότητα µε Σφουγγάρι  και αφού έχει στεγνώσει καλά, καθαρίζουµε την 

επιφάνεια µε στεγνό στουπί.    

 Να µην τοποθετηθούν τµήµατα πλακιδίων µικρότερα του µισού πλάτους ή 

µήκους τους. 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα διατηρηθούν οι αρµοί διαστολής του κτιρίου. 

Σε µεγάλες επιφάνειες τοίχων και ανά 6,00 µ. µήκους θα διαµορφώνονται 

αρµοί διαστολής της επένδυσης 5 χλστ, πλάτους που θα σφραγίζονται µε 

µαστίχη µε βάση την σιλικόνη ή την πολυουρεθάνη. Οι αρµοί αυτοί θα 

καταβληθεί προσπάθεια να κατανεµηθούν και να ενταχθούν στους 

χώρους οµοιόµορφα ώστε το αισθητικό αποτέλεσµα να είναι άψογο. Οι 

αρµοί µεταξύ δαπέδου και επένδυσης θα σφραγίζονται µε το ίδιο όπως 

προηγουµένως υλικό. 

 

1.2.3    ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛΑ 

1.2.3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Στις εσωτερικές επενδύσεις µε ξύλινα πανέλα, θα χρησιµοποιηθούν είτε 

ηχοαπορροφητικά διάτρητα πανέλα από ινοσανίδα που θα στερεωθούν 

στα τοιχώµατα µε την βοήθεια σκελετού από λευκή ξυλεία είτε πανέλα 

από ξύλινο πλαίσιο και εσωτερικό από διάτρητη ανοξείδωτη λαµαρίνα. 

Τα ξύλινα πανέλα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν τα 

ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

- Πυρήνα                  : Βραδύκαυστη ινοσανίδα 16mm Β1 κατά DIN 4102 

               Επένδυση όψης  : Φυσικός καπλαµάς(∆ρυς, τικ, ανιγκρέ, µαόνι,  

                                                         Οξιά, κλπ 
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-  Μορφή: 

       α. Ορατή όψη   :  Λεία µε σχισµές πλάτους 2mm ανά 14mm 

       β. Πίσω όψη     :  ∆ιάτρητη 7% 

∆ιαστάσεις : Πλάτος 128mm, µήκος 4.080mm 

- Ακµές              : Μη εµφανή αρµολόγηση 

- Σκελετός ανάρτησης : Από λευκή ξυλεία 

- Συνολικό πάχος επένδυσης :100mm από τελική επιφάνεια 

πανέλου έως τοιχοποιία 

- Ακουστικό υλικό :    Ορυκτοβάµβακας των 50kg/m3 σε πάχος  

                                                         4mm µε µαύρο υαλοπίληµµα στην επαφή µε  

                                                          την µη ορατή πλευρά του πανέλου 

 

Τα πανέλα από διάτρητη ανοξείδωτη λαµαρίνα µε πλαίσιο φυσικής 

ξυλείας θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Επένδυση                     :    Ανοξείδωτη λαµαρίνα διάτρητη 20% µε                                                      

  οπές Ø6mm πάχους 2mm 

Ξύλινο πλαίσιο : Πηχάκια οξιάς πλάτους 80mm και πάχους  

                                                        40mm µε εσωτερική πατούρα για την  

                                                         προσαρµογή της λαµαρίνας 

∆ιαστάσεις πλαισίου : 1.200mm x 1.200mm 

Σκελετός ανάρτησης : Από λευκή ξυλεία 

Συνολικό πάχος επένδυσης: 100mm από τελική επιφάνεια πανέλου 

έως τοιχοποιία 

Ακουστικό υλικό :      Ορυκτοβάµβακας των 50kg/m3 σε πάχος  

                                                         4mm µε µαύρο υαλοπίλιµα στην επαφή µε 

                                                          την λαµαρίνα 

 

1.2.4                ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 

1.2.4.1             ΓΕΝΙΚΑ 

Η ταπετσαρία θα είναι ειδικού τύπου πλενόµενη και βαφόµενη και θα έχει 

τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Σύσταση  : Υφαντές Υαλοΐνες (Woven glass fibre)  

Αντοχή στη φωτιά        : Β1 

Χρώµα  : Λευκό 

       Ιδιότητες  : Επιδέχεται βαφή δια πλαστικού  

                                                                      Χρώµατος 
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                Εφαρµογή       : Με ειδική υδατοδιαλυτή κόλλα  

                                                                      συνιστώµενη από το εργοστάσιο  

                                                                      παραγωγής 

 
 

Β – 2  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

 

2.1              ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ 

Για τις Μεταλλικές Κατασκευές (υλικά, εργασία, προστασία κλπ) ισχύουν 

τα αναγραφόµενα στο κεφάλαιο Γ-17 της ΤΣΥ Εργων Οδοποιίας  του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και επιπρόσθετα όσα παρατίθενται στην συνέχεια. 

Με τον όρο µεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή µε φέροντα 

στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές) π.χ. 

πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεµαστή κατασκευή ή  συνδυασµός αυτών. 

Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση των  

        συναφών προδιαγραφών όπως παρατίθεται στα παρακάτω :  

 Υλικά                                                                                  Προδιαγραφές 

α. ∆οµικός χάλυβας για συγκολληµένη κατασκευή  DIN  17100 

β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες DIN6914, 6915 

και 6916 

γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DIN 7990,555 και 

7989 

Υλικά άλλων προδιαγραφών  DIN µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 

µετά από έγκριση  της Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα 

είναι τα πλέον κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα 

συµφωνούν µε τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές των Κανονισµών DIN 

(Deutsches Institut fur Normung e.v.) , Ε.C. (Ευρωκώδικας). 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, όπως λαµαρίνες λάµες, γωνιές 

κλπ. καθώς και κοίλες διατοµές SHS, RHS σε συνδυασµό µε διατοµές IPE 

και UNP, πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής 

αγοράς.  

 Οι σιδηρές διατοµές θα είναι καθαρές χωρίς παραµορφώσεις, ατέλειες ή 

άλλα ελαττώµατα από το εκάστοτε κατάλληλο κράµα, πρέπει να έχουν 

οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και να µην 

παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους όπως 

θα προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής. 
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Τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, όπως βίδες, µπουλόνια, βύσµατα 

στήριξης, ειδικές διατοµές, παρεµβύσµατα, κλπ. θα έχουν χαρακτηριστικά 

που θα είναι σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στη µελέτη εφαρµογής. 

Οι µεταλλικές σχάρες θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής τύπου ΠΚ-Γ 

129*125 της ASCO. Οι δε λάµες των µεταλλικών σχαρών θα είναι 

γαλβανισµένες. 

Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαµαρίνα, οι 

µορφούµενες διατοµές πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια 

και οι επιφάνειες και ακµές να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες.  

Τα υλικά που θα επιλέγονται θα είναι τα κατάλληλα και συµβατά µεταξύ 

τους, ώστε να αποφεύγεται γαλβανικό φαινόµενο ή διαβρώσεις σε 

συναρµογές υλικών από ροή νερού, άλλες επιβλαβείς αλληλοεπιδράσεις 

άλλως θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεµβύσµατα.   

Ειδικά για τις διατοµές εκείνες µε τις οποίες θα κατασκευαστούν µέλη της 

κατασκευής µε σοβαρές καταπονήσεις, όπως κύριοι φορείς, 

υποστυλώµατα κ.λπ., πρέπει κατά την κατασκευή και παραλαβή τους να 

γίνεται λεπτοµερής έλεγχος για την επισήµανση πιθανών ελαττωµάτων, 

που είναι δυνατό να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλους παράγοντες. 

Η µελέτη κατασκευής των θα πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη: 

Τον Κανόνα REGLES CM 66 αναφορικά µε τον υπολογισµό 

ευστάθειας του 1990 µε το ADDITIF 80 του 1991. 

• Τον Κανόνα REGLES FA 1982 αναφορικά µε την πρόβλεψη, βάσει 

υπολογισµού της συµπεριφοράς στη φωτιά των φερουσών µεταλλικών 

κατασκευών αµφοτέρων, εκδόσεως του CENTRE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE DU BATIMENT (C.S.T.B.) 

• Τον Ευρωκώδικα 3 για ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ (ENV 1993). 

 

2.2              ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 α. Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του   

Κανονισµού DIN 8563, Μέρη 1,2 και 3. 

Συγκολλήσεις στο ύπαιθρο δεν είναι γενικά αποδεκτές, παρά 

αποκλειστικά και µόνο στις καθοριζόµενες από τα σχέδια θέσεις. 

Προτιµάται γενικά συγκόλληση σε οριζόντια θέση δια κατάλληλου 

χειρισµού των προς συγκόλληση τεµαχίων (down hand position). Κατά 

τον έλεγχο των συγκολλήσεων στο εργοστάσιο κατεργασίας, ο 

υπεύθυνος του αναδόχου µηχανικός οφείλει να ελέγχει προ της 
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συγκολλήσεως: α) τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, θερµοκρασία, 

υγρασία, ισχυρά ρεύµατα αέρα ή άλλους δυσµενείς παράγοντες, β) 

την θέση του συγκολλητή ως προς τα προς συγκόλληση τεµάχια, γ) 

εάν οι ιδιοσυσκευές στηρίξεως και στερεώσεως των τεµαχίων έχουν 

κανονικά διαµορφωθεί, ώστε να µην είναι δυνατή η σχετική 

µετακίνησή τους, κατά την συγκόλληση ή την ψύξη. 

β. Οι συνδέσεις των σιδηρών µελών µεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται 

διαφορετικά στα σχέδια της µελέτης, πρέπει να γίνονται µε 

συγκόλληση. Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία Επίβλεψης, 

ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, την επιθυµούµενη αντοχή και 

εµφάνιση της συγκόλλησης. 

γ.  Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να γίνει και 

χρήση µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις 

δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τεχνικής. Πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε κατά 

την συγκόλληση να µην προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των 

συγκολλώµενων τµηµάτων. Οι διάφορες ανωµαλίες των 

συγκολλήσεων θα εξαλείφονται µε επιµέλεια, ώστε οι επιφάνειες των 

συγκολλώµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην 

εµφανίζουν τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση. 

δ.   Η συγκόλληση είναι προτιµότερο να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο   

(ηλεκτροκόλληση).  

Η θέρµανση φθάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί   

σφυρηλάτηση των συνδεµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξής 

τους µε τη µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε 

ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση). 

   ε. Το συγκολλητικό µέσο έχει παρεµφερή σύνθεση µε τα συνδεόµενα   

τεµάχια ή και διαφορετική, όπως κράµατα αργύρου και χαλκού 

(ασηµοκόλληση), χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα  

οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης 

των συγκολλώµενων σιδηρών τεµαχίων. 

 στ. Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραµµή   

δηλαδή επαφής των συγκολλώµενων στοιχείων, αλλά µετά από 

σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό 

µέσο, γιατί διαφορετικά και µάλιστα µετά την αφαίρεση των 
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εξογκωµάτων µε τη λίµα (λιµάρισµα της συγκόλλησης ) η ένωση 

εξασθενεί πολύ αισθητά . 

  ζ.  Τα στοιχεία που θα ενωθούν µε συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς 

στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε 

µηχανικό τρόπο, ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούµενο τρόπο 

συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη 

του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

η. Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ατέλειες, 

όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους 

χειρισµούς φλόγιστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι 

επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από 

σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά κατά µήκος των άκρων που έχουν 

προετοιµαστεί για συγκόλληση. 

θ. Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να 

παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα συγκολλώµενα τµήµατα είναι µικρού 

πάχους (κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται 

σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 

ι. Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν 

τις συγκολλήσεις θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις προσόντων και 

ικανοτήτων οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που 

προδιαγράφονται στον κανονισµό προσόντων συγκολλητών DIN 8560 

 

  2.3            ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ   

Τα κιγκλιδώµατα γενικά όπου θα κατασκευαστούν θα αποτελούνται από 

κατακόρυφους ορθοστάτες σιδηροσωλήνα Φ 30 χιλ. και οριζόντιους 

σωλήνες Φ 20 χιλ. Οι χειρολισθήρες θα κατασκευασθούν από 

σιδηροσωλήνες Φ 50 χιλ. και πάχος 3,3 χιλ. Οι θέσεις, το ύψος, η µορφή, 

η αντοχή τους και η αντοχή των στηρίξεών τους, θα ανταποκρίνονται στα 

όσα ορίζει ο κτιριοδοµικός κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-2-89). Υπολογισµοί 

αντοχών και λοιπά στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία 

Επίβλεψης µαζί µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

      Τα Κιγκλιδώµατα και κουπαστές θα είναι ευθύγραµµες και θα ελέγχονται 

µε ευθύγραµµο κανόνα 3 µ., κατά τον διαµήκη άξονα, µε αποδεκτή 

ελάχιστη απόκληση 3 χιλ. και  από την κατακόρυφο 3 χιλ. στο ύψος του 

ορόφου. 
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 2.4           ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 2.4.1       ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 

 2.4.1.1    ΓΕΝΙΚΑ 

Η προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν                

περιλαµβάνει τον καθαρισµό, την επίστρωση µε αντιδιαβρωτικά υλικά και                

τις µικροεπισκευές βαφών εργοστασίου που παρουσιάζουν ατέλειες ή                

υπέστησαν φθορές κατά τη µεταφορά. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές και καθαρές, δηλ. Απαλλαγµένες                

από ακαθαρσίες, λίπη (γράσα), µαύρο οξείδιο σιδήρου, σκουριές ή άλλες                

ουσίες που εµποδίζουν την πρόσφυση της βαφής. 

 

2.4.1.2     ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Η εξοµάλυνση των επιφανειών και ο καθαρισµός τους από σταγόνες                 

µετάλλου συγκόλλησης, προεξοχές χύτευσης, ρυτίδες, χαλαρούς  φλοιούς, 

σκουριές κ.λπ. θα γίνεται µε βολή. Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δίδεται 

στον καθαρισµό δύσκολα προσπελάσιµων σηµείων, όπως                

πολύπλοκοι κόµβοι σύνδεσης, εισέχουσες γωνίες, κενά µεταξύ                 

ελασµάτων κ.λπ. 

          Το µέγιστο µέγεθος κόκκων του λειαντικού κατά τον καθαρισµό µε βολή        

πρέπει να είναι το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 16 των Αµερικανικών        

προτύπων. Τα µη µεταλλικά υλικά βολής πρέπει να είναι απαλλαγµένα        

από σκόνη και η κοκκοµετρία τους τέτοια, ώστε το ποσοστό των κόκκων  

που διέρχεται από το κόσκινο Νο 50 των Αµερικανικών προτύπων να        

µην υπερβαίνει το 10%. 

         Η ποιότητα των επιφανειών που καθαρίζονται µε βολή πρέπει να είναι 

σχεδόν λευκού µετάλλου" (near to white metal), εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στη µελέτη ή τις παρούσες προδιαγραφές. Μετά τον 

καθαρισµό, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να 

ασταρώνονται αυθηµερόν. Για την αφαίρεση λιπών και ελαίων θα 

χρησιµοποιείται βενζίνη ή άλλο κατάλληλο πτητικό, µη τοξικό, οργανικό 

διαλυτικό και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα σκουπίζονται. 

 

2.4.1.3   ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Για την επιφανειακή προστασία του µεταλλικού σκελετού στεγών θα       

ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 
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•  Θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών µε αµµοβολή 

κατηγορίας Sa 2½, οι οποίες θα προστατευθούν αµέσως µε ειδικό 

συγκολλήσιµο primer πάχους στρώσεως έως 20 µ. 

•  Θα ακολουθήσει η βιοµηχανική κατεργασία και στη συνέχεια επί των 

ετοίµων προϊόντων θα εφαρµοσθεί µία στρώση αντισκωριακού 

ασταριού ακρυλικών ρητινών 60 µικρά και δύο στρώσεις 

βερνικοχρώµατος ακρυλικών ρητινών συνολικού πάχους 140. Οι 

αποχρώσεις των στρώσεων βαφής θα είναι διαφορετικός, η δε 

τελική απόχρωση θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Συνολικό ελάχιστο πάχος ξηρού υµένα 200 µικρά. 

•  Η όλη διαδικασία της επιφανειακής προστασίας θα είναι ελεγχόµενη 

στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. 

  

2.4.1.4 ΒΑΦΕΣ 

Πριν από την εφαρµογή των κυρίως βαφών θα ελέγχεται η κατάσταση     

των αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων που γίνονται στο εργοστάσιο.  

 Επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών µε βαφή εργοστασίου που το        

αστάρωµά τους εµφανίζει ελαττώµατα πρέπει να καθαρίζονται µέχρι να        

εµφανισθεί στιλπνή επιφάνεια µετάλλου και να ασταρώνονται ξανά. Αν         

στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή µε περισσότερες από µία (1) στρώσεις,        

τότε -µετά τον καθαρισµό- πρέπει να γίνονται δύο (2) στρώσεις        

µικροεπισκευαστικής βαφής. 

Η στρώση βαφής µε αντιδιαβρωτικό υλικό θα γίνεται στο εργοστάσιο. Τα        

αντιδιαβρωτικά υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN 55298 –        

Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναµων εγκεκριµένων προτύπων και θα είναι        

σύµφωνα µε τον "Πίνακα Τελειωµάτων". Τα αντισκωριακά (αντιδιαβρωτικά) 

υλικά θα έχουν γενικά ως βάση τις ακρυλικές ρητίνες.  

 Τα υλικά της βαφής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, θα υπόκεινται δε 

στην έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης, η οποία θα ελέγχει κατά την 

εκτέλεση της βαφής το πάχος εκάστης στρώσης και το συνολικό πάχος 

ξηρού υµένα, µε ειδικό όργανο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Οι χρωµατισµοί των µεταλλικών επιφανειών θα γίνονται, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών 

Οικοδοµικών Εργασιών, µε υλικά άριστης ποιότητας, βιοµηχανικού τύπου, 

αναγνωρισµένων οίκων παραγωγής χρωµάτων. Τα υλικά προστασίας και 
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βαφής θα προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα και θα συνοδεύονται 

από τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις οδηγίες χρήσης. 

Η προέλευση και οι τύποι των υλικών θα είναι σύµφωνοι µε την µελέτη 

εφαρµογής και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Οι αποχρώσεις των βαφών θα επιλέγονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης 

από σχετικά δείγµατα που υποχρεούται να ετοιµάζει ο Ανάδοχος επάνω 

στις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν. 

Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα οµαλές, καθαρές και στεγνές. 

Καµιά στρώση δεν θα εφαρµόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η 

προηγούµενη. 

Οι επιφάνειες των τεµαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεµα, οι επιφάνειες 

γαλβανισµένων υλικών, οι επεξεργασµένες µεταλλικές επιφάνειες που θα 

συνδεθούν µε προεντεταµένους κοχλίες, οι επιφάνειες που πρέπει να 

κυλίονται ή να ολισθαίνουν µεταξύ τους, καθώς και οι επιφάνειες των µη 

σιδηρούχων µετάλλων και ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει να βάφονται, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη και στις προδιαγραφές του έργου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται µε       

δαπάνες του να παίρνει όλα τα µέτρα (π.χ. επικαλύψεις µε πλαστικά φύλλα 

κ.λπ.) για την προστασία εξαρτηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού       

εξοπλισµού ή οικοδοµικών στοιχείων (κάσες, υαλοπίνακες κ.λπ.) που είναι 

ενδεχόµενο να λερωθούν από τα χρώµατα.                         

Ο Ανάδοχος υποχρεούται προ της ανέγερσης και αµέσως µετά από αυτή,     

να αποκαταστήσει επιµελώς τη βαφή και τυχόν αποξέσεις ή       

τραυµατισµούς που συνέβησαν κατά τις φάσεις µεταφοράς και       

συναρµολόγησης του µεταλλικού σκελετού. 

Για την εφαρµογή των βαφών ισχύουν γενικά τα αναφερόµενα στις      

σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών. 

Ειδικότερα για τις µεταλλικές κατασκευές ισχύουν και τα ακόλουθα : 

• Η αρχική επίστρωση πρέπει να γίνεται µε βούρτσα (πινέλο) και οι 

επόµενες στρώσεις είτε µε βούρτσα, είτε µε ρόλο είτε µε ψεκασµό, 

κατά την επιλογή του Ανάδοχου, εκτός εάν στη µελέτη και τις 

προδιαγραφές καθορίζεται ειδικός τρόπος βαφής. Οι βινυλικές 

βαφές πρέπει να γίνονται µε ψεκασµό, εκτός από τις απρόσιτες 

επιφάνειες που θα επιστρώνονται µε βούρτσα.  

• Οι βαφόµενες µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν ελάχιστη 

θερµοκρασία τουλάχιστον 3°C πάνω από το σηµείο δρόσου. 
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• Η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν 

συµπύκνωση υδρατµών ή δεν επιτρέπουν την εξάτµιση (σχετική 

υγρασία πάνω από 80%, βροχή, οµίχλη κ.λπ.) δεν επιτρέπεται. 

• Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα καλύπτονται µε τουλάχιστον 

τρεις στρώσεις βαφής (Μία ή δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο 

στρώσεις ελαιόχρωµα (enamel) µηχανηµάτων). Οι αντισκωριακές 

(αντιδιαβρωτικές) στρώσεις θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Η 2η 

και 3η στρώση θα γίνονται στο εργοτάξιο µε αναλογία όχι 

µεγαλύτερη από 12 τ.µ. ανά λίτρο χρώµατος. 

• Είναι δυνατό το πρόγραµµα βαφής να ορίζει την εκτέλεση και των 

τριών στρώσεων στο εργοστάσιο, οπότε οι µικροεπισκευές 

εργοταξίου θα αφορούν στην περατωµένη βαφή. 

• Κανένα χρωµατισµένο µέλος της κατασκευής δεν θα µετακινείται 

και δεν θα φορτίζεται εάν η βαφή του δεν έχει στεγνώσει επαρκώς. 

 

2.4.1.5    ΕΛΕΓΧΟΙ 

Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και 

των βαφών θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι : 

α. Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη οµαλότητας και 

καθαρότητας πριν ασταρωθεί. 

β. Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιµοποιούµενων υλικών 

επιφανειακής προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών (για αντοχή, 

έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.). 

γ. Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και οµαλής 

λειτουργίας. 

δ. Έλεγχος καταλληλότητας κλιµατολογικών συνθηκών. 

ε.  Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων, που πρέπει να γίνονται 

µε ελαφρά διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση ("χέρι") κάλυψε όλη την 

επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 

 

2.4.1.6     ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών κατασκευών, πλην του 

µεταλλικού σκελετού στέγης, θα γίνει σύµφωνα µε το Αγγλικό Πρότυπο BS 
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5493/1977, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες έκθεσης και ατµοσφαιρικών 

συνθηκών και ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο µέχρι την πρώτη συντήρηση 

ως ακολούθως : 

1η Περίπτωση :  

Εξωτερικές εκτεθειµένες κατασκευές σε µη µολυσµένη µεσογειακή 

ατµόσφαιρα (ΕXTERIOR EXPOSED NON - POLLUTED INLAND 

ATMOSPHERE) - Προστασία για πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 

20 χρόνια) 

[ Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 1, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και 

ειδικότερα το τµήµα του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE 

YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.] 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και 

αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω 

προστασία: 

 

Ι. Θερµό γαλβάνισµα (µετά την συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα 

δυνατά τεµάχια, σε συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών 

γαλβανισµού σοβαρών οίκων στην  Ελλάδα ή/και σε χώρες - µέλη 

της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm (600 γραµ/µ2). 

(Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/1977 το SB1). 

II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση 

ψευδαργύρου (UNSEALEDSPRAYED ZINC) σε πάχος 150 µm. 

(Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/77 το SC 2Z). 

 

 2η Περίπτωση  

Εξωτερικές εκτεθειµένες κατασκευές σε µη µολυσµένη παράκτια 

ατµόσφαιρα (EXTERIOR EXPOSED NON POLLUTED COASTAL 

ATMOSPHERE) Προστασία για πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 

20 χρόνια) 

[Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 4, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και 

ειδικότερα το τµήµα του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE 

YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.] 

                   Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή, και  

                    αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω  

                    προστασία: 
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Ι. Θερµό γαλβάνισµα (µετά τη συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα 

δυνατά τεµάχια, σε συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών 

γαλβανισµού, σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - µέλη 

της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm (600γραµ/µ2) και 

επ’αυτού βαφή µε εποξειδικό χρώµα λιθανθρακόπισσας σε πάχος 

150µm (Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/77 το 

SΒ1+SK 5). 

 

II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση 

ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους προστασίας 100 µm και επ’αυτού 

βαφή πάχους προστασίας 60 έως 100 µm (σχετικό σύστηµα της 

προδιαγραφής ΒS 5493/1977 TO SC.10Z). 

  
Στα τµήµατα αρµών διαστολής που προβλέπεται παράθεση µεταλλικών 

επιφανειών που ολισθαίνουν µεταξύ τους θα γίνεται παρεµβολή στρώσης 

µεµβράνης µε βάση την άσφαλτο, σύµφωνα µε σχετική λεπτοµέρεια και 

προδιαγραφή που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την 

Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Το χρώµα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης από 

τα κυκλοφορούντα σχετικά χρώµατα ή/και ανάµειξη αυτών. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω προδιαγραφή BS 5493/77. 

 Για τους κοχλιοφόρους ήλους, ροδέλες και περικόχλια ισχύουν οι 

αντίστοιχες Προδιαγραφές. 

 Για την περίπτωση που οι ιστοί αυτοί προστατευθούν µε θερµό βαθύ 

Γαλβάνισµα, τότε το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε τις υποχρεώσεις 

που  εισάγονται από τη µέθοδο προστασίας που θα εφαρµοστεί για τις 

υπόλοιπες µεταλλικές κατασκευές του έργου ( σχετ. Γ-17 της ΤΣΥ του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

 

2. 5  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ 

 
Όπου προβλέπονται στο έργο καλύψεις στεγών από φύλλα πατιναρισµένου 

τιτανιούχου ψευδάργυρου (ZINC) αυτές θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα 

σχέδια λεπτοµερειών  της µελέτης εφαρµογής. 

Με τα φύλλα πατιναρισµένου τιτανιούχου ψευδάργυρου (ZINC), θα 

προµηθεύονται και όλα τα υλικά σφράγισης τα οποία θα είναι έτοιµα για την 

επί τόπου εφαρµογή, δηλαδή τους πλευρικούς αρµούς, τις µαστίχες, τα 
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καλύµµατα, τα τέρµατα, τα αρµοκάλυπτρα, τα ειδικά τεµάχια για την 

προσαρµογή της στέγης στην πλαγιοκάλυψη και στον κορφιά, τις οριζόντιες 

και κατακόρυφες υδρορρόες και την ειδική µπάρα προστασίας χιονιού κατά 

µήκος της κάτω ακµής της στέγης. 

To κράµα κατασκευής των φύλλων και των ειδικών εξαρτηµάτων 

αποτελείται από αµιγή ψευδάργυρο 99,995%, τιτάνιο 0,06 < Τi < 0,2% και 

χαλκό 0,8 < Cu < 1,0%.  

Τα φύλλα είναι βιοµηχανοποιηµένα, επί τόπου αναδιπλούµενα στην άκρη 

και συρραφόµενα µε ειδικό µηχάνηµα µε ύψος νεύρωση 65 mm µε φύλλα 

µήκους στήριξης, προφίλ στερέωσης, βίδες στήριξης κλπ. 

 
- Πάχος φύλλου : 0,7mm 

- Χρώµα : Το φυσικό χρώµα του υλικού 

- Προφίλ : Χαλύβδινα γαλβανισµένα πάχους 1,5mm 

- Ειδικές βίδες ανοξείδωτες 

- Ειδικά τεµάχια 

- Ειδικές κατασκευές για την προσαρµογή της στέγης στον 

κορφιά 

- Υπόβαση από σανίδωµα λευκής ξυλείας πάχους 2,5mm 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει προς έγκριση στην 

Υπηρεσία Επίβλεψης ειδικά σχέδια κοπής (shop drawings) για τις 

κατασκευές επιστέγασης µε λεπτοµερή σχέδια όλων των ειδικών τεµαχίων 

και όλων των ειδικών κατασκευών που αφορούν την παρούσα εργασία. 

Όλες οι εργασίες θα αρχίσουν µετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης 

και θα ελέγχονται από διπλωµατούχο µηχανικό του Αναδόχου για την 

ακρίβεια εφαρµογής του συστήµατος στέγασης. 
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Β – 3   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-∆ΑΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Εφόσον στη µελέτη προβλέπονται ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, κανάλια, 

κουτιά διακλαδώσεων, κ.λπ., θα πρέπει αυτά να προσδιοριστούν 

επακριβώς και να εκτελεστούν όλες οι απαιτούµενες εργασίες εκ των 

προτέρων. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο δάπεδο επί εδάφους ώστε πριν από κάθε 

εργασία να έχουν κατασκευασθεί, εγκιβωτισθεί και ελεγχθεί όλα τα οριζόντια 

δίκτυα του κτιρίου. 

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εσωτερικών δαπέδων είναι: 

• ∆άπεδα µε κεραµικά αντιολισθηρά πλακίδια 

• ∆άπεδα µε οξύµαχα κεραµικά πλακίδια µεγάλης αντοχής 

• ∆άπεδα µε επίστρωση Τεχνητού Λίθου 

• ∆άπεδα µε τελική επιφάνεια Μοκέτα 

• Ξύλινα ∆άπεδα τύπου Laminate 

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εξωτερικών δαπέδων είναι: 

• Επίστρωση µε τεχνητούς λίθους 

• Επιστρώσεις µε τσιµεντένιους λίθους (κυβόλιθους) 

• Βιοµηχανικά ∆άπεδα 

 
Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δε θα παρουσιάζουν 

καµιά απολύτως διαφορά κατά τη µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή 

από το ένα είδος στο άλλο. 

 

3.2        ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ∆ΑΠΕ∆Α 

3.2.1      ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έµπειρα και 

εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευασθούν δείγµατα 5 τ.µ. 

που θα περιλαµβάνουν όλα τα επί µέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι 

τελειωµένα, όπως η παραδοτέα εργασία, προκειµένου να ελεγχθούν και 

εγκριθούν από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Εργασίες κατώτερες από τα 

εγκεκριµένα δείγµατα δεν θα γίνονται δεκτές. 
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∆άπεδα ελαττωµατικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές, 

κούφια, ρηγµατωµένα, σαθρά και εύθρυπτα, µε πλακίδια που δεν είναι 

πλήρως κολληµένα, µε φυσαλίδες αέρα, ζαρώµατα, στρεβλώσεις και 

ελαττωµατικούς γενικά αρµούς, εσφαλµένες κλίσεις, κ.λπ., δεν θα γίνονται 

δεκτά. 

Στα εσωτερικά δάπεδα, ανά 15m2 δαπεδόστρωσης θα δηµιουργούνται 

αρµοί δαπεδόστρωσης πλάτους 8mm. 

Στα εξωτερικά δάπεδα και πλακοστρώσεις, κατασκευάζονται αρµοί 

διαστολής, πλάτους 10mm, στις θέσεις συναντήσεως της στρώσης των 

πλακών µε τους τοίχους των κτιρίων, καθώς και ανά 20m2 - 30m2 

επιφανείας πλακών. 

Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρµοί εκτός από τους αρµούς 

διαστολής του κτιρίου, οι αρµοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις 

κύριες διαστάσεις του χώρου.  

 

3.2.2        ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

Στους εσωτερικούς χώρους του έργου και πριν επίστρωση του δαπέδου, 

θα κατασκευαστεί υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα των 200kgr τσιµέντου 

αναλογίας 1:3. Τα αδρανή θα είναι κοκκοµετρηµένα µε µέγιστο µέγεθος 

κόκκου 16mm, ώστε το γαρµπιλόδεµα να αναπτύξει τις απαιτούµενες 

αντοχές, να είναι εργάσιµο και να περιέχει το λιγότερο δυνατόν νερό για να 

αποφευχθούν τα φαινόµενα έντονου ερπυσµού.  

Πρόσµικτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο ύστερα από ειδική έγκριση 

της Υπηρεσίας Επίβλεψης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους 

και ύστερα από την κατασκευή δειγµάτων τουλάχιστον τέσσερις (4) 

εβδοµάδες πριν την έναρξη της κατασκευής. 

 

3.2.3         ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

3.2.3.1      ΓΕΝΙΚΑ 

 Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα  

 µε τελική επιφάνεια κεραµικά πλακίδια, αυτά θα είναι ανυάλωτα 

αντιολισθηρά πλακίδια διαστάσεων 20x20εκ. 

 Στους χώρους όπου ειδικότερα προβλέπεται επίστρωση του δαπέδου µε 

οξύµαχα κεραµικά πλακίδια θα χρησιµοποιηθούν ειδικά πλακίδια 

ανθεκτικά στα οξέα και λίπη µε ελαφρώς ανάγλυφη αντιολισθηρή 

επιφάνεια, µεγάλης µηχανικής αντοχής, διαστάσεων 30x30εκ. 
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Γενικά, τα κεραµικά πλακίδια θα επικολληθούν σε υπόστρωµα από καλά 

λειασµένο γαρµπιλόδεµα. 

Οι στάθµες και οι κλίσεις που προβλέπονται στη µελέτη θα ακολουθηθούν 

µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  

Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί 3 mm απόλυτα ισοπαχείς και 

ευθυγραµµισµένοι µε τη χρήση πλαστικών σταυροειδών οδηγών που θα 

γεµίσουν µε το ειδικό συστατικό αρµολόγησης που συνιστάται από τον 

κατασκευαστή των πλακιδίων. 

Αρµοί διαστολής πλάτους 10 mm στις πλακοστρώσεις προβλέπονται 

περίπου ανά  16 m2. Στην περίπτωση αυτή ο αρµός γεµίζεται σε όλο του 

το βάθος µε το σφραγιστικό υλικό. 

Θα πρέπει να επιλέγεται ώστε οι αρµοί των τελειωµάτων τοίχων και 

δαπέδων(π.χ. πλακίδια – πλακίδια, κλπ), ή να συµπίπτουν ή να 

εµπλέκονται σε κανονικές ίσες µεταξύ τους αποστάσεις.  

Θα γίνει επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. ∆εν θα χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα δάπεδα θα καθαρίζονται  

σχολαστικά και θα καλύπτονται ώστε να παραδοθούν σε άριστη 

κατάσταση. 

 Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, 

υποστρώµατος και δαπέδου να είναι επίπεδη, οµαλή, γερή, χωρίς 

ρηγµατώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επιθυµητές αντοχές 

στην κυκλοφορία. Υποστρώµατα µε ελαττώµατα θα καθαιρούνται και θα 

αντικαθίστανται. 

Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυµητές 

κλίσεις (3% ως προς τις σχάρες απορροής). 

Η χάραξη των αρµών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του 

χώρου και τέτοια ώστε σε κάθε περίπτωση να µην προκύπτουν 

δυσανάλογα µικρά µεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια των χώρων. Η 

αλλαγή υλικών τελειωµάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα 

είναι απολύτως συνεπίπεδα. 

Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 3εκ., τουλάχιστον 

ψηλότερα από εκείνα των εξωτερικών χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται µε 

κατάλληλου µεγέθους και διατοµής µαρµάρινο κατώφλι. 
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Όλα τα δάπεδα µετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα 

καθαρίζονται και θα προφυλάσσονται κατάλληλα µέχρι την παράδοση του 

έργου. 

∆άπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, 

ελαττωµατικά, λερωµένα και µε επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και 

αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά. 

Απόκλιση από την στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της 

επιφάνειας των δαπέδων το πολύ + ή - 10 χλστ. 

Απόκλιση µεταξύ των δύο οποιοδήποτε σηµείων του δαπέδου που 

απέχουν µεταξύ τους 6.00µ. το πολύ 5 χλστ. 

Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση µε κανόνα 

3,00 µ. το πολύ 3 χλστ. 

 

3.2.3.2     ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

Όλοι οι προτεινόµενοι τύποι κεραµικών πλακιδίων, εκτός των οξυµάχων, 

δαπέδων θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προδιαγραφές 

σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 176-GROUP BI. 

 
- Απορροφητικότητα :   0-3% 

- Μηχανική Αντοχή :   >27Ν/mm2 

- Σκληρότητα Επιφανείας (κλίµακα Mohs):  min 6 

- Αντοχή σε Απότριψη:   <205mm3 

- Γραµµική θερµική ∆ιαστολή:   max 9x10-6 K-1 

- Αντοχή σε θερµικό σοκ:   Απαιτείται 

- Αντοχή σε παγετό :   Απαιτείται 

- Αντοχή σε χηµικά :   Απαιτείται 

- Ορθογωνιότητα πλευρών:   + 0,60% 

- Ευθύτητα πλευρών :   + 0,50% 

- Επιπεδότητα :  + 0,50% 

 

3.2.3.3 ΟΞΥΜΑΧΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

                 Τα οξύµαχα κεραµικά πλακίδια  θα πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά  

                 χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 176-GROUP BΙ, και δοκιµές  

                  σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ. 

                       - Απορροφητικότητα:    0-0,2% 

                       - Μηχανική Αντοχή :       ≥50-55Ν/mm2 

                                    - Σκληρότητα Επιφανείας (κατά MO S) :     min 8 
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                       - Συντελεστής Γραµµικής ∆ιαστολής:  3,5x106Κ-1 

                                   -  Αντοχή σε Θερµικό Σοκ :    Πλήρης σύµφωνα µε τα    

                         (Θερµική Προσβολή)                 standards (ISO 10545/13) 

                       - Αντοχή σε Παγετό :    Πλήρης σύµφωνα µε τα   

                                                                               standards (ISO 10545/13) 

                      - Αντοχή σε Χηµικά :    Πλήρης σύµφωνα µε τα    

                                                                                standards (ISO 10545/13) 

                      - Ορθογωνιότητα Πλευρών :   ±0,50% 

                      - Ευθύτητα Πλευρών :    ±0,50% 

                      - Επιπεδότητα :     ±0,50% 

 

 

3.2.4   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 

3.2.4.1  ΓΕΝΙΚΑ 

 Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα             

µε τελική επιφάνεια µε πλάκες τεχνητού λίθου αυτές θα είναι πάχους 1εκ. που             

θα επικολληθούν µε ειδικές παχύρρευστες κόλλες επί της υπόβασης από             

γαρµπιλόδεµα. 

Οι αρµοί µεταξύ των πλακών τεχνητού λίθου πρέπει να έχουν πλάτος το 

λιγότερο 2,00m (εσωτερικά δάπεδα) και 3,00m (εξωτερικά δάπεδα), για να 

είναι δυνατή η  διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο ξεκολλήµατός τους 

από το υπόστρωµα. 

   Οι προτεινόµενες πλάκες τεχνητού λίθου που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο  

θα είναι διαστάσεων 40x40 ή 45x45εκ. και θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά    

χαρακτηριστικά: 

               - Μέγεθος : 40x40x1εκ. ή 45x45x1εκ. 

   -Τελείωµα : MATT 

               - Θερµοκρασία Καύσεως : 1.250οC 

                - Απορροφητικότητα          : 0,05% (σύµφωνα µε standards  

                                                                          ISO 10545/3≤0,5%) 

               - Αντοχή σε Θερµικές Μεταβολές: (σύµφωνα µε standards ISO 10545/3) 

               - Αντοχή σε κάµψη                        : ≥47Ν/mm2 (για ορθογωνικά σχήµατα) 

  ≥52,5Ν/mm2 (για τετράγωνα σχήµατα) 

               - Σκληρότητα Επιφανείας              : 7-8  

                        (κατά MOHS) 

               - Συντελεστής Γραµµικής ∆ιαστολής: 6,5xK-1 
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                       - Αντοχή σε Οξέα       :(σύµφωνα µε standards ISO 10545/13) 

               - Αντοχή σε Παγετό       :(σύµφωνα µε standards ISO 10545/12) 

               - Συµπεριφορά στην Φωτιά       : Όχι Αναφλέξιµο 

 

  3.2.5   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΟΚΕΤΤΑ  

 

Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα µε 

τελική επιφάνεια µε µοκέττα σε ρολλό αυτή θα επικολληθεί σε καλά λειασµένο  

υπόστρωµα γαρµπιλοδέµατος.  

Θα είναι προϊόν εξειδικευµένης βιοµηχανίας και θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

- Πάχος : ±8mm 

- Πυραντίσταση κατά DIN4102 : Β1 

- Επιφανειακή αντιστατικότητα : 107 ohm 

- Εγκάρσια αντιστατικότητα : 103 ohm 

- Απορρόφηση βαδίσµατος : 40dB - 1.000Hz 

- Απορρόφηση ήχου : 250Hz 1.000Hz 4.000Hz 

  0,04 0,30 0,45 

 

 3.2.6    ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

 3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται ξύλινα 

δάπεδα ως τελική επιφάνεια αυτά θα είναι από συνθετική ξυλεία τύπου 

Laminate επί καλά λειασµένου υποστρώµατος από γαρµπιλόδεµα. 

Θα χρησιµοποιηθούν σανίδες συνθετικής ξυλείας διαστάσεων περίπου 

200x1200mm και πάχους 8-10mm. 

Οι σανίδες θα τοποθετηθούν ελεύθερα στο υπόστρωµα µε το σύστηµα της 

συρταρωτής τοποθέτησης.  

Θα κολούνται µόνο µεταξύ τους και όχι µε το υπόστρωµα. 

Μεταξύ του υποστρώµατος και των σανίδων θα διαστρωθούν φύλλα             

αφρώδους πλαστικού πάχους 3mm για την καλύτερη απορρόφηση των             

κραδασµών.  

Από όλες τις άκρες της περιµέτρου των τοίχων αφήνεται απόσταση 8-10χιλ. 

Περιµετρικά θα τοποθετηθεί σοβατεπί από φυσική ξυλεία. 

Οι σανίδες αποτελούνται κυρίως από τρία στρώµατα: 
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- Στρώµα επιφανείας από σκληρό υλικό laminated ή formaica ή αντίστοιχο       

σε αποµίµηση ξύλου 

- Πυρήνα από υψηλής πίεσης ινοσανίδα (ποιότητα HDF E1) 

- Υπόστρωµα από ειδικό laminate στην κάτω πλευρά της σανίδας 

Τα άκρα των σανίδων είναι διαµορφωµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν 

συρταρωτή ένωση µεταξύ τους. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σανίδων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω: 

- Τεστ φθοράς κατά ΕΝ 13329    :  Αξία ΙΠ, Τάξη AC4-23/32 

- Τεστ Πρόσκρουσης κατά ΕΝ 13329: Τάξη IC2 

- Τεστ Χάραξης    :  Αντοχή στη χάραξη >7,0Newton 

- Αντοχή στη Φωτιά κατά DIN 4102  :  Β1 

 

3.2.7     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

3.2.7.1  ΓΕΝΙΚΑ 

               Προβλέπονται εργασίες µαρµάρου απο λευκό σκληρό µάρµαρο Καβάλας στις  

               ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Μαρµαροποδιές παραθύρων και κατώφλια εξωθύρων πάχους 3εκ. 

- Μαρµαροποδιές σε στηθαία ∆ωµάτων 

Γενικά θα τοποθετηθούν µάρµαρα µε την χαµηλότερη δυνατή 

υγροαπορροφητικότητα.  

Όλα τα µαρµάρινα τεµάχια θα έχουν ελεγχθεί στο εργοστάσιο κοπής ώστε 

από άποψη υφής, χρώµατος και νερών να ταιριάζουν και θα προσκοµίζονται 

στο έργο έτοιµα δηλαδή κοµµένα ακριβώς µε τις πλευρές κάθετες µεταξύ τους 

και πλήρως επεξεργασµένα σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τα µεγέθη των τεµαχίων θα είναι τέτοια που να ικανοποιούν τις ελάχιστες 

τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις την Υπηρεσία Επίβλεψης για απόδοση 

συνόλου υψηλής ποιότητας. 

Η επιλογή του ελάχιστου πάχους των πλακών µαρµάρου εξαρτάται από την 

µέγιστη επιφάνεια της πλάκας και από την µέγιστη διάστασή της πάντοτε σε 

συνάρτηση µε την αντοχή σε θλίψη του υλικού, όπως δίδεται από τον 

επόµενο πίνακα: 

 

Επιφάνεια σε cm 2 Μέγιστη πλευρά L πλάκας σε 

cm 2 

Αντοχή σε 

θλίψη  

MPa e = 2cm e = 3cm e = 2cm e = 3cm 
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30 µε 50 < 1600 < 2500 < 40 < 60 

50 µε 65 < 1600 < 3600 < 60 < 80 

65 µε 80 < 1800 < 4000 < 60 < 80 

80 µε 100 < 2800 < 5000 < 80 < 120 
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3.3    ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ∆ΑΠΕ∆Α 

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 ∆άπεδα στην εξωτερική περίµετρο του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε την µελέτη : 

    - Μεταξύ κτιρίων και εξωτερικών δαπέδων θα υπάρχει συνεχής αρµός 10mm.  

      Ο αρµός θα δηµιουργηθεί µε µαλακό συµπιεζόµενο υλικό και θα σφραγισθεί 

      µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη.  

- Όλα τα εξωτερικά δάπεδα θα είναι εγκιβωτισµένα µε πρόχυτα ή επί τόπου  

  κατασκευαζόµενα κράσπεδα σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

   - Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 3% για την 

      ελεύθερη απορροή των όµβριων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό 

      υπεδάφιο σύστηµα απορροής χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των  

      πεζών και οχηµάτων.  

- Σε επίκαιρα σηµεία τα κράσπεδα θα έχουν ράµπες για την κυκλοφορία  

   αναπηρικών αµαξιδίων σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

- Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων καθορίζονται στις Τεχνικές Περιγραφές  

   της Μελέτης. 

 

3.3.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 

Στις εισόδους των κτιρίων προβλέπονται πλακοστρώσεις από πλάκες 

τεχνητού λίθου. Αυτές θα τοποθετούνται µε ειδική κόλλα επί υποστρώµατος 

από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Για τις εργασίες τοποθέτησης και 

αρµολογήµατος ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 3.2.3.1. 

 

3.3.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Θα χρησιµοποιηθούν έτοιµοι βιοµηχανοποιηµένοι κυβόλιθοι σκυροδέµατος µε 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Η ελάχιστη απαιτούµενη περιεκτικότητα σε τσιµέντο (Σύµφωνα µε τους 

Βρετανικούς  κανονισµούς (Β.S. 6717: Part 1) ορίζεται σε 380 kg/m³. 

- Η αντοχή σε θλίψη σύµφωνα µε τις Γερµανικές προδιαγραφές (DIN 18501) 

πρέπει να είναι 60 Ν/mm² (600 kg/cm²) µε ελάχιστη αντοχή ανά τεµάχιο 50 

Ν/mm² (500 kg/m²),. Ο έλεγχος της αντοχής γίνεται σε δειγµατοληψία 5 

τεµαχίων κυβόλιθων των οποίων η δοκιµή γίνεται σε κατάλληλη θλιπτική 

µηχανή (πρέσα) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις 

αντίστοιχες προδιαγραφές.  
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- Το µέγιστο µήκος (ή πλάτος) επιτρέπεται να είναι µέχρι 280 mm (28 cm) και 

το ύψος (πάχος) κατ’ ελάχιστον 60 mm (6 cm) µε συνήθη ύψη 60, 70, 80, 

100 mm (6, 7, 8, 10 cm). 

- Αποδεκτές αποκλίσεις διαστάσεων είναι για µεν το µήκος (ή πλάτος) (+,-) 3  

          mm, για δε το ύψος (πάχος) (+,-) 5 mm. 

- Το χρώµα των εγχρώµων κυβόλιθων πρέπει να είναι οµοιόµορφο σ’ όλη 

την µάζα του κυβόλιθου και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.  

Στο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση κυβολίθων διαστάσεων 10x20x6εκ. που θα 

τοποθετηθούν πάνω σε στρώση άµµου λατοµείου. 

 

3.4     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

3.4.1   ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ 

Οι αποβάθρες τροφοδοσίας των βοηθητικών χώρων (κουζίνα, Η/Μ χώροι κλπ.) 

θα κατασκευαστούν µε τελική επιφάνεια βιοµηχανικού δαπέδου. 

Θα κατασκευασθεί Βιοµηχανικό ∆άπεδο από ελαφρά οπλισµένο  σκυρόδεµα 

µε πλέγµα ∆άριγκ Τ131. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα λειανθεί µε 

µηχανικά µέσα και στην συνέχεια θα κοπούν αρµοί ανά 6m µήκος. Θα 

ακολουθηθούν όσα περιγράφονται στην συνέχεια. 

- Εξοµάλυνση του σκυροδέµατος µε πήχυ και εργαλεία χειρός, προ του  

      φαινοµένου της εφύδρασης του σκυροδέµατος. 

- Περαιτέρω εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε 

ελικόπτερο όταν το  σκυρόδεµα έχει «τραβήξει». 

- Συνεχείς λειάνσεις του δαπέδου µε τον λειαντήρα έως ότου το δάπεδο 

λειανθεί τελείως. 

-    Τελική λείανση του δαπέδου µε σπάτουλα ή σκούπα. 

-    Κάλυψη του δαπέδου επί 7 ηµέρες µε φύλλο πλαστικού ή βρεγµένες  

     λινάτσες για την αγωγή του σκυροδέµατος. 

- Κοπή αρµών εντός 48 ωρών από την διάστρωση του σκυροδέµατος 

εφόσον τούτο κόβεται χωρίς να καταστρέφονται οι ακµές του αρµού. Οι 

αρµοί θα έχουν πλάτος 5 mm και βάθος 25 mm περίπου. 

- Πλήρωση των αρµών µε θερµή οξειδωµένη άσφαλτο τύπου 85/25 ή 

ασφαλτική µαστίχη και αφαίρεση της περίσσειας όσο αυτή είναι ακόµη 

θερµή. Σηµειώνεται ότι στους αρµούς εργασίας δεν θα δηµιουργείται 

αρµός αλλά το δάπεδο θα συνεχίζεται και θα κόβεται αρµός στην ίδια 

θέση. 
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- ∆ιευκρινίζεται ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα 

επιπεδοµένη µε ρύσεις προς το άκρο της αποβάθρας. 

- Αν προβλέπονται µετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες ο  

      εργολήπτης θα παίρνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται το  

      δάπεδο από φθορές (µηχανικές ή χηµικές βλάβες και λερώµατα). 

      Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό. 

- Στο άκρο της αποβάθρας, θα τοποθετηθεί γωνία µορφοσιδήρου η 

οποία θα  στερεώνεται στην φέρουσα κατασκευή του δαπέδου. 
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Β – 4   ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ  

 

4.1      ΓΕΝΙΚΑ 

Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπεται η 

κατασκευή Ψευδοροφών, αυτές είναι ειδικές ανηρτηµένες κατασκευές-

συστήµατα από: 

- Πλάκες ορυκτών ινών 60x60 

- Χαλύβδινες κασέτες 60x60 διάτρητες ή αδιάτρητες 

- Γυψοσανίδων απλών η ανθυγρών 

- Συνδυασµός γυψοσανίδων µε υαλοσανίδες τύπου Sto Silent Panel 

Οι κατασκευές αυτές (ψευδοροφές) νοούνται τελειωµένες µε όλα τα 

εξαρτήµατά τους και µε ενσωµατωµένα άλλα στοιχεία του έργου όπως           

φωτιστικά σώµατα, στόµια θυρίδες επίσκεψης, κ.λπ. 

Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές  

κατασκευές ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο µεταξύ 

φέρουσας  πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από 

έµπειρα (5ετής εµπειρία) και εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα 

εγκεκριµένα σχέδια και τη χρήση όλων των συστηµάτων υλικών που 

προδιαγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και 

πλάτος και των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία 

του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά στόµια, κ.λπ.) ώστε να δοθεί 

το επιθυµητό άψογο αποτέλεσµα. 

Θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων 

στοιχείων του έργου (φωτιστικών, στοµίων οδηγών παραπετασµάτων 

κ.λπ.) που ενσωµατώνονται στις ψευδοροφές. 

Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις 

(αρµοί, µονώσεις, κ.λπ.) για την πυραντοχή της όλης κατασκευής και θα 

εξασφαλισθεί η απαιτούµενη καπνοστεγανότητα, σε συνδυασµό και µε τα 

άλλα στοιχεία του κτιρίου (φωτιστικά, διαχωριστικά, κ.λπ.). 

Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις 

για την εξασφάλιση της συνέχειας της ηχοµόνωσης των χώρων. 
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Θα κατασκευασθεί το περιµετρικό τελείωµα των ψευδοροφών µε 

κατάλληλης διατοµής µεταλλικό στοιχείο στις συναρµογές µε 

διαχωριστικούς τοίχους, ελαφρά χωρίσµατα, φωτιστικά, κλπ. 

Θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης, ελέγχου 

και χειρισµού των διαφόρων εγκαταστάσεων έτσι ώστε να είναι αφανείς 

και καλαίσθητες, ανθεκτικές σε συχνά ανοιγοκλεισίµατα και εύχρηστες 

 

4.2             ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Η ανάρτηση κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 

0,6mm. 

Η ανάρτηση του κύριου οδηγού συγκράτησης των  πλακών γίνεται µε 

ειδικό µεταλλικό εξάρτηµα. Τα περιµετρικά προφίλ θα είναι από χάλυβα 

σε διατοµή 24x24mm. Αν απαιτείται στεγανότητα χώρου (υγροί χώροι) 

τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και περιµετρικό διατοµής «Π». 

Ο Εγκάρσιος οδηγός ανεστραµµένου «Τ» είναι µήκους 600mm µε 

κάνναβο 600x600, ύψους 38mm και πέλµατος 24mm ή 15mm, για τον 

κανονικό σκελετό. Κατά τα λοιπά οι εργασίες είναι ακριβώς οι ίδιες µε 

αυτές του κύριου οδηγού. 

      Τα κύρια απαιτούµενα Στοιχεία-Μικροϋλικά Ανάρτησης είναι: 

- Ντίζα από γαλβανισµένο σύρµα 

- Χαλύβδινο έλασµα πεταλούδας 

- Χαλύβδινη αγκύρωση οροφής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση πλήρη δείγµατα 

ψευδοροφών για κάθε ένα από τους αναφερόµενους τύπους σε έκταση 

5,00x5,00m που θα εξασφαλίζουν: 

- Την ανεξαρτησία από άλλες κατασκευές (αεραγωγοί, σχάρες καλωδίων,  

 κ.λπ.). Η ανάρτηση της ψευδοροφής θα γίνει από το κάτω µέρος της       

υπερκείµενης φέρουσας κατασκευής (π.χ. πλάκας). 

          -  Την πλήρη µηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαµψία του συστήµατος για 

οποιοδήποτε ύψος ανάρτησης και φορτία που να προέρχονται ακόµη 

και από οριζόντιες καταπονήσεις, π.χ. από τα ελαφρά χωρίσµατα, τα 

απότοµα  κλεισίµατα θυρόφυλλων κ.λπ. 

- Την ευχέρεια οποιασδήποτε επιθυµητής ρύθµισης ώστε να   

παρουσιάζεται σύνολο οριζόντιο µε ευθείς αρµούς κατά µήκος και   

πλάτος. 
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- Την απαιτούµενη κατά περίπτωση µηχανική αντοχή στη φωτιά και   

ηχοµονωτική ικανότητα του συστήµατος µόνου αλλά και σε συνδυασµό   

µε τους διάφορους διαχωριστικούς τοίχους µόνιµους ή κινητούς (ελαφρά 

  χωρίσµατα). 

-  Τις ίδιες ιδιότητες αντοχής στη φωτιά, ηχοµόνωσης, αεροστεγάνωσης,  

µηχανικής αντοχής, κ.λπ., µε εκείνες των ψευδοροφών στις ενώσεις   

(αρµούς) µε τα άλλα στοιχεία της κατασκευής. Επίσης θα προβλέπονται    

αρµοί και λοιπές διατάξεις για την απορρόφηση διαφορικών κινήσεων,   

παραµορφώσεων και λοιπών µεταβολών χωρίς µόνιµα αποτελέσµατα. 

- Την ευχερή επισκεψιµότητα των κενών χώρων µεταξύ φέρουσας 

κατασκευής και ψευδοροφής και την ευκολία συναρµολόγησης, 

αποσυναρµολόγησης και αντικατάστασης στοιχείων χωρίς να 

προξενούνται ζηµίες στα γειτονικά στοιχεία ή κατασκευές και χωρίς 

αλλοίωση των χαρακτηριστικών ηχοµόνωσης, πυραντοχής, κ.λπ. 

- Στην υποβολή θα περιλαµβάνονται αναλυτικός κατάλογος µε όλα τα 

υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες, κ.λπ., σε συνδυασµό 

µε τους ώρους που πρόκειται να εγκατασταθούν, δείγµατα µήκους 300 

χλστ. Από όλα τα υλικά, ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα 

χρησιµοποιηθεί, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων κ.λπ., 

χαρακτηριστικών από αναγνωρισµένα εργαστήρια και όλες τις 

απαιτούµενες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής κάθε 

συστήµατος ψευδοροφής. Στην υποβολή αυτή ο Ανάδοχος, επίσης 

πρέπει να υποβάλλει και γενικά στοιχεία για τα επιλεχθέντα υλικά που 

έχουν άµεση σχέση µε τις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, στόµια 

αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες, κ.λπ., ώστε η εικόνα 

για τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης. 

Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους, ώστε να παραµείνουν αναλλοίωτα µέχρι να 

ενσωµατωθούν στο έργο. 

Οι εργασίες συναρµολόγησης των ψευδοροφών θα εκτελεσθούν αφού 

τελειώσουν όλες οι χονδροκατασκευές και τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες 

(έχει κλείσει το κτίριο) ώστε οι συνθήκες µέσα σε αυτό να πλησιάζουν τις 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας του (υγρασία, θερµοκρασία, κ.λπ.). 

Όλα τα εµφανή υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς το 

παραµικρό ελάττωµα. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\OIKODOMIKA.doc            C04/ΣΕΑ/07/Β10                                   

Σελ. 67 από 96 

Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα υλικά να 

παραµένουν στους χώρους εγκατάστασής τους 48 ώρες πριν 

τοποθετηθούν για να προσαρµόζονται στις συνθήκες του χώρου 

εγκατάστασής τους. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήµατος ανάρτησης των 

ψευδοροφών από άλλα στοιχεία του κτιρίου τα οποία πρέπει να έχουν 

δική τους ανάρτηση. 

Ψευδοροφές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές 

και δεν έχουν άψογη εµφάνιση από αισθητική και τεχνική άποψη δεν θα 

γίνονται δεκτές. 

Οι αποκλίσεις από την επιπεδότητα της ψευδοροφής σε όλες τις 

διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 5 χλστ. ελεγχόµενες µε 

ευθύγραµµο κανόνα 3,00 µ. 

Εµφανής σκελετός δεν πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση από την ευθεία 

µεγαλύτερη των 3 χλστ. ελεγχόµενη µε τον ίδιο κανόνα.  

 

4.3     ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 

ΟΙ πλάκες, εκτός αν καθορίζονται διαφορετικά στην µελέτη, θα είναι από 

ορυκτές ίνες διαστάσεων 60x60 εκ. χωρίς αµίαντο, πάχους τουλάχιστον 

15 mm., µε  χαρακτηριστικά:  

- Βάρος περίπου >3,5kg/m2, αντανακλαστικότητα στο φως 80% 

      περίπου,  

-    ∆είκτη ηχοαπορρόφησης >0,55 Ηχοµονωτικής ικανότητας  

      >32dB γενικά,  

-    Ανθεκτικότητα στην υγρασία >70% στη µέση περιοχή συχνοτήτων  

-     Ακαυστότητα κατηγορίας Β1 σύµφωνα µε το DIN 4102,  

Η τελική επιφάνεια θα είναι χρωµατισµένη και δεν θα ευνοεί την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών, µικροβίων κλπ.  

Ο σκελετός ανάρτησης, αναρτήρες, γωνιακά στηρίγµατα κλπ. 

µικροεξαρτήµατα από στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 

χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6 mm. Όλα τα εµφανή τµήµατα θα 

είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατικό χρώµα σε απόχρωση ίδια µε 

εκείνη των ψευδοροφών.  

Αναρτήρες συνεχούς ρύθµισης από γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου 

4mm, ή στραντζαριστό γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα αναλόγως της 

φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήµατος (εφόσον 
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απαιτείται). Μικροεξαρτήµατα κατά µήκος σύνδεσης, διασταύρωσης, 

στερέωσης (clips), σύνδεσης, µόρφωσης αρµών κλπ. από της ίδιας 

ποιότητας υλικό. Βύσµατα αγκύρωσης πλαστικά ή µεταλλικά, ανάλογα µε 

την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του συστήµατος. Βίδες 

µη οξειδούµενες (γαλβανισµένες, ανοξείδωτες κλπ.). 

4.4 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

Όπως προαναφέρθηκε οι γυψοσανίδες που θα χρησιµοποιηθούν στις 

ψευδοροφές θα είναι απλές ή ανθυγρές. Σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και 

προδιαγραφές των γυψοσανίδων έχουν δοθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην 

κατηγορία των τοιχωµάτων Ξηρής ∆όµησης. 

Οι  γυψοσανίδες στερεώνονται σε σκελετό κυρίων και δευτερευόντων οδηγών 

από στραντζαριστά γαλβανισµένα εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα ελάχιστου 

πάχους 0,6mm και διατοµής U τουλάχιστον 25x50mm (ενδεικτικός τύπος UD 

και CD της  KNAUF) σε αποστάσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή 

των γυψοσανίδων και στην συνέχεια αναρτώνται από την οροφή µε 

µεταλλικές ράβδους ρυθµιζόµενου ύψους (ντίζες). Για τα υλικά στερέωσης και 

ανάρτησης ισχύουν επίσης τα παρακάτω: 

- Συνδετήρες, αναρτήρες και λοιπά ειδικά τεµάχια από γαλβανισµένο εν  

                 θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις  

                 προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήµατος. 

- Βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για αντοχή στην  

                 διάβρωση. Βύσµατα πλαστικά αναλόγου µεγέθους. 

- Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών κλπ. από αλουµίνιου. Λοιπά 

                 ειδικά τεµάχια µόρφωσης αρµών, ακµών κλπ. από γαλβανισµένο 

                 χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 0,6mm. 

4.5   ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ, ΥΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ 

              (sto Silent Panel) 

Όπου στους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προδιαγράφεται ψευδοροφή 

από γυψοσανίδα σε συνδυασµό µε ψευδοροφή από υαλοσανίδα θα 

χρησιµοποιηθούν υαλοσανίδες πάχους 15mm τύπου Sto Silent Panel 200, 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

Για την κατασκευή του σκελετού, την τοποθέτηση των υαλοσανίδων και την 

ανάρτηση φορτίων από την ψευδοροφή ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

κεφάλαιο των Ψευδοροφών Γυψοσανίδων. 

Πίνακας Φυσικών ιδιοτήτων των υαλοσανίδων τύπου Sto Silent Panel 200 
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Σχετικό Βάρος 300 kg/m3 

Βάρος Υαλοσανίδας 4,5kg/m2 
Συντελεστής ∆ιαστολής 8x10-6 m/mk 
Κατηγορία Πυραντοχής  
(Γερµανικά Standards DIN 4102-Part 1) 

B1 

Αντοχή σε Παγετό Ανθεκτικές σύµφωνα  
σύµφωνα µε DIN 52104 

Εκλυόµενα αέρια κατά την ανάφλεξη µη τοξικά Test report 045/91 
 

4.6     ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ 

Θα χρησιµοποιηθούν ψευδοροφές από χαλύβδινες κασέτες διαστάσεων 

60x60εκ., διάτρητες ή αδιάτρητες σύµφωνα µε τους Πίνακες Τελειωµάτων 

της µελέτης. 

Θα χρησιµοποιηθούν πλάκες από χάλυβα 600x600mm CLIP-IN πάχους  

0,5mm-0,6mm, βάσει προδιαγραφών χάλυβα ΕΝ 10142 (γαλβανισµένο). 

Η βαφή θα είναι πολυεστερική φούρνου, ενώ η οπίσθια πλευρά της είναι 

βαµµένη  µε βαφή προστασίας. 

Οι διάτρητες πλάκες θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις αδιάτρητες µε 

επιπλέον διάτρηση της επιφάνειας τους µε οπή Ø2,00mm σε τριγωνική 

διάταξη 3,5x3,5x3,5mm µε ποσοστό διάτρησης 22%. 

Στο πίσω µέρος της διάτρητης περιοχής θα τοποθετηθεί ειδικό 

υαλοϋφασµα και ορυκτοβάµβακας για επίτευξη ηχοαπορρόφησης και 

ηχοµόνωσης. 
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Β – 5   ΜΟΝΩΣΕΙΣ  

 

5.1    ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως 

µονώσεων (υγροµονώσεις και θερµοµονώσεις) των κτιρίων, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στη µελέτη. 

 Γενικά στο Έργο προβλέπονται τα παρακάτω είδη Μονώσεων: 

- Μονώσεις πλακών επί εδάφους 

- Μονώσεις εξωτερικών τοιχοποιιών 

- Μονώσεις επιπέδων ∆ωµάτων 

- Μονώσεις κεκλιµένων στεγών µε επικάλυψη φύλλα τιτανιούχου  

            Ψευδάργυρου 

      -     Οχετών 

      -     Τοίχων αντιστήριξης, κλπ 

Θερµοµονώσεις και υγροµονώσεις θα τοποθετούνται παράλληλα µε τις  

λοιπές στρώσεις της κατασκευής έτσι, ώστε να είναι διαρκώς 

προστατευµένες από µηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή 

ακτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύµητες επιδράσεις. 

Οι εν θερµώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται µε κατάλληλες συσκευές,  

(συνιστάται να αποφεύγονται τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να µην   

καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και   θερµοκρασία 

περιβάλλοντος µεγαλύτερη των +5°C και γενικά   εργασίες επιφανειακών 

µονώσεων θα εκτελούνται µόνο κάτω από  ήπιες καιρικές συνθήκες που 

δεν επηρεάζουν την ποιότητα και   απόδοση των υλικών. 

Τα συγκολλούµενα ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά              

και στεγνά. Όµοια καθαρές, στεγνές και γερές, θα είναι και οι                

επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα. 

Κυκλοφορία ανθρώπων, µονοτρόχων και άλλων αµαξιδίων, εναπόθεση 

υλικών, ανέγερση ικριωµάτων και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές 

µεµβράνες απαγορεύονται, εκτός αν η υγροµόνωση προστατευθεί µε 

ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη σηµεία και 

εγκρίνει  η Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Λεκάνες υδρορροών, στόµια και υδρορροές θα τοποθετούνται µε µεγάλη 

προσοχή και επιµέλεια, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές 
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κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα περιβάλλουν και θα 

επικολλούνται σε ολόκληρη την περίµετρο των λεκανών και στοµίων 

υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος. 

Εργασίες επιφανειών µονώσεων θα εκτελούνται µόνον κάτω                              

από ήπιες συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και                              

απόδοση των υλικών. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ασφαλείας και πρόσθετου αερισµού                               

και φωτισµού κατά την εκτέλεση των εργασιών µόνωσης σε κλειστούς 

χώρους. 

 Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα αυτά θα είναι                              

αυτοφερόµενα, θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας και δεν θα 

στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές ούτε και στα τοιχώµατα που 

µονώνονται.  

Καµία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα      

γίνονται δεκτές).  

Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεµάτων µε                  

ευθύγραµµο κανόνα 3,00 m κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι µεγαλύτερη                   

από 10 mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών και των στοµίων                    

υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 3 mm. 

 

5.2 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

5.2.1           ΓΕΝΙΚΑ    

           «Στεγανώσεις-Υγροµονώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά  

µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της αδιαβροχοποίησης-             

στεγανότητάς τους   

                   Το σύστηµα υγροµόνωσης(υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να 

προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και  να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης σε τρία(3) αντίγραφα όλα τα 

σχετικά έγγραφα, δηλαδή προδιαγραφές,οδηγίες, υποδείξεις του 

εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισµούς καθώς και πιστοποιητικά 

προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα.  

 Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από ειδικευµένα συνεργεία µε                   

τουλάχιστον πενταετή εµπειρία. Οι εργασίες θα ελέγχονται τακτικά από                    

άτοµο ή άτοµα εξειδικευµένα στην τοποθέτηση και εγκατάσταση των                    

µεµβρανών που θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο. 
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 Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα 

της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί 

για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης.  

 Τα συστήµατα τελειώµατος δωµάτων θα πρέπει να µπορούν να             

ανθίστανται σε αστοχίες οιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή             

σηµεία. Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που             

θα οφείλεται σε ανεµοπιέσεις. 

 Η εγκατάσταση των υλικών δώµατος θα πρέπει να γίνει µόνο αφού θα  

έχει ολοκληρωθεί σωστά η κατασκευή του υποστρώµατος και αφού  

έχουν εφαρµοσθεί τα υλικά εµποτισµού έτσι ώστε οι µεµβράνες να µην  

εµποτίζονται ή υφίστανται ζηµιές από τις εργασίες που θα ακολουθούν.  

 Τα κενά και οι ρωγµές και αρµοί στο υπόστρωµα που δεν αποτελούν                   

αρµούς συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεµίζονται µε σφραγιστικό υλικό                   

ή άλλο παρασκεύασµα που θα υποδείξει γραπτώς η εταιρεία παραγωγής,                   

έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µη συµβατού. 

Η εγκατάσταση θερµοµονωτικών υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα µε 

τη δόµησή τους. 

                   Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα 

εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο 

σύστηµα από την κυκλοφορία, ακόµη και του εργατοτεχνικού 

προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα 

απλώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού 

υλικού της στεγανωτικής στρώσης. 

 Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται 

σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου 

παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά την παραλαβή από την 

Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να 

κυµαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας.. Οι επιφάνειες 

πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και 

εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά 

υλικά αµέσως πριν την εφαρµογή.  

                   Ειδικά στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή 

ασφαλτόπανου και όταν  η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να 

εξοµαλυνθεί, θα γίνεται µε επίχρισµα πατητό πάχους 2εκ και αναλογίας 

600χγρ τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος και θα προστατεύεται. 
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                   Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των 

ακµών, γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής έτσι ώστε το 

νερό να µην διέρχεται µεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και της 

στεγανοποιηµένης επιφάνειας. Επίσης τα αποχετευτικά σηµεία της 

στέγης θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της 

υγροµονωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και 

ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. 

 Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται µόνον όταν οι 

καιρικές συνθήκες είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή 

και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση των υλικών σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις αυτές, γενικά δεν θα εκτελούνται εργασίες υγροµόνωσης 

όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 5°C 

 Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε ασφαλτοπιλήµατα θα                   

πρέπει να είναι στρογγυλεµένες. 

Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα                   

τοποθετούνται φαλτσογωνίες ούτως ώστε να δηµιουργείται επιφάνεια υπό                   

γωνία 45ο τουλάχιστον 100 χλστ.  

Θα χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα µονωτικά όταν πρόκειται περί                   

µόνωσης ή τσιµεντοκονία όταν πρόκειται περί σκυροδέµατος. 

Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υγροµόνωση θα πρέπει να                  

προχωρήσει µέχρι τουλάχιστον 250 χλστ., επάνω από την οριζόντια                  

τελειωµένη επιφάνεια και θα πρέπει η απόληξή της είτε να σκεπασθεί µε                  

διατοµή από αλουµίνιο ελάχιστου πάχους 1 χλστ. που θα δηµιουργεί                  

συνεχές λούκι το οποίο θα γεµίσει µε µαστίχα, είτε να χωνευθεί σε αυλάκι                   

βάθους 40 χλστ. και πλάτους 20 χλστ. και να σφραγισθεί.   

   Οι ενώσεις αυτών των ειδικών µεµβρανών θα γίνονται µε επικάλυψη                 

όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή, στα δε άκρα, όταν αυτά                

βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγανοποιητικές στρώσεις θα                

τερµατίζονται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους                 

τουλάχιστον 0,07m                

Γενικά θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιµο και η                  

µεταφορά των υγρών υλικών έξω από τις περιοχές των µεµβρανών ή                  

µέσα στο σύστηµα της αποχέτευσης.  

 

5.2.2     ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                   Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις-   
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                    υγροµονώσεις επιτυγχάνονται γενικά µε τις ακόλουθες εργασίες: 

 

         α)    Στεγανοποιητικά Υλικά Επιφανείας     

         β)    Με πατητά επιχρίσµατα 

 γ)     Με ασφαλτικές επαλείψεις 

 δ)     Με στρώσεις ασφαλτόπανου 

 ε)     Με στρώσεις ειδικών µεµβρανών 

 

5.2.2.1          ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας µε βάση το τσιµέντο µε µεγάλη αντοχή 

σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις, µεγάλης ελαστικότητας και 

πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέµατος όπως π.χ. VANDEX, 

THOROSEAL, CERESIT κ.λπ., σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

Κατασκευαστή τους. 

Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας (αιωρήµατα, γαλακτώµατα,  διαλύµατα, 

κ.λπ.) µε βάση συνθετικές ρητίνες κατάλληλα για στεγάνωση δεξαµενής 

πόσιµου νερού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 

Τα υλικά αυτά δεν θα είναι τοξικά, δεν θα ευνοούν την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών, κ.λπ., θα αντέχουν στα συνήθη χηµικά µέσα 

διατήρησης του νερού καθαρού και πόσιµου, τις θερµοκρασιακές και 

λοιπές συνθήκες αποθήκευσης του νερού και στον χρόνο. Όλα τα 

παραπάνω θα αποδεικνύονται από πρόσφατα πιστοποιητικά 

αναγνωρισµένων εργαστηρίων.     

                  

5.2.2.2  ΠΑΤΗΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 Έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ 44 ή ΠΤΠΤ87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 

1975 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

5.2.2.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ 

 Έχει εφαρµογή η ΠΤΠ Τ 110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή 

και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω  

 

5.2.2.4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ  

 Οµοίως ως άνω 
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5.2.2.5 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΒΡΑΝΩΝ 

 Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες πρέπει να  

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αποδοχής της εφαρµογής τους σε 

ανάλογα έργα σύµφωνα µε τα σύστηµα αποδοχής των Βρετανικών ή  

Γερµανικών Κανονισµών ή των Κανονισµών ISO.  

 ∆ιατοµές από ανοδιωµένο αλουµίνιο για την στήριξη της µεµβράνης στα  

στηθαία και άλλα ειδικά σηµεία, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή της µεµβράνης. 

  

5.2.3        ΕΙ∆Η ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ_ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ  

 5.2.3.1      ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας µε βάση το τσιµέντο µε µεγάλη αντοχή 

σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις, µεγάλης ελαστικότητας και 

πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέµατος, θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις των κατασκευαστών τους και τα 

αναγραφόµενα στο άρθρο Γ-11 της ΤΣΥ του ΥΠΕΧΩ∆Ε(Πατητό 

Επίχρισµα πάχους 1,5 ή 2,0 εκατ., ∆ιπλή ασφαλτική Επάλειψη, ∆ιπλή 

στρώση ασφαλτόπανου ).    

 

5.2.3.2 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΜΕΣ 

                     Η στεγάνωση γίνεται µε ειδικές ελαστικές στεγανωτικές µεµβράνες από  

                   EPDM ή άλλου τύπου όπως ΕΣΧΑ, SUREWELD της GOOD YEAR ή 

TROCAL, ή CARDOFOL ή INDEX ή αναλόγου, που συντίθενται από 3 ή 

4 επιστρώσεις, µε κολλήσεις των ραφών των φύλλων µε ειδική κόλληση 

που η αντοχή της στις περιβαντολλογικές επιδράσεις θα πιστοποιούνται 

από ειδικό εργαστήριο και που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα στεγανότητα 

και προστασία από µηχανικές βλάβες. Η εργασία θα εκτελεστεί ως 

ακολούθως: 

Ι. Προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (PRIMER) 

µε ανάλωση 300 γρµ/µ2 περίπου, ή  άλλο ασφαλτικό  αστάρι ή 

ελαστοµερές γαλάκτωµα που προτείνεται από τον κατασκευαστή 

της µεµβράνης . 

ΙΙ Επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα100/40 ή κόλλα θερµοµονωτικού 

ασφαλτικής βάσης συµβατή µε το υλικό της προεπάλειψης µε 

ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του 
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σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 χγρ/µ2. Η επάλειψη της 

κόλλας γίνεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη. 

ΙΙΙ Επικόλληση πάνω στην κόλλα και παράλληλα µε την επάλειψη 

της κόλλας των φύλλων των ειδικών µεµβρανών που θα 

επιλεγούν. 

IV Η επικόλληση θα γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολλών 

των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των 

στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον 

άξονα του δώµατος. 

V Η τοποθέτηση των φύλλων θα αρχίζει από το χαµηλότερο 

σηµείο του δώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων (ραφές) θα 

είναι περίπου 0,10 m µεταξύ των λωρίδων και 0,20 m  στις κατά 

µήκος απολήξεις των φύλλων, η δε  επικόλληση θα γίνεται µε 

ασφαλτική κόλλα. Στις επικαλύψεις, η ασφαλτική κόλλα θα 

πρέπει να ξεχειλίζει ελάχιστα από τις άκρες των επικαλύψεων.  

 

5.3 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

5.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θα τοποθετηθεί θερµοµόνωση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη                    

µελέτη και ειδικότερα στη µελέτη Θερµοµόνωσης.  

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα                    

(τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή                    

σχετικών δειγµάτων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 Η τοποθέτηση των µονωτικών πλακών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε                     

ο µονωτικός µανδύας να είναι συνεχής και να περιβάλλει όλες τις                    

επιφάνειες του χώρου, οι οποίες σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη                   

πρέπει να µονωθούν. Τµήµατα επιφανειών µε µόνωση δεν θα                   

παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στην µονωτική ικανότητα µεταξύ τους.                    

Οι µονωτικές πλάκες δεν θα έχουν τραυµατισµούς στις επιφάνειες και 

τις ακµές τους. Τα σόκορά τους όταν δεν έχουν πατούρα θα είναι 

κοµµένα κάθετα και θα εφαρµόζουν µεταξύ τους έτσι ώστε οι µεταξύ των 

πλακών αρµοί να µην είναι µεγαλύτεροι από 2 mm. 

Οι αρµοί µονωτικών πλακών θα εµπλέκονται είτε κατά το µήκος είτε 

κατά το πλάτος ανάλογα µε την περίπτωση. 

Η κατακόρυφη µονωτική επένδυση εφόσον δεν εγκιβωτίζεται τελείως 

(χωρίς κενό) µεταξύ οικοδοµικών στοιχείων, θα στερεώνεται µηχανικά 
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σε ένα από αυτά µε 4 ειδικά στηρίγµατα ανά m² και τουλάχιστον 2 ανά 

πλάκα. Άλλος τρόπος στήριξης π.χ. κόλληµα, δεν θα γίνεται δεκτός. 

Η οριζόντια µονωτική επένδυση εφόσον αναρτάται θα στερεώνεται 

όπως προηγουµένως, εφόσον επικάθεται θα είναι ελεύθερη όταν 

πιέζεται από επόµενες βαριές στρώσεις ή θα επικολλάται µε κατάλληλες 

κόλλες, πάντοτε όµως θα εγκιβωτίζεται στην περίµετρο. 

Εφόσον από την εγκεκριµένη µελέτη θερµοµόνωσης προκύπτει ότι 

υπάρχει κίνδυνος συµπύκνωσης των υδρατµών στο σώµα της 

µόνωσης, θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών. Στα κατακόρυφα στοιχεία 

το φράγµα υδρατµών θα είναι οριζόντιες λωρίδες φύλλων 

πολυαιθυλενίου πάχους 90 m, µε επικάλυψη κατά 50–100 mm και 

µηχανική στήριξη ανά 500mm. 

 Στα οριζόντια στοιχεία θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών από 

ασφαλτικά  διαλύµατα ή γαλακτώµατα, είτε από ελεύθερα ασφαλτικά 

φύλλα µε επικάλυψη 50mm και εν θερµώ συγκόλληση µεταξύ τους 

µόνον. 

Μόνωση κατακόρυφα ή οριζόντια τοποθετηµένη θα προστατεύεται από 

επόµενες στρώσεις υλικών µε µεµβράνη πολυαιθυλενίου των 90µm 

όταν αποτελείται από πλάκες ορυκτοβάµβακα, είτε από γεωύφασµα µη 

υφαντών πολυεστερικών ινών των 140 gr/m², όταν αποτελείται από 

πλάκες πολυστηρόλης µε επικάλυψη των φύλλων κατά 100 mm.  

Οι υγροµονωτικές µεµβράνες θα τοποθετούνται µόνον σε επίπεδες 

γερές  καθαρές και στεγνές επιφάνειες διαφορετικά θα εκτελούνται όλες 

οι απαιτούµενες για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών 

εργασίες π.χ. θα κατασκευάζεται στρώση εξοµάλυνσης και λοιπές 

επισκευές από τσιµεντοκονιάµατα ή άλλα ενδεδειγµένα υλικά. 

Επαλείψεις µονωτικών υλικών, είτε εν θερµώ είτε εν ψυχρώ θα  

εκτελούνται σε επιφάνειες όπως σε προγενέστερη παράγραφο 

αναφέρεται και σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του παραγωγού των  

υλικών ως προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθµό των στρώσεων 

που θα εφαρµοσθούν και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις. 

 

5.3.2       ΥΛΙΚΑ- Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

5.3.2.1       ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης θα έχουν περιµετρική πατούρα και 

συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας κάτω από 0,3 kcal/mh°C του τύπου 
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ROOFMATE SL για δάπεδα και για δώµατα, ελάχιστης πυκνότητας 32 

kg/m³. Οι µονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης θα πληρούν τα 

εξής χαρακτηριστικά : 

 

 

 

 

ΤΥΠΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟ∆Ο

Σ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΙΜΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας  W/moK 0,028 

λ υλικού 90 ηµερών 10°C DIN 52612 kcal/mhoK 0,024 

Αντοχή στην συµπίεση (τιµή στο όριο DIN 53421 N/mm2 0,30 

∆ιαρροής ή σε παραµόρφωση 10%)  kp/cm2 3,00 

Φορτίο σχεδίασης – N/mm2 0,11 

  kp/cm2 1,1 

Μέση αντίσταση διαπερατότητας    

υδρατµών µ (αέρας µ=1) DIN 52615 – 160 

Yδροαπορροφητικότητα    

Θερµοκρασιακός DIN 53434 % VOL 0,2 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής BS 4370: 

13 

mm/Mk 0,07 

Τριχοειδή αγγεία – – 0 

Όρια ελάχιστης / µέγιστης 

θερµοκρασίας 

   

Εφαρµογής – °C -50/+75 

 

5.3.2.2      ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα 40 kg/m3 µε πυκνότητα, αντοχές και λοιπά 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους 

για θερµοµόνωση ή ηχοµόνωση, ή και τα δύο. 

Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα δεν επιτρέπεται να περιέχουν χονδρά 

συστατικά, πρέπει να έχουν σε όλα τα σηµεία το ίδιο πάχος και 

οµοιόµορφη δοµή, καθώς και ευθείες και παράλληλες παρυφές. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\OIKODOMIKA.doc            C04/ΣΕΑ/07/Β10                                   

Σελ. 79 από 96 

Θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικές στη γήρανση και να εµφανίζουν 

αντίσταση στην ανάπτυξη µυκήτων. Ακόµη πρέπει αν είναι ανθεκτικά σε 

υψηλή σχετική υγρασία του αέρα. 

Επίσης θα πρέπει να είναι άκαυστες κατηγορίας Α1 και Α2 και η ιδιότητα 

αυτή να πιστοποιηθεί κατά DIN και να φέρουν το σχετικό σήµα ελέγχου. 

Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζουν και τις παρακάτω ιδιότητες: 

α. Σταθερότητα διαστάσεων υπό την επίδραση θερµότητας µέχρι 80οC  

β. Συµπιεστότητα (να συµπιέζονται ευχερώς στο διδόµενο ονοµαστικό  

     πάχος). 

γ. Αντοχή στην απόσπαση. 

δ. ∆υναµική ακαµψία. 

ε. Αντίσταση στη ροή. 

 

5.3.2.3    ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι µεµβράνες διαχωρισµού και προστασίας είναι φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 90µm τουλάχιστον. 

Επίσης χρησιµοποιούνται και µαστίχες ενός ή δύο συστατικών µε µεγάλη                    

ικανότητα πρόσφυσης στα αλκαλικά υλικά (επιχρίσµατα, σκυροδέµατα                    

και λοιπά κονιάµατα), τα µέταλλα και τις στεγανοποιητικές µεµβράνες,                    

µεγάλης ελαστικότητας και αντοχής στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή                    

ακτινοβολία όπως π.χ. µαστίχες µε βάση την πολυουρεθάνη, την                    

σιλικόνη ή τα πολυσουλφίδια. 

 

5.3.2.4  ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΝ 

 Οι στρώσεις αυτές θα κατασκευάζονται σε όλες τις οριζόντιες µονώσεις 

δωµάτων. Το ελάχιστο πάχος στρώσης θα είναι 50 mm. Το µέγιστο πάχος 

στρώσης θα είναι 250 mm. Οι επιτυγχανόµενες κλίσεις θα είναι 

τουλάχιστον 1% για βατά δώµατα και έως 3% για µη βατά δώµατα. 

Κατά τη διάστρωση των ελαφρών σκυροδεµάτων θα κατασκευάζονται 

αρµοί διαστολής µεταξύ της στρώσης των κλίσεων και των διαφόρων 

κατακόρυφων στοιχείων των δωµάτων. Επίσης αρµοί διαστολής θα 

προβλεφθούν στην στρώση των ελαφρών σκυροδεµάτων ανά 30m². Οι 

αρµοί θα έχουν πλάτος 20mm και θα διαµορφωθούν µε συµπιεστό υλικό 

π.χ. πολυστερίνη χαµηλής πυκνότητας ή άλλα παρόµοια. Η άνω 

επιφάνεια των στρώσεων θα διαµορφωθεί οµαλή και επίπεδη ώστε να 

διαστρωθεί η υγροµόνωση. Τυχόν σαθρές, εύθρυπτες, κούφιες, 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\OIKODOMIKA.doc            C04/ΣΕΑ/07/Β10                                   

Σελ. 80 από 96 

ρηγµατωµένες και γενικά άστοχα κατασκευασµένες στρώσεις κλίσεων θα 

καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 
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Β – 6   ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 

 

6.1           ΓΕΝΙΚΑ     

Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες                   

προϋποθέσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως                   

αρµών των κτιρίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη. 

Αρµοί διαστολής, αρµοί εργασίας, αρµοί διακοπής µεταξύ διαφορετικών 

υλικών, αρµοί διαστολής επί µέρους κατασκευών, κ.λπ., κατασκευάζονται 

και σφραγίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης εφαρµογης, 

που θα υποβάλει προς έγκριση ο Ανάδοχος. 

Όλοι οι διαµορφωµένοι αρµοί των κτιρίων θα ελεγχθούν, θα καθαριστούν 

και θα αποκατασταθούν πλήρως, σύµφωνα µε τη µελέτη. Η εργασία αυτή 

θα εκτελεσθεί αφού προηγουµένως εγκριθεί η µέθοδος που θα 

ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς επίσης και 

αφού κατασκευαστούν τα δείγµατα των υπόψη εργασιών από τον 

Ανάδοχο. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα                    

(τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή                    

σχετικών δειγµάτων, όλων των ειδών αρµών διαστολής, σύµφωνα µε  τις 

υποδείξεις της µελέτης, τα οποία θα πρέπει πριν την εφαρµογή τους, να 

τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  

 Θα υποβληθεί πλήρης κατάλογος και δείγµατα υλικών για όλους τους                     

εσωτερικούς, εξωτερικούς, κατακόρυφους και οριζόντιους αρµούς του                    

έργου για έγκριση από της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Στον κατάλογο θα 

αναφέρεται και ο προορισµός κάθε υλικού στο έργο. 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει σχέδια λεπτοµερειών στα σηµεία             

ενώσεων, των περιοχών των αρµών διαστολής, τους τύπους, τις             

προδιαγραφές, οδηγίες, υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής,             

οικείους κανονισµούς καθώς και πιστοποιητικά προηγούµενων             

εφαρµογών σε ανάλογα έργα. 

Οι αρµοί διαστολής που διακόπτουν τη συνέχεια των πυράντοχων τοίχων  

θα γεµίζονται µε το εγκεκριµένο πυράντοχο υλικό (π.χ. αρµοί στις πλάκες  

οπλισµένου σκυροδέµατος, κ.λπ.) και στη συνέχεια να αντιµετωπίζονται 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού.  
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Οι αρµοί διαστολής πατωµάτων και δαπέδων θα σφραγίζονται µε τα 

εγκεκριµένα υλικά πλήρωσης (back up material) και σφράγισης. 

Οι αρµοί διαστολής τοίχων σε χώρους µε υψηλό ποσοστό υγρασίας και 

χρήση νερού όπως π.χ. χώροι υγιεινής, µαγειρεία, κ.λπ., θα σφραγίζονται 

απαραιτήτως µε τα ειδικά εγκεκριµένα υλικά σφράγισης. 

Οι αρµοί διαστολής που συµπίπτουν κατά µήκος µε διαχωριστικούς 

τοίχους θα καλύπτονται µε διπλό τοίχο.  

Σε περιπτώσεις πυροδιαµερισµάτων ο αρµός θα γεµίζεται µε πυράντοχο 

υλικό και ο ένας ή και οι δύο διαχωριστικοί τοίχοι θα είναι πυράντοχοι 

ανάλογα µε την περίπτωση ώστε να µην διακόπτεται το πυροδιαµέρισµα 

Κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών κ.λπ., εργασιών θα ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση των αρµών διαστολής καθαρών και  

ανοικτών σε όλη τους την έκταση. Αρµοί που τυχόν έχουν καλυφθεί από 

περισσεύµατα υλικών, κονιαµάτων, κ.λπ., θα καθαρίζονται πάντοτε µετά 

το τέλος κάθε επί µέρους εργασίας. 

Τα υλικά πλήρωσης αρµών διαστολής, θα είναι από εύκαµπτο 

συµπιεζόµενο υλικό, όπως π.χ. κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου µε 

κλειστές κυψέλες. Οι διαστάσεις των θα είναι τέτοιες ώστε να επαρκούν 

για την πλήρωση του αρµού χωρίς να παρεµποδίζουν τη συστολή του, 

ούτε να εξαρµώνονται κατά τη διαστολή του. Θα έχουν αντοχή στο χρόνο,  

την υγρασία και τις λοιπές µηχανικές, χηµικές και άλλες συνθήκες υπό τις 

οποίες θα χρησιµοποιηθούν, τέλος θα είναι αδρανή έναντι των υλικών 

σφράγισης των αρµών. 

Αρµοί διαστολής µπορούν να γεµίζουν για τη διατήρησή τους µόνο µε  

συµπιεστά εύκαµπτα υλικά που θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα κατά 

την εκτέλεση των κύριων εργασιών για τη διαµόρφωσή τους. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των τελειωµένων 

αρµών διαστολής από φθορές λόγω κυκλοφορίας και επόµενες εργασίες.  

Αρµοκάλυπτρα αρµών διαστολής σε ειδικές θέσεις όπως π.χ. στα 

δώµατα, προδιαγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια µαζί µε τις άλλες 

συναφείς κατασκευές (µονώσεις). 

 

6.2             ΥΛΙΚΑ- Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

6.2.1       ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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Το πυράντοχο υλικό πλήρωσης κατακόρυφων ή οριζόντιων αρµών 

διαστολής, σε όρια πυροδιαµερισµάτων, πρέπει να είναι  σύµφωνο µε τα 

γερµανικά πρότυπα (DIN). Το υλικό που θα προταθεί από τον Ανάδοχο, 

θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιότητας και 

αντοχών και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο κατασκευαστής 

του.  

 

6.2.2          ΑΜΟΡΦΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Τα άµορφα υλικά σφράγισης κατακόρυφων και οριζόντιων αρµών 

διαστολής θα είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση όπως 

π.χ. µαστίχες µε βάση την θειόκολλα ή την πολυουρεθάνη, ή τη σιλικόνη ή 

τέλος αυτοδιογκούµενες, αυτοκόλλητες, εµποτισµένες, αφρώδεις ταινίες.  

Θα έχουν µεγάλη πρόσφυση στα οικοδοµικά υλικά ένθεν και εκείθεν του 

αρµού διαστολής. 

 Θα παραµένουν διαρκώς εύκαµπτα και ελαστικά ώστε να 

παραµορφώνονται χωρίς να σχίζονται ή να αποκολλώνται από τα 

οικοδοµικά στοιχεία και παρακολουθούν τις κινήσεις των αρµών.  

Θα αντέχουν στην υγρασία, τις συνήθεις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, 

την ηλιακή ακτινοβολία, τα συνήθη χηµικά µέσα και µηχανικές κακώσεις.  

Θα είναι αδρανή έναντι των υλικών πλήρωσης των αρµών και δεν θα 

χρωµατίζουν (λεκιάζουν, ποτίζουν) τα οικοδοµικά στοιχεία όπου 

κολλώνται.  

Τέλος δεν θα περιέχουν πτητικά συστατικά και µετά την πήξη τους θα  

παραµένουν αδρανή και ελαστικά. 

 

6.2.2 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Τα µορφοποιηµένα υλικά σφράγισης θα είναι από ειδικές συνθετικές                   

εύκαµπτες διατοµές (ενδεικτικού τύπου ACP HELLAS, κλπ) και θα                   

συγκεντρώνουν τις ίδιες ιδιότητες της παραπάνω παραγράφου(άµορφα                   

υλικά σφράγισης) 

 

6.2.3 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 

6.2.3.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

Τα εσωτερικά αρµοκάλυπτρα οριζόντιων ή κατακόρυφων αρµών 

διαστολής θα είναι τυποποιηµένα, βιοµηχανικά κατασκευασµένα, σύνθετα 

από διατοµές ανοδιωµένου αλουµινίου, ανοξείδωτου χάλυβα και 
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εύκαµπτου PVC ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού (ενδεικτικού τύπου 

W.BP ACP HELLAS, κλπ).  

Θα είναι µόνιµα στερεωµένα (αποκλείονται κουµπωτά, σφηνωτά, κ.λπ.), 

και θα ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναµενόµενες κινήσεις των 

αρµών διαστολής που θα καλύψουν. 

 Γενικά θα αντέχουν τις πιθανές µηχανικές και χηµικές κακώσεις.  

Τα εύκαµπτα µέρη καθώς και όσα υπόκεινται σε φθορά θα µπορούν να 

αντικατασταθούν επί τόπου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευκολία.  

Τα αρµοκάλυπτρα δαπέδων θα έχουν και την απαιτούµενη αντοχή για το 

κατά περίπτωση, είδος και συχνότητα κυκλοφορίας.  

Τέλος τα αρµοκάλυπτρα θα είναι γωνιακά ή επίπεδα ανάλογα πάντοτε µε 

τη θέση του αρµού διαστολής. 

 

6.2.3.2        ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

Τα εξωτερικά αρµοκάλυπτρα των οριζόντιων και κατακόρυφων αρµών 

διαστολής θα συγκεντρώνουν τις ιδιότητες της προηγούµενης  

παραγράφου, των εσωτερικών αρµοκάλυπτρων.  

Επιπρόσθετα θα αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες όπως π.χ. καιρικές, 

µηχανικές, χηµικές και την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να καλύπτουν τον 

αρµό αποτελεσµατικά καθ' όλο το χρόνο ζωής του έργου. ∆ιαφορετικά τα 

αρµοκάλυπτρα θα προστατεύονται και µηχανικά µε άλλες κατασκευές 

όπως π.χ. πρόσθετες γαλβανισµένες διατοµές, κ.λπ. 
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Β – 7   ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

 

 

                  

Οι επιφάνειες όλων των χώρων και λοιπών δοµικών στοιχείων του έργου, 

εξωτερικά και εσωτερικά, που δεν επενδύονται θα υποστούν επεξεργασία και 

χρωµατισµό σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη µελέτη. 

Για όλα τα υλικά που θα επιλεγούν θα δοθεί από τον ανάδοχο πλήρης 

κατάλογος των ειδών των χρωµατισµών, των υποστρωµάτων, των  

xρωµάτων, του αριθµού των στρώσεων και όλων των άλλων σχετικών µε την 

εργασία αυτή υλικών, προδιαγραφών, οδηγιών και υποδείξεων του 

κατασκευαστή των, καθώς επίσης και τα χρωµατολόγια αυτών.  

Όλα τα υλικά χρωµατισµών θα είναι άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές αυτές και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά ποιότητας, αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων, σύστασης και άλλων 

χαρακτηριστικών. 

Τα χρώµατα, τα αστάρια και όλα τα σχετικά µε αυτά υλικά θα πρέπει να 

προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και αν είναι δυνατόν να καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις χρωµατισµού επιφανειών κ.λπ.,  

οικοδοµικών στοιχείων. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισµένος και να έχει µακρόχρονη και επιτυχηµένη παρουσία. 

Τελικά τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες 

του περιβάλλοντος που εφαρµόζονται, το πλύσιµο και τρίψιµο µε 

συνηθισµένα απορρυπαντικά, τα συνήθη αντισηπτικά και λοιπά αραιά χηµικά 

διαλύµατα, να παραµένει σταθερή η απόχρωσή τους και να µην ευνοούν την 

ανάπτυξη µικροοργανισµών και µικροβίων στις συνθήκες του έργου. 

Χρώµατα εξωτερικής χρήσης πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και 

την ηλιακή ακτινοβολία. 

Όλα τα υλικά χρωµατισµών θα προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα σε 

σφραγισµένα δοχεία και σηµασµένα (ετικέτες) µε το όνοµα του κατασκευαστή, 

τον τύπο του χρώµατος, τη χρήση του χρώµατος, τον διαλύτη του, την 

ηµεροµηνία παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης του, καθώς και τα λοιπά 

στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η Ελληνική νοµοθεσία και 
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θα αποθηκεύονται σε χώρους µε κατάλληλες για τη διατήρησή τους 

συνθήκες.  

Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί θα αποµακρύνονται αµέσως  από 

το έργο. Συσκευασίες µεγαλύτερες των 25 kgr ανά δοχείο αποκλείονται εκτός 

ειδικών περιπτώσεων, γίνονται δεκτές µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.  

Θα υποβληθούν πλήρεις σειρές δειγµάτων από κάθε σύστηµα χρωµατισµού 

των διαφόρων κατασκευών για έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Όλα τα υλικά χρωµατισµών πριν χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

αναµιγνύονται, αραιώνονται, κ.λπ., µε τους συνιστώµενους διαλύτες σε 

καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και µε προσοχή ώστε να 

αποκτούν την απαραίτητη εργασιµότητα, οµοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή 

και θα χρησιµοποιούνται µέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, 

διαφορετικά θα απορρίπτονται. 

Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, 

καθώς και κατάλοιπων χρωµάτων για τη δηµιουργία νέων. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα                    

συνεργεία ύστερα από την κατασκευή  σχετικών δειγµάτων. 

∆είγµατα, όων των ειδών και των τύπων των χρωµατισµών και σε αριθµό  

τουλάχιστον 10 τ.µ. πρέπει να κατασκευασθούν από το συνεργείο που θα 

εκτελέσει την εργασία, για την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης, τόσο του 

τρόπου εφαρµογής όσο και της τυχόν απόχρωσης των χρωµάτων. 

Οι Χρωµατισµοί επιφανειών µε ή χωρίς σπατουλάρισµα µε πλαστικό χρώµα 

θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του Περιγραφικού 

Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών. 

Οι Χρωµατισµοί εµφανών ξύλινων επιφανειών θα κατασκευάζονται µε  

συντηρητικό ξύλου, σε τρεις στρώσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του συντηρητικού και ύστερα από πλήρη επεξεργασία των 

επιφανειών του ξύλου (λείανση, κ.λπ.). 

 Μεγάλες ξύλινες επιφάνειες (π.χ. ξυλεπενδύσεις) που θα προστατεύονται µε 

ειδικό πυροπροστατευτικό αφρογόνο βερνίκι (Fire retardant). H εφαρµογή του 

θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

Οι Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών µε ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως 

περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών 

Εργασιών. Οι Γαλβανισµένες επιφάνειες προ του χρωµατισµού θα 

επιστρώνονται και µε Wash primer. Τα αντισκωριακά θα είναι µε βάση τον 

χρωµικό ψευδάργυρο. 
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Τα εµφανή σκυροδέµατα θα χρωµατίζονται µε τσιµεντόχρωµα τύπου 

BETOCHROM (νερού) της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ύστερα από καθαρισµό και 

σποραδικές επισκευές των επιφανειών τους σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα 

του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών. 

Όπου δεν καθορίζεται η τεχνική εφαρµογή των χρωµατισµών, ο ανάδοχος 

µπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι, κ.λπ.), την  

ενδεδειγµένη µέθοδο. Η µέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται 

από τον κατασκευαστή του χρώµατος, να αποδίδει οµοιογενή, οµοιόχρωµη 

και χωρίς νερά επιφάνεια και πάχος στρώµατος το κατά περίπτωση 

συνιστώµενο. 

Απαγορεύονται χρωµατισµοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές 

συνθήκες (πολύ κρύο-επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη-σκασίµατα, 

ρηγµάτωση-αέρας, υγρασία κ.λπ.).  

Απαγορεύεται η χρήση χρωµάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους 

είναι τοξικά ή απαιτούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του 

νοσοκοµείου. Εξαιρέσεις µπορούν να γίνουν ύστερα από πλήρως 

τεκµηριωµένη πρόταση του ανάδοχου και ειδική έγκριση της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης  για ειδικούς χρωµατισµούς µικρής έκτασης και εφόσον δεν 

υπάρχει άλλος τρόπος χρωµατισµού. 

Γενικά κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και 

απαλλαγµένη από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, 

σκουριά, λάδια, σκόνες, κ.λπ.) ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και 

καθαρισµό της. 

Κάθε επόµενη στρώση θα εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η 

προηγούµενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν 

αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. 

Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωµατισµών κάθε επόµενη στρώση 

χρώµατος θα είναι της ίδιας αντοχής µε την προηγούµενη ή ελαφρώς 

µικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου το σύνολό του ή 

ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου στο σύνολό 

του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 

για την κάλυψη ή αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωµατίζονται ή θα 

υποστούν διαφορετική επεξεργασία (άλλος τύπος χρωµατισµού, υαλοπίνακες 

κοινοί ή φθοριωµένοι, πλάκες ηλεκτρικών διακοπτών, εξαρτήµατα θυρών, 

παραθύρων, βαλβίδες, ψεκαστήρες, θυρίδες, κ.λπ.).  
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Μετά το τέλος των χρωµατισµών θα αποκαλύπτονται ή θα τοποθετούνται                   

στις θέσεις τους.  

Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, «µπιµπίκια», συρρικνώσεις, σκασίµατα και γενικά 

κάθε είδους σηµάδια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται 

αµέσως. 

Οι τελικοί χρωµατισµοί πρέπει να είναι οµοιογενείς, λείοι και να έχουν την  

ίδια απόχρωση, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Τελειωµένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από «πιτσιλίσµατα», 

χτυπήµατα κλπ., µέχρις ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση.  

Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραµικρή φθορά ή παρουσιάζουν                   

ατέλειες θα ξαναχρωµατίζονται. Για το λόγο αυτό στις χρωµατιζόµενες                   

περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη «Προσοχή χρώµατα»                   

και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς µε κατάλληλα εµπόδια. 

Χρωµατισµοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται µόνον εφόσον ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον αερισµό τους, τον κατάλληλο φωτισµό τους 

και την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου. Η Υπηρεσία Επίβλεψης  

µπορεί να επιβάλλει πρόσθετα µέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις εργασίες 

µέχρι τη λήψη τους χωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοχου. 

Τυχόν σκαλωσιές που θα χρησιµοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους 

κανονισµούς ασφαλείας και θα είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόµενες για να 

µην υφίστανται ζηµιές οι διάφοροι χρωµατισµοί και οι λοιπές γειτονικές 

κατασκευές. 

Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιµοποίητων ή άχρηστων χρωµάτων ή 

κατάλοιπων χρωµάτων, διαλυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα 

σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγκαταστάσεις του έργου. 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι χρωµατισµοί προϊόντων που 

εκτελούνται σε εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ. 

ανοδιώσεις, ηλεκτροστατικές βαφές, επικαλύψεις PVC, κ.λπ.). Στις 

περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους κατασκευαστές στον Ανάδοχο 

και στην Υπηρεσία Επίβλεψης όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και 

δείγµατα για τυχόν ελέγχους.  

Για όλες τις εργασίες χρωµατισµών, καθώς επίσης και για όλα τα τελειώµατα, 

ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο και την ευθύνη για οποιοδήποτε 

ελάττωµα, ατέλεια ή αστοχία που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
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Β – 8   ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Το άρθρο αυτό αφορά όλα τα υαλουργικά προϊόντα-κατασκευές, που θα  

τοποθετηθούν στο έργο, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στα τεύχη 

Κουφωµάτων της Μελέτης εφαρµογής, όπως Υαλοπίνακες, Κουφώµατα, 

Τοιχώµατα από λωρίδες Χυτής Υάλου, κλπ. 

Γενικά για τις εργασίες αυτές ισχύουν οι Βρετανικοί κανονισµοί BS 952 

(Glass  for glazing) και BS 6262/1982 (CP for glazing for buildings). 

 

8.1 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

8.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υαλοπίνακες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι απολύτως διαυγείς, 

σταθερού πάχους χωρίς ελαττώµατα, που να παρουσιάζουν 

απαραµόρφωτο είδωλο. (τύπου float), µε φυσαλίδες ή ξένα σώµατα στην 

µάζα τους, κυµατώσεις, χαραγές στην επιφάνειά τους, τοπικές 

επιφανειακές παραµορφώσεις, θαµπώµατα και λοιπά ελαττώµατα.  

Ειδικοί τύποι υαλοπινάκων θα προέρχονται από έµπειρους και 

αναγνωρισµένους κατασκευαστές και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα 

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και ιδιοτήτων. 

Όλα τα τεµάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι µονοκόµµατα και χωρίς  

ελαττώµατα, η δε τοποθέτηση θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή 

και απόλυτα ασφαλή.  

Η τοποθέτηση τους στα υαλοστάσια αλουµινίου θα γίνει µε ειδικές 

κουµπωτές διατοµές αλουµινίου.  

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στις γωνίες του υαλοστασίου θα είναι 

κοµµένα κατά 45ο και κολληµένα µεταξύ τους ώστε να µην  

αποχωρίζονται.  

Το κρύσταλλο θα περιβάλλεται από λάστιχο σχήµατος Π η θα µπορεί και 

να στηρίζεται πάνω σε δύο τουλάχιστον τακάκια µε εκατέρωθεν ελαστικά 

παρεµβύσµατα. 

Θα προσκοµισθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση, δείγµατα από κάθε 

τύπο προτεινόµενου υαλοπίνακα διαστάσεων 200Χ300 mm, καθώς και 

ένα τεµάχιο από τα βοηθητικά µικροϋλικά. Τα δείγµατα θα συνοδεύονται 

από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο 
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κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και 

λοιπών χαρακτηριστικών τους. 

Οι υαλοπίνακες θα αποθηκεύονται σε σκιασµένο ξερό και αεριζόµενο 

χώρο πάνω σε οριζοντιωµένους τάκους από υλικό που δεν προξενεί 

βλάβες στις ακµές τους, µε ελαφριά απόκλιση από την κατακόρυφο. Οι 

υαλοπίνακες θα είναι στεγνοί και κατά την αποθήκευση θα λαµβάνονται 

µέτρα για την αποφυγή συµπύκνωσης υδρατµών στις επιφάνειες τους. Οι 

καθρέπτες θα καλύπτονται. 

Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους, 

ώστε να µην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά 

οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης διπλού υαλοπίνακα και 

πλαστικά συγκράτησης, ξύλινοι τάκοι και κουφώµατα, τελική επεξεργασία 

κουφώµατος και σφραγιστικά υλικά κλπ.) 

Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σηµαίνονται 

µε χρωµατιστές αυτοκόλλητες ταινίες ή κατάλληλα χρώµατα (χρήση 

χρωµάτων µε αλκαλική βάση π.χ. άσβεστος, δεν επιτρέπεται).  

Τοποθετηµένοι υαλοπίνακες πρέπει να προστατεύονται αποτελεσµατικά 

από επόµενες εργασίες στο έργο (πιτσιλίσµατα από επιχρίσµατα, 

χρωµατισµούς, ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ.) και να διατηρούνται κατά το 

δυνατόν καθαροί. Μετά το πέρας του έργου θα καθαρίζονται από µέσα και 

από έξω και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. 

Απόκλιση επιπεδότητας δίδυµων υαλοπινάκων ελεγχόµενη µε 

ευθύγραµµο κανόνα µήκους 2,00 m τοποθετούµενο κατά οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, όχι µεγαλύτερη από 0,4 mm στο µέσο. 

Απόκλιση διαστάσεων µεταξύ υαλοπινάκων δίδυµου υαλοπίνακα 1 mm 

για διαστάσεις µέχρι 2,00 mm και 1,5 mm για διαστάσεις από 2,00 µέχρι 

4,00 m. 

Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα. Κάθε 

υαλοπίνακας πρέπει να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώνια 

µε διαστάσεις +α και -α αντίστοιχα από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής 

του υαλοπίνακα, όπου α=2 mm για υαλοπίνακες µε διαστάσεις µέχρι και 

2,00 m και α=3 mm για υαλοπίνακες µε διαστάσεις από 2,00 έως 4,00 m. 

Μέγιστο βέλος κάµψεως από ανεµοπίεση και λοιπά φορτία 1/300 και όχι 

µεγαλύτερο από 6 mm για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής. 

Όπου η µελέτη Πυροπροστασίας και ο πίνακας Κουφωµάτων προβλέπει 

τη τοποθέτηση πυράντοχων κουφωµάτων µε υαλοπίνακες, θα 
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χρησιµοποιούνται υαλοπίνακες, οπλισµένοι µε γεωργιανό πλέγµα, 

συνολικού πάχους 6,9 mm οι οποίοι έχουν δείκτη πυραντίστασης 60’. 

 

8.1.2      ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΠΛΟΙ 

 

Όλοι οι εξωτερικοί υαλοπίνακες των κτιρίων θα είναι διπλοί 

θερµοµονωτικοί µε ενδιάµεσο κενό (6-12-5), όπου ο εξωτερικός 

υαλοπίνακας είναι πάχους 5mm και ο εσωτερικός πάχους 6mm.  

Στα εξωτερικά κουφώµατα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το κοινό, ο 

εσωτερικός υαλοπίνακας θα είναι τύπου Triplex (4+4). ∆ηλαδή 

υαλοπίνακας laminated συνολικού πάχους 8,5 mm, αποτελούµενος από 

δύο κρύσταλλα πάχους 4mm το καθένα µε ενδιάµεση µεµβράνη. 

Όλοι οι διπλοί υαλοπίνακες θα είναι  κατασκευασµένοι  µε το  σύστηµα 

διπλής  σφράγισης.  

Οι δύο υαλοπίνακες  χωρίζονται  µεταξύ  τους  από ένα  µεταλλικό 

πλαίσιο-σωλήνα εντός του οποίου υπάρχει, αποξηραντικό υλικό για την 

αφυδάτωση, του µεταξύ των υαλοπινάκων αέρα µέσω µικρών οπών στο 

πλαίσιο-σωλήνα.  

Οι δύο υαλοπίνακες είναι  κολληµένοι  επάνω  στο  διαχωριστικό  πλαίσιο  

ώστε να δηµιουργούν  ένα  τελείως  στεγανό  χώρο.   Στη  συνέχεια  ένα 

εξωτερικό µεταλλικό  πλαίσιο διατοµής  Π καλύπτει  τις ακµές των 

υαλοπινάκων και σφραγίζει τελείως στεγανά µε ειδικό υλικό 

στεγανοποίησης το  σύνολο των δύο υαλοπινάκων µε το εσωτερικό 

πλαίσιο-σωλήνα.  

 

8.1.3        ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

Για τη τοποθέτηση των υαλοπινάκων στα υαλοστάσια και κουφώµατα, 

απαιτούνται διάφορα κατάλληλα υλικά όπως τάκοι έδρασης, τάκοι 

ζυγίσµατος, στόκος, κλπ. 

 Οι τάκοι έδρασης υαλοπινάκων έχουν ανάλογο µέγεθος, προς το µέγεθος  

του κουφώµατος, µε τις σχετικές ανοχές, από αδρανές αδιάβροχο, 

ασυµπίεστο και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό, όπως ξύλο 

(οξιά, δρύς) ή συνθετικό υλικό (πολυχλωροπρένιο, πολυαιθυλένιο κτλ.). 

Οι τάκοι ζυγίσµατος υαλοπινάκων έχουν ανάλογο µέγεθος, προς το 

µέγεθος του κουφώµατος, µε τις σχετικές ανοχές, από αδρανές, 

αδιάβροχο, ασυµπίεστο, και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό, 
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όπως πλαστικό PVC ή παρόµοιο, καθώς και καρφιά λεπτά, χωρίς κεφάλι 

που να µην οξειδώνονται. 

 Ο πλαστικός στόκος τοποθετείται  σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του, είναι χηµικά ουδέτερος, ώστε να µην αντιδρά µε την                   

ατµόσφαιρα και τα υλικά χρωµατισµού και προστασίας των κουφωµάτων. 

 

8.1.4      ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Όλες οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα λαµβάνονται επί τόπου. 

 Κατά την λήψη των διαστάσεων θα ελέγχεται αν τα πλαίσια και οι 

πατούρες είναι έτοιµες να δεχθούν τους υαλοπίνακες και δεν 

παρουσιάζουν παραµορφώσεις ή άλλες ανωµαλίες. 

Οι απλοί και οι δίδυµοι υαλοπίνακες θα κόπτονται µε ανοχή 3 mm στην 

περίµετρο.  

Το µέγεθος της πατούρας υποδοχής του υαλοπινάκων θα είναι τόσο,  

ώστε µεταξύ πατούρας και της µιας επιφάνειας του υαλοπίνακα µε την 

άλλη επιφάνεια του  και του µέσου συγκράτησης, να υπάρχει συνεχής 

αρµός 4-6 mm.  

Το βάθος της πατούρας θα είναι τουλάχιστον 15 mm για περίµετρο 

υαλοπίνακα µέχρι 5,00 m, 20 mm για περίµετρο υαλοπίνακα από 5,00 

έως 10,00 m και 25 mm για µεγαλύτερους υαλοπίνακες. 

Η κοπή των υαλοπινάκων θα γίνεται µε προσοχή, ώστε τα κοµµένα άκρα 

να είναι ευθύγραµµα, να µην έχουν γρέζια ή τριχοειδείς ρηγµατώσεις και 

τα σόκορα να είναι κάθετα.  

Τα άκρα σύνθετων υαλοπινάκων δεν θα πληγώνονται µε κανένα τρόπο.  

Οι οπλισµοί υαλοπινάκων δεν θα εξέχουν καθόλου από την υάλινη µάζα.  

Οι πατούρες των πλαισίων θα έχουν υποστεί όλη την απαραίτητη 

αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική, αντιµηκυτική κλπ. προστασία και θα είναι 

εντελώς στεγνές και καθαρές. 

Οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πάνω σε δύο τάκους έδρασης µήκους  

25 mm ο καθένας, που θα πρέπει να απέχει από το άκρο του υαλοπίνακα 

όχι περισσότερο από το 1/4 του συνολικού µήκους του.  

Θα ζυγίζεται δε στις κατακόρυφες πλευρές του µε τάκους ζυγίσµατος, 

κατά τρόπο που να εµποδίζει τις παραµορφώσεις του πλαισίου.  

Η απόσταση των επιφανειών του υαλοπίνακα από την πατούρα 

ρυθµίζεται µε τους τάκους ζυγίσµατος ή µε καρφιά και πλαστικό στόκο.  
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Οι τάκοι πρέπει να τοποθετούνται 50 mm από τα άκρα του υαλοπίνακα 

και ανά αποστάσεις των 300 mm και να µην συµπίπτουν µε τους  τάκους 

που τοποθετούνται στο κούφωµα. 

Υαλοπίνακες οπλισµένοι, εγχάρακτοι, ανάγλυφοι και φθοριωµένοι θα 

τοποθετούνται µε τους οπλισµούς, τις χαράξεις, το ανάγλυφο κλπ. 

παράλληλα προς τις κύριες διαστάσεις των πλαισίων και την λεία 

επιφάνειά τους προς τα έξω.  

Τα κενά µεταξύ πλαισίου και υαλοπίνακα θα σφραγίζονται µε πλαστικό 

στόκο. Ο στόκος αυτός δεν πρέπει να αλλοιώνει τα υλικά σφράγισης των 

διδύµων υαλοπινάκων, ούτε τυχόν επιστρώσεις των επιφανειών τους.  

Οι υαλοπίνακες  θα ασφαλίζονται µε πηχίσκους από υλικό ίδιο µε εκείνο 

του πλαισίου.  

Οι πηχίσκοι θα στερεώνονται σε απόσταση 75 mm από τα άκρα του 

πλαισίου και ανά 200 mm τουλάχιστον, µε βίδες ή καρφιά.  

Υαλοπίνακες κολυµβητοί σε πλαστικό στόκο και εξασφαλισµένοι µε 

καρφιά ή τρίγωνα ανά 400 mm,  επιτρέπεται να τοποθετούνται χωρίς 

πηχίσκους, εφόσον έχουν επιφάνεια µέχρι 1,5 m2.  

Οι καθρέπτες θα τοποθετούνται σε επίπεδο, οµαλό και ξερό υπόστρωµα 

ώστε να εξασφαλίζεται η ανακλαστική επικάλυψη από µηχανικές 

κακώσεις, και θα στερεώνονται χωρίς να παραµορφώνονται. Στήριξη 

καθρεπτών µε αυτοκόλλητες ταινίες δεν επιτρέπεται. Στήριξη µε βίδες ή 

µεταλλικά ανοξείδωτα κλίπς θα γίνεται πάντοτε µε την παρεµβολή 

πλαστικών ροδελών.  

 

8.2.       ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΥΤΗΣ ΥΑΛΟΥ 

Όπου προβλέπεται στο έργο η κατασκευή τοιχωµάτων, εξωτερικών ή 

εσωτερικών, από συστήµατα λωρίδων χυτής υάλου τύπου Profilit, αυτά 

θα κατασκευαστούν όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Περιγραφές του 

έργου. 

Το υάλινο τοίχωµα αποτελείται από διπλές λωρίδες χυτής υάλου 

σχήµατος «Π» πάχους 7mm τύπου PROFILIT (ενδεικτικού τύπου 

PILKINGTON ή ισοδύναµου) τοποθετούµενες σε σειρά σε διπλή διάταξη 

αντικρυστά µε ενδιάµεσο κενό πάχους 60mm εντός του έκαστου πλαισίου 

µε αρµούς πάχους 2mm µε παρεµβολή ελαστικών ταινιών από αφρώδες 

εξηλασµένο πολυαιθυλένιο.  
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Η στεγανοποίηση της κατασκευής πραγµατοποιείται µε πλήρωση των 

αρµών µεταξύ των υάλινων λωρίδων καθώς και της περιµέτρου µεταξύ 

των υάλινων λωρίδων και του αλουµινένιου πλαισίου. 

Τα συστήµατα λωρίδων χυτής υάλου θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω  

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 

 

 

Center of Glass U-Value (ASTM 1363) 0,50  

Light Transmission 70% 

Solar Heat Gain Coeff (SHGC)  

(NFRC 200) 

0,69 

Sound Transmission  

Coeff (STC)-(E90) 

42 

Condensation Resistance Factor 

(CRF) (AAMA 1503) 

G70 

F60 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

 
  

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις 
Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων των υπαίθριων χώρων των ΣΕΑ : 

 
   Α΄:  Οδοφωτισµός 
   Β΄:  Φωτισµός Ανοικτών Χώρων 
   Γ΄: ∆ίκτυα σωληνώσεων αναµονής 
 

Επίσης οι Προδιαγραφές καλύπτουν τις εργασίες εγκατάστασης, την σήµανση, τους 
απαραίτητους ελέγχους και δοκιµές, την τεκµηρίωση και ότι άλλο απαιτείται για την 
πλήρη αποπεράτωση και την θέση σε εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
1. Έκταση των Εγκαταστάσεων 
 
Η έκταση των επί µέρους εγκαταστάσεων καθορίζεται στα κεφάλαια που 
ακολουθούν, καθώς και στα Σχέδια της µελέτης, οπωσδήποτε όµως διευκρινίζεται   
ότι όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρεις, αποπερατωµένες και σε κανονική 
λειτουργία µε πλήρες φορτίο και περιλαµβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό µηχάνηµα, 
όργανο, εξάρτηµα, υλικό κλπ. που χρειάζεται για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ειδικά στα παρακάτω ή στα υπόλοιπα 
συµβατικά στοιχεία. 
 
 
2. Εξοπλισµός, µηχανήµατα, συσκευές, όργανα, υλικά, κλπ. 
 
Ο εξοπλισµός εν γένει, τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα όργανα, τα υλικά, κλπ. που 
χρησιµοποιούνται στο έργο ή ενσωµατώνονται σε αυτό, θα ακολουθούν : 
 
 α) τις Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. 
 β) τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
 γ) τις Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 δ) τα Πρότυπα Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων της ΕΟΑΕ 
 
 Όσα δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές θα συµφωνούν µε σχετικές 
εγκρίσεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά την διαδικασία των Ευρωπαϊκών 
Τεχνικών Εγκρίσεων 
  
Όπου παρακάτω στο παρόν άρθρο αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή, αυτή 
εφαρµόζεται σε όλα τα σηµεία της, εκτός από αυτά που τυχόν αντιτίθενται προς τα 
προαναφερθέντα εδάφια α) έως γ) πρότυπα / προδιαγραφές, οπότε εφαρµόζονται 
αυτά. 
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 3. Κατασκευή εγκαταστάσεων 
 
 Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε : 
 
  α) Τους Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία 

αυτών 
  β) Τους όρους των επίσηµων Κανονισµών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως 

των µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων, για όσα από αυτά είναι 
προελεύσεως εξωτερικού και δεν υπάρχουν επίσηµοι Κανονισµοί του Ελληνικού 
Κράτους 

  γ)  Τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς   
  δ)  Τα Σχέδια της Μελέτης,   
ε)  Τα Πρότυπα Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων της ΕΟΑΕ 

 στ)  Τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης 
  ζ)   Τις Εντολές, Οδηγίες και Υποδείξεις της Υπηρεσίας Επίβλεψης της ΕΟΑΕ 
 
 
 4. Άδειες Έναρξης Εργασιών - Πιστοποιητικά Ελέγχου -  Άδειες Λειτουργίας των 

Εγκαταστάσεων - Παροχές του κτιρίου 
 
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες 
προς τους αρµόδιους φορείς, για όσες από τις εγκαταστάσεις το προβλέπει ή απαιτεί 
η νοµοθεσία για την λήψη : 
 
 α) Αδειών έναρξης εργασιών 
 β) Πιστοποιητικών ελέγχου εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν 
 γ) Αδείας λειτουργίας εγκαταστάσεων 
 
 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, και επιπρόσθετα , έχει την υποχρέωση να κάνει όσες 
ενέργειες χρειάζονται προς τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) για την 
έγκαιρη εξασφάλιση των αντίστοιχων παροχών, τη ρύθµιση λεπτοµερειών παροχών 
και σύνδεσης αυτών κλπ.  
 
 5. Παραγγελίες µηχανηµάτων, συσκευών, υλικών κ.λπ. 
 
 Για να µην υπάρχουν παρερµηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
µηχανηµάτων, συσκευών, των υλικών κ.λπ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν από την 
παραγγελία τους, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει για έγκριση προς την Υπηρεσία 
Επίβλεψης της ΕΟΑΕ: 
 
 α)  Κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά κ.λπ. που 

σκοπεύει να παραγγείλει, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έντυπα του 
κατασκευαστή, τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούµενα 
στοιχεία, σε τρόπο που να αποδεικνύεται «κατ’ αρχή» ότι τα είδη αυτά είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  

  
β)  Γενικά σχέδια που να δείχνουν την διάταξή τους µέσα στους προβλεπόµενους 

χώρους σε κατάλληλη κλίµακα όπου θα αναφέρονται οι γενικές εξωτερικές 
διαστάσεις και τα βάρη τους, προς επιβεβαίωση της δυνατότητας εγκατάστασής 
τους στους προβλεπόµενους χώρους. 
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6. Έλεγχος του εξοπλισµού και των υλικών που φέρνει ο Ανάδοχος στο Εργοτάξιο 
 
 Όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που φέρνει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο για την 
κατασκευή των εγκαταστάσεων, και γενικά για ενσωµάτωση στο έργο, θα είναι 
καινούργια, Α’ διαλογής χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους σχετικούς 
συµβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά τους. 
 
 Η Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ  έχει το δικαίωµα ελέγχου και δοκιµής κάθε 
είδους εξοπλισµού ή υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την 
άµεση αποµάκρυνσή του από το εργοτάξιο, σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί τους 
όρους που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και την ποιότητα. 
 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην  Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ 
όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν σχετικά µε την προέλευση του εξοπλισµού και 
των υλικών, καθώς και να τα αποµακρύνει από το εργοτάξιο (µε εντολή της), εάν δεν 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
 
 
 7. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων 
 
 Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες προστασίας, 
ηλεκτρονόµοι κλπ. πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω γενικούς όρους : 
 
 α)  Να είναι κατασκευασµένα για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική 3Χ400V/50Hz ή 

3Χ690V/50Hz ή µονοφασική 230V/50Hz, όπως κάθε φορά προβλέπεται στα 
στοιχεία των εγκαταστάσεων. 

 β)  Να είναι τύπου που έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού 
Κράτους. 

 Ειδικά για τους ηλεκτροκινητήρες πρέπει να πληρούνται  τουλάχιστον τα παρακάτω : 
  
 α)  Να είναι στεγανοί, δηλαδή τύπου προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44 κατά IEC ή 

Totally Enclosed (TENC) κατά τους Αµερικάνικους Κανονισµούς NEMA. 

 β)   Ηλεκτροκινητήρες ισχύος µικρότερης από 1 ΗΡ µπορούν να είναι µονοφασικοί. 

 γ)  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος 1 ΗΡ και µεγαλύτερης θα είναι οπωσδήποτε τριφασικοί. 

 δ)  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος µέχρι 5 ΗΡ µπορούν να εκκινούν µε «απ' ευθείας 
εκκίνηση» στο δίκτυο (Direct On Line Starting). 

 ε) Σε κάθε περίπτωση, για ηλεκτροκινητήρες ισχύος µέχρι 5 ΗΡ, το ρεύµα 
εκκινήσεως πρέπει να µην ξεπερνά το εξαπλάσιο (6Χ) του ονοµαστικού 
ρεύµατος για πλήρες φορτίο. 

στ)  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος πάνω από 5 ΗΡ πρέπει να συνοδεύονται από διάταξη 
περιορισµού του ρεύµατος εκκινήσεως µέχρι του τριπλάσιου του ονοµαστικού 
ρεύµατος για πλήρες φορτίο, αυτόµατη, επιδεχόµενη τηλεχειρισµό και τυχόν 
σύζευξη, όπου χρειάζεται, µε διατάξεις αυτοµατισµού 

ζ) Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες πρέπει να συνοδεύονται από σύστηµα εκκίνησης 
(ηλεκτρονόµους ισχύος, σύστηµα Αστέρα - Τριγώνου, Οµαλό Εκκινητή κλπ.) και 
αυτόµατο µαγνητοθερµικό διακόπτη ή ασφαλειοαποζεύκτη που να παρέχει 
προστασία σε υπερφόρτιση και στιγµιαία υπερένταση. 

 Τα συστήµατα εκκίνησης και προστασίας των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να 
ικανοποιούν τους παρακάτω όρους : 
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 α) Να είναι κατασκευής όσο χρειάζεται ισχυρής για τα προβλεπόµενα ρεύµατα 
κανονικής λειτουργίας και εκκίνησης των αντίστοιχων ηλεκτροκινητήρων, καθώς 
και για την συχνότητα εκκινήσεων που χρειάζεται. 

 β) Να έχουν στοιχεία προστασίας έναντι υπερέντασης, που να µπορούν να 
ρυθµιστούν και η περιοχή ρυθµίσεώς τους να περιλαµβάνει την ονοµαστική 
ένταση πλήρους φορτίου του ηλεκτροκινητήρα σε θέση που να απέχει από τα 
άκρα της όχι λιγότερο από 20%. 

 γ)  Να έχουν µπουτόν «Εκκίνησης» (RUN) και «Στάσης» (STOP) καθώς και κουµπί 
για χειροκίνητη επαναφορά (RESET) σε περίπτωση λειτουργίας των διατάξεων 
προστασίας έναντι υπερέντασης. 

 δ)  Να έχουν τις αναγκαίες βοηθητικές επαφές που χρειάζονται (κανονικά ανοικτές ή 
κλειστές), για την σύζευξη προς τα κυκλώµατα αυτοµατισµού, και οπωσδήποτε 
τουλάχιστον µια κανονικά ανοικτή και µια κανονικά κλειστή. 

 ε)  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθούν σε πίνακα στεγανό βαθµού 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 κατά ΙΕC 144. 

στ) Τα συστήµατα εκκίνησης πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλα όργανα 
(χρονικά κλπ.) µε τα οποία θα µπορεί να ρυθµισθεί ο χρόνος εκκίνησης, ώστε 
να πετυχαίνεται ο προδιαγραφόµενος περιορισµός του ρεύµατος εκκίνησης. 

 Γενικά όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να προστατεύεται σε 
στεγανούς πίνακες βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 κατά ΙΕC. 
 
Επίσης στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα : 
 

� Η στερέωση των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων και η σύνδεση των καλωδίων 
πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η χαλάρωση λόγω 
κραδασµών (πχ. χρήση ροδελών και γκρόβερ, συσφίγξεις µε δυναµόκλειδο 
κλπ.). 

� Οι ηλεκτρονόµοι και οι διατάξεις αυτοµατισµού θα εφοδιασθούν µε κατάλληλα 
προστατευτικά καλύµµατα έναντι σκόνης (dust covers) 

� Τα ανοίγµατα αερισµού των διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών θα 
εφοδιασθούν µε κατάλληλο προστατευτικό πλέγµα που θα εµποδίζει την 
είσοδο εντόµων, πουλιών ή τρωκτικών σε αυτά, χωρίς να εµποδίζει τη 
λειτουργικότητά τους. Η ύπαρξη του πλέγµατος θα ληφθεί υπόψη στον 
υπολογισµό των αντιστάσεων τριβής. 

� Τα άκρα των σωλήνων και όλες οι επιφάνειες των οχετών και των σχαρών, θα 
έχουν εγκεκριµένη κατάλληλη πρόβλεψη και µέσα που θα εµποδίζουν την 
είσοδο τρωκτικών που µπορούν να προξενήσουν βλάβες στα καλώδια ή την 
λειτουργία συσκευών και µηχανηµάτων. 

 
 8. Επιφανειακή Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών 
 
 Όλες οι µεταλλικές κατασκευές που εφαρµόζονται στο έργο εν γένει, θα πρέπει να 
προστατεύονται επιφανειακά από διάβρωση, οξείδωση, τραυµατισµούς κλπ. 
Για την επιφανειακή προστασία τους θα εφαρµόζονται οι παρακάτω προδιαγραφές, 
κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου. 

 
 i) Γαλβάνισµα εν θερµώ Χαλύβδινων Κατασκευών 
 
 Οι µεταλλικές κατασκευές από χάλυβα θα γαλβανίζονται εν θερµώ µε εµβάπτιση σε 
λιωµένο ψευδάργυρο. 
 Το γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές : BS 729, ASTM A-123 & 
GR-181 (∆ΕΗ). 
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 Το γαλβάνισµα θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 
 α)  Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.  
 β) Προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών : µε αµµοβολή επιφανειών ISO Sa 2½  

ή µε χηµική µέθοδο (φωσφάτωση) 
 γ)  Προστασία της µεταλλικής επιφάνειας µε ρητίνες (prefluxing) 
 δ)  Θερµό γαλβάνισµα µε εµβάπτιση σε λιωµένο ψευδάργυρο 
 ε) Τελική επεξεργασία (ψύξη, αποµάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσµατος, έλεγχος, 

µέτρηση πάχους επικάλυψης κλπ.) 

 Η επικάλυψη σε ψευδάργυρο των επιφανειών θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές  
DIN 50976/E/1988 µε πάχος επικάλυψης ως ακολούθως : 
 
Χαλύβδινο έλασµα < 1mm :  360gr/m² ή 50 µm 
Χαλύβδινο έλασµα 1-3mm : 400gr/m² ή 55 µm 
Χαλύβδινο έλασµα 3-6mm : 500gr/m² ή 70 µm 
Χαλύβδινο έλασµα > 6mm : 610gr/m² ή 85 µm 
Εξαρτήµατα (βίδες κλπ)     : 400gr/m² ή 55 µm 
Χυτοσιδηρές κατασκευές    : 500gr/m² ή 70 µm 
 
 ii) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών Γαλβανισµένων εν Θερµώ 
 
Οι µεταλλικές κατασκευές που είναι γαλβανισµένες εν θερµώ, θα βάφονται ως 
ακολούθως : 
 
 α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.  
 β) Βαφή της επιφάνειας µε µία στρώση αστάρι (wash primer) πάχους επικάλυψης 

«ξηρού υµένα» περίπου 10µm. 
 γ) Τελική βαφή µε δύο (2) στρώσεις εποξειδικής (epoxy) βαφής µε πάχος 

επικάλυψης «ξηρού υµένα» περίπου 2X50µm. 
 Συνολικό πάχος βαφής : 110µm. 
 
Το αστάρι (wash primer) είναι ειδικό για την δηµιουργία κατάλληλης επιφάνειας για 
την ισχυρή  πρόσφυση της τελικής εποξειδικής βαφής επάνω στην γαλβανισµένη 
µεταλλική επιφάνεια. 
Έχει ως κύριο συστατικό οξείδια του ψευδαργύρου (zinc tetra-oxy-chromate) σε βάση 
από ρητίνες (polyvinyl butyral resins). 
 
Η τελική βαφή (enamel) είναι εποξειδική βαφή µε βάση τις ρητίνες (chlorydrin-
bisphenol epoxy resin) µε µέσο σκλήρυνσης το πολυαµίδιο (polyamide). 
Είναι βαφή υψηλής αντοχής στην οξείδωση, για βιοµηχανική και ναυτιλιακή χρήση. 
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε µεταλλικές επιφάνειες και εξαιρετική αντοχή στο νερό, 
τα οξέα και τα αλκάλια. 

Η βαφή θα συνοδεύεται µε εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης. 
 
  iii) Βαφή Κατασκευών από Ανοξείδωτο Χάλυβα 
 
Οι κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα (πχ. AISI 304, 316 κλπ.), θα βάφονται όπως 
οι µεταλλικές κατασκευές που είναι γαλβανισµένες εν θερµώ. 
Η βαφή θα συνοδεύεται µε εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης. 
 
 iv) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών από κράµατα Αλουµινίου 
 
 Οι µεταλλικές κατασκευές από κράµατα αλουµινίου (πχ. AlMgSi), θα βάφονται ως 
ακολούθως: 
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 α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ. 
 β) Επεξεργασία της επιφάνειας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 50939  
 γ) Ηλεκτροστατική βαφή «πούδρας» πάχους τουλάχιστον 50µm 
 
 Η βαφή θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής, όχι επί τόπου του έργου. 
 
 v) Βαφή Χαλύβδινων Κατασκευών 
 
 Η βαφή των κατασκευών από χάλυβα θα γίνεται ως ακολούθως : 
 
  Προετοιµασία 
  α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.  
  β) Προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών µε αµµοβολή ποιότητας ISO Sa 2½ 
  
 Βαφή 
 α) µία στρώση αστάρι βάσης µε πάχος «ξηρού υµένα» 50µm 
 β) µία στρώση εποξειδική βαφή µε πάχος «ξηρού υµένα» 100µm 
 γ) δυο στρώσεις τελική βαφή πολυουρεθάνης σε πάχος «ξηρού υµένα» 

2Χ50=100µm 
 Συνολικό πάχος βαφής : 250µm. 
 
 Τα τυπικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω βαφών έχουν ως ακολούθως: 
 
 α) Αστάρι βάσης 
 
 Το αστάρι βάσης είναι δυο συστατικών πλούσιο σε µεταλλικό ψευδάργυρο. 
 Όταν εφαρµοσθεί και σκληρυνθεί περιέχει τουλάχιστον 95% µεταλλικό ψευδάργυρο. 
 Τα πλεονεκτήµατα του είναι η πρόσφυση και η ελαστικότητά επάνω σε µεταλλικές 
επιφάνειες, η αντοχή του στη φθορά και η καθοδική προστασία που προσφέρει. 
 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Απόχρωση   : γρι µεταλλικό 
Εµφάνιση   : µατ 
Σύσταση 
Βάση     : Μεταλλικός ψευδάργυρος 
Μη πτητικός φορέας  : Εποξειδικές ρητίνες 
Σκληρυντής    : Πολυαµίδιο 
Σηµείο ανάφλεξης  : 25°C 
Ιξώδες    : 80 Krebs Units στους 20°C 
Ειδικό βάρος   : 3 gr/ml στους 20°C 
Θεωρητική κάλυψη  : 12m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 50µm 
Αντοχή    : σε θερµοκρασία - µέχρι 400°C 
      σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
      σε διάβρωση - άριστη 
β) Εποξειδική βαφή 
 
Η βαφή γίνεται µε χρώµα εποξειδικής βάσης, δυο συστατικών σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές US MIL-C4556 D. Προσφέρει ένα σκληρό ανθεκτικό υµένα µε 
εξαιρετική αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις και φθορά στο χρόνο. 
  
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Απόχρωση   : όλα τα χρώµατα του καταλόγου της RAL 
Εµφάνιση   : ηµίστιλπνη 
Σύσταση 
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Χρωστικές   : ∆ιοξείδιο του τιτανίου ή  άλλα αδρανή 
Μη πτητικός φορέας   : Εποξειδικές ρητίνες 
Σκληρυντής    : Πολυαµίδιο 
Σηµείο ανάφλεξης  : 25°C 
Ιξώδες    : 85 Krebs units στους 20°C 
Ειδικό βάρος   : 1.4 gr/ml στους 20°C 
Θεωρητική κάλυψη   : 8m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 100µm 
Αντοχή    : σε θερµοκρασία - µέχρι 100° 

  σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
  σε αλκάλια - άριστη 
  σε οξέα - άριστη 
  σε διαλύτες - πολύ καλή 
  σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη 

Πρόσφυση   : άριστη 
 
γ) Τελική βαφή 
 
Η τελική βαφή γίνεται µε χρώµα, δυο συστατικών µε βάση την πολυουρεθάνη, 
υψηλής στιλπνότητας και αντοχής στο χρόνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές US MIL-
C83286/B. 
∆ιακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θαλάσσιο περιβάλλον, νερό, 
κρούσεις και τριβές. 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Εµφάνιση - Απόχρωση : όλα τα χρώµατα του καταλόγου της RAL 
Εµφάνιση   : πολύ στιλπνή 
Σύσταση 
Χρωστικές   : ∆ιοξείδιο του τιτανίου ή άλλα αδρανή ανάλογα µε την 
απόχρωση 
Μη πτητικός φορέας   : Αλιφατικές πολυουρεθάνες 
Σκληρυντής    : Ισοκυανικές ενώσεις 
Στερεά κατά βάρος  : 50-55% 
Σηµείο ανάφλεξης  : 35°C 
Ιξώδες    : 60-80 sec flow cup D4 στους 20°C 
Ειδικό βάρος   : 1.2 gr/ml στους 20°C ανάλογα µε την απόχρωση 
Θεωρητική κάλυψη   : 10m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 50µm 
Αντοχή    : σε θερµοκρασία µέχρι 150°C 
      σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
      σε αλκάλια - πολύ καλή 

  σε οξέα - άριστη 
      σε διαλύτες - άριστη 

  σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη 
Σκληρότητα   : ΗΒ1 
Σκληρότητα (Konig)  : > 90 
Αντοχή στην τριβή  : > 40 (L/MIL) 
 
 
δ) ∆οκιµές σε αλατονέφωση (salt spray test) 
 
 Η επιφάνεια δεν εµφανίζει ίχνη διάβρωσης κατά την τεχνίτη γήρανση για 450 ώρες 
έκθεσης σε αλατονέφωση µε 5% NaCl στους 35°C 
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ΜΕΡΟΣ Α : Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
1. Ιστοί Φωτιστικών Σωµάτων  
 
1.1. Γενικά  
 
Οι ιστοί φωτισµού θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
40 -1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 και πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει 
Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance), σύµφωνα µε το πρότυπο 
ISO 9001 σχετικά µε την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει να 
συνοδεύονται  από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από διεθνώς 
αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο. 
 
Οι ιστοί θα είναι αποκλειστικά χαλύβδινοι (σιδηροϊστοί) γαλβανισµένοι εν θερµώ, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. Αποκλείονται ιστοί κατασκευασµένοι από 
αλουµίνιο, ξύλο, οπλισµένο σκυρόδεµα κλπ. 
Οι ιστοί θα έχουν ύψος 8, 10, 12, 15 και 18 µ. σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-2. 
Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (taper) µε σχή-
µα διατοµής oκταγωνικό ή κυκλικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτω-
ση θα είναι ίσο προς 4mm, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµι-
κού υπολογισµού του ιστού. Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, 
αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε 
λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης 
τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. 
Η διαµόρφωση του ανώτατου άκρου των ιστών δηλ. διάµετρος και µήκος αυτού σε 
σχέση µε τον τύπο των χρησιµοποιουµένων φωτιστικών (επικαθήµενα ή φωτιστικά 
βραχίονα), θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-2. 
 
Ο κορµός των ιστών µέχρι και ύψος 12µ. θα είναι κατασκευασµένος χωρίς ενδιάµεση 
ένωση. 
Στους ιστούς µε µεγαλύτερο ύψος (15µ. και 18µ.) επιτρέπεται µόνον µία ενδιάµεση 
ένωση. Η ένωση αυτή θα γίνεται µε σφικτή συναρµογή, η οποία δεν θα επιτρέπει την 
περιστροφή, κλίση ή ταλάντωση του επάνω µέρος του ιστού. Απαγορεύεται 
ενδιάµεση ένωση µε συγκόλληση. Η ενδιάµεση ένωση θα έχει τουλάχιστον την ίδια 
αντοχή µε αυτήν του κορµού του ιστού. Τα δύο τεµάχια του κορµού θα είναι 
γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Απαγορεύεται η χρήση 
«ψυχρού» γαλβανίσµατος. 
  
Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών 
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. 
Οι διαστάσεις της θύρας θα επιλέγονται από τον πίνακα διαστάσεων µεταλλικών θυ-
ρών της ΕΝ 40-2 παράγραφος 4. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 
300 mm και αντίστοιχου πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά δε σύµφωνα µε τον πίνακα 
της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.  Η ελάχιστη απόσταση του κάτω 
άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση της 
αντοχής του ιστού στην  περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση 
µε έλασµα κατάλληλου πάχους ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το 
αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους 
υπολογισµούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τµήµα αυτού, όπου υπάρχει θυρίδα, 
ευρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης 
ελάσµατος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ' ελάχιστον 200mm 
στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλεί-
νει µε κατάλληλο κάλυµµα από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος ίδιο µε τον υπό-
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λοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊ-
στού. Η στερέωσή και η ασφάλιση της θύρας θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες ή 
µάνδαλα, που δεν θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει 
στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Επι πλέον η θύρα θα ασφαλίζεται µε 
αλυσίδα. 
Ο ιστός (εσωτερικά και εξωτερικά) και όλα του εξαρτήµατα του (βραχίονες, πλάκα 
έδρασης, θυρίδα, αγκυρόβιδες κλπ.) θα γαλβανίζονται εν θερµώ σύµφωνα µε το σχε-
τικό άρθρο του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4.1. Πριν το γαλβάνισµα θα γίνεται καλή προετοιµασία 
των επιφανειών µε απόξεση, τρόχισµα και χηµικό καθαρισµό. Το γαλβάνισµα θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 729, DIN 50976/E/1988, ASTM A-123 & 
GR-181 (∆ΕΗ). Το πάχος της επικάλυψης, σύµφωνα µε το πρότυπο  ISO 1461 – 
1973 F και την προδιαγραφή NF A 91 – 122, θα είναι 500 gr/m² ή 60 µm, εκτός και αν 
η µελέτη προβλέπει ισχυρότερη προστασία. 
Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρνει τους κοχλίες 
αγκύρωσης για τη στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, 
την «κατακορύφωση» (αλφάδιασµα) και την σύσφιγξη των κοχλιών, θα γίνεται 
πλήρωση του κενού ανάµεσα από το πέλµα και την βάση µε µή συρρικνούµενη 
τσιµεντοκονία. Τα σπειρώµατα των κοχλιών θα προστατεύονται µε καλύµµατα από 
αλουµίνιο. 
 
1.2.  Τυπικοί σιδηροϊστοί ύψους 10µ.  
 
Ο κορµός του ιστού θα έχει ύψος 10µ. και θα κατασκευασθεί από έλασµα St37.2 
πάχους 5mm. Ο κορµός θα έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε διατοµή κανονικό 
οκτάγωνο. Στην βάση του ιστού η οκταγωνική διατοµή θα εγγράφεται σε κύκλο 
διαµέτρου 156mm και στην κορυφή σε κύκλο διαµέτρου 62mm.  
Ο κορµός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400 mm και πάχους 
15mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σε αυτή. Η στήριξη του  κορµού θα ενισχυθεί µε 
τέσσερα (4) συγκολληµένα πτερύγια πάχους 10mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου 
ύψους 200 mm και βάσης 100 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέ-
τρου 100 mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέ-
σσερις (4) κυκλικές οπές Φ 30 mm τοποθετηµένες στις κορυφές τετραγώνου 
πλευράς 280mm για την στερέωση του ιστού µε κοχλίες αγκύρωσης (αγκυρόβιδες). 
Γίνονται δεκτές και οπές σχήµατος "οβάλ" Φ30Χ60mm κατά παρέκκλιση των εµφανι-
ζοµένων κυκλικών οπών του σχήµατος 8 της ΕΝ 40-2. 
Οι αγκυρόβιδες θα είναι χαλύβδινες St500S Φ25mm και µήκος 750mm και στην 
κορυφή θα φέρουν σπείρωµα Μ24Χ150mm. Οι αγκυρόβιδες πακτώνονται σε βάση 
από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ελάχιστο βάθος 600mm. Οι τέσσερις κοχλίες τοποθε-
τούνται σε διάταξη τετραγώνου µε απόσταση µεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση 
προς 300mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 
30Χ30Χ3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα 
έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και «χιαστί» κάτω 
από το σπείρωµά τους. Το άκρο κάθε αγκυρόβιδας (περιοχή σπειρώµατος) θα 
γαλβανίζεται σε µήκος >200mm. 
 

1.3. Τυπικοί Σιδηροϊστοί ύψους 12µ. 
 
Ο κορµός του ιστού θα έχει ύψος 12µ. και θα κατασκευασθεί από έλασµα St37.2 
πάχους 5mm. Ο κορµός θα έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε διατοµή κανονικό 
οκτάγωνο. Στην βάση του ιστού η οκταγωνική διατοµή θα εγγράφεται σε κύκλο 
Φ220mm και στην κορυφή σε κύκλο Φ90 ή Φ62mm.  
Ο κορµός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400mm και πάχους 
20mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σε αυτή. Η στήριξη του  κορµού θα ενισχυθεί µε 
τέσσερα (4) συγκολληµένα πτερύγια πάχους 10mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου 
ύψους 200mm και βάσης 90mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέτρου 
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100 mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις 
(4) κυκλικές οπές Φ30mm τοποθετηµένες στις κορυφές τετραγώνου πλευράς 300mm 
για την στερέωση του ιστού µε κοχλίες αγκύρωσης (αγκυρόβιδες). Γίνονται δεκτές και 
οπές σχήµατος «οβάλ» Φ30Χ60mm κατά παρέκκλιση των εµφανιζοµένων κυκλικών 
οπών του σχήµατος 8 της ΕΝ 40-2. 
Οι αγκυρόβιδες θα είναι χαλύβδινες St500S Φ25mm και µήκος 950mm και στην 
κορυφή θα φέρουν σπείρωµα Μ24Χ150mm. Οι αγκυρόβιδες πακτώνονται σε βάση 
από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ελάχιστο βάθος 800mm. Οι τέσσερις κοχλίες τοποθε-
τούνται σε διάταξη τετραγώνου µε απόσταση µεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση 
προς 300mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 
30Χ30Χ3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα 
έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και «χιαστί» κάτω 
από το σπείρωµά τους. Το άκρο κάθε αγκυρόβιδας (περιοχή σπειρώµατος) θα 
γαλβανίζεται σε µήκος >200mm. 
 
1.4. Τυπικοί σιδηροϊστοί ύψους 15µ. 
  
Ο κορµός του ιστού θα έχει ύψος 15µ. και θα κατασκευασθεί από έλασµα St37.2 
πάχους 5mm. Ο κορµός θα έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε διατοµή κανονικό 
οκτάγωνο. Στην βάση του ιστού η οκταγωνική διατοµή θα εγγράφεται σε κύκλο 
Φ240mm και στην κορυφή σε κύκλο Φ90mm.  
Ο κορµός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 500X500mm και πάχους 
20mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σε αυτή. Η στήριξη του  κορµού θα ενισχυθεί µε 
τέσσερα (4) συγκολληµένα πτερύγια πάχους 15 mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου 
ύψους 250mm και βάσης 125mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέ-
τρου 100 mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέ-
σσερις (4) κυκλικές οπές Φ32mm τοποθετηµένες στις κορυφές τετραγώνου πλευράς 
380mm για την στερέωση του ιστού µε κοχλίες αγκύρωσης (αγκυρόβιδες). Γίνονται 
δεκτές και οπές σχήµατος «οβάλ» Φ32Χ64mm κατά παρέκκλιση των εµφανιζοµένων 
κυκλικών οπών του σχήµατος 8 της ΕΝ 40-2. 
Οι αγκυρόβιδες θα είναι χαλύβδινες St500S Φ28mm και µήκος 950mm και στην 
κορυφή θα φέρουν σπείρωµα Μ27Χ150mm. Οι αγκυρόβιδες πακτώνονται σε βάση 
από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ελάχιστο βάθος 800mm. Οι τέσσερις κοχλίες τοποθε-
τούνται σε διάταξη τετραγώνου µε απόσταση µεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση 
προς 400mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 
30Χ3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα έ-
χουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και «χιαστί» κάτω 
από το σπείρωµά τους. Το άκρο κάθε αγκυρόβιδας (περιοχή σπειρώµατος) θα 
γαλβανίζεται σε µήκος >200mm. 
 
1.5. Ιστοί διαφορετικής κατασκευής 
 
Εναλλακτικά, για όλα τα ανωτέρω περιγραφόµενα ύψη ιστών, θα γίνονται  δεκτοί 
ιστοί εδραζόµενοι σε χαλύβδινες πλάκες χωρίς ενισχυτικά πτερύγια στήριξης, εφόσον 
οι ιστοί είναι βιοµηχανικής παραγωγής και η βιοµηχανία παραγωγής τους είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance), σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 9001 σχετικά µε την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης  και 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών,  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-8 
από διεθνώς Αναγνωρισµένο ή Κρατικό Εργαστήριο. 
Επίσης, το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάµετρος και το µήκος των κοχλιών 
αγκύρωσης θα επιλέγονται βάσει των αναλυτικών υπολογισµών, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και ΕΝ 40-7. 
 
2. Βάσεις Ιστών Οδοφωτισµού 
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Οι βάσεις των ιστών τοποθετούνται ή κατασκευάζονται στη κεντρική νησίδα, στις 
πλευρές του δρόµου (έρεισµα) και τα πεζοδρόµια. 
Οι βάσεις θα κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι λεπτοµέρειες 
κατασκευής και τοποθέτησης των βάσεων αυτών δίνονται στα Πρότυπα Kατασκευής 
Έργων (Π.Κ.Ε.) της ΕΟΑΕ. Εάν δεν υπάρχουν θα µελετώνται και θα σχεδιάζονται 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 & 6. 
Υπάρχουν δύο τύποι βάσεων, οι ορθογώνιες και οι κυλινδρικές (πασσαλοι). 
Για τις κυλινδρικές βάσεις (πασσάλους) θα πρέπει να εκπονείται ειδική δοµοστατική 
µελέτη µε βάσει τα γεωλογκιά χαρακτηριστικά του εδάφους θεµελίωσης 
(επιτρεπόµενη τάση κλπ.). 
 
Σε θέσεις µε δυσκολίες κατασκευής, οι ιστοί µπορούν να στηριχθούν σε 
πασσαλοτοιχίες ή τοίχους αντιστήριξης. Για τις στηρίξεις αυτές δίνονται λεπτοµέρειες 
κατασκευής στα Π.Κ.Ε.της ΕΟΑΕ ή αν δεν υπάρχουν θα µελετώνται και θα 
σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 & 6. 
Οι ιστοί για τον φωτισµό των γεφυρών και άνω διαβάσεων θα τοποθετούνται έξω α-
πό τα στηθαία ασφαλείας. Για την στήριξη των ιστών αυτών θα εφαρµόζονται οι σχε-
τικές λεπτοµέρειες των Π.Κ.Ε της ΕΟΑΕ. ή εάν δεν υπάρχουν θα µελετώνται και θα 
σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 – 2 & 6. 
 
2.1. Οι ορθογώνιες βάσεις των ιστών θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα είναι 
προκατασκευασµένες και θα έχουν ενσωµατωµένο το φρεάτιο για το τράβηγµα των 
καλωδίων 
 
Τυπικές Ορθογώνιες Βάσεις ιστών ύψους 12µ. 
Οι λεπτοµέρειες κατασκευής και η τοποθέτηση των βάσεων αυτών για ιστούς 
οδοφωτισµού ύψους 12µ. έχουν ως ακολούθως : 
Η βάση έχει διαστάσεις 2.0(Μ)Χ1.0(Π)Χ0.8(Υ)m και κατασκευάζεται από οπλ. 
σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό St500 σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ετης ΕΟΑΕ. 
Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του ιστού είναι από χάλυβα St500 Φ25mm και 
καταλήγουν σε σπείρωµα M24 στο άνω τους άκρο σε µήκος 150mm. Οι κοχλίες 
τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρά τετραγώνου (µεταξύ των κέντρων 
των κοχλιών) ίση προς 300mm και συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 30Χ30Χ3mm 
που είναι ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω σε αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη 
σχήµατος τετραγώνου στο επάνω µέρος των κοχλιών και χιαστί στο κάτω µέρος. Η 
διάταξη των κοχλιών (κλωβός) πακτώνονται στη βάση, σε ελάχιστο βάθος 500mm. 
Το επάνω µέρος των κοχλιών σε µήκος > 200mm, όπως επίσης και τα περικόχλια 
(δυο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και τα παρελκόµενα, προστατεύονται µε θερµό 
βαθύ γαλβανισµό µε φυγοκέντριση κατά DIN 50976 µε επικάλυψη ψευδαργύρου 
τουλάχιστον 400gr/mm² (55µm). 
Η βάση τοποθετείται σε σκάµµα καταλλήλων διαστάσεων και βάθους τουλάχιστον 
όσο το ύψος του (0.80m). Ακολούθως επιχώνεται µε καλή συµπίεση του εδάφους 
περιµετρικά. Η επάνω επιφάνεια της βάσης θα πρέπει να έρχεται στο ίδιο ύψος µε το 
φυσικό έδαφος. 
Η βάση του ιστού στερεώνεται στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω. Μετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών, γίνεται 
πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη 
τσιµεντοκονία (EMACO). Τα σπειρώµατα των κοχλιών προστατεύονται από 
οξείδωση και τραυµατισµούς µε καλύµµατα από αλουµίνιο. 
 
2.2. Οι κυλινδρικές βάσεις των ιστών (πάσσαλοι) θα είναι από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, θα κατασκευάζονται επί τόπου του έργου και θα έχουν ανεξάρτητο 
φρεάτιο για το τράβηγµα των καλωδίων. 
 
Τυπικός Πάσσαλος Ιστού ύψους 12µ. 
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Οι λεπτοµέρειες κατασκευής και η τοποθέτηση τυπικού πασσάλου για ιστό 
οδοφωτισµού ύψους 12µ. έχουν ως ακολούθως : 
Ο πάσσαλος έχει διαστάσεις Φ0.6(∆)Χ2.5(Υ)m και κατασκευάζεται από οπλ. 
σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό St500 σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ετης ΕΟΑΕ. Το έδαφος 
όπου θα θεµελιωθεί ο πάσσαλος θα πρέπει να είναι συνεκτικό. 
Στην θέση τοποθέτησης του πασσάλου διανοίγεται στο έδαφος, οπή διαµέτρου 
Φ0.60m και βάθους 2.50m µε γεωτρύπανο. Στον πυθµένα της τρύπας τοποθετείται 
αγωγός χαλκού γείωσης 25mm² µήκους 10m σε κουλούρα και το άκρο του κρατείται 
στην επιφάνεια του εδάφους. Στην οπή εισάγεται ο προκατασκευασµένος κλωβός 
οπλισµού και συγκρατείται σε ίσες αποστάσεις περιµετρικά από τα πλευρικά 
τοιχώµατα της τρύπας. Στο επάνω µέρος της οπής, τοποθετείται η διάταξη των 
κοχλιών αγκύρωσης, οι οποίοι αλφαδιάζονται και συγκρατούνται σταθερά στην 
επιφάνεια του εδάφους. Οι κοχλίες εξέχουν 150mm απο το επάνω µέρος. 
Ακολούθως στην οπή χύνεται σκυρόδεµα C20/25 µέχρι το χείλος. Ελέγχεται η θέση 
και το αλφάδιασµα των κοχλιών αγκύρωσης. 
Η διάταξη των κοχλιών αγκύρωσης του ιστού είναι ίδια µε αυτή που περιγράφηκε για 
την ορθογώνια βάση του ιστού ύψους 12m. 
Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος, η βάση του ιστού στερεώνεται στους 
κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω. Μετά το αλφάδιασµα και 
την σύσφιγξη των κοχλιών, γίνεται πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του 
ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία (EMACO). Τα σπειρώµατα των κοχλιών 
προστατεύονται από οξείδωση και τραυµατισµούς µε καλύµµατα από αλουµίνιο. 
 
3. Βραχίονες Φωτιστικών Σωµάτων  
 
Για τους βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα έχουν εφαρµογή τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 
Οι βραχίονες αυτοί θα κατασκευάζονται από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό 
περιλαίµιο (χοάνη) διαµέτρου d2 = Φ42 ή Φ60mm µε αντίστοιχα µήκη, σύµφωνα µε 
τα σχέδια 10a και 10b και τον σχετικό πίνακα της παραγράφου 7 του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε την ισχύουσα παρατήρηση της παραγράφου 1 του ιδίου 
προτύπου. 
   
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 της Απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  ΕΗ1/0/481/2.7.86, (ΦΕΚ 573Β/9.9.86) που έχει ως ακολούθως : 
Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός µονού ή διπλού βραχίονα για 
τα  φωτιστικά σώµατα. Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνα 
στερεωµένος στην κορυφή του ιστού µε ειδικό µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρ-
µολογούµενος µε µπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαµέτρου ανοξείδωτα 
ή µε συστολή κατάλληλων διαστάσεων. 
 
Η διάµετρος (Φ) του χαλυβδοσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωµάτων για 
διάφορα µήκη οριζόντιας προβολής (d) µεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού 
θα είναι ως ακολούθως : 
- Για d <= 2.50 µ. : θα είναι σωλήνα διαµέτρου Φ2" µε πάχος τοιχώµατος 3.65mm 
- Για 2.50 < d <= 3.00 µ. :  θα είναι σωλήνα διαµέτρου Φ3" µε πάχος τοιχώµατος 

4.05mm 
- Βραχίονες µεγαλύτεροι από 3.00 µ. δεν προβλέπονται. 
 
Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, τέτοιας 
διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο τµήµα 
του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική απόληξη 
για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40 – 2.7 ή 
σύµφωνα µε το φωτιστικό σώµα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση.  
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Μετά την κατασκευή ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν 
µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε µε πάχος ε-
πικάλυψης 500 gr/m² ή 60 µm. Τα σηµεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη 
χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς πριν από το γαλβάνισµα. Κάθε σκέλος του βρα-
χίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευµένης της κατασκευής βραχίονα 
µε συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων. 
Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράµµου σχήµατος οριζόντιας προβολής και κλίσεως ανα-
λόγου προς τη κλίση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό σώµα και η οποία 
θα κυµαίνεται µεταξύ 5° και 15° ( µοιρών). 
 
4. Ακροκιβώτια ιστών 
 
Τα ακροκιβώτια ιστών θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της Απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  ΕΗ1/Ο/481/2.7.86, (ΦΕΚ 573Β/9.9.86) που έχει ως ακολούθως : 
 Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτι-
στικών σωµάτων, κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου ή άκαυστο 
θερµοπλαστικό, το οποίο θα φέρει στο κάτω µέρος του διαιρούµενο κάλυµµα µε δύο 
οπές για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΥ 4Χ10mm². Στο επάνω µέρος θα φέρει δύο 
οπές για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΥ 4Χ2.5mm². Κάθε οπή θα διαθέτει µεταλλικό 
ή πλαστικό (από προπυλένιο ΡΡ) στυπιοθλίπτη µε στεγανοποιητικό ελαστικό 
δακτυλίδι.  
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν κλέµενς βιοµηχανικού τύπου απο άκαυστο 
θερµοπλαστικό διατοµής 4-16mm² για την σύνδεση των καλωδίων. Οι κλέµενς θα εί-
ναι στηριγµένοι σταθερά επάνω στη βάση και µεταξύ αυτών και του σώµατος του 
ακροκιβωτίου θα µεσολαβεί κατάλληλη µόνωση. Θα υπάρχουν ασφαλειοαποζεύκτες 
τύπου ράγας 18mm ή ασφαλειοθήκες µε κυλινδρικές ασφάλειες Φ10Χ38mm ή 
αυτόµατοι µαγνητοθερµικοί διακόπτες τύπου ράγας 18mm. Επίσης θα υπάρχουν ο-
ρειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα 
του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλες κλπ. για την 
σύνδεση των αγωγών γείωσης του ακροκιβωτίου και των φωτιστικών σωµάτων. 
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε στηρίγµατα στο εσωτερικό του ιστού µε τη βοήθεια 
ορειχάλκινων ή ανοξείδωτων κοχλιών και θα κλείνεται µε στεγανό κάλυµµα. Το 
κάλυµµα θα φέρει περιµετρική εσοχή µε ελαστικό παρέµβυσµα και στερεώνεται µε ο-
ρειχάλκινους κοχλίες. 
Εκτός από τον τύπο του ακροκιβωτίου που περιγράφηκε, επιτρέπεται η χρήση 
τυποποιηµένων ακροκιβωτίων κατασκευασµένο από αναγνωρισµένο οίκο 
κατασκευής, από κράµα αλουµινίου ή θερµοπλαστικό, στεγανό µε βαθµό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44.  
 
5. Φωτιστικά Σώµατα Βραχίονα και Λαµπτήρες 
 
Τα φωτιστικά σώµατα οδικού φωτισµού θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
και θα προορίζονται για λαµπτήρες : 
  - Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP), τύπου CUT-OFF  ή εάν απαιτείται από την 

µελέτη 
  - Νατρίου Χαµηλής Πίεσης (NaLP), τύπου SEMI CUT-OFF 
 
Για τα φωτιστικά σώµατα, όπως και τους λαµπτήρες, σύµφωνα µε την Απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/28.12.94 ), µέχρι την έκδοση νέων 
προδιαγραφών θα ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3. 
Τα φωτιστικά θα είναι ειδικού τύπου για οδοφωτισµό, πλήρη µε όλα τα όργανα 
έναυσης, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 για τον χώρο του 
λαµπτήρα & ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών. 
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Γίνονται δεκτά φωτιστικά σώµατα εγχώρια ή κατασκευαζόµενα σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα κελύφη των φωτιστικών σωµάτων µπορεί να απαρτίζονται από περισσότερο του 
ενός τεµάχια (πολυµελή) χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι ενιαία (µονοµελή) . 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Να. Υ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς. 
 
Σε περίπτωση χρήσης λαµπτήρων Νατρίου Υψηλής Πιέσεως αυξηµένης φωτεινής 
ροής (σχετικά  µε τους συνήθης λαµπτήρες ) ενδεικτικών τύπων  
 - SON  Plus ή SON -T Plus (αντί για SOT ή SON-T )  
 - NAV E Super ή NAV T Super (αντί για NAV E De Luxe ή NAV T De Luxe)  
τότε είναι δυνατό η αυξηµένη απόδοση του λαµπτήρα να λαµβάνεται υπόψη στον 
υπολογισµό της εγκατάστασης για την αναπροσαρµογή της απόστασης µεταξύ των 
ιστών. 
 
Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων  Να .Υ.Π. θα είναι ίσος 
προς 15.000 ώρες λειτουργίας . 
 
Ως “οικονοµική ζωή” (Τe) των λαµπτήρων ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας µίας 
εγκατάστασης, στον οποίο ο διατηρούµενος φωτισµός, σαν αποτέλεσµα της µείωσης 
φωτεινής ροής (σε σχέση µε την ονοµαστική φωτεινή ροή του λαµπτήρα στις 100 
ώρες λειτουργίας) σε συνδυασµό µε τις αστοχίες λαµπτήρων, είναι κατά ελάχιστο 
70% του φωτισµού σχεδιασµού της εγκατάστασης. 
 
∆ηλαδή αν σε χρόνο Τe το ποσοστό της διατηρούµενης φωτεινής ροής (Lumen 
Maintenance) είναι PIM(Τe), και το ποσοστό των διατηρούµενων σε ζωή λαµπτήρων 
(Life expectancy) είναι PIE(Τe) τότε θα πρέπει να είναι PIM(Τe) x P IE(Τe) =70%. 
 
Για  την περίπτωση που το εργοστάσιο κατασκευής έχει να κάνει εκτεταµένες 
σχετικές έρευνες και έχει συντάξει διαγράµµατα εύρους διακύµανσης των PIM και P IE   

τότε για την χρήση στον παραπάνω τύπο θα λαµβάνονται οι µέσοι όροι των PIM και 
PIE των αντίστοιχων διαγραµµάτων. 
 
6. Ηλεκτρικό ∆ίκτυο 

 
Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε πίλλαρ (πίνακα διανοµής) µέχρι τους ιστούς, που τρο-
φοδοτεί θα είναι υπόγειο. Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν µέσα σε ηλεκτρολογικές 
σωλήνες, στο έρεισµα του αυτοκινητοδρόµου. 
 
Οι ηλεκ. σωλήνες θα είναι πλαστικοί πολυαιθυλενίου ΡΕ εξωτερικής διαµέτρου 
90mm, ονοµαστικής πίεσης 6 bars, µε πάχος 4.3mm, µε βάρος 1.2kgr/m και από 
πλευράς προδιαγραφών υλικού σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νόρµα prEN 12201-2. 
Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. Ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων θα γίνεται µε εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, σύµφωνα µε τής 
οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να αποκλείεται η παραµόρφωσή τους λόγω 
φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω διάβρωσης του εδάφους. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µε αυτογενή συγκόλληση ή µε 
µουφάρισµα, έτσι ώστε η επιτυγχανόµενη σύνδεση να είναι στεγανή, λεία εσωτερικά, 
χωρίς αποµείωση της διατοµής και χωρίς µείωση της αντοχής των τοιχωµάτων. 
Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το µήκος του θα είναι στεγανό µε λείες 
εσωτερικές επιφάνειες. 
Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται εξ’ αρχής γαλβανισµένο σύρµα Φ2mm για την έλξη 
των καλωδίων στο µέλλον. 
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Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόµων θα προβλέπονται πάντοτε δύο σωλήνες PE 
Φ90mm ή γαλβ. σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου Φ3”, ανάλογα µε το βάθος 
εγκατάστασης. Οι σωλήνες στη περίπτωση αυτή θα εγκιβωτίζονται µέσα σε οπλισµέ-
νο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες κατασκευής των Π.Κ.Ε της ΕΟΑΕ . Τα 
άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 
 
Για την εγκατάσταση (τράβηγµα) των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα 
προβλεφθούν φρεάτια. Σε κάθε προκατασκευασµένη βάση ιστού υπάρχει 
ενσωµατωµένο φρεάτιο που χρησιµεύει ως φρεάτιο έλξης και διακλάδωσης. Επίσης 
προβλέπονται µεµονωµένα φρεάτια έλξης στις εγκάρσιες διελεύσεις δρόµων, για την 
προσέγγιση του πρώτου φωτιστικού σώµατος κλπ. 
 
Τα µεµονωµένα αυτά φρεάτια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες 
κατασκευής των Π.Κ.Ε της ΕΟΑΕ. Τα φρεάτια θα κατασκευάζονται µε υδατοστεγές 
οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τοιχωµάτων 15 cm τουλάχιστον. Τα φρεάτια θα 
φέρουν περιµετρικό πλαίσιο και κάλυµµα. Το περιµετρικό πλαίσιο θα είναι 
εγκιβωτισµένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη του 
καλύµµατος. Το κάλυµµα και το πλαίσιο θα είναι ελαφρού τύπου κατασκευασµένο 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) και η όλη κατασκευή θα είναι πλήρως στεγανή. 
Η αντοχή του καλύµµατος θα είναι κατηγορίας Β125 (125kN) και θα διαθέτει µία ή 
δύο χειρολαβές µη προεξέχουσες. Οι διαστάσεις των καλυµµάτων θα πρέπει να είναι 
τυποποιηµένες. Τα καλύµµατα θα έχουν διαστάσεις περίπου ίδιες µε το ελεύθερο 
άνοιγµα των φρεατίων. Ειδικά το κάλυµµα του φρεατίου σύνδεσης θα πρέπει να 
επιτρέπει την άνετη εργασία τεχνίτη µέσα στο φρεάτιο σε όρθια στάση. Τα φρεάτια 
θα είναι στεγανά σε όλη την επιφάνεια. 
 
Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε καλώδια τύπου ΝΥΥ 4X10mm².  
Στις ηλεκ. σωληνώσεις εγκαθίστανται µόνον καλώδια οδικού φωτισµού. Επιτρέπεται 
στον ίδιο σωλήνα να τοποθετηθούν και καλώδια τροφοδότησης ηλεκτρικών βανών 
άρδευσης. Σε κάθε περίπτωση η µέγιστη κάλυψη των καλωδίων µέσα στην σωλήνα 
θα είναι 40% σε διατοµή και 60% σε διάµετρο. 
 
Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα κυτία 
διακλάδωσης - σύνδεσης (ακροκιβώτια) των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει 
σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του 
επόµενου ιστού. 
Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωµατωµένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται 
µήκος καλωδίου τουλάχιστον 1m. 
Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το κυτίο σύνδεσης 
του ιστού, θα γίνεται µε καλώδιο τύπου ΝΥSLYO (εύκαµπτο NYY) διατοµής 
4Χ1.5mm². 
 
7. Γειώσεις 
 

Για την γείωση της εγκατάστασης φωτισµού θα προβλεφθεί γυµνός χάλκινος αγωγός 
πολύκλωνος διατοµής 25mm², ο οποίος θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα 
οδεύει παράλληλα (στην ίδια τάφρο) µε τις ηλεκ. σωληνώσεις. 
 
Ο ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης µέσα στην θυρίδα. Η γείωση θα 
γίνεται µε γυµνό χάλκινο αγωγό διατοµής 25mm². Η σύνδεση των δυο αγωγών θα 
γίνεται µε τη βοήθεια σφιγκτήρων µέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού από 
όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 
 
Το κυτίο σύνδεσης (ακροκιβώτιο) του ιστού θα γειώνεται στον κοχλία γείωσης του 
ιστού µε αγωγό διατοµής 6mm². 
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Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στις πλάκες γείωσης. Πλάκες γείωσης προβλέπονται 
στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής καθώς και σε κάθε πίλλαρ. Οι πλάκες 
γείωσης θα κατασκευαστούν από πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm και θα 
εγκατασταθούν µέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 1m. 
 
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στον ζυγό γείωσης του πίλλαρ. Το πίλλαρ θα 
γειώνεται τοπικά µε χαλύβδινη επιχαλκωµένη ράβδο γείωσης St/E-Cu 
Φ17mmΧ1.5m ή πλάκα χαλκού 500Χ500Χ5mm  Η ράβδος ή η πλάκα συνδέεται µε 
τον ζυγό γείωσης µε χάλκινο αγωγό 25mm². 
  
8. Μεταλλικό Κιβώτιο Ηλεκτροφωτισµού (Πίλλαρ) 
 

Το Πίλλαρ θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
ΕΗ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573Β/9.9.86), που έχει ως ακολούθως: 
 
Κάθε Πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο µέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο 
µετρητής της ∆ΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισµός Ακουστικής Συχνότητας) και 
στο άλλο ή στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραµµών. 
 
Για την περίπτωση έργων που το Πίλλαρ τροφοδοτηθεί µε χαµηλή τάση από υπο-
σταθµό υποβιβασµού τάσης τότε δεν απαιτείται ο µετρητής της ∆ΕΗ. Το ίδιο ισχύει 
για την περίπτωση ηλεκτροφωτισµού των οδών πρόσβασης των σηράγγων. 
 
Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόµατα και οι εντολές ενεργοποίησης του φωτισµού 
θα δίνονται από την συσκευή ΤΑΣ, από χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό 
φωτοκύτταρο. Οι εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόµους ισχύος που 
θα ελέγχουν κάθε επί µέρους κύκλωµα φωτισµού. 
Το φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα διαθέτει 
ρύθµιση στάθµης φωτισµού (σε lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. Το 
φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε σηµείο που δεν θα επηρεάζεται από τον 
οδοφωτισµό. 
Ο ηλεκτροφωτισµός των οδών πρόσβασης των σηράγγων, θα ελέγχεται από το 
σύστηµα ελέγχου φωτισµού της σήραγγας. 
 
Το pillar θα είναι ηλεκτρικός πίνακας βαρέως βιοµηχανικού τύπου, στεγανός µε 
βαθµό προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  
 
Το pillar θα κατασκευάζεται µε πλαίσιο από σιδηρογωνίες και µε µαύρη λαµαρίνα 
(ντεκαπέ) πάχους 2mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερµώ, εσωτερικά 
και εξωτερικά. 
Το θερµό γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF 
(Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια : 
α)  Προετοιµασία της µεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισµός από βρωµιές, λιπαντικά 

και αποξείδωση από σκουριές κλπ. 
β) Προστασία της µεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισµός και προστασία 

της επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιµασία για γαλβάνισµα µε ειδικές ρητίνες. 
 γ)  Θερµό γαλβάνισµα µε εµβάπτιση σε λειωµένο ψευδάργυρο 
 δ) Τελική επεξεργασία (finishing): ψύξη, αποµάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσµατος, 

επιθεώρηση κλπ. 
Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² 
(50µm) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN50976/E/1988.  
 Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σηµεία κλπ. 
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Μετά το θερµό γαλβάνισµα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 
α) βαφή µε αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισµένη 

λαµαρίνα. 
 β) τελική βαφή µε δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος γκρι δύο συστατικών µε 

συνολικό ελάχιστο πάχος 250µm. 
Επίσης θα δίνεται εγγύηση 10 ετών πρόσφυσης της βαφής στο θερµό γαλβάνισµα. 
  
Αντί για γαλβανισµένη λαµαρίνα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανοξείδωτη λαµαρίνα 
AISI 304 πάχους 1.5mm. Η βαφή θα γίνεται µε ανάλογες προδιαγραφές για ανωξ. 
λαµαρίνα. 
 
Οι εξωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι κατ’ ελάχιστον : πλάτος 
1.45m, ύψος 1.30m και βάθος 0.40m. Το πίλλαρ θα αποτελείται από δύο µέρη τα ο-
ποία θα κλείνουν µε χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται µε λαµαρίνα πά-
χους 2mm σε δύο χώρους. 
Ο ένας προς τα αριστερά, θα έχει πλάτος 0.60m και θα προορίζεται για τον µετρητή 
και τον δέκτη ΤΑΣ της ∆ΕΗ και ο άλλος δεξιά για την ηλεκτρική διανοµή. 
 
Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφά-
πτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του πίλλαρ ώστε 
να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει δίριχτη 
στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. 
 
Στην µπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρος διανοµής) θα τοποθετηθεί 
µεταλλική εγχάρακτη πινακίδα διαστάσεων 40Χ30cm που θα αναφέρει "ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε. - Ηλεκτροφωτισµός - Μη ρυπαίνετε Ν. 2147". Η πινακίδα θα στηριχθεί µε 
4 βίδες ή περτσίνια. 
 
Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεµα C20/25 υπερυψωµένη κατά 
40cm τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από 
πληµµύρα. Στην βάση του πίλλαρ θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των 
καλωδίων. Στο σηµείο επαφής του µε τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία 
πάχους L 50X5mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη στη σιδηρογωνία 
τριγωνική λάµα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια που 
θα είναι ενσωµατωµένα στη βάση από σκυρόδεµα. Το πίλλαρ πρέπει να µπορεί να 
αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση. 
 
Το πίλλαρ θα είναι συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει 
άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων µεταξύ των ορ-
γάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί µεγάλη σηµασία στη καλή και σύµµετρη εµ-
φάνισή του.  
 
Στον χώρο που προορίζεται για τη ∆ΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµέ-
νη µε κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήµατος Π (που θα 
κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα διαστάσεων 30X20X2 mm) 
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2mm για την στερέωση των οργάνων 
της ∆ΕΗ. Η λαµαρίνα στο χώρο της ∆ΕΗ θα έχει ύψος 0.60m και πλάτος 0.40m και οι 
οδηγοί της θα βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. 
Στο χώρο που προορίζεται για τις διανοµές θα υπάρχει, στερεωµένη µε τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισµένη λαµαρίνα ύψους 1.10m πλάτους 0.60m 
και πάχους 2mm για τη στερέωση των διανοµών. 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\H-M ΕΓΚΑΤΑΣΤ.doc                       C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 18 από 27 
 

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και θα υπάρχουν δύο 
διαφορετικά, το ένα για τον χώρο της ∆ΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανοµής. Το 
ζεύγος αυτό των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας. 
 
Στο δεξιό µέρος του πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανοµή που θα 
περιλαµβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων φωτισµού. 
Η διανοµή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό πίνακα ΙΡ44 κατασκευασµένο από 
βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώ-
στε να χωρούν άνετα όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Ο πίνακας θα φέρει οπές µε 
τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη 
∆ΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων 
προς το δίκτυο. 
Το κιβώτιο θα περιέχει : 
 - Γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN 49290 
 - Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 
 - Αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες κατά VDE 0611 
 - Ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού κατά VDΕ 0660 
 - Ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όπου προβλέπεται τέτοιος) 
 - Χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050 
 - Χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όπου προβλέπεται) 
 - Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462 

- Λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα». 
 
Στο κάτω µέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεµοσειρές σύνδεσης των καλω-
δίων. 
 
Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώµατος θα είναι η εξής : 
 - Γενικός τριπολικός διακόπτης 
 - Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης 
 - Μαγνητοθερµικός διακόπτης για κάθε κύκλωµα φωτισµού 
 - Ηλεκτρονόµος ισχύος για κάθε κύκλωµα φωτισµού 
 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύµµετρη εµφάνιση της διανοµής και θα τηρηθούν 
οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: 
 α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ θα είναι από το κάτω µέρος εφόσον 

η τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι, από το πάνω µέρος µε τους κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες. 

 β) Η εσωτερική συνδεσµολογία θα είναι άριστα κατασκευασµένη από τεχνική και 
αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι µονόκλωνα θα ακολουθούν ευ-
θείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά σφιγµένα στις κλέµενς των οργάνων 
και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 

 γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται µε εκείνα της διανοµής µε κλέµενς βαρέως 
τύπου ράγας, και θα έχουν την κατάλληλη διατοµή ώστε να φορτίζονται χωρίς 
κίνδυνο βλάβης µε τη µέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 
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ΜΕΡΟΣ Β : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
1. Υψηλοί ιστοί (πυλώνες) Κινητής Κεφαλής ή Κατακλινόµενοι 
 
Οι υψηλοί ιστοί χρησιµοποιούνται στον ηλεκτροφωτισµό ανοικτών χώρων όπως : 
χοανών σταθµών διοδίων, ανισόπεδων κυκλοφοριακών κόµβων δυσχερούς µορφής 
που απαιτούν ειδική εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού (Flood Lighting), Σταθµούς 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Χώρους Στάθµευσης κά. 
 
Οι υψηλοί ιστοί (High Masts) θα είναι ύψους 20 έως 35m (κατά προτίµηση τεσσάρων 
µεγεθών 20, 25, 30 και 35m). 
 
Πριν να γίνει οποιαδήποτε παραγγελία υψηλού ιστού από τον Ανάδοχο αυτός θα 
υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία  Επίβλεψης της ΕΟΑΕ τον υπολογισµό του 
ιστού σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις ΟΣΜΕΟ. 
 
Επί πλέον θα τηρούνται και τα αναφερόµενα παρακάτω: 
 
Οι υψηλοί ιστοί θα είναι δύο τύπων : Κινητής Κεφαλής ή Ανακλινόµενοι / 
Κατακλινόµενοι.  
Θα κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασµα θερµής εξέλασης σε τµήµατα κατάλληλου 
µήκους, τα οποία θα είναι σχήµατος κόλουρου πυραµίδας και θα συναρµολογούνται 
µε σφήνωση (SLIP JOINT) του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο. Εξαίρεση θα αποτελεί 
το τµήµα της βάσης στην περίπτωση Ανακλινόµενοι/ Κατακλίνοµενοι ιστού που θα 
είναι τετραγωνικής διατοµής. 
 
Τα παραπάνω τεµάχια θα έχουν µεταξύ τους επικάλυψη µήκους τουλάχιστον ίσου µε 
150% την διάµετρο του ιστού στη θέση σύνδεσης των τεµαχίων και πάντως όχι 
µικρότερο των 60cm. Τα χαλυβδοελάσµατα θα έχουν ηλεκτροσυγκολληθεί µε ραφή 
κατά προτίµηση κατά µήκος µίας ακµής ή γενέτειρας του κάθε τµήµατος . 
 
Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα, στην περίπτωση ιστού 
Κινητής Κεφαλής ή σε ειδικό κλωβό βάσης σε περίπτωση Ανακλινόµενου / 
Κατακλινόµενου ιστού, ο οποίος θα επιτρέπει την κατάκλιση ή ανάκλιση του ιστού. 
Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχουν πτερύγια ενίσχυσης στη θέση στήριξης του 
ιστού στη βάση, εκτός εάν από τον στατικό και δυναµικό υπολογισµό προκύπτει ότι 
αυτά δεν απαιτούνται.  Η βάση του ιστού (χαλύβδινη πλάκα ή κλωβός βάσης ) θα 
φέρει οπές για τη διέλευση των κοχλιών στήριξης . 
  
Κάθε έτοιµο τµήµα του υψηλού ιστού θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές των ιστών οδοφωτισµού, αλλά µε επικάλυψη γαλβανίσµατος 
τουλάχιστον 500gr/m² (70µm). 
 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου απαγορεύονται. Το πάχος του 
χαλύβδινου σωλήνα (τοίχωµα) του ιστού θα είναι τουλάχιστον 4mm ανεξάρτητα από 
τις απαιτήσεις του στατικού ή /και δυναµικού υπολογισµού. 
 
Θα προβλεφθούν κατάλληλες ενισχύσεις προκειµένου να αυξηθεί η αντοχή του ιστού 
κυρίως σε δυσµενείς θέσεις (π.χ. θύρα επίσκεψης). 
 
2. ∆ιαµόρφωση των κορυφών των ιστών 
 
 Η κορυφή του ιστού θα φέρει τα φωτιστικά σώµατα, τα οποία θα προσαρµόζονται σε 
αυτήν, ανάλογα µε τον τύπο του υψηλού ιστού που έχει επιλεγεί ως εξής : 
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α) Περίπτωση ιστών Κινητής Κεφαλής 
 
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστηµα ανάρτησης της κινητής κεφαλής η 
οποία θα φέρει τα φωτιστικά σώµατα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του 
ιστού µέχρι τη βάση του και θα αποτελείται από τµήµατα ώστε να είναι δυνατή η 
αποσυναρµολόγηση τους, όταν αυτή κατέβει στο έδαφος για λόγους συντήρησης 
µετά από την εγκατάσταση του όλου συστήµατος του ιστού. 
Το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει την 
δυνατότητα ρύθµισης κατανοµής του φωτισµού σε µία ή περισσότερες κατευθύνσεις, 
ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισµός του απαιτούµενου αριθµού φωτιστικών 
σωµάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση. 
Ολόκληρο το σύστηµα της κεφαλής θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των ιστών οδοφωτισµού, αλλά µε επικάλυψη γαλβανίσµατος 
τουλάχιστον 500gr/m² (70µm). 
Οι χρησιµοποιούµενες τροχαλίες θα είναι υπολογισµένες και κατάλληλες για τα 
συρµατόσχοινα. Τα συρµατόσχοινα θα είναι τύπου ανοξείδωτου χάλυβα που 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή αεροσκαφών . 
 
β) Περίπτωση Ανακλινόµενων / Κατακλινόµενων ιστών 
 
Το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων θα είναι σταθερά συνδεδεµένο µε 
την κεφαλή του ιστού και θα εξασφαλίζει την δυνατότητα ρύθµισης και κατανοµής του 
φωτισµού σε µία ή περισσότερες κατευθύνσεις, ώστε να είναι δυνατός ο 
προσανατολισµός του απαιτούµενου αριθµού φωτιστικών σωµάτων σε οποιαδήποτε 
ζώνη καθώς και η σταθερή στερέωση αυτών προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
Ολόκληρο το σύστηµα της κεφαλής θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των ιστών οδοφωτισµού, αλλά µε επικάλυψη γαλβανίσµατος 
τουλάχιστον 500gr/m² (70µm). 
 
3. Βάσεις και Μηχανισµοί των ιστών 
 
Η περιοχή έδρασης του ιστού ανάλογα µε τον τύπο του ιστού που έχει επιλεγεί θα 
διαµορφώνεται ως ακολούθως : 
 
α. Περίπτωση ιστών Κινητής Κεφαλής 
 
Στην βάση του ιστού ο κορµός θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένος σε χαλύβδινη πλάκα 
έδρασης  η οποία θα επιτρέπει τη στερέωση του ιστού στη βάση από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Στην χαλύβδινη πλάκα θα υπάρχουν πτερύγια ενίσχυσης της περιοχής 
στήριξης του  ιστού, τα οποία είναι δυνατό να παραλείπονται εάν ο στατικός και 
δυναµικός υπολογισµός του ιστού αποδεικνύει ότι αυτά δεν απαιτούνται. Η  πλάκα 
έδρασης θα φέρει οπές για τη διέλευση των κοχλιών στήριξης. 
Στην περιοχή έδρασης του ιστού και σε κατάλληλο ύψους από την επιφάνεια του 
εδάφους ο ιστός θα φέρει θύρα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει µια κλειδαριά 
ασφαλείας και εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα, 
καθώς και ο µηχανισµός ανόδου -καθόδου της κινητής κεφαλής του ιστού. 
Ο µηχανισµός αυτός περιλαµβάνει τον µειωτήρα, τα τύµπανα και το ανοξείδωτα 
συρµατόσχοινα που συνδέουν την κινητή κεφαλή µε τη βάση του ιστού και τα οποία 
θα υπολογίζονται µε συντελεστή ασφαλείας 6. 
 
Η λειτουργία του συστήµατος ανόδου - καθόδου της κινητής κεφαλής θα γίνεται µε 
την βοήθεια ανεξάρτητης φορητής ηλεκτροκίνητης µονάδας η οποία θα 
προσαρµόζεται στο µηχανικό ανόδου - καθόδου και η οποία θα τροφοδοτείται από 
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ρευµατοδότη που θα προβλέπεται στη στεγανή διανοµή που εγκαθίστανται µέσα στη 
βάση του ιστού . 
 
Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά τη φάση 
ανόδου και καθόδου της κεφαλής ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση 
τουλάχιστον 5µ. Το σύστηµα ανόδου - καθόδου της κεφαλής θα έχει ανυψωτική 
ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κινητής κεφαλής και η 
µέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήµατος θα πρέπει να προδιαγράφεται. 
 
Κάθε ανεξάρτητη οµάδα υψηλών ιστών (πχ. ενός σταθµού διοδίων που φωτίζεται µε 
υψηλούς ιστούς) θα εξοπλίζεται µε µία φορητή µονάδα µετάδοσης κίνησης στο 
µηχανισµό ανόδου-καθόδου της κινητής κεφαλής του ιστού. 
 
Τα καλώδια τροφοδοσίας των φωτιστικών σωµάτων (προβολέων) θα ξεκινούν από 
την στεγανή διανοµή που προβλέπεται µέσα στη βάση του ιστού και θα είναι 
κατάλληλα ώστε να µην στρέφονται και να µην φθείρονται και καταπονούνται  κατά 
το ανέβασµα και κατέβασµα της κεφαλής. 
 
β. Περίπτωση Ανακλινόµενων / Κατακλινόµενων ιστών 
 
Το κατώτερο µέρος του ιστού απαρτίζεται από τον ειδικό κλωβό βάσης πάνω στον 
οποίο στερεώνεται ο ιστός και ο οποίος περιλαµβάνει το µηχανισµό ανάκλισης/ 
κατάκλισης του ιστού µαζί µε όλα τα απαραίτητα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη. Ο 
κλωβός βάσης θα έχει τετραγωνική διατοµή και θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένος σε 
χαλύβδινη πλάκα έδρασης η οποία θα φέρει περιµετρικά οπές για την διέλευση των 
κοχλιών στήριξης καθώς και κεντρική οπή για την διέλευση των καλωδίων 
τροφοδοσίας των προβολέων. 
 
Για την ενίσχυση της στήριξης του κλωβού βάσης µε τη χαλύβδινη πλάκα έδρασης, 
αλλά και για την ασφάλιση του ιστού στην µόνιµη (κατακόρυφη) θέση λειτουργίας του 
θα προβλέπονται 8 τουλάχιστον ενισχυτικά πτερύγια τραπεζοειδούς µορφής τα 
οποία ηλεκτροσυγκολλούνται στην πλάκα  έδρασης και στη βάση. Τα πτερύγια θα 
φέρουν στο άνω µέρος τους εγκοπή µήκους περίπου 80mm. εντός της οποίας θα 
εισέρχεται ο ιστός για της ασφάλιση του όταν αυτός βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση  
 
Όλο το κατώτερο σταθερό µήκος του ιστού, συµπεριλαµβανοµένων των πτερυγίων 
ενίσχυσης και της µεταλλικής πλάκας έδρασης θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των ιστών οδοφωτισµού, αλλά µε επικάλυψη 
γαλβανίσµατος τουλάχιστον 500 gr/m² (70µm). 
 
Η ανάκλιση / κατάκλιση  του ιστού θα γίνεται µε ανεξάρτητη φορητή υδραυλική 
ηλεκτροκίνητη  µονάδα, η οποία θα προσαρµόζεται στον κλωβό βάσης του ιστού και 
η οποία θα απασφαλίζει τον ιστό από την κατακόρυφη θέση µε µικρό ανασήκωµα και 
στη συνέχεια θα επιτρέπει την ανάκλιση / κατάκλιση του ιστού, η οποία θα µπορεί να 
γίνεται µε σταθερή προκαθορισµένη ταχύτητα. 
 
Η φορητή µονάδα ανάκλισης / κατάκλισης των ιστών θα τροφοδοτείται µε 
ρευµατοδότη που θα προβλέπεται στη στεγανή διανοµή που εγκαθίστανται στη βάση 
του ιστού. Κάθε ανεξάρτητη οµάδα υψηλών ιστών (πχ. ενός σταθµού διοδίων που 
φωτίζεται µε υψηλούς ιστούς) θα εξοπλίζεται µε µια φορητή µονάδα ανάκλισης / 
κατάκλισης. 
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4. Βάσεις υψηλών ιστών από σκυρόδεµα 
 
Οι βάσεις για τους υψηλούς ιστούς θα κατασκευασθούν επί τόπου του έργου από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µε τον απαραίτητο οπλισµό από St500, που 
ικανοποιεί τις ανάγκες στατικής και δυναµικής αντοχής, ρηγµατώσεων κλπ. 
Οι βάσεις µπορεί να είναι ορθογώνιας ή κυλινδρικής µορφής (πάσσαλοι).  
Οι διαστάσεις και ο οπλισµός των βάσεων, θα είναι σύµφωνες µε την 
συµπληρωµατική Μελέτη Εφαρµογής του έργου. 
Σε κάθε βάση θα τοποθετείται το σύστηµα των κοχλιών αγκύρωσης, όπως αυτοί θα 
προκύψουν από τους υπολογισµούς του ιστού και της βάσης. 
Συνήθως οι κοχλίες αγκύρωσης έχουν κυκλική διάταξη, λόγω της κυκλικής ή 
πολυγωνικής µορφής της βάσης του ιστού. 
Οι κοχλίες θα συγκρατούνται σε κυκλική διάταξη, µε στεφάνια (φλάντζες) επάνω και 
κάτω, ώστε να σχηµατίσουν έναν άκαµπτο κλωβό. Ο κλωβός αυτός θα τοποθετηθεί 
µέσα στη βάση κατά τρόπο ώστε το επάνω τµήµα των κοχλιών µε το σπείρωµα να 
προεξέχει από την βάση. Το επάνω τµήµα των κοχλιών µήκους τουλάχιστον 30cm 
θα προστατεύεται µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα µε φυγοκέντριση κατά DIN 50976 µε 
επικάλυψη τουλάχιστον 400gr/m² (55µm). 
 
Θα προβλέπονται κάτω από την χαλύβδινη πλάκα του ιστού περικόχλια 
κατακορύφωσης, τα οποία θα συγκρατούνται στην θέση τους µε περικόχλια 
ασφαλείας (τύπου NYLOC) µετά την κατακορύφωση. 
  
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωση του, το διάκενο µεταξύ του 
επάνω µέρους βάσεως και του κάτω µέρους χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί 
µε µη συρρικνούµενο σκυρόδεµα (EMACO). Τα σπειρώµατα των κοχλιών 
προστατεύονται από οξείδωση και τραυµατισµούς µε καλύµµατα από αλουµίνιο ή 
πλαστικό. 
 
Στη βάση του ιστού θα τοποθετηθούν επίσης, πριν από την σκυροδέτηση, δύο 
πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες PVC Φ100mm για την διέλευση των καλωδίων. Οι 
σωλήνες θα οδεύουν από το κέντρο της επάνω επιφάνειας της βάσης προς το 
φρεάτιο καλωδίων του ιστού. 
 
5. Προβολείς υπαίθρου 
 
Για τον φωτισµό των ανοικτών χώρων (Area Lighting) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
προβολείς εγκατεστηµένοι πάνω σε υψηλούς ιστούς (πυλώνες). 
 
Οι προβολείς αυτοί θα είναι κατάλληλοι για µια ή δύο λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής 
πιέσεως NaHP 400W ή τέλος µια λυχνία NaHP 1kW. Οι προβολείς θα είναι 
ασύµµετρης στενής δέσµης. 
 
Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στο ύπαιθρο, θα έχει βαθµό 
στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ54 κατά IEC 598 και θα είναι ικανός για συνεχή 
λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από -10°C µέχρι +40°C. T α υλικά 
κατασκευής του θα είναι τέτοια ώστε να µην αλλοιώνονται µε την πάροδο του χρόνου 
και τις δυσµενείς εξωτερικές συνθήκες. 
 
Το κέλυφος του προβολέα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, µε λεία 
εξωτερική επιφάνεια. 
Τα κάτοπτρα του προβολέα θα είναι από υψηλής καθαρότητας (99,9%) αλουµίνιο, 
ανοδειωµένα ή στιλβωµένα και θα δηµιουργούν ασύµµετρη στενή δέσµη στο  
κατακόρυφο επίπεδο, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα παραπάνω. 
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Το στήριγµα του προβολέα θα είναι ισχυρής κατασκευής, γαλβανισµένο σε θερµό 
λουτρό και θα διαθέτει ενσωµατωµένο γωνιόµετρο που θα χρησιµοποιηθεί στη 
σκόπευση. Η στήριξη του προβολέα πάνω στην κεφαλή του υψηλού ιστού, θα γίνεται 
µέσω ασφαλιστικών διατάξεων που θα αποκλείουν το λύσιµο του, λόγω 
ταλαντώσεων, κραδασµών κλπ. 
 
Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα του 
προβολέα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
Το γυάλινο κάλυµµα του προβολέα θα είναι πάχους τουλάχιστον 5mm, άθραυστο και 
θα έχει ειδική επεξεργασία για αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό του προβολέα  ή τις χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Το κάλυµµα 
θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος µε ειδικά κλίπς µε ελατήριο, ώστε να αποκλείεται 
η απόσπασή του από το κέλυφος. 
 
Στο εσωτερικό του προβολέα θα υπάρχει λυχνιολαβή αντικραδασµικού τύπου από 
πορσελάνη, τύπου Ε 40 για την στήριξη της σωληνωτής λυχνίας. 
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται µέσω στυπιοθλίπτη, 
προσαρµοσµένου πάνω στο κέλυφος του. 
 
Κάθε προβολέας είναι πλήρης µε ενσωµατωµένο εξοπλισµό ελέγχου και έναυσης. 
Εναλλακτικά ο εξοπλισµός ελέγχου θα ενσωµατώνεται σε κυτίο κράµατος αλουµινίου 
µε βαθµό προστασίας ΙΡ 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού . 
 
Τα ηλεκτρικά αυτά όργανα είναι : 
 
α) Στραγγαλιστικό πηνίο (balast) 
Θα είναι κατάλληλο για λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 1000W ή 
400W, όπως και ο λαµπτήρας και για τάση λειτουργίας 230V/50 Hz. Θα είναι 
κατασκευασµένο κατά VDE 0712 και οι απώλειες του δεν θα υπερβαίνουν τα 60W 
(σε κρύα κατάσταση). 
 
β) Πυκνωτής διόρθωσης συνηµίτονου 
Ο πυκνωτής αυτός θα εξασφαλίζει την επίτευξη συντελεστή ισχύος (συνφ) 
µεγαλύτερου ή ίσου του 0.85. Ο πυκνωτής θα είναι κατασκευασµένος κατά VDE 560, 
θα έχει αντίσταση εκφόρτισης και θα είναι κατάλληλος για λειτουργία µε το 
στραγγαλιστικό πηνίο του προβολέα. 
 
 γ) Εναυστήρας (Starter) 
 Αυτός θα είναι ηλεκτρονικός και αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας . 
 
6. Λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 
 
Οι λυχνίες που θα χρησιµοποιηθούν στους προβολείς θα είναι ατµών νατρίου 
υψηλής πίεσης ισχύος 400 & 1000W, σωληνωτού τύπου, διαφανείς, µε κάλυκα 
τύπου Ε40. 
 
Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για τάση 230V/50 Hz, θα αποδίδουν 48000 & 
130000Im αντίστοιχα και θα έχουν ελάχιστο χρόνο «οικονοµικής ζωής» 12.000 ώρες. 
 
7. Στεγανές διανοµές µέσα σε υψηλούς ιστούς 
 
Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς 
θα γίνει από µία στεγανή διανοµή που εγκαθίστανται µέσα στη βάση του ιστού.  
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Κάθε στεγανή διανοµή θα  περιλαµβάνει : 
α)   Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο  
β) Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε µία θα 

περιλαµβάνει αυτόµατο µαγνητοθερµικό διακόπτη ή ασφαλειο-αποζεύκτη. Κάθε 
αναχώρηση θα τροφοδοτεί τον προβολέα µέσω των οργάνων έναυσης του, που 
είναι τοποθετηµένα µέσα σε στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού. 

 γ) Μια τριφασική αναχώρηση µε αυτόµατο µαγνητοθερµικό διακόπτη, που θα 
καταλήγει σε ρευµατοδότη για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της 
κινητής κεφαλής του ιστού. 

8. Πίλλαρ τροφοδότησης υψηλών ιστών 
 
Τα πίλλαρ αυτά θα τροφοδοτούν τους υψηλούς ιστούς και θα έχουν τόσες 
αναχωρήσεις όσοι και οι υψηλοί ιστοί που τροφοδοτούνται. Η κατασκευή των πίλλαρ 
και των στεγανών διανοµών µέσα σ΄ αυτά θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
των πίλλαρ του οδοφωτισµού. 
 
9. Ηλεκτρικό δίκτυο - Γειώσεις  
  
Το ηλεκτρικό δίκτυο (ηλεκ. σωληνώσεις, φρεάτια, καλώδια κλπ.) και οι γειώσεις θα 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του «Οδοφωτισµού». 
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ΜΕΡΟΣ Γ : ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
 ∆ίκτυο Σωληνώσεων Αναµονής Καλωδίων Τηλεµατικής 
 
Εντός του περιβάλλοντος χώρου των ΣΕΑ  θα υπάρχει δίκτυο αναµονής (µελλοντικής 
χρήσης) υπόγειων ηλεκ. σωληνώσεων για την µελλοντική εγκατάσταση καλωδίων 
οπτικών ινών ή άλλου τύπου τηλεπικοινωνιακών καλωδίων ή καλωδίων σηµάτων. 
 
Το δίκτυο αποτελείται από τρεις σωλήνες ΡΕ Φ40mm/10bars, εγκιβωτισµένων στο 
χώµα σε βάθος περ. 70 cm, µέσα στο έρεισµα. Οι σωληνώσεις PE θα είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νόρµα prEN 12201-2. Οι σωλήνες PE 
Φ40mm έχουν πάχος 3.0mm και βάρος 0.36kgr/m. 
Οι σωλήνες Φ40mm προορίζονται για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών µε 
την βοήθεια πεπιεσµένου αέρα. 
 
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων στο έδαφος θα γίνεται µε εκσκαφή, επανεπίχωση και 
καλή πάκτωση, σύµφωνα µε τής οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να 
αποκλείεται η παραµόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω 
διάβρωσης του εδάφους. Επάνω από τους σωλήνες θα υπάρχει σήµανση µε ειδικό 
πλαστικό πλέγµα χρώµατος κοκκίνου. 
 
Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόµων θα προβλέπονται πάντοτε τρεις σωλήνες PE 
Φ90mm ή γαλβ. σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) Φ3”, ανάλογα µε 
το βάθος εγκατάστασης. Οι σωλήνες στη περίπτωση αυτή θα εγκιβωτίζονται µέσα σε 
οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες κατασκευής των Π.Κ.Ε της 
ΕΟΑΕ. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων 
σύνδεσης. 
 
Στα σηµεία όπου υπάρχει διασύνδεση του δικτύου µε κτίρια,  εγκάρσιες διελεύσεις 
δρόµου κλπ. (δηλ. εκεί όπου θα γίνεται εκτροπή, σύνδεση κλπ. των καλωδίων) θα 
κατασκευάζονται ορθογώνια φρεάτια διακλάδωσης (manholes) ενδεικτικών καθαρών 
διαστάσεων 120(Μ)Χ80(Π)cm και αναλόγου βάθους.  
Στα φρεάτια διακλάδωσης καταλήγουν όλες οι σωλήνες Φ40mm.  
Όλα τα φρεάτια θα κατασκευάζονται µε υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 
τοιχωµάτων 15 cm τουλάχιστον.  
Τα φρεάτια θα φέρουν περιµετρικό πλαίσιο και κάλυµµα. Το περιµετρικό πλαίσιο θα 
είναι εγκιβωτισµένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη 
του καλύµµατος. Το κάλυµµα και το πλαίσιο θα είναι ελαφρού τύπου 
κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) και η όλη κατασκευή θα είναι 
πλήρως στεγανή. Η αντοχή του καλύµµατος θα είναι κατηγορίας Β125 (125kN) και 
θα διαθέτει µία ή δύο χειρολαβές µη προεξέχουσες. Οι διαστάσεις των καλυµµάτων 
θα πρέπει να είναι τυποποιηµένες. Τα καλύµµατα θα έχουν διαστάσεις περίπου ίδιες 
µε το ελεύθερο άνοιγµα των φρεατίων. Το κάλυµµα του φρεατίου 120(Μ)Χ80(Π)cm 
θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη εργασία τεχνίτη µέσα στο φρεάτιο σε όρθια στάση. 
Τα φρεάτια θα είναι στεγανά σε όλη την επιφάνεια. 

Ανάµεσα από δύο διαδοχικά φρεάτια, οι σωλήνες θα πρέπει να είναι συνεχείς χωρίς 
ενώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται 
µε οµογενή συγκόλληση ή µε µουφάρισµα, έτσι ώστε η επιτυγχανόµενη σύνδεση να 
είναι στεγανή, λεία εσωτερικά, χωρίς αποµείωση της διατοµής και χωρίς µείωση της 
αντοχής των τοιχωµάτων.  
Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το µήκος του θα είναι στεγανό µε λείες 
εσωτερικές επιφάνειες. 
 
Σε ειδικές κατασκευές όπως εγκάρσιες διελεύσεις δρόµου, θα εγκαθίστανται δύο 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) Φ3” εγκιβωτισµένοι 
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σε οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι σωλήνες θα είναι ηλεκτρολογικοί, ειδικοί για διέλευση 
καλωδίων (electrical conduits) µε λεία εσωτερική γαλβανισµένη επιφάνεια χωρίς 
προεξοχές. 
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µόνο µε βιδωτές µούφες ή ρακόρ, 
απαγορευόµενης της συγκόλλησης ή άλλου τύπου σύνδεσης. 
Γενικά απαγορεύεται η χρήση συγκόλλησης (ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση) στις 
σωλήνες για να µην καταστρέφεται το γαλβάνισµα. 
Πριν την συναρµολόγηση των σωλήνων, τα στόµια (χείλη) θα φρεζάρονται εσωτερικά 
για την αποφυγή τραυµατισµού των καλωδίων. 
Για τον ίδιο λόγο, όλες οι απολήξεις των σωλήνων µέσα στα φρεάτια θα έχουν 
σπείρωµα και θα φέρουν βιδωτά επιστόµια (bushings) αλουµινίου. 
 
Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το µήκος του θα είναι βαρέως τύπου, 
απόλυτα στεγανό και µε λείες εσωτερικές επιφάνειες. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                             C04/ΣΕΑ/07/Β10 
                                           

Σελ. 1 από 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                             C04/ΣΕΑ/07/Β10 
                                           

Σελ. 2 από 22 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ 
 
 

Ιστός κεραιών 
 
Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 
ολικού µήκους και διαµέτρου κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε τα σχέδια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εγγυηθεί εγγράφως την αντοχή του ιστού, µαζί µε τον εξοπλισµό του, έναντι καταπόνησης λόγω 
ανεµόπτωσης που δηµιουργεί στατική πίεση 110 kg/m2. 
 
Κάθε ιστός θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά γι τη στερέωση και 
στήριξή του στο δώµα και για τη στήριξη των κεραιών, των κεραιοµικτών και του λοιπού 
εξοπλισµού πάνω στον ιστό, και θα γειωθεί, στον αγωγό του αλεξικέραυνου. 
 
Κεραίες ραδιοφώνου 
 
Οι κεραίες ΑΜ και FM  θα εγκατασταθούν στον ίδιο ιστό µε τις κεραίες τηλεόρασης. 
 
Η κεραία ΑΜ προβλέπεται να έχει: 
 
Αριθµό στοιχείων : 1 
Κέρδος :  6dB 
Εύρος περιοχής :  0.15 – 25 MHz 
 
Η κεραία FM προβλέπεται να έχει: 
 
Αριθµό στοιχείων : 8 
Κέρδος :  8dB 
Εύρος περιοχής : 87.5 – 108 MHz 
 
Κεραίες TV 
 
Κεραία  TV  VHF 
 
Αριθµός στοιχείων :  11 
Κανάλι λήψης :  6 
Κέρδος  :  13dB 
Εύρος περιοχής : 181-188MHz 
 
Κεραία TV  UHF 
 
Αριθµός στοιχείων : 18 
Κανάλι λήψης : 41 
Κέρδος :  16dB 
Εύρος περιοχής : 470-646 MHz. 
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∆ιακλαδωτήρες (TAD-OFFS) 
 
Οι διακλαδωτήρες (TAD-OFFS) θα είναι ευφήµου οίκου καθ θα έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
 
- Αντίσταση 75Ω 
- Τοποθέτηση στο εσωτερικό 5 έως 862 ΜΗΖ 
- Σύνδεση κατά DIN 45325 
- Θα διαθέτουν είσοδο – έξοδο και τέσσερις διακλαδώσεις. 
 
Κατανεµητές (SPLITTERS) 
 
Οι κατανεµητές (splitters) θα είναι ευφήµου οίκου και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
- Αντίσταση 75Ω 
- Τοποθέτηση στο εσωτερικό του κτιρίου 
- Περιοχή συχνότητας 0.15 – 2050 ΜΗΖ 
Θα διαθέτουν µία είσοδο µε τέσσερις εξόδους 
 
Κεραιοδότες 
 
Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε 
κεντρική εγκατάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση. 
 
Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη, δηλαδή µια για τηλεόραση και µια για ραδιόφωνο και θα 
είναι ενδιάµεσου ή τερµατικού τύπου µε απόσβεση 4dB περίπου. 
 
- Θα είναι σύµφωνοι µε το DIN EN 50083-1και  DIN EN 50083-2 
- Θα  είναι διέλευσης ή τερµατικές. 
 
Αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών 
 
Το αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών θα είναι κατασκευασµένο ώστε οι ατµοσφαιρικές 
παρενοχλήσεις που µπορούν από τη φύση τους να συλλάβουν οι κεραίες (παράσιτα από 
ηλεκτροστατικές ατµοσφαιρικές εκκενώσεις, βιοµηχανικά παράσιτα, κεραυνοί) να διοχετεύονται 
στη γη µέσω του δικτύου γείωσης και όχι στις συσκευές λήψης που είναι συνδεδεµένες. 
 
Το εξάρτηµα θα περιέχει αδρανές αέριο και θα εµφανίζει µικρή χωρητικότητα και µηδενική 
αυτεπαγωγή, θα είναι ∆ε κατάλληλο για πέντε τουλάχιστον εκφορτίσεις χωρίς µεταβολή των 
χαρακτηριστικών του. 
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Καλώδια τηλεόρασης 
 
(α) Καλώδιο τηλεόρασης τύπου DH 66 µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Εσωτερικός αγωγός από µονόκλωνο χαλκό διαµέτρου 1.62mm 
- ∆ιηλεκτρικό αφρώδες πολυαιθυλένιο 
- Εξωτερικός αγωγός από φύλλο καθαρού χαλκού µε πολυεστερική επικάλυψη και πλέγµα 

καθαρού χαλκού. 
- Εξωτερικός µανδύας PVC 
- Περιοχή θερµοκρασιών – 200 C έως  800 C, και θα είναι σύµφωνο µε IEC 96-1. 
 
(β) Καλώδιο τηλεόρασης τύπου DH 300 µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Εσωτερικός αγωγός από µονόκλωνο χαλκό διαµέτρου 1.13mm 
- ∆ιηλεκτρικό αφρώδες πολυαιθυλένιο 
- Εξωτερικός αγωγός από φύλλο καθαρού χαλκού µε πολυεστερική επικάλυψη και πλέγµα 

καθαρού χαλκού 
- Εξωτερικός µανδύας PVC 
- Περιοχή θερµοκρασιών –200 C έως  800 C, και θα είναι σύµφωνο µε IEC 96-1. 
 
Κεντρικός ενισχυτής 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµου οίκου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
- Οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι για συνδέσεις οµοαξονικές “θηλυκό “ Φ 9,5mm 
- Η τροφοδοσία θα είναι 220 V ± 10% 
- Θα διαθέτει αυτόµατη προστασία από βραχυκύκλωµα 
- Θα έχει δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο  
- Η έξοδος θα είναι 116 dBµν στα VHF και 119 dBµν στα UHF 
- H απορροφώµενη ισχύς 14W (max) 
- Θα ακολουθεί την οδηγία CEI 12-13 και VDE 0855. 
 
Ενδιάµεσος ενισχυτής 
 
Οι ενδιάµεσοι ενισχυτές θα είναι οίκου και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
- Κατάλληλος για εσωτερική τοποθέτηση 
- Σύµφωνος µε DIN V, VDE 0855, DIN EN 50083-1 και DIN EN 50083-2. 
- Σύνδεση κατά DIN 45325 
- Συνδέσεις κατά DIN 45325 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα δίκτυα του οριζόντιου δικτύου της εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης (τηλεφώνων & 
DATA) θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου UTP  κατηγορίας 6. 
Σηµειώνεται και εδώ ότι τα καλώδια θα είναι συνεχή χωρίς ενδιάµεσες ενώσεις από τον τοπικό 
κατανεµητή του συστήµατος έως την λήψη στον χώρο εργασίας.  
Ενώσεις θα γίνονται µόνον µέσα σε κατανεµητές κατάλληλου µεγέθους. 
Οι πρίζες τηλεφώνων και µεταφοράς δεδοµένων  (DATA)  θα είναι οκταπολικές (8 pins) τύπου 
RJ45. 
Οι κατανεµητές που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν οριολωρίδες καρφωτού (σφηνωτού τύπου) 
ή patch panel κατηγορίας 6. 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

Γενικά 

 

Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους σχετικούς 
κανονισµούς. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις µε όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα, 
έτοιµα για λειτουργία. 

Καλωδιώσεις 

 

α. Καλώδια οριζόντιου δικτύου φωνής και δεδοµένων  
Το καλώδιο φωνής και δεδοµένων θα είναι το UTP 100 / 24 AWG/Category 6 το οποίο 
ενδείκνυται στην περίπτωση που η  ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (µέχρι 
και τα 100 Mbps) 4 ζευγών για το οριζόντιο δίκτυο. 
- Τύπος :UTP 100 Category 6 
- ∆ιατοµή :23 AWG - 4" (αθωράκιστο) 
- Αντίσταση D.C. στους 20°C :8,8  ΟΗΜS / 100 m ανα αγωγό 
- Χωρητικότητα :5.6 nF/100m στο 1 ΚΗΖ στους 20οC 
- Xαρακτηριστική Αντίσταση :100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C  
- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ :2.0  db  / 100 m  στους 20°C    
- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ :7.7   db / 100 m  στους 20°C    
- Εξασθένηση στα 20 ΜΗΖ :8.6   db / 100 m  στους 20°C    
- Εξασθένηση στα 100 ΜΗΖ   :20.2 db / 100 m  στους 20°C    
- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ :75 db / 100 m  στους 20°C    
- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ :57 db / 100 m  στους 20°C    
- Συνακρόαση NEXT στα 20 ΜΗΖ :50.5 db / 100 m  στους 20°C    
- Συνακρόαση NEXT στα 100 ΜΗΖ :45 db / 100 m  στους 20°C    
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β. Καλώδια κατακόρυφου δικτύου φωνής  
 

Tο καλώδιο φωνής θα είναι το συνεστραµµένο (twisted pair) των 25, ζευγών για το κάθετο 
δίκτυο, κατά το πρότυπο EIA-TIA 568. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου Category 5, που επιτρέπει την διέλευση φωνής 
και δεδοµένων (voice and data) είναι :  

- Τύπος : UTP 100 Category 5 

- ∆ιατοµή : 24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

- Αντίσταση D.C. στους 20°C    : 9.4  ΟΗΜS / 100 m ανά αγωγό 

- Χωρητικότητα : 56 pF /  m στο 1ΚΗΖ στους  20°C    

- Χωρητικότητα ως προς γη : 330 ρF / 100 m στο 1ΚΗΖ στους 20°C  

- Χαρακτηριστική Αντίσταση : 100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C    

- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ : 2  db  / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 4 ΜΗΖ : 4.1db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ : 6.5db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ : 8.2db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ : 62 db / 100m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 4 ΜΗΖ : 53 db / 100m  στους  20°C  

- Συνακρόαση NEXT στα 10 ΜΗΖ : 47 db / 100m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ : 44 db / 100m  στους  20°C    

 

γ. Καλώδια οπτικών ινών κατακόρυφου δικτύου δεδοµένων 

 

Καλώδιο οπτικών ινών θα χρησιµοποιηθεί στο κάθετο δίκτυο και δεδοµένων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Τύπος :  Multimode 62,5/125 µm 

- Grade :  FDDI 

- ∆ιατοµή Fiber O/D :  62,5 µm 

- Καταθλιπτικός Μανδύας O/D  :  125 µm 

- Μανδύας O/D :  250 µm 

- Απόσβεση στα 850 nm :  3.5 dB/Km 

                              1300 nm :  1.5 dΒ/Km 

- Εύρος ζώνης στα 850 nm :  160 MHz.Km 

- Εύρος ζώνης στα 1300 nm : 500 MHz.Km 

- NA  : 0.275 

- Refractive Index :  1.499 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ 

 
Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για την  προστασία των καλωδίων  είναι  τα 
παρακάτω: 

• σωλήνες πλαστικοί (ίσιοι ή σπιράλ) βαρέως τύπου 

• σωλήνες πλαστικοί ίσιοι βαρέως τύπου (HEAVY TYPE) µε τα ειδικά εξαρτήµατα (καµπύλες, 
στηρίγµατα,κλπ.) από σκληρό PVC. 

• σωλήνες χαλύβδινοι µε µόνωση για χωνευτή ή χωρίς µόνωση για ορατή εγκατάσταση. 

• σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι βαρέως τύπου (κόκκινη ετικέτα) 

• σωλήνες από PVC πίεσης 6 ατµοσφαιρών 

• µεταλλικές εσχάρες καλωδίων από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοικτού ή κλειστού 
τύπου. 

• Πλαστικό κανάλι διανοµής καλωδίων. 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 
Τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα εγκατασταθούν µέσα σε πλαστικά κανάλια, σε σωλήνες ή 
µεταλλικές σχάρες ανοικτού τύπου για µεγαλύτερο αριθµό καλωδίων. 
 
Η αντιστοιχία της διαµέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζεται 
στον επόµενο πίνακα : 

 

Πίνακας αντιστοιχίας διαµέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου. 
 

Σωλήνας Αριθµός ζευγών µε αγωγό 
γείωσης 

Πλαστικός Φ 11 mm     1 + Ε 
Πλαστικός Φ 13,5 mm     3 + Ε 
Πλαστικός Φ 16 mm     5 + Ε 
Πλαστικός Φ 23 mm     10 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 13,5 mm   (χωρίς µόνωση) 5 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 16 mm    (χωρίς µόνωση) 10 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 21 mm    (χωρίς µόνωση) 15 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 29 mm    (χωρίς µόνωση) 25 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 36 mm   (χωρίς µόνωση) 50 + Ε 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2" 100 + Ε 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

 
Οι πλαστικοί σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και οι 
σχάρες καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
ισχυρών ρευµάτων. 
Στο περιβάλλοντα χώρο τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα εγκατασταθούν εντός πλαστικού 
σωλήνα PVC σε ελάχιστο βάθος 60cm και µε την ανάλογη σήµανση. 
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ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε πλευρικό ύψος 60 mm.  
Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα : 
 

ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 
Πλάτος 
Εσχάρας 

Ελάχιστο 
 πάχος 
ελάσµατος 

Μέγιστη 
απόσταση 
µεταξύ τους 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσµατος 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

Mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 
200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2.5 2.5 
600 2,00 1500 2.5 2.5 

 
Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισµό απαιτήσουν µεγαλύτερα πάχη ελασµάτων 
τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν µε τα πάχη αυτά. 
Τα στηρίγµατα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν µε πρόσθετο 
φορτίο 75kg. 
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στήριξής 
τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης 
και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισµένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστηµα 
αποκλειόµενων των ιδιοκατασκευών. 
Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιµοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) µεταλλικά βύσµατα 
µε τις κατάλληλες βίδες διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm 
Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος 
καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 
Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι χωρίς τρύπες. 
Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της σχάρας. 
Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης 

κατ'ελάχιστο 16 mm2  
Τα καλώδια θα στερεώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργοταξίου, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι σε ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m  µεταξύ τους. 
Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών . 
Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό γαλβάνισµα για 
εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαρηµένη από οξειδωτική ατµόσφαιρα ατµόσφαιρα . 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                             C04/ΣΕΑ/07/Β10 
                                           

Σελ. 9 από 22 

ΠΡΙΖΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Στις θέσεις που εικονίζονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν λήψεις για τηλέφωνο ή DATA µε 
καλώδιο 4’’ (4 ζευγών) Category 6.  
Κάθε λήψη περιλαµβάνει µία πρίζα  µε υποδοχή τύπου RJ45, 8 επαφών (8 pins)  η οποία θα 
είναι κατασκευασµένη κατά ISO 8877,κατάλληλη για διελεύσεις σηµάτων  µεγάλων ταχυτήτων. 
Θα πρέπει επίσης να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 καθώς επίσης και 
έγκριση ασφαλείας από τον Ε.Λ.Ο.Τ. 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ  

 
Οι κατανεµητές θα είναι κοινοί και για το δίκτυο τηλεφώνων και για το δίκτυα DATA. 
Προβλέπεται να τοποθετηθεί ένας κατανεµητής σε κάθε περιοχή µε σηµαντικό αριθµό λήψεων.  
Οι κατανεµητές θα είναι µεταλλικοί, µε πόρτα η οποία θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας, βαθµού 
στεγανότητας όπως στα σχέδια καθορίζεται, κατάλληλοι για χωνευτή, ηµιχωνευτή ή επίτοιχη 
τοποθέτηση. 
Στην πλάτη των κατανεµητών θα στηρίζονται πάνω σε ξεχωριστή µεταλλική πλάκα οι 
οριολωρίδες (ρεγκλέτες) και τα patch - panel. 
Οι οριολωρίδες (ρεγκλέτες) θα είναι "καρφωτού" (σφηνωτού) τύπου και θα έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστο): 
 
• να δέχονται καλώδια διατοµής από AWG 18 έως και AWG 28 
• να επιτρέπουν διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων  µέχρι 100 ΜΗΖ 
• να έχουν δυνατότητα σύνδεσης παρελκοµένων όπως πινακίδες, καλύµµατα ασφαλείας, 

ενδεικτικές πινακίδες κ.λ.π. 
• να έχουν δυνατότητα ενσωµάτωσης εξόδων διαφόρων τύπων, όπως RJ45, RJ11,κλπ. 
• να έχουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης Patch cord (σε περίπτωση δικτύων 

πληροφορικής). 
 
Οι οριολωρίδες θα πρέπει επίσης να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 καθώς 
επίσης και έγκριση ασφαλείας από τον Ε.Λ.Ο.Τ. 
Στην εγκατάσταση των κατανεµητών περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε 
οικοδοµικό στοιχείο, η αποκατάσταση των µερεµετιών, η σύνδεση των αγωγών των καλωδίων 
στις οριολωρίδες, η σήµανση των καλωδίων και των αγωγών και γενικά κάθε εργασία που 
απαιτείται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία µετά από δοκιµές. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
Για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου προβλέπεται να εγκατασταθεί αυτόµατο 
συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας που θα συγκροτείται από πλακέτες 
τυπωµένων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (moduls) τοποθετηµένες σε µεταλλικά ερµάρια και 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αφαίρεσης από το ερµάριο. Το 
τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ενοποποιηµένο δίκτυο φωνής, 
δεδοµένων και εικόνας σύµφωνα µε τις οδηγίες του ETSI (European Telecommunication 
Standard Institute) γνωστού µε την ονοµασία EURO – ISDN (European – ISDN). 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Μετά την κατασκευή των τηλεφωνικών δικτύων, θα γίνουν οι δοκιµές που προβλέπονται από 
τους κανονισµούς που ισχύουν και από τον κατασκευαστή του συστήµατος δοµηµένης 
καλωδίωσης που θα εγκατασταθεί. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Επίσης θα γίνει µέτρηση της αντίστασης µόνωσης η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα 
καθοριζόµενα στους κανονισµούς και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(BMS) 

1.  Κεντρική µονάδα ελέγχου 

 
Η κεντρική µονάδα ελέγχου αποτελεί τον κεντρικό σταθµό παρακολούθησης και ελέγχου του 
συστήµατος. Θα αποτελείται από προσωπικό υπολογιστή µε εγκατεστηµένο ειδικό πρόγραµµα 
παρακολούθησης και ελέγχου και εκτυπωτή συναγερµών/αναφορών. Θα επικοινωνεί µε 
κατάλληλη προσαρµοστική διάταξη (κάρτα), µε τις περιφερειακές µονάδες ελέγχου µέσω 
δικτύου EtherNet σε πρωτόκολλο TCP/IP. 

1.1  Ηλεκτρονικός Yπολογιστής 

 
Επεξεργαστής  :Intel Pentium 3,2GHz τουλάχιστον 
Κεντρική Μνήµη :1024 MB τουλάχιστον 
Περιφερειακή Μνήµη :Μονάδα σκληρού δίσκου 80GB τουλάχιστον 
     Μονάδα δισκέττας 3.5”, 1.44ΜΒ 
     Μονάδα CD-ROM 
Σύστηµα Οθόνης :Κάρτα οθόνης υψηλής ανάλυσης και µνήµης 

  τουλάχιστον 256 ΜΒ Οθόνη 17”, υψηλής ανάλυσης 
Λοιπός Εξοπλισµός :Ποντίκι 400dpi 
 
Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο 101/102 πλήκτρων 
2 σειριακές και µια παράλληλη θύρα επικοινωνίας 
Λειτουργικό σύστηµα MS-Windows VISTA ή XP 

1.2  Εκτυπωτή Συναγερµών/Αναφορών 

 
Μέθοδος Εκτύπωσης :Dot-Matrix 
Μέγεθος Χαρτιού :Α4 (10”) 
Ταχύτητα Εκτύπωσης :120cps 

 

1.3  Πρόγραµµα Παρακολούθησης 

 
Το περιβάλλον λειτουργίας του θα είναι πλήρως γραφικό και εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.  
Αυτό επιτρέπει πέρα από την εύκολη πρόσβαση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, µέσω 
buttons, dialog boxes, pull down menus κ.λ.π., συνεργασία µε άλλες εφαρµογές του 
περιβάλλοντος αυτού όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προγραµµάτων λογιστικών φύλλων 
(spreadsheets), κειµενογράφων κ.λ.π., για εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών τόσο για την 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο και για την συντήρηση τους. 
 
Η είσοδος στο πρόγραµµα γίνεται µέσω τροποποιούµενων κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν 
πλήρη ή µερική πρόσβαση τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στις επιτρεπόµενες λειτουργίες και 
παρεµβάσεις (Enhanced Segregation). 
 
Το πρόγραµµα θα έχει κλιµακούµενη αρχιτεκτονική προκειµένου να µπορεί στο µέλλον µε µικρό 
κόστος να αναβαθµίζεται σε µεγαλύτερο για να υποστηρίξει πρόσθετες εγκαταστάσεις. 
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Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων: 
• Απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεων σε µορφή γραφικών και κειµένου. 
• Απεικόνιση επιλεγµένων εγκαταστάσεων σε οµαδοποιηµένη µορφή. 
• Απεριόριστο αριθµό γραφικών παραστάσεων 
• Υποστήριξη κινούµενων συµβόλων (graphics animation) 
• Υποστήριξη γραφικών παραστάσεων τύπου bitmap 
• Φίλτρα αναζήτησης πληροφοριών 
 
∆ιαχείριση Συναγερµών: 
• Καταγραφή σφαλµάτων µε ηµεροµηνία, ώρα δηµιουργίας και κατηγορία (κρίσιµος, µή 

κρίσιµος). 
• Καταγραφή αναγνώρισης σφαλµάτων από χειριστή µε ηµεροµηνία και ώρα. 
• Φίλτρα αναζήτησης συναγερµών, µε βάση την ηµεροµηνία και ώρα, την κατηγορία, 

κ.λ.π. 
• ∆ιαγνωστικό πρόγραµµα του δικτύου επικοινωνίας µε αναφορά των συνδεδεµένων 

περιφερειακών µονάδων ελέγχου. 
 
Ασφάλεια/Ανάκτηση Στοιχείων: 
• Απεριόριστους κωδικούς χειριστών µε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου. 
• Ενσωµατωµένη δυνατότητα δηµιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας. 
 
Επικοινωνίες: 
• Πολλαπλούς σταθµούς εργασίας είτε µέσω του δικτύου µε τις περιφερειακές µονάδες 

ελέγχου, είτε µέσω τοπικού δικτύου. 
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης της εγκατάστασης. 
 

2.  Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου 

 
Τα Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ) είναι οι τοπικοί πίνακες συλλογής και επεξεργασίας 
σηµάτων. Θα µπορούν να είναι αυτόνοµοι πίνακες κατάλληλης προστασίας ανάλογα µε το χώρο 
τοποθέτησης τους ή ενσωµατωµένα πεδία στους αντίστοιχους πίνακες κίνησης. 
 
Θα αποτελούνται από κατάλληλο αριθµό περιφερειακών µονάδων ελέγχου για την πλήρη 
κάλυψη και υπερεπάρκεια των προδιαγεγραµµένων σηµάτων.  H καλωδίωση από τα ΑΚΕ προς 
τα αντίστοιχα αισθητήρια / όργανα γίνεται ακτινικά µέσω συνεστραµµένου θωρακισµένου 
καλωδίου κατάλληλου πλήθους αγωγών (ενδεικτικός τύπος LiYCY).  Εξαίρεση αποτελούν τα 
σήµατα ηλεκτρονόµων εκκινητών DO, για τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλώδιο τύπου 
NYM.  Κάθε ΑΚΕ θα περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτούµενων µετασχηµατιστών, 
τροφοδοτικών και λοιπών εξαρτηµάτων για την πλήρη οδήγηση των περιφερειακών οργάνων 
αυτοµατισµού.  Ολα τα σήµατα θα συνδέονται σε αριθµηµένες εξωτερικές κλεµµοσειρές οι 
οποίες θα φέρουν πινακίδες αναγνώρισης. 
 
Η τροφοδοσία του κάθε ΑΚΕ θα είναι 220Vac. 
 

3.  Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου 

 
Οι περιφερειακές µονάδες ελέγχου αποτελούν τον ενδιάµεσο σταθµό συλλογής πληροφοριών 
και ελέγχου µεταξύ των υλικών πεδίου και των κεντρικών σταθµών παρακολούθησης. 
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Κάθε περιφερειακή µονάδα ελέγχου θα είναι ειδικά σχεδιασµένη για παρακολούθηση και έλεγχο 
Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων.  Θα χρησιµοποιεί την τελευταία τεχνολογία άµεσου ψηφιακού 
ελέγχου (Direct Digital Control).  Θα υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανοικτά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet και LonWorks.   
 
Θα είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενη και θα υποστηρίζει ένα ικανό αριθµό εντολών γλώσσας 
προγραµµατισµού (αλγόριθµους PID, event counters, συναρτήσεις υπολογισµού ενθαλπίας, 
µαθηµατικές, λογικές και ηµερολογικές συναρτήσεις, κ.λ.π.), για να µπορεί να παρακολουθεί και 
ελέγχει όσον το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος µηχανηµάτων που εγκαθίστανται στο κτίριο. 
 
Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνοµη και θα λειτουργεί ανεξάρτητα µε την λειτουργία των 
υπολοίπων, µε τις οποίες όµως θα µπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες. 
Το σύνολο των προγραµµάτων λειτουργίας των ελεγχοµένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι 
αποθηκευµένα αποκλειστικά στην αντίστοιχη περιφερειακή µονάδα ελέγχου χωρίς την 
µεσολάβηση ελεγκτών επικοινωνίας ή συντονισµού. 
 
Η ταυτοποίηση των σηµάτων καθώς και όλων των εσωτερικών παραµέτρων θα γίνεται µε 
αλφαριθµητική περιγραφή εύρους ικανών χαρακτήρων, (τουλάχιστον 12), έτσι ώστε η κάθε 
πληροφορία να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη και επεξεργάσιµη από τον χρήστη / συντηρητή. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η περιφερειακή µονάδα θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη για 
την υποστήριξη των περιεχοµένων της µνήµης για ικανό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 72 
ώρες).  Για παρατεταµένη διακοπή η περιφερειακή µονάδα ελέγχου θα διαθέτει ειδική µνήµη 
Flash Eprom η οποία θα κρατά όλες τις πληροφορίες για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. 
 
Θα διαθέτει δύο θύρες επικοινωνίας, µία σειριακή τύπου RS232 για επικοινωνία µε φορητή 
µονάδα παρακολούθησης, σύνδεση modem ή τερµατικό ISDN, ή φορητό υπολογιστή, και µία 
θύρα τύπου RS485 για επικοινωνία µε το τοπικό δίκτυο των περιφερειακών µονάδων ελέγχου 
και των σταθµών παρακολούθησης. 
 
Θα περιέχει λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου το οποίο θα εκτελεί αυτοέλεγχο της 
περιφερειακής µονάδας ελέγχου, λειτουργία και διαχείριση όλων των συνδεδεµένων καρτών και 
σηµάτων, εντοπισµό και αυτοδιάγνωση λαθών όταν αυτό είναι εφικτό, ή παύση εκτέλεσης 
προγράµµατος όταν αυτό δεν είναι εφικτό, για προστασία των διασυνδεδεµένων συσκευών και 
µηχανηµάτων, υποστήριξη ενός φιλικού περιβάλλοντος επικοινωνίας µε τον χρήστη / συντηρη-
τή, πολλαπλούς χρήστες, και πολλαπλές εργασίες (multi-tasking). 
Θα υποστηρίζει διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού της συστήµατος µέσω της κεντρικής 
µονάδας παρακολούθησης, ή φορητού υπολογιστή, ή modem για µελλοντική αναβάθµισή του. 
 
Θα διαθέτει κατάλληλο τµήµα µνήµης (Buffer) για αποθήκευση διαφόρων στοιχείων όπως: 
• Συναγερµών συστήµατος ή εφαρµογής, µε κατηγοριοποίηση κρίσιµοι, µη κρίσιµοι κ.λ.π. 
• Καταγραφή ιστορικών δεδοµένων µετρούµενων µεγεθών (Point trending). 
 
Θα δέχεται πρόσβαση από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, µέσω εισαγωγής µεταβαλλόµενων κωδικών 
πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων, ανάλογα µε την ιδιότητά τους. 
 
Κάθε περιφερειακή µονάδα ελέγχου µπορεί να είναι compact ή modular.  Οι περιφερειακές 
µονάδες τύπου compact διαθέτουν προκαθορισµένο αριθµό σηµάτων εισόδων / εξόδων.  Οι 
περιφερειακές µονάδες τύπου modular διαθέτουν ελεύθερα µεταβαλλόµενο αριθµό σηµάτων 
εισόδων / εξόδων αναλόγως της σύνθεσης των εγκατεστηµένων σε αυτές καρτών σηµάτων.  Οι 
κάρτες σηµάτων εισόδων / εξόδων δύναται να βρίσκονται είτε στον ίδιο µε την περιφερειακή 
µονάδα ελέγχου πίνακα, είτε σε διαφορετικό υποπίνακα (ΥΑΚΕ). 
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Κάθε περιφερειακή µονάδα ελέγχου θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 
 
• Ρολόι πραγµατικού χρόνου µε µπαταρία. 
• Επαρκή µνήµη για την κάλυψη του συνόλου των απαιτουµένων προγραµµάτων 

λειτουργίας. 
• Προγράµµατα ενεργειακής διαχείρισης, όπως π.χ. κυκλική λειτουργία συσκευών, 

βελτιστοποίηση έναρξης και παύσης των εγκαταστάσεων, έλεγχο ενθαλπίας ενέργειας. 
• Ειδικά προγράµµατα αυτοελέγχου. 
• Μηχανισµό διατήρησης του συνόλου των στοιχείων της για τουλάχιστον 72 ώρες χωρίς 

τροφοδοσία. 
 
Κάθε περιφερειακή µονάδα ελέγχου θα υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους σηµάτων εισόδων / 
εξόδων: 

 
ΑΙ: 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC 

Σήµατα Θερµοκρασίας από αισθητήρια: PT1000, NTC 
20KΩ, Balco 500 

ΑΟ: 0-10VDC 
DI: Επαφές ελεύθερης τάσης 
DO: Εξοδοι τύπου ψυχρών επαφών ή τάσης 24VAC 

 

4.  Μονάδες Ελέγχου Κλιµατιστικών Μονάδων 

 
Η κάθε µονάδα ελέγχου αποτελείται από: 

 

• Τοπικό ελεγκτή τροφοδοσίας 220VAC, µε δυνατότητα ελέγχου κατ’ ελάχιστο α) των τριών 
ταχυτήτων, β) του συνοδευτικού τοπικού χειριστηρίου χώρου, γ) της αναλογικής βαλβίδας 
και δ) µιας ελεύθερης εισόδου για σύνδεση επαφής παραθύρου ή µανγητικής κάρτας 
εισόδου/εξόδου.  Οι ταχύτητες του ανεµιστήρα θα ελέγχονται απ’ευθείας από τον ελεγκτή 
χωρίς µεσολάβηση βοηθητικών ηλεκτρονόµων ή άλλων συσκευών 

• Τοπικό χειριστήριο χώρου µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας τύπου NTC 20kΩ 
και α) δυνατότητα ρύθµισης επιθυµητής θερµοκρασίας σε απόλυτη ή σχετική κλίµακα 
(12..30 ή –5..+5°C), β) επιλογικό διακόπτη 5 θέσεων για καθορισµό της επιθυµητής 
ταχύτητας του ανεµιστήρα (0/1/2/3/Auto) και γ) πλήκτρο by-pass και ενδεικτική λυχνία 
για παράταση του χρόνου λειτουργίας εκτός ωραρίου. 

 

Οι προσφερόµενες µονάδες θα λειτουργούν σε δίκτυο Lonworks και θα διαθέτουν σχετική 
πιστοποίηση Lonmark.  Τουλάχιστον µέχρι 60 µονάδες θα διασυνδέονται µεταξύ τους σε δίκτυο 
το οποίο θα καταλήγει στο κεντρικό δίκτυο των περιφερειακών ελεγκτών µέσω της µονάδας 
συντονισµού. 
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5.  ∆ίκτυο Επικοινωνίας 

 
Οι περιφερειακές µονάδες ελέγχου µαζί µε τις µονάδες συντονισµού των FCU θα συνδέονται 
µεταξύ τους σε οµότιµο τοπικό δίκτυο (RS485) µέσω ενός συνεστραµένου θωρακισµένου 
καλωδίου ενός ζεύγους. Το κοινό δίκτυο εξασφαλίζει ισοδύναµη συµπεριφορά των 
περιφερειακών µονάδων ελέγχου, υψηλή ταχύτητα, και ασφάλεια µεταβίβασης των δεδοµένων. 
 
Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί σε ταχύτητες από 9.600 έως 79.800 bps και θα έχει δυνατότητα 
έκτασης έως και 1.200m χωρίς πρόσθετους επαναλήπτες. Πέραν του µήκους αυτού µε την 
προσθήκη επαναληπτών θα µπορεί να φθάσει έως και 4.800m. 
 
Το δίκτυο θα υποστηρίζει έως και 30 κόµβους που θα είναι είτε οι περιφερειακές µονάδες 
ελέγχου, είτε οι κεντρικοί σταθµοί παρακολούθησης. 
 
Κάθε περιφερειακή µονάδα ελέγχου θα µπορεί να αντλεί ή να στέλνει πληροφορίες σε 
οποιαδήποτε άλλη που βρίσκεται στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό δεν θα υπάρχουν “SERVERS” ή 
“ROUTERS” που να είναι υπεύθυνοι για την µεταφορά των δεδοµένων από και πρός τις 
περιφερειακές µονάδες ελέγχου, ή να παίζουν ρόλο συντονιστή στην λειτουργία ή την εκτέλεση 
των προγραµµάτων των περιφερειακών µονάδων ελέγχου.  
 
Ακόµη και οι κεντρικές µονάδες παρακολούθησης και ελέγχου θα ισοδυναµούν στο δίκτυο µε µια 
τοπική µονάδα ελέγχου και δεν θα είναι απαραίτητη η λειτουργία της(τους) για την σωστή 
λειτουργία του δικτύου. 

 
Πιθανή αστοχία µιας περιφερειακής µονάδας ελέγχου δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία του 
δικτύου. 

6.  Αισθητήρια/Όργανα Πεδίου 

 

6.1  Αισθητήριο Θερµοκρασίας Αεραγωγού 

 
Τύπος : Θερµοστοιχείο (NTC-20kΩ) 
Μήκος Εµβάπτισης :>130mm 
Περιοχή Μέτρησης : 0…+70°C 
Ακρίβεια : DIN IEC 751 Class B 
Προστασία : IP30, DIN 40050 ή IEC144 
 

6.2  Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Αεραγωγού 

 
Τύπος   :Στοιχείο µέτρησης χωρητικό 
Μήκος Εµβάπτισης :>130mm 
Περιοχή Μέτρησης :5…95%RH 
Ακρίβεια  :<10% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP54, EN60529 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Έξοδος   :0…10 Vdc 
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6.3 Συνδυασµένο Αισθητήριο Θερµοκρασίας / Σχετικής Υγρασίας Αεραγωγού 

 
Τύπος :Θερµοστοιχείο (NTC-20kΩ) 
Μήκος Εµβάπτισης :>130mm 
Περιοχή Μέτρ. Θερµ. :0…70°C 
Ακρίβεια :DIN IEC 751 Class B 
Περιοχή Μέτρ. Σχ.Υγρ.:5…95%RH 
Ακρίβεια :<10% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία :IP54, EN60529 
Τροφοδοσία :24Vac 
Έξοδος :0…10 Vdc 
 

6.4  Αισθητήριο Θερµοκρασίας Εµβαπτίσεως 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Μήκος Εµβάπτισης :>100mm 
Περιοχή Μέτρησης :-10…110°C 
Ακρίβεια  :DIN IEC 751 Class B 
Προστασία  :IP54, DIN 40050 ή IEC144 
Άλλα   :Ενσωµατωµένος Βολβός 135mm G1/2” 
 

6.5  Αισθητήριο Θερµοκρασίας Επαφής 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Περιοχή Μέτρησης :-10…110°C 
Ακρίβεια  :DIN IEC 751 Class B 
Προστασία  :IP54, DIN 40050 ή IEC144 
 

6.6  Αισθητήριο Θερµοκρασίας Χώρου 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Περιοχή Μέτρησης :6…40°C 
Ακρίβεια  :<±0.5% 
Προστασία  :IP30 
 

6.7  Χειριστήριο Μονάδας FCU 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Περιοχή Μέτρησης :6…40°C 
Περιοχή Ρύθµισης :12…30°C και +5…-5°C 
Ακρίβεια  :<±0.5% 
Προστασία  :IP30 
Άλλα   :Επιλογικός διακόπτης 5 θέσεων ανεµιστήρα (0/1/2/3/Auto) 
   Πλήκτρο by-pass και LED ένδειξης λειτουργίας 
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6.8  Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Χώρου 

 
Τύπος   :Στοιχείο µέτρησης χωρητικό 
Περιοχή Μέτρησης :5…95%RH 
Ακρίβεια  :<10% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP30, EN60529 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Έξοδος   :0…10 Vdc 
 

6.9  Συνδυασµένο Αισθητήριο Θερµοκρασίας / Σχετικής Υγρασίας Χώρου 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Περιοχή Μέτρ. Θερµ. :6…40°C 
Ακρίβεια  :DIN IEC 751 Class B 
Περιοχή Μέτρ. Σχ.Υγρ :5…95%RH 
Ακρίβεια  :<10% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP30, EN60529 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Έξοδος   :0…10 Vdc 
 

6.10  Συνδυασµένο Αισθητήριο Θερµοκρασίας / Σχετικής Υγρασίας Περιβάλλοντος 

 
Τύπος   :Θερµοστοιχείο NTC 20kΩ 
Περιοχή Μέτρ. Θερµ. :-30…70°C 
Ακρίβεια  :DIN IEC 751 Class B 
Περιοχή Μέτρ. Σχ.Υγρ :5…95%RH 
Ακρίβεια  :<10% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP34, EN60529 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Έξοδος   :0…10 Vdc 
 

6.11 Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα 

 
Μετρούµενα Αέρια :CO, Υδρογόνο, Μεθάνιο, Αιθανόλη, Αµµωνία, Οξικό οξύ 
Τροφοδοσία  :24Vac/Vdc 
Σήµα Εξόδου  :0…10Vdc 
Προστασία  :IP30, EN60529 

6.12  Αισθητήριο Πίεσης Υγρών/Αέρα 

 
Περιοχή Μέτρησης :Ανάλογα µε την εφαρµογή (0…0,3/0…5/0…10 Bar) 
Ακρίβεια  :<+/- 0,3% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP54, DIN41524 
Τροφοδοσία  :24Vac/Vdc 
Έξοδος   :0…10 Vdc/4-20mA 
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6.13  Αισθητήριο ∆ιαφορικής Πίεσης Αέρα 

 
Περιοχή Μέτρησης :Ανάλογα µε την εφαρµογή (0…1/0…5/0…50mBar) 
Ακρίβεια  :<+/- 1,0% σε όλο το εύρος µέτρησης 
Προστασία  :IP54, DIN41524 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Έξοδος   :0…10 Vdc 

6.14  Μορφοµετατροπέας Τάσης 

 
Περιοχή Μέτρησης :0…240/0…380Vac 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :Αυτοτροφοδοτούµενος 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
 

6.15  Μορφοµετατροπέας Έντασης 

 
Περιοχή Μέτρησης :0…5Amp µέσω µετασχηµατιστών έντασης 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :Αυτοτροφοδοτούµενος 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
 

6.16  Μορφοµετατροπέας Τάσης Συνεχούς Ρεύµατος 

 
Περιοχή Μέτρησης :0…30Vdc 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :220Vac 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
 

6.17  Μορφοµετατροπέας Συχνότητας 

 
Περιοχή Μέτρησης :45…55Hz 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :220Vac/Αυτοτροφοδοτούµενος 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 

6.18  Μορφοµετατροπέας Συντελεστή Ισχύος (Cosφ) 

 
Περιοχή Μέτρησης :-0,5…1,5 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :220Vac/Αυτοτροφοδοτούµενος 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
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6.19  Μορφοµετατροπέας Ενεργού Ισχύος 

 
Τύπος   :4 αγωγών/άνισο φορτίο 
Είσοδοι   :3x220VAC, 3x0…5Amp µέσω µετασχηµατιστών έντασης 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :220Vac 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
 

6.20 Μορφοµετατροπέας Αέργου Ισχύος 

 
Τύπος   :4 αγωγών/άνισο φορτίο 
Είσοδοι   :3x220VAC, 3x0…5Amp µέσω µετασχηµατιστών έντασης 
Ακρίβεια  :±1.0% 
Τροφοδοσία  :220VAC 
Έξοδος   :0…20mA 
Άλλα   :Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN ή Ω. 
 

6.21  ∆ιακόπτης ∆ιαφορικής Πίεσης Αέρα 

 
Περιοχή Ρύθµισης :40…400Pa 
Προστασία  :IP54, EN60529 
Επαφή   :1.5Α/250Vac 
 

6.22  ∆ιακόπτης ροής 

 
Περιοχή Μέτρησης :Για σωλήνες από 1…6” 
Προστασία  :IP54, EN60529 
Επαφή   :1.5Α/250Vac 
Άλλα   :Κατάλληλου µήκους γλωσσίδια ανάλογα µε την διάµετρο 
 

6.23  Σώµα διόδου ή τριόδου Βαλβίδας (εκτός FCU) 

 
Τύπος    :Εδρας 
Υλικό    :Ορείχαλκος µέχρι DN50, Χυτοσίδηρος DN65…DN100 
Θερµ/σίες Λειτουργίας :2…120°C 
Μέγιστη Πίεση  :16 Bar 
∆ιαρροή  :< 0,1% του Kvs 
Συνδέσεις  :Σπείρωµα µέχρι DN50, Φλάτζες για DN65…DN100 
 

6.24  Κινητήρες Βαλβίδων Αναλογικοί (εκτός FCU) 

 
Τοποθέτηση  : Απ’ ευθείας στην βαλβίδα χωρίς συµπληρωµατικό µοχλισµό 
∆ύναµη  : Κατάλληλη ώστε να διασφαλίζει close-off > 2,5 Bar σε  

  συνεργασία µε την βαλβίδα 
Προστασία  :IP54, EN60529 
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Τροφοδοσία  :24Vac 
Σήµα Οδήγησης :0/2…10 Vdc 
 

6.25  Κινητήρες Βαλβίδων 2-Θέσεων 

 
Τοποθέτηση  :Απ’ ευθείας στην βαλβίδα χωρίς συµπληρωµατικό µοχλισµό 
∆ύναµη  :Κατάλληλη ώστε να διασφαλίζει close-off > 2,5 Bar σε 

  συνεργασία µε την βαλβίδα 
Προστασία  :IP54, EN60529 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Σήµα Οδήγησης :Μεταγωγική επαφή 
 

6.26  Βαλβίδες Ελέγχου FCU 

 
Τύπος  Βαλβίδας :Εδρας, ∆ίοδες ή Τρίοδες κατάλληλης διατοµής 
Τύπος Κινητήρα :Ηλεκτρικός προοδευτικής λειτουργίας (όχι ηλεκτροθερµικός) 
Θερµ/σίες Λειτουργίας :2…120°C 
Μέγιστη Πίεση  :16 Bar 
∆ιαρροή  :< 0,1% του Kvs 
Πίεση Κλεισίµατος :> 300kPa 
∆ιαδροµή Βαλβίδας :> 6mm 
 

6.27  Κινητήρας ∆ιαφραγµάτων Αέρα Προοδευτικής Λειτουργίας 

 
Ροπή   :20Nm 
Προστασία  :IP54 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Σήµα Οδήγησης :0…10Vdc 
 
 

6.28  Κινητήρας ∆ιαφραγµάτων Αέρα 2 Θέσεων 

 
Ροπή   :20Nm 
Προστασία  :IP54 
Τροφοδοσία  :24Vac 
Σήµα Οδήγησης :Μεταγωγική Επαφή 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, θα εκτελεστούν δοκιµές για τον έλεγχο της 
σωστής ανταπόκρισης των διαφόρων συστηµάτων στις του κεντρικού συστήµατος ελέγχου. 
 
Για το σκοπό αυτό, θα τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις και θα καθορισθούν οι περιοχές 
δράσης των διαφόρων οργάνων αυτοµατισµού. Στη συνέχεια θα επιβάλλονται εξωτερικές 
µεταβολές στις ρυθµίσεις των οργάνων ελέγχου (θερµοστάτες – υγροστάτες κ.λ.π.) και θα 
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διαπιστώνεται η σωστή συµπεριφορά των διαφόρων συσκευών (µεταβολές θέσεων 
διαφραγµάτων, βαλβίδων, κλπ.). 
 
Επίσης θα γίνουν δοκιµές για τον έλεγχο των λοιπών εγκαταστάσεων που επιτηρούνται και 
ελέγχονται από το σύστηµα, σε όλα τα πιθανά σενάρια λειτουργίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
 

∆εκέµβριος  2008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΙΣΧΥΡΩΝ   ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες 
στο υπό µελέτη έργο. Έχουν περιληφθεί επιπλέον προδιαγραφές για να καλύπτει τις άλλες 
πιθανές λύσεις που δεν περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής ή πιθανόν να 
απαιτηθούν (π.χ. υποσταθµός). 
 
Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και µηχανήµατα και 
χρησιµοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, αναφέρονται είτε σε συγκεκριµένο τύπο 
εταιρείας, είτε δίνονται µε αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται µονοσήµαντα η 
προτεινόµενη αποδεκτή ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’ όψη υλικών, 
συσκευών και µηχανηµάτων. 
 
Όλα τα περιγραφόµενα πρέπει να είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και όπου αναφέρεται 
συγκεκριµένος τύπος δεν υποδηλώνει προτίµηση αλλά ποιότητα κατασκευής. Είναι 
αποδεκτές εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων ιδίας, ή ανώτερης 
του αναγραφόµενου τύπου ποιότητας και µετά από έγκριση της επίβλεψης. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των υλικών, θα πρέπει να προϋποθέτει την µεταξύ τους 
συνεργασία (επιλεκτικότητα, cascading, κλπ) και την διαθεσιµότητα από µέρους του 
προµηθευτή διαθεσίµων ανταλλακτικών και παρελκοµένων. 
  
∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής 
της εγκατάστασης, όπως π.χ. διατοµές καλωδίων κ.λ.π. οι αναγραφόµενες τιµές είναι οι 
ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις 
απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. Σε περιπτώσεις ασυµφωνίας µεταξύ των 
αναφεροµένων στο παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης (τεχνική 
έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει και θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή η οποία κατά την κρίση της 
επίβλεψης είναι προς το συµφέρον του έργου.  

ΚΑΛΩ∆ΙΑ Μ.Τ. 20KV ΤΥΠΟΥ N2XSY  

 
Ο αγωγός θα καλύπτει τις προδιαγραφές IEC 502/83 και VDE 0273/75, θα είναι µονοπολικός, 
πολύκλωνος και θα αποτελείται από συρµατίδια ανωπτηµένου χαλκού που θα  καλύπτονται 
από ταινία ηµιαγώγιµου στρώµατος δικτυωτού (βουλκανισµένου) πολυαιθυλενίου (XLPE). 
 
Η µόνωση του αγωγού θα είναι κατασκευασµένη από δικτυωτό (βουλκανισµένο) 
πολυαιθυλένιο (XLPE). 
 
Γύρω από τον µονωµένο αγωγό τοποθετείται θωράκιση η οποία αποτελείται από : 
 
(α) Ηµιαγώγιµη ταινία περιτυλιγµένη ελικοειδώς µε ικανή επικάλυψη. 
(β) Συρµατίδια από ανωπτηµένο χαλκό περιτυλίγµατος ελικοειδώς 
(γ) Ταινία ανωπτηµένου χαλκού κατάλληλου πλάτους που περιελίσσεται σε ανοικτή ελίκωση 
µε αντίστροφη φορά από αυτή των συρµατιδίων της θωράκισης. 
 
Το καλώδιο επενδύεται εξωτερικά µε θερµοπλαστική ύλη: 

 
(α)  Πλαστική ταινία 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                                C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 3 από 116 

 

(β)  Μανδύα PVC. 
 

Τεχνικά στοιχεία του καλωδίου  
 

Ονοµαστική τάση  20 KV 
Αγωγός  Χαλκός  
Μόνωση  Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
Θωράκιση  Μία στρώση χάλκινων συρµάτων  

Χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγµένη 
από τα χάλκινα σύρµατα  

Περίβληµα  Πλαστικό PVC  

AKΡΟΚΙΒΩΤΙΑ 

 
Tα ακροκιβώτια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προκατασκευασµένου κώνου ενδεικτικού 
τύπου JOSLYN κατάλληλα για τα καλώδια 15/20 KV που θα χρησιµοποιηθούν και θα είναι το 
ίδιο ασφαλή όσο και τα αντίστοιχα καλώδια. 
Τα σηµεία σύνδεσης του ακροκιβωτίου θα είναι πολύ καλά σφιγµένα, ώστε να αποφευχθούν 
χαλαρώσεις από δυναµικές καταπονήσεις των σηµείων επαφής. 
Προτού τεθούν σε λειτουργία τα συστήµατα 20 KV τα ακροκιβώτια θα δοκιµασθούν σε τάση 
µαζί µε τα καλώδια στα οποία θα έχουν τοποθετηθεί. 

ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ-ΣΧΑΡΕΣ 

Τύποι αγωγών και σωλήνων 

 
• Αγωγοί µε θερµοπλαστική µόνωση H07V-U ή H07V-R (NYA) σύµφωνα µε τον 

Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, 
VDE 0281. 

• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή 
HO5VV-R (ΝΥΜ), σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, 
κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 

•  Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο 
καπνού και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του 
κυκλώµατος τουλάχιστον 90 λεπτά. 

 Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό 
χαλκό, µε µόνωση αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και 
επένδυση από συνθετική ταινία ανθεκτική στη φωτιά. 

 Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. 

 Εξωτερικός µανδύας: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, 
βραδύκαυστο κατά IEC 332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. 

 Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. 

 Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 
• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου 

θερµοπλαστικού συµφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 
• Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ 

ή ευθείς. 
• Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής 

επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 
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• Σιδηροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική 
επένδυση, γαλβανισµένοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών 
αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πάχος τοιχωµάτων συµφώνως 
προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

• Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωµάτωση στο µπετόν. 
• Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, 

µεγάλης µηχανικής αντοχής σε κρούση. 
 

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, 
κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 
 
Η αντιστοιχία σωλήνων και καλωδίου δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ mm 

ΠΛΗΘΟΣ x ∆ΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ mm2 

ΟΡΑΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
1x1 9 11 
1x1,5 9 11 
1x2,5 9 11 
1x4 11 11 
1x6 11 11 
1x10 11 11 
1x16 13.5 13.5 
2x1 9 11 
2x1,5 11 13.5 
2x2,5 13.5 16 
2x4 13.5 16 
2x6 16 16 
2x10 23 23 
2x16 23 23 
3x1 11 11 
3x1,5 13.5 16 
3x2,5 13.5 16 
3x4 16 23 
3x6 16 23 
3x10 23 23 
3x16 29 29 
4x1 13.5 13.5 
4x1,5 13.5 16 
4x2,5 16 16 
4x4 16 23 
4x6 23 23 
4x10 29 29 
4x16 29 29 
5x1 13.5 13.5 
6 MEXΡΙ 7x1 16 16 
8 MEXΡΙ 12x1 23 23 
5 MEXΡΙ 7x1.5 16 16 
8 MEXΡΙ 15x1.5 23 23 
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Συρµατώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήµατα 

Γενικά 

 
• Ο τύπος και η διατοµή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώµατος αναγράφονται στην 

Τεχνική Περιγραφή και σχέδια. 
• Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώµατος θα έχουν την ίδια µόνωση µε 

τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα µε 
τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σηµειώνεται στα σχέδια. 

• Η διατοµή των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι η ίδια σε όλο το µήκος του. 
Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής χωρίς την παρεµβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 

• Η ελάχιστη διάµετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2". 

• Η ελάχιστη διατοµή των κυκλωµάτων φωτισµού θα είναι 1,5 mm2  και η αντίστοιχη 

ρευµατοδοτών και κίνησης 2,5 mm2 . 

• Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 
• Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς την µεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι 

κατά ανώτατο όριο τρεις (3). 
• Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σηµεία εισόδου τους. 
• Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα µε την τάση της εγκατάστασης  θα τοποθετούνται µε 

µικρή κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγµένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγεται 
ενδεχόµενη συσσώρευση νερού. 

• Σωληνώσεις µεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανα τρία (3) µέτρα και 
δεν έχουν ένωση για απόσταση κουτιών µικρότερη από ένα (1) µέτρο. Απαγορεύεται η 
ένωση σε τµήµατα σωληνώσεων που βρίσκονται µέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

• Όλοι οι αγωγοί των κυκλωµάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωµατισµούς των φάσεων 
ουδέτερου και γείωσης σύµφωνα µε το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

 Η ένωση και διακλάδωση µέσα στα κουτιά θα γίνεται µε διακλαδωτήρες "καψ" ή 
ακροδέκτες στα κουτιά για σχετικά µεγάλες διατοµές, ενώ απαγορεύεται ένωση και 
διακλάδωση µε συστροφή των άκρων των αγωγών. 

• Προσοχή θα δίνεται στην απογύµνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να µην 
δηµιουργούνται εγκοπές σε αυτούς µε αποτέλεσµα την ελάττωση της µηχανικής 
αντοχής τους. 

• Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτηµάτων ορίζονται από την επίβλεψη. 
• Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm 
• Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραµµών από γραµµές ζεστού νερού ορίζεται σε 

30 cm. 
• Όταν πολλές γραµµές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm  

τουλάχιστον, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 
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Eντοιχισµένες σωληνώσεις 

 
• H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν 

προδιαµορφωµένους µε ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις 
διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε περίπτωση που υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί 
διασταύρωση των σωληνώσεων µε τους σιδερένιους οπλισµούς του σκυροδέµατος, 
απαγορευοµένης αυστηρά της κοπής ή παραµορφώσεως των σιδηρών οπλισµών χωρίς 
την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών από εµφανές µπετόν, οι σωλήνες θα 
προσαρµοστούν στον ξυλότυπο. 

• Όπου λόγω ανάγκης τµήµατα των εντοιχισµένων σωλήνων τοποθετούνται όχι 
κατακόρυφα, τα τµήµατα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς 
χώρους (µε χαλυβδοσωλήνες). 

• Οι εντοιχισµένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ., 
θα τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισµάτων, οι µεν  
σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm  κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, 
τα δε κουτιά διακοπτών, διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να 
βρίσκονται στο επίπεδο της τελικής επιφάνειας. 

• Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαµορφώθηκαν, θα ανοίγονται 
µε κάθε επιµέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και 
των τοίχων. Λάξευση κατασκευών από µπετόν αρµέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το 
έργο Μηχανικού, απαγορεύεται. 

• Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται µε τσιµέντο απαγορευµένης κατά 
το δυνατόν της χρήσης γύψου. 

• Τα ηµίκυρτα προστόµια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των           
επιχρισµάτων 2 mm. 

Oρατές σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

 
α. Στήριξη απ'ευθείας επί τοίχων ή οροφών 

• Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανα 20 εκατ. το 
πολύ. 

• Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανα 1,0 µέτρο το 
πολύ. 

• Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών 
του κτιρίου όπως 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 γαλβανισµένα. Τα στηρίγµατα 
θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας µε διάκενο µε κοχλίες µε εγκάρσια στελέχη 
συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας από πλίνθους µε 
κοχλίες αγκυρούµενους δια διαστολής, επί µεταλλικών επιφανειών µε βίδες 
µετάλλου και επί ξυλείας µε ξυλόβιδες. 

 
β. Στήριξη µέσω σιδηροτροχιών 
 

Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανα 25 εκατ. το πολύ στις 
σιδηροτροχιές. 

 
(1) Στηρίγµατα Καλωδίων 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή 
από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες 
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σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι 
επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

(2) Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι 
ισχυρά γαλβανισµένες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε 
γαλβανισµένους κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT. 
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Σχάρες καλωδίων 

 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm 
και 100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. 
Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα : 
 
 

ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 
Πλάτος 
Εσχάρας 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσµατος 

Μέγιστη 
απόσταση  
µεταξύ τους 

Ελάχιστο 
Πάχος 
 
ελάσµατος 

Ελάχιστο 
 Πάχος 
 ελάσµατος 

mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 
200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2.5 2.5 
600 2,00 1500 2.5 2.5 

 
Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισµό απαιτήσουν µεγαλύτερα πάχη 
ελασµάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν µε τα πάχη αυτά. 
Τα στηρίγµατα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν µε πρόσθετο 
φορτίο 75kg. 
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή 
στήριξής τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, 
υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισµένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα 
ενιαίο σύστηµα αποκλειόµενων των ιδιοκατασκευών. 
Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιµοποιηθούν κατ' ελάχιστο δύο (2) µεταλλικά 
βύσµατα µε τις κατάλληλες βίδες διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm 
Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε 
βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 
Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα 
στερεώνεται µε κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 
Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της σχάρας. 
Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης κατ' 

ελάχιστο 16 mm2  
Τα καλώδια θα στερεώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργοταξίου, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σε ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m  
µεταξύ τους. 
 
Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των 
εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό 
γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαρηµένη από οξειδωτική 
ατµόσφαιρα ατµόσφαιρα. 
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ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ 

 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για 
τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 
Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα εκτελεσθεί µε κοχλίωση του σωλήνα 
στο κουτί. Το άνοιγµα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει µε φορητή πρέσσα και όχι 
µε τέµνον εργαλείο. 
Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 
Σε καµιά περίπτωση δεν θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διαµέτρου µικρότερης από 70 mm. Τα 
κουτιά τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν 
πίσω από τα φωτιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του Επιβλέποντα. 
Tα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Το κανάλι θα είναι λευκού χρώµατος από PVC, πλάτους 80 έως 195 mm, ύψους 35 έως 65 
mm (διαστάσεις σύµφωνα µε την απαιτούµενη χωρητικότητα ) και µήκους 2m για την 
προστασία , τη διανοµή και τη σύνδεση σε πρίζες ηλεκτρικών αγωγών και καλωδίων , 
ασθενών και ισχυρών ρευµάτων , σε µόνιµες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . 
Ο ενιαίος εσωτερικός χώρος , προαιρετικά , θα µπορεί να χωρισθεί σε δύο ή τρία τµήµατα , 
το κάθε τµήµα µε δικό του ανεξάρτητο κάλυµµα. Με την τοποθέτηση των το σύστηµα 
επιτρέπει την πλήρη και συνεχή προστασία των αγωγών σύµφωνα µε την προδιαγραφή NF C 
15-100.  
Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν τα εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν ώστε να είναι 
σύµφωνη µε Ευρωπαϊκή προδιαγραφή (NF για παράδειγµα) και ο τρόπος σύνδεσης 
ν’αποκλείει τον κίνδυνο δυσµενών συνεπειών (βραχυκύκλωµα , εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ .) 
µέσα από σχισµές, κενά, και γενικά κακή εφαρµογή καναλιού και εξαρτηµάτων. 
Η στερέωση της βάσης θα γίνει µε ειδικές σφήνες στα προχαραγµένα σηµεία στήριξης . 
Το κανάλι θα φέρει εύκαµπτο κάλυµµα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη και 
συνέχεια ακόµη και σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες . 
Αφαίρεση του καλύµµατος θα γίνεται µόνο µε τη βοήθεια εργαλείου, σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή NF C 68-104 . 
Το διακοπτικό υλικό θα στηρίζεται στο κανάλι µέσω στιβαρής βάσης σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή NF C 15-100., αποκλείοντας την απευθείας στήριξη . 
Τα εξαρτήµατα του καναλιού έχουν κατασκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αγωγοί που τα 
διατρέχουν (χαλκός,οπτικές ίνες), να τηρούν τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA 568 σχετικά µε την ελάχιστη απαιτητή ακτίνα καµπυλότητας για εγκαταστάσεις 
δοµηµένης καλωδίωσης cat. 5e και cat. 6 αλλά και τον συνεχή διαχωρισµό των ισχυρών µε 
ασθενή ακόµη και σε γωνίες . 
Υλικό κατασκευής : PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) παρθένο υλικό (µη αναγεννηµένο ) µε 
καλύτερη αντοχή στην γήρανση . 
Αντοχή σε φλόγα - UL 94, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-072: VO 

Πιστοποιητικά 

 
Φέρει τα εξής σήµατα ποιότητας : NF-USE (Γαλλίας ) , µε σήµανση CE. 
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Πριν την αρχή των εργασιών είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πιστοποιητικών για την 
διασφάλιση της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών. Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
είναι : 
-  Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9000 για την γραµµή παραγωγής του συγκεκριµένου 

προϊόντος . 
-  Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε διεθνείς προδιαγραφές (πχ . NF C 68-104) 
Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα που να δείχνουν 
ότι η ποιότητα των υλικών είναι σύµφωνη µε τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
∆είκτης προστασίας από στερεά και υγρά : IP 40. 
∆είκτης αντοχής σε µηχανικές κρούσεις : IK 07 (2 Joules). 
Χρώµα υλικών σύµφωνα µε την προδιαγραφή RAL 840 HR.  
Επιλεγµένο χρώµα : λευκό RAL 9010. 
Ειδική µάζα : 1,50 kg/dm 3 
Θερµοκρασία συνεχούς χρήσεως : 60 ° C 
Θερµοκρασία παραµόρφωσης VICAT, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-021:       83 ° C 
Οριακός δείκτης οξυγόνου, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-071: 45 
Αντοχή σε πυρακτωµένο νήµα , σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 20-455: 960 ° C 
Ελαστικότητα , σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-034: 3.300 Mpa 
 
Τα επίτοιχα κανάλια θα είναι τύπου LEGRAND /DLP ή ισοδύναµου. 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΒUSDUCΤS) 

Γενικά 

 
Οι εγκιβωτισµένες µπάρες στηρίζονται κατακόρυφα ή οριζόντια µέσω ειδικών στηριγµάτων. 

Τεχνική περιγραφή 

 
α. Οι προδιαγραφές τους θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ και 

κατά IEC 439-2, IEC 144, DIN 40050 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 
• ονοµαστική τάση : τουλάχιστον 500V, ΑC 
• κλάση µόνωσης : C σύµφωνα µε το VDΕ 0110 
• ονοµαστική ένταση : κατ' ελάχιστον 400Α και µεγαλύτερη 
• αντοχή σε βραχυκύκλωµα (RΜS) : 30 ΚΑ/1 sec 
• ονοµαστική συχνότης λειτουργίας : 50 ΗΖ 
• µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40°C 
• εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους 
• αριθµός αγωγών : 3 φάσεις, ο ουδέτερος και η γείωση 
• οι µπάρες θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό και θα είναι επικασσιτερωµένες και 

µονωµένες σε όλη την επιφάνειά τους µε κατάλληλο θερµοπλαστικό µανδύα. 
 

β. Οι µεταλλικές επιφάνειες που δηµιουργούν το περίβληµα θα είναι από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα ή αλουµινίου ή από χαλυβδοέλασµα διαµορφωµένο εν ψυχρώ. Στην 
τελευταία περίπτωση θα πρέπει όλη η µεταλλική επιφάνεια να έχει επιφωσφατωθεί και 
βαφεί µε χρώµα φούρνου. 
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γ. Ο βαθµός προστασίας των εγκιβωτισµένων µπαρών θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 31 για 
αεριζόµενες µπάρες. 

 
δ. Το συγκρότηµα των εγκιβωτισµένων µπαρών θα περιλαµβάνει : 
 

• ειδικό κιβώτιο σύνδεσης στην είσοδο 
• ευθύγραµµα τµήµατα εγκιβωτισµένων µπαρών 
• συνδετικά στοιχεία για την ένωση των ευθύγραµµων τµηµάτων 
• στηρίγµατα σύµφωνα µε τον προµηθευτή των εγκιβωτισµένων µπαρών 
• ειδικά κιβώτια αναχωρήσεων µε ασφαλειοδιακόπτες για τα διάφορα φορτία που 

τροφοδοτεί. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Γενικά – Πρότυπα 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις εργοστασιακά προκατασκευασµένων 
πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. 
 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα : 
 
IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated   
 voltages above  1 kV and up to and including 54 kV,  
 (old IEC Number: 60298) 
IEC 62271- 103/104  MV switches, (old IEC Number: 60265) 
IEC 62271-102  AC disconnectors and earthing switches (old IEC  
 Number: 60129) 
IEC 62271-001  Common clauses for MV switchgear and controlgear  
 (old IEC Number: 60694) 
IEC 62271-105  MV AC switch-fuse combinations  
 (old IEC Number: 60420) 
IEC 62271-100  MV AC circuit breakers (old IEC Number: 60056) 
IEC 60282-1    MV fuses, 
IEC 60185    Current transformers,  
IEC 60186    Voltage transformers,  
IEC 60801    Electromagnetic compatibility for industrial process  
                                measurement and  control equipment. 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας – αντοχή σε βραχυκύκλωµα 

 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας   : 24 kv 
Ονοµαστική συχνότητα   : 50 Hz 
Αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώµατος : 16 kA/1sec 
 
Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργούν στις παραπάνω συνθήκες χωρίς να 
καταστρέφονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.5, 4.6 και 4.7 του IEC 62271-001 και 4.5 
του IEC 62271-200. 
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Παράµετροι του Συστήµατος 

 
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
 
Η στάθµη µόνωσης  του πίνακα θα συµφωνεί µε τα πρότυπα IEC, για θερµοκρασίες από –
5οC έως +40οC και για µέγιστο υψόµετρο εγκατάστασης 1000m. 
  

Ονοµαστική Τάση (kV)    24 

Στάθµη µόνωσης  

50 Hz / 1 mn Μόνωση    50 

 Αποµόνωση  60 

1.2/50µs Μόνωση  125 

(KV peak) Αποµόνωση 145 

Ικανότητα ∆ιακοπής 

Μετασχηµατιστής χωρίς φορτίο (A)   16       

Καλώδιο χωρίς φορτίο (A)   25       

Ονοµαστικό ρεύµα          

βραχείας διάρκειας                     16    

(KA/1sec)          
        

Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Μέγιστη Ικανότητα ∆ιακοπής  

Ονοµαστική Τάση    24KV 

∆ιακόπτης   630Α 

∆ιακόπτης µε ασφάλειες   16ΚΑ  

Ρελέ ισχύος µε ασφάλειες   12,5ΚΑ 

Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ισχύος  16ΚΑ  

 

Γενικές Απαιτήσεις για την κατασκευή πινάκων Μέσης Τάσης 

 
Εισαγωγή 
 
Ο εξοπλισµός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή µεταλλοενδεδυµένων πεδίων Μ.Τ. 
καταλλήλων για εσωτερική εγκατάσταση. Η διαµερισµατοποίηση των πεδίων θα είναι 
σύµφωνα µε τον ορισµό metal compartmented όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3.102.2 
του IEC 62271 
 
Τα πεδία θα αποτελούνται από τα διαµερίσµατα : 
 
µπαρών, 
διακοπτικού εξοπλισµού, 
µηχανισµού λειτουργίας, 
συνδέσεως καλωδίων ισχύος, 
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βοηθητικού εξοπλισµού. 
 
Πίνακας Μ.Τ. 
 
Ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασµένα πεδία, που θα περιέχουν 
τον διακοπτικό εξοπλισµό. Θα υπάρχει διαχωρισµός των πεδίων µεταξύ τους µέχρι το ύψος 
των κυρίων µπαρών.  
Ο παρεχόµενος βαθµός προστασίας θα είναι IP2XC. Η κατασκευή του µεταλλικού σκελετού 
θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Η εξωτερική βαφή θα γίνεται µε τη χρήση σκόνης 
εποξειδικού πολυεστέρα (ηλεκτροστατική βαφή) µε ελάχιστο πάχος 50µ σε κάθε πλευρά. Το 
χρώµα θα επιλεγεί από την τυποποιηµένη σειρά RAL έχοντας άσπρη απόχρωση 9002.  
Κάθε πεδίο θα είναι πλήρως κωδικοποιηµένο µε τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα 
αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο 
εισόδου, εξόδου, προστασίας κ.λ.π.). 
Η κατασκευή των πεδίων θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισµού να είναι 
ορατή από την µπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου θα γίνεται και ο χειρισµός του. 
Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον 
πίνακα Μ.Τ. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει ενδεικτικό σχέδιο, που θα αποτελεί οδηγό για την 
εγκατάσταση των πεδίων. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι κατασκευασµένος ώστε να εµποδίζει 
την πρόσβαση σε ενεργά µέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του. 
 
Γείωση του πίνακα 
 
Κάθε πεδίο θα διατρέχεται από χάλκινη µπάρα γείωσης. 
Η συνέχεια του κυκλώµατος γης για ολόκληρο τον πίνακα θα εξασφαλίζεται µε την 
διασύνδεση των επιµέρους κυκλωµάτων του κάθε πεδίου. Η διασύνδεση θα 
πραγµατοποιείται στο πίσω µέρος του πίνακα και θα τον διατρέχει σε όλο του το πλάτος. Η 
µπάρα γείωσης θα είναι κατασκευασµένη για την εύκολη σύνδεσή της µε την γείωση 
ολόκληρου του υποσταθµού χωρίς να απαιτείται καµιά αποσυναρµολόγησή της. 
Η διατοµή των µπαρών που αποτελούν το κύκλωµα γης θα είναι διαστασιολογηµένη 
κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωµα σύµφωνα  µε το IEC 62271. 
 
Γείωση του κυκλώµατος ισχύος 
 
Η γείωση των καλωδίων ισχύος θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση γειωτή που θα έχει για 
λόγους ασφαλείας δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωµα (making capacity) όπως ορίζει το 
IEC 62271-102. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα χειρισµού του γειωτή όταν ο αντίστοιχος διακόπτης ή αποζεύκτης 
φορτίου είναι ανοικτός έτσι ώστε να µπορούν να δοκιµαστούν τα καλώδια ισχύος. 
Με τη χρήση λουκέτου, θα µπορεί να κλειδωθεί ο γειωτής σε ανοικτή ή κλειστή θέση. Η 
θέση του γειωτή θα είναι ορατή από τη µπροστινή πλευρά του πεδίου. 
Μέσω κατάλληλων µηχανικών µανδαλώσεων θα αποτρέπονται λανθασµένοι χειρισµοί όπως 
το κλείσιµο του γειωτή όταν ο διακόπτης ή ο αποζεύκτης φορτίου είναι κλειστός. 
∆εν είναι αποδεκτό η παραπάνω µανδάλωση να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά ή µε τη χρήση 
κλειδιών. 
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∆ιακόπτης Φορτίου 
 
Ο διακόπτης θα χρησιµοποιεί σαν µέσο διακοπής εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαµηλή πίεση 
και δεν θα απαιτεί συντήρηση. Θα έχει τη µορφή κλειστού θαλάµου. Θα είναι τοποθετηµένος 
σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του, θα είναι υποχρεωτικά 
ορατές από την µπροστινή πλευρά του πεδίου, δια γυµνού οφθαλµού. Μέσω κατάλληλης 
ενδεικτικής διάταξης που θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισµού, θα 
είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του διακόπτη, µε τη µορφή µιµικού 
διαγράµµατος. 
Ο διακόπτης θα είναι αυξηµένης συχνότητας χειρισµών όπως ορίζεται στην §3.104 του IEC 
60265-1. Θα έχει τρείς θέσεις λειτουργίας (ανοικτός - κλειστός - θέση γείωσης), και θα είναι 
πλήρως συναρµολογούµενος και δοκιµασµένος προτού εξέλθει της γραµµής παραγωγής του. 
Η σχετική πίεση του SF6 που τον περιβάλλει δεν θα υπερβαίνει το 0,5 bar. Η κατασκευή του 
περιβλήµατος του διακόπτη, θα είναι από εποξειδική ρητίνη, σύµφωνα µε την απαίτηση 
του IEC 62271-200 (παράρτηµα G, §2.3 και 3.3)  για συστήµατα “στεγανά” (sealed for life) 
διάρκειας 30 ετών. Στην περίοδο αυτή δεν υπάρχει η ανάγκη επαναπλήρωσης του θαλάµου 
µε SF6. ∆εν είναι αποδεκτοί διακόπτες που στη διάρκεια των 30 ετών απαιτούν 
επαναπλήρωση µε SF6 ή συντήρηση των κυρίων µερών τους.  
Η µηχανική αντοχή του διακόπτη θα είναι κατ’ ελάχιστο 1000 χειρισµοί. 
Στον διακόπτη θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κινητήρα τηλεχειρισµού µε εύκολο 
τρόπο καθώς και βοηθητικών επαφών ένδειξης της κατάστασής του. 
 
Θα είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση : 
 
κινητήρα τηλεχειρισµού των διακοπτών 
πηνίων ζεύξης - απόζευξης 
βοηθητικών επαφών 
λουκέτων ή κλειδαριών ώστε να επιτευχθεί αλληλοµανδάλωση µε διαφορετικά πεδία. 
 
Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ισχύος 
 
Ο Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ισχύος θα είναι τοποθετηµένος κατακόρυφα εντός του πεδίου. Για 
ευκολία θα διαθέτει τροχούς. Η αποσύνδεση του όµως από το κύριο κύκλωµα θα απαιτεί 
αποκοχλίωση.  
Η µηχανική και ηλεκτρική του αντοχή θα είναι 10000 χειρισµοί.  
Σαν µέσο διακοπής θα χρησιµοποιεί SF6 που η σχετική του πίεση δεν θα υπερβαίνει τα 0,5 
bar. Το περίβληµα του κάθε πόλου θα είναι κατασκευασµένο από εποξειδική ρητίνη και θα 
ακολουθούν τις απαιτήσεις για συστήµατα «στεγανά» (sealed for life) ορίζονται στο IEC  
62271-100 (παραρτήµατα ΕΕ 1, 2, 3).  
Ο Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ισχύος θα καλύπτεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιµών 
τύπου από αναγνωρισµένο εργαστήριο που θα έχει τη διαπίστευση διεθνούς οργανισµού. 
Ο µηχανισµός χειρισµού του θα είναι ταχείας λειτουργίας ανεξάρτητος από την ασκούµενη 
δύναµη του χειριστή και περιλαµβάνει : 
 
µπουτόν ανοίγµατος και κλεισίµατος,  
µηχανική ένδειξη κατάστασης του διακόπτη, 
ένδειξη φόρτισης ελατηρίων χειρισµού,  
χειριστήριο για τη φόρτιση του ελατηρίου (αποσπώµενο χειριστήριο δεν είναι αποδεκτό), 
βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του διακόπτη. 
 
Μπάρες 
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Το ενιαίο διαµέρισµα µπαρών θα είναι στο πάνω µέρος των πεδίων και θα περιλαµβάνει, 
τρεις παράλληλες µπάρες, οριζόντια στερεωµένες στους διακόπτες, οι οποίες είναι 
κατασκευασµένες από χαλκό και φέρουν µόνωση από PVC. 
Η πρόσβαση σ’ αυτές είναι δυνατή, µόνο από πάνω, µετά την αποσυναρµολόγηση µέρους 
της οροφής που φέρει προειδοποιητική ένδειξη. 
Καµία άλλη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο δεν είναι αποδεκτή.  

 
∆ιαµέρισµα σύνδεσης καλωδίων 
 
Οι υποδοχές για την σύνδεση των καλωδίων ισχύος θα είναι κατάλληλες να δεχθούν 
µονοπολικά ακροκιβώτια καλωδίων ξηρού τύπου ή εµποτισµένου χαρτιού. 
Το διαµέρισµα σύνδεσης καλωδίων θα έχει την ικανότητα να αντέξει εσωτερικό σφάλµα 
τιµής 12,5 kA/0,7 s. 
Πρόσβαση στο διαµέρισµα θα είναι δυνατή µόνο µετά το κλείσιµο του αντίστοιχου γειωτή. 
Καµία άλλη πρόσβαση δεν είναι αποδεκτή. 
 
∆ιαµέρισµα µηχανισµού λειτουργίας 
 
Το διαµέρισµα αυτό θα περιέχει τον µηχανισµό λειτουργίας για το χειρισµό του αποζεύκτη, 
αποζεύκτη φορτίου και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς 
καταµεριστές ή της ένδειξης κατάστασης των ασφαλειών Μ.Τ. 
Θα υπάρχει επίσης το µιµικό διάγραµµα το οποίο θα απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο διακοπτικός εξοπλισµός. Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το 
µιµικό διάγραµµα θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών.  
Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που 
χαρακτηρίζουν το πεδίο ή θα αναγράφουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του.  
Το διαµέρισµα αυτό θα είναι προσπελάσιµο ακόµη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση. Θα 
επιτρέπει την τοποθέτηση κινητήρα τηλεχειρισµού χωρίς την αντικατάσταση του µηχανισµού 
λειτουργίας. 
Μηχανισµοί λειτουργίας που απαιτούν αντικατάσταση προκειµένου να δεχθούν κινητήρα δεν 
είναι αποδεκτοί. 
Η χειροκίνητη λειτουργία του µηχανισµού θα γίνεται µε τη χρήση anti-reflex χειριστηρίου και 
θα είναι ανεξάρτητη από την εφαρµοζόµενη δύναµη. 
 
∆ιαµέρισµα βοηθητικού εξοπλισµού 
 
Θα περιλαµβάνει τα κύρια υλικά χαµηλής τάσης που απαιτούνται για την λειτουργία και τον 
έλεγχο (ρελέ, µπουτόν, µεταγωγικά κ.λ.π.) του κινητήρα όταν υπάρχει, καθώς και κάθε άλλο 
βοηθητικό εξοπλισµό.  
Σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι αυξηµένες και ο διαθέσιµος χώρος δεν επαρκεί, τότε θα 
υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον διαµερίσµατος βοηθητικού εξοπλισµού. 
Και τα δύο διαµερίσµατα θα είναι προσπελάσιµα ακόµη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση. 
 
Μετασχηµατιστές έντασης 
 
Θα έχουν αντίστοιχα ονοµαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µε αυτά του πεδίου, δηλ. τάση 
λειτουργίας, στάθµη µόνωσης, συχνότητα, αντοχή σε βραχυκύκλωµα κ.λ.π. Θα είναι 
κατασκευασµένος από εποξειδική ρητίνη και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα µε όλα τα 
χαρακτηριστικά τους. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο.  
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Μετασχηµατιστές τάσης 
 
Θα έχουν αντίστοιχα ονοµαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µε αυτά του πεδίου, δηλ. τάση 
λειτουργίας, στάθµη µόνωσης κ.λ.π. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες θα είναι κατάλληλοι ή για συνδεσµολογία φάση - φάση ή φάση - γή 
(θα διευκρινίζεται ανά περίπτωση). Η προστασία τους θα γίνεται µε τη χρήση ασφαλειών 
Μ.Τ. ή Αυτόµατου ∆ιακόπτη Ισχύος. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο.  
 
Βοηθητικός εξοπλισµός 
 
Θα ικανοποιεί τις παραγράφους 5.4 του IEC 60298 και 5.4 του IEC 60694. 
Για την ευκολία αναγνώρισης των κυκλωµάτων ελέγχου, θα υπάρχει σήµανση των καλωδίων 
και στα δύο άκρα. Η ελάχιστη διατοµή των καλωδίων θα είναι: 
- 2.5mm2 για κυκλώµατα ρεύµατος 
- 1 mm2 για όλα τα υπόλοιπα 
 
Έλεγχος - Επιτήρηση  
 
Όλα τα χρησιµοποιούµενα όργανα, όπως ηλεκτρονόµοι προστασίας, όργανα µέτρησης κ.λπ., 
θα τοποθετούνται στα διαµερίσµατα χαµηλής τάσης. 
Ειδικά οι ηλεκτρονόµοι προστασίας θα είναι «ολοκληρωµένου τύπου» και θα προσφέρουν 
προστασία, µέτρηση, έλεγχο και επιτήρηση. 
Θα είναι σύµφωνοι µε το IEC 60801.4 που θέτει κανόνες για την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα. 

∆οκιµές 

∆οκιµές τύπου 

 
Ο προµηθευτής θα είναι σε θέση να προσκοµίσει πιστοποιητικά τύπου από αναγνωρισµένα 
εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού (που είναι διαπιστευµένα από διεθνή 
οργανισµό) κατ’ ελάχιστο για τις δοκιµές που ακολουθούν. 
 
δοκιµή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests), 
δοκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric tests),  
δοκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας (temperature-rise tests), 
δοκιµή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests), 
δοκιµές µηχανικής λειτουργίας και στιβαρότητας (mechanical operating tests),  
επαλήθευση του βαθµού προστασίας (verification of the degree of protection), 
επαλήθευση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (verification of electromagnetic 
compatibilty). 
επαλήθευση ικανότητας κλεισίµατος και διακοπής (verification of making and breaking 
capacity) των διακοπτών και των Α.∆.Ι. 

∆οκιµές σειράς 

 
Οι δοκιµές σειράς θα πραγµατοποιούνται από τον προµηθευτή και θα είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό που θα αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο οι 
ακόλουθες δοκιµές όπως ορίζει το IEC 60298. 
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δοκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test), 
διηλεκτρική δοκιµή των βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου (dielectric test on auxiliary and 
control circuit),  
επαλήθευση της ορθότητας συρµατώσεων (verification of the correct wiring), 
δοκιµή µηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests). 
 
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται εξοπλισµοί οι οποίοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω 
πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και σειράς. 
 
Η διαδικασία  σχεδιασµού και κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 & 
ISO14001. 

Περιγραφή πεδίων  

Πεδίο Εισόδου µε αποζεύκτη φορτίου και αλεξικέραυνα 

 
Θα περιλαµβάνει τον κύριο εξοπλισµό που ακολουθεί : 
Τριπολικές µπάρες χαλκού 630A. 
Αποζεύκτη φορτίου SF6, 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1 sec σε κοινό κέλυφος µε γειωτή. 
Χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας για τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή. 
Τρείς χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. 
Κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση καλωδίων µέχρι 240mm2. 
Τρία αλεξικέραυνα γραµµής 21 kV/5kA. 
 
Βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του αποζεύκτη φορτίου και του γειωτή. 
Βάθρο ανύψωσης του πεδίου κατά 350mm. 
Κλειδιά για µανδάλωση µε άλλα πεδία. 

Πεδίο Προστασίας µε Αυτόµατο διακόπτη ισχύος (Α.∆.Ι.) και ενσωµατωµένο Η/Ν   
προστασίας 

 
Περιλαµβάνει τον κύριο εξοπλισµό που ακολουθεί: 
Τριπολικές µπάρες χαλκού 630Α. 
Αποζεύκτη SF6, 24kV, 630A, 50/125kV, 16κΑ/1sec σε κοινό κέλυφος µε γειωτή. 
Χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας για τον αποζεύκτη και το γειωτή. 
Αυτόµατο διακόπτη ισχύος 24kV, 630Α, 50/125kV, 16kA/1sec µε χειροκίνητο µηχανισµό 
λειτουργίας, βοηθητικές επαφές, πηνίο χαµηλής κατανάλωσης και πηνίο εργασίας.  
Τρεις αισθητήρες ρεύµατος ενσωµατωµένους στον Α.∆.Ι. 
Ηλεκτρονόµο προστασίας ενσωµατωµένο στον Α.∆, Ι. που παρέχει προστασία έναντι 
υπερφόρτισης, βραχυκυκλώµατος και σφάλµατος γης.  
Γειωτή καλωδίων 24kV, 50/125kV, 16kA/1sec µε δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωµα.  
Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες  
Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση καλωδίων µέχρι 240mm2. 
 
Βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του αποζεύκτη και του γειωτή 
Μεταλλικό βάθρο ανύψωσης του πεδίου κατά 350mm 
Κλειδιά για µανδάλωση µε άλλα πεδία 

Πεδίο Μ/Σ τάσης (πεδίο Μέτρησης) 

 
Περιλαµβάνει τον κύριο εξοπλισµό που ακολουθεί: 
Τριπολικές µπάρες χαλκού 630Α. 
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Αποζεύκτη SF6, 24kV, 630Α, 50/125kV, 16kA/1 sec σε κοινό κέλυφος µε γειωτή. 
Χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας για τον αποζεύκτη και το γειωτή. 
Τρείς βάσεις ασφαλειών 200Α. 
Τρείς ασφάλειες για την προστασία των Μ/Σ τάσης 24kV/6.3A 
∆ύο Μ/Σ τάσης 20/0.1 kV κατάλληλους για σύνδεση V. 
Ένα βολτόµετρο 0-20kV µε µεταγωγικό διακόπτη 4 θέσεων 
Μηχανική ένδειξη τηγµένης ασφάλειας. 
 
Κατ' επιλογή µπορούν να τοποθετηθούν: 
Βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του αποζεύκτη και του γειωτή. 
Βοηθητικές επαφές τηγµένης ασφάλειας. 
Mεταλλικό βάθρο ανύψωσης του πεδίου κατά 350mm. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

Γενικά 

 
Η αυτόµατη συστοιχία πυκνωτών θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 60439.1 – CEI 439.1 
– UL 810 – CSA – C22.2. 
 
Η συνολική τιµή των KVAR της συστοιχίας πυκνωτών που αναγράφεται στην µελέτη είναι 
προσεγγιστική. 
 
Το ακριβές µέγεθος της συστοιχίας πυκνωτών θα καθοριστεί µετά από µετρήσεις και θα 
πρέπει να εξασφαλίζει διορθωµένο συντελεστή ισχύος όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης όχι 
µικρότερο από 0,95. Εάν από τις µετρήσεις αποδειχθεί ότι το µέγεθος της δυσκολίας είναι 
µικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στην µελέτη, θα τοποθετηθεί ότι αναφέρεται στην 
µελέτη. 

Περιγραφή 

 
Οι µονάδες πυκνωτών θα είναι τοποθετηµένες σε αυτόνοµο (ξεχωριστό) χαλύβδινο κιβώτιο 
για στήριξη στο δάπεδο, µε δυνατότητα προσέγγισης από την πρόσοψη και επαρκή αερισµό. 
 
Κάθε πυκνωτής θα περιλαµβάνει ρελέ ισχύος, ειδικό για πυκνωτές και ασφάλειες HRC. Ο 
εξοπλισµός θα συνδέεται στο ζυγό ισχύος του ΓΠΧΤ. 
 
Η µεταγωγή σε κάθε βαθµίδα θα πρέπει να ρυθµίζεται αυτόµατα, έως  ότου επιτευχθεί ο 
επιθυµητός συντελεστής ισχύος. Η συστοιχία πυκνωτών θα αποτελείται από βαθµίδες των 
20KVAR. Ο ρυθµιστής συντελεστή ισχύος θα πρέπει να δείχνει µόνιµα την τιµή του cosφ. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕ∆ΙΩΝ 

Γενικά – Πρότυπα 

 
Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα είναι τύπου πεδίων, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση 
στο δάπεδο. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµος  
από την εµπρός και πίσω πλευρά 
 
Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο  
ΕΝ  60439 - 1 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

 
Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 
Ονοµαστική Τάση Λειτουργίας Ue 400 V 
Αριθµός  Φάσεων 3Ph +N +PE 
Τάση µόνωσης κυρίων ζυγών Ui 1000 V 
Συχνότητα Λειτουργίας 50 Ηz 
Λειτουργία σε σύστηµα γειώσεως ΤΝ 

Περιγραφή 

 
Τα µεταλλικά µέρη του πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό 
έλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη θερµικά πολυµερισµένης εποξειδικής 
πούδρας. 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης 
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας τη γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων του. 
Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (πχ πόρτες, ανοιγµένες µετώπες) θα πρέπει να 
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα µε το ΙΕC 
60364-5-54. 
 
Ο βαθµός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύµφωνα  µε  το  Πρότυπο  IEC 
60529 που  θα  δηλώνεται  στα  πιστοποιητικά  δοκιµών  τύπου  και  η  κατασκευή του 
ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας ΙΡ20 µε 
πλαίσιο / πόρτα (ή ΙΡ31 για στεγανότητα και σκόνη). 
 
O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 
ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102. 
 
Η εγκατάσταση των οργάνων θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η 
αναπτυσσόµενη θερµοκρασία στον πίνακα χαµηλής τάσης και να προτιµούνται συνδέσεις 
που διευκολύνουν την απαγωγή θερµότητας ώστε  να  πληρούνται οι απαιτήσεις  ανύψωσης  
θερµοκρασίας σύµφωνα  µε το  Πρότυπο  EN 60439 - 1 . 
 
Η τοποθέτηση των οργάνων θα γίνει σε στηρίγµατα ικανά να αντέχουν το βάρος των 
οργάνων χωρίς παραµόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που δηµιουργούνται  
κατά την µεταφορά τους ή  κατά την αφόπλιση των συσκευών σε περίπτωση σφάλµατος. 
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Οι ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 
ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει να είναι επαρκείς 
για την µεταφορά του ονοµαστικού ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης 
θερµοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο  ΕΝ 60439-1. 
Η επιλογή της διατοµής και του αριθµού των µπαρών χαλκού θα γίνει από τον κατασκευαστή 
του ηλεκτρικού πίνακα λαµβάνοντας υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας του, 
την αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας και τον βαθµό 
προστασίας  του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. Η διατοµή των µπαρών που αναφέρεται 
στα σχέδια πρέπει να επαληθευτεί από τον προµηθευτή δεν είναι δεσµευτική. 
 
Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε την χρήση κατάλληλου αριθµού µονωτήρων 
ώστε να εξασφαλίζονται οι µονωτικές και µηχανικές ιδιότητες (ονοµαστική τάση µόνωσης και 
αντοχή σε βραχυκύκλωµα που αναφέρθησαν στην προηγούµενη παράγραφο). Επίσης το 
υλικό κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερµότητα 
παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα σύµφωνα µε IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s. 

 
Η όδευση των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων µέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα 
γίνεται σε πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα 
ξεπερνά τα 600 mm. Η καλωδίωση των βοηθητικών κυκλωµάτων που προέρχεται από 
όργανα τοποθετηµένα σε κινούµενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγµένες 
µετώπες) θα γίνεται σε µορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. 
Όλα τα βοηθητικά κυκλώµατα θα καταλήγουν σε κλέµµες 
 
Η σήµανση του πίνακα και η σήµανση των οργάνων θα γίνει ως ακολούθως: 

 
Στην εµπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα µε το όνοµα, την διεύθυνση 
του κατασκευαστή και τον αριθµό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). 
Κάθε συσκευή θα φέρει την ονοµασία της σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια 
επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των κυκλωµάτων που αφορά κάθε 
συσκευή. Η σήµανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή.  
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήµανση των ζυγών  κάθε φάσης (αλλά 
και των ζυγών  ουδετέρου και γείωσης. 
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήµανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων. 
 
Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης θα είναι ενδεικτικού τύπου Prisma Merlin Gerin ή 
ισοδύναµου. 

∆οκιµές  

 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιµών τύπου σύµφωνα 
µε το πρότυπο  ΕΝ  60439-1: 
∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 
∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης 
∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 
∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας 
∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 
∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας 
∆οκιµή του βαθµού προστασίας. 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή 
εργαστήρια. 
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Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο δοκιµών σειράς: 

Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 
∆ιηλεκτρική δοκιµή 
Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης 
 
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί πίνακες οι οποίοι δεν διαθέτουν κάποιο από τα 
παραπάνω πιστοποιητικά τύπου ή δεν έχουν διενεργηθεί όλες οι δοκιµές σειράς. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΑΕΡΟΣ) 

Γενικά – Πρότυπα 

 
Οι αυτόµατοι διακόπτες  αέρος θα είναι σύµφωνα µε τα  πρότυπα  IEC 60947.2 ή µε 
ισοδύναµα  πρότυπα  των  χωρών-µελών  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE 
C63120). 
Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής για τους   αυτόµατους διακόπτες ισχύος αέρος   θα 
διατίθενται για  τα   παραπάνω  πρότυπα  ανάλογα  την  ηλεκτρική  εγκατάσταση. 

Περιγραφή 

 
Οι κύριες επαφές θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένες ώστε να µη χρειάζονται συντήρηση 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ένα 
ενδεικτικό που θα επιτρέπει τον έλεγχο του βαθµού φθοράς χωρίς µετρήσεις ή ειδικά 
όργανα. 
 
Οι  φλογοκρύπτες  θα  είναι  αφαιρούµενες   και  εξοπλισµένες  µε  µεταλλικά  φίλτρα. 
 
Η  αποσύνδεση  του  αυτοµάτου  διακόπτη θα γίνεται  χωρίς  να  χρειάζεται  να  ανοίγει  την  
πόρτα  του  πίνακα . Οι  τρεις   πιθανές  θέσεις  (  σύνδεση, αποσύνδεση, «test» ) θα  
αναγνωρίζονται  ενδεικτικά. 
Ο  µηχανισµός  κλειδώµατος  θα είναι τέτοιες έτσι  ώστε  να  είναι  αδύνατο  το  άνοιγµα  
της  πόρτας   εφόσον  ο   διακόπτης   βρίσκεται  στη  θέση «σύνδεσης».Θα   υπάρχουν 
µονωµένα  καλύµµατα  στα  εισερχόµενα  και  εξερχόµενα τµήµατα  των  κυκλωµάτων  
ισχύος  και  των  βοηθητικών  κυκλωµάτων. Θα υπάρχει ένας  µηχανισµός  ασφάλειας  που 
θα  εµποδίζει  τη  σύνδεση    κινητού  µέρους  στον  διακόπτη  µεγαλύτερης  ονοµαστικής  
εντάσεως  από  αυτήν  του  σταθερού  µέρους. 
 
Όλα  τα  ηλεκτρικά  βοηθητικά  εξαρτήµατα  θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  πάνω  στο  
διακόπτη  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  µηχανισµού  φόρτισης  του  ελατηρίου   µε  
µοτέρ  τηλεχειρισµού χωρίς  ρυθµίσεις  ή  χρήση  ειδικών  εργαλείων (εκτός  από  κατσαβίδι) 
Τα  βοηθητικά  εξαρτήµατα  θα  προσαρµόζονται  σε  ένα  τµήµα  του  διακόπτη  στο  οποίο  
κάτω  από  κανονικές  συνθήκες  λειτουργίας  κανένα µεταλλικό  µέρος  δεν  θα  πρέπει  να  
έρχεται σε  επαφή  µε  το  κύκλωµα  ισχύος .Όλες   οι   συνδέσεις  θα  είναι  δυνατό  να  
γίνονται  από  την  πρόσοψη  του  αυτόµατου  διακόπτη  αέρος. 
 
Οι  µηχανικές  ενδείξεις  στην  πρόσοψη  του  διακόπτη  θα  πρέπει  να  παρέχουν  τις  
ακόλουθες πληροφορίες : 
‘ON’  ( οι  επαφές ισχύος κλειστές )        ελατήρια  φορτισµένα. 
‘ΟΝ’  (οι  επαφές ισχύος κλειστές ) ελατήρια  αποφορτισµένα . 
‘OFF’ ( οι  επαφές  ισχύος  ανοικτές)  ελατήρια φορτισµένα - διακόπτη   
 έτοιµος να κλείσει                                                            
‘OFF’ ( οι  επαφές  ισχύος  ανοικτές)    ελατήρια φορτισµένα - διακόπτης   
 µη  έτοιµος . 
‘OFF’ ( οι  επαφές  ισχύος  ανοικτές)      ελατήρια  αποφορτισµένα. 
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Προστασία / Μονάδα Ελέγχου 

 
Η µονάδα θα  είναι  ηλεκτρονικού  τύπου  για  ακρίβεια  των  µετρήσεων   των  ρευµάτων. 
 
Η  µονάδα  έλεγχου  θα  υπολογίζει  ενεργές  τιµές  ρευµάτων ( rms)   
Θα  διαθέτει µνήµη θερµικής κατάστασης: το κύκλωµα ελέγχου θα βελτιστοποιεί την προστασία 
του εξοπλισµού ή των αγωγών στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων υπερφορτίσεων ή 
σφαλµάτων προς γη, χρησιµοποιώντας θερµική ολοκλήρωση για αποθήκευση στη µνήµη των 
αυξήσεων της θερµοκρασίας. Θα  είναι  δυνατόν  να  απενεργοποιήσουµε  την  παραπάνω  
λειτουργία . 
 
Η  µονάδα  έλεγχου  θα πρέπει να  πληροί  τα  ακόλουθα : 
-  Προστασία µακρού χρόνου (LT) ρυθµιζόµενη σε  βήµατα  της  ονοµαστικής  έντασης  και  

µε  ρυθµιζόµενη  χρονική  καθυστέρηση. 
-  Προστασία βραχέως χρόνου (ST) ρυθµιζόµενη  σε  πολλαπλάσια  βήµατα  της  

ονοµαστικής  έντασης και  µε  ρυθµιζόµενη  χρονική  καθυστέρηση. 
-  Στιγµιαία προστασία (INST)  ρυθµιζόµενη  έως  15  φορές  το  ονοµαστικό  ρεύµα  και µε 

θέση OFF. 
 
Θα  εξασφαλίζεται  η  δυνατότητα  προστασίας  έναντι  σφάλµατος  γης µε  χρονική  
καθυστέρηση. 
Οι  ρυθµίσεις  έντασης και  χρονικής  καθυστέρησης  θα  εµφανίζονται  σε  Ampere  & sec  
αντίστοιχα  πάνω  στην  ψηφιακή  οθόνη. 

Μετρήσεις 

 
Ένα  αµπερόµετρο  µε ψηφιακή  οθόνη  θα  δείχνει  τις  ενεργές  τιµές  της έντασης (rms) 
για  κάθε  φάση. 
Ένα  ραβδόγραµµα  µε LED  θα  δείχνει  συγχρόνως τη  φόρτιση  κάθε  φάσης. 
Η  µέγιστη  τιµή   των   ρευµάτων  των  φάσεων  θα  αποθηκεύεται  και  θα  εµφανίζεται 
στην  οθόνη   ακόµη  και  µετά  το  άνοιγµα  του  διακόπτη. 

Λειτουργία 

Μετρήσεις  ισχύος 

 
Η  µονάδα  ελέγχου  θα  υπολογίζει  τις  τιµές  της  τάσης, ισχύος  και  ενέργειας. 
Οι  παραπάνω  ενδείξεις  θα  εµφανίζονται  στην  οθόνη και  θα  ανανεώνονται  ανά  
δευτερόλεπτο . Οι  µέγιστες  και  ελάχιστες  τιµές  θα  αποθηκεύονται  στη  µνήµη. 
Ακρίβεια  Ενδείξεων : 
Ενέργεια (KWh)                  2,5 % 
Ισχύς      (ΚW  )                 2,5 % 
Φαινόµενη  Ισχύς (KVA )     2,5 % 
Άεργος   Ισχύς  (KVAR )      2,5% 

Μετρήσεις  ποιότητας  ισχύος  

 
Η  µονάδα  έλεγχου  θα   υπολογίζει : 
-  Το  πλάτος  και  το  εύρος  των  αρµονικών  συνιστωσών  τάσης  και  ρεύµατος   µέχρι   

50 ης  τάξεως. 
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-  Τα  θεµελιώδη  µεγέθη  της  τάσης , ρεύµατος , ενεργούς - άεργους - φαινόµενης  
ισχύς  

-  Τη  συνολική  αρµονική  παραµόρφωση (THD )  τάσεως  και  ρεύµατος . 
 
Η  µονάδα  ελέγχου  θα  έχει τις ακόλουθες  λειτουργίες  προστασίας : 
 
Χρονοκαθυστέρηση                    Κατώφλι                
Μέγιστη  τάση                          25  εως  690 V                             0,5 - 3 s 
Ελάχιστη  τάση                        100 εως 931 V                             0,25 - 1 s  
∆ιακύµανση τάσεως                  10  εως  90%  της  Uµέσης           1 - 15 s  
Ελάχιστη  συχνότητα                33 εως  400 Hz                              0,5 - 3 s    
Μέγιστη  συχνότητα                  33 εως  450 Hz                            0,25 - 1 s 
∆ιακύµανση  ρεύµατος             5 εως  90% του  Ιmax                   1 - 15  s 
Μέγιστο  ρεύµα                        0,4 In - Isd                             0,5 - 1000 s 
Ακολουθία  φάσεων                 Φ 1/2/3                                    Αυτόµατα       
Αντίστροφη  ισχύος                  2 εως  20% της Pn                      0 - 20 s 

Επικοινωνία 

 
Τα δεδοµένα ή οι ενέργειες που απαιτούνται για τον έλεγχο και τις λειτουργίες ένδειξης θα 
πρέπει να διατίθενται σε ένα δίαυλο (BUS), δηλαδή: 
-  κατάσταση αυτόµατου διακόπτη ( ανοικτός - κλειστός - αφόπλιση  λόγω  σφάλµατος…) 
-  ρυθµίσεις µονάδας ελέγχου 
-  αίτιο αφόπλισης αυτόµατου διακόπτη 
-  µετρήσεις π.χ τάση , ένταση ,συχνότητα ,ισχύ , ποιότητα ισχύος . 

 
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα: 
 -   τηλεχειρισµού  αυτόµατου  διακόπτη  ισχύος  
 -  τηλεχειρισµού -αλλαγή   ρυθµίσεων  των  λειτουργιών  προστασίας   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Γενικά – Πρότυπα 

 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
IEC 60947-1 και 60947-2 ή στα  αντίστοιχα Πρότυπα  των διαφόρων χωρών-µελών (VDE 
0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2) και θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 
-  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- 

-  Ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 
-  Ονοµαστική τάση µόνωσης 750 V AC (50/60 Hz) 
-  Θα είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισµούς IEC 60947-2, 

παράγραφος 7-27. 
 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παραδίδονται σε 
ανακυκλούµενη συσκευασία σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ο κατασκευαστής θα 
πρέπει να χρησιµοποιεί διαδικασίες παραγωγής που δεν µολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται CFC’s, χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, µελάνι για τις ετικέτες 
συσκευασιών από χαρτόνι κ.λπ. 
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Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι 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 “κλειστός” (ΟΝ). 
 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα 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 έχουν κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς IEC 664) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος. 

Περιγραφή 

 
Ο µηχανισµός λειτουργίας των αυτοµάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να 
είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, µε δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλµα που 
θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία.  Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν 
ταυτόχρονα κατά το κλείσιµο, άνοιγµα και αφόπλιση του αυτόµατου διακόπτη. 
 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα ενεργοποιούνται µε µία µπαρέττα ή µία 
λαβή που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF και TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και 
αφόπλιση αντίστοιχα). 
 
Για την εξασφάλιση της ικανότητας απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-2/7-27 θα πρέπει: 

 
-  ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε η µπαρέττα ή η 

λαβή να µπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες 
ανοικτές 

-  στη θέση OFF (O), η µπαρέττα ή η λαβή θα δείχνουν την κατάσταση απόζευξης 

 
Η απόζευξη θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε διπλή διακοπή στο κύκλωµα ισχύος. 
 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα µπορούν να δέχονται ένα εξάρτηµα 
κλειδώµατος για την θέση “απόζευξης” µε έως 3 λουκέτα. 
 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να διαθέτουν ένα µπουτόν 
αφόπλισης ”push to trip”, στην πρόσοψή τους, για δοκιµή της λειτουργίας και του 
ανοίγµατος των πόλων. 
 
Η ονοµαστική ένταση του αυτόµατου διακόπτη, το µπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση του 
κυκλώµατος εξόδου καθώς και η ένδειξη θετικής απόζευξης πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές 
και να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, µέσω του µπροστινού µέρους ή της πόρτας του 
πίνακα. 
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Περιορισµός ρεύµατος, επιλεκτικότητα, αντοχή 

 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν µεγάλη ικανότητα 
περιορισµού του ρεύµατος.  Για βραχυκυκλώµατα, η µέγιστη θερµική καταπόνηση I2t θα 
πρέπει να περιορίζεται σε: 
 
-  106 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος έως 250 Α 
-  5x106 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος 400 Α έως 630 Α 
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυµένης 
προστασίας (cascading) µε τη χρήση στην αναχώρηση αυτοµάτων διακοπτών ισχύος 
κλειστού τύπου ή µικροαυτοµάτων διακοπτών ράγας. 
 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα συµπεριλαµβάνουν ένα εξάρτηµα 
σχεδιασµένο να αφοπλίζει το διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευµάτων 
βραχυκύκλωσης.  Το εξάρτηµα αυτό θα είναι ανεξάρτητο από τη θερµο-µαγνητική ή 
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου. 

 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονοµαστικές εντάσεις των οποίων είναι 
ίσες µε τις ονοµαστικές εντάσεις των µονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύµα σφάλµατος έως τουλάχιστον 36 kA RMS, µε 
οποιοδήποτε αυτόµατο διακόπτη στην αναχώρηση µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 
το 0.4 της ονοµαστικής έντασης του αυτόµατου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. 
 
Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόµατων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο 
κανονισµός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 3 φορές την ελάχιστη 
απαιτούµενη από τους κανονισµούς. 

Λειτουργία 

 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις έως 250 Α θα πρέπει 
να διαθέτουν µία από τις δύο µονάδες ελέγχου (που µπορούν να εναλλάσσονται): 

 
-  Θερµο-µαγνητική (θερµική για προστασία υπερφόρτισης, µαγνητική για προστασία 

βραχυκλώσεως) 

-  Ηλεκτρονική 
 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 
250 Α θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική προστασία. 
Οι µονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόµατου  
διακόπτη 
Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να συµφωνούν µε τους κανονισµούς IEC 60947-
2 , παράρτηµα F ( µέτρηση RMS τιµών ρεύµατος, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα κ.λ.π.) 
Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασίες έως 125oC. 
Οι ηλεκτρονικές και θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες και 
θα είναι δυνατή η προσαρµογή καλυµµάτων, µε σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέµβασης στις 
ρυθµίσεις. 
Οι ρυθµίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόµατου διακόπτη. 
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Θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου (έως 250 Α) 

 
Θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
-  Ρυθµιζόµενη θερµική προστασία 
-  Σταθερή µαγνητική προστασία για ονοµαστικές εντάσεις έως 200 Α 
-  Ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονοµαστική ένταση) για 

ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες από 200 Α.   
-  Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου.  Η τιµή ρύθµισης της αφόπλισης θα 

είναι ίση µε αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της τιµής (γενικά 50% της 
ρύθµισης των φάσεων). 

Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου (για διακόπτες ≥≥≥≥ 250Α) 

 
Θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
*  Προστασία µακρού χρόνου (LT): 
 ρυθµιζόµενη τιµή Ιr µε βήµατα από 40% έως 100% της ονοµαστικής έντασης της 

µονάδας ελέγχου. 
*  Προστασία βραχέως χρόνου (ST): 

-  ρυθµιζόµενη τιµή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερµική ρύθµιση Ιr, 
-  η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθµισµένη στα 40 ms, 

*  Στιγµιαία προστασία 
η ρύθµιση θα είναι σταθερή (µεταξύ 12 έως 19 φορές το Ιn, ανάλογα της ονοµαστικής 
έντασης)  

*  Οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθµίσεις 3 θέσεων για προστασία 
ουδετέρου: µη προστατευόµενος ουδέτερος - προστασία ουδετέρου ρυθµισµένη στο 
50% αυτής των φάσεων - προστασία ουδετέρου µε ρύθµιση ίση µε αυτή των φάσεων. 

 
Οι ακόλουθες λειτουργίες επιτήρησης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στην 
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου: 
 
-  Ένδειξη φορτίου µε LED, που ανάβει πάνω από το 95% του Ιr, ενώ αναβοσβήνει πάνω 

από το 105% του Ιr 
-  θα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση µε µία εξωτερική συσκευή, µε σκοπό τον 

έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας ελέγχου και του µηχανισµού αφόπλισης. 

Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου (ένταση ίση ή µεγαλύτερη από 400 Α) 

 
Χαρακτηριστικά: 
 
Προστασία µακρού χρόνου: 
-  ρύθµιση Ιr µε βήµατα από 40% έως 100% της ονοµαστικής έντασης της   µονάδας 

ελέγχου 
-  ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 
-  η τιµή κατωφλίου διακοπής θα είναι στα 1,2Ιr και η τιµή κατωφλίου µη διακοπής µετά 

από 2 ώρες στα 1,05Ιr, 
 

Προστασία βραχέως χρόνου: 
-  ρύθµιση Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερµική ρύθµιση Ιr 
-  χρονική καθυστέρηση µε τρεις δυνατές επιλογές, µε ή χωρίς τη σταθερή  
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συνάρτηση Ι2t. 
 

Στιγµιαία προστασία ρυθµιζόµενη από 1.5 έως 11 φορές την ονοµαστική ένταση Ιn του 
διακόπτη. 
- οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν προστασία ουδετέρου µε 3 θέσεις 

ρύθµισης (µη προστατευόµενος ουδέτερος, προστασία ουδετέρου µε ρύθµιση ίση µε 
το 50% της ρύθµισης των φάσεων, προστασία ουδετέρου µε ρύθµιση ίση µε το 100% 
της ρύθµισης των φάσεων), 

 
 Μνήµη θερµικής καταπόνησης 
-  σε εµφάνιση επαναλαµβανόµενων υπερφορτίσεων, η ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου θα 

πρέπει να βελτιστοποιεί την προστασία των καλωδίων και των συσκευών που 
βρίσκονται στην αναχώρηση, αποθηκεύοντας στη µνήµη τις θερµοκρασιακές 
µεταβολές. 

 
Λειτουργία επιτήρησης φορτίου 
 
Ένας µηχανισµός επίβλεψης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένος στην ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχου, µε ενδείξεις LED για διάφορα επίπεδα φόρτισης (π.χ. 60%, 75%, 90%, και 
105%, το LED αναβοσβύνει για  105%). 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΕΩΣ 125Α 

   
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-
2 ή IEC 60898. 
 
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συµµετρική πλάτους 
35mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί. 
 
Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να  είναι ίσες τουλάχιστον µε την 
αναµενόµενη τιµή σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, 
εκτός εάν µεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυµένης 
προστασίας). 
 
Οι διακόπτες MCB θα µπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς µείωση της 
ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους. 
 
Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή χειρισµού, 
ώστε να αποφεύγεται, οι επαφές να παραµείνουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 
υπεφόρτισης, θα πρέπει να είναι τύπου «αυτοµάτου επανοπλισµού». 
 
Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολύ –πολικό-µικρο-αυτόµατο διακόπτη 
(MCB) θα πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη (MCB) 
και όχι µε τη λαβή χειρισµού. 
 
Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου «γλώσσας» (λαβής), µε δυνατότητα κλειδώµατος 
και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου. 
 
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει διµεταλλικό θερµικό στοιχείο, για προστασία κατά 
υπεφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώµατος. Για κάθε 
ονοµαστική ένταση µικρο-αυτόµατου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες 
επιλεκτικότητας ρεύµατος. 
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Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης 
επαφής. 
 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων όπως : πηνίο 
εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ΟΝ-OFF, επαφή σηµατοδότησης ανάγκης (alarm) ή 
συσκευή ανίχνευσης ρεύµατος διαρροής 30 ή 300mA µε δυνατότητα ελέγχου από απόσταση 
(αφόπλιση από απόσταση). 

ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V (τύπου ερµαρίου) 

Γενικά 

 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πίνακας χαµηλής τάσης θα είναι µεταλλικοί  κατάλληλοι  για 
χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση  ή και για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο. Προορίζονται 
κυρίως για ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόµενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από 
την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµος  από την εµπρός πλευρά. 

Πρότυπα 

 
Η κατασκευή του  πίνακα χαµηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΝ 
60439 - 1 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

 
Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 
Ονοµαστική Ένταση λειτουργίας Ιn  Σύµφωνα µε την µελέτη 
Ονοµαστική  τάση  λειτουργίας   400  V  (έως  και  690 V) 
Αριθµός  Φάσεων 3Ph +N +PE 
Τάση µόνωσης Ui 1000 V 
Συχνότητα Λειτουργίας 50 / 60 Ηz 
Λειτουργία σε σύστηµα γειώσεως ΤΝ  (ή TT - IT) 
Ρεύµα Αντοχής σε βραχυκύκλωµα Ιcw   
(kA - rms/1sec 

Maximum  25 KA / 1s (σύµφωνα µε 
την µελέτη ) 

Κατασκευή 

 
Το µεταλλικό µέρος του πίνακα διανοµής θα είναι κατασκευασµένο από ηλεκτρολυτικά   
χαλύβδινο  µεταλλικό έλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη θερµικά 
πολυµερισµένης εποξειδικής πούδρας. 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξεις 
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µερών του. 
Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (πχ πόρτες, ανοιγώµενες µετώπες) θα πρέπει να 
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) . 
 
Ο βαθµός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύµφωνα  µε  το  Πρότυπο   
IEC 60529  που  θα  δηλώνεται  στα πιστοποιητικά δοκιµών  τύπου  και η κατασκευή του 
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ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας:  ΙΡ 40   ή   
εναλλακτικά  IP 43 , IP 55. 
O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 
ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102. 
 
Για την διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στα διάφορα κυκλώµατα του ηλεκτρικού πίνακα 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατό προκατασκευασµένες διανοµές. Ειδικότερα: 
α) η κύρια διανοµή στον  ηλεκτρικό  πίνακα θα  πρέπει να  γίνεται µε χρήση τυποποιηµένων 
µπλοκ διανοµής και  β) η  διανοµή  σε  σειρά µικροαυτόµατων διακοπτών θα  πρέπει να 
γίνεται µε την χρήση τυποποιηµένων γεφυρών χαλκού κατάλληλης ονοµαστικής έντασης. 
  
Σήµανση Πίνακα ∆ιανοµής, Σήµανση Συσκευών: Στην εµπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας 
θα φέρει πινακίδα µε το όνοµα, την διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθµό παραγωγής 
(ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονοµασία της 
σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των 
κυκλωµάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήµανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά 
τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή.  
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήµανση των µπαρών κάθε φάσης (αλλά 
και των µπαρών ουδετέρου και γείωσης. 
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήµανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων. 

Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και σειράς 

 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιµών τύπου σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN  60439-1: 
 
∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 
∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης 
∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 
∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας 
∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 
∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας 
∆οκιµή του βαθµού προστασίας. 

 
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή 
εργαστήρια. 

 
Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο δοκιµών σειράς: 
1) Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 
2) ∆ιηλεκτρική δοκιµή 
3) Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης 
 
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί πίνακες οι οποίοι δεν διαθέτουν κάποιο από τα 
παραπάνω πιστοποιητικά τύπου ή δεν έχουν διενεργηθεί όλες οι δοκιµές σειράς. 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

 
Ο πίνακας  θα  φέρει  υποχρεωτικά  την   σήµανση “ CE “  σύµφωνα  µε  τις        
Ευρωπαϊκές  Οδηγίες  Νέας  Προσέγγισης  73/23  , 89/336  και  93/68 . 
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας  ΙSO 9001 ΙSO 14001 για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής 
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τάσης. Το τµήµα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή 
των δοκιµών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο εκδίδοντας το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Επίσης µαζί µε τον ηλεκτρικό πίνακα χαµηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν µονογραµµικά  
και  πολυγραµµικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. 
 
 

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

 
Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί 
τοίχου και σ' εκείνους που είναι κατάλληλοι για  ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 

 Γενικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά 

 

α.  Οι στεγανοί πίνακες διανοµής µε πλαστικά κιβώτια θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Χ.Τ." και θα αποτελούνται 
απο πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα 
ενδείξεων κλπ. 

β.  Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανοµής αποτελείται από 3 µέρη: την βάση, το κάλυµµα 
και την µεταλλική πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτηµάτων. 

 Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις µε 
πλαστικές βίδες ταχείας σύνδεσης. Τα καλύµµατα των κιβωτίων που περιέχουν 
µικροαυτόµατους πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισµό 
τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

γ.  Κάθε χειρισµός διακοπτών ή µπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η 
αφαίρεση του καλύµµατος του κιβωτίου. 

 Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι 
διαιρούµενου τύπου. Έτσι η αφαίρεση του καλύµµατος του πλαστικού κιβωτίου δεν 
απαιτεί καµιά επέµβαση στα παραπάνω. 

 Οι πλαστικές διανοµές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. 

δ.  Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και 
καλύτερα απο αυτά: 

 

Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm kg για τη βάση 
> 400 cm kg για το κάλυµµα 

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση 
< 400 mg για το κάλυµµα 

∆ιηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/ΜΜ για τη βάση 
40 ΚV/ΜΜ για το κάλυµµα 

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 10^9 Ω για τη βάση 
0.8 + 1.2-10^15 Ω για το 
κάλυµµα 
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Αντοχή σε θερµοκρασίες απο -40° έως 120° C 
µέγιστη γραµµική µετα- σε υγρασία 92% < 1% για τη βάση 

µηδέν για το κάλυµµα 
Να µην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει µόνη της (self extinguished) 

 
ε. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων  θα είναι: 

• Ονοµαστική τάση : 500V, 50 Ηz 
• Κλάση µόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0110 οµάς C 
 
• Αντοχή σε βραχυκύκλωµα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια 
• Συνθήκες λειτουργίας:σε εσωτερικούς χώρους µε µέγιστη θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 40° C 
• Βαθµός προστασίας ΙΡS 55 κατα DΙΝ 40050/ΙΕC 144 

Πίνακες διανοµής απο πλαστικά κιβώτια για τοποθέτηση επι τοίxου 

 
Θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ. 
Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η τοποθέτηση των µπαρών και στο µέσον του πίνακα 
οριζοντίως, ενώ τα καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε απο 
κάτω είτε από πάνω. 
Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της 
όψης του πίνακα περίπου 500 Χ 1000) µπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ οι 
µεγαλύτερες πλαστικές διανοµές θα ενισχύονται στο πίσω µέρος µε κατάλληλα 
χαλυβδοελάσµατα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα στηρίζονται πάνω σε 
σιδηροκατασκευή (ικρίωµα) γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για ελεύθερη έδραση επί του εδάφους 

 
Θα ικανοποιούν τις "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" των ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ. 
Το ενιαίο συγκρότηµα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα 
περιλαµβάνει τις κλέµµες, την µπάρα ουδέτερου και την µπάρα της "γής" και θα έχει βαθµό 
προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο υπόλοιπος πίνακας. 
Η µεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιηµένες διατοµές µορφοσιδήρου [ ή L] 
γαλβανισµένες εν θερµώ. 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοµατισµού να 
είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές 
αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  
Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς απο χαλκό µε 
θερµοπλαστική µόνωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια 
θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C . 

Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να 
γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. 
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Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη βοήθεια 
κατάλληλων ακροδεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης οποιασδήποτε 
απευθείας σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη 
διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση. Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν 
σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού) . 

Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του 
αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 

Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο 
ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα 
σήµανσης των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής 
συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων 
απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 
αναγραφή των κυκλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

Οι πλάκες έδρασης των ρελαί θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 
Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 
συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 
Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 
Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι µαχαιρωτές µε αφαιρούµενη λαβή, µε 
τριπολική υποδοχή ή 3 µονοπολικές, βραδείας τήξεως κατά VDΕ 0660 και DΙΝ 43620. 

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  επι 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min  
βολτόµετρα:            2πλή επι  1  min. 
Περιοχή µέτρησης:   ανάλογα µε τη χρήση 
 
Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 
Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή /5Α για 
περιοχή µετρήσεων πάνω από 60Α. 
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PΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 

Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους 
επιτυγχάνεται δι ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί 
πλακός. 

Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 

Το κέλυφός τους είναι απο συνθεντική ύλη. 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

 Ρελέ  διαρροής  µε  ξεχωριστό  τοροειδη  µετασχηµατιστή  έντασης , µε  
ρεύµα  διαρροής από  0,03 - 25  Α 

 Γενικά 

 
• τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα  προτυπα  IEC 755 ή 

αντίστοιχα προτυπα (UTE C60 130, VDE 664, NFC 61 141). 
 
• τα ρελέ θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία αφόπλιση λόγω οδευόντων 

κυµάτων ή από κρουστικά ρεύµατα λόγω κεραυνών. 
 
• τα ρελέ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου (µηχανικού τύπου δεν γίνονται 

αποδεκτά). 
 
• τα ρελέ θα µπορούν να λειτουργούν και παρουσία ρευµάτων σφάλµατος µε DC 

συνιστώσες: θα πρέπει να είναι τύπου Α (ευαίσθητα ρελέ σε ρεύµατα διαρροής 
υπό µορφή παλµών). 

 Λειτουργία 

 
• κάθε ρελέ θα µπορεί να δεχτεί ένα ευρύ φάσµα τάσεων τροφοδοσίας από 48 V 

έως 240 V για εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) και 48 V έως 300V για συνεχές ρεύµα 
(DC). 

 
• τα ρελέ θα πρέπει να ρυθµίζονται σε διακριτά βήµατα για ρυθµίσεις ευαισθησίας 

και χρονικής καθυστέρησης (δεν θα επιτρέπεται συνεχής ρύθµιση). Τα βήµατα 
ρύθµισης θα µπορεί να είναι πλήρως επιλέξιµα. 

 
• η ευαισθησία από 0.03 έως 25 Α, θα πρέπει να ρυθµίζεται µε ένα διακόπτη 

διαφορετικών  θέσεων. 
 
• η χρονοκαθυστέρηση, από στιγµιαία έως 1 s, θα πρέπει να ρυθµίζεται µε ένα 

διακόπτη διαφορετικών θέσεων. 

 Κατασκευή 

 
• το µέγεθος των ρελέ θα πρέπει να είναι µικρό ( πλάτους 72 mm το µέγιστο). 
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• τα ρελέ θα µπορούν να στηρίζονται σε συµµετρικές ράγες DIN, οριζόντια ή 

κάθετα. 
 
• οι συνεργαζόµενοι µετασχηµατιστές έντασης (τοροειδείς) θα πρέπει να είναι 

κλειστού τύπου, µε εσωτερική διάµετρο από 30 έως 200 mm. 
 
• οι µικρότερων διαστάσεων µετασχηµατιστές έντασης (<50 mm) θα µπορούν να 

εγκατασταθούν απευθείας στο ρελέ. 

                 Ασφάλεια 

 
• τα ρελέ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µία µεταγωγική επαφή εξόδου. 
 

 Ρελέ  διαρροής  µε ξεχωριστό  τοροειδη   µετασχηµατιστή  έντασης  , µε  
ρεύµα  διαρροής  από 0,03 - 250 Α 

 Γενικά 

 
• τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα  προτυπα  IEC 755 ή 

αντίστοιχα προτυπα (UTE C60 130, VDE 664, NFC 61 141). 
 
• τα ρελέ θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία αφόπλιση λόγω οδευόντων 

κυµάτων ή από κρουστικά ρεύµατα λόγω κεραυνών. 
 
• τα ρελέ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου (µηχανικού τύπου δεν θα πρέπει 

να γίνονται αποδεκτά). 
 
• τα ρελέ θα µπορούν να λειτουργούν και παρουσία ρευµάτων σφάλµατος µε DC 

συνιστώσες. Θα πρέπει να είναι τύπου Α (ευαίσθητα ρελέ σε ρεύµατα διαρροής 
υπό µορφή παλµών). 

 Λειτουργία 

 
• οι διαφορετικές εντάσεις ρευµάτων διαρροής σε µία συγκεκριµένη γκάµα ρελέ, θα 

ισχύουν χωρίς να είναι αναγκαία η αλλαγή του τύπου του µετασχηµατιστή 
έντασης. 

 
• τα ρελέ θα πρέπει να ρυθµίζονται σε διακριτά βήµατα για ρυθµίσεις ευαισθησίας 

και χρονικής καθυστέρησης (δεν θα επιτρέπεται συνεχής ρύθµιση). Τα βήµατα 
ρύθµισης θα µπορεί να είναι πλήρως επιλέξιµα. 

 
• η ευαισθησία από 0.03 έως 250 Α, θα ρυθµίζεται µε ένα διακόπτη διαφορετικών 

θέσεων. 
 
• η χρονοκαθυστέρηση, από στιγµιαία έως 1 s, θα ρυθµίζεται µε ένα διακόπτη 

διαφορετικών  θέσεων. 
 
• τα ρελέ θα διαθέτουν προειδοποιητική ρύθµιση, καθορισµένη στο µισό της 

ρύθµισης του alarm. 
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 Κατασκευή 

 
• το µέγεθος των ρελέ θα είναι µικρό ( πλάτους 72 mm το µέγιστο). 
 
• τα ρελέ θα µπορούν να στηρίζονται σε συµµετρικές ράγες DIN, οριζόντια ή 

κάθετα. 
 
• οι συνεργαζόµενοι µετασχηµατιστές έντασης (τοροειδείς) θα είναι κλειστού 

τύπου, µε εσωτερική διάµετρο 30 έως 300 mm.  Επιπλέον θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµος και ανοικτός τοροειδής µετασχηµατιστής. 

 
• οι µικροτέρων διαστάσεων µετασχηµατιστές εντάσεων (<50 mm) θα µπορούν να 

εγκατασταθούν απευθείας στο ρελε. 

 Ασφάλεια 

 
• τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 
 

* µία µεταγωγική επαφή σφάλµατος χωρίς συγκράτηση, για την προειδοποιητική 
 ρύθµιση 

*  µία µεταγωγική επαφή κανονικής λειτουργίας, µε ή χωρίς συγκράτηση, για 
την ρύθµιση alarm 

 
• θα πρέπει να παρέχεται έλεγχος της συνέχειας του κυκλώµατος, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στο σηµείο σύνδεσης του 
µετασχηµατιστή έντασης µε το ρελέ.  

 
• τα ρελέ θα πρέπει να εφοδιασµένα µε τοπικά ενδεικτικά LED: 
       πράσινο= τροφοδοσία, κόκκινο =προειδοποιητικό, κόκκινο=alarm . 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
- Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 

43620. 
- Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 
- Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων  . 
- Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν 

βρίσκεται στην θέση OFF. 
- Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Motor - Starters) 

 
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτισης µε 
αντιστάθµηση θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 
Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει 
πλήρως τα διάφορα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 
Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 
Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια 
ζωής (AC3) 50.000 χειρισµοί. 
Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 
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ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ)  

 
Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση 
σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το 
χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. 
Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (Auxiliary relays) 

 
Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 
Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα µε τη φόρτιση 5 Α         ΑC 11 / 220 
V, 50 ΗΖ , 7,5 Α       DC 22 /  50 V, D.C., 5 Α         DC 11 /  24 V, D.C.εκτός αν σηµειώνεται 
διαφορετικά στα σχέδια. 
Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού εφεδρείας 
25% - 30%. 
Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20°C µέχρι 50°C. 
Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 
Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 
Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 
Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε 
συνεχές ρεύµα (π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε καθυστέρηση ή ισοδύναµη 
διάταξη). 
Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 
Στάθµη θορύβου : 30 dB. 

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ 

Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. 
Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι 
όµως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα 
αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. 
Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για 
οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

 Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 
 Για λειτουργία σε DC : 250 V 

• Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

• Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

• ∆ιάρκεια ζωής : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 
10^6 χειρισµούς. 
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• Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί 
ή ηλεκτροπνευµατικοί : 100%. 

• Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα : _ 0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή 
ηλεκτροπνευµατικοί : _ 1%. 

• Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100 ΜS.  

 Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : _ 60 ΜS. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΠΟΥΤΟΝ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 

 
Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των 
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 
0113 και ΙΕC - 204 δηλ. 
ΚΟΚΚΙΝΟ: κίνδυνος 
ΚΙΤΡΙΝΟ: προειδοποίηση 
ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ: ασφαλής λειτουργία 
∆ΙΑΦΑΝΕΣ: θέση λειτουργίας 
ΑΣΠΡΟ: ουδέτερο, γενική πληροφορία 
ΜΠΛΕ: ειδική πληροφορία 

ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm 

 Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα 
είναι διαιρούµενου τύπου δηλ. το µπλόκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα 
συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατα 
την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στα µπουτόν. 

Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι ισοδύναµης 
κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την 
πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου 
µανιταριού που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Push Button). 

Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής 
χρώµατα : 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

 

SΤΟΡ ανάγκης 

Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων 
κινητήρων ή µονάδων της µηχανής. 
Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση  
ανάγκης (πινακίδα περιγραφής λειτουργίας 
κίτρινη). 
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ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος 
χειρισµού 
Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων  
βοηθητικών κινητήρων. 
Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων 
µιας µηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου  
λειτουργίας ή παραγωγής 
∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα 
(Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
 Εντολή για 
επαναφορά στο 
αρχικό σηµείο του 
κύκλου λειτουργίας 
ή εντολή απάλειψης 
µιας κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή ΜΠΛΕ Αλλες λειτουργίες 
εκτός απο τις 
παραπάνω 

 

Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να 
τοποθετείται στ' αριστερά ή κάτω απο το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά  

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

• Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 

• Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

• Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 

• ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 

  Για   50 VΑ τουλάχιστον        10 x 10^6 χειρισµοί 

  Για  100 VΑ τουλάχιστον         8  x 10^6 χειρισµοί 

  Για 250 VΑ τουλάχιστον          3 x 10^6 χειρισµοί 

  Για  750 VΑ τουλάχιστον 1.2 x 10^6 χειρισµοί 

  Για 1500 VΑ τουλάχιστον 0.3 Χ 10^6 χειρισµοί 

 • Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

 • Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 
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EΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 
 
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο 22 mm  . 
Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα 
είναι διαιρούµενου τύπου µε το µπλόκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 
συναρµολογηµένα στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε 
τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιθαµβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι 
συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να 
µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα 
είναι τύπου Bayonet.  

Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος 2 W. 

Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν 
ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ενδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε 
από σφάλµα (υπερένταση, 
υπερτάχυνση κ.λπ.) 
Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη 
µέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπόµενη 
τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, 
στάθµη, πίεση κ.λπ.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη 
προς λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 
Ολος ο απαραίτητος βοηθητικός 
εξοπλισµός λειτουργεί 
Τα διάφορα µεγέθη έχουν την 
κανονική τιµή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και 
υπάρχει ετοιµότητα για 
επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα 
χειρισµού υγιές 
Κανονική 
λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 
Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός 
σε λειτουργία 
Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Ολες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

•  Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

•  Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

•  Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

•  Ονοµαστικό ρεύµα : 2Α 

•  Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 
•  Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 
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ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ 
 
Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  
Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω 
της ενεργοποίησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί 
κινητήρα), είτε απευθείας µηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι 
διακόπτες ισχύος). 

Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες απο : 

•  υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

•  υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

•  στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

•  κατα τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας 
φάσης  

Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

•  χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

•  τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

•  κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

•  περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου στον 
οποίο παρεµβάλλονται τα θερµικά στοιχεία 

•  µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

•  Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής 
επαφής να είναι εφοδιασµένα µε : 

(1)  Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι 
απαραίτητο για να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν 
επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

(2)  Μπουτόν επαναφοράς. 

(3)  Μοχλό δοκιµής. 

Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού 
ολοκληρωθεί η φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να 
διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο σχετικό 
σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερµικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης 
κορεσµένου πυρήνα. 
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Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1,:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 
φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 
Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του 
κορεσµού. 
Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους 
απόζευξης στην περιοχή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής και 
συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ   ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε 
όλους τους πίνακες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν 
τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 
 
Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού 
τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα 
µετασχηµατιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 8% της ονοµαστικής 
ισχύος. 
 
Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 
 

Κανονισµοί VDE 0550 T3 
Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 
Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται 

στα σχέδια 
Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την 

απαιτούµενη ισχύ των πηνίων έλξης 
των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 
50% 

Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 
Στάθµη θορύβου 30 db 
Τάση δοκιµής 2,5 KV 

 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διπολικό διακόπτη στο πρωτεύον και 
δύο ασφάλειες στο δευτερεύον. 
 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 
 
Θα είναι ηλεκτρικοί, κατασκευής γνωστού φηµισµένου εργοστασίου, δηµιουργούντες ρεύµα 
θερµού αέρα στέγνωµα των χειρών, συνιστάµενοι βασικά από ένα θερµαντικό στοιχείο 

(ηλεκτρική αντίσταση) των 2 KW και ενός φυσητήρα µε παροχή αέρα 2 m3/min κατά 
µέγιστο. 
Η έναρξη λειτουργίας θα γίνεται µε πίεση ενός κοµβίου ή χειρισµού ενός µοχλού, 
επανερχόµενου στην αρχική του θέση αυτόµατα, µετά πάροδο προκαθορισµένου χρονικού 
διαστήµατος, οπότε επέρχεται κράτηση του στεγνωτήρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα θα 
µπορεί να ρυθµίζεται. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ (Inverter) 
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Για την ακριβή και συνεχή ρύθµιση της παροχής νερού, οι ηλεκτροκινητήρες όσων αντλιών 
καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικούς ρυθµιστές 
στροφών (µετατροπείς συχνότητας) ελεγχόµενους από αισθητήρες αναλογικού σήµατος. 
Τα τεχνικά στοιχεία των µετατροπέων συχνότητας, στα τού τύπου, είναι : 
 
-  Τάση εισόδου   3x400 V ± 10% ή 230 V ± 10% 
-  Συχνότητα εισόδου  48 έως 63 Hz 
-  Τάση εξόδου   0 έως 400 V 3Φ ή 1Φ 
-  Συχνότητα εξόδου  5 έως 50 Hz 
-  Ισχύς    Όπως απαιτείται για κάθε ηλεκτρ/ήρα 
-  Υπερφόρτιση   150% της ονοµαστικής ισχύος 
 
Οι συνθήκες λειτουργίας είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 00C-400C και σχετική υγρασία 
< 90%. 
 
Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει 
ρυθµιζόµενο χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για τις 
ραδιοπαρεµβολές. Θα έχει είσοδο για αναλογικό σήµα και εξόδους αναλογικές και βοηθητικές 
επαφές. 
 
Ο όλος έλεγχος του µετατροπέα θα γίνεται από µικροϋπολογιστή. Η συσκευή θα έχει οθόνη 
όπου θα εµφανίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς, οι ρυθµισθείσες παράµετροι λειτουργίας 
καθώς και οι ενδείξεις σφάλµατος και προστασίας σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα, 
υπέρταση, χαµηλή τάση, χαµηλή/υψηλή θερµοκρασία. 
 
Τα INVERTER θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα πρωτότυπα πιστοποιητικά. Θα 
πρέπει να φέρουν φίλτρα συχνοτήτων στην είσοδο και την έξοδο, να εκκινούν συµβατικούς 
κινητήρες µε κλάση µόνωσης F, να δέχονται εντολές από Κ.Σ.Ε., να προστατεύουν από 
υπεφόρτιση και βραχυκύκλωµα τον ηλεκτροκινητήρα, να έχουν σταθερή ροπή στις 
συχνότητες από 50-60Hz και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνων. 

ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  (SOFT STARTERS) 

Γενικά 

 
Ο Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος ώστε να εκκινεί τον κινητήρα σε 
συγκεκριµένο χρόνο σύµφωνα µε την απαίτηση της εφαρµογής σε ροπή και ισχύ. 
Ο Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ενσωµατωµένη (built in) θερµική προστασία  
κινητήρων. 
Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να κατασκευάζεται από επώνυµο κατασκευαστή ο οποίος να 
έχει εµπειρία συνεχούς κατασκευής για τουλάχιστον 15 χρόνια και ο προµηθευτής να είναι 
πιστοποιηµένος µε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 
 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να αποτελείται: 
*  Από µια SCR κάρτα Ισχύος. 
*  Από έναν µετασχηµατιστή ρεύµατος, για να µετράει το ρεύµα του κινητήρα. 
*  Κάρτα Ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή 
 
Η γέφυρα των Θυρίστορ SCR, η οποία θα κάνει έλεγχο και στις τρεις φάσεις, θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται έτσι ώστε σταθερά να αυξάνει την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα σε µια 
σταθερή συχνότητα. 
Η τάση εξόδου θα πρέπει να ελέγχεται είτε από ράµπα επιτάχυνσης, είτε µε περιορισµό 
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ρεύµατος, είτε µε συνδυασµό και των δύο παραµέτρων. 
 

Πρότυπα – Ασφάλεια 
 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να πληρεί τα  ακόλουθα Πρότυπα   
*  IEC 60947-4-2-1, για τον βιοµηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 
*  IEC 61000-4-2/(level 3)  
*  IEC 61000-4-3/(level 3) 
*  IEC 61000-4-4/(level 4)  
*  IEC 61000-4-5/(level 3)  
*  IEC 61000-4-12/(level 3)  
 
Ο Ο/Ε θα έχει περίβληµα το οποίο θα προστατεύει τον χρήστη από τυχαία επαφή µε ενεργά 
µέρη, ενώ  θα πρέπει να είναι διαθέσιµες κλέµες για καλωδίωση και βύσµατα για σύνδεση µε 
οθόνη, PC, µπουτόν κ.λ.π..  
Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τις εγκρίσεις UL ή άλλο ισοδύναµο και CSA και να πληρεί τα 
Πρότυπα ΙEC 68-2-6 και BV1 για προστασία από δονήσεις. 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιµος για λειτουργία και θα χρειάζεται ρυθµίσεις στο χώρο 
εγκατάστασης για ειδικές εφαρµογές µόνο. 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι ικανός να ελέγχει την ροπή που δίνει στο φορτίο του  (π.χ. αντλία) 
κατά την διάρκεια όλων των µεταβατικών περιόδων. 

∆ιαδικασία εκκίνησης 

 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα 
βραχυκυκλωµένου κλωβού στο ονοµαστικό του ρεύµα µε έλεγχο ροπής . 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα 
βραχυκυκλωµένου κλωβού µε περιορισµό του ρεύµατος µέχρι 5 φορές το ονοµαστικό του 
κινητήρα. 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος να επιτηρεί το ρεύµα του κινητήρα και να 
παρουσιάζει τις ακόλουθες ράµπες επιτάχυνσης. 
Σταθερής επιτάχυνσης 
Γραµµική ράµπα ροπής 
Γραµµική ράµπα τάσης 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να  παραδίδεται έτοιµος για χρήση µε τις εξής ρυθµίσεις :µε περιορισµό του 
ρεύµατος στις 3 φορές το ονοµαστικό ρεύµα και µε ράµπα ροπής διάρκειας 10 sec. 
Ο Ο/Ε για ειδικές εφαρµογές θα πρέπει να είναι δυνατό να εκκινεί τον κινητήρα σε ένα 
προρυθµισµένο από το χρήστη χρόνο. 
Ο Ο/Ε θα έχει δυνατότητα λειτουργίας µέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by- pass). O 
µικροεπεξεργαστής του Ο/Ε θα ελέγχει τη λειτουργία του ρελέ γεφύρωσης µέσω ενός ρελέ 
εξόδου. Αυτό θα γίνεται µε το κλείσιµο του ρελέ µετά τη διαδικασία εκκίνησης, ενώ θα 
ανοίγει το ρελέ πριν την έναρξη της διαδικασίας σταµατήµατος. 

∆ιαδικασία σταµατήµατος  

 
Ο Ο/Ε να είναι ικανός για 3 τρόπους σταµατήµατος:  
1. Ελεύθερο σταµάτηµα 
2. Σταµάτηµα µε έλεγχο της ροπής µέσω ράµπας 
3. Αυτόµατο σταµάτηµα µε έλεγχο ροής (breaking) 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                                C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 45 από 116 

 

Σε εφαρµογές όπου χρειάζεται η ράµπα ροπής να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης από 0.5 
σε 60 sec, του χρόνου σταµατήµατος. 
ο Ο/Ε για εφαρµογές αντλιών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης ράµπας γραµµικής 
επιβράδυνσης για την αποφυγή του φαινοµένου του υδραυλικού πλήγµατος. Σ΄αυτή τη 
περίπτωση η επιβράδυνση θα πρέπει να είναι σταθερή, ανεξαρτήτως του φορτίου της 
αντλίας και χωρίς την ανάγκη ακριβής ρύθµισης. 
Για φορτία υψηλής αδράνειας (π.χ. ανεµιστήρες) ο Ο/Ε θα πρέπει να µπορεί να σταµατήσει 
το φορτίο σε περιορισµένο χρόνο που θα είναι σύµφωνος µε τις δυνατοτητές του σε έκλυση 
θερµότητας. 

Προστασία 

Θερµοκρασία 

 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα θερµικής προστασίας το οποίο θα 
παρακολουθεί συνεχώς τη αύξηση της θερµοκρασίας στον κινητήρα και τον Ο/Ε για να 
προστατεύσει τον κινητήρα και τον ίδιο από υπερθέρµανση. 
Ο Ο/Ε λαµβάνει υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα, που ρυθµίζει ο χρήστης και την 
κατανάλωση ρεύµατος του κινητήρα ώστε να προβλέπει την θερµικη κατάσταση. 
Ο Ο/Ε προειδοποιεί το χρήστη όταν πλησιάζει τα ονοµαστικά µεγέθη της θερµικής 
κατάστασης και σταµατά τον κινητήρα όταν αυτά ξεπεραστούν. 
Η πληροφορία της θερµικής κατάστασης θα µένει αποθηκευµένη στην µνήµη του Ο/Ε και 
δεν θα χάνεται ακόµη και µε διακοπή της τροφοδοσίας. 
Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να επανεκκινήσουµε τον κινητήρα µετά από ένα 
σφάλµα υπερθέρµανσης πριν η θερµική κατάσταση επιστρέψει σε αποδεκτές συνθήκες. 

Υπερένταση 

 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται µε  προστασία Class 10 ενώ θα είναι δυνατό να ρυθµιστεί 
επι τόπου σε 10Α, 20, 30, class εκκίνησης αν το απαιτεί η εφαρµογή 
Οι προστασίες από υπερφόρτιση που περιλαµβάνονται στον Ο/Ε θα πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τους τις συνθήκες του κατασκευαστή του κινητήρα για τον υπολογισµό των 
αποδεκτών χρόνων υπερφόρτωσης.(π.χ. ο χρόνος απόζευξης για Ι= 7,2 φορές το 
ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα). 
Επιπλέον η θερµική προστασία να µην αναιρείται όταν και µετά την ράµπα επιτάχυνσης 
έχουµε λειτουργία µέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by pass). 

  
Επιπλέον προστασίες 
 
Απώλειας φάσης ή ανισορροπίας φάσεων 
Αναστροφής φάσεων λόγω σφάλµατος 
Μόνωση 
Από υποφόρτωση (προγραµµατιζόµενα, ώστε να αποφεύγεται η λειτουργία σε κενό όταν 
αυτή δεν είναι επιθυµητή. Π.χ. Αντλίες) 

Περιβαλλοντικές  Συνθήκες 

 
Ο Ο/Ε θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υποβιβασµό στις ακόλουθες συνθήκες: 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: -5 ÷ 40οC 
Yψόµετρο από το επίπεδο της θάλασσας: 1000m 
Σχετική υγρασία: 93 % (σύµφωνα µε IEC 68-2-3). 
Περίβληµα µε βαθµό προστασίας IP 20. 
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Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

 
Τάση τροφοδοσίας 380V - 15% έως 415V + 10% (400V). 
Συχνότητα:50Hz έως 60Hz 
Εισόδοι/Εξόδοι 
1. Λογικές Εισόδοι: 3 (305 kΩ, 24V τροφοδοσία, κατάσταση 0 όταν < 5V, κατάσταση 1 

όταν > 11V) 
2. Λογικές έξοδοι: 2 (0V common, ελάχιστη τάση 10V, µέγιστη τάση 40V, µέγιστο ρεύµα 

εξόδου 200mA.) 
3. Έξοδοι ρελέ: 2 (R1 για ένδειξη κανονικής λειτουργίας, R2 για ένδειξη του τέλους της 

διαδικασίας εκκίνησης) 
4. Αναλογική έξοδος: 1 (0-20mA ή 4-20mA, 0-10V) 
 
O O/Ε θα πρέπει να παραδίδεται µε οθόνη βυσµατωτού τύπου µε δυνατότητες εµφάνισης 
και ρύθµισης των παραµέτρων (τύπου LED) και για έλεγχο µε 4 πλήκτρα. 
 
Ο Ο/Ε θα έχει 2 LED ένδειξης (ένα κόκκινο για ένδειξη σφάκµατος και ένα πράσινο για 
ένδειξη της τροφοδοσίας) 
 
Ο Ο/Ε θα έχει τη δυνατοτητα για επικοινωνία µε PLC µέσω των κάτωθι πρωτοκόλων: 
5. UNI-TELWAY Bus 
6. Modbus RTU / j Bus 
7. Modbus ASCII protocols 
8. ASCII protocol για σύνδεση µε PC. 
 
Είναι δυνατόν να έχει και άλλο πρωτόκολλο επικοινωνίας αρκεί να είναι συµβατό µε το 
πρωτόκολλο του PLC. 
• Επαφές για start/stop χειροκίνητα 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΑΣΗΣ 

 
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης θα είναι ηλεκτρονικοί 220V/12V και 220V/42V, 
αναλόγου ισχύος σύµφωνα µε την ισχύ των φωτιστικών σωµάτων που τροφοδοτούν. Οι 
µετασχηµατιστές θα είναι τύπου TONIC. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ INSTABUS (EIB) 

Τροφοδοτικό 640mA µε ενσωµατωµένο πηνίο 

 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Το τροφοδοτικό θα παράγει και θα 
ελέγχει την συνεχή τάση που απαιτείται για την τροφοδοσία δύο γραµµών του συστήµατος. 
Θα περιέχει ενσωµατωµένο πηνίο για να εξασφαλίζει την λειτουργία της µιας γραµµής η 
οποία θα τροφοδοτείται µέσω της ράγας δεδοµένων. Η τροφοδοσία της δεύτερης  γραµµής 
θα επιτυγχάνεται µε την  παρεµβολή ενός εξωτερικού πηνίου. Θα τροφοδοτείται µε τάση 
230V 50Ηz και παρέχει την απαιτούµενη συνεχή τάση και ένταση για τις δύο γραµµές. 
 
Το τροφοδοτικό, θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα 
τύπου DIN EN 50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ράγα 
µεταφοράς δεδοµένων. 
 
Η σύνδεση της πρώτης bus-γραµµής θα γίνεται µέσω τεσσάρων ελατηριωτών επαφών που 
βρίσκονται στο πίσω µέρος του τροφοδοτικού και έρχονται σε επαφή µε την ράγα 
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µεταφοράς δεδοµένων. H σύνδεση της δεύτερης γραµµής µέσω µίας bus-κλέµας. Η σύνδεση 
της τάσης τροφοδοσίας 230V 50Ηz θα γίνεται µε κλέµµες χωρίς βίδες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας :230V AC,+10% / -15%, 50-60 Hz 
• Τάση εξόδου: 29V DC, +1V / -1V 
• Ένταση εξόδου:  640 mA 
• ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : 7 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχεία ενδείξεων : 2 λυχνίες LED 
 Κόκκινο, βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση 
 Πράσινο, απρόσκοπτη λειτουργία  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
• Σήµανση ΕΙΒ 
 

Πηνίο 500 mA 

 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Θα χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε 
το τροφοδοτικό για να τροφοδοτήσει µία δεύτερη bus-γραµµή. Βασικός σκοπός του είναι, 
για µην επιτρέπει στα σήµατα τα οποία κινούνται στην bus-γραµµή να µην φθάνουν στο 
τροφοδοτικό. 
To πηνίο θα παίρνει την τάση από τις δύο εξωτερικές διαδροµές της ράγας δεδοµένών και θα 
την οδηγεί στις δύο εσωτερικές διαδροµές της.  
Θα διαθέτει διακόπτη και φωτεινή ένδειξη και διακοπή για την επαναφορά της γραµµής 
(reset). 
 
Το πηνίο, θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου 
DIN EN 50022-35 X7,5 στην οποία θα πρέπει να έχει ήδη τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ράγα 
µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων ελατηριωτών επαφών που βρίσκονται 
στο πίσω µέρος του πηνίου και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Τάση τροφοδοσίας : 29V DC, +1V / -1V 
• Ένταση εξόδου: 500 mA 
• ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : 2 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων : λυχνία LED 
• Στοιχ. ελέγχου : Συρόµενος διακόπτης για την διακοπή και επαναφορά της γραµµής 

(reset) 
• Σήµανση CE,µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης. 
• Σήµανση ΕΙΒ 
 

Bus-προσαρµοστής 

 
Κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτιά εγκαταστάσεων διαµέτρου 60 mm, για 
στερέωση µε βίδες O bus-προσαρµοστής απαιτείται για την επικοινωνία των συσκευών  που 
προσαρµόζονται σ’αυτόν µε την bus-γραµµή. Συσκευές τέτοιες είναι η σειριακή θύρα, ο 
θερµοστάτης χώρου, η οθόνη υγρών κρυστάλλων, τα µπουτόν και ο ανιχνευτής κίνησης. 
Ο bus-προσαρµοστής θα εγκατασταθεί σε χωνευτά κουτιά εγκαταστάσεων διαµέτρου 60mm 
για στερέωση µε βίδες. Θα συνδέεται µε την bus-γραµµή µέσω µια bus-κλέµµας η οποία θα 
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µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Η σύνδεση των συνεργαζόµενων συσκευών θα γένεται µέσω 
δεκαπολικού βύσµατος. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Τάση εισόδου : µέσω της γραµµής bus  
• Απορροφούµενη ισχύς : max 50mW 
• ∆ιαστάσεις (Μήκος Χ Πλάτος) :71Χ71 mm, Ύψος (βάθος τοπ.) 32mm 
• Στοιχ. ενδείξεων : Μια λυχνία LED 
• Στοιχ. Ελέγχου : Ένα µπουτόν για την µεταγωγή από την κανονική λειτουργία σε 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης της συσκευής.  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
• Σήµανση ΕΙΒ 
 

Προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής 

 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, 
θα χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνιακή σύνδεση γραµµών ή περιοχών και ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζει την γαλβανική αποµόνωση τους.  
 
Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής θα έχει επίσης την δυνατότητα να δέχεται µε ανάλογο 
προγραµµατισµό πίνακες στοιχείων, οι οποίοι θα λειτουργούν σαν φίλτρο που θα 
αποκόπτουν τηλεγραφήµατα η θα αναµεταδίδουν τηλεγραφήµατα σε άλλες γραµµές. 
 
Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε την πρώτη γραµµή η περιοχή θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που 
βρίσκονται στο πίσω µέρος του προσαρµοστή γραµµής ή περιοχής και έρχονται σε επαφή µε 
την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Η επικοινωνία µε την δεύτερη γραµµή η περιοχή θα γίνεται 
µέσω bus-κλέµµας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω Bus 
• Τάση λειτουργίας :min. 21 V DC,max. 30  V DC 
• ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 4 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ.ενδείξεων :4 λυχνίες LED 
• Στοιχ.ελέγχου : Ένα µπουτόν για την µεταγωγή από την κανονική λειτουργία σε 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης.  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
• Σήµανση ΕΙΒ 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογή: Coupler  

• Ελεγχόµενος πίνακας φίλτρου 
• ∆υνατότητα αποκλεισµού στα τηλεγραφήµατα οµάδων  
• ∆υνατότητα επέκτασης για τις περιοχές 14/15  
• Ρύθµιση για αντίδραση σε εντοπισµό λαθών 
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Σειριακή θύρα RS 232 για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 

 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Η σειριακή θύρα, RS 232 µε 
ενσωµατωµένο bus-προσαρµοστή θα επιτρέπει τη σειριακή σύνδεση προσωπικού 
υπολογιστή στο δίαυλο bus µέσω ενός SUB D 9-πολικού βύσµατος. 
Η σειριακή θύρα θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα 
τύπου DIN EN 50022-35 Χ 7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί. Η επικοινωνία µε το bus θα 
γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος της σειριακής θύρας και της 
ράγας δεδοµένων. Η σύνδεση µε το PC  θα γίνεται µέσω του SUB D 9-πολικού βύσµατος. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας: Μέσω αυτοκόλλητης ράγας δεδοµένων  
• Ταχύτητα µεταφοράς  δεδοµένων: 9.600 Baud 
• Αριθµός εισόδων : Μία θύρα RS-232, 9-pin 
• ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : 3 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχεία ενδείξεων : 1 λυχνία LED 
• Στοιχ.ελέγχου : Ένα µπουτόν για την µεταγωγή από την κανονική λειτουργία σε 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης.  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
• Σήµανση ΕΙΒ 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογή: Dummy για αναγνώριση και επικοινωνία µε το bus 

Σειριακή θύρα RS 232 για χωνευτή τοποθέτηση 

 
Συσκευή κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση Η σειριακή θύρα RS 232 χρειάζεται απαραίτητα 
bus-προσαρµοστή -οποίος θα υπολογίζεται χωριστά- για να τροφοδοτηθεί και να επικοινωνεί 
µε το bus. Για την σειριακή σύνδεση και την επικοινωνία µε το  PC  θα διαθέτει ένα SUB D 
9πολικό βύσµα. Για την αναγραφή βασικών χαρακτηριστικών σύνδεσης θα διαθέτει ειδική 
ετικέτα. 
Αφού προηγηθεί η σύνδεση και στερέωση του bus-προσαρµοστή, θα τοποθετηθεί σε αυτόν 
η σειριακή θύρα και θα στερεωθεί µε δύο βίδες αφού προηγηθεί η τοποθέτηση του 
ανάλογου πλαισίου. Η σύνδεση µε το PC  θα γίνεται µέσω του SUB D 9 πολικού βύσµατος. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω bus-προσαρµοστή  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης. 
• Σήµανση ΕΙΒ 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογή: Dummy για αναγνώριση και επικοινωνία µε το bus 
 

Αισθητήρας φωτεινότητας για εξωτερική τοποθέτηση 

 
Συσκευή κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Για την παρακολούθηση 
της φωτεινότητας, σε συγκεκριµένη περιοχή και αποστολή της πληροφορίας στο bus. Η 
συσκευή  θα αποτελείται  από δύο µέρη: Την βασική συσκευή και τον αισθητήρα. Ο 
αισθητήρας θα συνοδεύεται µε καλώδιο µήκους 2m και µε τα απαραίτητα µικροϋλικά για την 
στερέωσή του σε ψευδοροφή. Η βασική συσκευή θα είναι κατάλληλη για εξωτερική 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                                C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 50 από 116 

 

τοποθέτηση. Η βαθµονόµηση της συσκευής, ο  τρόπος και οι παράµετροι µέτρησης της 
φωτεινότητας θα  ορίζονται µε προγραµµατισµό µέσω του bus. 
 
Η βασική συσκευή θα τοποθετηθεί σε περιοχή εύκολα προσπελάσιµη και κοντά της (µέχρι 
2m) θα τοποθετηθεί ο αισθητήρας. Ο αισθητήρας θα πρέπει να στοχεύει την περιοχή όπου 
πρέπει να ελέγχεται η στάθµη του φωτισµού. Η σύνδεση του αισθητήρα µε την βασική 
συσκευή θα γίνει µε το καλώδιό του. H  σύνδεση της γραµµής-bus στην βασική συσκευή θα 
γίνει µε bus-κλέµµα. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : Μέσω του bus 
• Περιοχή µέτρησης : 150...1950 Lux 
• ∆ιαστάσεις βασικής συσκ.: 42Χ28Χ274,5mm 
• ∆ιαστάσεις αισθητηρίου : 25Χ26Χ 77,4mm 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus,  ένδειξη κατάστασης 

λειτουργίας και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV  
• Σήµανση ΕΙΒ 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές: 
• Kalibrg για βαθµονόµηση του αισθητήρα φωτεινότητας 
  -Βαθµονόµηση του αισθητήρα φωτεινότητας 
  -Αποθήκευση της µετρούµενης τιµής σε Lux  
  -Ανάγνωση της αποθηκευµένης τιµής από την βαθµονόµηση (µε την βοήθεια του 

Inbetriebnahme-Software). 
• KonstLi για λειτουργία σταθερού φωτισµού 
  -Λειτουργία σταθερού φωτισµού  
  -∆υνατότητα για ελεύθερη λειτουργία η για δέσµευση 
  -∆υνατότητα για απόκλιση από την επιθυµητή τιµή  
  -Επιλεγόµενη συµπεριφορά µετά από θέση σε λειτουργία 
• ZweiPkt για ρύθµιση µε δύο σηµεία 
  -Ρύθµιση µε δύο σηµεία  
  -∆ύο δυνατότητες µανδάλωσης  
  -∆υνατότητες απελευθέρωσης / µανδάλωσης  
  -Τιµές κατωφλίου µε  δυνατότητα αλλαγής από µπουτόν  
  -∆υνατότητα για κυκλικά επαναλαµβανόµενο σήµα εξόδου 

-Επιλεγόµενη συµπεριφορά µετά από θέση σε λειτουργία 
 
• LuxWert για εκποµπή τιµής φωτεινότητας 

-Εκποµπή τιµής φωτεινότητας  
  -∆υνατότητες απελευθέρωσης / µανδάλωσης  
  -Επιλογή για διαφορετικές δυνατότητες εκποµπής  
  -Επιλεγόµενη συµπεριφορά µετά από θέση σε λειτουργία 
 

∆υαδική έξοδος για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 4Χ230 V AC/6A 

 
Η δυαδική έξοδος Ν 561 είναι µια συσκευή τύπου Ν κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Χρησιµοποιείται στο να ελέγξει µέχρι τέσσερα ανεξάρτητα φορτία µε ονοµαστική 
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ένταση µέχρι 6Α το κάθε ένα.  Κάθε έξοδος µπορεί να προγραµµατιστεί ανεξάρτητα. Για τον 
προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι διάφορες εφαρµογές στην βάση δεδοµένων 
instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της συσκευής στην ράγα 
πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Για την 
σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω  του bus 
• Μέγιστα επιτρεπτά φορτία ανά έξοδο: ωµικό φορτίο 6Α , λαµπτήρες πυρακτώσεως 

1000W, λαµπτήρες φθορισµού χωρίς πυκνωτή 500W, λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 
58W LL max. 10 τεµάχια, 
λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 36W LL max. 15 τεµάχια 
λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 18W LL max. 15 τεµάχια 

• ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 3 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus, ένδειξη κατάστασης 

λειτουργίας και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 
• Σήµανση ΕΙΒ  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης. 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
• 11 Α4 Binaer ∆υαδική on-off 
Τετραπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα αναγκαστικής λειτουργίας 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
• 11 Α4 Binaer ∆υαδική on-off µε δυνατότητα ερώτησης 
Τετραπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως ανά έξοδο 
∆υνατότητα µιας λογικής σύνδεσης (AND, OR) 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
 

∆υαδική έξοδος, για εξωτερική τοποθέτηση  3X230 V AC / 6A 

 
Ο τύπος G 561 είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση και για τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή. Με ονοµαστική ένταση επαφών 6 Α για κάθε έξοδο. Με τρεις  εξόδους οι οποίες 
µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα. Οι επαφές εξόδου µπορούν να 
προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία. Ακόµη προγραµµατίζονται οι 
παράµετροι λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της 
τάσεως τροφοδοσίας. Υπολογίζεται στους bus-συνδροµητές. Για τον προγραµµατισµό του  
µέσω του ETS υπάρχουν διάφορες εφαρµογές στην βάση δεδοµένων instabus EIB της 
SIEMENS (Produktdatenbank). 
Η εγκατάσταση θα µπορεί να γίνει σε ψευδοροφή, σε κουτί αναλόγων διαστάσεων η 
ψευδοδάπεδο. Η σύνδεση της bus γραµµής θα γίνει στην bus-κλέµµα. Η σύνδεση των 
εξόδων σε κλέµµες χωρίς βίδες. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω  του bus 
• Μέγιστα επιτρεπτά φορτία ανά έξοδο: ωµικό φορτίο 6Α , λαµπτήρες πυρακτώσεως 

1000W, λαµπτήρες φθορισµού χωρίς πυκνωτή 500W, λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 
58W LL max. 10 τεµάχια, 

    λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 36W LL max. 15 τεµάχια 
    λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 18W LL max. 15 τεµάχια 
• ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 42χ28χ274,5mm 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus,  ένδειξη κατάστασης 

λειτουργίας και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 
• Σήµανση ΕΙΒ  

• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  

∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
• 11 Α3 Binaer δυαδική 
Τριπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα αναγκαστικής λειτουργίας 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
• 11 Α3 Binaer δυαδική µε δυνατότητα ερώτησης 
Τριπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως ανά έξοδο 
∆υνατότητα µιας λογικής σύνδεσης (AND, OR) 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
 

∆υαδική έξοδος, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 2Χ230 V AC/6A 

 
Για τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 6 Α για κάθε έξοδο. Με δύο  εξόδους οι 
οποίες µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα. Για τον προγραµµατισµό τους  µέσω 
του ETS υπάρχουν διάφορες εφαρµογές στην βάση δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS 
(Produktdatenbank).  
Οι επαφές εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία. Ακόµη 
προγραµµατίζονται οι παράµετροι λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση 
διακοπής και επαναφοράς της τάσεως τροφοδοσίας. Υπολογίζεται στους bus-συνδροµητές.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω  του bus 
• Μέγιστα επιτρεπτά φορτία ανά έξοδο: ωµικό φορτίο 6Α, λαµπτήρες πυρακτώσεως 1000W, 

λαµπτήρες φθορισµού χωρίς πυκνωτή 500W, λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 58W LL 
max. 10 τεµάχια, 

    λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 36W LL max. 15 τεµάχια 
    λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 18W LL max. 15 τεµάχια 
• ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : 2 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus,  ένδειξη κατάστασης 

λειτουργίας και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
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• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 
κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 

• Σήµανση ΕΙΒ  
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
 
• 11 Α2 Binaer δυαδική on-off µε καθυστερήσεις 
∆ιπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα µιας λογικής σύνδεσης (AND, OR) 
∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης on & off 
Λειτουργία σαν αυτόµατος διακ. κλιµακοστασίου 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
• 11 Α2 Binaer δυαδική on-off  
∆ιπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα αναγκαστικής λειτουργίας 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
• 11 Α2 HeizAnt για έλεγχο ηλεκτροθερµικών βαλβίδων 
∆ιπλή δυαδική έξοδος για έλεγχο ηλεκτροθερµικών βαλβίδων µε παρακολούθηση του 
θερµοστάτη  
∆υνατότητα επικοινωνίας. µε τρεις επαφές παραθύρων 
Ανά έξοδο, δυνατότητα για µία αναγ. συναγερµού  
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Ρυθµιζόµενα χαρακτηριστικά βαλβίδας 
• 11 Α2 Binaer δυαδική on-off µε δυνατότητα λειτουργίας σαν αυτόµατος κλιµακοστασίου 
∆ιπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως ανά έξοδο 
∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης on & off 
Λειτουργία σαν αυτόµατος διακ. κλιµακοστασίου 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
• 11 Α2 Binaer δυαδική on-off µε δυνατότητα ερώτησης 
∆ιπλή δυαδική έξοδος 
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως ανά έξοδο 
∆υνατότητα µιας λογικής σύνδεσης (AND, OR) 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 

∆υαδική έξοδος ισχύος, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 4Χ230 V AC/16A 

 
Για την τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 16A  για κάθε έξοδο. Με τέσσερις  
εξόδους οι οποίες µπορούν να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα. Οι επαφές εξόδου µπορούν 
να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία και έχουν την δυνατότητα 
χειροκίνητου ελέγχου. Ακόµη προγραµµατίζονται οι παράµετροι λειτουργίας όπως πχ η 
συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως τροφοδοσίας 
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Υπολογίζεται στους bus-συνδροµητές. Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι 
διάφορες εφαρµογές στην βάση δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της συσκευής στην ράγα 
πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Για την 
σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω  του bus 
• Μέγιστα επιτρεπτά φορτία ανά έξοδο: ωµικό φορτίο 16Α , λαµπτήρες πυρακτώσεως 2000W, 

λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 58W LL max. 30 τεµάχια, 
    λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 36W LL max. 45 τεµάχια 
    ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 4 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus,  ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 

και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχεία χειρισµού: Ένας διακόπτης ανά έξοδο 
• Σήµανση ΕΙΒ  
Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης. 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
 
• 12 A4 Binaer δυαδική on-off 
Τετραπλή δυαδική έξοδος ισχύος 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως ανά έξοδο 
∆υνατότητα µιας λογικής σύνδεσης (AND, OR) για όλες τις εξόδους  
Ρυθµιζόµενη συµπεριφορά σαν ρελλαί 
 

Dimmer - διακόπτης για έλεγχο λαµπτήρων φθορισµού, για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα 1χ230V AC/16A 

 
 Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Για την ρύθµιση της έντασης 
φωτισµού σε λαµπτήρες φθορισµού οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό πηνίο µε έξοδο τάσης 
1....10V DC  µε δυνατότητα ρύθµισης (EVG Dynamic). Για τον έλεγχο on-off η συσκευή 
διαθέτει ενσωµατωµένο διακόπτη µε δυνατότητα άµεσου χειρισµού και οπτική ένδειξη θέσης 
λειτουργίας. 
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχει ειδική εφαρµογή στην βάση δεδοµένων 
instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της συσκευής στην ράγα 
πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Για την 
σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες.   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω  του bus 
• Ονοµαστικό φορτίο διακόπτη: ωµικό φορτίο 16Α , λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 58W 

LL max. 30 τεµάχια, λαµπτήρες φθορισµού µε EVG για 36W LL max. 45 τεµάχια 
∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 4 MΕ (1MΕ=18mm ) 
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• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus,  ένδειξη κατάστασης 
λειτουργίας και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 

• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 
κατάσταση διευθυνσιοδότησης. 

• Στοιχεία χειρισµού: Ένας συρόµενος διακόπτης  
• Ρύθµιση EVG µε τάση 0….10V 
• Σήµανση ΕΙΒ  
Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης. 
 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
• 11 Α1 Dimmer 
Dimmer- διακόπτης απλός 
για on-off, Dimming, προκαθορισµένες. τιµές 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε διακοπή τάσεως 
Προγραµµατ. συµπεριφορά σε επαναφ. τάσεως 
Προγραµµατιζόµενη στάθµη αφής  
∆υνατότητα ερώτησης καταστάσεως  
∆υνατότητα Dimming µέχρι 0% (off)  
∆υνατότητα Dimming και ορισµός προκ. τιµών σε κατάσταση off 

Οθόνη ενδείξεων LCD για τοποθέτηση σε bus- προσαρµοστή 

 
Η οθόνη ενδείξεων LCD θα αποτελείται από οθόνη υγρών κρυστάλλων δύο γραµµών των 
οκτώ χαρακτήρων, µε δυνατότητα εµφάνισης οκτώ διαφορετικών µηνυµάτων. Τα µηνύµατα 
συναγερµού θα εµφανίζονται κατά προτεραιότητα και θα είναι δυνατόν να συνοδεύονται 
από ηχητικό σήµα. Η οθόνη ενδείξεων θα διαθέτει και πιεστικό διακόπτη (µπουτόν) για την 
επιλογή µηνυµάτων και την επαλήθευση συναγερµών. Για τον προγραµµατισµό µέσω του 
ETS δίδεται µόνο η φυσική διεύθυνση και των διευθύνσεων οµάδων που έχουν δοθεί µε το 
STS. Για τον προγραµµατισµό των µηνυµάτων χρησιµοποιείται ειδικό software (STS). 
Η οθόνη ενδείξεων θα τοποθετείται στον bus-προσαρµοστή UP 110. H στερέωση θα 
επιτυγχάνεται µε δύο βίδες. Η σύνδεση της οθόνης µε τον Bus-προσαρµοστή θα 
επιτυγχάνεται µέσω συνδετήρα 10 εισόδων (10-pin plug-in connector). 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Τάση τροφοδοσίας :Μέσω Bus προσαρµοστή UP 110. 
• Αριθµός µηνυµάτων : 8 (οκτώ). 
• ∆ιαστάσεις : 71X71X29 mm  
• Στοιχ.ενδείξεων : οθόνη LCD 
• Στοιχ.ελέγχου : Ένα µπουτόν 
• Βάρος : Περίπου 45gr  
• Προστασία (ΕΝ 60529) : ΙΡ 20 

• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  

 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
 
• 10 CO Display 
Για τον προγραµµατισµό των διευθύνσεων οµάδων που έχουν δοθεί µε το STS. 
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15. Μονάδα λογικής 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Χρησιµοποιείται για την δηµιουργία 
λογικών σχέσεων µε βάση την δυαδική λογική. Αν πχ υπάρχει η κατάσταση Α και Β τότε να 
προκύψει η Γ (λογική AND). Αν πχ υπάρχει η κατάσταση Α η Β τότε να προκύψει η Γ (λογική 
OR). Ακόµη έχει την δυνατότητα αντιστροφής η τον πολλαπλασιασµό τηλεγραφηµάτων. 
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι διάφορες εφαρµογές στην βάση 
δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
Θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 
50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος 
της συσκευής και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων.  ∆εν χρειάζεται 
άλλες συνδέσεις. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω bus 
• ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 1 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus, ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 

και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης 

• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  

 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
 
• 11CO AND-8/2 
8 Είσοδοι, 2 Έξοδοι 
∆υνατότητα αντιστροφής 
∆ιαφορετικοί συνδυασµοί σε λογικές συνδέσεις AND/OR  
∆υνατότητα για διαφορετικές συνθήκες εξόδου  
 
•11CO INV-4/4 
 4 Είσοδοι, 4 Έξοδοι 
∆υνατότητα αντιστροφής 
∆υνατότητα για ξεχωριστή ρύθµιση συνθηκών ανά έξοδο 
Στάθµες εκκίνησης προκαθοριζόµενες 
 
• 12CO Binaer 
Πολλαπλασιασµός τηλεγραφήµατος 1-bit 
∆υνατότητα επιλογής από διαφορετικές εξόδους µέσω διευθύνσεων οµάδων 
  
• 12 CO Binaer 
∆ιανοµή και πολλαπλασιασµός τηλεγραφηµάτων 1-bit 
Μια οµάδα µε 4 διαφορετικά τηλεγραφήµατα 1-bit 
Μια οµάδα µε 4 διαφορετικά τηλεγραφήµατα 4-bit 
∆υνατότητα επιλογής από 4 διαφορετικές εισόδους µέσω διευθύνσεων οµάδων 
 

Μονάδα χρονικού προγραµµατισµού 

 
Συσκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. ∆εν υποκαθιστά τον χρονοδιακόπτη. 
Χρησιµοποιείται για την δηµιουργία χρονικών µετατοπίσεων οι οποίες λαµβάνονται και 
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εκπέµπονται µέσω bus-τηλεγραφηµάτων. Προγράµµατα εφαρµογής: 4 είσοδοι, 4 έξοδοι, 
λειτουργία αυτοµάτου κλιµακοστασίου, αντιστροφές εντολών, δυνατότητα αποµόνωσης 
εξόδων.  
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι διάφορες εφαρµογές στην βάση 
δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
Θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 
50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος 
της συσκευής και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων.  ∆εν χρειάζεται 
άλλες συνδέσεις 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας : µέσω bus 
• ∆ιαστάσεις(Πλάτος) : 1 MΕ (1MΕ=18mm ) 
• Στοιχ. ενδείξεων: Ένα LED για έλεγχο της τάσης του bus, ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 

και κατάστασης διευθυνσιοδότησης. 
• Στοιχ. ελέγχου: Ένα µπουτόν για µεταγωγή από την κατάσταση λειτουργίας στην 

κατάσταση διευθυνσιοδότησης 
• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
 
• 12CO Zeit 
4 Είσοδοι, 4 Έξοδοι 
∆υνατότητα αντιστροφής 
on/off µε δυνατότητα επιβράδυνσης 
Λειτουργία σαν αυτόµατος διακ. κλιµακοστασίου 
∆υνατότητα για αποµόνωση των εισόδων 

Ράγες µεταφοράς δεδοµένων 

 
Για την επικοινωνία των bus- συσκευών, που θα τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την τροφοδοσία τους από το bus θα χρησιµοποιηθεί 
αυτοκόλλητη ράγα δεδοµένων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα τύπου DIN EN 
50022-35 x 7,5.  
Κάθε ράγα µεταφοράς δεδοµένων, θα τοποθετηθεί , σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35 X7,5 
εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία στερεώνονται οι αντίστοιχες 
bus- συσκευές.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Υπάρχουν σε τρεις τυποποιηµένες διαστάσεις  

Μήκος 214 mm: 12 MΕ (1MΕ=18mm) 
 Μήκος 243 mm: 14 MΕ (1MΕ=18mm) 
 Μήκος 277 mm: 16 MΕ (1MΕ=18mm) 
Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης.  

Συνδετήρας ράγας µε κλέµµες χωρίς βίδες 

 
Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Για την σύνδεση της ράγας δεδοµένων και της bus-
γραµµής. 
Μπορούν να συνδεθούν µέχρι 2 bus-γραµµές. 
Θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 
50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
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Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος 
της συσκευής και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Η σύνδεση των 
εξωτερικών γραµµών bus θα γίνεται σε ένα ζεύγος κλεµµών χωρίς βίδες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Πλάτος 1 MΕ (1MΕ=18mm)  

• ∆υνατότητα σύνδεσης Μονόκλωνων αγωγών διαµέτρου 0,6 έως 0,8 mm 

Συνδετήρας ράγας  µε bus κλέµµες 

 
Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Χαµηλού ύψους για τοποθέτηση κάτω από το κάλυµµα του 
πίνακα. ∆ιασυνδέει τις ράγες του πίνακα και ταυτόχρονα δηµιουργεί εξόδους για τις bus-
γραµµές. Μπορεί να δεχθεί µέχρι δύο bus-κλέµµες. 
Θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 
50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος 
της συσκευής και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Η σύνδεση των 
εξωτερικών γραµµών bus θα γίνεται µε δύο bus- κλέµµες οι οποίες πρέπει να 
παραγγέλνονται χωριστά, 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Πλάτος 1 MΕ (1MΕ=18mm)  
• ∆υνατότητα σύνδεσης µονόκλωνων αγωγών διαµέτρου 0,6 έως 0,8 mm 

• Μπορεί να δεχθεί µέχρι δύο bus-κλέµµες (παραγγέλνονται χωριστά) µε τις οποίες 
µπορούν να συνδεθούν µέχρι οκτώ bus-γραµµές. 
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Συνδετήρας ράγας µε bus κλέµµες διπλός 

 
Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Χαµηλού ύψους για τοποθέτηση κάτω από το κάλυµµα του 
πίνακα. ∆ιασυνδέει τις ράγες του πίνακα και ταυτόχρονα δηµιουργεί εξόδους για bus-
γραµµές. Μπορεί να δεχθεί µέχρι δύο bus-κλέµµες και δύο κλέµµες χαµηλής τάσης. 
Θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 
50022-35 X7,5 στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς δεδοµένων. 
Η επικοινωνία µε το Bus θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που βρίσκονται στο πίσω µέρος 
της συσκευής και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Η σύνδεση των 
εξωτερικών γραµµών bus θα γίνεται µε δύο bus- κλέµµες οι οποίες πρέπει να 
παραγγέλνονται χωριστά. 
Με δύο κλέµµες χ. Τάσης οποίες πρέπει να επίσης να παραγγέλνονται χωριστά δίνει την 
δυνατότητα διασύνδεσης το τροφοδοτικού µε δεύτερη γραµµή. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Πλάτος 1 MΕ (1MΕ=18mm)  

• ∆υνατότητα σύνδεσης µονόκλωνων αγωγών διαµέτρου 0,6 έως 0,8 mm 

 

Bus- κλέµµα  

 
∆ιπολική κλέµµα για την σύνδεση και την διακλάδωση της γραµµής bus. Χωρίς βίδες, σε 
χρωµατισµό κόκκινο και µαύρο για σήµανση της πολικότητας. Με δυνατότητα µέχρι 
τεσσάρων µονοπολικών bus- καλωδίων. 
Για τοποθέτηση στις bus συσκευές. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Με δυνατότητα  σύνδεσης µέχρι τεσσάρων µονοπολικών καλωδίων διαµέτρου 0,8 mm 
ανά κλέµµα.  

 

Κάλυµµα ράγας 

 
Για την κάλυψη αχρησιµοποίητης ράγας δεδοµένων. Μήκος 242 mm. Μπορεί να κοπεί σε 
µικρότερα µήκη. 

Μπουτόν µονό για τοποθέτηση σε bus προσαρµοστή 

 
Στο µέγεθος ενός απλού διακόπτη, σε design DELTA studio τοποθετείται και συνδέεται 
πάντα µε τον bus- προσαρµοστή UP-110 ο οποίος πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά. 
Αποτελείται από την περιοχή ετικέτας, την περιοχή ενδείξεων και την περιοχή χειρισµού.  
Στην περιοχή ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν σύµβολα η να αναγραφεί κείµενο για τον 
τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν δύο δίοδοι εκποµπής φωτός (LED) των 
οποίων η χρήση µπορεί να προγραµµατιστεί (πχ. ένδειξη προσανατολισµού για να το 
εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως κλπ). Η περιοχή χειρισµού 
είναι µπουτόν µε ουδέτερη µεσαία θέση. Πιέζοντας το άνω µέρος µπορεί να δίδει µια εντολή 
πχ on και αντίστοιχα πιέζοντας το κάτω µέρος µπορεί να δίδει εντολή off. 
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν διάφορες εφαρµογές στην βάση 
δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
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Το µπουτόν  θα τοποθετείται στον bus-προσαρµοστή UP 110. H στερέωση θα επιτυγχάνεται 
µε δύο βίδες. Η σύνδεση του µπουτόν µε τον Bus-προσαρµοστή θα επιτυγχάνεται µέσω 
συνδετήρα 10 εισόδων (10-pin plug-in connector). 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας :Μέσω Bus προσαρµοστή UP 110. 
• ∆ιαστάσεις : 71X71X31 mm χωρίς πλαίσιο (παραγγέλνεται χωριστά) 
• Στοιχ.ενδείξεων : 2 LED 
• Στοιχ.χειρισµού: Ένα πλήκτρο µε ουδέτερη µεσαία θέση 
• Προστασία (ΕΝ 60529) : ΙΡ 20 

• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης 

 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
• 10 S2 Aus/Ein 
Απλό πλήκτρο  για  On/Off, η εναλλαγή λειτουργίας 
LED µε δυνατότητα  ένδειξης κατάστασης 
• 10 S2 Dimmer 
Απλό πλήκτρο,  για  Dimming η On/off η εναλλαγή 
LED σαν ένδειξη κατάστασης 
• 10 S2 Jalo 
Απλό πλήκτρο  για  ρολά η On/off η εναλλαγή 
Προρύθµιση: 1 x ρολά 
LED σαν ένδειξη κατάστασης 
 

Μπουτόν διπλό για τοποθέτηση σε bus προσαρµοστή 

 
Στο µέγεθος ενός απλού διακόπτη, σε design DELTA studio τοποθετείται και συνδέεται 
πάντα µε τον bus- προσαρµοστή UP-110 ο οποίος πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά. 
Αποτελείται από την περιοχή ετικέτας, την περιοχή ενδείξεων και την περιοχή χειρισµού.  
Στην περιοχή ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν σύµβολα η να αναγραφεί κείµενο για τον 
τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν δύο δίοδοι εκποµπής φωτός (LED) των 
οποίων η χρήση µπορεί να προγραµµατιστεί (πχ. ένδειξη προσανατολισµού για να το 
εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως κλπ). Η περιοχή χειρισµού 
αποτελείται από δύο µπουτόν µε ουδέτερη µεσαία θέση.  
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι διάφορες εφαρµογές στην βάση 
δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
Το µπουτόν  θα τοποθετείται στον bus-προσαρµοστή UP 110. H στερέωση θα επιτυγχάνεται 
µε δύο βίδες. Η σύνδεση του µπουτόν µε τον Bus-προσαρµοστή θα επιτυγχάνεται µέσω 
συνδετήρα 10 εισόδων (10-pin plug-in connector). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας :Μέσω Bus προσαρµοστή UP 110. 
• ∆ιαστάσεις : 71X71X31 mm χωρίς πλαίσιο (παραγγέλνεται χωριστά) 
• Στοιχ.ενδείξεων : 2 LED 
• Στοιχ.χειρισµού : ∆ύο πλήκτρα µε ουδέτερη µεσαία θέση 
• Προστασία (ΕΝ 60529) : ΙΡ 20 

• Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης 

∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
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• 10 S2 Aus/Ein 
∆ιπλό πλήκτρο για  On, Off, η εναλλαγή λειτουργίας 
LEDs µε δυνατότητα ένδειξης κατάστασης 
• 10 S2 Dimmer 
∆ιπλό πλήκτρο για  Dimming η On/off η εναλλαγή 
Προρύθµιση: 2χDimming 
• 10 S2 Jalo 
∆ιπλό πλήκτρο για ρολά η On/off η εναλλαγή 
Προρύθµιση: 2χ ρολά 
• 10 S2  Dim/Jal 
∆ιπλό πλήκτρο για  Dimming, ρολά η  On/off η εναλλαγή 
Προρύθµιση:: 1 x Dimming, 1 x ρολά 
Αριστερό πλήκτρο Dimming 
 

Μπουτόν τετραπλό για τοποθέτηση σε bus- προσαρµοστή 

 
Στο µέγεθος ενός απλού διακόπτη, σε design DELTA studio  τοποθετείται και συνδέεται 
πάντα µε τον bus- προσαρµοστή UP-110 ο οποίος πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά. 
Αποτελείται από τα µπουτόν προεπιλογής, την περιοχή ενδείξεων και το µπουτόν χειρισµού. 
Στην περιοχή των µπουτόν προεπιλογής µπορούν να τοποθετηθούν σύµβολα η να 
αναγραφεί κείµενο για τον τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν τέσσερις δίοδοι 
εκποµπής φωτός (LED) των οποίων η χρήση µπορεί να προγραµµατιστεί (πχ. ένδειξη 
προσανατολισµού για να το εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως 
κλπ). Το µπουτόν χειρισµού δηµιουργείται από το µεγάλο πλήκτρο µε ουδέτερη µεσαία 
θέση.  
Για τον προγραµµατισµό µέσω του ETS υπάρχουν οι διάφορες εφαρµογές στην βάση 
δεδοµένων instabus EIB της SIEMENS (Productdatabank). 
Το µπουτόν  θα τοποθετείται στον bus-προσαρµοστή UP 110. H στερέωση θα επιτυγχάνεται 
µε δύο βίδες. Η σύνδεση του µπουτόν µε τον Bus-προσαρµοστή θα επιτυγχάνεται µέσω 
συνδετήρα 10 εισόδων (10-pin plug-in connector). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τάση τροφοδοσίας :Μέσω Bus προσαρµοστή UP 110. 
• ∆ιαστάσεις : 71X71X31 mm χωρίς πλαίσιο (παραγγέλνεται χωριστά) 
• Στοιχ.ενδείξεων : 4 LED 
• Στοιχ.χειρισµού : Τέσσερα πλήκτρα προεπιλογής, ένα πλήκτρο µε ουδέτερη µεσαία θέση 
• Προστασία (ΕΝ 60529) : ΙΡ 20 
Σήµανση CE, µε βάση τις οδηγίες EMV και χαµηλής τάσης 
 
∆υνατότητες µέσω λογισµικού 
Εφαρµογές 
•  1 S4 Aus/Ein 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
On, Off, η εναλλαγή λειτουργίας 
LEDs πάντα αναµµένα, η ανάλογα µε την προεπιλογή, η για ένδειξη κατάστασης 
• 11 S4 Dim/Jal 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Dimming η ρολά η On/off 
Προρύθµιση: 2χDimming, 2 x ρολά 
LEDs πάντα εκτός η ανάλογα µε την προεπιλογή 
• 11 S4 Dimmer 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
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Dimming η On/off 
Προρύθµιση: 4 x Dimmer 
LEDs πάντα εκτός η ανάλογα µε την προεπιλογή 
•  11 S4 Jalo 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Ρολά η On/off 
Προρύθµιση:: 4 x ρολά 
Μια διεύθυνση οµάδος για on και µια για off ανά κανάλι  
LEDs πάντα εκτός η ανάλογα µε την προεπιλογή η σαν ένδειξη κατάστασης 
• 11 S4 Wert/Dim 
 Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Dimming µε προκαθορισµένες τιµές 
LEDs για ένδειξη του πλήκτρου προεπιλογής 
• 11 S4 Szene 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Μπουτόν προεπιλογής: επιλογή σεναρίων 
Μεγάλο πλήκτρο: on/off n ρολά 
Προγραµµατισµός και αποθήκευση σεναρίων 
• 11 S4 Wert/Dim 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Πλήκτρο: on/off, εναλλαγής η Dimming 
Μπουτόν προεπιλογής: εκποµπή τιµών 
LEDs πάντα εκτός η σαν ένδειξη κατάστασης η σαν προσανατολισµού 
• 11 S4 Szene 
Πλήκτρο χειρισµού, 4 µπουτόν προεπιλογής, 4 LEDs 
Μπουτόν προεπιλογής: προγραµµατισµός σεναρίων η επιλογή σεναρίων  
Πλήκτρο : on/off, εναλλαγή, Dimming η ρολά 
Προγραµµατισµός σεναρίων (µε δυνατότητα αποκλεισµού) 
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Πλαίσια DELTA studio 

 
Για την  τοποθέτηση των χωνευτών συσκευών: Μπουτόν, οθόνης ενδείξεων, σειριακής 
θύρας, θερµοστάτη χώρου. Μονά, διπλά και τριπλά σε design DELTA studio. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• ∆ιαστάσεις εξωτερικές: Μονό: 80X80 mm,  ∆ιπλό: 151x80mm, τριπλό 222x80mm. 
• Βασικό πλαίσιο από αλουµίνιο βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή στον λευκό χρωµατισµό.  

Καλώδιο bus 

 
Για την  τοποθέτηση σε εσωτερικές εγκαταστάσεις 2x2x0,8τχ για την σύνδεση των Bus- 
συσκευών 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Τύπος YCYM 2x2x0,8 
• Ονοµαστική τάση 250V 
• Τάση ελέγχου µεταξύ αγωγών και µόνωσης 4 KV 
• Χρώµα µόνωσης πράσινο RAL 6018 

• Πιστοποιηµένο από την ΕΙΒΑ 

HΛΕΚΤΡΟΚINΗΤΗΡΕΣ 

Γενικά 

 
Παρακάτω προδιαγράφονται κινητήρες και εκκινητές εκτός από:  
 
α. Κινητήρες και εκκινητές µηχανικού εξοπλισµού, που είναι  αυτοτελώς εφοδιασµένος 

µε κινητήρα (κινητήρες καθορισµένου σκοπού, όπως κινητήρες ψυκτών, κλπ). 
β. Οποιοδήποτε µηχανικό εξοπλισµό που οδηγείται από µικρούς  κινητήρες ισχύος 

1/6 ΗΡ ή µικρότερους (FCU's) και ο οποίος είναι  εξοπλισµός επιλογής του 
κατασκευαστή των αντίστοιχων µονάδων. 

γ. Όλος ο υπόλοιπος µηχανικός εξοπλισµός (αντλίες, ΑΗUS, aνεµιστήριες, κλπ) πρέπει να 
έχουν κινητήρες εγκατεστηµένους από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού και θα 
πρέπει να πληρούν τις παραδοχές στις προδιαγραφές που δίδονται σ' αυτό το κείµενο. 

δ. Όλοι οι κινητήρες θα επιλεγούν ώστε να είναι κατάλληλου µεγέθους, τύπου, ισχύος και 
ταχύτητας ώστε να ταιριάζουν στην προκαθορισµένη κατασκευή του εξοπλισµού. 

ε. Όλοι οι κινητήρες θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, εγγυηµένοι να εκπληρώνουν τις 
προδιαγραφόµενες απαιτήσεις χωρίς να παράγουν θόρυβο, υποκείµενοι ωστόσο στις 
προδιαγραφές θορύβου για όλο το συγκρότηµα του οδηγούµενου από τον κινητήρα 
εξοπλισµού. 

Κανονισµοί 

 
Όλοι οι κινητήρες και τα παρελκόµενα θα ανταποκρίνονται σε κάθε άποψη µε τις γερµανικές 
προδιαγραφές ή ισοδύναµες. 
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Συνθήκες λειτουργίας 

 
α.   Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργήσουν σε πλήρη  ισχυ και συνεχή 

λειτουργία πάνω από το επίπεδο της θάλασσας  µέχρι τα 100m  µε ένα 
διοχετευόµενο ψυκτικό ρεύµα αέρα, που δεν θα ξεπερνά στις δυσµενέστερες συνθήκες 
τους 45° C DB/50% RH. 

β.  Κινητήρες που βρίσκονται στο Λεβητοστάσιο θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 50° C. 

Απόδοση κινητήρων και συντελεστής λειτουργίας 

 
α.  Η απόδοση των κινητήρων που θα τοποθετηθούν δεν θα είναι σε  καµία περίπτωση 

µικρότερη από την ιπποδύναµη που απαιτείται από τον οδηγούµενο εξοπλισµό. 
β.  Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα για συνεχή  λειτουργία εργασίας κάτω 

από την πιο δυσµενή συνθήκη φόρτισης που αντιµετωπίζεται µέσα στα όρια τιµών της 
ονοµαστικής πλακέττας (ισχύς, ρεύµα, κλπ). 

γ.  Οι κινητήρες θα επιτρέπουν επί πλέον ένα συντελεστή (ασφαλούς) λειτουργίας του 
1,15 δηλ. µία συνθήκη συνεχούς κατά 5% υπερφόρτωσης (σε ρεύµατα ρότορα), χωρίς 
να ξεπερνά την τάξη αύξησης της θερµοκρασίας µόνωσης όταν λειτουργεί στην 
προδιαγεγραµµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

Τιµές τάσεων λειτουργίας 

 
α.  Κινητήρες µονοφασικοί θα λειτουργούν στα 220 V/50 HZ, ενώ για τους τριφασικούς 

κινητήρες τα αντίστοιχα µεγέθη είναι στα 380 V/50 HZ. 
β.  Ο κινητήρας θα είναι ικανός να εξασφαλίζει την δεδοµένη τάξη απόδοσής τους, στην 

δεδοµένη ταχύτητα, σε οποιαδήποτε τάση µέσα στα όρια του 95% έως 105% της 
προδιαγεγραµµένης τάσης. 

Εξυπηρετήσεις και τύποι 

 
α.  Κινητήρες µέχρι την ισχύ των 0,75 KW θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί µε 

εκκινητήρα πυκνωτή εκτός εκείνων για 1/6 ΗΡ και  µικρότερους που µπορούν να 
είναι της επιλογής του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Κινητήρες πάνω από 0,75 KW θα 
είναι τριφασικοί και επαγωγικού τύπου. 

β. Όλοι οι κινητήρες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιλαµβανοµένων και των 
ψυκτικών πύργων) θα είναι τελείως κλειστού τύπου αερόψυκτοι ΙΡ 54. 

γ. Οι κινητήρες θα είναι µίας σταθερής ταχύτητας εκτός αν καθορίζεται ή προδιαγράφεται 
διαφορετικά. Οι κινητήρες δύο  ταχυτήτων θα έχουν ξεχωριστές περιελίξεις. 

δ. Τριφασικοί κινητήρες των 5,0 KW και πάνω θα είναι τύπου Υ-∆.  

Προδιαγραφές θερµοκρασιών και τάξης µόνωσης 

 
Η µόνωση για όλους τους κινητήρες θα είναι για τροπικό κλίµα, Εκτός αν καθορίζεται αλλιώς, 
οι κινητήρες θα έχουν µόνωση F τάξης κατάλληλης για την λειτουργία µέσα στα απαιτούµενα 
όρια αύξησης της θερµοκρασίας. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Γενικά 

 
α. Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται µε χυτοσιδηρό σκελετό και θα εφοδιάζονται µε 

χυτοσιδηρά κιβώτια καλωδίων, µε πρόβλεψη των κατάλληλων ακροδεκτών για την 
σύνδεση κυκλωµάτων ισχύος και βοηθητικών. 

β. Οι περιελίξεις του κινητήρα θα αντέχουν στις καταπονήσεις που προέρχονται από την 
περίοδο εκκίνησης. 

γ. Οι περιελίξεις θα έχουν επεξεργασία µε το εγκεκριµένο µονωτικό υλικό το κατάλληλο 
για προστασία εναντίον της υγρασίας και ελαφρών όξινων ή αλκαλικών συνθηκών. 

Τριβείς κινητήρα  

 
Προβλέπονται τριβείς σφαιριδίων ή κυλινδρικοί µε εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίδες 
άξονα, µε δυνατότητα επαναλίπανσης, εκτός των µόνιµα σφραγισµένων όπου οι κινητήρες 
είναι µικροί και φυσιολογικά µη προσβάσιµοι για συνήθη συντήρηση. Όπου οδηγοί ιµάντες ή 
άλλου τύπου οδηγοί δηµιουργούν εγκάρσια ή αξονική πίεση στον κινητήρα, θα 
τοποθετηθούν τριβείς σχεδιασµένοι να αντιστέκονται στο φορτίο της πίεσης. Οι µικροί 
ελαφρού φορτίου κινητήρες επιτρέπεται να έχουν τριβείς στήριξης τύπου περιβλήµατος 
άξονα. 

Προστασία θερµικής υπερφόρτωσης 

 
Κινητήρες τάξης µέχρι 20 KW εφοδιάζονται µε ένα thermistor θετικού συντελεστή 
θερµοκρασίας. 
Κινητήρες τάξης από 20 έως 75 KW θα έχουν από ένα thermistor ενσωµατωµένο σε κάθε 
φάση των τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα. 
Κινητήρες τάξης 76 KW και πάνω θα έχουν δύο thermistors ενσωµατωµένα σε κάθε φάση 
των τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα,  θα είναι διαχωρισµένα από τα κύρια τερµατικά, 
µέσα στο τερµατικό κιβώτιο του κινητήρα. 
Κινητήρες εξοπλισµένοι µε thermistors θα συνδέονται σε µία µονάδα ελέγχου. 
Η µονάδα ελέγχου θα συνδέεται εσωτερικά µε τα thermistors και τον εκκινητή για να κόβει 
τον εκκινητή όταν ένα ή όλα τα thermistors έχουν υπεθερµανθεί. 

Ικανότητα έναρξης 

 
Κάθε κινητήρας θα είναι ικανός να ξεκινά τόσο συχνά όσο καθορίζεται από το αυτόµατο 
σύστηµα ελέγχου και όχι λιγότερο από πέντε ξεκινήµατα ανά ώρα για κινητήρες που 
ελέγχονται από χειριστή. 
Οι κινητήρες µιας φάσης θα είναι εφοδιασµένοι µε πυκνωτή εκκίνησης. 
Όλοι οι κινητήρες που είναι µικρότεροι των 5 KW θα ξεκινούν απ' ευθείας και το ρεύµα 
εκκίνησης δεν θα ξεπερνά πάνω από 6 έως 7 φορές το ονοµαστικό. 
Όλοι οι κινητήρες πάνω από 5 KW θα έχουν εκκίνηση τύπου αστέρα- τριγώνου εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Πλάκα στοιχείων κινητήρα 

 
Θα τοποθετηθεί µεταλλική πλάκα στοιχείων για κάθε κινητήρα που θα αναγράφει την πλήρη 
ταυτότητα του κατασκευαστή, µεγέθη λειτουργίας, χαρακτηριστικά, κατασκευή, ειδικά 
χαρακτηριστικά και παρόµοιες πληροφορίες. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                                C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 66 από 116 

 

Ταµπέλα λίπανσης 

 
Κάθε κινητήρας θα εφοδιάζεται µε µόνιµες οδηγίες λίπανσης από τον κατασκευαστή. 

Τερµατικά κιβώτια και αγωγοί 

 
α. Οι τριφασικοί κινητήρες θα εξοπλίζονται µε χυτοσιδηρά τερµατικά κιβώτια. Τα 

τερµατικά κιβώτια και οι χώροι των τερµατικών συνδέσεων  θα είναι επαρκούς 
µεγέθους, ώστε να διαθέτουν άνετο χώρο για την κατασκευή και επίτευξη των 
συνδέσεων. 

β. Οι τερµατικοί αγωγοί θα είναι ευλύγιστοι και επαρκούς µήκους ώστε να επεκταθούν σε 
απόσταση όχι µικρότερη των 100 χλστ. πέρα από το "πρόσωπο" του τερµατικού 
κιβωτίου. 

γ.  Οι τερµατικοί αγωγοί θα εφαρµόζονται µε υποδοχές ακροδεκτών χωρίς συγκολλήσεις 
κατάλληλες για προσαρµογή σε ακροδέκτες εγκατεστηµένους στην εξωτερική 
καλωδίωση. Προβλέψεις για το µέγεθος του τερµατικού κιβωτίου, µήκους αγωγών, 
µέγεθος ανοιγµάτων για τις καλωδιώσεις και τύπος τερµατικών ακροδεκτών θα γίνουν 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές ή πρακτικές. 

Χρωµατισµός 

 
Οι κινητήρες θα προσκοµίζονται µε το φινίρισµα του κατασκευαστή. Τα τελικά στρώµατα και 
το πρώτο εσωτερικό χρώµα θα είναι βιοµηχανικής ποιότητας, µε δοκιµασµένα ανθεκτικά 
συστατικά, µε υψηλές αντοχής στον  ήλιο και σε θερµοκρασία µέχρι 200 βαθµούς C, χωρίς 
ρωγµές, φυσαλίδες, ξεφλούδισµα και αποχρωµατισµό. 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ-ΜΠΟΥΤΟΝ 

 
Tα υλικά οφείλουν να έχουν ποιότητα και εµφάνιση που θα είναι σε απόλυτη συµφωνία µε 
την αρχιτεκτονική µελέτη ή τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου. 
 
Τα παραπάνω υλικά θα είναι σύµφωνα µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ 61058, ΕΛΟΤ ΕΝ 557, ΕΛΟΤ ΕΝ 
50075, ΕΛΟΤ ΕΝ 60309, τον ελληνικό κανονισµό ΚΕΗΕ και τις οδηγίες της ∆ΕΗ και τους 
κανονισµούς IEC83, IEC908, VDE 620 (ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες), IEC 309, VDE 
0623, DIN 49440, DIN 49458 (ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες βιοµηχανικής χρήσης). 
 
Θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 380V/220V/50Hz, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ∆ΕΗ. 
 
Οι κοινοί διακόπτες φωτισµού πλήκτρου θα είναι κατά DIN 42200 10A/250V. 
 
Οι κοινοί ρευµατοδότες θα είναι τύπου SCHUKO 16A/250V κατά DIN 49440. 
 
Tα στεγανά υλικά θα είναι κλάσεως ΙΡ44 και σύµφωνα µε το VDE 632. Tα άλλα 
χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις παραπάνω προδιαγραφές. 
 
Οι βιοµηχανικού τύπου διακόπτες και ρευµατοδότες θα είναι µεταλλικοί, στεγανοί ΙΡ55 και 
θα εγκατασταθούν στους χώρους µηχανοστασίων, garage,  αποθήκες κ.λ.π. Οι 
ρευµατοδότες θα είναι µονοφασικοί ονοµαστικών χαρακτηριστικών 20Α/250V και 3φασικοί 
τεσσάρων ή πέντε επαφών 32Α/380V. 
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Οι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι διµερείς, χωνευτού τύπου, µε πλήκτρο χειρισµού 
10Α/250V, µε βάση από βακελίτη ή παρόµοιο υλικό και τετράγωνο κάλυµµα επίσης από 
βακελίτη ή παρόµοιο υλικό. Ο µηχανισµός διακοπής θα έχει ελατήρια από ειδικό κράµα που 
θα εγγυώνται µεγάλο αριθµό χρήσεων. Παρόµοιοι θα είναι οι στεγανοί διακόπτες, κατάλληλοι 
για ορατή ή χωνευτή εγκατάστασης. 
 
Οι µη στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι διµερείς, χωνευτού τύπου µε βάση από πορσελάνη 
16Α/250V, µε κάλυµµα τετραγωνικό , από βακελίτη ή παρόµοιο υλικό. Θα είναι τύπου 
SCHUKO, µε δύο ακροδέκτες και για γείωση δυο πλευρικές επαφές. 
Παρόµοιοι είναι και οι στεγανοί ρευµατοδότες, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή 
εγκατάσταση. 
 
Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι µεταλλικοί στεγανού τύπου 32Α/380V. 
 
Τα πιεστικά κοµβία (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι εντάσεως λειτουργίας 6Α, 
διµερή χωνευτά. 
 
Οι ρευµατοδότες οι προοριζόµενοι για τροφοδότηση των οπτικοακουστικών συσκευών θα 
είναι τριπολικοί µε ορθογωνικές εγκοπές τύπου ΒS. 
 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 
1.1 Κανονισµοί – Πρότυπα 
 

 Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τους ακόλουθους κανονισµούς 
και πρότυπα: 
 
- Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Πρότυπα. 
- Οι Ελληνικοί Κανονισµοί, τα Πρότυπα καθώς και Οδηγίες του ΕΛΟΤ. 
- Οι Εθνικοί Κανονισµοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κ.λ.π.), Bρετανικά 

(BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπών 
Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί 
και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν 
καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. 

 
Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: 

 
-  Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 
Λαµπτήρες αλογόνου, νήµα από βολφράµιο, ΕΛΟΤ ΕΝ 60357, ΕΛΟΤ 622, ΕΛΟΤ ΕΝ 60064, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60432. 
Λαµπτήρες Εκκένωσης µε ενσωµατωµένη στραγγαλιστική διάταξη, ΕΛΟΤ ΕΝ 60922, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 60923, ΕΛΟΤ ΕΝ 60927. 
Γενικός φωτισµός, απαιτήσεις ασφαλείας, ΕΛΟΤ ΕΝ 60968 
Κάλυκες, ΕΛΟΤ 857.1, ΕΛΟΤ 857.2, ΕΛΟΤ 857.3 
Ανύψωση θερµοκρασίας, ΕΛΟΤ ΕΝ 60360 
Λυχνιολαβές νατρίου, ΕΛΟΤ 448, ΕΛΟΤ501, ΕΛΟΤ ΕΝ 60662 
Προβολείς, ΕΛΟΤ ΕΝ 60357 
Σωληνωτοί λαµπτήρες εκκένωσης, ΕΛΟΤ ΕΝ 61050 
Λαµπτήρες υδραργύρου, ΕΛΟΤ 449, ΕΛΟΤ ΕΝ 60188 
Λαµπτήρες φθορισµού 
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Εκκινητές,, ΕΛΟΤ 630, ΕΛΟΤ ΕΝ 60926, ΕΛΟΤ ΕΝ 60927 
Λυχνιλαβές και εκκινητές, ΕΛΟΤ ΕΝ 60400 
Στραγγαλιστικές διατάξεις, ΕΛΟΤ 646, ΕΛΟΤ ΕΝ 60730.2.3, ΕΛΟΤ ΕΝ 60924, ΕΛΟΤ ΕΝ 
60925, ΕΛΟΤ ΕΝ 60929. 
Σωληνωτοί λαµπτήρες, ΕΛΟΤ ΕΝ 60081. 

 
-  Πρότυπα IEC 

 
IEC 81 (Tubular fluorescent lamps for general lighting service (Λαµπτήρες φθορισµού). 
IEC 920, 921 Ballasts for tubular fluorescent lamps 
Στραγγαλιστικό πηνίο για λάµπες φθορισµού 
IEC 400 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starter – holders 
Λυχνιολαβές και βάσεις εκκινητών για λάµπες φθορισµού 
IEC 155 Starters for tubular fluorescent lamps 
Εκκινητές για λάµπες φθορισµού 
IEC 1048, 1049 Capacitors for use in tubular fluorescent lamps 
Πυκνωτές για λάµπες φθορισµού 
IEC 598 Luminaires. General requirements and tests 
Φωτιστικά σώµατα. Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι 
IEC 188 High pressure mercury vapour lamps 
Λαµπτήρες ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 
IEC 262 Ballasts for high pressure mercury vapour lamps 
Στραγγαλιστικά πηνία για λαµπτήρες ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 
IEC 662 High pressure sodium vapour lamps 
Λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 
ΙΕC 992, 923 Ballasts for discharge lamps 
Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαµπτήρες εκκένωσης 
IEC 192 Low pressure sodium vapour lamps 
Λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 
IEC 459 Ballasts for low pressure sodium vapour lamps 
Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαµπτήρες ατµών νατρίου χαµηλής πίεσης 
IEC 357 Tungsten halogen lamps (for projector lighting fixtures) 
Λαµπτήρες αλογόνου/βολφραµίου (για συσκευές προβολής) 
IEC 64 Tungsten filament lamps 
Λαµπτήρες πυρακτώσεως νήµατος βολφραµίου 
IEC 238 Edison screw  lampholders 
Λυχνιολαβές τύπου Edison 
IEC 432 Safety requirements for tungsten filament lamps 
Απαιτήσεις ασφαλείας για λαµπτήρες πυρακτώσεως νήµατος βολφραµίου 

 
-  Οδηγίες Ε.Ε. 

 
73/23/EWG 
89/336/EWG Οδηγία χαµηλής τάσης 
Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC 
ΕΝ 60598 
EN 61000 3-2 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ΕΜC, Μέρος 3 – Όρια, Τµήµα 2 – Όρια για 
εκποµπές αρµονικών ρεύµατος, εξοπλισµός ρεύµατος εισόδου >= 16Α ανά φάση  EN 55015 
Όρια και µέθοδοι µετρήσεως των χαρακτηριστικών ραδιοπαρεµβολών από λαµπτήρες 
φθορισµού και φωτιστικά σώµατα. 
 
ΕΝ 61547 
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ΕΝ 60669 
ΕΝ 55014 Όρια και µέθοδοι µετρήσεως των χαρακτηριστικών των ραδιοταραχών συσκευών 
ΕΝ 55014 Όρια και µέθοδοι µετρήσεων των χαρακτηριστικών των ραδιοταραχών συσκευών 
ΕΝ 60742 Μετασχηµατιστές αποµονώσεως και µετασχηµατιστές αποµονώσεως ασφαλείας. 
Απαιτήσεις. 
ΕΝ 60730 Ηλεκτρικές συσκευές αυτοµάτου ελέγχου για οικιακή και παρεµφερή χρήση. 
ΕΝ 50081-1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – γενικό πρότυπο εκποµπής 
ΕΝ 50082-1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – γενικό πρότυπο εκποµπής 

Φωτιστικά σώµατα φθορισµού  - Γενικά 

Γενικά – Κανονισµοί 

 
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα 
ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου ή χωνευτά στη ψευδοροφή. 
 
Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 230 V στα 50 Hz και για λαµπτήρες ονοµαστικής ισχύος 
από 18 W έως 65 W. 

Ηλεκτρικά όργανα - Λαµπτήρες 

Στραγγαλιστικά πηνία 

 
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. Το 
στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο 
για λαµπτήρες STANDARD Φ 26 mm    χωρίς Starter και πυκνωτή. Στις περιοχές που  
προβλέπεται ρύθµιση της έντασης του φωτισµού τα ηλεκτρονικά όργανα αφής θα πρέπει να 
µπορούν να δεχθούν σήµα χειρισµού σύµφωνα µε το σύστηµα ελέγχου που θα 
εγκατασταθεί. 
Το συν φ πρέπει να είναι 0,95 κατ’ ελάχιστο. 
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερµοκρασία του τυλίγµατος 
θα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας απαγωγής της 
θερµότητας και όχι µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 
Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22 

Λυχνιολαβές 

 
Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής, περιοστροφικού 
τύπου ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται 
στη θέση λειτουργίας του λαµπτήρα. 
 
Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από 
ηλεκτρικό τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων. Ο κάλυκας του λαµπτήρα θα είναι G13. 

Λαµπτήρες 

 
Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ονοµαστικής ισχύος 18W, 36W, 58W, διαµέτρου Φ26  υπο 
στοιχεία λειτουργίας 230V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώµατα 83, 84 ΡΗΙLΙΡS σε LUΜΕΝ. 
Χρώµα 83 + 84    
Λαµπτήρα 18W  1450           



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.doc                                C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 70 από 116 

 

Λαµπτήρα 36W  3450           
Λαµπτήρα 58W  5400           

Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα έχουν µόνωση ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες (150οC). 

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα και ει δυνατόν οι λαµπτήρες θα είναι εύφηµου οίκου, ώστε να 
εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία και µεγάλη διάρκεια ζωής. 

Συνδεσµολογία λαµπτήρων 

 
Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα συνδεθούν ως εξής : 

Όπου θα τοποθετηθούν σε σειρά φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες 1 x 36W ή 1 x 58W θα 
συνδεθούν σε διάταξη IND-CAP (INDUCTIVE-CAPACITIVE), ώστε να επιτυγχάνεται 
αντιστροβοσκοπική διάταξη υψηλού συνηµίτονου. Η ένδειξη ΙΝD έχει ηλεκτρικό κύκλωµα 
επαγωγικό, ενώ η ένδειξη CΑΡ έχει χωρητικό. 

Ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται µε την συνδεσµολογία αυτής θα είναι της τάξης 
του 0.95. 

Τα ίδια αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε τη διάταξη DU.Ο σε περίπτωση που τα φωτιστικά 
σώµατα διαθέτουν λαµπτήρες 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W. 

ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ   

 
Θα αποτελείται απο τα ακόλουθα τµήµατα :  

α.  Ρεγκλέττα (σκαφίδιο) που περιλαµβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι 
κατασκευασµένο απο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο σε δύο 
στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής, χρώµατος λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν 
όλα τα εξαρτήµατα αφής των λαµπτήρων και θα συνδεθούν πλήρως. 

Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης. 

β.   Ντουί 

Τα ντουί του φωτιστικού θα είναι στεγανά ΙΡ 55 

γ.     Ηλεκτρικά όργανα, λαµπτήρες κλπ. (βλ. σχετικές προδιαγραφές). 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Η ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ  

 
Θα αποτελείται απο τα ακόλουθα τµήµατα : 
 
α.  Μεταλλική βάση 

Η βάση θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο DΚΡ, άριστης ποιότητας, πάχους 0,6 
mm. Η βάση αφού υποβληθεί σε χηµική επεξεργασία απολίπανσης και αποξείδωσης, θα 
καλυφθεί µε αντισκωριακό και θα βαφεί µε ειδικό χρώµα µετάλλου απόχρωσης λευκού  
µε ηλεκτροστατική βαφή και τελικά θα ψηθεί σε κλίβανο σε θερµοκρασία 140° έως 
180°C. 

Η βαφή θα παρουσιάζει οµοιόµορφο πάχος σε όλη την επιφάνεια της βάσης θα φέρει 
εσωτερικό ανταυγαστήρα αλουµινίου µε συντελεστή ανάκλασης 851. Η µεταλλική βάση 
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θα φέρει κοχλία γείωσης και θα τύχει της κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στη 
βάση θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήµατα αφής των λαµπτήρων και θα συνδεθούν 
πλήρως. 

Θα φέρει ανακλαστήρα από Al ή από ανοξείδωτο χάλυβα . 
 

β.   Πλαστικό κάλυµµα 

Το πλαστικό κάλυµµα θα είναι απο γαλακτώδες ή διαφανές Plexiglas ή methacrylate µε 
οµοιόµορφο πάχος και άριστη ποιότητα, ώστε να µην αλλοιώνεται ή κιτρινίζει µε την 
πάροδο του χρόνου. Το κάλυµµα θα είναι ενισχυµένο στις ακµές και θα έχει υποστεί 
ειδική αντιστατική επεξεργασία, ώστε να µην έλκει τη σκόνη.  

Θα προσαρµόζεται στη µεταλλική βάση µε παρεµβολή αφρώδους πλαστικού, ώστε 
µετά την τοποθέτηση του πλαστικού καλύµµατος να αποκλείεται η είσοδος σκόνης 
(προστασία Ρ40 κατά DΙΝ 40050). 

Η σύσφιγξη του πλαστικού καλύµµατος πάνω στη βάση θα γίνεται χωρίς τη 
χρησιµοποίηση εργαλείων ή αποκοχλίωση κοχλιών, αλλά µε τη βοήθεια ειδικών 
ελατηρίων ή µοχλών συγκράτησης που ενσωµατώνονται στη βάση του φωτιστικού 
σώµατος. 

γ.  Ηλεκτρικά όργανα, λαµπτήρες κλπ. (βλ. σχετικές Προδιαγραφές). 

δ.  Περσίδες 

Οι περσίδες θα είναι µεταλλικές, από ανωδιοµένο αλουµίνιο, µε οµοιόµορφο πάχος, 
άριστη ποιότητα µέγιστη απόδοση µε ελαxιστοποίηση άµεσης και έµµεσης θάµβωσης, 
µη ιριδίζον. 

Ως προς τις λοιπές ιδιότητες και τρόπου συναρµογής ισχύουν αντίστοιµα µε του 
πλαστικού καλύµµατος. 

Το φωτιστικό θα ενσωµατώνεται πλήρως στην ψευδοροφή και οι διαστάσεις του θα 
είναι τέτοιες που να εναρµονίζονται στον κάνναβο ψευδοροφής. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «SPOT» ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 
250W 

 
To φωτιστικό σώµα θα είναι χωνευτό, κατάλληλο για λαµπτήρα QT32 1x250W µε 
ανακλαστήρα καθαρού αλουµινίου (Al 99,98) µε ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία ο 
ανακλαστήρας θα είναι mat silver. Ο εσωτερικός δακτύλιος θα είναι χυτός µε στήριξη 3 
σηµείων. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «SPOT» ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  50W 

 
To φωτιστικό σώµα θα είναι χωνευτό, κατάλληλο για λαµπτήρα QR-CBC51 50W/12V µε 
παραβολικό ανακλαστήρα καθαρού αλουµινίου µε ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία (Al 
99,98) και θα είναι γυαλιστερός ασηµένιος. Ο εσωτερικός δακτύλιος θα είναι χυτός. Ο 
λαµπτήρας θα είναι βυθισµένος προς αποφυγή θαµβώσεων. Απαιτείται µετασχηµατιστής. 
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1.1 Γενικά – Πρότυπα 

 
Ο Μετασχηµατιστής θα είναι τριφασικός ξηρού τύπου, κλάσης µόνωσης F, µε φυσική ψύξη 
κατάλληλες για εσωτερική εγκατάσταση.  
 
Ο Μετασχηµατιστής θα είναι σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα: 
 
IEC 76-1 έως 76-5. 
IEC 726: 1982 έκδοση µαζί µε την τροποποίηση αρ. 1 του       Φεβρουαρίου 1986. 
CENELEC Harmonization Documents: 
HD 464 S1: 1988+/A2: 1991+/A3:1992 για ξηρούς Μ/Σ. 
HD 538-1 S1: 1992 για τριφασικούς ξηρού τύπου Μ/Σ διανοµής  50Ηz, από 100 έως 
2500KVA, µε ονοµαστική τάση = 24KV. 
IEC 905: 1987. Οδηγός φορτίου για ξηρού τύπου Μ/Σ ισχύος. 
 
Η διαδικασία σχεδιασµού και παραγωγής του Μ/Σ θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 
9001 & ISO14001, από ανεγνωρισµένο οργανισµό. 
 

1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µετασχηµατιστή πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις:  
 
Ονοµαστική ισχύς  KVA 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας πρωτεύοντος 20 KVA 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας δευτερεύοντος  0.231/0.4 KVA 
Μέγιστη τάση λειτουργίας  24 KV 
Συχνότητα 50 Hz 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης για 3 sec 40 ΚΑ(Rms) 
Ισχύς διακοπής 250 MVA 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1sec) 25 ΚΑ(Rms) 
Τάση βραχυκύκλωσης Uk 6% 
Συνδεσµολογία Dyn 11 
Απώλειες λειτουργίας εν κενώ ≤ 4,0 KW 
Απώλειες λειτουργίας υπό φορτίο ≤ 16,0 KW 
Απώλειες χαλκού – σιδήρου κατά IEC 76.1 
Βαθµός προστασίας ΙΡ 20 
∆ιακύµανση θερµοκρασίας -00C έως 350C 
Μέγιστη σχετική υγρασία 100% 
Τρόπος ψύξης Αυτοψυχόµενος  

 
Η σχέση µετασχηµατισµού θα µπορεί να µεταβληθεί κατά ± 5% τουλάχιστον, σε 
βήµατα ± 2,5 % µε εξωτερικό χειρισµό (ΤΑΡ) δηλαδή -5%, -2,5%, 0, +2,5%, +5%.  
 
Τόσο η µεταβολή της σχέσης µετασχηµατισµού όσο και η αλλαγή τάσης του 
πρωτεύοντος τυλίγµατος του µετασχηµατιστή θα γίνεται µε ειδικούς µεταγωγικούς 
διακόπτες (TAPS) µε τον µετασχηµατιστή εκτός τάσης.  
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1.3 Περιγραφή 

 
Πυρήνας 
Θα κατασκευάζεται από ελάσµατα πυριτιούχου χάλυβα  προσανατολισµένων 
κρυστάλλων, µονωµένα µε ορυκτό οξείδιο και προστατευόµενα από οξείδωση µε ένα 
στρώµα βερνικιού. 
 
Τυλίγµατα Χ.Τ. 
Θα είναι κατασκευασµένα από φύλλο αλουµινίου, θα είναι εµποτισµένα σε συνθετική 
αλκυδική ρητίνη ώστε να προκύπτει κλάση µόνωσης F. 
 
Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ. θα είναι καλυµµένα µε εποξειδική ρητίνη και το φύλλο θα 
είναι προστατευµένο παντού µε µονωτικό υλικό ακόµα και ενδιάµεσα των στρώσεων. 
 
Τυλίγµατα Υ.Τ. 
Αυτά θα είναι ανεξάρτητα από τα τυλίγµατα Χ.Τ. και θα είναι κατασκευασµένα από 
σύρµα αλουµινίου µε κλάση µόνωσης F. 
 
Τα τυλίγµατα Υ.Τ. θα είναι εµποτισµένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική 
χυτή ρητίνη. Το µίγµα θα αποτελείται από:  

 
- εποξειδική ρητίνη 
- άνυδρο σκληρυντή µε ελαστικά πρόσθετα 
- επιβραδυντή φωτιάς 

 
Ο επιβραδυντής φωτιάς θα είναι προσεκτικά ανακατεµένος µε την ρητίνη και τον 
σκληρυντή. Θα αποτελείται από υδροξείδιο του αλουµινίου ή άλλο επιβραδυντικό 
υλικό, ανακατεµµένο µε σιλικόνη. Το προϊόν που θα προκύπει από την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι κλάσης µόνωσης F.  

 
Συνδέσεις Μ.Τ. 
Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω µέρος των συνδετικών µπαρών. Κάθε 
µπάρα θα έχει έτοιµη τρύπα 13mm για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον 
σχηµατισµό του τριγώνου στην Μ.Τ. θα χρησιµοποιούνται άκαµπτες µπάρες και όχι 
καλώδια, και θα προστατεύονται από θερµοσυστελλόµενα στοιχεία. 
 
 Συνδέσεις Χ.Τ. 
Οι συνδέσεις Χ.Τ. θα γίνονται από τις µπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των 
πηνίων Χ.Τ., απέναντι από τις συνδέσεις Υ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. θα 
γίνεται απ’ ευθείας στην µπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές µπάρες θα είναι από χαλκό 
ή επικασσιτερωµένο αλουµίνιο. 
 
Λήψεις Μ.Τ. 
Οι συνδέσεις των λήψεων θα γίνονται µε µπαράκια χαλκού τα οποία θα  βιδώνονται στις αντίστοιχες 

λήψεις. 

1.4  Εξοπλισµός 

 
-  4 ρόδες διπλής κατεύθυνσης 
-  κρίκοι ανύψωσης 
-  τρύπες για ρυµούλκηση στη βάση 
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-  δύο ακροδέκτες γείωσης 
-  ταµπέλα προειδοποίησης “DANGER ELECTRICITY” 
-  ταµπέλα µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ. 
- πιστοποιητικό για τα τεστ σειράς 
-  οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 

1.5 Θερµική προστασία 

 
Στους Μ/Σ θα υπάρχει συσκευή θερµικής προστασίας η οποία θα έχει: 
 
-  Ανά φάση, 2 ανιχνευτές θερµοκρασίας (thermistors) PTC, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 

προστασία ALARM 1, ALARM 2, εγκατεστηµένους στο εσωτερικό των πηνίων. Αυτοί θα 
είναι τοποθετηµένοι σε θήκη ώστε να µπορεί να αντικατασταθούν. 

 
-  Ένα πίνακα µε ηλεκτρονικό µετατροπέα µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα καθώς και 

διακόπτη δύο θέσεων “Alarm 1” και “Alarm 2”. Η κατάσταση του ρελέ θα δείχνεται µε 
διαφορετικό χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών. Μια τρίτη λυχνία θα δηλώνει την 
παρουσία ή όχι τάσης. Ο παραπάνω πίνακας θα εγκατασταθεί µακριά από τον Μ/Σ. 

 
-  Μία κλεµµοσειρά για σύνδεση των ανιχνευτών θερµοκρασίας. 
 
-  Οι ανιχνευτές θερµοκρασίας θα προµηθεύονται συναρµολογηµένοι και συρµατωµένοι 

στην κλεµµοσειρά στο πάνω µέρος του Μ/Σ. Ο ηλεκτρονικός µετατροπέας θα 
προµηθεύεται ξεχωριστά πακεταρισµένος µε το ηλεκτρικό του διάγραµµα τυπωµένο σε 
ξεχωριστή σελίδα. 

1.6  ∆οκιµές 

1.6.1 ∆οκιµές σειράς 

 
Θα εκτελούνται σε όλους τους Μ/Σ και θα συνοδεύουν τον Μ/Σ σε επίσηµο 
πιστοποιητικό. 
 
- Μέτρηση αντίστασης των τυλιγµάτων. 
- Μέτρηση λόγου µετασχηµατισµού και διαδοχής φάσεων (vector group). 
- Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης και απωλειών φορτίου. 
- ∆ιηλεκτρική αντοχή σε υψηλή τάση βιοµηχανικής συχνότητας. 
- ∆ιηλεκτρική αντοχή σε επαγώµενη τάση. 
- Μέτρηση µερικών εκκενώσεων. 
 
Οι µερικές εκκενώσεις θα πρέπει να δίνουν τιµές = 10 pC σε 1.1 Um. Εάν Um > 1.25 Un (Un 
= ονοµαστική τάση, Um = τάση συστήµατος , τότε η τιµή των 10pC, θα πρέπει να ισχύει για 
Um=1.375Un. 
 
Όλες οι δοκιµές σειράς ορίζονται στα Harmonization Documents CENELEC  
HD 464 S1 : 1988, στα IEC 726 και IEC 76-1 έως 76-5 standards).  

1.6.2 ∆οκιµές τύπου 

 
(Είναι προαιρετικές και εκτελούνται µετά από την ζήτησή τους). 

 
- ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας σύµφωνα µε IEC 726. 
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- ∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση. 
- ∆οκιµή βραχυλυκλώµατος. 
- ∆οκιµή θορύβου σύµφωνα µε IEC 551. 

 
Οι δοκιµές αυτές ορίζονται από CENELEC HD 464 S1 Harmonization Document: 1988, τα IEC 
726 και IEC 76-1 έως 76-5. 

1.7 Κλιµατολογική & Περιβαλλοντική ταξινόµηση  

 
Οι Μ/Σ θα είναι climatic class C2 και enviromental class E2, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Β 
των CENELEC HD 464 S1 : 1988/A2 : 1991. 
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να παραδώσει πιστοποιητικό για τα παραπάνω, από αναγνωρισµένο 
εργαστήριο και για Μ/Σ όµοιας σχεδίασης. 
 
Oι παραπάνω δοκιµές πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΖΑ και ΖΒ της 
CENELEC HD 464 SI : 1988 / A3 : 1992. 

ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)  

1.1 Γενικά – Πρότυπα 

 
To UPS θα είναι τριφασικό και θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 
-  Την Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας πλήρως εξοπλισµένη µε όλες τις µονάδες 

αυτοµατισµού και ελέγχου. 
 
-  Τον Ηλεκτρονικό ∆ιακόπτη Παράκαµψης (STATIC BY PASS SWITCH). 
 
-  Τον ∆ιακόπτη Παράκαµψης για Συντήρηση (MAINTENANCE BY PASS) 
 
-  Τη Συστοιχία Συσσωρευτών στεγανού τύπου (SEALED TYPE). 
 
-  Τον αυτόµατο διακόπτη µπαταριών. 
 
-   Την επικοινωνία µέσω σειριακής θύρας µε υπολογιστή, όπου θα δίνονται όλα τα 

στοιχεία επίβλεψης και επιτήρησης του UPS, καθώς επίσης των συσσωρευτών.  
 
-  Το Τεχνικό Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης µε τα αναγκαία σχέδια και στοιχεία. 
 
-  Τον πίνακα στον οποίο θα πρέπει να εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

• Ανορθωτής-φορτιστής σε λειτουργία. 
• Φορτίο στον Αντιστροφέα. 
• Φορτίο στον Στατικό ∆ιακόπτη. 
• Γενική ένδειξη σφάλµατος (General alarm). 
• Μία σειρήνα (buzzer) για την ηχητική ειδοποίηση ύπαρξης λάθους, ανωµαλίας ή 

λειτουργίας σε µπαταρίες,  µε σύστηµα σίγισης της σειρήνας. 
• Υπολειπόµενος χρόνος υποστήριξης από τους συσσωρευτές. 
• Ένδειξη βλάβης ανεµιστήρα. 
• Χαµηλή Τάση συσσωρευτών. 
• Παροχή Στατικού ∆ιακόπτη εκτός ορίων. 
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Το UPS θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας. 
 

Το UPS θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΙEC, EN  και ΙSO. 

1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα ακόλουθα: 
 
- Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Τεχνολογία :On-Line ∆ιπλής Μετατροπής 
 
Συντελεστής ισχύος :0.8 
 
Θόρυβος :< 53 dBA  
  
Απόδοση :> 90% 
 
Χρώµα :Ral 9002 
 
MTBF (Mean Time Between Failures) :> 250.000 ώρες 
 
MTTR (Mean Time to Repair) :(3) ώρες  
 
- Είσοδος 
 
Φορτιστής :Εξαπαλµική γέφυρα µε P.F.C. 
  (Power Factor Correction) 
 
Ονοµαστική τάση :323 έως 440 VAC  
 
Ονοµαστική συχνότητα :Επιλογή 50 ή 60Hz, από 47 έως 60Hz 
 
Συντελεστής ισχύος :> 0,99  
 
Αρµονική παραµόρφωση :< 3%  
 
 
- Έξοδος 
 
Τάση εξόδου :Ηµιτονοειδής 
 
Ονοµαστική τάση :380 ή 400 ή 415 VAC 
 
Σταθεροποίηση τάσης (Στατική) :± 1%   
 
Ονοµαστική συχνότητα :50 Hz 
 
Σταθεροποίηση συχνότητα :± 1% Ηz      
       
Σταθεροποίηση τάσης (∆υναµική) :± 3% για µεταβολές φορτίου 
 0% έως 100% & 100% έως 0% 
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Παραµόρφωση για :100%γραµµικόφορτίο:Ph/Ph :<2% Ph / 
N: <  2%  
Παραµόρφωση για: 
100% µη γραµµικό φορτίο :Ph / Ph:<3% Ph / N: <  3%  
 
∆υνατότητα υπερφόρτισης :125% για 1,5 λεπτό 
  150% για 1second 

1.3 Ηλεκτρονικός µεταγωγικός διακόπτης (ΗΜ∆) 

 
Ο ΗΜ∆ θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
- Ονοµαστική τάση :400 ή 380 ή 415 VAC 
 
- Ανοχές τάσης :± 10%     
 
- Ονοµαστική συχνότητα :50 ή 60Hz  
 
- Ανοχές συχνότητας :± 8% 
 
- Συχνότητας µε αντιστροφέα :0,25Hz έως 4Hz, µε βήµατα των  
   0,25Hz    

1.4  Μπαταρίες 

  

- Τύπος :Μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς  
   συντήρηση 
 
- ∆ιάρκεια ζωής :10 Έτη 
 
- Αυτονοµία µε το ονοµαστικό φορτίο 
 στην έξοδο & συνφ. = 0,8 :3ώρες  
 
- Θερµοκρασία χώρου µπαταριών :25οC 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ Η/Ζ (ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ) 

Γενικά 

 
Τo ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος προβλέπεται να καλύπτει τις διακοπές ηλεκτροδότησης από 
∆ΕΗ ή το σφάλµα µιας φάσης των µετασχηµατιστών ή την µείωση της τάσης του δικτύου 
της ∆ΕΗ κάτω από την αποδεκτή στάθµη. 
 
Το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος θα περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις και συσκευές για την 
αυτόµατη και χωρίς επίβλεψη λειτουργία τους. 
Το συγκρότηµα των Η/Ζ θα είναι ισχύος 315 ΚVΑ και θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 
α. Τον κινητήρα ντήζελ (diesel) µε τον βοηθητικό εξοπλισµό 
β. Την σύγχρονη γεννήτρια 
γ. Την κοινή βάση στήριξης 
δ. Τον πίνακα αυτοµατισµών ελέγχου και ισχύος. 

Κινητήρας ντήζελ 

 
α.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Κανονισµοί DIN 6270 A/B - BS 649/58 
Τρόπος λειτουργίας συνεχής/τετράχρονος 
Θερµοκραςία Περιβάλλοντος 40°C 
Υγρασία 60% 
Υψόµετρο µηδέν έως 200 m 
Χώρος εγκατάστασης εσωτερικά του κτιρίου 
Στάθµη θορύβου έξω από το χώρο εγκατάστασης σε 5 µέτρα : 45 dB 
Ισχύς κινητήρα κατάλληλη για γεννήτρια µε δυνατότητα υπερφόρτισης 

10% και cos φ= 0,80 
Υπερφόρτιση 10% επί της ονοµαστικής ισχύος της γεννήτριας επί 1 

ώρα 
Αριθµός κυλίνδρων 8 ή 12 
Στροφές 1500 στρ./min 
Ψύξη Αερόψυκτο 
Χρόνος ανάληψης φορτίου 15 sec 
Τρόπος τροφοδότησης καυσίµου µε υπερτροφοδότηση (turbo) 
'Οργανα ελέγχου Στροφόµετρο 0-1600 RPM,  

Θερµόµετρο νερού ψύξης 0-120°C, 
πιεσόµετρο λαδιού 0-10 atu, 
θερµόµετρο λαδιού 0-120 °C 

  
β. Εξαρτήµατα και παρελκόµενα 

  
O κινητήρας diesel θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω :   
• αντλία κυκλοφορίας νερού (Η/Ζ – Εναλλάκτη) 
• φίλτρο αέρα 
• φίλτρο καυσίµου 
• φίλτρο λαδιού 
• ψυγείο λαδιού 
• αντλία καυσίµου 
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• ελαιολεκάνη (κάρτερ) 
• φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) µηχανικό ή ηλεκτρονικού τύπου 
• σφόνδυλο κατάλληλης ροπής αδράνειας, ώστε ο βαθµός ανοµοιοµορφίας του ζεύγους 

να είναι µικρότερος του 1/250. 
• κέλυφος σφονδύλου 
• ηλεκτρικό εκκινητή (µίζα) 24 VDC κατάλληλης ισχύος 
• γεννήτρια φόρτισης των συσσωρευτών, µε αυτόµατο ρυθµιστή τάσης 24V 
• συστοιχία µπαταριών 24 VDC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον συνεχείς εκκινήσεις του 

ζεύγους, 
• σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάντζες, παρεµβύσµατα και κοχλίες σύνδεσης 
• σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής 
• πίνακα οργάνων µε µανόµετρο λαδιού και νερού, όργανο στροφών και µετρητή ωρών 

λειτουργίας 
• σύστηµα προθέρµανσης 
• αυτόµατο φορτιστή συσσωρευτών 220/24 V D.C που θα λειτουργεί όταν το Η/Ζ δεν 

εργάζεται 
  
Επίσης ο κινητήρας ντήζελ θα είναι εφοδιασµένος µε όργανα αυτοµατισµού για την 
προστασία και την καλή λειτουργία της, όπως περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα 
αυτοµατισµού του Η/Ζ. 
Ο κινητήρας θα είναι στιβαρής κατασκευής, µε αφαιρετά χιτώνια στους κυλίνδρους χωρίς 
µεγάλες απαιτήσεις συντήρησης. Θα είναι ικανής  ισχύος ώστε να δέχεται όλο το φορτίο σε 
ένα βήµα σε χρόνο < των 15 sec. 

Γεννήτρια 

 
Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος ισχύος κατ' ελάχιστον υπό cosφ=0.8 σε 
συνεχή λειτουργία, ονοµαστικής τάσης 230/400V και συχνότητας 50 Ηz, τεσσάρων αγωγών 
µε ακροδέκτη ουδέτερου κόµβου. Θα είναι αυτοδιεγειρόµενη, µε οµοαξονική διεργέτρια 
τύπου BRUSHLESS, χωρίς ψύκτρες και δακτυλίους. 
H γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθµιστή τάσης που θα 
διατηρεί την τάση σταθερή εντός περιοχής ±3% της ονοµαστικής τιµής των 400V σε 
οποιαδήποτε µεταβολή φορτίου από 0 έως 110% του φορτίου µε σύγχρονη µεταβολή της 
συχνότητας κατά ±5% και του συντελεστή ισχύος από 0.8 έως 1 (επαγωγικό). Ο χρόνος 
αποκατάστασης της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 sec. 
Η επιλογή της ονοµαστικής τιµής της τάσης θα γίνεται από ποτενσιόµετρο που θα 
τοποθετηθεί στον πίνακα. 
Η γεννήτρια θα προστατεύεται µέσω στοιχείων υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος (θερµικά 
και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία) υπερθέρµανσης thermistors που τοποθετούνται στον πίνακα 
της γεννήτριας. Η γεννήτρια θα έχει µόνωση κλάσης F και προστασία ΙΡ 23. Η γεννήτρια θα 
δύναται να υπερφορτώνεται 10% επί της ονοµαστικής ισχύος επί µια ώρα χωρίς ιδιαίτερη 
καθυστέρηση. Η γεννήτρια θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη κλάσης Ν κατά VDE 0875. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά γεννήτριας: 

 
 

Κανονισµοί IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000 Part 
99 

Ισχύς συνεχούς λειτουργίας ..KVA κατ' ελάχιστον 
Υπερφόρτιση 10% επί 1 ώρα 
Θερµοκραςία περιβάλλοντος 40 °C 

Προστασία ΙΡ 23 
Τάση 230/400 V 
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Συχνότητα 50 Hz 
Συντελεστής ισχύος 0,80 
Αριθµός ζευγών πόλων 4 
Βαθµός απόδοσης > 94% 

Κοινή βάση στήριξης 

 
Ο κινητήρας diesel και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες πάνω σε κοινή βάση στήριξης 
από µορφοσίδηρο, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά στηρίγµατα. Ο 
προµηθευτής και ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της αντικραδασµικής εγκατάστασης του 
ζεύγους. 
Το συγκρότηµα κινητήρας - γεννήτρια θα είναι συνδεδεµένο µε ελαστικό σύνδεσµο πρέπει 
δε να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε το σύνολο να εξασφαλίζει συνεργασία χωρίς ταλαντώσεις. 
Θα είναι ευθυγραµµισµένο ώστε οι ταλαντώσεις στην ονοµαστική ταχύτητα και ισχύ να είναι 
οι ελάχιστες. 
Για την έδραση του συγκροτήµατος θα κατασκευασθεί βάση από µπετόν σύµφωνα µε τις 
διαστάσεις αυτού και ύστερα από στατικό υπολογισµό, η οποία δεν θα πρέπει να έχει 
συνέχεια µε την πλάκα δαπέδου. 
Πάνω στην µεταλλική βάση θα είναι τοποθετηµένες οι µπαταρίες κατά προτίµηση θα 
τοποθετηθούν στο µπροστινό µέρος της βάσης σε ειδική υποδοχή. 

Συσσωρευτής εκκίνησης – Φορτιστής 

 
Για ψυχρό ξεκίνηµα και βαριά χρήση (βιοµηχανικού τύπου), συµπεριλαµβανόµενων των 
συνδέσεων και καλυµµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε VDΕ 0108. 
Η φόρτιση θα είναι σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική ΙU µε ενσωµατωµένο φορτιστή εντός 
του πίνακα ελέγχου τάσης λειτουργίας 230/24 V DC. 
Γενικά οι συσσωρευτές και ο φορτιστής θα έχουν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά για 
την εξυπηρέτηση του ζεύγους που θα τοποθετηθεί τελικά. 
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών και η ισχύς του φορτιστή θα είναι τέτοια ώστε να 
δύναται να γίνουν επτά (7) συνεχείς εκκινήσεις του Η/Ζ. 

Τοπική δεξαµενή καυσίµου 

 
Η παροχή καυσίµου και για τo ζεύγος θα αποτελείται και από µια τοπική δεξαµενή, 
περιλαµβάνουσα και τις σωληνώσεις πλήρωσης και εξαερισµού, δείκτη στάθµης και βαλβίδα 
εκκένωσης. 
Αυτή η δεξαµενή θα συνδεθεί µε την κύρια δεξαµενή καυσίµου του κτιρίου και θα 
κατασκευαστεί από µαύρη λαµαρίνα πάχους όπως φαίνεται στην σχετική λεπτοµέρεια µε 
όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις.  
Η χωρητικότητα της τοπικής δεξαµενής θα υπολογισθεί για χρόνο λειτουργίας 8 ώρες. 

Κύκλωµα καυσίµου 

 
Το κύκλωµα καυσίµου θα µελετηθεί και θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
των σωληνώσεων και εξαρτηµάτων του συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου λεβήτων. 
Η αντλία πετρελαίου θα είναι µε κοxλιωτές ατράκτους, αυτόµατης αναρρόφησης χωρίς 
βαλβίδες. Η έδραση των ατράκτων θα διασφαλιστεί από αξονικές δυνάµεις. Η παροχή της 
αντλίας θα είναι συνεχής, αστρόβηλος και χωρίς φυσαλίδες και αφρό προς την πλευρά 
κατάθλιψης. 
Η αντλία θα φέρει ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης. 
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Κατά τα λοιπά το ζεύγος κινητήρα-αντλία θα ακολουθεί τις λοιπές προδιαγραφές αντλιών και 
θα στερεωθεί σε βάση µπετόν. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 120° C 
Μανοµετρικό ύψος Θα προκύψει από την µελέτη 

Εφαρµογής  
Παροχή m3/ώρα θα δοθούν στοιχεία από τον 

κατασκευαστή των Η/Ζ 
Ισχύς κινητήρα 20% µεγαλύτερη της απαιτούµενης 

από την αντλία 
Στροφές 1450 RΡΜ 

Σιγαστήρες 

 
α. Για την απόσβεση του θορύβου της diesel προς τα έξω θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα 

ηχοπροστασίας (βλέπε µελέτη ηχοπροστασίας) 
β. Για την απόσβεση του θορύβου εξάτµισης θα εγκατασταθεί σιγαστήρας, σχεδιασµένος 

σαν σιγαστήρας απορρόφησης µε ελεύθερη δίοδο. Θα αποτελείται από συγκολλητό 
ατσάλινο κέλυφος και σύνδεση µε φλάντζα. Η στάθµη θορύβου πρέπει να είναι αυτή 
που περιγράφεται στην µελέτη ηχοπροστασίας. 

γ. Οι σωληνώσεις για τα αέρια εξάτµισης, για τις συνδέσεις µε τον σιγαστήρα, 
περιλαµβάνουν και τις εύκαµπτες συνδέσεις, το υλικό ανάρτησης, σύνδεσης και 
στερέωσης και το απαιτούµενο υλικό µόνωσης. 

 
Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής κατάλληλοι για υψηλές θερµοκρασίες, οι οποίες θα βαφούν 
µε χρώµα που να αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία (άνω των 200°C). 

Πίνακας ισχύος αυτοµατισµού και ελέγχου  

 
Ο πίνακας κατά προτίµηση θα αποτελείται από δύο ξεχωριστά πεδία : Το πεδίο ισχύος και το 
πεδίο αυτοµατισµού και ελέγχου τoυ Η/Ζ και θα εκπληρώνει τις γενικές προδιαγραφές των 
µεταλλικών πινάκων τύπου πεδίων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο προδιαγραφών των 
ισχυρών ρευµάτων. 
α. Πεδίο ισχύος 

 
Αυτό θα περιλαµβάνει : 
(1) Τους ηλεκτροκίνητους διακόπτες ισχύος προστασίας του Η/Ζ (ανοικτού τύπου) 

ονοµαστικής έντασης και ισχύος διακοπής ίση µε την ονοµαστική της γεννήτριας 
αυξηµένης κατά 10% (όσο και η υπερφόρτωση). 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτόµατων διακοπτών θα είναι απόλυτα όµοια µε 
αυτών που προδιαγράφονται στην αντίστοιχη προδιαγραφή. 

  
 Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι συνεχούς ρεύµατος 110V ή 230V AC, µε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά : 
• συνολικός χρόνος ζεύξης  :< 200 ΜS 
• διάρκεια ζωής   :20.000 χειρισµοί 
• κατανάλωση ισχύος  :1.500 W 
• µέγιστη συχνότητα χειρισµών :20 χειρισµοί ανά ώρα. 

(2) Αµπερόµετρα Ε.Ρ. κλίµακας, όπως στα σχέδια διαστ. 96x96 κλάσης 1.5. 
(3) Βολτόµετρα Ε.Ρ. κλίµακας, 0 - 500 V διαστ. 96x96 κλάσης 1.5, όπως στα σχέδια. 
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(4) Μεταγωγέας βολτόµετρου 6 θέσεων και µηδέν, όπως στα σχέδια. 
(5) Ενδεικτικά βαττόµετρα διαστ. 96x96 κλίµακας όπως στα σχέδια και κλάσης 1.5. 
(6) Συxνόµετρα µε δείκτη διαστ. 96x96 47 - 53 Hz., όπως στα σχέδια 
(7) Ένα ωροµετρητή χωρίς δυνατότητα µηδενισµού για την ένδειξη των συνολικών ωρών 

λειτουργίας. 
(8) Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο ΣΡ ενδεικτικό της λειτουργίας του φορτιστή 

συσσωρευτών. 
(9) Φορτιστή αυτόµατο µπαταριών από το δίκτυο 
(10) Μια κόρνα και το σύστηµα λειτουργίας της. 
(11) Ένα ηλεκτρονόµο εκκίνησης µε το µπουτόν εκκίνησης. 
(12) Ένα µπουτόν γενικής διακοπής (emergency stop). 
(13) Ένα µπουτόν υγείας όλων των λυχνιών του πίνακα. 
(14) Ένα ρελέ αντίστροφης ισχύος. 
(15) Επιτηρητές τάσης εγκατεστηµένους στα πεδία χαµηλής τάσης και πίνακα ανάγκης 

συνδεόµενους µε το σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης του ζεύγους. 
(16) Κατάλληλους µετασχηµατιστές έντασης για την τροφοδότηση των οργάνων µέτρησης.  
(17) Ποτενσιόµετρο για τη ρύθµιση της ονοµαστικής τιµής της τάσης του Η/Ζ. 
(18) Αυτόµατους διακόπτες ισχύος,  για την κατανοµή του φορτίου 
 
Τα πεδία µεταγωγής των φορτίων θα εγκατασταθούν στον γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης. Η 
κάθε µεταγωγή θα αποτελείται από δύο τετραπολικού ηλεκτροκίνητους διακόπτες ισχύος 
(ανοικτού τύπου) µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση. 
 
β. Πεδίο αυτοµατισµών του Η/Ζ 

 
(1) Με έναν επιλογικό διακόπτη 4 θέσεων θα µπορεί να επιλεγεί ο ένας από τους παρακάτω 

τρόπους λειτουργίας του Η/Ζ: αυτόµατη λειτουργία - χειροκίνητη λειτουργία - δοκιµή 
(test) - αποκλεισµός. 

 
(1α) Αυτόµατη λειτουργία 
Το Η/Ζ ξεκινά αυτόµατα (χωρίς φορτίο) και παραλαµβάνει το φορτίο σε διάστηµα µικρότερο 
από 15 sec, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης της ∆ΕΗ διακοπεί ή πέσει κάτω από 
προκαθορισµένο όριο (π.x. 70 ή 80% της ονοµαστικής τιµής) που µπορεί να ρυθµιστεί κατά 
βούληση. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη 3 θέσεων 
(∆ΕΗ-ΕΚΤΟΣ-Η/Ζ), όπως περιγράφηκε παραπάνω, µε ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση 
ώστε να αποκλείεται η παράλληλη λειτουργία της ∆ΕΗ και του Η/Ζ, για το ίδιο τµήµα των 
πεδίων της Χαµηλής Τάσης. 
Το άνοιγµα του διακόπτη από την θέση ∆ΕΗ στη θέση ΕΚΤΟΣ θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη 
χρονική καθυστέρηση 0-4 sec, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις 
περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης της ∆ΕΗ. Σε περίπτωση που η τάση της 
∆ΕΗ δεν αποκατασταθεί σε χρόνο µικρότερο εκείνου που προκαθορίστηκε (π.x. 4 sec), τότε 
η εντολή ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή εκκίνησης 
του ζεύγους το οποίο θα ξεκινήσει κανονικά και θα λειτουργήσει για ένα ορισµένο χρόνο που 
µπορεί να ρυθµιστεί από 0 έως 5 min, προτού σταµατήσει. 
Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό αναπτύξει την 
ονοµαστική τάση. 
Οταν αποκατασταθεί η τάση του δικτύου της ∆ΕΗ σε µια προκαθορισµένη τιµή (π.x. 90 ή 
100% της ονοµαστικής τάσης), τότε το φορτίο ξαναµετάγεται στη θέση κανονικής 
τροφοδότησης (∆ΕΗ). 
Το άνοιγµα του διακόπτη από τη θέση Η/Ζ στη θέση ΕΚΤΟΣ γίνεται πάλι µε ρυθµιζόµενη 
καθυστέρηση όπως προηγούµενα. Μετά την µεταγωγή του φορτίου στη θέση ∆ΕΗ το Η/Ζ 
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θα συνεχίσει να λειτουργεί για ορισµένο ακόµη χρόνο που µπορεί να ρυθµιστεί από 0 έως 5 
min, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
Η εκκίνηση του Η/Ζ πραγµατοποιείται µε την βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα δίνει 
µέχρι 3 το πολύ διαδοχικές εντολές εκκίνησης. 
Η διάρκεια κάθε εντολής και ο ενδιάµεσος χρόνος ηρεµίας να µπορεί να ρυθµίζεται. 
Σε περίπτωση που το Η/Ζ αποτύχει να ξεκινήσει και µετά την τρίτη εντολή, θα αποκλείεται 
οποιαδήποτε καινούργια εντολή, προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset). 
 
(1β) Χειροκίνητη λειτουργία 
Με µπουτόν µπορούµε να κάνουµε τα παρακάτω : 
- εκκίνηση του Η/Ζ 
- κράτηση (σταµάτηµα) του Η/Ζ 
- άνοιγµα και κλείσιµο του µεταγωγικού διακόπτη από τις θέσεις ∆ΕΗ και Η/Ζ στη θέση 

ΕΚΤΟΣ και µεταγωγή του φορτίου από τη ∆ΕΗ στο Η/Ζ και αντίστροφα, πάντοτε όµως 
περνώντας πρώτα τη θέση ΕΚΤΟΣ. 

   
(1γ) ∆οκιµή (test) 
Στη θέση αυτή γίνεται έλεγχος της ετοιµότητας του Η/Ζ στην αυτόµατη λειτουργία χωρίς να 
διαταράσσεται η λειτουργία του Θεάτρου. 
 
(1δ) Αποκλεισµός 
Στη θέση αυτή αποκλείεται η εκκίνηση του Η/Ζ. 
 
(2) Αυτόµατο σταµάτηµα (κράτηµα) του Η/Ζ θα γίνεται στις εξής περιπτώσεις σφαλµάτων 

(ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργία του Η/Ζ. 
- αποτυχία εκκίνησης µετά από 3 διαδοχικές προσπάθειες 
- χαµηλή πίεση λαδιού λίπανσης 
- υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης 
- υπερτάxυνση 
 
Με το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείεται συγχρόνως και η 
δυνατότητα κάθε νέας εκκίνησης προτού γίνει επαναφορά (reset) χειροκίνητα µετά την 
εντόπιση της βλάβης. 
  
Το σύστηµα προστασίας δίνει οπτική και ακουστική σήµανση εκτός από τις παραπάνω 
περιπτώσεις σφαλµάτων και στις εξής : 
 
- υψηλή θερµοκρασία λαδιού 
- χαµηλή στάθµη καυσίµου 
- ανεπαρκής φόρτιση µπαταριών 
- φόρτιση γεννήτριας πάνω από 90% του φορτίου (χωρίς το κράτηµα της µηχανής) 
  
Επίσης θα υπάρχει µπουτόν "επείγουσας ανάγκης" (µανιτάρι) που σε περιπτώσεις ανάγκης 
κατά την αυτόµατη λειτουργία του Η/Ζ το σταµατά και συγχρόνως αποκλείει νέα εκκίνησή 
του προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset). 
 
(3) Εκτός από τις ενδεικτικές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο (2) (οπτική σήµανση) θα 

προβλεφθούν ενδεικτικές λυχνίες και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
- χαµηλή τάση µπαταριών 
- θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου (ανοικτός - κλειστός). 
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Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του αυτοµατισµού λειτουργίας –  
ελέγχου και προστασίας του Η/Ζ θα είναι 24 VDC, η δε τροφοδοσία του από τις µπαταρίες 
του Η/Ζ. 

Λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους  

 
α. Σε περίπτωση πτώσης τάσης περίπου κάτω από 90% ή σύµφωνα µε VDΕ 0107 της 

ονοµαστικής και για χρόνο µικρότερο των 15 sec (ρυθµιζόµενος) ή σε περίπτωση 
τοπικής έλλειψης τάσης στα πεδία χαµηλής τάσης των µετασχηµατιστών, 
ενεργοποιείται το σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης του ζεύγους από τριφασικούς 
επιτηρητές τάσης που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα πεδία χαµηλής τάσης. 

β. Αν η γεννήτρια δεν ξεκινήσει , τότε γίνονται 3 επιπλέον προσπάθειες ξεκινήµατος. Μετά 
από αυτές τις προσπάθειες αν το ζεύγος δεν ξεκινά δίνεται οπτικός και ακουστικός 
συναγερµός στο δωµάτιο τεχνικού ελέγχου. 

γ. Το σύστηµα αυτοµατισµού, παίρνοντας την πληροφόρηση των επιτηρητών τάσης, δίνει 
εντολή ανοίγµατος στους αυτόµατους διακόπτες εισόδου στα πεδία χαµηλής τάσης από 
τους µετασχηµατιστές και στους αντίστοιχους σύζευξης µπαρών κανονικής λειτουργίας 
και λειτουργίας ανάγκης. 

δ. Αφού η γεννήτρια ξεκινήσει και αναπτύξει ονοµαστικές στροφές, το σύστηµα  δίνει 
εντολή στον αυτόµατο διακόπτη του  ζεύγους να κλείσει. Η τάση στους ζυγούς 
ανάγκης θα εµφανιστεί σε διάστηµα µικρότερο των 15sec  

ε. Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα αυτοµατισµού θα πρέπει να "βλέπει" την κατάσταση ΟΝ-
ΟFF των αυτόµατων διακοπτών της παραγράφου (γ) και ανάλογα να ενεργεί ώστε να 
αποφευχθεί ο παραλληλισµός µε την ∆ΕΗ. 

ζ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας η τροφοδότηση των ηλεκτρικών 
φορτίων ανάγκης γίνετε σταδιακά µε την βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρησης 
φορτίων (PLC). Τα φορτία του Η/Ζ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% της ισχύος του 
ζεύγους.  

∆οκιµές Η/Ζ 

 
Το ΕΗΖ πριν τη µεταφορά του στο έργο θα υποστεί σειρά δοκιµών στο εργοστάσιο 
κατασκευής του για την επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών του. 
Οι δοκιµές θα επαναληφθούν και στο εργοτάξιο µετά την πλήρη ενσωµάτωσή του στο έργο 
και µε συνθήκες κανονικής λειτουργίας του ΕΗΖ. 
Oι δοκιµές περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο δοκιµών. 

Ανταλλακτικά  Η/Ζ 

 
Για την συντήρηση του ΗΖ θα πρέπει να αγορασθούν από το ΚτΕ τα παρακάτω ανταλλακτικά 
µέσα σε ειδικό ερµάριο για την κάλυψη τυχόν µελλοντικών βλαβών σε µικρό χρονικό 
διάστηµα. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι συσκευασµένα για µακροχρόνια αποθήκευση. 
α. Κινητήρας Diesel 

 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και για κάλυψη 1000 ωρών λειτουργίας, κατ' 
ελάχιστο αυτά θα είναι τα παρακάτω για κάθε ζεύγος: 
 
• 8 ή 12 ακροφύσια έγχυσης 
• 8 ή 12 βαλβίδες εισαγωγής 
• 8 ή 12 βαλβίδες εξαγωγής 
• 1 σειρά εργαλείων για εργασία στη µηχανή (γερµανοπολύγωνα, δυναµόκλειδο, 

κατσαβίδια, πένσες κλπ) 
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• 1 σειρά τραπεζοειδών ιµάντων 
• 5 γοµώσεις φίλτρου καυσίµου 
• 5 γοµώσεις φίλτρου ελαίου 
• 5 γοµώσεις φίλτρου αέρα 
•     1 σειρά ελατηρίων όλων των εµβόλων του κινητήρα 
• 3 πλήρεις σειρές παρεµβυσµάτων (φλάντζες) καπακιού-βαλβίδων 
• 1 σετ επισκευής αντλίας Υψηλής πίεσης 
• 1 αυτόµατο ρυθµιστή στροφών (ηλεκτρονικού τύπου) 
 
β. Γεννήτρια 
 
• 1 αυτόµατο ρυθµιστή τάσης (AVR) 
• 1 σετ ανορθωτικής γέφυρας 
 
γ. Πίνακας αυτοµατισµού 
 
• 1 τριφασικό επιτηρητή τάσης 
• 1 επιτηρητής συχνότητας  
• 3 πηνία εργασίας και 3 ανοίγµατος των αυτόµατων διακοπτών ισχύος (γεννήτριας και 

µεταγωγικού διακόπτη στον πίνακα ανάγκης). 
• Συσκευή συγχρονισµού-παραλληλισµού 
• 5 βοηθητικούς ηλεκτρονόµους τάσεως 220 V AC 
• 5  βοηθητικούς ηλεκτρονόµους τάσεως 24 V DC 
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ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ   

Γενικά 

Η παροχή ισχύος βοηθητικής τάσης που αποτελείται από φορτιστή και µπαταρίες θα 
χρησιµοποιηθεί για τους αυτόµατους, το σύστηµα του Η/Ζ ζευγών (όχι εκκίνηση), τους Η/Ν 
δευτερογενούς προστασίας κλπ. 
Η επιλογή της τάσεως θα εξαρτηθεί από τον ολικό σχεδιασµό του αυτοµατισµού του ΣΕΑ 

Προδιαγραφή υλικού 

α. Οι µπαταρίες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
- τύπος µπαταριών : κλειστού τύπου µόλυβδος, τοποθετηµένες σε ξύλινες βάσεις, 

µονωµένες ως προς το έδαφος. 
- ονοµαστική τάση - ανάλογη 
- χωρητικότητα = 200 ΑΗ (κατάλληλη για 3ωρη (3Η) εξυπηρέτηση του φορτίου 

όταν χαθεί η τάση). 
- Χρόνος ζωής : 10 έτη (πιστοποιούµενος από το εργοστάσιο κατασκευής)  

 
β. Ο φορτιστής θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρεί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
- τύπος φορτιστή - αυτόµατος ηλεκτρονικός, συνεχούς φόρτισης µε ρεύµα 

διαρροής. 
- επαναφόρτιση µπαταριών : - 6Η 
- ονοµαστική τάση εισόδου : 220V ± 10% AC 
- ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ ± 5% 
- ονοµαστική τάση εξόδου : ανάλογη των συσσωρευτών 
- χαρακτηριστικά εξόδου: σταθερή τάση χωρίς αρµονικές 
- διακύµανση τάσης εξόδου : ± 5 
- µέγιστη θερµ. περιβάλλοντος : 40 βαθµοί C 
- ενσωµατωµένη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώµατος 
- επιλογικός διακόπτης : χειροκίνητη/αυτόµατη λειτουργία 
- ασφάλειες AC/DC, βολτόµετρο και αµπερόµετρο στην έξοδο DC 
- τύπος κελύφους : ΙΡ 20 
- ποτενσιόµετρο για ρύθµιση τάσης φόρτισης κατά την χειροκίνητη λειτουργία. 

  
Ο φορτιστής και οι µπαταρίες δύναται να αντικατασταθούν µε τοπικό σύστηµα U.P.S. 
αντιστοίχου ισχύος. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στις εργασίες και 
τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων  σε κτίρια, στους 
ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο 
πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων  αποτελείται από: 

Αγωγούς - Σωλήνες 

∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 

Συσκευές 

Φωτιστικά και φωτιστικά ασφαλείας 

Πίνακες 

Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 

Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 

Ηλεκτροκινητήρες 

∆ιάφορα εξαρτήµατα 

Υποσταθµό 

Συγκρότηµα Η/Ζ 

Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 

∆ίκτυο γειώσεων 

Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα 

Υλικά 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του παρόντος 
και περιγράφονται πλήρως στο τεύχος Προδιαγραφές Υλικών. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής: 

Είδη σωλήνων 

Θα χρησιµοποιηθούν τα εξής είδη σωλήνων: 

 

Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί (ευθείς ή εύκαµπτοι), κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εσωτερικό 
κτιρίων για ελαφριά µηχανικά φορτία, τύπου εγκεκριµένου. 

Ενισχυσµένοι πλαστικοί σωλήνες ή σωλήνες από σκληρό PVC (π.χ. τύπου CONDUR, Σι-µπί, 
Heliflex, electrodur), κατάλληλοι για µεσαία και βαριά µηχανικά φορτία ή/και κατάλληλοι για 
ενσωµάτωση στο µπετόν. 

Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συγκεκολληµένης ραφής κοχλιοτοµηµένοι 
µε εσωτερική µόνωση, για τοποθέτηση σε υγρούς xώρους (λουτρά, ψευδοροφές, WC, κλπ.) 
και όπου ειδικά απαιτείται. 

Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συγκεκολληµένης ραφής, 
κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, γαλβανισµένοι. 

Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης κατάλληλοι για υπόγειες εγκ/σεις καλωδίων. 

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, 
κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 
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Υλικά πινάκων χαµηλής τάσης 

 
1.  Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  
 
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει 
µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω 
απαιτήσεις. 
Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος 
του συστήµατος. 
Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει 
το προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον 
ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 
 
2.  Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων 
 
Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών 
στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 
Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος 
του συστήµατος. 
Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου 
τότε αυτό το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον 
ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

Εκτέλεση Εργασιών 

Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 

 
Γενικά 
Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν 
παράλληλα ή κάθετα µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών 
γενικά απαγορεύονται. Ό,που για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα 
γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά, αυτό θα γίνεται µόνο µετά την έγκριση του επιβλέποντα 
µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι γραµµές θα τοποθετούνται απαραίτητα µέσα σε 
χαλυβδοσωλήνες. 
 
Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται 
µέχρι ένα ύψος 1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα 
προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε 
χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 
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Εγκατάσταση σωληνώσεων 

 
1.  Γενικά 
 
Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων 
εύκολα και χωρίς τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 
Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι σχετικές 
διατάξεις των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο σωλήνα, θα 
επιλέγεται κατάλληλη διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή καλωδίων. 
Σε κάθε περίπτωση οι διάµετροι των σωληνώσεων θα αντιστοιχούν προς τα µεγέθη των 
καλωδίων ή το πλήθος και το µέγεθος των αγωγών που περιέχουν, ώστε να µην 
υπερθερµαίνονται τα καλώδια. 
Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων 
οργάνων, συσκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει 
να συµβουλεύεται σε όλη την διάρκεια των εργασιών. 
Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι 
απαλλαγµένες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές 
και θα συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 
Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' 
ανώτατο όριο τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε 
τρία µέτρα, ούτε θα έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει 
το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται. 
Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν 
ακτίνα κατ' ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα. 
Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων 
σωλήνων θα είναι κοχλιωτές. 
Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. 
Οι κενοί σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 
Το άνοιγµα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνονται µε φορητή πρέσα και όχι µε 
τέµνον εργαλείο. 
 
2.  Χωνευτές Σωληνώσεις 
 
Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 
α. Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους. 
β. Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς 

χώρους για τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή. 
γ. Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις 

σε σκυρόδεµα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων 
χαλυβδοσωλήνων επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί 
κακώσεις ή παραµορφώσεις από την κατασκευή του µπετόν. 

δ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα 
κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή 
λεπτοµερειών). Η κατασκευή χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν 
απ' ευθείας µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει δεκτή. 

Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη 
των διαµέτρων των σωλήνων. 
Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ.   θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από 
σωλήνες κρύου νερού 15cm. 
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Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., 
θα τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο 
βάθος ώστε µετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω 
από την τελική επιφάνεια του τοίχου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε 
αυτό. 
Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση 
κατασκευών από σκυρόδεµα (τοιχία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του 
επιβλέποντα µηχανικού απαγορεύεται. 
Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε 
τσιµεντοκονία ταχείας πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 
Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται 
κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε οι σωληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική 
τους διάµετρος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις 
οδεύσεων δύο ή περισσότερων παράλληλων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των 
ίση µε το τριπλάσιο της διαµέτρου των για την εισχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος. 
Σωληνώσεις µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τον κύριο 
οπλισµό της πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις σωληνώσεις πρέπει η 
τοποθέτηση τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 
 
4.   Ορατές Σωληνώσεις 
 
Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες. 
Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου 
(στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από 
γαλβανισµένο σίδηρο µε διπλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 
Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή 
µε κοχλίες και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου 
και σε ξύλινες επιφάνειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων 
απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου είναι αποδεκτή. 
Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε 
οι σωλήνες να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής 
στήριξης σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και 
πι) πλευράς 50mm κατ' ελάχιστο. Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι 
υδατοστεγανό. 
Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η 
µεταξύ δυο συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των 
διαµέτρων των σωλήνων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα 
θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 
15cm. 
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Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 

 
Γενικά 
 
Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους 
υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους 
υπολοίπους αγωγούς εκτός αν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται 
η µεταβολή της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή 
αγωγών στα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm2. 
Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή 
σύσφιγξης. Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους 
περίβληµα, θα δίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό 
και να µην προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µόνωση. 
Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο 
τύπου ΝΥΜ θα επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης. 
Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 
 
Ορατές γραµµές καλωδίων 
 
Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε 
300mm το πολύ, µε διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από 
γαλβανισµένο χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 
Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε 
στηρίγµατα βρισκόµενα στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή 
(σιδηρόδροµο). 
Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 0,8 χλσ. µε νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες 
Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που 
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. 
Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες 
στήριξης καλωδίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. Θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της 
σχάρας καλωδίων και θα στερεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων (και όχι 
περισσότερο από απόσταση µεγαλύτερη των 2 m). Στα σηµεία που ένα καλώδιο εγκαταλείπει 
µια σχάρα ή όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα 
περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή 
σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 
Οι σχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης κατ' 
ελάχιστο 16 mm2. 
Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να 
προστατευθούν από φυσικές ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες εκείνων για τις οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του 
κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να τηρηθούν. 
Όπου εγκαθίσταται ενδοδαπέδιο σύστηµα διανοµής σε χώρους µε ψευδοδάπεδο, πριν την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης των κουτιών διακλάδωσης και των 
χαλύβδινων οχετών επί του δαπέδου από ΒΕΤΟΝ, θα καθορίζεται αυτό καλά από ανωµαλίες 
της κατασκευής του. 
 
Χρωµατισµός µονώσεων 
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Για τις µόνιµες εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν τα χρώµατα µονώσεων, που 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2: 
 
 

Πλήθος 
αγωγών 

Χρωµατισµός µονώσεων κατά ΕΛΟΤ HD 308 S2 
 

 
Με αγωγό γειώσεως 

(σύµβολο j) 
Χωρίς αγωγό γειώσεως 

(σύµβολο Ο) 

2 - καφέ/γαλάζιο 

3 
πράσινο- 

κίτρινο/καφέ/γαλάζιο 
µαύρο/γκρι/καφέ 

4 πράσινο-κίτρινο/µαύρο/γκρι/καφέ µαύρο/γαλάζιο/καφέ/γκρι 

5 
πράσινο- 

κίτρινο/µαύρο/γαλάζιο/καφέ 
/γκρι 

µαύρο/γαλάζιο/καφέ/γκρι/ µαύρο 

Άνω των 5 
πράσινο- 

κίτρινο/µαύροι οι υπόλοιποι αγωγοί 
Μαύροι όλοι οι αγωγοί 

 
Ο αγωγός µε µόνωση γαλάζια θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως ουδέτερος αγωγός. 

Σήµανση καλωδίων 

 
Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα 
τοποθετηθούν ειδικά αυτοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα 
γράµµατα και αριθµούς για τον χαρακτηρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται 
κάθε τρία µέτρα ή λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται 
νέα επισήµανση. Σε περίπτωση µη ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω 
στα καλώδια µέσα στα κουτιά έλξης ή διακλάδωσης. 

Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων 

 
Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
στην διάταξη και θέση που αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των 
φωτιστικών θα εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τόπου του έργου, ανάλογα µε τις 
συνθήκες που επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδοροφής η 
αγκίστρωση τους θα γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της 
υπάρχουσας ψευδοροφής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να 
προβλέπονται. 
Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της 
ψευδοροφής, θα στηρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα 
επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αλλαγής των 
λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους. 

Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 

 
Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα εισερχόµενα 
και απερχόµενα καλώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου κάτω από την 
επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων 
γραµµών των πινάκων θα γίνουν όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
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Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε το πάνω µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90m από την στάθµη του 
δαπέδου. 
 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, 
σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης του έργου: 
 
- Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του 

πίνακα. 
- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 

συσκευών του πίνακα. 
- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 
 
Κάθε πίνακας ή συσκευή θα φέρει την ονοµασία της σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια 
επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των κυκλωµάτων που αφορά κάθε 
συσκευή. Η σήµανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή. 

Γειώσεις 

 
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και 
δείχνονται στα σχέδια. 
Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά 
τρόπο ασφαλή και θα εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και 
του συστήµατος γείωσης. 
Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του. 
Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα 
εγκεκριµένο τρόπο συγκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα 
επισκέψιµα σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συγκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των 
µεταλλικών µερών και κατασκευών που συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης θα 
βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή. 

Εξωτερικός Φωτισµός 

 
Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωµάτων 
Οι ιστοί των φωτιστικών σωµάτων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τα σχέδια. 

Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού 

 
Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που 
οδεύουν µέσα σε σωλήνες ΡVC ονοµαστικής διαµέτρου τουλάχιστον 100mm, πάχους 
τουλάχιστον 6mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε χαντάκια βάθους 0,70m και πλάτους 
0,4mm. Σε διελεύσεις δρόµων Ρarking κλπ., οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα. 
Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπου δεν καθορίζονται 
στα σχέδια θα είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και βάθους 0,70m, που θα κατασκευασθούν 
από άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100mm. Τα 
φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια 
επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώµατος και σε 
κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 
Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µόνωσης µε 
τα χείλη των σωλήνων. 
Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω 
από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια 
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µέσης τάσης. Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια σθενών 
ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30cm. 
Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια 
διακλάδωσης των ιστών. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο 
έδαφος. 

Γείωση 

 
Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm2 επάνω 
σε γυµνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm2, που οδεύει συνδροµικά µε τα 
καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των καλωδίων. 
Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή 
θα επιτυγχάνονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού γείωσης. Το 
σηµείο σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 
Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς πίνακες 
(αν υπάρχουν) θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης. 
Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε αγωγιµότητα ίση 
µε το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατοµής 25mm2. 
Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα χρησιµοποιηθεί 
πλαστικός σωλήνας ΡVC, πίεσης 6 atm. 
Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την προστασία 
του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης 
θα συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο της 
αυτεπαγωγής. 
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε το σύστηµα γείωσης του κτιρίου. 

Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων 

 
Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση 
χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας. 
Η  κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι  επισκέψιµη  µε φρεάτιο  κτιστό ή από σκυρόδεµα µε 
χυτοσιδερένιο κάλυµµα. 
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ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 
 
Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ερευνήσει όλες τις κατασκευαστικές συνθήκες που είναι πιθανό 
να επιδράσουν στην άρτια εκτέλεση των εργασιών και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την 
προσαρµογή των εγκαταστάσεων προς τις συνθήκες αυτές. 
Αν πριν από την εκτέλεση των εργασιών η κατά την διάρκεια τους παραστεί ανάγκη 
τροποποιήσεων των σχεδίων η διαγραµµάτων βάσει των υποδείξεων της ∆ΕΗ, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συντάξει τα σχέδια των τροποποιήσεων και να τα υποβάλει για έγκριση στην 
επίβλεψη. 
Η ακριβής θέση του εξοπλισµού του υποσταθµού θα καθοριστεί σε συνεργασία µε την 
επίβλεψη µε βάση τις τελικές διατάξεις και διαστάσεις. 
 
∆ιελεύσεις από Οικοδοµικά Στοιχεία 
 
Οι διελεύσεις καλωδίων σωληνώσεων ή σχαρών µέσω των κατασκευών από σκυρόδεµα και 
της τοιχοποιίας πρέπει να προβλεφθούν κατά το δυνατόν εκ των προτέρων. Αν αυτό `το 
δυνατό µείωσης των προκαλούµενων ζηµιών στο κτίριο. Οι διανοίξεις και λοιπές φθορές 
πρέπει να αποκαθίστανται πλήρως µετά την τοποθέτηση των στοιχείων της εγκατάστασης. 
Οι δε τυχόν ζηµιές που θα έχουν προκληθεί θα αποκατασταθούν από ειδικευµένο και µόνο 
προσωπικό µε έξοδα του Αναδόχου. 
 
Εγκατάσταση Εξοπλισµού 
 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αναφέρεται στα σχέδια, 
την Τεχνική Έκθεση και τις προδιαγραφές και θα εξασφαλίζει όλες τις προδιαγραφόµενες 
λειτουργίες, αυτοµατισµούς, ελέγχους και σηµάνσεις. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει έτσι ώστε 
να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 
Να µην υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφάλειας. 
Να υπάρχει µεγάλη ευκολία ελέγχου και συντήρησης. 
Ο µετασχηµατιστής θα εγκατασταθεί σε σιδηροτροχιές όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
Γενικά ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα τελικά εγκεκριµένα σχέδια του 
Ανάδοχου, τις οδηγίες του προµηθευτή, τους όρους της ∆ΕΗ και τους κανονισµούς που 
αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
 
Γειώσεις 
 
Προβλέπεται η γείωση του ουδέτερου κόµβου του Μετασχηµατιστή, του Γενικού Πίνακα Χ.Τ. 
και όλων των µεταλλικών µερών Υ.Τ. και Χ.Τ. 
Αναλυτικότερα στη θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν: 
Τα µεταλλικά µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, σχάρες, µετασχηµατιστές, Bus 
Ducts κλπ.).  
Τα πλέγµατα DARING που τοποθετούνται στα δάπεδα των χώρων υψηλής και χαµηλής 
τάσης. 
Oι ζυγοί γείωσης των πινάκων Μ.Τ. και των υποπινάκων τους, ο ουδέτερος κόµβος των 
µετασχηµατιστών και του Η/Ζ. 
Όλες οι συνδέσεις γενικά θα γίνουν µε εξαρτήµατα από χαλκό. Σε περίπτωση σύνδεσης 
µεταξύ ανοµοιογενών µετάλλων (χαλκού και επιψευδαργυρωµένου χάλυβα) θα 
παρεµβάλλεται φύλλο µολύβδου ή κατάλληλο διµεταλλικό εξάρτηµα. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
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Γενικά 
 
Κάθε Η/Ζ θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεµα η οποία θα εξασφαλίζει πλήρη προστασία 
των διαφόρων στοιχείων του κτιρίου έναντι των κραδασµών που προκαλούνται κατά τη 
λειτουργία του ζεύγους. 
Η βάση θα κατασκευασθεί βάσει σχεδίου του κατασκευαστή του ζεύγους και θα είναι 
ανεξάρτητη από την πλάκα έδρασης του θαλάµου του ζεύγους. 
Γενικά η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα 
σχέδια, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισµούς. 
 
Συρµατώσεις 
 
Όλες οι συρµατώσεις πρέπει να γίνουν µε άριστο τρόπο αφήνοντας αρκετούς βρόγχους για 
συντήρηση. 
Θα εξασφαλισθεί η πρόσδεση όλων των συρµατώσεων σε θαλάµους, ανά 150mm 
τουλάχιστον και θα εξασφαλισθεί πλήρως προστασία έναντι ξέσης. 
Θα γίνει ετικετάρισµα µε αναγνωριστική επισήµανση σύµφωνα µε το διάγραµµα του 
κατασκευαστή. 
Θα τοποθετηθούν ακροδέκτες εισόδου και εξόδου για εξωτερικές συνδέσεις. 
Γειώσεις 
 
Προβλέπεται η γείωση τόσο του ουδέτερου κόµβου κάθε γεννήτριας όσο και των µεταλλικών 
µερών των Η/Ζ. 
  
Κινητήρες - κοντρόλ - συρµατώσεις 
 
Οι κινητήρες, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ, όργανα θα είναι κατάλληλα για ρεύµα 50 περιόδων, 
220/380V. Μονοφασικοί κινητήρες γίνονται δεκτοί για µεγέθη ισχύος µέχρι 1ΗΡ. Οι 
ηλεκτροκινητήρες κλπ. όργανα θα είναι κατασκευασµένα από αναγνωρισµένους οίκους και η 
ισχύς τους θα ανταποκρίνεται στο φορτίο που πρόκειται να κινήσουν. Η κατασκευή τους θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ∆ΕΗ και του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 
 
Οι ηλεκτροκινητήρες, για την προστασία τους και τον περιορισµό του ρεύµατος εκκίνησης 
στα επιτρεπτά από την ∆ΕΗ όρια, θα συνοδεύονται από αυτόµατους εκκινητήρες, από πηνία 
υπερεντάσεως, βραχυκυκλώσεως και από βοηθητικές επαφές. 
 
Στις περιπτώσεις που ένας ηλεκτροκινητήρας η οµάδα ηλεκτροκινητήρων ελέγχεται από 
διάφορα όργανα αυτοµατισµού (π.χ. πιεζοστάτες, θερµοστάτες, διακόπτες πλωτήρα κλπ), ο 
ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση και ηλεκτρική συνδεσµολογία τους, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς και της παρούσης προδιαγραφής 
 
Πίνακες 
 
Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα διαθέτουν 
άνεση χώρου για την είσοδο και σύνδεση των κυκλωµάτων και θα παρουσιάζουν σύµµετρη 
και αισθητική εµφάνιση. Για αυτό θα τηρηθούν οι παρακάτω αρχές: 
 
- Τα στοιχεία προσαγωγής θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα και τα στοιχεία 

αναχωρήσεως στο άνω µέρος. 
- Τα γενικά στοιχεία (διακόπτης, ασφάλειες, κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν συµµετρικά 

σχετικά µε τον κατακόρυφο άξονα. 
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- Τα όργανα µετρήσεως θα τοποθετηθούν στο άνω µέρος του πίνακα. 
- Τα λοιπά στοιχεία (ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, ραγοδιακόπτες κ.λ.π.) θα διαταχθούν 

σε οριζόντιες κανονικές σειρές, συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα. 
 
Οι χαρακτηριζόµενες στα σχέδια εφεδρικές γραµµές θα είναι επίσης πλήρεις και ηλεκτρικά 
συνεχείς µέχρι τα κλέµενς. 
 
Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, 
και πλήρης, ώστε οι πίνακες να λειτουργούν µε την σύνδεση αφικνουµένων και 
αναχωρουσών γραµµών. Ο εξοπλισµός των πινάκων θα είναι άριστος, της προεγκρίσεως της 
επιβλέψεως. 
 
Τα καλώδια θα ακολουθούν οµαδικά και µεµονωµένα ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα 
είναι καλά στερεωµένα, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα 
φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα άκρα τους. Η οµαδοποίηση των καλωδίων θα 
καθορίζεται και από αισθητική αλλά και από λογική άποψη. 
 
Οι ζυγοί (µπάρες) χαλκού θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων, επικασσιτερωµένοι. Οι 
διατοµές των καλωδίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι επαρκείς και θα συµφωνούν 
τουλάχιστον προς τις αναφερόµενες στα σχέδια για τις αντίστοιχες αναχωρούσες και 
αφικνούµενες γραµµές. 
 
Είναι απαραίτητο να τηρηθεί προκαθορισµένο σύστηµα για τη σήµανση των φάσεων. Ετσι η 
ίδια φάση θα σηµαίνεται πάντοτε το ίδιο χρώµα και επί πλέον θα εµφανίζεται πάντοτε στην 
ίδια θέση ως προς τις άλλες φάσεις (π.χ. η R αριστερά, η S στο µέσο και η Τ δεξιά) σχετικά 
µε τις ασφάλειες και τα κλέµενς. 
 
Μετασχηµατιστές 
 
H κατασκευή και συνδεσµολογία των Μ/Σ θα είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές υλικών και σύµφωνα µε: 
 
Τις οδηγίες και κανονισµούς της ∆ΕΗ 
Τα IEC 
Την οδηγία εναρµόνισης CENELEC H.D. 464.51 
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∆ΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Αντικείµενο 
 
Το παρόν τµήµα έχει ως αντικείµενο την περιγραφή των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων 
των κάθε είδους δικτύων, εξοπλισµού και λοιπών συστηµάτων που συνιστούν τις Η/Μ 
εγκαταστάσεις του έργου, µέσω των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπερκαλύπτονται 
όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις και όλες οι κατασκευαστικές συµβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, σε ότι αφορά το τµήµα αυτό του έργου. 
Επίσης στο αντικείµενο περιλαµβάνονται και όλες οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις, δοκιµές 
ελέγχου και των συστηµάτων αυτοµατισµού που εγκαθίστανται στο έργο. 
 
Ειδικές Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Κατά την εκτέλεση των δοκιµών περιλαµβάνονται, όχι περιοριστικά, και οι παρακάτω 
υποχρεώσεις του Αναδόχου : 
 
Η εκτέλεση όλων των διαδικασιών εξισορρόπησης, ρύθµισης και εκκίνησης όλων των 
εγκαταστάσεων. 
Η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού µε επικεφαλής πεπειραµένο µηχανικό της 
απαιτούµενης σε κάθε περίπτωση ειδικότητας, για την οργάνωση, την προετοιµασία και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δοκιµών (µε ή χωρίς τη συνδροµή του ανεξάρτητου 
φορέα) και ο συντονισµός του δικού του προσωπικού µε το προσωπικό του ανεξάρτητου 
φορέα πιστοποίησης για τη διενέργεια των δοκιµών. 
Η διάθεση των απαραίτητων ειδικών και µη οργάνων, συσκευών, εργαλείων και διατάξεων 
καθώς και η εκτέλεση των ρυθµίσεων και των δοκιµών βαθµονόµησής των. 
Η εκτέλεση κάθε πρόσθετης εργασίας και κατασκευής που τυχόν θα απαιτηθεί για την 
εκτέλεση οποιαδήποτε δοκιµής καθώς η προµήθεια τυχόν απαιτουµένων υλικών, όπως 
ύδατος, καυσίµων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ψυκτικών υγρών, 
λιπαντικών, ειδικού εξοπλισµού, οργάνων κλπ.  
Η εκτέλεση τυχόν απαιτουµένων δοκιµών εκτός εργοταξίου π.χ σε τυχόν ειδικά εργαστήρια, 

στο εργαστήριο του εργοστάσιου παραγωγής των µηχανηµάτων κλπ. 

Η επισκευή και η αποκατάσταση όλων των  φθορών,   πού τυχόν ήθελε προκύψει και από 
οποιαδήποτε αιτία, κατά τη διάρκεια των δοκιµών  στις εγκαταστάσεις ή στις οικοδοµικές 
κατασκευές. 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε δοκιµής ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει 
ώστε να είναι διαθέσιµα σε πρώτη ζήτηση όλα τα στοιχεία της µελέτης τα σχετικά µε το 
αντικείµενο της δοκιµής, όπως στοιχεία υπολογισµών, τεχνικές περιγραφές και 
προδιαγραφές, τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια λεπτοµερειών, τα 
λειτουργικά διαγράµµατα, τα διαγράµµατα ροής, τα στοιχεία του µονοσήµαντου 
προσδιορισµού του εξοπλισµού, τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του εξοπλισµού 
που είναι ενσωµατωµένος στο υπ' όψιν τµήµα ή σύστηµα των εγκαταστάσεων κλπ. 
 
Κατηγορίες δοκιµών 
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Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τµήµα εγκατάστασης θα δοκιµάζεται σύµφωνα µε 
την προδιαγραφόµενη στο παρόν διαδικασία. 
 
Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των διαφόρων δικτύων 
όσο και µετά την αποπεράτωση των διαφόρων συστηµάτων. ∆οκιµές θα εκτελεσθούν και 
εκτός εργοταξίου, όταν για παράδειγµα πρόκειται για δοκιµές µηχανηµάτων ή εξοπλισµού, 
που απαιτούν εξειδικευµένα εργαστήρια ή απαιτείται να γίνουν στο χώρο παραγωγής τους, 
πριν από την προσκόµισή τους στο έργο. 
Για τις µεγάλες σχετικά σε έκταση εγκαταστάσεις του έργου, οι δοκιµές θα γίνονται 
τµηµατικά, αµέσως µετά την ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων τους και θα 
επαναλαµβάνονται, σε περίπτωση αστοχίας, µέχρι να επιτευχθούν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. 
 
Αν προκύψουν κάποιες διαρροές σε συνδέσµους ή ενδείξεις για ελαττωµατικούς σωλήνες ή 
εξαρτήµατα, ή ελαττωµατική εργασία, ο εργολάβος πρέπει να προβεί αµέσως σε πλήρη 
αντικατάσταση του τµήµατος του εξαρτήµατος που απεδείχθη ελαττωµατικό και να 
επαναλάβει τη δοκιµή. Όπου απαιτείται η αντικατάσταση των υλικών, δε θα επιτραπούν 
επιδιορθώσεις ή εφαρµογή ιδιοκατασκευών.  
Μετά τη διόρθωση θα εκτελεσθούν συµπληρωµατικές δοκιµές µέχρι να επιτευχθεί µια 
ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας. 
Οι εργασίες επί ελαττωµατικών στοιχείων θα γίνουν µε έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος 
δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση για τέτοια εργασία. 
 
Μετά την ολοκλήρωση µε επιτυχία των τµηµατικών δοκιµών ο ανάδοχος θα εκτελέσει 
δοκιµές λειτουργίας των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων, κατά τις οποίες κάθε σύστηµα θα 
δοκιµασθεί σαν σύνολο µέχρι να επαληθευθεί ότι όλες οι µονάδες λειτουργούν σαν µέρη 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, τα χαρακτηριστικά του οποίου (θερµοκρασίες, ροή 
ρευστών, πιέσεις κλπ) και οι λοιπές συνθήκες επαληθεύονται σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
αντίστοιχης µελέτης σε όλη την έκταση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση των δοκιµών αυτών των ολοκληρωµένων συστηµάτων του έργου θα 
πρέπει να βεβαιωθεί τελικά ότι όλες οι εγκαταστάσεις υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των ΕΣΑ 
και τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, ότι είναι σε ισορροπία, ότι όλοι οι αυτόµατοι 
έλεγχοι λειτουργούν µε ικανοποιητικό τρόπο και, κυρίως, ότι η λειτουργία των συστηµάτων 
δεν προκαλεί θορύβους πάνω από τα επιτρεπόµενα για κάθε περίπτωση όρια. 
 
Πρωτόκολλα δοκιµών 
 
Όλες οι δοκιµές, τόσο οι τµηµατικές όσο και αυτές των ολοκληρωµένων συστηµάτων, θα 
γίνουν παρουσία της Επίβλεψης, που θα πρέπει να ειδοποιούνται προς τούτο εγγράφως από 
τον ανάδοχο τουλάχιστον µία εβδοµάδα, προκειµένου για τις τµηµατικές, ή δύο εβδοµάδες 
πριν από τις γενικές δοκιµές ή τις δοκιµές που προβλέπεται να εκτελεσθούν σε χώρο 
διαφορετικό από αυτόν εκτέλεσης του έργου.  
Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται µε µέριµνα του αναδόχου πρωτόκολλο δοκιµής εις 
διπλούν, που θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη και το οποίο θα 
περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε ειδική πληροφορία του υπό δοκιµή 
συστήµατος καθώς και τα αποτελέσµατα της δοκιµής µαζί µε τα συµπεράσµατα σχετικά µε 
την κατασκευαστική και λειτουργική επάρκεια του συστήµατος.  
Το υπόδειγµα του κάθε πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται προς την επίβλεψη για έγκριση, ως 
προς την επάρκεια των περιεχοµένων σ' αυτό στοιχείων, πριν από την έγγραφη ειδοποίηση, 
που αναφέρεται πιο πάνω, για την εκτέλεση της δοκιµής και έτσι ώστε να παρέχεται ο 
απαιτούµενος χρόνος για τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις που τυχόν θα γίνουν από την 
επίβλεψη. 
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Λόγω του πλήθους των προβλεποµένων δοκιµών επιθυµητό είναι να ληφθεί έγκαιρα µέριµνα 
για τον καθορισµό συγκεκριµένου τρόπου αρίθµησης (κωδικοποίησης) των πρωτοκόλλων και 
έτσι ώστε να είναι εύκολη η ταξινόµησή τους ανά εγκατάσταση και είδος δοκιµής. 
Κάθε κατηγορία πρωτοκόλλων θα τοποθετείται ταξινοµηµένη σε ξεχωριστό υποφάκελλο 
στην αρχή του οποίου θα υπάρχει πίνακας των περιεχοµένων σ' αυτόν πρωτοκόλλων. 
 
Όργανα µετρήσεων 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα όργανα και τον εξοπλισµό απαιτούνται για τις δοκιµές. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και τον τρόπο χρήσης των οργάνων 
µετρήσεως που θα χρησιµοποιηθούν κατά τις δοκιµές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα σφαλµάτων µέτρησης τόσο συστηµατικών όσο και τυχαίων.  
Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν τα µετρούµενα µεγέθη προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
υπολογισµών µε στοιχεία από τις µετρήσεις (για παράδειγµα ο υπολογισµός της παροχής σαν 
γινόµενο της ταχύτητας επί την επιφάνεια) και όχι από κατ' ευθείαν ανάγνωση των οργάνων. 
Σε περίπτωση µέτρησης διαφορών τιµής του µετρούµενου µεγέθους (θερµοκρασία, πίεση, 
παροχή κλπ) είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται σε όλα τα σηµεία µέτρησης το ίδιο όργανο 
ώστε να αποφεύγονται σφάλµατα µετρήσεων που οφείλονται σε τυχόν διαφορές στη 
βαθµονόµηση µεταξύ των χρησιµοποιουµένων οργάνων. 
Για τον ίδιο λόγο κατά τη διάρκεια των δοκιµών θα πρέπει να αποφεύγεται, όπου είναι 
δυνατόν, η χρησιµοποίηση ως οργάνων µέτρησης των διαφόρων αισθητηρίων 
(θερµοκρασίας, διαφορικής πίεσης κλπ), που είναι ενσωµατωµένα στις εγκαταστάσεις σαν 
στοιχεία των εγκαταστάσεων αυτών. 
Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος δοκιµών θα πρέπει να υποβληθεί από τον 
ανάδοχο προς έγκριση πλήρης και αναλυτική κατάσταση µε όλα τα όργανα µετρήσεως που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τις δοκιµές, που θα συνοδεύεται µε όλα τα σχετικά 
στοιχεία όπως κατασκευαστής και τύπος οργάνου, ακρίβεια µέτρησης, τρόπος χρήσης και 
µέθοδοι µέτρησης, χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι κλπ. 
 
Τα όργανα που θα xρησιµοποιηθούν στις δοκιµές θα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους 
βαθµονόµησης. Τέτοιοι έλεγχοι θα επαναλαµβάνονται µετά από κάθε οµάδα δοκιµών. 
 
Έλεγχος στάθµης θορύβου 
 
Η στάθµη θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία των µηχανηµάτων και συσκευών των 
διαφόρων εγκαταστάσεων θα ελεγχθεί µε ειδικό όργανο (ντεσιµπελόµετρο) τόσο µέσα στους 
χώρους εγκατάστασης του µηχανολογικού εξοπλισµού όσο και µέσα στους διάφορους 
χώρους, κύριους και βοηθητικούς. 
Αν από τις µετρήσεις αυτές προκύψουν τιµές θορύβου πάνω από τις µέγιστες αποδεκτές 
όπως αυτές δίνονται σε σχετικό πίνακα των Ελάχιστων Συµβατικών Απαιτήσεων (ΕΣΑ), θα 
λαµβάνονται όλα τα πρόσθετα µέτρα και θα γίνονται όλες οι συµπληρωµατικές κατασκευές 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση της στάθµης θορύβου στα υπ' όψιν σηµεία σε 
αποδεκτά επίπεδα, γεγονός που θα πρέπει να αποδεικνύεται µε επανάληψη των δοκιµών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Γενικά 
 
Οι δοκιµές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνουν για τη διαπίστωση ότι τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης βρίσκονται µέσα στα όρια που προβλέπονται από τους 
ελληνικούς κανονισµούς και σύµφωνα µε τις ΕΣΑ.   
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Οι δοκιµές των εγκαταστάσεων θα γίνονται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου σε 
ολοκληρωµένα τµήµατα της εγκατάστασης µε φροντίδα και έξοδα του αναδόχου και θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των ΕΣΑ και την επαλήθευση των στοιχείων 
της µελέτης, οπότε και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο δοκιµής που θα υπογράφεται 
από την επίβλεψη. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως έχει πλήρη σειρά οργάνων κατάλληλων για κάθε είδος 
δοκιµής. Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί ο υπεύθυνος µηχανικός, ο οποίος σε συνεννόηση µε 
την επίβλεψη και µε τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και δοκιµών θα επιλαµβάνεται 
όλων των θεµάτων που άπτονται των δοκιµών. 
 
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν κατ' ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές 
καθώς και όσες συµπληρωµατικές δοκιµές κριθούν απαραίτητες από την επίβλεψη. 
 
∆οκιµές αντίστασης µονώσεων 
 
Μετά την αποπεράτωση αυτοτελών τµηµάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πριν από 
τη θέση τους υπό τάση, θα γίνεται δοκιµή της αντίστασης της µόνωσης της εγκατάστασης, 
µε πλήρη ωµοµέτρησή της και καταρτισµό σχετικών πινάκων µετρήσεων. 
 
Στους πίνακες αυτούς πρέπει να αναγράφονται τα  αποτελέσµατα των µετρήσεων τόσο για 
βραχυκυκλωµένα ή "εντός" τα σηµεία καταναλώσεως (λυχνίες, ρευµατολήπτες κλπ) µε 
ανοικτούς τους διακόπτες, όσο και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά µε κλειστούς 
τους αντίστοιχους διακόπτες. 
Η αντίσταση µόνωσης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης που περιέχεται µεταξύ δύο 
διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται µετά την τελευταία ασφάλεια πρέπει να είναι έναντι γης 
τουλάχιστον 250ΚΩ. Γενικά η αντίσταση της µόνωσης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης 
πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη που καθορίζεται από τους ισχύοντες ελληνικούς 
κανονισµούς. 
Οι ίδιες τιµές αντίστασης πρέπει να εµφανίζονται και µεταξύ των αγωγών καθώς και στις 
µόνιµες ή κινητές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. 
 
Οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν µε όργανο MEGER 500V και µε συνεχές ρεύµα, τάσης ίσης 
τουλάχιστον προς το διπλάσιο της τάσης λειτουργίας.    
 
Μέτρηση αντίστασης γείωσης 
 
Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης προβλέπεται για όλα τα συστήµατα γείωσης του κτιρίου 
συµπεριλαµβανοµένης και της "καθαρής" γείωσης της εγκατάστασης των οπτικοακουστικών 
συστηµάτων. 
Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνεται ανά χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζονται 
σε συνεννόηση µε την επίβλεψη και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 
Η τελευταία µέτρηση θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οπότε θα συνταχθεί το σχετικό τελικό πρωτόκολλο δοκιµής. 
Η τιµή της αντίστασης γείωσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτήν που 
καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη µελέτη και τους ελληνικούς κανονισµούς ή τις 
απαιτήσεις της ∆ΕΗ και αν απαιτηθεί θα γίνει ενίσχυση της κατασκευής µε προσθήκη 
κατάλληλου αριθµού ηλεκτροδίων. 
 
Αρχική δοκιµή λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
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Μετά την εκτέλεση της παραπάνω δοκιµής αντίστασης µόνωσης οι εγκαταστάσεις θα τεθούν 
σε τάση και θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία κάθε τµήµατός τους µε διαδοχική δοκιµή κάθε 
τροφοδοτούµενου µηχανήµατος, συσκευής, φωτιστικού σώµατος κλπ.  
Εάν κατά τον χρόνο της δοκιµής αυτής το δίκτυο βρίσκεται υπό τάση θα γίνει απλός έλεγχος 
της λειτουργίας των τµηµάτων της εγκατάστασης και των συσκευών κατανάλωσης. Εάν η 
εγκατάσταση δεν έχει ακόµη ηλεκτροδοτηθεί, ο έλεγχος θα γίνει µε σύνδεση των 
ωµοµέτρων στους γενικούς κόµβους της εγκατάστασης και προσωρινή βραχυκύκλωση των 
ελεγχοµένων σηµείων κατανάλωσης. 
 
∆οκιµές ισοδυναµικής προστασίας 
 
Σε όλους τους xώρους που θα κατασκευασθεί δίκτυο ισοδυναµικής προστασίας θα γίνει 
έλεγxος της εγκατάστασης. 
Η µέτρηση της αντίστασης θα γίνει σε  όλα τα σηµεία που συνδέονται στις µπάρες 
ισοδυναµικής προστασίας. Η αντίσταση µεταξύ µπάρας ισοδυναµικής προστασίας και του 
εξοπλισµού και των λήψεων που απαιτούνται στο σύστηµα ισοδυναµικής προστασίας δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,20Ohms σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 107. 
 
∆οκιµές Πινάκων Μέσης Τάσης 20ΚV 

 
Όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές  των πινάκων µέσης τάσης θα γίνουν στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους. 
Θα γίνει έλεγχος λειτουργίας όλων των διακοπτών και των µανδαλώσεων, των σηµάνσεων, 
των ασφαλιστικών διατάξεων κλπ, καθώς επίσης και  έλεγχος πληρότητας σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των σχεδίων και των προδιαγραφών. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επίσηµο πιστοποιητικό δοκιµών κατ’ ελάχιστο για 
τις ακόλουθες δοκιµές: 

 
δοκιµή αντοχής σε κρουστική τάση µορφής 1,2/50 µS 
δοκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό,  
δοκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας , 
δοκιµή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας , 
δοκιµές µηχανικής λειτουργίας και στιβαρότητας ,  
επαλήθευση του βαθµού προστασίας , 
επαλήθευση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας  
επαλήθευση ικανότητας κλεισίµατος και διακοπής των διακοπτών και των Αυτόµατων 
∆ιακοπών. 

 
Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικό που θα αναφέρει ότι 
εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο οι δοκιµές σειράς όπως καθορίζονται στο IEC 60298. 

 
δοκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό, 
διηλεκτρική δοκιµή των βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου ,  
επαλήθευση της ορθότητας συρµατώσεων , 
δοκιµή µηχανικής λειτουργίας 
 
∆οκιµές πινάκων Χαµηλής Τάσης (220/380V EP) 
 
Όλες οι δοκιµές των πινάκων θα γίνουν στο χώρο κατασκευής τους ή σε ειδικά προς τούτο 
αναγνωρισµένα εργαστήρια. 
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Όλοι οι πίνακες φωτισµού και κίνησης θα ελεγχθούν ως προς την πληρότητα τους, την 
επάρκεια και την καταλληλότητα των υλικών, τον τρόπο κατασκευής τους κλπ. 
Σε όλους τους πίνακες θα ελεγχθεί η επάρκεια της µόνωσης µε εφαρµογή της ανάλογης 
τάσης δοκιµής για 1 λεπτό σύµφωνα µε το VDE 0100. 
Στους πίνακες κίνησης η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων προστασίας των 
ηλεκτροκινητήρων (motor starters) θα επιβεβαιωθεί µε εξωτερική  πηγή έντασης. 
 
Οι γενικοί πίνακες Χ.Τ. θα δοκιµασθούν σε : 
-  βραxυκύκλωµα, 
-  θερµική καταπόνηση 
  
Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων (προστασία απο υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα) των 
αυτοµάτων διακοπτών ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη επιλεκτικότητος και η 
επιβεβαίωση θα γίνει µε εξωτερική πηγή εντασεως. 
 
∆οκιµές Γενικών Πινάκων Χαµηλής Τάσης Υποσταθµού και πινάκων τύπου πεδίου 
 
Οι Γενικοί Πίνακες διανοµής Χ.Τ. και όλοι οι πίνακες πεδίου θα δοκιµασθούν στο χώρο 
κατασκευής τους. Θα πρέπει επιδοθούν στον Εργοδότη τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια 
 
Σε όλους τους πίνακες θα πρέπει να γίνουν όλες οι δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60439-1, και κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 
 
∆οκιµές τύπου: 
∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 
∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης 
∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 
∆οκιµή αξιοπιστίας των  συστηµάτων προστασίας 
∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 
∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας 
∆οκιµή του βαθµού προστασίας 
 
∆οκιµές σειράς: 
Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 
∆ιηλεκτρική δοκιµή 
Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης. 
 
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί πίνακες οι οποίοι δεν διαθέτουν κάποιο από τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά τύπου ή δεν έχουν διενεργηθεί όλες οι δοκιµές σειράς. 
 
Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων (προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα) των 
αυτοµάτων διακοπτών ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη επιλεκτικότητας και η 
επιβεβαίωση θα γίνει µε εξωτερική πηγή ενέργειας. 

∆οκιµές Μετασχηµατιστών 

 
Οι Μετασχηµατιστές θα ελεγχθούν και θα δοκιµασθούν στο χώρο κατασκευής τους. 
 
∆οκιµές σειράς: 
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Θα εκτελούνται σε όλους τον Μ/Σ,  θα συνοδεύουν τους Μ/Σ σε επίσηµο πιστοποιητικό και 
θα είναι οι ακόλουθες: 
 
Μέτρηση αντίστασης των τυλιγµάτων 
Μέτρηση λόγου µετασχηµατισµού και διαδοχής φάσεων (vector group) 
Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης και απωλειών φορτίου 
∆ιηλεκτρική αντοχή σε υψηλή τάση βιοµηχανικής συχνότητας 
∆ιηλεκτρική αντοχή σε επαγόµενη τάση 
Μέτρηση µερικών εκκενώσεων 
  
Οι µερικές εκκενώσεις θα πρέπει να δίνουν τιµές = 10 pC σε 1.1 Um. Εάν Um > 1.25 Un (Un 
= ονοµαστική τάση, Um = τάση συστήµατος , τότε η τιµή των 10pC, θα πρέπει να ισχύει για 
Um=1.375Un. 
 
Όλες οι δοκιµές σειράς ορίζονται στα Harmonization Documents CENELEC  
HD 464 S1 : 1988, στα IEC 726 και IEC 76-1 έως 76-5 standards). 
 
∆οκιµές τύπου 
(Θα εκτελεστούν εάν ζητηθούν από την Επίβλεψη). 
 
∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας σύµφωνα µε IEC 726. 
∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση. 
∆οκιµή βραχυκυκλώµατος. 
∆οκιµή θορύβου σύµφωνα µε IEC 551. 
 
Οι δοκιµές αυτές ορίζονται από CENELEC HD 464 S1 Harmonization Document: 1988, τα IEC 
726 και IEC 76-1 έως 76-5. 
 
Oι κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές δοκιµές πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΖΑ και ΖΒ της CENELEC HD 464 SI : 1988 / A3 : 1992. 
Η δοκιµή αντοχής σε φωτιά θα πρέπει να εκτελεστεί σύµφωνα µε το παράρτηµα ΖC της 
CENELEC HD 464 S1: 1998/A3:1992 
 
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα επίσηµα πιστοποιητικά και έντυπα όπου θα 
αναγράφονται τα στοιχεία των αποτελεσµάτων των δοκιµών του Μετασχηµατιστή µε όλα τα 
χαρακτηριστικά του. Τα στοιχεία των αποτελεσµάτων των δοκιµών θα αναγραφούν σε 
πίνακες που θα αναφέρονται σε κάθε µετασχηµατιστή χωριστά και θα περιλαµβάνουν όλα τα 
χαρακτηριστικά του και τις τιµές που µετρήθηκαν. 
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∆οκιµές Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

 
Ο ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνει στο χώρο 
κατασκευής του (τόσο της γεννήτριας όσο και του κινητήρα). Θα συνταχθεί πρωτόκολλο 
ποιοτικού και τεχνικού ελέγχου από το εργοστάσιο κατασκευής το οποίο και θα προσκοµίσει 
ο Ανάδοχος. 
Οι έλεγχοι και οι δοκιµές που θα γίνουν στο έργο µετά την εγκατάσταση του Η/Ζ είναι οι 
παρακάτω: 
 
Οι έλεγxοι και οι δοκιµές που θα γίνουν στο έργο µετά την εγκατάσταση του Η/Ζ είναι οι 
παρακάτω: 
 
Χωρίς φορτίο (εν κενώ): 
 
Υπερτάxυνση της µηxανής. 
Υπερθέρµανση της µηxανής. 
Αστοxία εκκίνησης της µηxανής (µετά από 3 προσπάθειες). 
Χαµηλή πίεση λαδιού. 
Αντίστροφη ισxύς στον εναλλακτήρα. 
Υπέρταση στον εναλλακτήρα. 
Αστοxία παράλληλης λειτουργίας εναλλακτήρα. 
Υπερφόρτιση του εναλλακτήρα. 
Φόρτιση συσσωρευτών. 
 
Με ηλεκτρικό φορτίο:  
Οι τελικοί έλεγxοι και οι δοκιµές που θα γίνουν κατά τη φάση λειτουργίας του Η/Ζ µε 
ηλεκτρικό φορτίο είναι οι παρακάτω : 
∆οκιµή xρόνου ανάληψης φορτίου. 
Έλεγχος καθυστέρησης σταµατήµατος του Η/Ζ µε επάνοδο της ∆ΕΗ. 
Έλεγχος αυτόµατης ρύθµισης τάσης και συxνότητας µε τη µεταβολή του φορτίου από 0 έως 
100% (σταθερό και µεταβατικό στάδιο) µε καταγραφικό όργανο τριών γραφίδων (ισχύος-
τάσης-συχνότητας) . 
Έλεγχος θερµοκρασιών µηxανής (νερού-λαδιού) και γεννήτριας. 
Έλεγχος συστηµάτων ασφαλείας. 
Έλεγχος συστήµατος προθέρµανσης. 
Έλεγχος κατανάλωσης καυσίµου και λιπαντικού. 
 
Το Η/Ζ θα τεθεί σε οκτάωρη λειτουργία µε τα ονοµαστικά φορτία και επί µία ώρα ακόµη µε 
υπερφόρτιση 10%. 

∆οκιµές UPS 

 
Tο UPS θα ελεγχθεί και θα δοκιµασθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του. Τα στοιχεία των 
αποτελεσµάτων των δοκιµών θα αναγράφονται σε έντυπα που θα αναφέρονται στο UPS µε 
όλα τα χαρακτηριστικά του. 
Θα γίνουν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες µετρήσεις: 
Μετρήσεις ύπαρξης αρµονικών 
Μέτρηση σύνθετης αντίστασης δικτύου 

Γενική ∆οκιµή λειτουργίας Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
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Κατά το χρόνο της δοκιµής αυτής το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται υπό τάση και θα γίνει 
έλεγχος λειτουργίας των τµηµάτων της εγκατάστασης και συσκευών κατανάλωσης. 
Κατά τη δοκιµή αυτή γίνονται φορτίσεις των πηγών Ενέργειας του κτιρίου (Μ/Σ, Η/Ζ, U.P.S.) 
ώστε να επαληθευτούν οι παραδοχές της µελέτης. Πρέπει να προετοιµασθεί κατάλληλα για 
να αποφευχθούν τυχόν βλάβες. 
 
Μετρήσεις ύπαρξης αρµονικών: 
Επειδή µία ηλεκτρική εγκατάσταση δεν µπορεί να ανεχθεί ένα µεγάλο ποσοστό αρµονικών 
τίθεται το όριο των 5%. Η µείωση των αρµονικών σε αυτό το επίπεδο θα γίνει µε την 
εγκατάσταση ειδικών φίλτρων. 
 
Μέτρηση σύνθετης αντίστασης του δικτύου: 
Η αυτόµατη διακοπή µέσα στο µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο δεν µπορεί να επιτευχθεί αν η 
σύνθετη αντίσταση βρόχου Ζs ή Zc υπερβαίνει κάποια τιµή. Η συνθήκη που πρέπει να 
τηρηθεί είναι: 
  

Id  =    Zs   ή   Ζc  ≥   Iα 
 
Id:  Ρεύµα σφάλµατος 
Iα:  Ρεύµα ίσο µε την τιµή που απαιτείται για να λειτουργήσει η συσκευή προστασίας στον 

χρόνο που προσδιορίζεται 
Zs:  Σύνθετη αντίσταση βρόχου ρεύµατος σφάλµατος προς γη, ίση µε το άθροισµα των 

συνθέτων αντιστάσεων της πηγής, των αγωγών φάσης ως το σηµείο του σφάλµατος, 
τους αγωγούς προστασίας από τη θέση του σφάλµατος ως την πηγή 

Ζc:  H σύνθετη αντίσταση του ελαττωµατικού κυκλώµατος. 
 
Οι µετρήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0100 µέρος 600. 
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ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
ΑΓΩΓΟΙ  - ΤΑΙΝΙΕΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 

 
Αγωγός µορφοσίδηρος επιψευδαργυρωµένος θερµά, µε πάχος επικαλύψεως 350 gr/m²  για 
χρήση σαν αγωγός συλλογής ή καθόδου και για συνδέσεις µέσα στο έδαφος ή στο µπετόν 
κυρίως. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 2. 
 
Ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη διατοµής 30 x 3.5 mm µε πάχος επικάλυψης 
350 gr/m² χρησιµοποιούµενη για περιµετρική θεµελιακή γείωση µέσα στο έδαφος ή στο 
µπετόν. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 2. 
 
Σφιγκτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων 50x50x3mm για σύσφιξη αγωγών χαλύβδινων  για 
χρησιµοποίηση µόνο πάνω από το έδαφος. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις βίδες Μ6 x 
20mm κατά DIN 603 ανοξείδωτες (inox Α2). Ο σφικτήρας είναι εφοδιασµένος υποχρεωτικά 
µε ενδιάµεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm ώστε κατά την σύσφιξη των αγωγών να 
παρεµβάλλεται το πλακίδιο και   έτσι   να  αυξάνεται   η  επιφάνεια   επαφής   µεταξύ   των. 
∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Σύνδεσµος ευθείας συνδέσεως αγωγών χάλυβα στρογγυλής διατοµής Φ10-Φ10  , από κράµα 
Zamang, διαστάσεων 20 x 20 x 60 mm. Η σύσφιξη των αγωγών επιτυγχάνεται µε µία βίδα 
(καρφόβιδα) Μ10x30mm κατά DIN 603  θερµά επιψευδαργυρωµένη, εφοδιασµένη µε 
εξάγωνο περικόχλιο Μ10, κατά DIN 934, του ιδίου  υλικού. Ο σύνδεσµος χρησιµοποιείται  για 
επιµήκυνση των αγωγών που είναι εγκατεστηµένοι εκτός εδάφους. Για χρήση εντός του 
εδάφους δεν συνιστάται. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
∆οκιµασµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Σφιγκτήρας συνδέσεως στρογγυλού αγωγού Φ8/10 χαλύβδινου, τύπου από χυτοχάλυβα 
θερµά επιψευδαργυρωµένο. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα χαλύβδινη 
θερµά γαλβανισµένη Μ10 x 25, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για υποδοχή του 
αγωγού όπως στο DIN 48837 και µε εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερµά 
γαλβανισµένο που συσφίγγει τον αγωγό επί της βάσεως του σφικτήρα. Η επίπεδη µεταλλική 
επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός, παρεµβάλλεται µεταξύ της βάσεως του 
σφιγκτήρα και του περικοχλίου. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  
50164 – 1. 
 
Σφιγκτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου, κατάλληλος για σύσφιξη 
χαλύβδινων λάµων πάχους έως 30mm εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασµένος από 
χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων 60 x 60 x 4mm.   Η   σύσφιξη  
επιτυγχάνεται µε τέσσερις βίδες εξάγωνες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ8 x 25mm κατά DIN 
933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. Ο σφιγκτήρας φέρει  
ενδιάµεσο πλακίδιο πάχους 2mm του ιδίου υλικού. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Κοχλιωτός σφιγκτήρας Φ14 χυτός ορειχάλκινος, για σύνδεση αγωγού χαλκού 50 τ.χ πάνω σε 
ηλεκτρόδιο Φ14 x 1500mm ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένο. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Σφιγκτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου,  για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 
και λάµας 30x3,5mm  χαλύβδινων εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασµένος από χάλυβα 
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θερµά επιψευδαργυρωµένο διαστάσεων 60x60x4mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις 
βίδες εξάγωνες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ8 x 25mm κατά DIN 933 και εξάγωνα 
περικόχλια Μ8 κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. . ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Σφιγκτήρας πολλαπλής χρήσεως, ΙΝΟΧ,  για σύνδεση αγωγών κυκλικής διατοµής Φ6-8 mm, 
γεφυρώσεως κλπ. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Σφιγκτήρας πολλαπλής χρήσεως, St/tZn, για σύνδεση αγωγών κυκλικής διατοµής Φ6-8 mm, 
γεφυρώσεως κλπ. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  50164 – 1. 
 
Ηλεκτρόδιο γειώσεως διαµέτρου Φ14  ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένο µε χαλύβδινη ψυχή και 
πάχους επιχαλκώσεως 250µm. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 
– 2. 
 
ΑΚΙ∆ΕΣ 
 
Ακίδα Franklin  ορειχάλκινη  επινικελωµένη διαστάσεων Φ30 x 1000mm για στήριξή της σε 
σωλήνα 1 1/4''. ∆οκιµασµένη σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 2. 
 
Kολλάρο χάλκινο επινικελωµένο µε ακροδέκτη για υποδοχή αγωγού χάλκινου διατοµής 
50mm² (στην ακίδα Franklin). 
 
Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων Φ16 x 1000mm ή Φ16 x 1500mm από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο για στήριξη σε κατακόρυφη επιφάνεια στηριζόµενη µε δύο στηρίγµατα 
και συνδεόµενη µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µε σφιγκτήρα. ∆οκιµασµένη σύµφωνα µε 
το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 2. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ – ΚΟΛΑΡΑ Κ.Λ.Π. 
 
Εξάρτηµα  απορρόφησης  συστολών - διαστολών συλλεκτηρίων αγωγών από χαλύβδινο 
έλασµα 20 x 3mm, θερµά επιψευδαργυρωµένο, τοποθετηµένο ανά 20 µ. µήκους 
συλλεκτηρίου αγωγού, περίπου και σε όλα τα σηµεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων 
αγωγών. Η σύνδεσή του µε τον αγωγό πραγµατοποιείται στα δύο του άκρα µε δύο 
σφιγκτήρες, από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1. 
 
Σύνδεσµος µορφής γωνιακού ακροδέκτου,από χυτοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένος 
κατάλληλος για σύνδεση αγωγού χαλύβδινου  ή αλουµινίου κυκλικής διατοµής Φ8/10, µε 
επίπεδη χαλύβδινη ή αλουµινίου επιφάνεια. Η σύσφιξη  του αγωγού στον  ακροδέκτη 
επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη Μ10 x 25, κατάλληλα 
διαµορφωµένη στην κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, και µε 
εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερµά. Η σύνδεση µε την µεταλλική επιφάνεια 
επιτυγχάνεται µε δύο βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ10 κατά DIN 933 και αντίστοιχο 
περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
50164 – 1. 
 
Σύνδεσµος ευθύς, από χυτοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένος κατάλληλος για σύνδεση 
αγωγού χαλύβδινου  ή αλουµινίου κυκλικής διατοµής Φ8/10, µε επίπεδη χαλύβδινη ή 
αλουµινίου επιφάνεια. Η σύσφιξη  του αγωγού στον  ακροδέκτη επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα 
χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη Μ10 x 25, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για 
την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, και µε εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 
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934 θερµά επιψευδαργυρωµένο. Η σύνδεση µε την µεταλλική επιφάνεια επιτυγχάνεται µε 
δύο βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ10 κατά DIN 933 και αντίστοιχο περικόχλιο Μ10 του 
ιδίου υλικού. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1. 
 
Βελτιωτικό πρόσθετο γειώσεων για τη  βελτίωση της αγωγιµότητας του εδάφους εκεί όπου η 
ειδική του αντίσταση είναι πολύ µεγάλη και οι απαιτήσεις για χαµηλή αντίσταση διαχύσεως 
είναι πολύ υψηλές. 
Σε δοχεία των 12 λίτρων. 
 
Περιλαίµιο - κολάρο, ενός ή δύο σηµείων από χαλύβδινο έλασµα 40 x 3mm θερµά 
επιψευδαργυρωµένο, διµερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα πραγµατοποιείται µε δύο βίδες 
εξάγωνες Μ8 x 20 DIN 933  και δύο περικόχλια Μ8 DIN 934 χαλύβδινα θερµά 
επιψευδαργυρωµένα. Η σύνδεση του περιλαίµιου µε τον αγωγό Φ8/10mm, χαλύβδινο ή 
αλουµινίου ή χάλκινο µε διµεταλλική επαφή, πραγµατοποιείται µε σφικτήρα.  
 
Περιλαίµιο - κολάρο, ενός ή δύο σηµείων από χαλύβδινο έλασµα 40 x 4mm θερµά 
επιψευδαργυρωµένο, διµερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα πραγµατοποιείται µε δύο βίδες 
εξάγωνες Μ10 x 30 DIN 933  και δύο περικόχλια Μ10 DIN 934 χαλύβδινα θερµά 
επιψευδαργυρωµένα. Η σύνδεση του περιλαίµιου µε τον αγωγό Φ8/10mm, χαλύβδινο ή 
αλουµινίου ή χάλκινο µε διµεταλλική επαφή, πραγµατοποιείται µε σφικτήρα.  
∆οκιµασµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1. 
 
Φρεάτιο PVC βαρέως τύπου µε ανάγλυφη σήµανση της γείωσης. Έχει διαστάσεις 25 x 25cm. 
 
Επαφή inox επίπεδη µε δύο οπές Φ14 mm. Παρεµβάλλεται ανάµεσα σε χάλκινα και 
χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα υλικά. 
 
Περιλαίµιο χάλκινο επινικελωµένο, ενός ή δύο σηµείων για σύνδεση σωληνώσεων 
ισοδυναµικής προστασίας διαµέτρου 1/4" έως 1 1/2". 

ΕΞΙΣΩΤΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Εξισωτής δυναµικού. Ο εξισωτής δυναµικού φέρει τον ακόλουθο εξοπλισµό :  
Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωµένο διαστάσεων 50 x 200 x 5 mm και φέρει 2 µονούς 
ακροδέκτες για αγωγό Φ8/10 62 55 100 Zamang, 2 σιαγώνες πολλαπλής χρήσης 5226008 
χάλκινους και 2 στηρίγµατα (61 30 035). 
 
Εξισωτής δυναµικού 5 x 17 x 5 cm αποτελούµενος από πλαστική βάση µε τέσσερις οπές στα 
τέσσερα άκρα της για την στήριξή της επί του τοίχου και κουµπωτό κάλυµµα. Ο εξισωτής 
είναι σύµφωνος µε τα VDE 0190 και 0100 και φέρει τον ακόλουθο εξοπλισµό. 
Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωµένο, διαστάσεων 15 x 15 x 140mm που φέρει ακροδέκτη για 
αγωγό Φ8/10 που η σύσφιξή του επιτυγχάνεται µέσω µίας βίδας εξάγωνης  χαλύβδινης  
επιψευδαργυρωµένης M8 x 20, DIN 933 επτά υποδοχών για αγωγούς διατοµής 2,5  έως 
25mm² η σύσφιξη των οποίων επιτυγχάνεται µε δύο βίδες M4 x 10, DIN 84 χαλύβδινων 
επιψευδαργυρωµένων και µίας υποδοχής ταινίας µεγίστων διαστάσεων 30 x 3,5mm η 
σύσφιξη της οποίας πραγµατοποιείται µέσω δύο χαλύβδινων κοχλιών εξαγώνων M6 x 20, 
DIN 933. 
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ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 

 
Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 x 3 mm θερµά επιψευδαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 
χαλύβδινου ή αλουµινίου, σε οριζόντια µη στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη 
επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος, εφοδιασµένου µε ροδέλα αποστάσεως. Το στήριγµα είναι 
διµερές και η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο ανοξείδωτες (inox Α2) βίδες µε 
τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16, κατά DIN 84. Η στερέωση πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και 
ξυλόβιδα ανοξείδωτη (inox Α2). To στήριγµα είναι δοκιµασµένο σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ ή εν απουσία του κατά DIN 48805E  και 48828Q. 
 
Ροδέλα στεγανοποίησης από Neopren για τοποθέτησή της σε στηρίγµατα που φέρουν 
ροδέλα αποστάσεως. 
 
Στήριγµα συλλεκτηρίου αγωγού για µονωµένα ή στεγανοποιηµένα δώµατα ή  δώµατα  µε  
επικάλυψη   βότσαλου. Mε πλαστικό περίβληµα ανθεκτικό στις καιρικές µεταβολές, διµερές 
που το πάνω µέρος έχει µορφή κόλουρου κώνου και το κάτω, η βάση επί της οποίας 
προσαρµόζεται το πάνω µέρος µετά το γέµισµά του µε µπετόν (άµµος-τσιµέντο) 
χρησιµοποιούµενο για τη στήριξη αγωγού Φ8mm χαλύβδινο ή αλουµινίου ή χάλκινο. 
 
Το στήριγµα σύσφιξης του αγωγού είναι διµερές, µε βίδες ανοξείδωτες (inox Α2) µε 
τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16 κατά DIN 84. Το πάνω µέρος του στηρίγµατος εδράζεται σε 
βάση ανοξείδωτου χάλυβα για στερέωση σε σκεπές ετερνίτη ή κυµατοειδούς λαµαρίνας στις 
βίδες στερεώσεως της σκεπής. To στήριγµα είναι δοκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ . 
 
Στήριγµα για την κατακόρυφο τοποθέτηση ταινίας ή κυκλικού αγωγού σε θεµελιακή  ή 
περιµετρική γείωση, χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο πάχους 3 mm, µήκους 250 mm 
και βάθους εµπήξεως 150 mm που µπορεί να στηρίζει ταινία πλάτους 30 ή 40 mm και αγωγό 
Φ8/10 χαλύβδινο ή χάλκινο. To στήριγµα είναι δοκιµασµένο σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ ή εν απουσία του  κατά DIN 48833. 
 
Σύνδεσµος ενδεικτικού χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος  συνδέσεως   χαλύβδινου  
αγωγού   Φ10 mm ή ταινίας  µέχρι 40 x 4mm µε τον οπλισµό σκυροδέµατος από  Φ10 mm 
έως Φ24 mm  ή  µε  εγκιβωτισµένη  θεµελιακή γείωση. Αποτελείται από βάση χαλύβδινη 
60x75x5mm εφοδιασµένη µε δύο σιαγώνες του ιδίου υλικού. Η σύσφιξη των αγωγών 
επιτυγχάνεται µε δύο βίδες Μ10 x 30mm κατά DIN 603 θερµά επιψευδαργυρωµένες. Ο 
σύνδεσµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως στήριγµα αγωγών καθόδου ή αγωγών γειώσεων 
στο σίδηρο οπλισµό εφ' όσον οι αγωγοί εγκιβωτίζονται στο σκελετό σκυροδέµατος του 
κτίσµατος. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 – 1. 
 
Στήριγµα ταινίας µέχρι πάχους 6 mm χάλκινο, επίτοιχο, στερεωµένο µε UPAT και στριφόνι 
1/4'' για περιµετρικό δακτύλιο σε εσωτερικούς χώρους. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ. 
 
Στήριγµα ορειχάλκινο για την τοποθέτηση κυκλικού αγωγού. To στήριγµα είναι δοκιµασµένο 
σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ή εν απουσία του  κατά DIN 48833. 
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ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, για τον Γενικό Πίνακα χαµηλής τάσης 

Μονοφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα 220 
/ 380 V. Προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν στην class II 
σύµφωνα µε το IEC 664. 
Κατάλληλα σχεδιασµένος προκειµένου να τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης 
παρέχοντας έτσι Πρωτεύουσα Προστασία. Ο απαγωγός είναι εφοδιασµένος µε µη 
γραµµική  µεταβαλλόµενη αντίσταση,  φέρει µηχανική ένδειξη σφάλµατος, κάνοντας 
έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός φέρει επίσης µία κανονικά 
ανοιχτή (ΝO) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισµό. Μέσω ειδικής διάταξης 
αποµονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής του, από το δίκτυο. Τοποθετείται 
µετά τον Γενικό ∆ιακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές  Ασφάλειες, και έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

  

Ονοµαστική τάση Un 
240 V  

Μέγιστη τάση λειτουργίας Um 275 V ~ /  350 V dc 
Ονοµαστικό φορτίο Απεριόριστο (παράλληλη σύνδεση ως πρός 

γή) 
Συχνότητα Έως 50 Hz 
Ima,  σε κυµατοµορφή  8/20µs 150 kA 
Iimp,  σε κυµατοµορφή 10/350µs   15 kA 
Isn,  σε κυµατοµορφή 8/20µs   70 kA 
Παραµένουσα τάση υπό I 
(8/20µs): 
 70 kA 
   5 kA 

 
<1,6 kV 
<0,95 kV 

Χρόνος απόκρισης 
< 25 ns 

Ένδειξη καλής λειτουργίας • Φέρει οπτική ένδειξη, στην περίπτωση 
βλάβης αλλαγής χρώµατος σε κόκκινο 

• Φέρει βοηθητική επαφή τηλεένδειξης ΝΟ  
Αριθµός απαγωγών 
Μονοφασική γραµµή 
Τριφασική γραµµή 

 
Ένας στην φάση και ένα στον ουδέτερο 
• Ένας σε κάθε φάση και ένα στον 

ουδέτερο  
Αγωγός σύνδεσης 
• Φάσεων , ουδέτερου 
Γείωσης 

 
• 16 mm2  Cu εύκαµπτο, 25 mm2 Cu 

µονόκλωνο 
• 35 mm2 Cu εύκαµπτο,  50 mm2 Cu 

µονόκλωνο 
Τρόπος τοποθέτησης Επί ράγας DIN  
Αριθµός µερών που το 
αποτελούν 

∆ύο µέρη 
Απαγωγός 
Βοηθητικές επαφές 

Εύρος θερµοκρασιών 
λειτουργίας 

-200C έως +650C 

Τρόπος τοποθέτησης Επί ράγας DIN (Ηλεκτρολογική) 
Μέγιστο ύψος λειτουργίας 3.000 m 
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2. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, οµοαξονικών καλωδίων, καλωδίων 

επικοινωνίας 

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων οµοαξονικού καλωδίου. Η επιλογή του 
κατάλληλου απαγωγού γίνεται σε συνάρτηση της ισχύος του ποµποδέκτη και της 
συχνότητας του σήµατος. Απαγωγείς κατάλληλα σχεδιασµένοι για την προστασία 
ποµποδεκτών που είναι συνδεδεµένοι µε κεραίες UHF και VHF σε Ραδιοτηλεοπτικούς 
Σταθµούς, Σταθµούς κινητής τηλεφωνίας  κ.λ.π,  µε  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

 
Κωδικός 68 10 200 68 10 350 68 10 500 68 10 950 
∆ιάρκεια  ζωής υπό 

κρουστικό ρεύµα 

κυµ/ρφής 

10/1000 µs,  100 A  

 
 
500 κρούσεις 

 
 
250 
κρούσεις 

 
 
125 
κρούσεις 

 
 
125 
κρούσεις 

Συχνότητα (Ηz) 
• 104 
• 105 
• 106 
• 107 
• 108 
• 109 

Ισχύς (W) 
• ≤ 200 
• ≤ 180 
• ≤ 140 
• ≤ 100 
• ≤ 40 
• ≤ 18 

Ισχύς (W) 
• ≤ 600 
• ≤ 500 
• ≤ 400 
• ≤ 240 
• ≤ 140 
• ≤ 40 

Ισχύς (W) 
• ≤ 1100 
• ≤ 1000 
• ≤ 800 
• ≤ 600 
• ≤ 240 
• ≤ 80 

Ισχύς (W) 
• ≤ 2900 
• ≤ 2400 
• ≤ 2000 
• ≤ 1400 
• ≤ 600 
• ≤ 200 

Τάση έναυσης, υπό 
τάση 
Dc ,   100 V/s 

 
200 V ±  30 V 

 
350 V ±  50 
V 

 
500 V ±  75 
V  

 
950 V ±  
200 V  

Τάση έναυσης, υπό 
Κρουστική τάση 
κυµ/ρφής  
• 100 V/µs 
• 10 kV/µs 
• 1 kV/ns 

 
 
• 400 V  
• 600 V  
• 1100 V 

 
 
• 550 V 
• 750 V  
• 1300 V 

 
 
• 700 V  
• 950 V  
• 1500 V 

 
 
• 1250 V  
• 1600 V  
• 3000 V 

Κυµατική αντίσταση  50 Ω 
Λόγος στάσιµων κυµάτων (VSWR) < 1,2 : 1 
Απώλεια σήµατος από Dc έως 1 GHz < 0,2 dB 
Χωρητικότητα συµπεριλαµβανοµένων και των 
ακροδεκτών 

< 10 pF 

Θερµοκρασία λειτουργίας - 40 οC  έως +65 οC  

∆ιαστάσεις 94 × 46 × 32 mm 

 
Στην περίπτωση όπου το video ( δέκτης) σε σχέση µε την camera  είναι 
αποµακρυσµένοι τότε απαιτούνται δύο τεµάχια των απαγωγών που προαναφέρουµε,  
ένα στην κάθε άκρη. 

 
3. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, οµοαξονικών καλωδίων 75 Ω 
 
 Αγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων κατάλληλος για την προστασία ποµποδεκτών που 

συνδέονται σε εξωτερική κεραία µε οµοαξονικό καλώδιο των 75Ω.  Παρουσιάζει πολύ 
µικρή απώλεια σήµατος και επίσης πολύ µικρό λόγο στάσιµων κυµάτων (VSWR). Τα 
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παραπάνω πλεονεκτήµατα το καθιστούν κατάλληλο για συχνότητες µέχρι και 1,5 GHz. 
Κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία απλών ή δορυφορικών τηλεοράσεων, 
κάµερες video, κλειστών συστηµάτων τηλεόρασης, Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, 
Σταθµούς κινητής τηλεφωνίας και γενικά για την προστασία ποµπών ή δεκτών που 
επικοινωνούν µε οµοαξονικό καλώδιο των 75 Ω και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  :   

 
 

Κωδικός 
68 10 214 68 10 215 

Κυµατική αντίςταση 
50 Ω 

75 Ω 

Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Um) 
1,5 GHz 

Λόγος στάσιµων κυµάτων (VSWR) 
• 0,5 GHz 
• 1 GHz 
• 1,5 GHz 

 
• < 1,3 : 1 
• < 1,4 : 1 
• < 1,5 : 1 

Απώλεια σήµατος 
• 0,5 GHz 
• 1 GHz 
• 1,5 GHz 

 
• < 0,1 dB 
• < 0,2 dB 
• < 0,4 dB 

Μέγιστη τάση σήµατος στα 1,5 GHz 32 Vpk 
Τάση διάσπασης,  υπό τάση Dc   100 V/s 200 V 

Τάση διάσπασης,  υπό κρουστική τάση 
κυµ/ρφής 
• 100 V/µs 
• 10 kV/s 
• 1 kV/ns 

 
• < 400 V 
• < 750 V 
• < 1200 V 

Χωρητικότητα < 10 pF 
∆ιάρκεια ζωής υπό κρουστικό ρεύµα 
κυµ/ρφής 
• 10/1000 µs,   100 A  
•  8/20 µs,   10 kA  
• 8/20 µs,   5 kA  

 
• 125 κρούσεις 
• 5 κρούσεις 
• 10 κρούσεις 

Θερµοκρασία λειτουργίας -40 οC  έως +65 οC  
∆ιαστάσεις 94 × 46 × 29 mm 

 
4. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, σηµάτων τηλεχειρισµού, αυτοµατισµού, data. 
 
 Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων (ο τύπος διαµορφώνεται ανάλογα µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά) κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία ευαίσθητων 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Η εξαιρετικά γρήγορη απόκρισή τους και η  χαµηλή 
προσφερόµενη παραµένουσα τάση ακόµη και στην περίπτωση ιδιαίτερα υψηλών 
κρουστικών ρευµάτων, τους κάνουν ιδιαίτερα κατάλληλους για την προστασία  
γραµµών σηµάτων και δεδοµένων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εξόδους RS – 
232, RS – 422, RS – 423, RS – 485. 

 Παρέχουν το ίδιο καλή προστασία τόσο Line to Line όσο και Line to Ground. 
∆ιαθέτουν δύο βαθµίδες προστασίας. 

 Με την πρώτη αποκόπτουν την κορυφή του κρουστικού κύµατος σε χρόνο λιγότερο 
από νανοδευτερόλεπτα (ns) και µε τη δεύτερη απορροφούν το κεραυνικό ρεύµα 
µέχρι και 20.000 Α µέσω απαγωγέων Ευγενούς αερίου µέσα σε µικροδευτερόλεπτα 
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(µs). Τόσο το εσωτερικό του περιβλήµατος όσο και το περίβληµα είναι εµβαπτισµένο 
σε αντιπυρική ρητίνη. ∆ιαθέτουν υποδοχή για την θωράκιση του καλωδίου. 
Χρησιµοποιούν βίδα αντιδονητικού τύπου. Τοποθετούνται στο τέλος κάθε γραµµής 
σήµατος, στην γραµµή των data ή σε current loops. Απαιτείται ένας απαγωγός για 
κάθε ζεύγος καλωδίων (σήµα) ενώ τοποθετούνται  δύο από τους παραπάνω 
απαγωγούς στις άκρες του καλωδίου που συνδέει ποµπό και δέκτη. Απαγωγός 
κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 
τα οποία βρίσκονται στην Βιοµηχανία όπως P.L.C. 

 
 Αισθητήρες µέτρησης (θερµοκρασίας κ.λ.π), όργανα µέτρησης, στην Κινητή τηλεφωνία, 

σε Ραδιοφωνικούς σταθµούς, στη σηµατοδότηση και σε πάρα πολλές άλλες εφαρµογές 
µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

Imax υπό κρουστική τάση κυµατοµορφής 8/20 µs 
20 kA 

Εξασθένηση σήµατος κατά την µέγιστη µεταφορά 
του  

3 dB  στα  600 Ω 

∆ιάρκεια ζωής υπό κρουστικό ρεύµα 
κυµ/ρφής 

• 8/20 µs,  10 kA  
• 10/1000 µs,  200 A  
 

 
> 10κρούσεις 
> 1000 κρούσεις 

Ρεύµα διαρροής Dc µεταξύ L/G < 10 µA 
Θερµοκρασία λειτουργίας -40 οC  έως +60 οC  

Μέγιστη 
Τάση 
σήµατος 

   Μέγιστη 
  Ταχύτητα   
 
δεδοµένων 

 

Παραµένουσα Τάση 

Κυµ/ρφής 
8/20µs    
5kA 
 

Κυµ/ρφής 
8/20µs    1kA 
 

Μέγιστο 
ρεύµα 
συνεχούς 
λειτουργία
ς (dc) 

      
 
       
Χωρητικότητα 
               (pF) 

 

Αντίσταση 

(Εισόδου- 
Εξόδου) 

    Κωδικός 
   ΕΛΕΜΚΟ 
 
   (για ράγα 
      DIN-1)  

L/L 
(V) 

 
L/G 
(V) 

 
MHz 

L/L 
(V) 

L/G 
(V) 

L/L 
(V) 

L/G 
(V) 

(mA) L/L Ohms 

68 03 010 20 10 10 50 25 42 21 220 2200 1200 10 
68 03 020 10 10 4 25 25 21 21 220 3300 3300 10 
68 03 110 20 10 50 60 30 52 26 350 45 45 10 
68 03 210 10 10 50 30 30 26 26 350 5 65 10 
68 03 105  30 15 8 70 35 56 28 180 1500 750 15 
68 03 015 15 15 3 35 35 28 28 180 2300 2300 15 
68 03 115 30 15 45 80 40 64 32 300 45 45 15 
68 03 215 15 15 45 40 40 32 32 300 65 65 15 
68 03 028 56 28 9 110 55 90 45 150 1100 600 22 
68 03 228 28 28 4 55 55 45 45 150 1800 1800 22 
68 03 128 56 28 40 120 60 100 50 250 45 45 22 
68 03 328 28 28 40 60 60 50 50 250 65 65 22 
68 03 150 100 50 10 178 89 156 78 100 500 300 51 
68 03 205 50 50 4 89 89 78 78 100 800 800 51 

∆ιαστάσεις 
49 x 19 x 49 mm 

Τρόπος τοποθέτησης • Ράγα DIN-1 (TS-32/EN50035), κωδικός παραγγελίας 68 03 ΧΧΧ 
• Ράγα DIN-3   (TS-35/EN50022), κωδικός παραγγελίας 68 13 ΧΧΧ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  
Θεµελιακή γείωση 
 
Η γαλβανισµένη ταινία 30χλσ Χ 3,5 χλσ της γείωσης θα τοποθετηθεί µέσα σε στρώµα από 
µπετόν, 300χγρ. τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο, ύψους 10εκ. Το στρώµα του µπετόν 
δηµιουργείται πριν από την κατασκευή των κυρίως θεµελίων και βρίσκεται κάτω από τα 
περιµετρικά θεµέλια και τα θεµέλια των ενδιάµεσων δρόµων και αυλών όπως δείχνονται στο 
σχετικό σχέδιο. Επίσης στο ηλεκτροστάσιο θα γίνει γείωση µε πλέγµα στο δάπεδο των 
αντίστοιχων χώρων. 
 
Τα τµήµατα της ταινίας και οι διακλαδώσεις θα συνδέονται µε κατάλληλους και ασφαλείς 
σφιγκτήρες. Τα µέταλλα που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα πρέπει να δηµιουργούν φαινόµενα 
ηλεκτρολυτικής διάβρωσης. 
 
∆ίκτυο γειώσεως 
 
Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι σύµφωνοι προς τα αναγραφόµενα στα σχέδια. 
 
Θα είναι: 
- µονωµένοι αγωγοί µε την ίδια µόνωση και κατασκευή µε τους υπόλοιπους αγωγούς του 

κυκλώµατος και ή θα τοποθετούνται στον ίδιο σωλήνα µε αυτούς ή σε χωριστό 
σωλήνα, ή, 

- γυµνοί πολύκλωνοι αγωγοί σε σωλήνα ή ορατοί επί στηριγµάτων. 
 

Γυµνοί αγωγοί µέσα στο έδαφος θα είναι επικασσιτερωµένοι. Γενικά η διατοµή των αγωγών 
γειώσεως θα είναι σύµφωνη µε τα αναγραφόµενα στα σχέδια. Πάντως, εφ΄όσον οι αγωγοί 
του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16τ.χ. και κάτω ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατοµή. 
Για αγωγούς κυκλώµατος µε διατοµή 16τ.χ. ως και 35τ.χ. ο αγωγός γειώσεως θα έχει 
διατοµή 16τ.χ. Τέλος για διατοµή αγωγών κυκλώµατος µεγαλύτερη ή ίση από 50τ.χ., ο 
αγωγός γειώσεως θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών 
του κυκλώµατος. 
 
Όλα τα δίκτυα θα γειωθούν µε ανεξάρτητους αγωγούς γειώσεως που θα καταλήγουν στον 
ζυγό γειώσεως του αντίστοιχου πίνακα. 
 
Στη θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν οι ουδέτεροι των  µετασχηµατιστών, τα µεταλλικά µέρη 
των µετασχηµατιστών, οι ζυγοί ουδέτερου και γειώσεως του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης, 
τα µεταλλικά µέρη του γενικού πίνακα Χ.Τ., οι µεταλλικές πόρτες, αεραγωγοί, µεταλλικοί 
σωλήνες του ηλεκτροστασίου. Επίσης θα γειωθούν το αλεξικέραυνο, όλα τα µεταλλικά µέρη 
του λεβητοστασίου και του µηχανοστασίου µε την παρεµβολή ζυγού γειώσεως, καθώς και το 
συγκρότηµα Η/Ζ. 

 
Περιοδική µέτρηση της αντίστασης γειώσεως 

 
Η αντίσταση γειώσεως της θεµελιακής γειώσεως θα πρέπει να µετριέται κατά χρονικά 
διαστήµατα µε παρουσία της επίβλεψης και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 
 
Εάν η τιµή της αντιστάσεως γειώσεως είναι µεγαλύτερη από 1Ω η γείωση θα ενισχυθεί µε 
τον κατάλληλο αριθµό ηλεκτροδίων γειώσεως. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  &  

ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 
  

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  &  ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
  

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και µηχανήµατα και 
χρησιµοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, αναφέρονται είτε σε συγκεκριµένο τύπο 
εταιρείας, είτε δίνονται µε αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται µονοσήµαντα η 
προτεινόµενη αποδεκτή ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’όψη υλικών, 
συσκευών και µηχανηµάτων. 
 
Ολα τα περιγραφόµενα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και ό,που 
αναφέρεται συγκεκριµένος τύπος δεν υποδηλώνει προτίµηση αλλά ποιότητα κατασκευής. 
Είναι αποδεκτές εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων ιδίας, ή 
ανώτερης του αναγραφοµένου τύπου ποιότητας και µετά από έγκριση της επίβλεψης. 
 

 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια 
ζωής της εγκατάστασης, όπως π.χ. πάχη σωληνώσεων, πίεσης λειτουργίας κ.λ.π. οι 
αναγραφόµενες τιµές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που 
δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. Σε 
περιπτώσεις ασυµφωνίας µεταξύ των αναφεροµένων στο παρόν τεύχος και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει και θα πραγµατοποιηθεί η 
κατασκευή η οποία κατά την κρίση της επίβλεψης είναι προς το συµφέρον του έργου. 

 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ  
 

Οι εργασίες τα υλικά, κύρια ή βοηθητικά, οι κάθε είδους συσκευές και µηχανήµατα που 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να πληρούν τους 
κανονισµούς καινα είναι σύµφωανα µε τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελληνιά ή ∆ιεθνή, όπως 
αυτά ισχύουν, συµπληρωµένα ήκαι τροποποιηµένα, κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων 
εργασιών σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής τους, τα πρωτογενή υλικά που τα 
συνιστούν, τις ιδιότητες, αποδόσεις, χαρακτηριστικά κ.λ.π. καθώς και την ασφάλεια κατά 
την χρήση τους. Από τους κανονισµούς και πρότυπα αυτά, κυριότερα είναι τα ακόλουθα, 
µε σειρά ισχύος σε περίπτωση αντιφάσεων, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τον 
Εργοδότη κατά την απόλυτη κρίση του.  
 
1. Οι Ελληνικοί Κανονισµοί, τα Πρότυπα, καθώς και οι οδηγίες του ΕΛΟΤ.  
2. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς 

κα οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
3. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα των οποίων η εφαρµογή δεν έχει ακόµα 

καταστεί υποχρεωτική.  
4. Οι Εθνικοί Κανονισµοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κ.λ.π/), 

Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF  κ.λ.π.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα 
των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, 
οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προσέλευσης του συγκεκριµένου 
προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα.  

 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα για σωληνώσεις:  
- Ποιότητα υλικών κατά ASTM Α53 Grade B 
- ∆ιαστάσεις και ανοχές κατά ASME Standard B 36.10 M Schedule 40 Standard ή 

αντίστοιχη σειρά κατά DIN 2448 
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- Eξαρτήµατα κατά ASME ANSI Standard B 16.5, 16.9, 16.11, 16.28 
- Oσον αφορά τα υλικά της εγκατάστασης καυσίµου αερίου θα ισχύουν τα ακόλουθα 

πρότυπα:  
DIN 1626 για σωλήνες µε ραφή 
DIN 1629  για σωλήνες χωρί ραφή 
ΕΛΟΤ 269, 268 για διαστάσεις χαλυβδοσωλήνα  
ΕΛΟΤ 567 για βιδωτά εξαρτήµατα από µαλακό χυτοσίδηρο 
ΙSO 3419 για χαλύβδινα συγκολλητά εξαρτήµατα 
ΙSO 9329-1 για υπόγειες σωληνώσεις χωρίς ραφή 
ΙSO 9330-1 για υπόγειες σωληνώσεις µε ραφή  
Pr EN 1555 πλαστικοί υπόγειοι σωλήνες  
DIN 3437 βαλβίδες εντός κτιρίου 

 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ  
 
Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα:  
 
Για αεραγωγούς:  
 
1. ASHRAE Book Applications Ch.16/1996 Duct Construction 
2. SMACNA HVAC Duct Construction Standards /1995 
3. ANSI/NFPA 90 A & B/1996. Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems  
4. ASHRAE 111 Practices for measurement, testing, adjusting and balancing of Building 

Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Systems 
 
Για διαφράγµατα φωτιάς και καπνού: 
 
DIN 4102 
UL 555 & UL 555 S 
KTA 3601/DW 25414 
 
Για ηχοαποσβεστήρες 
 
- Κατασκευή µεταλλική: σύµφωνα µε τα πρότυπα της SMACNA 
- Ελεγχος χαρακτηριστικών ηχοαπορρόφησης σύµφωνα µε ASTM E 477, DIN 45646 
- Aντοχή σε φωτιά κατά DIN 4102 
 
ΜΟΝΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 
Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα:  
 
Για µονώσεις – Επενδύσεις σωλήνων:  
NACE PRO 169 Section 5+ 
DIN 4102 
ANSI/AWWA C-203 
ANSI/AWWA C-214 
 
Για µονώσεις αεραγωγών  
- Κόλλες προσαρµογής θερµοµόνωσης ASTM C-916 
- Υλικά θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης ASTM C-1071 
- Κατασκευή και εφαρµογή θερµοµόνωσης SMACNA 
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MHXANHMATA – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 
Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν οι ακόλουθοι κανονισµοί και τα ακόλουθα 
πρότυπα: 
 
Για µονάδες παραγωγής ψυχρού νερού (Chillers) και αντλίες θερµότητας  
 
ASHRAE 15 SAFETY CODE FOR MECHANICAL REFRIGERATION 
ASHRAE 22 WATER COOLED REFRIGERANT CONDENSERS 
ASHRAE 23 METHODS OF TESTING AND RATING POSITIVE DISPLACEMENT 
REFRIGERANT COMPRESSORS AND CONDENSIN UNITS 
ASHRAE 24 METHODS FOR TESTING FOR RATING LIQUID COOLERS 
ASHRAE 30 METHODS OF TESTING LIQUID CHILLING PACKAGES 
ARI 550 CENTRIFUGAL AND ROTARY SCREW WATER CHILLING PACKAGES 
ARI 590 POSITIVE DISPLACEMENT COMPRESSOR WATER CHILLING PACKAGES  
ARI 320 WATERSOURCE HEATPUMPS 
 
Για πύργους Ψύξεως  
 
NFPA 214 COOLING TOWERS 
CTI ATC 105 ACCEPTANCE TEST CODE FOR WATER COOLING TOWERS 
CTI STD 201 CERTIFICATION STANDARD FOR COMMERCIAL WATER COOLING 
TOWERS 
CTI ATC 128 CODE FOR MEASUREMENT OF SOUND FOR WATER COOLING TOWERS 
EUROVENT 9/1 MECHANICAL DRAUGHT COOLING TOWERS 
 
Για κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες  
 
AMCA 210 LABORATORY METHODS OF TESTING FANS FOR RATING  
ASHRAE 51 LABORATORY METHODS OF TESTING FANS FOR RATING 
ARI 410 FORCED CIRCULATION AIR COOLING AND AIR HEATING COILS  
ARI 430 CENTRAL – STATION AIR HANDLING UNITS 
ARI 640 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL METHODS OF TESTING AIR COOLING AND 
AIR HEATING COILS  
ASHRAE 33 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL METHODS OF TESTING AIR COOLING AND 
AIR HEATING COILS 
ASHRAE 52 GRAVIMETRIC AND DUST SPOT PROCEDURES FOR TESTING AIR CLEANING 
DEVICES  
AMCA 330 SOUND POWER FOR FANS 
EN 1886 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
SMACNA 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
ΕΝ 779/G 4 ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
EUROVENT 7/2, 7/3, 7/1 FORCED FLOW AIR HEATERS AND AIR COOLERS 
ASTM 525.1 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ  
 
Για µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου: 
 
EUROVEN 6/1 FCU 
EUROVENT 8/2 ACCOUSTICAL MEASUREMENTS OF FCU IN REVERBAATION ROOMS  
ARI 440 ROOM FCU & VENTILATORS  
Για θερµαντικά σώµατα  
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DIN 4722 
 
Για τους λέβητες – καυστήρες: 
 
ΕΛΟΤ 234: ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΕΛΟΤ 235: ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΕΛΟΤ 276: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 303 
ΕΛΟΤ 386: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΕΛΟΤ 763: ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Οδηγία ΕΟΚ 92/42 της 21/5/92. Απαιτήσεις απόδοσης για νέους λέβητες.  
DIN 4702: ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 
DIN 4755: ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
DIN 4702: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 
Για τους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες:  
 
AMCA 210, ASHRAE 51 LABORATORY METHODS FOR FANS FOR RATING  
ASME PTC 11 FANS 
ARI 670 FANS AND BLOWERS 
SMACNA 1 
 
ΣΤΟΜΙΑ  
 
Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα:  

 
 ASHRAE 70-91 
 ADC 1062 GRD – 84 
 SMACNA 1 
 AMCA 500 
 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ  
 

Για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα:  
 
 DIN 17.100 ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ  
 DIN 6608 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ∆/Ξ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΡΙ 1631 RECOMMENDED PRACTICE 1631 INTERIOR LINING OF UNDERGROUND 
STORAGE TANKS  
ASME CODE OF BOILERS AND PRESSURE VESSELS  

 
1. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
1.1.  Σωληνώσεις ψυχρού-θερµού νερού κλιµατισµού 
 
1.1.1. Μαύροι σιδηροσωλήνες µε ραφή ISO MEDIUM κατά DIN 2440 

 
Οι σωληνώσεις κλιµατισµού έως και 2” θα κατασκευασθούν από µαύρους 
χαλυβδοσωλήνες µε ραφή, κατάλληλους για κοχλιοτόµηση, σύµφωνα µε το DIN 2440 
(ISO MEDIUM) και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 268-86 (βαρέως τύπου-πράσινη 
ετικέτα για δίκτυα ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10-16 atm). 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 6 από 92 
 
 

Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 33.2 κατά DIN17100. Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας 
των σωλήνων κατά DIN2440 είναι 25atm (ΡΝ 25). Η πίεση δοκιµής τους στο εργοστάσιο 
θα είναι 50 bar. 
 
Οι µαύροι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων µέχρι και 2΄΄. 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µε 
κοχλίωση. Η κοχλιοτόµηση των σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τα  πρότυπα ΕΛΟΤ 
267.1-86 (Μέρος 1: Χαρακτηρισµός, διαστάσεις και ανοχές) και DIN 2999/Μέρος 1. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 (in)        
(DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
       (mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟ
Σ 
(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,65 16,0 
3/4΄΄ 20 26,9 2,65 21,6 
1΄΄ 25 33,7 3,25 27,2 
1 ¼΄΄ 32 42,4 3,25 35,9 
1 ½΄΄ 40 48,3 3,25 41,8 
2΄΄ 50 60,3 3,65 53,0 
2 ½΄΄ 65 76,1 3,65 68,8 
3΄΄ 80 88,9 4,05 80,8 
4΄΄ 100 114,3 4,50 105,3 
5΄΄ 125 139,7 4,85 130,0 
6΄΄ 150 165,1 4,85 155,4 

 
 

H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, σύνδεση 
κλάδου, κλπ), θα γίνεται µε την χρήση µαύρων κοχλιωτών εξαρτηµάτων (µούφες, 
συστολές, γωνιές, ταυ, κλπ), από ελατό χυτοσίδηρο (malleable) που θα φέρουν 
ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα), ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας 
τους κατά τη σύσφιξη. H προσαρµογή τους θα γίνεται µε χρήση καννάβεως ή ταινίας 
Teflon αντοχής σε θερµοκρασία από 2°C έως 110°C.  
Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 567-90 και DIN 2950, 
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 bar για θερµοκρασία έως 120°C.  
Οι χαλύβδινοι σύνδεσµοι (µούφες) µε τους οποίους θα πραγµατοποιείται η σύνδεση των 
σωλήνων µεταξύ τους θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 266-78. Όλα τα 
εξαρτήµατα θα φέρουν εσωτερικό σπείρωµα προκατασκευασµένο, κοχλιοτοµηµένο 
σύµφωνα µε  τον ΕΛΟΤ 267.1 και DIN 2999/Μέρος 1. 
Το υλικό των βιδωτών εξαρτηµάτων θα είναι Malleable cast iron GTW-40-05 σύµφωνα 
µε το DIN 1692. Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 
 
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1.1.2  Μαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 συνδεόµενοι µε συγκόληση 
 
              Οι σωληνώσεις κλιµατισµού άνω των 2΄΄ θα κατασκευαστούν από µαύρους 

χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), σύµφωνα µε το DIN2448/σειρά 1/Normal Wall 
Thickness και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοσωλήνες θα 
πληρούν και τις προϋποθέσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 496-82, ΕΛΟΤ 497-82, ΕΛΟΤ 504-
80, ΕΛΟΤ 541-80 και ΕΛΟΤ 1069-89. 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 37.  
 
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων άνω των 2΄΄ και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω 
των 16 atm). 
Οι σωλήνες κατά DIN2448, µε πάχη που αντιστοιχούν στο Normal Wall Thickness, είναι 
για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 64atm (ΡΝ 64) για τις διαµέτρους έως και 3΄΄ και 
40atm (ΡΝ40) για τις διαµέτρους από 4΄΄ και άνω. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 (in)        
(DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
       (mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟ
Σ 
(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,0 17,3 
3/4΄΄ 20 26,9 2,3 22,3 
1΄΄ 25 33,7 2,6 28,5 
1 ¼΄΄ 32 42,4 2,6 37,2 
1 ½΄΄ 40 48,3 2,6 43,1 
2΄΄ 50 60,3 2,9 54,5 
2 ½΄΄ 65 76,1 2,9 70,3 
3΄΄ 80 88,9 3,2 82,5 
4΄΄ 100 114,3 3,6 107,1 
5΄΄ 125 139,7 4,0 131,7 
6΄΄ 150 168,3 4,5 159,3 
8΄΄ 200 219,1 6,3 206,5 
10΄΄ 250 273,0 6,3 260,4 
12΄΄ 300 323,9 7,1 309,7 
14΄΄ 350 355,6 8,0 339,6 
16΄΄ 400 406,4 8,8 388,8 
18΄΄ 450 457 10,0 437,0 
20΄΄ 500 508 11,0 486,0 

 
 

Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνονται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα (συστολές, καµπύλες, ταυ,  κλπ) 
και µόνο ό,που είναι αναγκαίο (πχ συλλέκτες) µε τεχνικές διάτρησης και συγκόλλησης.  
Τα εξαρτήµατα θα είναι µαύρα χαλύβδινα χωρίς ραφή, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
DIN 2605 (γωνιές, καµπύλες, κλπ), DIN 2615 (ταυ), DIN 2616 (συστολές), DIN 2618 
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(εξαρτήµατα για διακλαδώσεις µε διάτρηση σωλήνα), κατάλληλα για την πίεση 
λειτουργίας του δικτύου που εξυπηρετούν. 
Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν περιµετρικά εντορµία µε απότµηση 
45°, για την επίτευξη σωστής συγκόλλησης τύπου V, µέχρι τη ρίζα της.  
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
1.1.3. Γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή DIN 2448 

 
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 
(tubo), σύµφωνα µε το DIN2448/σειρά 1/Normal Wall Thickness και σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοσωλήνες θα πληρούν και τις προϋποθέσεις των 
προτύπων ΕΛΟΤ 496-82, ΕΛΟΤ 497-82, ΕΛΟΤ 504-80, ΕΛΟΤ 541-80 και ΕΛΟΤ 1069-89. 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 37.  
 
Οι σωλήνες είτε θα είναι έτοιµες γαλβανισµένες είτε θα κατασκευαστούν από µαύρους 
χαλυβδοσωλήνες κατά DIN2448, µε επιψευδαργύρωσή τους εν θερµώ, µε γαλβάνισµα 
ελάχιστο 0,49 Kg/m2 και µέσο 0,55 Kg/m2, αφού πρώτα υποστούν απολίπανση µε 
αµµοβολή. Η επιψευδαργύρωση θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 284-80. 
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων άνω των 2΄΄ και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω 
των 16 atm). 
Οι σωλήνες κατά DIN2448, µε πάχη που αντιστοιχούν στο Normal Wall Thickness, είναι 
για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 64atm (ΡΝ 64) για τις διαµέτρους έως και 3΄΄ και 
40atm (ΡΝ40) για τις διαµέτρους από 4΄΄ και άνω. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µέσω 
διαιρούµενων συνδέσµων (couplings) και διάνοιξης αυλάκων (roll-grooved) στα άκρα 
των σωλήνων. 
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron).  
Η κατασκευή του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, κλπ) θα 
γίνεται µε την χρήση έτοιµων αυλακοτοµηµένων εξαρτηµάτων (συστολές, γωνιές, ταυ, 
καµπύλες κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το ASTM A-536 ή ASTM A-395. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 (in)        
(DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚ
Η 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
       (mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟ
Σ 
(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟ
Σ 
(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,0 17,3 
3/4΄΄ 20 26,9 2,3 22,3 
1΄΄ 25 33,7 2,6 28,5 
1 ¼΄΄ 32 42,4 2,6 37,2 
1 ½΄΄ 40 48,3 2,6 43,1 
2΄΄ 50 60,3 2,9 54,5 
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2 ½΄΄ 65 76,1 2,9 70,3 
3΄΄ 80 88,9 3,2 82,5 
4΄΄ 100 114,3 3,6 107,1 
5΄΄ 125 139,7 4,0 131,7 
6΄΄ 150 168,3 4,5 159,3 
8΄΄ 200 219,1 6,3 206,5 
10΄΄ 250 273,0 6,3 260,4 
12΄΄ 300 323,9 7,1 309,7 
14΄΄ 350 355,6 8,0 339,6 
16΄΄ 400 406,4 8,8 388,8 
18΄΄ 450 457 10,0 437,0 
20΄΄ 500 508 11,0 486,0 
 
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
  

Τα δίκτυα σωληνώσεων σε οµάδες ή µεµονωµένα θα στηρίζονται στα οικοδοµικά 
στοιχεία του κτιρίου.  
 
Οι κατακόρυφες σωλήνες θα στηρίζονται στα δάπεδα ή τις οροφές µε κατάλληλα σιδηρά 
στηρίγµατα από σιδηροδοκούς επαρκούς διατοµής για να φέρει βάρος της σωλήνας.  
 
Οι οριζόντιες σωλήνες θα αναρτώνται από την οροφή µε σιδηρές ράβδους (ντίζες) και 
κατάλληλου διαµέτρου περιλαίµιο (κολλάρο) για µεµονωµένους σωλήνες ή όταν 
πρόκειται για περισσότερς της µιας θα στηρίζονται σε οριζόντια σιδηροδοκό η οποία θα 
αναρτάται κατά τα δύο άκρα της ή και ενδιάµεσα σε περίπτωση µεγάλουµήκους από την 
οροφή πάλι µε ράβδους.  
Σε αυτή την περ΄πτωση και για εξασφάλιση της ευθυγράµµισης των σωλήνων την 
τήρηση της κανονικής µεταξύ τους απόστασης και αποφυγής µετακίνησής τους αυτές θα 
περιβάλλονται από ηµικυκλικό δακτύλιο στηριζόµενο σε κοχλία και περικόχλιο πάνω στην 
οριζόντια σιδηροδοκό. Τόσο η διάµετροςτων ράβδων όσο και το οριζόντιο µεταλλικό 
στήριγµα θα πρέπει να υπολογίζονται ώστε να φέρουν άνετα το βάρος των δικτύων µε 
το περιοχόµενό τους µε µεγάλα περιθώρια ασφαλείας. Η απόσταση των στηριγµάτων 
µεταξύ τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην δηµιουργείται βέλος καλύψεως στους 
σωλήνες και σε κάθε περίπτωση όχι µεγαλύτερη από τις καθοριζόµενες στον πιο κάτω 
πίνακα:  
 
∆ιάµετρος σωλήνα  Απόσταση µεταξύ στηριγµάτων  
Μέχρι και 3/4/’’ 1,50µ 
Από ¾’’ έως και 1 1,80µ 
Από 1 ¼’’ έως 1 ½’’ 2,40µ 
Από 2’’ έως και 4’’ 3,00µ 
Από 4’’ και άνω  3,50µ 
 
Σηµείωση: Μέγιστο επιτρεπόµενο βέλος κάµψης 2mm 
 
H στερέωση των ράβδων και των στηριγµάτων γενικά στο σκυρόδεµα θα γίνεται µε 
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µεταλλικά εκτονούµενα εντός της οπής αγκύρια, κατάλληλης για τις συνθήκες 
αντιδιαβρωτικής προστασίας και κοχλίες καταλλήλου µεγέθους και διατοµής για τα 
υπόψη φορτία. Θα επιδιώκεται η τοποθέτηση των βυσµάτων να γίνεται σε σηµεία 
καικατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη αντοχή των οικοδοµικών στοιχείων στα 
αναρτώµενα φορτία (ανάρτηση από δοκούς κ.λ.π.). Οπου αυτό δεν είναι δυνατό θα είναι 
προτιµητέο, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από την επίβλεψη, η ανάρτηση των 
στηριγµάτων να γίνεται µέσω εγκιβωτισµένων στο µπετόν εξαρτηµάτων.  
 
Στις περιπτώσεις σωλήνων που φέρουν εξωτερικά θερµική µόνωση, η µόνωση αυτή θα 
περιβάλλεται στο σηµείο του στηρίγµατος από δακτύλιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1 χλς. ∆ιαµέτρου όση περίπου και η εξ. ∆ιάµετρος της µόνωσης και µήκους 15εκ.  
 
Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα στήριξης του δικτύου σωληνώσεων θα αποτελέσει 
αντικείµενο ιδιαίτερης στατικής µελέτης, η οποία θα περιλαµβάνει και ιδιαίτερο κεφάλαιο 
που θα πραγµατεύεται τις διατάξεις στήριξης του δικτύου ειδικά για την αντιµετώπιση 
του σεισµού.  
 
Ο∆ΗΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 
Σωλήνες οι οποίοι διαπερνούν κατά την πορεία τους τους τοίχους, δάπεδα, οροφές και 
λοιπά οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου περιβάλλονται στο σηµείο εκείνο από µεταλλικό 
δακτύλιο (χιτώνιο) εσωτερικής διαµέτρου κατά ½’’ µεγαλύτερη από την εξωτερική 
διάµετρο του σωλήνα. Το µήκος του χιτώνιου θα είναι ίσο µε το πάχος του αντίστοιχου 
οικοδοµικού στοιχείου, έτσι ώστε τα άκρα του να είναι πρόσωπο µε την τελική επιφάνεια 
του τοίχου, δαπέδου κ.λ.π. 
 
Το χιτώνιο σε περίπτωση διέλευσης µέσω εσωτερικών χωρισµάτων µπορεί να είναι από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1χλς. Ενώ σε περίπτωση διέλευσης µέσω 
εξωτερική ή υπογείων στοιχείων θα πρέπει να είναι από γαλβανισµένο σωλήνα. Στην 
δεύτερη περίπτωση το κενό µεταξύ του κύριου σωλήνα και του χιτωνίου θα πρέπει να 
γεµίζεται µε σουλάτσο και κατάλληλη στεγανοποιητική µαστίχα ή µολύβι για εξασφάλιση 
απόλυτης στεγανότητας. Στην ίδια περίπτωση της  διέλευσης µέσω εξωτερικών ή 
υπογείων τοίχων, δαπέδων, ορόφων κ.λ.π. και εφόσον ο αντίστοιχος σωλήνας είναι 
µονωµένος, θα πρέπει να αφαιρείται η µόνωση στο εντός του χιτωνίου τµήµα του 
σωλήνα.  
 
Για την διέλευση ορίων πυροδιαµερισµάτων θα δηµιουργηθούν κατάλληλοι πυροφραγµοί 
όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη προδιαγραφή.  
 
Βαφή Σωληνώσεων  
 
1. Γενικές Προδιαγραφές  

 
α. Οι µαύροι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες που δεν καλύπτονται µε µόνωση θα 

ελαιοχρωµατισθούν µε µία στρώση µινίου και δύο ελαιοχρώµατος. Στην περίπτωση 
µονωµένων σωλήνων αυτοί θα βαφούν µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού µινίου τύπου 
RUST PRIMER  πριν την εφαρµογή της µόνωσης.  

 
 Η αντοχή του ελαιοχρωµατισµού θα είναι, κάθε φορά, ανάλογη µε την θερµοκρασία 

του υγρού που περνά από τους σωλήνες (π.χ. ριπολίνη φωτιάς για τις σωληνώσεις 
ζεστού νερού). Επίσης θα επιχρισθούν µε δύο στρώσεις ειδικό αντιδιαβρωτικό (τύπου 
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LOEWE RUST), όλες οι σιδηρές κατασκευές για την διαµόρφωση στηρίξεων, 
αναρτήσεων κ.λ.π.  

 
β. Οι σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 6µ. 

µεταξύ τους έγχρωµους δακτύλιους πλάτους 25mm για να χαρακτηρισθεί το ρευστό 
που περνά από τους σωλήνες. Σε όλες τις διακλαδώσεις τοποθετείται ο παραπάνω 
ενδεικτικός δακτύλιος τόσο την τροφοδοσία, όσο και στα όργανα διακοπής.  

 
γ. Τα χαρακτηριστικά χρώµατα των δακτυλίων είναι τα ακόλουθα:  
 
 Σωλήνωση παραγωγής θερµού νερού θέρµανσης: χρώµα πορτοκαλί (διπλός δακτύλιος) 
 Σωλήνωση επιστροφής θερµού νερού θέρµανσης: χρώµα πορτοκαλί (απλός δακτύλιος) 
 Σωλήνωση προσαγωγής ψυχρού νερού ψύξης: χρώµα κίτρινο (διπλός δακτύλιος) 
 Σωλήνωση επιστροφής ψυχρού νερού ψύξης: χρώµα κίτρινο (απλός δακτύλιος) 
 Σωλήνωση προσαγωγής θερµού – ψυχρού νερού: χρώµα πορτοκαλί – κίτρινο (4/πλός 

δακτύλιος) 
 Σωλήνωση επιστροφής θερµού – ψυχρού νερού: χρώµα πορτοκαλί κίτρινο (διπλός 

δακτύλιος) 
 Σωληνώσεις προσαγωγής νερού ανάκτησης θερµότητας: χρώµα πράσινο διπλός 

δακτύλιος.  
 Σωληνώσεις επιστροφής νερού ανάκτησης θερµότητας: χρώµα πράσινο απλός 

δακτύλιος.  
 Σωληνώσεις υγρών καυσίµων: χρώµα καφέ απλός δακτύλιος 
 Σωληνώσεις ποσίµου νερού: χρώµα µπλέ απλός δακτύλιος 
 Σωληνώσεις προσαγωγής θερµού νερού χρήσης: απλός δακτύλιος µπλέ διπλός 

δακτύλιος πορτοκαλί.  
 Σωληνώσεις επιστροφής θερµού νερού χρήσης: απλός δακτύλιος µπλέ, απλός δακτύλιος 

πορτοκαλί.  
 

1.2.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
1.2.1   ΦΙΛΤΡΑ 
 
1.2.1.1  Φίλτρα νερού 

 
α) Κοχλιωτά 

 
Υλικό: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (αντοχή τουλάχιστον 2000 Kp/cm2). 
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4401 (AISI 316) 
Περιγραφή : Φϊλτρο καθαριζόµενου τύπου µε οπές διαµέτρου 0,8mm, προσαρµοζόµενο 
στα δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Πιστοποιητικό από τον Προµηθευτή. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
β) Φλαντζωτά 

 
Υλικό: Χυτοχάλυβας GS-C25 ή σφυρήλατος χάλυβας C22.8 
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4401 (AISI 316) 
Περιγραφή: Φίλτρο καθαριζόµενο τύπου µε οπές διαµέτρου 0,8mm, προσαρµοζόµενο 
στο δίκτυο µε φλάντζες κατά DIN 2633, ανυψωµένης στεγανοποιητικής επιφανείας. 
Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
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Τα φίλτρα θα είναι ορειχάλκινα για διαµέτρους µέχρι 2” βιδωτά και χυτοσιδηρά  
φλαντζωτά για µεγαλύτερες διαµέτρους.  

 
Θα αποτελούνται από το σώµα, το πώµα αφαίρεσης του φίλτρου που θα κλείνει στεγανά 
είτε µε κοχλίωση και κατάλληλο παρέµβυσµα, είτε µε φλάντζα τυφλή και κοχλίες µε την 
παρεµβολή καταλλήλου  παρεµβύσµατος  και το υλικό φιλτραρίσµατος, τύπου καλαθιού, 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο σύρµα πλεγµένο σε διαστάσεις κατάλληλες για το 
µέγεθος των σωµατιδίων των οποίων επιδιώκεται η παρακράτηση. 

 
1.3.  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
 
1.3.1  Συλλέκτες ψυχρού-θερµού νερού κλιµατισµού 

 
Οι συλλέκτες ζεστού και ψυχρού νερού θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς 
ραφή κατά DIN2448, µε τυφλές  φλάντζες. Θα έχουν υποδοχές αντίστοιχες προς τις 
σωληνώσεις που συνδέονται (µε φλάντζες), που θα προσαρµόζονται πάνω στον 
συλλέκτη µε συγκόλληση τεµαχίου σωλήνων, διαµέτρου ίσης προς τη διάµετρο της 
αντίστοιχης γραµµής, αφού προηγουµένως ανοιχτεί η κατάλληλη τρύπα. 
 
Επιπλέον των απαιτούµενων υποδοχών στον κάθε συλλέκτη θα αφαιθούν εφεδρικές 
ταπωµένες αναχωρήσεις σε πλήθος και διατοµές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης για κάλυψη µελλοντικών απαιτήσεων. 
 

1.4.   ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1.4.1  Εξαεριστικά τύπου δοχείου µε πλωτήρα 

 
Αυτά θα είναι τύπου δοχείου µε πλωτήρα, θα προσαρµόζονται  στα δίκτυα µε κοχλίωση 
Φ3/8” και θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 5atm. 

 
Το σώµα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο. 
 

1.5.  ΣΥΣΤΟΛΟ∆ΙΑΣΤΟΛΙΚΑ 
 
Για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες κατά την έναρξη και στάση λειτουργίας της 
εγκατάστασης θέρµανσης θα ήταν δυνατό να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του 
µήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολής , πρέπει κατά την διαµόρφωση των 
δικτύων να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών, ώστε να 
αποκλεισθεί η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων.  

 
Οι διατάξεις αυτές θα γίνουν  στις θέσεις  που υποδεικνύονται από τη µελέτη. 

 
Σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν, είτε τυποποιηµένα ειδικά 
εξαρτήµατα του εµπορίου σε θέσεις ορατές  και απολύτως επισκέψιµες, είτε η 
διαµόρφωση του άξονα των σωληνώσεων κατά ¨Ωµέγα¨, µε σκέλη επαρκούς µήκους για 
την παραλαβή των µετακινήσεων, είτε για µικρότερες διαµέτρους η µετατόπιση του 
άξονα του σωλήνα µε κάµψη.  
Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε 
ορισµένα σηµεία, ώστε οι µετατοπίσεις να παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις. 

  
Τα τυποποιηµένα  συστολοδιαστολικά θα είναι:  
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(α) λαστιχένια από χυτό ελαστικό νεοπρένιο ενισχυµένο µε καναβάτσο από νάυλον µε 
ενσωµατωµένες φλάντζες από γαλβανισµένο χάλυβα ή σπείρωµα  
(β) χαλύβδινα, τύπου φυσαρµόνικας χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων. 
Η κατηγορία πίεσης θα είναι είτε PN10 ή PN16. 
Για διαµέτρους µέχρι και 2’’ θα είναι κοχλιωτά µε κοχλίωση  κατά DIN 2999 και για 
διαµέτρους από 2 ½’’ και άνω θα είναι φλαντζωτά κατά DIN 2633. 
Το εύρος των θερµοκρασιών αντοχής των διαστολικών θα κυµαίνεται από -20°C έως 
+110°C. 

 
1.6.  ΑΞΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΟΛΙΚΑ 

             
Τα αξονικά διαστολικά θα είναι αξονικές διαστολικές φλάντζες ή µπρούντζινου τύπου 
xιτώνιο διαστολικό   ΡΝ 16 µε εξωτερικό προστατευτικό κάλυµµα, για οριζόντια και 
κατακόρυφη επιµήκυνση, πλήρεις µε τα αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών, βίδες, 
παρεµβύσµατα ή στεγανωτικό υλικό µε το πιστοποιητικό δοκιµής του. 

 
1.7 ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΑ 

 
Τα  αντικραδασµικά  χρησιµοποιούνται στα σηµεία σύνδεσης αντλιών ή µηχανηµάτων µε 
δίκτυα σωληνώσεων για τη µείωση των µηχανικών καταπονήσεων των σωλήνων, για 
απόσβεση θορύβου από τους κραδασµούς και για απορρόφηση µικρών αξονικών ή 
εγκάρσιων ταλαντώσεων που θα µπορούσαν να καταστρέψουν τις συνδέσεις. 
 
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 16atm και για θερµοκρασίες υγρού από –5 
έως 110οC. 
 
Τα αντικραδασµικά θα έχουν αντοχή σε υποπίεση (Vacum) τουλάχιστον 0,5atm, 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 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, εις 
τρόπον ώστε να µην µειώνεται η διατοµή διέλευσης των ρευστών. 

 
1.8. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΤΙ∆ΟΝΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

 
Θα είναι ελαστικοί, συµπαγείς, κατάλληλοι για τις θερµοκρασίες του θερµού και του 
ψυχρού νερού, και θα αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 8 bar. Οι φλάντζες των ελαστικών 
σωλήνων είναι ενσωµατωµένες στην ελαστική µάζα του σωλήνα. 
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2.        ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
2.1      Όργανα διακοπής ροής 
 
2.1.1.  Συρταρωτές βάνες (Gate valves) 

 
Οι βάνες αυτές τοποθετούνται σε θέσεις που απαιτούν το δίκτυο να είναι ανοικτό ή 
κλειστό (ON-OFF) χωρίς ρύθµιση. 

 
α) Κοχλιωτές 

 
Yλικά: 
Σώµα, Σύρτης και Κάλυµµα : Σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Βάκτρο και λοιπά µεταλλικά µέρη: Πρεσσαριστός ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Στεγάνωση: ΝΑ1030Gr (ελεύθερη αµιάντου) κατάλληλη για θερµοκρασίες έως 180 oC 
Χειροστρόφαλος: Σκληρό ντουραλουµίνιο Al-Si12, εποξειδικά βαµµένο κόκκινο 
(RAL3000) µε ένδειξη ανοιχτό-κλειστό. 
Αποφρακτική ικανότητα : ΡΝ16 

 
Περιγραφή: Σύρτης µη ανυψουµένου βάκτρου.   

            Σύνδεση στα δίκτυα µε σπείρωµα κατά DIN 2999. 
            Πίεση υδροστατικής δοκιµής:   Κελύφους: 25bar, Εδρας:18bar  

Ενδεικτικός τύπος: CIM70. 
 

β) Φλαντζωτές 
 

Yλικά: 
Σώµα και Κάλυµµα : Χυτοχάλυβας G S-C25ή σφυρήλατος χαλ. C22-8. 
Βάκτρο   : Ανοξ. Χάλυβας Χ20 Gr13 
Σύρτης   : Ανοξ. Χάλυβας 
Εδρες   : Σκληρυµένος ανοξείδωτος χάλυβας 18/8 
Χειροστρόφαλος : Χυτοσίδηρος GG20 
Τύπος φλαντζών : DIN 2633 µε ανυψούµενη επιφάνεια στεγάνωσης 
∆ιαστάσεις  : κατά DIN 3202 
Αποφρακτική ικανότητα : ΡΝ16 
Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2. 

 
Περιγραφή: Σύρτης ανυψουµένου βάκτρου, σταθερού χειροστροφάλου µε εξωτερικούς 
στυπιοθλίπτες και κοχλιωτό κάλυµµα και αντικαθιστώµενο δακτύλιο έδρας. 
Οι βάννες αυτές τοποθετούνται σε θέσεις που απαιτούν το δίκτυο να είναι ανοικτό ή 
κλειστό (ON-OFF) καθώς και για λειτουργία στραγγαλισµού, από τη διάµετρο των 2 ½’’ 
και άνω. 

 
Οι βάνες θα είναι συρταρωτές τύπου ελαστικής έµφραξης. Θα είναι µε σώµα από ελατό 
χυτοσίδηρο SG400-15,   φλαντζωτές µε συρταρωτό διάφραγµα επίσης από ελατό 
χυτοσίδηρο SG400-15  και άξονα από ανοξείδωτο  χρωµιούχο χαλύβα. Το διάφραγµα θα 
κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής του και θα είναι πλήρως επενδεδυµένο µε 
ελαστικό.   

 
Η πίεση λειτουργίας και διακοπής των τους θα είναι 16atm για θερµοκρασία νερού µέχρι 
120οC. 
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2.1.2.  Σφαιρικές βάνες (Ball valves) 

 
Οι σφαιρικές βάνες  τοποθετούνται όπου στο δίκτυο είναι αναγκαία η πλήρης απόφραξη 
και µέχρι διαµέτρου 4″. 

 
Μέχρι και τη διάµετρο των 3″ θα είναι βιδωτές 3 τεµαχίων, ενώ από τη διάµετρο των 4″ 
και άνω θα είναι φλαντζωτές 2 τεµαχίων. 

 
Ειδικότερα: 
 
α) 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 
 
α) 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 

 
Οι σφαιρικές βάνες  τοποθετούνται όπου στο δίκτυο είναι αναγκαία η πλήρης απόφραξη 
και µέχρι διαµέτρου 2″. 

 
Οι βάνες θα είναι βιδωτές µε σώµα από φωσφορούχο ορείχαλκο , αντοχής σε εφελκυσµό 
2.000kg/εκ2 τύπου GUN METAL και εσωτερικό µηχανισµό, σφαιροειδές στρεπτό 
διάφραγµα, από ανοξείδωτο χάλυβα, µε παρέµβυσµα στεγανότητας από TEFLON. 

 
Η πίεση λειτουργίας και διακοπής  τους θα είναι 10atm για θερµοκρασία νερού 120οC 
ενώ η περιστροφή του βάκτρου από θέση ΑΝΟΙΚΤΟ σε ΚΛΕΙΣΤΟ θα είναι 90ο. 

 
2.1.3.  Βάνες τύπου πεταλούδας (Butterfly valves) 

 
Υλικό: 

 
Σώµα:  Χυτοσίδηρος GG25  
∆ίσκος: Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 431  
Αξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 431  
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Επικάλυψη: EPDM 
 

Περιγραφή: 
 

Βαλβίδα τύπου φλάντζας (lug) µε οπές διέλευσης κοχλιών. 
Για διαµέτρους D<= DN150 η λειτουργία γίνεται µέσω µοχλού περιστροφής, ενώ για 
διαµέτρους D>DN150 µέσω χειροστροφάλλου και µειωτήρα. 
Το εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας της βάνας είναι –40-120 oC. 

 
Ονοµαστική πίεση ΡΝ16 µε ένδειξη θέσης. Σύνδεση µε φλάντζες κατά DIN 2633 µε 
ανυψωµένη επιφάνεια στεγανότητας . Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µέσω της 
εσωτερικής ελαστικής επικάλυψης και της τελικής επαφής µετάλλου µε µέταλλο. 
Εξωτερικό τελείωµα εποξειδική επικάλυψη . Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
 

2.1.4.  Κρουνοί εκκένωσης 
 
Θα είναι ορειχάλκινοι µε αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκένωσης θα 
φέρουν σπείρωµα και πώµα, έτσι ώστε µετά την αφαίρεση του πώµατος να µπορεί να 
κοχλιωθεί εύκαµπτος σωλήνας για σύνδεση µε την αποχέτευση. 

   
2.2.  Όργανα ρύθµισης και ελέγχου ροής 
 
2.2.1 Ρυθµιστικές βαλβίδες (Balancing valves) 

 
Τύπος: Globe Valve 
Λειτουργία: Κατάλληλη για ρύθµιση παροχών κυκλωµάτων µε δυνατότητα ακριβούς 
ρύθµισης (τέσσερις πλήρεις περιστροφές), για αποµόνωση κυκλωµάτων χωρίς να χάνεται 
η θέση ρύθµισης και για µέτρηση της πτώσης πίεσης και παροχής. 
Χαρακτηριστικά: Λογαριθµική καµπύλη για την περιοχή ανοίγµατος 0÷60% 
Ευθύγραµµη καµπύλη για 60 ÷ 100% 
Παρελκόµενα :  
Αναµονές µέτρησης πίεσης και στις δύο πλευρές, πριν και µετά την έδρα στραγγαλισµού. 
Ακριβής προσδιορισµός της θέσης ρύθµισης µε δυνατότητα ασφάλισης. 
Γραφική παράσταση για τον προσδιορισµό της παροχής µέσω της διαφοράς πίεσης. 
H κατηγορία πιέσεως θα είναι PN10. 
Οι βαλβίδες µέχρι και τη διάµετρο των 2’’ θα είναι κοχλιωτές, ενώ από τη διάµετρο των 
2’’ και άνω θα είναι φλαντζωτές. 
Θα έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πάνω στο βολάν του χειροστροφάλου των 
µετρούµενων πιέσεων. 

 
α) Κοχλιωτές 
Yλικά: 
Σώµα, έδρα, βάκτρο και κάλυµµα: κράµα ορείχαλκου (Αmetal C) σύµφωνα µε το BS 
5154 Alloy B 
Στεγάνωση έδρας: EPDM O-ring κατάλληλο για θερµοκρασίες έως 120 oC 
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας : 120 oC 
Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας : -20 oC 
Τα σπειρώµατα των βαλβίδων θα είναι σύµφωνα µε το ISO 228, ενώ το µήκος των 
σπειρωµάτων σύµφωνα µε το ISO7. 

 
β) Φλαντζωτές 
Yλικά: 
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Σώµα : Χυτοσίδηρος  EN-GJL-250 σύµφωνα µε την EN1561 και το ISO 185 Grade 250, 
Hardness class HB215. 
Κάλυµµα, βάκτρο και άξονας ρύθµισης : κράµα ορείχαλκου (Αmetal C) σύµφωνα µε  το 
BS 5154 Alloy B 
Στεγάνωση έδρας : EPDM O-ring κατάλληλο για θερµοκρασίες έως 120 oC 
Βίδες καλύµµατος : Χρωµιούχος χάλυβας             :  
Χειροστρόφαλος : Πλαστικός από Polyamide. 
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας : 120 oC 
Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας : -10 oC 
∆ιαστάσεις σύµφωνα µε τα ISO5752 series1, BS2080. 
Οι διάµετροι DN200-300 έχουν κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κατά BS2789 και 
χειροστρόφαλο από αλουµίνιο. 

 
Οι δοκιµές πίεσης των βαλβίδων θα εκπληρούν τις απαιτήσεις του ISO5208. 
Οι βαλβίδες θα ικανοποιούν και τα ISO 9001 και ISO 14001 που αφορούν τη διασφάλιση 
ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
2.2.2  Στραγγαλιστικές βαλβίδες (Globe valves) 

 
Οι βάνες αυτές τοποθετούνται σε θέσεις όπου είναι επιθυµητή η ρύθµιση ροής 
χειροκινήτως. 

 
α) Κοχλιωτές 

 
Yλικά: 
Σώµα: Χυτός ορείχαλκος κατά το BS1400-LG2 ( Cu85/Sn5/Zn5/Pb5). 
Κάλυµµα: Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Βάκτρο και λοιπά µεταλλικά µέρη: Πρεσσαριστός ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Στεγάνωση: ΝΑ1030Gr (ελεύθερη αµιάντου) κατάλληλη για θερµοκρασίες έως 180 oC 
∆ίσκος: Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Χειροστρόφαλος: Σκληρό ντουραλουµίνιο Al-Si12, εποξειδικά βαµµένο κόκκινο 
(RAL3000) µε ένδειξη ανοιχτό-κλειστό. 
Αποφρακτική ικανότητα : ΡΝ16 

 
Περιγραφή: Σύνδεση στα δίκτυα µε σπείρωµα κατά DIN 2999. 

            Πίεση υδροστατικής δοκιµής:   Κελύφους: 25bar, Εδρας:18bar  
Ενδεικτικός τύπος: CIM75 

 
β) Φλαντζωτές 

 
Υλικά: 

 
Σώµα και κάλυµα : Χυτοχάλυβας GS-C25 ή σφυρήλατος χάλυβας C22-8 
∆ίσκος   : Ανοξ. Χάλυβας Χ20 Gr13 µε σκληρυµένες επιφάνειες 
Χειροστρόφαλος : Χυτοσίδηρος GG20 

 
Περιγραφή: 

 
Εξωτερικοί στυπιοθλίπτες , κοχλιωτό κάλυµµα, φλάντζες κατά DIN 2633 µε ανυψούµενη 
επιφάνεια στεγάνωσης. 
Αντικαθιστώµενος δακτύλιος έδρας 
Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
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∆ιαστάσεις: κατά DIN 3202 
Αποφρακτική ικανότητα: ΡΝ 16.  
 
2.2.3 Τρίοδος ρυθµιστική βαλβίδα  
 
α. Υλικό:  
 Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (ελάχιστη αντοχή 2000 Kp/cm2) 
 Eδρα: Βάκτρο και σώµα στραγγαλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα. Στεγάνωση βάκτρου 

µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους από EPDM ή VITON. 
 Προσαρµογή στα δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
 Oνοµαστική πίεση ΡΝ 10. 
 
β. Υλικό:  
 Σώµα χυτοσίδηρου GG20, βάκτρο από ανοξείδωτο χάλυβα 
 Σώµα στραγγαλισµού Gun metal 
 Στεγάνωση βάκτρου µε διπλούς στεγανοποιητικούς δακτύλιους από EPDM ή VITON.  
 Προσαρµογή στα δίκτυα µε φλάντζες. Ονοµαστική πίεση ΡΝ 10. 
 Λειτουργία: ρύθµιση παροχής σε συσκευές σε θέση διανοµής ή ανάµιξης.  
 

2.3.     ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 
2.3.1. Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου 

 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 304 τόσο στο 
σώµα, όσο και στο κινητό διάφραγµα  και θα προσαρµόζονται στο δίκτυο µε φλάντζες. 

 
Το διάφραγµα θα κινείται κατά τον άξονα του σωλήνα και θα συγκρατείται στη θέση του 
µε ελατήριο  από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302. 

 
Η  πίεση λειτουργίας των αντεπίστροφων θα είναι 16 atm. 
 
2.3.2.   Bαλβίδες µη επιστροφής τύπου περιστρεφόµενου διαφράγµατος    

             (Swing Chech Valves) 
 

Α) Κοχλιωτές 

Υλικά: 
 
Σώµα : Φωσφορούχος χυτός ορείχαλκος (60/40) αντοχής τουλάχιστον σε 2000      
             Kp/cm2 
Κάλυµµα : Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Εδρα: EPM   
∆ίσκος: Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Στεγάνωση: ΝΑ1030Gr (ελεύθερη αµιάντου) κατάλληλη για θερµοκρασίες έως  
                   180 oC 
Περιγραφή: 
 
Βαλβίδα τύπου περιστρεφοµένου διαφράγµατος (κλαπέ), έδρα αντικαθιστώµενη 
κάλυµµα προσαρµοζόµενο µε κοχλίωση, προσαρµογή στο δίκτυο µε κοχλίωση κατά DIN 
2999. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
Πιστοποιητικό από τον προµηθευτή. 
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Ενδεικτικός τύπος: CIM80/A 

 
Β) Φλαντζωτές 
 
Υλικά: 
 
Σώµα, Κάλυµµα: Χυτοχάλυβας GS-C25 ή σφυρήλατος χάλυβας C 22.8 
Εδρα: EPDM ή FPM 
∆ίσκος: ορείχαλκος (CuZn40Pb2) 
 
Περιγραφή:  
 
Βαλβίδα τύπου περιστρεφόµενου διαγράγµατος (κλαπέ) µε αντικαθιστάµενη έδρα και µε 
κοχλιωτή προσαρµογή καλύµµατος, 
Προσαρµογή στο δίκτυο µέσω φλαντζών κατά DIN2633. 
Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
 

2.4.  Όργανα ενδείξεων 
 
2.4.1.  Μανόµετρα 

 
Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και 
κατάλληλης κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή 
µεταξύ του 1/4 και 3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-6 bar οπωσδήποτε). 

 
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα συνδέεται µε σωλήνα 1/2” µέσω 
διακόπτη BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.  

 
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις 
µετρήσεις. 

 
2.4.2. Θερµόµετρα 

 
Θα είναι υδραργυρικού τύπου εµβαπτίσεως , στην κλίµακα βαθµών Κελσίου, 
τοποθετηµένα εντός προστατευτικής ορειχάλκινης θήκης. 

 
Τα θερµόµετρα που θα τοποθετηθούν σε δίκτυο µόνο ψυχρού νερού θα πρέπει να έχουν 
κλίµακα από -10οC έως +50οC τουλάχιστον, ενώ εκείνα που θα τοποθετηθούν σε κοινά 
δίκτυα θερµού - ψυχρού θα έχουν κλίµακα -10οC έως 120οC τουλάχιστον. Η 
τοποθέτηση του θερµοµέτρου στο δίκτυο θα γίνει µέσω ορειχάλκινου θύλακα, 
τοποθετηµένου στο σωλήνα, έτσι ώστε για την αλλαγή του θερµοµέτρου να µην 
απαιτείται η διακοπή της ροής του νερού. 
 

2.4.3. ∆ιαφορικά µανόµετρα 
 
Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και 
κατάλληλης κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή 
µεταξύ του 1/4 και 3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-6 bar οπωσδήποτε). 
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Το µανόµετρο θα έχει δύο µηχανισµούς µέτρησης για την µέτρηση της διαφοράς πίεσης 
σε δύο σηµεία. 

 
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα  συνδέεται µε δύο σωλήνες 1/2” µέσω 
διακοπτών BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.  

 
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις 
µετρήσεις. 

 
Το µανόµετρο θα είναι κατάλληλο για δίκτυα νερών και θα συνδεθεί πριν και µετά από 
κάθε κυκλοφορητή ή αντλία in-line. 

 
3.         ∆ΙΚΤΥO ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
 
3.1       ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
 
3.1.1   Αεραγωγοί από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

 
1. Οι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ποιότητας 
και προδιαγραφών σύµφωνα µε: 
1.1 Τα αµερικάνικα πρότυπα : 

 
ASTM Α653 όσον αφορά τη σύσταση, την επικάλυψη, τις µηχανικές ιδιότητες και 
ASTM A924 όσον αφορά τις ανοχές διαστάσεων έλεγχο των µηχανικών ιδιοτήτων και της 
επικάλυψης. 

 
1.2 Εναλλακτικά ισχύουν τα Ευρωπαϊκά προϊόντα : 

 
ΕΝ 10142 (αντίστοιχο του Α653) 
ΕΝ 10143 (αντίστοιχο του Α924) 

 
2. Χηµική σύσταση 

 
 Η γαλβανισµένη λαµαρίνα ως κράµα των µετάλλων C, Mn, S, P, Si και Al θα έχει 

περιεκτικότητες σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα πρότυπα και οπωσδήποτε : 
 

Η περιεκτικότητα του C θα είναι < 0.15% 
Η αντοχή σε  εφελκυσµό θα είναι ≥270 N/mm² 
Η επικάλυψη ψευδαργύρου θα είναι ποιότητας τουλάχιστον G60 (Ζ18 ή το ≥180gr/m²) 
για κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους και G90 (Ζ 26 ή το ≥260gr/m²) για κατασκευές 
σε εξωτερικούς χώρους ή χώρους µε υγρασία > 70%, ή σε διαβρωτικό περιβάλλον.  
 

3.2       Εύκαµπτοι αεραγωγοί 
 
3.2.1. Εύκαµπτοι αεραγωγοί από διάτρητα φύλλα αλουµινίου µε στρώµα υαλοβάµβακα και 

φύλλο αλουµινίου εξωτερικά 
 
             Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση προς τους κύριους 

αεραγωγούς των διαφόρων κιβωτίων προσαρµογής των στοµίων, plenums,κλπ.                
 
          Υλικό:  
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Ο πυρήνας είναι από αλουµίνιο µικρού βάρους σε διάφορες στρώσεις µε ενδιάµεσο 
χαλύβδινο οπλισµό ελικοειδούς µορφής. 
Ο πυρήνας περιβάλλεται από υαλοβάµβακα υψηλής πυκνότητας (16 kg/m3) πάχους 
25mm και εξωτερικό περίβληµα από φύλλο αλουµινίου πλήρως αεροστεγές. 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη ηχοµόνωση από την ακουστική µελέτη ο 
εσωτερικός πυρήνας αλουµινίου φέρει µικροoπές, ενώ µεταξύ πυρήνα και υαλοβάµβακα 
υπάρχει λεπτό πολυεστερικό στρώµα ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση ινών 
υαλοβάµβακα στην ροή του αέρα. 
 
 Αντοχή σε θερµοκρασία:  
 Μέχρι 140οC, ενώ σε περίπτωση φωτιάς δεν εκλύουν  δηλητηριώδη αέρια. 
 
 Τοποθέτηση:  
 Η προσαρµογή των εύκαµπτων αεραγωγών σε αντίστοιχους σταθερούς γίνεται µε 
εισχώρηση του σταθερού στον εύκαµπτο και σύσφιξη µε κατάλληλο κολάρο από 
γαλβανισµένο έλασµα. 

 
4.  ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 
4.1. ∆ιαφράγµατα ρύθµισης ροής (Volume dampers) 
 
4.1.1. ∆ιαφράγµατα ρύθµισης ροής ορθογωνικών αεραγωγών (πολύφυλλα-µονόφυλλα) 

 
Γενικά 

 
Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να 
ισορροπούν το σύστηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα 
χρησιµοποιηθούν για µικρές ρυθµίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Ολα τα διαφράγµατα θα 
είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή αέρα µέσα από 
τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 5% της 
µέγιστης υπολογιζόµενης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

 
Ολα τα διαφράγµατα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα σταθεροποίησης 
της θέσης ανοίγµατος και µε δείκτη της θέσης τους. 

 
Ό,που απαιτείται τα διαφράγµατα  θα είναι ηλεκτροκίνητα. 

 
Μονόφυλλα ∆ιαφράγµατα  

 
Σε σύστηµα αεραγωγών ύψους µέχρι 300mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν µονόφυλλα 
διαφράγµατα. Το πτερύγιο θα είναι κατασκευασµένο από  ένα έλασµα κατάλληλα 
άκαµπτο. Ο χειρισµός του πτερυγίου θα γίνεται από σετ γαλβανισµένου µοχλού 
χειρισµού – µανδαλώσεως, πείρου ή άξονα περιστροφής και αντικρυστής βάσης 
ανάρτησης-περιστροφής . Για αεραγωγούς πλάτος έως και 450mm το πτερύγιο θα φέρει 
πείρους περιστροφής στα άκρα του και θα έχει πάχος 0,85min, ενώ για αεραγωγούς 
πλάτους άνω των 450mm το πτερύγιο θα φέρει άξονα περιστροφής διαµέτρου ½΄΄ και 
θα έχει πάχος τουλάχιστον 1,6mm.                        
Τα διαφράγµατα των κυκλικών αεραγωγών θα είναι µονόφυλλα, ανεξαρτήτως διαµέτρου 
αεραγωγού. Για διαµέτρους άνω των 300mm, τα διαγράµµατα θα φέρουν άξονα 
περιστροφής. 
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Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα 
 

Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιµοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ολα τα 
πολύφυλλα διαφράγµατα θα εγκαθίστανται σε εύκολα αποσυνδεόµενα τµήµατα 
αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από το χώρο κίνησης των φύλλων. Τα φύλλα 
του διαφράγµατος θα λειτουργούν µε την αρχή των αντίθετων φύλλων (opposite 
blades), εκτός αν χρειάζονται µόνο για αποµόνωση οπότε µπορούν να διαταχθούν για 
παράλληλη λειτουργία (parallel blades). 

 
Κάθε ένα φύλλο διαφράγµατος δεν θα υπερβαίνει τα 250mm σε ύψος και  θα 
αποτελείται από µία ή δύο πλάκες ελάσµατος µε ελάχιστο συνολικό πάχος 1,3mm. 
Το φύλλο θα προσαρµόζεται  άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα λειτουργίας , τα 
άκρα του οποίου θα περιστρέφονται σε βάσεις ανάρτησης – περιστροφής µε δυνατότητα 
εξωτερικού χειρισµού. 

            Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε µία κίνηση του χειριστηρίου     
            λειτουργίας θα κινεί ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό. 
 
5. ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ (fire - smoke dampers) 

 

1. Τα διαφράγµατα αποµόνωσης φωτιάς θα είναι σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς DIN και ειδικότερα µε το DIN 4102 ή τους αµερικανικούς κανονισµούς 
UL555 

 
2. Τα διαφράγµατα αποµόνωσης καπνού θα είναι σύµφωνα µε τους 
Γερµανικούς κανονισµούς ΚΤΑ 3601/DW 25414, ή τους αµερικανικούς κανονισµούς 
UL555S. 
3. Γενικά οι ιδιότητες των διαφραγµάτων καπνού και φωτιάς δεν συµπίπτουν και 
άρα το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο, εκτός αν έχουν τις συνδυασµένες ιδιότητες µε τη 
δέουσα πιστοποίηση. 

 
4. Τα διαφράγµατα φωτιάς κατασκευασµένα κατά DIN 4102 θα φέρουν 
διαφραγµατική πλάκα αποµόνωσης κατασκευασµένη από άκαυστο πυράντοχο υλικό. 
∆ιαφράγµατα φωτιάς κατά UL555 θα φέρουν αναλόγως των διαστάσεών τους µονή 
ή πολλαπλή σειρά µεταλλικών πτερυγίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα καταλλήλου 
πάχους. 

 
5. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς UL 555, τα διαφράγµατα αποµόνωσης 
φωτιάς διακρίνονται σε : 
 
• ∆ιαφράγµατα αποµόνωσης φωτιάς στατικών συστηµάτων. Εγκαθίστανται 
σε δίκτυα κλιµατισµού – αερισµού ή σε ανοίγµατα τοίχων και κλείνουν αυτόνοµα σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
• ∆ιαφράγµατα αποµόνωσης φωτιάς δυναµικών συστηµάτων. 
Εγκαθίστανται σε δίκτυα αεραγωγών κλιµατισµού – αερισµού, τα οποία βρίσκονται σε 
λειτουργία στη διάρκεια µιας πυρκαγιάς (π.χ. σε δίκτυα διαχείρισης καπνού). 
 
• ∆ιαφράγµατα συνδυασµένης χρήσης για αποµόνωση φωτιάς και 
καπνού, σε ένα σηµείο ενός δικτύου αεραγωγών. 
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6. ∆ιαφράγµατα φωτιάς στατικών συστηµάτων ενεργοποιούνται µέσω 
τηκοµένου συνδέσµου ή άλλης συσκευής ενεργοποιούµενης µε όριο θερµοκρασίας, κατά 
ελάχιστο 71°C και µέγιστο 100°C . Τα ηλεκτρικά ή πνευµατικά συστήµατα 
ενεργοποίησης θα είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε διακοπή ρεύµατος ή απώλεια πιέσεως του 
αέρα, ή άλλη βλάβη του συστήµατος, δεν θα εµποδίζει την λειτουργία του 
διαφράγµατος. 

 
7. ∆ιαφράγµατα φωτιάς δυναµικών συστηµάτων ενεργοποιούνται όπως αυτά 
των στατικών συστηµάτων, αλλά µε όρια θερµοκρασίας ελάχιστο 71°C και µέγιστο 
177°C.  

 
 

8. ∆ιαφράγµατα συνδυασµένης χρήσης για αποµόνωση φωτιάς και καπνού 
πρέπει να διαθέτουν δύο συσκευές ενεργοποίησής τους σε διαφορετικά θερµοκρασιακά 
όρια. Η πρώτη συσκευή ενεργοποιείται σε όρια θερµοκρασίας ελάχιστο 71°C και µέγιστο 
100°C, η δε δεύτερη σε όρια υψηλότερα της πρώτης και υψηλότερα αυτών που θέτει για 
ενεργοποίηση διαφραγµάτων καπνού το UL555S, µε µέγιστο τους 122°C. 

 
Με την ενεργοποίηση της πρώτης συσκευής το διάφραγµα κλείνει, επιτρέπεται όµως η 
επανενεργοποίηση του διαφράγµατος (πχ από κινητήρα) και ο έλεγχός του πλέον ως 
διαφράγµατος πυρσφαλείας γίνεται από τη δεύτερη συσκευή. Με την ενεργοποίηση και 
της δεύτερης συσκευής αποκλείεται η δυνατότητα επανενεργοποίησης του 
διαφράγµατος. Ηλεκτρικά ή πνευµατικά συστήµατα ενεργοποίησης θα είναι έτσι 
σχεδιασµένα ώστε διακοπή ρεύµατος ή απώλεια πιέσεως του αέρα, ή άλλη βλάβη του 
συστήµατος, δεν θα εµποδίζει την λειτουργία του διαφράγµατος. 

 
9. Όπου εγκαθίστανται διαφράγµατα συνδυασµένης χρήσης σε συστήµατα 
αεραγωγών ενεργητικής διαχείρησης καπνού, η θερµοκρασία τήξης των τηκτών 
συνδέσµων ενεργοποίησής τους και όποιων άλλων συσκευών θερµοκρασιακής 
ενεργοποίησής τους, θα είναι τουλάχιστον 25 οC πάνω από τη µέγιστη θερµοκρασία 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης καπνού, αλλά δεν θα υπερβαίνει τους 177 οC.  

 
10. Τα διαφράγµατα φωτιάς όταν προστατεύουν ανοίγµατα σε τοίχους, 
χωρίσµατα και δάπεδα µε δείκτη πυραντίστασης έως 3 ώρες θα έχουν πυραντοχή 1 ½ 
ώρες, ενώ αν αυτά τα δοµικά στοιχεία έχουν πυραντοχή 3 και πλέον ώρες, τότε τα 
διαφράγµατα φωτιάς θα έχουν πυραντοχή 3 ωρών 

 
11. Τα διαφράγµατα φωτιάς ή καπνού θα είναι κατάλληλα για προσαρµογή τόσο 
σε κλασικά οικοδοµικά στοιχεία (σκυρόδεµα, οπτοπλινθοδοµή) όσο και σε ελαφρά 
διαχωριστικά στοιχεία (π.χ. γυψοπετάσµατα). Η προσαρµογή τους θα γίνεται σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του DIN 4102 ή του ΝFPA 90A και των UL555 ή UL 555S αναλόγως 
του είδους του διαφράγµατος και του κανονισµού κατασκευής τους. 

 
12. Κάθε διάφραγµα φωτιάς ή καπνού θα φέρει διάταξη που θα µεταφέρει το 
σήµα ενεργοποίησής του στον κεντρικό έλεγχο, ό,που µονοσήµαντα θα αναγνωρίζεται 
(addressable). 

 
13. ∆ιαφράγµατα που θα πρέπει να κλείνουν όχι µε την τήξη του ευτήκτου 
από την φωτιά αλλά κατόπιν εντολής από το κέντρο Πυρανίχνευσης θα φέρουν 
κατάλληλο ηλεκτροµαγνητικό µηχανισµό που θα απελευθερώνει το διάφραγµα για το 
αυτόµατο κλείσιµό του και τερµατικό διακόπτη για την ένδειξη θέσης «ΚΛΕΙΣΤΟ». 
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14. Τα διαφράγµατα φωτιάς ή καπνού παραδίδονται πλήρως εγκατεστηµένα 
, συνδεδεµένα µε τα αντίστοιχα δίκτυα αεραγωγών, σε κατάσταση «ΑΝΟΙΚΤΟΝ» και σε 
κανονική λειτουργία  

 
15. Τα διαφράγµατα φωτιάς ή καπνού θα είναι προϊόντα ειδικευµένου 
εργοστασίου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας της χώρας προέλευσής 
τους και πιστοποιητικά δοκιµών. 

 
6. ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 
6.1  Ορθογωνικοί ηχοαποσβεστήρες 
 
6.1.1.  Ορθογωνικοί ηχοαποσβεστήρες µε ορυκτοβάµβακα 

 
1.Οι ηχοαποσβεστήρες (ηχοπαγίδες) αποτελούν στοιχεία του συστήµατος των   
αεραγωγών  κλιµατισµού και αποτελούνται από το εξωτερικό κέλυφος και τα εσωτερικά 
στοιχεία που κατατέµνουν τη διατοµή, ώστε ο αέρας να διέρχεται µεταξύ τους.  

 
Το κέλυφος της ηχοπαγίδας (σε µορφή αγωγού) θα είναι κατασκευασµένο από φύλλα 
γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, ποιότητας και πάχους καλύτερης ή ίσης µε αυτήν 
που προβλέπεται για αεραγωγούς αντίστοιχων διαστάσεων από τα πρότυπα της 
SMACNA. 

 
2. Τα εξωτερικά περιβλήµατα των εσωτερικών στοιχείων (ηχοαποσβεστήρων) θα 
κατασκευαστούν από φύλλα γαλβανισµένου  χαλυβδοελάσµατος.  
Το εσωτερικό ηχοαπορροφητικό υλικό θα είναι από ορυκτοβάµβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 30Kgr/m3 και συµπιεσµένο κατά τουλάχιστον 5%, για να µειωθούν τα κενά 
λόγω ταλάντωσης. Το υλικό θα είναι αδρανές και ανθεκτικό σε ζωύφια, υγρασία και για 
ταχύτητα αέρα µέχρι 20m/s. 
Τα πλευρά των εσωτερικών στοιχείων θα διαθέτουν επένδυση από στρώµα 
υαλουφάσµατος, ώστε να µην συµπαρασύρονται τεµαχίδια από το ρεύµα του αέρα σε 
υψηλές ταχύτητες (20m/s). 
 Το ηχοαπορροφητικό υλικό θα είναι κατηγορίας Α2 κατά DIN 4102.  

  
3. Ολες οι κοµµένες επιφάνειες του µεταλλικού ελάσµατος και τα σηµεία συγκόλλησης 
θα βαφούν µε χρώµα πλούσιο σε ψευδάργυρο. Ολες οι ραφές του ηχοαποσβεστήρα θα 
σφραγιστούν, ώστε να γίνουν αεροστεγείς.  

 
4. Οι ηχοαποσβεστήρες που τοποθετούνται στους αεραγωγούς, συνδέονται µε αυτούς µε 
συστολικά  κοµµάτια αεραγωγών προσαρµοζόµενων µέσω γαλβανισµένων φλαντζών.                                                                 
Η προσαρµογή των ηχοπαγίδων στα δίκτυα θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
SMACΝA που αντιστοιχούν στους αεραγωγούς αντίστοιχων διαστάσεων  και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

 
  5. Η µορφή των ηχοπαγίδων µπορεί να είναι ευθεία ή γωνιακή. 

Στις αναρροφήσεις και καταθλίψεις ανεµιστήρων θα εγκαθίστανται ειδικού τύπου  
κατάλληλες ηχοπαγίδες. 

 
6. Οι ηχοπαγίδες θα εγκαθίστανται, όπου αυτό είναι δυνατό, 3 φορές την    µέγιστη 
διάσταση του αεραγωγού µακριά από ανεµιστήρες, στοιχεία γωνίες    κ.λ.π, εξαρτήµατα. 
Οπου αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη   η πιθανή αύξηση των 
απωλειών πίεσης και η αυξηµένη στάθµη του    αναγεννόµενου θορύβου. 
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7. Η µέτρηση των ηχοαποσβεστήρων  ακολουθεί το ISO 3744 και 3740 (Acoustics 
determination 08 of sound power levels of noise sources ).  
Ο υπολογισµός της ηχοαπόσβεσης και ηχοαναγέννησης ακολουθεί το γερµανικό πρότυπο 
VDI 2081 (Noise generation and reduction in air conditioning systems). 

 
8. Οι ηχοαποσβεστήρες θα είναι προϊόντα ευφήµως γνωστού οίκου της Ελλάδας  ή της  
αλλοδαπής ειδικευµένου σε αυτές τις κατασκευές και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
ελέγχου των ικανοτήτων τους από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αυτοί εννοούνται 
εγκατεστηµένοι πλήρως και συνδεδεµένοι µε το αντίστοιχο δίκτυο αεραγωγών. 

 
9. Κάθε ηχοπαγίδα θα συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Μήκος σε χιλιοστά. 
Πλάτος σε χιλιοστά. 
Ύψος σε χιλιοστά. 
Αριθµός στοιχείων κατάτµησης.    
Πλάτος ανοιγµάτων σε χιλιοστά. 
Πλάτος στοιχείων κατάτµησης σε χιλιοστά. 
Παροχή αέρα σε κυβικά ανά ώρα. 
Αεροδυναµικός θόρυβος στη δεδοµένη παροχή. 
Ηχοαπόσβεση σε dB ανά οκτάβα. 
Μέγιστη επιτρεπόµενη αντίσταση ροής σε Pa (πτώση πίεσης) 
 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
 
7.1. Εύκαµπτες συνδέσεις 
 
7.1.1  Εύκαµπτες συνδέσεις από υαλοΰφασµα ή καµβά 

 
Οι εύκαµπτες συνδέσεις θα αποτελούνται ή θα προστατεύονται από υλικό που θα έχει 
χρόνο πυρασφάλειας τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών. Το υλικό θα έιναι τύπου 
υαλοφάσµατος ή καµβά. Το πλάτος των συνδέσεων από µεταλλικό άκρο σε µεταλλικό 
άκρο δεν θα είναι µικρότερο από 75χλστ. και όχι περισσότερο από 250 χλστ C. 

 
8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
8.1.      ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
8.1.1.  Μόνωση σωλήνων µε εύκαµπτα κογχύλια από καουτσούκ 

 
Οι σωληνώσεις του νερού θα µονωθούν για την αποφυγή θερµικών διαρροών και 
συµπυκνώσεων. 

 
Οι µονώσεις των σωληνώσεων θα γίνουν µε κογχύλια εύκαµπτα από συνθετικό 
καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δοµής σε πάχη αυξανόµενα µε την αύξηση της 
διαµέτρου του σωλήνα κατάλληλα για θερµοκρασίες ρευστού από -40oC έως +105οC.  

 
Συντελεστής αγωγιµότητας της µόνωσης µικρότερος από 0,037W/m.k(10oC) και 
0,04W/m.k(40oC) κατά DIN 52612 και συντελεστή µ≥1500 κατά DIN 52615.  
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Το υλικό µονώσεως θα είναι από άποψη πυρασφάλειας κλάσης 1 κατα ΒS 476 Part 7-
1987.  

 
Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθούν τα πάχη: 
 
Σωληνώσεις στο εσωτερικό του κτιρίου: 13mm 
Σωληνώσεις εξωτερικά του κτιρίου: 19mm 

 
 

Oι σωληνώσεις αποχέτευσης συµπυκνωµάτων των κλιµατιστικών µονάδων ή των FCU θα 
µονωθούν µε πάχος µόνωσης 9mm. 

 
Για σωληνώσεις άνω των 4” ή για επιφάνειες , αντί κογχυλίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
πάπλωµα (σε µορφή πλακών) από το ίδιο υλικό πάχους 20mm χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
Με αυτό µπορούν να µονώνονται τα διάφορα µεγάλα εξαρτήµατα των δικτύων κυρίως 
στα µηχανοστάσια. 

 
Στις περιπτώσεις όπου το κογχύλι θα φέρει σχισµή κατά την έννοια του µήκους του, οι 
επιφάνειες της σχισµής θα συνενώνονται µε κατάλληλη κόλλα σύµφωνα µε την σύσταση 
του κατασκευαστού της µονώσεως. 

             Η πρόσφυση της µόνωσης επί του σωλήνα θα εξασφαλίζεται µε ειδική κόλλα  που 
συνιστά ο κατασκευαστής της µόνωσης. 

 
Οι µονωµένοι σωλήνες εντός των µηχανοστασίων ή σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση 
να υποστούν κακώσεις, θα επικαλύπτονται µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,6mm. 
 

8.2 ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
 
8.2.1  Θερµοµονώσεις αεραγωγών 
 
8.2.1.1  Μόνωση αεραγωγών µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 

 
Η µόνωση των αεραγωγών θα γίνει µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 25 χιλ. και θα 
φέρει εξωτερικά µανδύα από αλουµινόχαρτο για στεγανοποίηση του υαλοβάµβακα. 

 
Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας της µόνωσης δεν θα είναι µεγαλύτερος από 
0,035 Kcal/mhoC. 

 
Η πυκνότητα του υαλοβάµβακα θα είναι 48Kg/m3 ενώ η αντίστασή του στη φωτιά θα 
αντιστοιχεί στην κατηγορία Α2 κατά DIN 4102. 

 
Το υλικό θα είναι πρακτικά µη αναφλέξιµο. 

 
Άλλα χαρακτηριστικά και ιδιότητες του υλικού είναι: 

 
 - Τριχοειδής απορροφηση νερού    : Μηδενική 
 - Απορρόφηση νερού (RH 96%,επί 96h,50oC) : 15% κ.β. 
 - Ικανότητα πρόσφυσης σε τραχείες επιφάνειες : πλήρης 
 - Συντελεστής θερµικής διαστολής    : 0,008-0,012 mm/moC 
 - Συρίκνωση (180οC)     : αµελητέα 
 - Συντελεστής ηχοαπορρόφησης (για πάχος 
    40mm) στα 500Ηz     : 0,30 
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 - Ειδική θερµότης (cp)    : 0,23 Wh/Kg oC 
 
 - Χηµική συµπεριφορά   : ∆εν προσβάλλεται από τα   
               χηµικά της ατµόσφαιρας, είναι χηµικά αδρανές, δε διαβρώνει µεταλλικά  
    στοιχεία δεν προσβάλλεται, από την  υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
 - Φυσιολογικές επιδράσεις   :δε σαπίζει, δεν προσβάλλεται 
         από έντοµα, µύκητες, τρωκτικά 
 

Η θερµοµόνωση των αεραγωγών ό,που δεν υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να µπει 
υαλοβάµβακας θα γίνει µε φελλοπολτό, για την αποφυγή σχηµατισµού υδρατµών. 

 
Το πάχος του φελλοπολτού θα διαµορφωθεί τόσο ώστε ο συντελεστής 
θερµοπερατότητας του µεταλλικού τοιχώµατος του αεραγωγού να κατέβει κάτω από 3 
Kcal/m2.h.oC 
 

8.2.1.2  Μόνωση αεραγωγών µε υαλοβάµβακα ή ορυκτοβάµβακα κατά ASTM 
 
Τα υλικά της θερµοµονωτικής επενδύσεως των αεραγωγών (µονώσεις) θα συµφωνούν 
µε τα παρακάτω πρότυπα και προδιαγραφές. 

 
α. Προδιαγραφές : 
ASTM – C – 916-85 (R – 1990)  : Για  κόλλες προσαρµογής της θερµοµόνωσης. 

    
 ASTM – C – 1071 – 91 :Για υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στη θερµοµόνωση και 

ηχοµόνωση των αεραγωγών 
 
             SMACNA: Κατασκευή και εφαρµογή θερµοµόνωσης. 
 

β. Πρότυπα : 
  

DIN 52612 : Για το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητος λ = 0,035     
                      Kcal/m hºC. 
 

DIN 4102 : Για την κατηγορία αντοχής σε  φωτιά η οποία δεν πρέπει να  υπερβαίνει την 
Β-1  

   
 Το υλικό της µονώσεως θα είναι αυτοσβενύµενο. 
 

Για την µόνωση των αεραγωγών θα χρησιµοποιηθούν πλάκες ή παπλώµατα από 
υαλοβάµβακα ή ορυκτοβάµβακα µε επικολληµένο φύλλο αλουµινίου. 

 
Το πάχος των πλακών ή παπλωµάτων θα είναι 25mm. Η πυκνότης των παπλωµάτων θα 
είναι τουλάχιστον 30 Κg των δε πλακών 30Kg/m³. 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 28 από 92 
 
 

8.3  Ηχοµονώσεις αεραγωγών 
 
8.3.1 Ηχοµόνωση αεραγωγών µε πλάκες υαλοβάµβακα µε ενίσχυση υαλοϋφάσµατος 

 
Οπου απαιτείται η ηχοαπορρόφηση όπως π.χ. στα αρχικά τµήµατα των αεραγωγών  πριν 
και µετά τις µονάδες ή τους ανεµιστήρες και για ένα µήκος τουλάχιστον 3,00m, οι 
αγωγοί θα µονωθούν εσωτερικά µε πλάκες υαλοβάµβακα ενισχυµένες µε υαλοϋφασµα 
ώστε το ρεύµα του αέρα να µην παρασύρει ίνες υαλοβάµβακα. 

 
Ο υαλοβάµβακας θα έχει συντελεστή ηχητικής απορρόφησης 0,39 σε 500 Hz (για µέσο 
πάχος 25mm). 

 
Το πάχος του θα είναι 25mm και  η πυκνότητά του 30Kg/m3. 

 
Ο συντελεστής δυναµικής ακαµψίας θα είναι 1,2-1,27Kg/m3. 

 
Το υλικό από άποψη πυρασφαλείας θα είναι κατηγορίας Α2 κατά DIN 4102. 

 
 Aλλες ιδιότητες και χαρακτηριστικά του υλικού είναι τα εξής: 
 
 - Τριχοειδής απορρόφηση νερού    : Μηδενική 
 - Απορρόφηση νερού (RH 95%,επί 96h,50oC) : 0,5 κ.β. 
 - Ικανότητα πρόσφυσης σε τραχείες επιφάνειες : πλήρης 
 - Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας   : 0,025Kcal/m.h.oC 
 - Συρίκνωση (180οC)     : αµελητέα 
 - Συντελεστής θερµικής διαστολής    : 0,008-0,012mm/moC 
 - µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας   : 250οC 
 - Ειδική θερµότης (cp)    : 0,23 Wh/Kg oC 
 
 - Χηµική συµπεριφορά   : ∆εν προσβάλλεται από τα   
               χηµικά της ατµόσφαιρας, είναι χηµικά αδρανές, δε διαβρώνει µεταλλικά  
    στοιχεία δεν προσβάλλεται, από την  υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
 - Φυσιολογικές επιδράσεις   :δε σαπίζει, δεν προσβάλλεται 
         από έντοµα, µύκητες, τρωκτικά 
 

8.4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ  
 

Οι µεταλλικοί καπναγωγοί των λεβήτων και H/Ζ, θα µονωθούν εξωτερικά µε ισχυρή 
πυρίµαχο µονωτική επένδυση. Η µόνωση αυτή θα γίνει µε περιτύλιξη από στρώµα 
πετροβάµβακα πάχους 8 εκ που θα δεθεί στον καπναγωγό.  
Τέλος οι καπναγωγοί θα τυλιχθούν µε χαρτόνι πάχους 1 χλστ. και θα καλυφθούν από 
πάνω µε φύλλο από γαλβανισµένη λαµαρίνα ή λαµαρίνα αλουµινίου πάχους 1 χιλ. 

 
Τα φύλλα θα είναι κυλινδραρισµένα σε διάµετρο ίση µε την εξωτερική διάµετρο της 
µόνωσης. Οι συνδέσεις θα γίνονται µε διαµόρφωση αυλακώσεων και θηλύκωµα µε 
λαµαρινόβιδες ή πριτσίνια. 
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9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  
 

9.1   KΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (Κ.Κ.Μ.) 
 

Α. Γενικά 
 
 Οι Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) θα είναι διαιρούµενες αποτελούµενες από 

επάλληλα τυποποιηµένα τµήµατα δυνάµενα να συναρµολογηθούν µεταξύ τους µε 
κοχλίες είτε στο εργοστάσιο κατασκευής τους είτε επί τόπου στο έργο. 

 
 Οι Μονάδες θα έχουν συναρµολογηθεί και θα έχουν δοκιµασθεί πρώτα στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους. 
 Οι Κλιµατιστικές Μονάδες θα είναι προϊόντα γνωστού οίκου ειδικευµένου σε τέτοιου 

είδους κατασκευές, κατασκευασµένες βάσει ∆ιεθνών Κανονισµών στους οποίους θα 
αναφέρεται ο προµηθευτής, όπως επίσης θα παραληφθούν , θα εγκατασταθούν και θα 
συντηρούνται βάσει των πιο πάνω κανονισµών. 

 
 Το κάθε ένα από τα τεµάχια θα περιέχει τα κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού 

του εξαρτήµατα, και συσκευές, οι οποίες θα περιέχονται µέσα σε µεταλλικό κέλυφος  
οµοιόµορφης κατασκευής για όλα τα τµήµατα της µονάδας. 

 Τα τοιχώµατα της µονάδος (panels) θα είναι κατασκευασµένα σε µορφή Sandwich από 
ισχυρά γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα µε εσωτερική µόνωση πετροβάµβακα, 
τουλάχιστον 80kg/m³  τέτοια ώστε  Kτοιχωµ.≤ 0,80 Watt/m2k 
 
- Το πάχος των χαλυβδόφυλλων θα είναι τουλάχιστον    1.2 mm  για το εξωτερικό 
φύλλο και 0,8 mm για το εσωτερικό. 
- Και τα δύο ελάσµατα  θα έχουν διαδοκίδες ακαµψίας από γαλβανισµένα ελάσµατα 
στραντζαρισµένα πάχους 1,5χλσ. που θα συγκολληθούν στα εξωτερικά και εσωτερικά 
φύλλα του τοιχώµατος µε σηµειακή σύντηξη (ποντάρισµα) ανά αποστάσεις µικρότερες 
από 75χλσ. ή άλλο προτεινόµενο από το κατασκευαστή τρόπο συγκόλλησης, µε 
ισοδύναµο αποτέλεσµα ακαµψίας. Η απόσταση των διαδοκίδων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
600 χλσ.  
-Το περίβληµα των τµηµάτων της µονάδας αποτελείται από σκελετό από  γαλβανισµένα 
ελάσµατα συνδεδεµένα µεταξύ τους µε κοχλίες µε την παρεµβολή ειδικών 
χυτοπρεσαριστών γωνιακών συνδέσµων από αλουµίνιο. 
-Τα διάφορα χωριστά τµήµατα της µονάδας (κιβώτια) ενώνονται µεταξύ τους µε 
περαστούς κοχλίες στον σκελετό, ενώ µεταξύ των κιβωτίων τοποθετείται αφρώδες 
στεγανοποιητικό παρέµβυσµα. 
 

 Οι κολώνες του σκελετού των κιβωτίων να είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να 
αποτελούν ταυτόχρονα και αρµοκάλυπτρα και το πάχος τους να µην είναι µικρότερο από 
1,5mm. 
 
- Η στήριξη των ανεµιστήρων /κινητήρων θα γίνεται σε ενδιάµεση κοινή βάση µε την 

παρεµβολή ελαστικών αντιδονητικών ανθεκτικών σε διάτµηση (τύπου Rubber in 
shear)   

- Το κέλυφος θα έχει πόρτες µε πλάτος ικανό προς επίσκεψη του εσωτερικού της Κ.Μ. 
Η κατασκευή τους θα είναι παρόµοια µε τα τοιχώµατα του κελύφους. 

 
Οι πόρτες θα έχουν δύο µεντεσέδες και κλείστρα και η τοποθέτησή τους θα είναι τέτοια 
ώστε να σφραγίζουν µε την πίεση του αέρα. 
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 ή θα είναι αφαιρετές αλλά µε κλείστρα ρυθµιζόµενης κοχλιωτής σύσφιξης 
εξασφαλίζοντας την επίτευξη της ζητούµενης αεροστεγανότητας.  

 
            - Τα πόδια των µονάδων ειναι από λαµαρίνα πάχους 2mm. 
 

- Η όλη κατασκευή θα βαφτεί εποξική φαινολική ρυτίνη πούδρας θερµοσκληρυµένης σε 
1800C για διάστηµα ½ h.  
 
- Ολες οι χρησιµοποιούµενες βίδες, θα ειναι γαλβανισµένες. Τα ανοίγµατα για σύνδεση 
µε τους αεραγωγούς θα έχουν προβλεφθεί από το εργοστάσιο, καθώς επίσης και τα 
µικρά ανοίγµατα για σωλήνες και καλώδια τα οποία θα φέρουν κατάλληλο 
στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο. 

 - Η ηχητική συµπεριφορά των τοιχωµάτων του κελύφους θα έχει τις παρακάτω 
αποδόσεις σχετικά µε την απώλεια στη µεταβίβαση του ήχου µετά από δοκιµές που θα 
γίνουν σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το ΑSTM 90 ή µε το ισοδύναµο ISO 
140 

  
Συχνότητα 

 ΗΖ  125 250 500 1000 2000 4000 STC 
 db  21 28 39 48 56 58 39 

 
 
 Το κέλυφος της Κλιµατιστικής Μονάδας θα είναι αυτοφερόµενο και θα αντέχει σε 

διαφορική πίεση 2,5kpa. Σ’αυτή τη διαφορική πίεση το κέλυφος θα είναι αεροστεγές και 
δεν θα δηµιουργεί βέλος κάµψης µεγαλύτερο από 1/200 του µήκους του. 

 - Το µονωτικό υλικό πλήρωσης των τοιχωµάτων θα ανήκει στην κατηγορία «άκαυστο - 
υλικό» σύµφωνα µε το BS 476 - Μέρος 2 κατηγορία 0 ή σε αντιστοιχία µε ισοδύναµο 
άλλο κανονισµό της χώρας προέλευσής του ή κλάσης Α1 κατά DIN 4102. 

 Η µονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία Τ3 σύµφωνα µε το ΕΝ 1886. 
  

Β. Τµήµατα Μονάδας  
 
 Οι Κλιµατιστικές Μονάδες θα αποτελούνται από τα  πιο κάτω τµήµατα (κιβώτια) ανάλογα 

µε την λειτουργία τους και την τοποθέτησή τους. Η κατασκευή  κάθε κιβωτίου ακολουθεί 
την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1886 

 
 Το είδος των τµηµάτων (κιβωτίων) από τα ποία συγκροτείται κάθε κλιµατιστική µονάδα 

φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα «∆ΟΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ». 
 
 α. Τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής: Περιλαµβάνει έναν ή δύο δίπλευρους φυγοκεντρικό 

ανεµιστήρα µε πολλαπλά καµπύλη πτερύγια κεκλιµένα προς τη κατεύθυνση 
περιστροφής. Τα τύµπανα των ανεµιστήρων φέρονται σε ενιαίο χαλύβδινο άξονα και 
είναι ζυγοσταθµισµένα στατικά και δυναµικά. 

 
 Ο άξονας στηρίζεται σε έδρανα µε ένσφαιρους τριβείς τύπου αυτοευθυγραµµιζόµενου, 

µε διάρκεια ζωής άνω των 40.000 ωρών λειτουργίας. 
 
 Η επιλογή των ανεµιστήρων γίνεται µε γνώµονα τη λειτουργία τους µε το χαµηλότερο 

δυνατό αριθµό στροφών και τη µικρότερη ταχύτητα εξόδου. Ετσι η ταχύτητα εξόδου 
των ανεµιστήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8.00m/s. Οι ανεµιστήρες κινούνται από 
στεγανό ηλεκτροκινητήρα 3Χ380V/50Hz, προστασίας ΙΡ 55,µέσω ζεύγους τροχαλιών µε 
ατέρµονες τραπεζοειδείς ιµάντες. Η τροχαλία του κινητήρα θα είναι µεταβλητής 
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διαµέτρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθµιση των στροφών του ανεµιστήρα σε 
περιοχή +_10% πέριξ της ονοµαστικής. Ο ηλεκτροκινητήρας θα εδράζεται σε κινητή 
βάση που επιτρέπει τάνυσµα των τραπεζοειδών ιµάντων και θα φέρει αυλακοφόρα 
τροχαλία µεταβλητής διαµέτρου.  

 Ολόκληρο το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως θα είναι τοποθετηµένο εσωτερικά της 
συσκευής. 

 
 Η επιλογή του ανεµιστήρα θα γίνει έτσι ώστε το σηµείο λειτουργίας του να ευρίσκεται 

στην περιοχή της χαρακτηριστικής καµπύλης του µε την απότοµη κλίση και οπωσδήποτε 
µακριά από το γόνυ. 

 
 Το συγκρότηµα του ανεµιστήρα - κινητήρα εδράζεται σε βάση από µεταλλικό πλαίσιο ως 

προαναφέρθηκε. Το στόµιο εξόδου του ανεµιστήρα θα συνδέεται µε το αντίστοιχο του 
κελύφους της µονάδος µέσω ευκάµπτου αεραγωγού από πλαστικοποιηµένο ύφασµα 
ανθεκτικό στην υγρασία, την θερµοκρασία και τους µικροοργανισµούς. 

 
 Ο ανεµιστήρας θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΑΜCA210. 
 β. Τµήµα θερµικής επεξεργασίας του αέρα: Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει θερµικό 

στοιχείο και ψυκτικό στοιχείο. Τα στοιχεία είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήνες µε 
πτερύγια από αλουµίνιο. Η πρόσφυση των πτερυγίων στους σωλήνες εξασφαλίζει 
πρακτικά µεταλλική συνέχεια µεταξύ σωλήνων και πτερυγίων. Τα στοιχεία θα 
τοποθετούνται µε ολίσθηση σε ανάλογους οδηγούς στο τµήµα θερµικής επεξεργασίας και 
στη κανονική τους θέση οι συλλέκτες και οι διανοµείς θα βρίσκονται στο εσωτερικό του 
εξωτερικού περιβλήµατος της συσκευής. Τα στοιχεία θα έχουν υποστεί πίεση δοκιµής 20 
ατµ. µε πεπιεσµένο αέρα, και η δοκιµή αυτή πρέπει να βεβαιώνεται από το εργοστάσιο 
κατασκευής. 

 
 Το τµήµα θερµικής επεξεργασίας θα περιλαµβάνει υγραντήρα καταιονισµού (spray type) 

αποτελούµενο από σωλήνα ή σωλήνες διανοµής νερού, τα επ’αυτών κατάλληλα 
ορειχάλκινα ακροφύσια καταιονισµού καθώς και από κυµατοειδές πλαστικό υλικό 
συγκρότησης σταγονιδίων (eliminator). 

 
 Σε όλη την έκταση του τµήµατος ύγρανσης διαµορφώνεται η δεξαµενή συγκέντρωσης 

των σταγονιδίων που δεν νεφοποιούνται και αυτών που συγκρατούνται από τα 
eliminators, η οποία κατασκευάζεται από γαλβανισµένο έλασµα. 

 
 Κάτω από το τµήµα στοιχείων (coils) θα υπάρχει λεκάνη συγκέντρωσης 

συµπυκνωµάτων, η οποία θα είναι κατασκευασµένη επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1,25 χλσ. τουλάχιστον. Η µέγιστη µετωπική ταχύτητα του αέρα στα στοιχεία δεν 
θα υπερβαίνει τα 2,5m/sec. 

 
 Οι υπολογισµοί των στοιχείων θα ακολουθούν τα προτεινόµενα στα ARI 410. 
  
 γ.  Κιβώτιο προφίλτρων 

Με φίλτρα συνθετικά σε γωνιακή ή κυµατοειδή διάταξη ώστε η ταχύτητα προσβολής του 
αέρα να είναι µικρότερη του 1,5m/sec. Ικανότητα κατακράτησης υλικών 40% κατά 
ASHRAE (Dust Spot Efficiency Percentage ASHRAE Standart 52.76) κλάσεως EU2. 

 
δ. Κιβώτιο σακκόφιλτρων µε σακκόφιλτρα  υψηλής ικανότητας συγκρατήσεως άνω του 
90% κατά ASHRAE (Dust Spot Efficiency Percentage ASHRAE Standart 52.76)  κλάσεως 
EU7 (Eurovent classification ). Κάθε τεµάχιο φίλτρου αποτελείται από το πλαίσιο και το 
διηθητικό µέσο (MEDIA). 
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 Το πλαίσιο είναι στερεό, κατασκευασµένο από πρεσσαριστό φύλλο µετάλλου, 

προστατευόµενο από οξείδωση, και µε κατάλληλη διαµόρφωση για στεγανή προσαρµογή 
των επί µέρους τεµαχίων φίλτρου. Το διηθητικό µέσο επαρκές για την εκπλήρωση των 
παραπάνω απαιτήσεων , είναι συρραµένο και σταθεροποιηµένο σε βοηθητικό στερεό 
στοιχείο για την προσαρµογή του στο πλαίσιο. 

 
 Το πλαίσιο είναι στερεό, κατασκευασµένο από τρεσαριστό φύλλο µετάλλου 

προστατευόµενο από οξείδωση και µε κατάλληλη διαµόρφωση για στεγανή προσαρµογή 
των επί µέρους τεµαχίων φίλτρου. Το διηθητικό µέσο επαρκές για την εκπλήρωση των 
παραπάνω απαιτήσεων είναι συρραµµένο και σταθεροποιηµένο σε βοηθητικό στερεό 
στοιχείο για την προσαρµογή του στο πλαίσιο.  

 
 Η συρραφή πρεπει να εξασφαλίζει στεγανότητα και αντιστήριξη των απέναντι 

επιφανειών. 
 Το κιβώτιο θα φέρει υποδοχή για διαφορικό πιεσόµετρο ενδείξεων της καθαρότητας των 

φίλτρων και για σήµανση στον αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου, όταν το ∆Ρ 
υπερβεί ορισµένο όριο που σηµαίνει ανάγκη για καθαρισµό των φίλτρων. 

 
 ε. Κιβώτιο µίξης (απλό) 
 Το κιβώτιο θα έχει στόµια για τη λήψη νωπού και ανακυκλοφορούντα αέρα µε 

πολύφυλλα διαφράγµατα  µε πτερύγια περιστρεφόµενα αντίθετα ανά δύο, ρυθµιζόµενα 
συγχρόνως µε ενιαίο µηχανισµό ( βοηθητικό κινητήρα ).                                                                                                                                                                                

 
 στ. ∆ιπλό κιβώτιο απορρίψεως του αέρα επιστροφής και µίξεως του ιδίου µε τον νωπό 

αέρα. Τα στόµια απορρίψεως επιστροφής του αέρα θα καλύπτονται µε πολύφυλλα 
διαφράγµατα, µε πτερύγια περιστρεφόµενα αντίθετα ανά δύο. Η κατασκευή θα είναι 
επιµεληµένη, ώστε τα πτερύγια στη θέση «κλειστό» να δίνουν πρακτικά µηδενική 
ποσότητα διερχόµενου αέρα, και η κίνηση των πτερυγίων να γίνεται µε τις ελάχιστες 
τριβές ( έδρανα µε τριβείς σε άκαµπτο πλαίσιο), κινούµενα µε ενιαίο µηχανισµό 
(βοηθητικό κινητήρα). 

 
 ζ. Εναλλάκτη ανάκτησης θερµότητας τύπου αέρα – αέρα για την εξοικονόµηση της 

ενέργειας (θερµαντικής ή ψυκτικής) του απορριπτόµενου αέρα µε αντίστοιχη 
προθέρµανση ή προψυξη του νωπού αέρα της µονάδος, για όσες από τις µονάδες ή 
ανακτώµενη θερµότητα για τις ακραίες συνθήκες λειτουργίας αυτής είναι σηµαντική (άνω 
των 15KW σε ψύξη ή των 35 KW σε θέρµανση). 

 
 η. Τµήµα ανεµιστήρα επιστροφής αντίστοιχο µε εκείνο του ανεµιστήρα προσαγωγής της 

παραγράφου α. ανωτέρω. 
 
 Οι µονάδες που είναι 100% νωπού αέρα δεν θα φέρουν κιβώτια απορρίψεως - µίξεως 

ούτε ανεµιστήρες επιστροφής. 
 
 Το κάθε τµήµα της µονάδας θα είναι πλήρως συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο  

κατασκευής των µονάδων που θα πρέπει να ειδικεύονται σε τέτοιου είδους κατασκευές. 
 
 Τα τµήµατα µεταξύ τους, ανάλογα µε το µέγεθος της µονάδας και την ευκολία 

προσκόµισής της θα συναρµολογηθούν είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου του έργου. 
 

Γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Οι παροχές, οι αποδόσεις και οι θερµοκρασίες που πρέπει να ικανοποιούν οι κλιµατιστικές 
µονάδες φαίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ» που συνοδεύουν τη 
µελέτη. 

 
 Οι µονάδες θα είναι πλήρως συναρµολογούµενες, εγκατεστηµένες σε πλωτή βάση, 

συνδεδεµένες µε τα δίκτυα αεραγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, σωληνώσεων ζεστού - 
κρύου νερού, νερού υγράνσεως, αποχέτευσης δοκιµασµένες και σε κατάσταση κανονικής 
και πλήρους λειτουργίας. 

 
∆. Τύποι Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων 

 
 Οι τύποι των ΚΚΜ που εγκαθίστανται και τα τµήµατα από τα οποία αποτελούνται 

φαίνονται στη µελέτη. 
 
Ε. Εγκατάσταση των κλιµατιστικών µονάδων 

 
 Οι κλιµατιστικές µονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, σε 

ειδικές βάσεις πάνω στο πλωτό διάπεδο του κάθε µηχαστασίου µέσω των αντιδονητικών 
τους στηριγµάτων. 

 
            Οι συνδέσεις των ΚΚΜ µε τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικών θα πληρούν τις 

Ε.Σ.Α., τους Ελληνικούς και ∆ιεθνείς κανονισµούς. 
 

ΣΤ. Αυτοµατισµός λειτουργίας κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων 
 
 Η λειτουργία των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και των µονάδων θέρµανσης - 

αερισµού θα είναι αυτόµατη, ώστε  να διατηρούνται συνεχώς στους  στους χώρους οι 
επιθυµητές θερµοκρασίες. 

 
 Τα οργάνα αυτοµατισµού των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων , αποτελούν µέρος του 

Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Παρακολούθησης των εγκαταστασεων του κτιρίου, 
όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο. 

 
 Η αλλαγή των συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν στους χώρους από χειµερινή σε 

θερινή περίοδο και αντιστρόφως θα γίνεται από το Κέντρο Ελέγχου. 
 
 Η περιγραφή αυτοµατισµού των ΚΚΜ φαίνεται στην περιγραφή του κεντρικού 

συστήµατος ελέγχου. 
 

Ζ. Παράδοση Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων 
 
 Για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των ΚΚΜ απαιτείται κατά την 

εγκατάσταση να ελέγχεται η πληρότητα των υλικών που συνοδεύουν τις ΚΚΜ το µέγεθος 
και η θέση των σωλήνων νερού, η θέση και τα χαρακτηριστικά της συµβατότητας των 
ηλεκτρικών παροχών σύµφωνα µε την Ελληνική πραγµατικότητα, έτσι ώστε να µην 
απαιτείται για τη θέση τους σε λειτουργία παρά µόνο η σύνδεση τους µε τα δίκτυα νερού 
και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
 Επίσης δίδεται από τον προµηθευτή ο απαιτούµενος ικανός χώρος για την διαδικασία 

συντήρησης και τον οπτικό έλεγχο ώστε να προβλέπεται η σωστή θέση από τον 
Ανάδοχο. 
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Η. ∆ιαδικασία συντήρησης  
 
 Ελέγχεται η σωστή θέση τοποθέτησης των ΚΚΜ όπως απαιτείται από τον κατασκευαστή 

ώστε να δίδεται ο ικανός χώρος για την διαδικασία συντήρησης και τον οπτικό έλεγχο. 
 
 Τέλος, µετά τον έλεγχο λειτουργίας και την τελική παράδοση στον κύριο του έργου θα 

δίνονται τα κατάλληλα έντυπα σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον στην Ελληνική µε όλα τα 
πιο πάνω χαρακτηριστικά και τις οδηγίες συντήρησης σύµφωνα µε τον κατασκευαστή.  

 
9.2  ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU) 

 
 Γενικά 
 
 Οι τοπικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) θα είναι κατάλληλες για εµφανή 

τοποθέτηση ή αφανή µέσα σε κατάλληλη πρόσθετη κατασκευή, είτε κατακόρυφα στο 
δάπεδο ή στην οροφή. 

 
 Tα FCU θα είναι σύµφωνα µε τα αµερικάνικα standards AMCA 210-74  και ASHRAE 79-78 

και συγκεκριµένα ως προς τις µετρήσεις απόδοσης θα ακολουθούν τα standards: 
 
 - Θερµοκρασιακές µετρήσεις : ASHRAE 41.1-74 
 - Mετρήσεις παροχών αέρα    : ASHRAE 41.1-78 
 - Mετρήσεις µε σωλήνα pitot   : ASHRAE 51-75 
 
 Tα στοιχεία ψύξης - θέρµανσης των FCU θα είναι σύµφωνα µε το standard ARI 410-87 

και ως προς τις δοκιµές θα ακολουθούν το Standard ASHRAE 33-78. 
 
 Κάθε µονάδα περιλαµβάνει: 
 
 α. Ενα ή δύο διπλού πλάτους - διπλής αναρροφήσεως φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες 

αθόρυβης λειτουργίας , µε ζυγοσταθµισµένα (στατικά και  δυναµικά) περιστρεφόµενα 
τύµπανα, από αλουµίνιο. Οι ανεµιστήρες κινούνται άµεσα από µονοφασικό 
ηλεκτροκινητήρα 220V/50 περιόδων, µε µέγιστο αριθµό στροφών 1450 RPM και θα ειναι 
τριών (3) ταχυτήτων. Ο ηλεκτροκινητήρας θα φέρει ενσωµατωµένο αυτόµατο 
προστασίας από υπερένταση και θα εδράζεται µαζί µε τους ανεµιστήρες σε αντιδονητική 
βάση. 

  
 β. ∆ύο στοιχεία ψύξεως κ’ θερµάνσεως από χαλκοσωλήνες µε µηχανικώς συγκολληµένα 

πτερύγια από αλουµίνιο, µε ισχυρή πρόσφυση στους σωλήνες ώστε να εξασφαλίζεται 
πρακτικά µεταλλική συνέχεια µεταξύ πτερυγίων και σωλήνων για την καλύτερη 
µετάδοση της θερµότητας. Τα στοιχεία θα είναι δοκιµασµένα σε πίεση αέρα 20 ατµ. και 
θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας εως 17.5 kg/cm2. 

 
 γ. Λεκάνη συλλογής συµπυκνωµάτων από το στοιχείο, από τις δικλείδες και από τους 

σωλήνες συνδέσεως. Η λεκάνη θα φέρει αντιοξειδωτική προστασία και θερµική µόνωση. 
 
 δ. Φίλτρο πλαστικής κατασκευής πλενοµένου τύπου. 
 
 
 ε. ∆ιακόπτες ρύθµισης λειτουργίας 
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 Η ρύθµιση θα γίνεται µε τον διακόπτη τριών ταχυτήτων, τεσσάρων θέσεων του 
ανεµιστήρα. Ενας διακόπτης “ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ” εναλλαγής της λειτουργίας του 
θερµοστάτη βολβού προβλέπεται σε κάθε µονάδα. Ο διακόπτης θα είναι  για χειροκίνητη 
επιλογή.                   

 
 στ. Θερµοστάτη βολβού 
 
 Η ρύθµιση της λειτουργίας του FCU θα γίνεται και µέσω θερµοστάτη τύπου βολβού που 

θα επιδρά στη βαλβίδα του κάθε στοιχείου. 
 
 Στην περίπτωση που οι µονάδες θα είναι οριζόντιες τύπου οροφής το σύστηµα 

διακόπτου τριών ταχυτήτων - τεσσάρων θέσεων, θερµοστάτου λειτουργίας και 
διακοπτών εναλλαγής “ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ”, θα είναι επίτοιχο και όχι επί της µονάδας, για 
την ευχέρεια των χειρισµών. Ο θερµοστάτης στην περίπτωση αυτή θα είναι χώρου ( και 
όχι βολβού). Το όλο σύστηµα χειρισµού - αυτοµατισµών θα έιναι ενσωµατωµένο σε 
καλαίσθητο κουτί κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση . 

 Τα FCU τύπου οροφής φαίνονται στα σχέδια. 
 
 Η µονάδα δαπέδου για εµφανή τοποθέτηση περιβάλλεται από κάλυµµα από 

γαλβανισµένη λαµαρίνα, άκαµπτης κατασκευής και άριστης εµφανίσεως. Το κάλυµµα 
επιχρίεται µε σαλτόχρωµα και εσωτερικά µε θερµοηχητική µόνωση. 

 
 Η στάθµη θορύβου των τοπικών  µονάδων στη µεσαία ταχύτητα λειτουργίας θα πρέπει 

να είναι χαµηλότερη από την επιτρεπτή στάθµη θορύβου όπως αναγράφεται στονπίνακα 
ηχοπροστασίας των χώρων, µεταξύ 30db και 35db. 

 
 Το κάλυµµα είναι αφαιρετό στην µπροστινή πλευρά για έλεγχο της συσκευής και φέρει 

στο άνω µέρος περσίδες προσαγωγής µε δυνατότητα ρυθµίσεως του αέρα, στα δύο άκρα 
θυρίδες για έλεγχο των συνδέσεων (παροχής ρεύµατος και σωληνώσεων) και για 
χειρισµό της µονάδας. Εάν η µονάδα δαπέδου ενταχθεί στην επίπλωση του χώρου, δεν 
θα φέρει µεταλλικό κέλυφος  αλλά θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα στόµια 
προσαγωγής - επιστροφής αέρα κατάλληλα για την τοποθέτηση επί του επίπλου. 

 
 Οι µονάδες ανεµιστήρα - στοιχείου θα είναι βιοµηχανικά προϊόντα εργοστασίου 

εξειδικευµένου στην παραγωγή τέτοιων µονάδων και θα είναι πλήρως συναρµολογηµένες 
από το εργοστάσιο κατασκευής τους ωστε να µην χρειάζεται παρά µόνο η σύνδεσή τους 
µε τα δίκτυα νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοµατισµών. Οι µονάδες θα 
συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και νοούνται πλήρως 
εγκατεστηµένες στο έργο, συνδεδεµένες µε τα ως άνω δικτύα, δοκιµασµένες και µε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
 Οι τοπικές κλιµατιστικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου επιλέγονται να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των χώρων σε λειτουργία στη µεσαία ταχύτητα. 
 
 Θερµοκρασίες νερού  
 
 Θέρος : 7οC / 12oC 
 Χειµώνας : 80οC/65oC 
 

9.3.     ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ CCAC 
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H µονάδα θα έχει περίβληµα κελύφους από χαλυβδοέλασµα 1,2 χιλιοστό βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή και επενδυµένο µε ειδική ακουστική και θερµική µόνωση. 
αφαιρετά πάνελ από χαλυβδοέλασµα 1,2 χλστ βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή και 
επενδυµένα µε ειδική ακουστική και θερµική µόνωση αυτοσβηνόµενη σε περίπτωση 
φωτιάς και χωρίς ίνες ή σκόνες. Το εµπρόσθιο πάνελ αφαιρείται εύκολα µε 
ταχυσυνδέσµους. Εσωτερικό κινητό πάνελ επενδυµένο µε ακουστική µόνωση 
προστατεύει το τµήµα του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα  και επιτρέπει να λειτουργήσει 
αυτόνοµα ακόµη και µε την αφαίρεση του εξωτερικού πάνελ για λόγους τεχνικής 
επιθεώρησης. Φίλτρο από αυτοσβηνόµενο µέσον, αποδόσεως EU2, τοποθετηµένο σε 
µεταλλικό σκελετό και µε δυνατότητα εµπρόσθιας αφαίρεσης. 
Ο Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας θα είναι από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, διπλής 
αναρρόφησης µε εµπρός κεκλιµένα πτερύγια και ενσωµατωµένο τον κινητήρα επάνω 
στον  άξονα κίνησης.  
Η µονάδα θα περιλαµβάνει και τα ακολουθα : 
Αισθητήριο ροής του αέρα, για σήµανση απώλειας ή έλλειψη ροής. 
Ψυκτικό στοιχείο από χαλκοσωλήνες εκτονωµένους σε πτερύγια αλουµινίου, µε µεγάλη 
επιφάνεια  τοποθετηµένη στην  αναρρόφηση του ανεµιστήρα για οµοιόµορφη κατανοµή 
του αέρα. Ακόµη περιλαµβάνει ανοξείδωτη λεκάνη συµπυκνωµάτων και ευλύγιστη 
σωλήνα για την απορροή των συµπυκνωµάτων. 
Ηλεκτρικό µεταθερµαντικό στοιχείο µε ενιαία στοιχεία τύπου πτερυγίου από αλουµίνιο µε 
θερµοστάτη ασφαλείας σε περίπτωση υπερθέρµανσης, που κόβει την παροχή ρεύµατος 
και δίδει σήµανση βλάβης. 
Υγραντής ατµού τύπου βρασµού δια  ηλεκτροδίων µε προοδευτική ρύθµιση της εξόδου 
του ατµού και αυτόµατο έλεγχο της σκληρότητας του νερού ώστε να διασφαλίζει 
επιτυχή λειτουργία σε σχεδόν οποιοδήποτε µη επεξεργασµένο νερό. 
Ηλεκτρικός πίνακας σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC, τοποθετηµένος σε ανεξάρτητο 
διαµέρισµα αποµονωµένο από την ροή του αέρα και περιλαµβάνει µετασχηµατιστή 
220/24 V, διακόπτη κύριας τροφοδοσίας, µικροαυτόµατους, ρελέ µε θερµικό. 
Ψηφιακή µονάδα ελέγχου που παρέχει υψηλής ακρίβειας αυτόµατο έλεγχο θερµοκρασίας 
και σχετικής. υγρασίας και ταυτόχρονα παρέχει µια πλήρη εικόνα αναλογικών µετρήσεων 
και βλαβών του συστήµατος επάνω στην οθόνη από LCD. 
Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι η µονάδα αυτού του τύπου θα µπορεί να ελέγχεται από 
το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (BMS).   
 
Περιλαµβάνει επίσης τις πιο κάτω λειτουργίες: 
• Αυτόµατη εκκίνηση µετά από διακοπή / επαναφορά ρεύµατος 
• Αυτόµατη εναλλαγή λειτουργίας της διαδοχής των συµπιεστών οµοιόµορφη  
εργασία ωρών λειτουργίας. 
• Έλεγχος των εκκινήσεων  συµπιεστών  για να περιοριστεί η συχνότητα 
• Εκκίνηση συµπιεστή σε περιβάλλον χαµηλών θερµοκρασιών µε έλεγχο στροφών 
του ανεµιστήρα του συµπιεστή. 
• Μονάδα ελέγχου σχετικής. υγρασίας ελέγχει τον υγραντήρα ατµού και
 διατηρεί την περιεκτικότητα των αλάτων στον βραστήρα νερού στο βέλτιστο 
επίπεδο αποστραγγίζοντας την σωστή ποσότητα νερού όταν απαιτείται και χωρίς συνεχή 
διαρροή νερού στην  αποχέτευση. 
• ∆είχνει την παρούσα κατάσταση λειτουργίας  µε την µορφή LED υψηλής 
φωτεινότητας, και  όλες τις µετρήσεις των αισθητηρίων  θερµοκρασίας και υγρασίας 
αλλά και τις  παραµέτρους και τις µεταβλητές του συστήµατος αµέσου ψηφιακού 
ελέγχου. 

 
10. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
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10.1. ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
 

∆ιακρίνονται µε βάση την κατασκευή τους στους εξής:  
        
 Α)   Ελικοειδούς τύπου  (propeller) για εφαρµογές µε απαιτήσεις µικρών    
  στατικών πιέσεων και ελεύθερης ροής αέρα.      
Θα έχουν δύο ή περισσότερα απλά πτερύγια  προσκολληµένα σε σχετικά  
µικρή πλήµνη.Ο άξονας του ανεµιστήρα προσαρµόζεται σε κατάλληλο κυκλικό στόµιο ή    
εσωτερικό κυκλικό δακτύλιο. 
 
Β)  Σωληνωτού τύπου (tubeaxial) για εφαρµογές µε απαιτήσεις µεγαλύτερων 
στατικών πιέσεων από τις αντίστοιχες των ανεµιστήρων ελικοειδούς τύπου.  
Η πτερωτή των ανεµιστήρων αυτών βρίσκεται εντός κυλινδρικού κελύφους. 
Το διάκενο των χειλέων των πτερυγίων θα είναι ελλατωµένο δεδοµένης της µεγαλύτερης 
ταχύτητας κίνησης των άκρων των πτερυγίων (χειλέων). Οι  ανεµιστήρες  θα φέρουν 
τέσσερα έως οκτώ πτερύγια είτε απλά είτε  ιδιαίτερης αεροδυναµικής κατασκευής 
(airfoil).  
 
 Γ)  Σωληνωτού τύπου µε οδηγά πτερύγια (vaneaxial) για εφαρµογές µε 
απαιτήσεις µέσων και υψηλών στατικών πιέσεων. Η πτερωτή των ανεµιστήρων βρίσκεται 
εντός κυλινδρικού κελύφους, ενώ το διάκενο των χειλέων των πτερυγίων θα είναι 
ελαττωµένο. 
  Τα πτερύγια των ανεµιστήρων αυτών  είναι είτε σταθερά είτε ρυθµιζόµενα, ενώ η 
πλήµνη τους  είναι µεγαλύτερη από το µισό του κύκλου των χειλέων των πτερυγίων.  
  Ο τύπος αυτός των ανεµιστήρων φέρει προσαρµοσµένη  στο κέλυφος ειδική διάταξη 
οδηγών πτερυγίων ανάντι ή κατάντι του άξονα, τα οποία προσδίδουν  αυξηµένη 
ικανότητα σε στατική πίεση, µεγαλύτερη απόδοση και καλύτερα χαρακτηριστικά 
θορύβου. 
Για µεγάλες αποδόσεις οι ανεµιστήρες φέρουν πτερύγια ιδιαίτερης αεροδυναµικής 
κατασκευής (airfoil).  
 
1.  Η κατασκευή των αξονικών ανεµιστήρων οι αποδόσεις ,  οι δοκιµές και η 
παραλαβή τους γίνεται σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς: 
 
• ANSI/ASHRAE Standard 51 
• ANSI/ASHRAE Standard 210 ή 
• ΙSO 5801/1997 
• BS 848 Part 2  ή ASHRAE Standard 68/AMCA Standard 330 (όσον αφορά τα 
ακουστικά χαρακτηριστικά). 
• BS 848 Part 1β 
 
2. Το κέλυφος κατασκευάζεται από λαµαρίνα  και υφίσταται ισχυρή αντιδιαβρωτική 
προστασία. Οι ανεµιστήρες θα έχουν αντίστοιχη τυποποίηση γι’αυτό. 
 
Εφόσον οι ανεµιστήρες χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση καπνού θα έχουν αντίστοιχη 
πιστοποίηση γι αυτή τη χρήση 

 
10.2. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ FAN SECTION 

 
Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα τύπου FAN SECTION µε µονοφασικό ή τριφασικό 
ηλεκτροκινητήρα, µε περίβληµα κατασκευασµενο από ισχυρά εν θερµώ γαλβανισµένα 
χαλυβδοελάσµατα, ή σκελετό από ανοδειωµένο προφίλ αλουµινίου και τοιχώµατα 
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(PANELS) µε εσωτερική θερµοηχητική µόνωση, που ανοιγοκλείνουν  εύκολα πάνω σε 
ειδική βάση, που φέρει αντιδονητικά και συνδέεται µε το περίβληµα µέσω ελαστικού 
συνδέσµου.Είναι φυγοκεντρικός, διπλής αναρρόφησης, µε πτερύγια κεκλιµένα από τα 
εµπρός, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος, κινούµενος απ’ ευθείας από 
µονοφασικό ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων. 
 
Υλικά εγκαταστάσεως. 
Κάθε ανεµιστήρας θα συνοδεύεται από βραχέα εύκαµπτα τεµάχια αεραγωγών από 
ανθεκτικό ύφασµα, για τήν σύνδεση τών αντίστοιχων στοµίων του πρός τούς 
αεραγωγούς αναρροφήσεως και καταθλίψεως. 
 
Αποδόσεις φυγοκεντρικών ανεµιστήρων. 
Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα έχουν αποδεκτά χαρακτηριστικά αποδόσεων. 
 
Εγκατάσταση τών φυγοκεντρικών ανεµιστήρων. 
Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα εγκατασταθούν στίς θέσεις πού καθορίζονται στά 
σχέδια. Στήν εγκατάσταση τους θά περιλαµβάνονται :  
  
α.Γιά αυτούς πού θά τοποθετηθούν στά δάπεδα θά παρεµβληθούν δύο σιδηροδοκοί, 
κατάλληλα στερεωµένοι, πάνω τους στούς οποίους θά στερεωθούν τα αντιδονητικά 
στηρίγµατα. 
 
β.Γι' αυτούς πού θά κρεµαστούν από τήν οροφή, θά κατασκευαστεί σιδηροκατασκευή 
πάνω στήν οποία θά στερεωθούν τά αντιδονητικά στηρίγµατα. 

 
 11. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ( 

ΜULTI SPLIT)  
 

Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο 
τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα 
(Evaporator), θα βρίσκεται  µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει 
τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensing unit),θα εγκατασταθεί στο 
ύπαιθρο.Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του 
ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 
 
Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 
Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης 
λειτουργίας. 
Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη συγκέντρωσης των συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω 
σ'αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. 
Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. 
 
Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό. 
 
Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της επίβλεψης. 
 
Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 
Τον συµπιεστή, ψυκτικού µέσου R410 µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 
Τον αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 
∆οχείο συλλογής υγρού ψυκτικού µέσου. 
Σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. 
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Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική 
σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού. 
 
Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση 
είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις .  
 
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 
 
Οι σωληνώσεις µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τµήµατος κάθε µονάδας θα είναι 
χάλκινες και µονωµένες σ'όλο το µήκος τους. 
 
Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου : 
 
 -  ∆ιακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. 
 
 - Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία ανεµιστήρα µόνο - OFF. 
 
 - Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρους ή  χειµώνα. 
 
Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται, είτε πάνω στο κέλυφος της εσωτερικής µονάδας, 
είτε σε remote control.  
Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
 
- Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας µε στηρίγµατα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης). 
 
- Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (Condensing unit) στο δάπεδο, πάνω σε 
µεταλλική βάση τύπου (Π) ή σε βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) . 
 
- Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας, και η µόνωσή τους. 
 
- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
 
- Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού 
λιπαντικού ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών). 
 
- Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Σε αυτές τις µονάδες οι αποστάσεις σωληνώσεων που τηρούνται µεταξύ εξωτερικής και 
εσωτερικής µονάδας ανάλογα µε την ψυκτική ισχύ είναι: 
 
Ελάχιστο αποδεκτό µήκος σωληνώσεων :60m 
Ελάχιστο αποδεκτό µήκος κάθε σωλήνα :25m  
Ελάχιστη αποδεκτή υψοµετρική διαφορά:10m 
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12. ΣΤΟΜΙΑ 
 
12.1 ΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΡΙΛΛΙΑΣ 
 
12.1.1 Επίτοιχα στόµια προσαγωγής αέρα τύπου γρίλλιας µε κάθετα ρυθµιζόµενα πτερύγια 

και διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 

Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος µε κάθετα ρυθµιζόµενα πτερύγια αεροδυναµικής 
διατοµής για τη ρύθµιση της διασποράς του αέρα. Έκαστο πτερύγιο περιστρέφεται σε 
ιδιαίτερο άξονα περιστροφής ανεξάρτητα από τα λοιπά πτερύγια. 

 
Κάθε στόµιο θα φέρει εσωτερικά πολύφυλλο διάφραγµα για τη ρύθµιση της ποσότητας 
του αέρα, χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 

  
Τα πτερύγια του διαφράγµατος κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό έκαστο αντίστροφα προς 
τα δύο εκατέρωθεν. 

 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 

 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 

 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.1.2 Επίτοιχα στόµια προσαγωγής αέρα τύπου γρίλλιας µε οριζόντια ρυθµιζόµενα πτερύγια 
και διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος µε οριζόντια ρυθµιζόµενα πτερύγια αεροδυναµικής 
διατοµής για τη ρύθµιση της διασποράς του αέρα. Έκαστο πτερύγιο περιστρέφεται σε 
ιδιαίτερο άξονα περιστροφής ανεξάρτητα από τα λοιπά πτερύγια. 

 
Κάθε στόµιο θα φέρει εσωτερικά πολύφυλλο διάφραγµα για τη ρύθµιση της ποσότητας 
του αέρα, χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 

  
Τα πτερύγια του διαφράγµατος κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό έκαστο αντίστροφα προς 
τα δύο εκατέρωθεν. 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 

 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
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Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.1.3 Επίτοιχα στόµια προσαγωγής αέρα τύπου γρίλλιας µε διπλή σειρά ρυθµιζόµενων 
πτερυγίων και διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος µε διπλή σειρά  πτερυγίων αεροδυναµικής διατοµής για 
τη ρύθµιση της διασποράς του αέρα. Έκαστο πτερύγιο περιστρέφεται σε ιδιαίτερο άξονα 
περιστροφής ανεξάρτητα από τα λοιπά πτερύγια. 

 
Κάθε στόµιο θα φέρει εσωτερικά πολύφυλλο διάφραγµα για τη ρύθµιση της ποσότητας 
του αέρα, χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 

  
Τα πτερύγια του διαφράγµατος κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό έκαστο αντίστροφα προς 
τα δύο εκατέρωθεν. 

 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 

 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 

 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.1.4 Επίτοιχα στόµια προσαγωγής αέρα τύπου γρίλλιας µε διπλή σειρά ρυθµιζόµενων 
πτερυγίων µε κιβώτιο τύπου Plenum 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος µε διπλή σειρά  πτερυγίων αεροδυναµικής διατοµής για 
τη ρύθµιση της διασποράς του αέρα. Έκαστο πτερύγιο περιστρέφεται σε ιδιαίτερο άξονα 
περιστροφής ανεξάρτητα από τα λοιπά πτερύγια. 
 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά σε κιβώτια από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
αναλόγων διαστάσεων, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το κιβώτιο συνδέεται µε τον 
κυρίως αεραγωγό µε τεµάχιο εύκαµπτου µεταλλικού αεραγωγού κυκλικής διατοµής. 
 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
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Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

  
12.2 ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΓΡΙΛΛΙΑΣ 
 
12.2.1 Επίτοιχα στόµια επιστροφής αέρα τύπου γρίλλιας µε κάθετα ρυθµιζόµενα πτερύγια 

και διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος, µιας σειράς ρυθµιζόµενων πτερυγίων αεροδυναµικής 
διατοµής καθέτων στη µεγάλη διάσταση του αεραγωγού και µε εσωτερικό πολύφυλλο 
διάφραγµα ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα.  
 
Κάθε πτερύγιο του διαφράγµατος περιστρέφεται αντίστροφα προς τα δύο εκατέρωθεν. 
Τα πτερύγια κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 
 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 
 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.2.2.  Επίτοιχα στόµια επιστροφής αέρα τύπου γρίλλιας µε οριζόντια ρυθµιζόµενα πτερύγια 
και διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος, µιας σειράς ρυθµιζόµενων πτερυγίων αεροδυναµικής 
διατοµής παραλλήλων στη µεγάλη διάσταση του αεραγωγού και µε εσωτερικό 
πολύφυλλο διάφραγµα ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα.  
Κάθε πτερύγιο του διαφράγµατος περιστρέφεται αντίστροφα προς τα δύο εκατέρωθεν. 
Τα πτερύγια κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
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12.2.3. Επίτοιχα στόµια επιστροφής αέρα τύπου γρίλλιας µε σταθερά πτερύγια και 
διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος, µιας σειράς σταθερών πτερυγίων αεροδυναµικής 
διατοµής παραλλήλων ή καθέτων στη µεγάλη διάσταση του αεραγωγού και µε εσωτερικό 
πολύφυλλο διάφραγµα ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα.  
Κάθε πτερύγιο του διαφράγµατος περιστρέφεται αντίστροφα προς τα δύο εκατέρωθεν. 
Τα πτερύγια κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

 
12.2.4.  Επίτοιχα στόµια επιστροφής αέρα τύπου γρίλλιας µε σταθερά πτερύγια και 

διάφραγµα ρύθµισης παροχής και εσωτερικό πλέγµα 
 
Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος, µιας σειράς σταθερών πτερυγίων αεροδυναµικής 
διατοµής παραλλήλων ή καθέτων στη µεγάλη διάσταση του αεραγωγού και µε εσωτερικό 
πολύφυλλο διάφραγµα ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα.  
Κάθε πτερύγιο του διαφράγµατος περιστρέφεται αντίστροφα προς τα δύο εκατέρωθεν. 
Τα πτερύγια κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί. 
Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού 
παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το 
πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, 
που καλύπτεται µε στόµιο. 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
Τα στόµια  θα φέρουν εσωτερικά µεταλλικό πλέγµα γαλβανισµένο. 
 

12.3. ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ 
 
12.3.1. Στόµια λήψεως νωπού ή απόρριψης αέρα µε πτερύγια µορφής «Ζ» 

 
Η διαµόρφωση και κατασκευή των στοµίων θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
SMACNA και το AMCA500, δηλαδή  κατάλληλα για υπαίθρια τοποθέτηση για λήψη νωπού 
αέρα ή και απόρριψη αέρα. 
Τα στόµια έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων διαµορφωµένων σε µορφή 
Ζ, ώστε να αποκλείεται η   διείσδυση οµβρίων υδάτων. 
Εσωτερικά φέρουν µεταλλικό πλέγµα γαλβανισµένο για την αποφυγή εισόδου εντόµων ή 
πτηνών. 
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Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

 
12.4. ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 
 
12.4.1.  Ορθογωνικά στόµια οροφής µε σταθερά πτερύγια µίας έως τεσσάρων κατευθύνσεων 

και µε διάφραγµα ρύθµισης παροχής 
 
Θα είναι ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήµατος, άρτιας αισθητικής εµφάνισης και θα  
περιλαµβάνει εξωτερικά  σταθερό πλαίσιο από χάλυβα διατοµής µορφής V που προεξέχει 
της τελικής επιφανείας οροφής κατά µέγιστο 2,5mm και σταθερά πτερύγια διαµόρφωσης 
οριζόντιας διεύθυνσης του αέρα, διάταξης πυραµίδας, επίσης από χάλυβα. 
Τα πτερύγια θα  είναι δυνατότητας µιας, δύο, τριών ή και τεσσάρων διευθύνσεων 
διασποράς του αέρα, θα είναι δε σταθερά, αλλά δυνάµενα ευκόλως να αφαιρεθούν σε 
ενιαίο σύνολο, για την δυνατότητα συνδέσεως του στοµίου µε τον αεραγωγό, ρύθµισής 
του και  επίσκεψης εσωτερικά του στοµίου. 
Τα στόµια θα φέρουν πολύφυλλο διάφραγµα κινούµενο από ενιαίο µηχανισµό 
χειριζόµενο απ’έξω µε κλειδί, για ρύθµιση της ποσότητας του αέρα. 
Τα στόµια είτε προσαρµόζονται απ’ευθείας στον αεραγωγό, είτε προσαρµόνονται σε 
κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα που συνδέεται µε τον αεραγωγό µε εύκαµπτο 
κυκλικό αεραγωγό. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

 
12.5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ 
 
12.5.1. Γραµµικά στόµια τύπου γρίλλιας επίτοιχα προσαγωγής ή επιστροφής µε οριζόντια 

σταθερά πτερύγια 
 
Το στόµιο θα είναι επίµηκες, µικρού πλάτους.  
Αποτελείται από το πλαίσιο προσαρµογής του και οριζόντια σταθερά πτερύγια.  
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο είτε από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση 
πάχους 10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.6  Γραµµικά στόµια µε εγκοπές (Slot Diffusers) 
 
12.6.1. Γραµµικά στόµια οροφής µε εγκοπές (slot diffusers) µε plenum και damper ρύθµισης 

παροχής (µεταλλικά πτερύγια) 
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Το στόµιο θα είναι επίµηκες, µικρού πλάτους.  
Αποτελείται από το πλαίσιο προσαρµογής του στην οροφή, εξωτερικά σταθερά πτερύγια 
και εσωτερικά ρυθµιζόµενα πτερύγια µε δυνατότητα διεύθυνσης του αέρα προς δύο 
κατευθύνσεις παράλληλες προς την οροφή. 
Tα εσωτερικά  πτερύγια των στοµίων θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα. 
Ο αριθµός των σχισµών slots (ζεύγος εξωτερικού – εσωτερικού πτερυγίου) συναρτάται 
µε την παροχή αέρα του στοµίου ανά µέτρο µήκους. 
Το στόµιο θα είναι προσαρτηµένο σε κιβώτιο τύπου plenum από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
το οποίο θα φέρει διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα χειριζόµενο εξωτερικά 
µε κατάλληλο µηχανισµό. 
Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
   

12.7. Στόµια παροχής αέρα στη βάση καθίσµατος (Seat displacement outlets), αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων 
 
Το στόµιο αποτελείται από έναν µεταλλικό κύλινδρο από διάτρητο έλασµα, ο οποίος 
αποτελεί τη βάση του καθίσµατος της αίθουσας του θεάτρου. Είναι στερεωµένο στο 
δάπεδο µε φλάντζα, πάνω από την οπή εξόδου του αέρα από το plenum της αίθουσας. 
Το στόµιο έχει ύψος 200mm και διάµετρο 190mm. Η διάµετρος της φλάντζας είναι 
290mm και η παροχή του 50 m3/h.  
Η συνολική ισχύς θορύβου ανά στόµιο δε θα ξεπερνά τα 12,5 dB (A), πράγµα το οποίο 
θα πιστοποιείται από το DIN EN ISO 3744 class 2. 
Εσωτερικά φέρει κύλινδρο διανοµής-στροβιλισµού για την οµαλή παραλαβή του αέρα 
από το plenum, ο οποίος εισχωρεί στην οπή του plenum και στερεώνεται µε 
παρέµβυσµα. 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από 
τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

 
12.8  Στόµια τύπου δισκοβαλβίδας 

 
Αποτελείται από εξωτερικό κυκλικό πλαίσιο καµπύλου επιφανείας και κεντρικό δίσκο 
ρυθµιζόµενο ως προς το ύψος ώστε να υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της παροχής 
αέρα του στοµίου. 
Ο κεντρικός δίσκος είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε το στόµιο να είναι κατάλληλο για 
αναρρόφηση  αέρα. 
Το στόµιο συνοδεύεται από  γαλβανισµένη στεφάνη προσαρµογής στην οροφή και 
σύνδεσης εύκαµπτου αεραγωγού. Η στεφάνη αυτή καλύπτεται από το στόµιο κατά την 
τοποθέτηση. 
Το υλικό κατασκευής θα είναι γαλβανισµένος χάλυβας βαµµένος εξωτερικά σε λευκό 
χρώµα. 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
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12.9 Στόµια παροχής αέρα τύπου ακροφυσίου 
 

Τα στόµια θα έχουν µορφή ακροφυσίου µεγάλου βεληνεκούς µε δυνατότητα 
περιστροφής του. Το ακροφύσιο θα ευρίσκεται µέσα σε σφαίρα αλουµινίου κοντής 
κατασκευής. Το ακροφύσιο θα έχει τέτοιο σχήµα ώστε ο κώνος ροής του αέρα να 
δύναται να παίρνει γωνία ±30οC. 
Τα στόµια θα φέρουν φλάντζα συνδέσεως και συνδέονται µε τον κυρίως αγωγό µέσω 
αεραγωγών κυκλικής διατοµής αναλόγων διαστάσεων. Θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα υλικά συνδέσεως. 
Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 
10µ. ή από γαλβανισµένο χάλυβα βαµµένο ηλεκτροστατικά αν απαιτείται από την 
αισθητική του χώρου. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
 

12.10 Στόµια θυρών 
 
12.10.1. Στόµια θυρών µε πτερύγια µορφής «Λ» 

 
Τα στόµια του τύπου αυτού τοποθετούνται επί των θυροφύλλων και είναι διαιρουµένου τύπου, ώστε 
και από τις δύο πλευρές της πόρτας να πετυχαίνεται κάλυψη του αρµού και  φέρουν σταθερά 
πτερύγια σχήµατος ‘’Λ’’, ώστε να υπάρχει πλήρης διακοπή της ορατότητας µέσω από τα στόµια. 
Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 10µ. 
ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, ειδικευµένου σε 
αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του θα είναι πιστοποιηµένα από 
επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

 
13.   ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΟΡΦΗΣ  Ζ  
ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Η διαµόρφωση και κατασκευή των στοµίων θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
SMACNA και το AMCA500, δηλαδή  κατάλληλα για υπαίθρια τοποθέτηση για λήψη νωπού 
αέρα ή και απόρριψη αέρα. 
Τα στόµια µπορούν να τοποθετηθούν και σε εσωτερικό χώρο για αναρρόφηση αέρα, εάν 
αυτό είναι επιθυµητό. 
Τα στόµια έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων διαµορφωµένων σε µορφή 
Ζ, ώστε να αποκλείεται η   διείσδυση οµβρίων υδάτων. 
Εσωτερικά φέρουν µεταλλικό πλέγµα γαλβανισµένο για την αποφυγή εισόδου εντόµων ή 
πτηνών. 
Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα. 
 
Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, 
ειδικευµένου σε αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, 
ρυθµισµένο  για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 
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14. Μονάδες παραγωγής ψυχρού νερού  
 
Οι µονάδες παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι αερόψυκτες κατάλληλες για τοποθέτηση 
στο ύπαιθρο, προσυγκροτηµένου τύπου (PACKAGED) και θα περιλαµβάνουν σε ενιαίο 
συγκρότηµα συµπιεστές, αερόψυκτους συµπυκνωτές, εξατµιστή (ψύκτη, νερού), 
βοηθητικές συσκευές και όργανα ελέγχου και αυτόµατης λειτουργίας. Οι µονάδες θα 
αποτελούνται από τα πιο κάτω επί µέρους τµήµατα.  
Η µονάδα θα είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent 
Η κατασκευή της µονάδας θα συµµορφώνεται µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς:  
Οδηγία µηχανικού εξοπλισµού 89/392/EEC, οδηγία χαµηλής τάσης 73/23/EEC, οδηγία 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότηας 89/336/EEC και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές: ασφάλεια ΕΝ 
60204-1 µέρας 1, ηλεκτροµαγνητική εκποµπή NF EN 50082-2, µέρος 2, αντοχή σε 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές NF EN 50082-2, µέρος 2. 
Η µονάδα θα έχει σχεδιαστεί, θα κατασκευαστεί και θα ελεγχθεί σε ευφήµως γνωστό 
εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 
κατά ISO 9001.  
 
H µονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρησης 
περιβάλλοντος κατά ISO 14001 
 
1. Έναν ή περισσότερους συµπιεστές κατάλληλους για λειτουργία µε R134α. Κάθε 

συµπιεστής κινείται απ΄ ευθείας µε ηλεκτροκινητήρα 3Χ380V, 50ΗΖ. Στην µάζα του 
λαδιού του στροφαλοθαλάµου θα υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση συνεργαζόµενη µε 
θερµοστάτη για την εξάτµιση του ψυκτικού µέσου και τον διαχωρισµό του από τη µάζα 
του λαδιού. Η µονάδα συµπιέσεως θα φέρει δικλείδες αποµονώσεως στην αναρρόφηση 
και κατάθλιψη, φίλτρο στην αναρρόφηση, ασφαλιστική δικλείδα   στην κατάθλιψη και 
µηχανισµό εκκινήσεως χωρίς φορτίο και λειτουργίας µε κλιµάκωση της αποδόσεώς της 
κατά τρόπο συνεχή ή σε βαθµίδες. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τύπου µε 
βραχυκυκλωµένο δροµέα, θα ψύχεται µε το ψυκτικό µέσο.  

2. Ψύκτη νερού ο οποίος θα είναι τύπου κελύφους και αυλών (shell and tube) µε 
χαλύβδινο κέλυφος κατά ASTM B - 117 και χάλκινους αυλούς. Οι αυλοί, εντός των 
οποίων θα κυκλοφορεί το προς ψύξη νερό, θα στερεώνονται κατά τα άκρα του, σε 
καθρέπτες µε εκτόνωση. Γύρω από τους αυλούς εντός του κελύφους θα κυκλοφορεί το 
ψυκτικό µέσο. Κατά διαστήµατα, το κέλυφος θα φέρει εσωτερικά διαφράγµατα, αφ΄ 
ενός για την στήριξη των αυλών αφετέρου για την αύξηση της διαδροµής του ψυκτικού 
µέσου. Το κέλυφος θα φέρει φλαντζωτά καλύµµατα για να υπάρχει η δυνατότητα 
καθαρισµού των αυλών. Η κατάσταση του εξατµιστή θα είναι σύµφωνη µε τους 
κανονισµούς κατασκευής πιεστικών δοχείων της ASME και θα φέρει αντίστοιχη 
σήµανση.  

3. Συµπυκνωτές οι οποίοι θα είναι αερόψυκτοι, πολυαυλωτοί µε χάλκινους αυλούς και 
πτερύγια αλουµινίου, στερεούµενα πάνω στους αυλούς µε µηχανική εκτόνωση, για 
εξασφάλιση άριστης θερµικής αγωγιµότητας µεταξύ αυλών και πτερυγίων.  

 
 Οι συµπυκνωτές θα ψύχονται µε βεβιασµένη κυκλοφορία αέρα που θα επιτυγχάνεται µε 

αξονικούς ανεµιστήρες µεγάλης διαµέτρου πτερυγίων και χαµηλού αριθµού στροφών, 
για την διασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας. Οι ανεµιστήρες θα φέρουν προστατευτικό 
πλέγµα και θα εδράζονται αντικραδασµικά επί του µηχανήµατος.  

4. ∆ίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού µέσου. Η σωλήνωση του αερίου προς την µονάδα 
συµπιέσεως θα είναι θερµικά µονωµένη και θα φέρει ειδική παγίδα, που εµποδίζει την 
επιστροφή υγρών στον συµπιεστή, ενώ η σωλήνωση υγρού θα είναι εξοπλισµένη µε 
θερµοεκτονωτική δικλείδα λειτουργίας, φίλτρο υγρού, δείκτη ροής και 
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ηλεκτροµαγνητική δικλείδα αποµονώσεως, όταν το σύστηµα διακόπτει την λειτουργία 
του.  

 
 Το δίκτυο σωληνώσεων θα συµπληρώνεται από όλα τα απαραίτητα συµπληρωµατικά 

εξαρτήµατα όπως accumulator, hot gas by-pass κ.λ.π., τα οποία συνιστά ο 
κατασκευαστής.  

5. Οργανα αυτοµατισµού – ασφαλείας. Η µονάδα φέρει όργανα µετρήσεως (πιέσεων 
ψυκτικού µέσου και ελαίου, θερµοκρασίας νερού κ.λ.π.) και σε ηλεκτρικό πίνακα τύπου 
µεταλλικού ερµαρίου πλήρη εξοπλισµό για την αυτόµατη και ασφαλή λειτουργία της 
(πιεζοστάτη µεγίστου – ελαχίστου του ψυκτικού µέσου, πιεζοστάτη λαδιού λιπάνσεως, 
θερµοστάτη ελαχίστης θερµοκρασίας του ψυχόµενου νερού, αυτόµατο προστασίας και 
εκκινήσεως κάθε ηλεκτροκινήτηρα ώστε το επίρρευµα εκκινήσεως να είναι στα 
επιτρεπόµενα από την ∆ΕΗ όρια, αυτοµατισµό φορτίσεως της µονάδας, συναρτήσει της 
θερµοκρασίας του ψυχρού νερού επιστροφής ή προσαγωγής, κ.λ.π.) και οπωσδήποτε 
τα προδιαγραφόµενα από το ASHRAE 15 και τα παρακάτω:  

 
- ∆ιακόπτης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση απώλειας ή αστοχίας του λιπαντικού 

λαδιού.  
- ∆ιακόπτης υψηλής πίεσης ψυκτικού µέσου στην κατάθλιψη 
- ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης ψυκτικού µέσου στην αναρρόφηση 
- ∆ιακόπτης ροής 
- ∆ιακόπτης υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας λαδιού 
- Εσωτερική προστασία ηλεκτροκινητήρα 
- Προστασία από χαµηλή θερµοκρασία λαδιού 
- Προστασία από υπερφόρτιση αντλίας λαδιού και συµπίεσης,  
- Προστασία από συχνές εκκινήσεις (cycling) 
- Προστασία από υψηλές θερµοκρασίες συµπύκνωσης και χαµηλή τάση ηλεκτρικού 

δικτύου  
6. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις – εγκατάσταση. Η µονάδα συµπληρώνεται µε όλες τις 

απαιτούµενες σωληνώσεις, καλωδιώσεις και λοιπό εξοπλισµό, θα είναι γεµισµένη µε τις 
απαιτούµενες ποσότητες λαδιού και ψυκτικού υγρού, ώστε να είναι ικανή να 
λειτουργήσει κανονικά µε τα δίκτυα νερού και ηλεκτροπαροχής (µονάδα 
προσυγκροτηµένου τύπου). Ολόκληρη η µονάδα ή οι µονάδες συµπιέσεως θα 
εδράζονται σε αντικραδασµικά στοιχεία. Η µονάδα θεωρείται πλήρως εγκατεστηµένη 
στο έργο πάνω σε κατάλληλη πλωτή βάση από σκυρόδεµα, συνδεδεµένο µε τα δίκτυα 
ψυχρού νερού, και ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµασµένο και σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Το συγκρότηµα θα είναι προϊόν ευφήµως γνωστού οίκου, πλήρως 
προσυγκροτηµένο από το εργοστάσιο κατασκευής του έτσι ώστε να µην απαιτείται για 
την θέση του σε λειτουργία παρά µόνο η σύνδεσή του µε τα δίκτυα νερού και 
ηλεκτρικής ενέργειας, και θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και 
δοκιµών.  

7. Η συνολική ψυκτική ικανότητα των εγκατασταθησοµένων ψυκτικών συγκροτηµάτων θα 
είναι κατ΄ ελάχιστο 405 RT για θερµοκρασίες ψυχρού νερού 70C/120C και θερµοκρασία 
ξηρού βολβού περιβάλλοντος 350C, καθώς και για λειτουργία µε ρεύµα 3/50/380-400V. 

 
15.   ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 
Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής ζεστού και παγωµένου νερού, 
απέναντι στον κίνδυνο να αναπτυχθούν υπερβολικές πιέσεις κατά τις συστολοδιαστολές 
του νερού που συµβαίνουν κατά τις µεταβολές της θερµοκρασίας του, οι συλλέκτες των 
λεβήτων και των ψυκτών θα συνδεθούν µε δοχεία διαστολής, κλειστού τύπου, που θα 
εγκατασταθούν µέσα στο χώρο του Λεβητοστασίου. 
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Τα δοχεία διαστολής θα είναι κατακόρυφης διατάξεως, κατασκευασµένα µε περίβληµα 
απο χαλυβδέλασµα, πιέσεως λειτουργίας 3 bar, µε πλαίσιο εδράσεως και θα φέρουν 
διαχωριστική µεµβράνη µεγάλης αντοχής, απο BUTYL-ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Αυτά θα 
µεταφερθούν επι τόπου του έργου γεµισµένα µε άζωτο, στην απαιτούµενη πίεση αρχικής 
λειτουργίας. 
Τα δοχεία διαστολής θα φέρουν ενσωµατωµένο µανόµετρο καθώς και ασφαλιστική 
δικλείδα, ρυθµιζόµενης οριακής πιέσεως.  
Η συµπλήρωση κάθε δικτύου, κατά τη λειτουργία, µε νερό θα γίνεται µε τη βοήθεια 
διατάξεως που θα περιλαµβάνει αυτόµατο διακόπτη πληρώσεως (µειωτήρα πιέσεως) Φ 
3/4", κατάλληλης περιοχής πιέσεως, βαλβίδα αντεπιστροφής, δείκτη πιέσεως 
(µανόµετρο), αποφρακτικές βαλβίδες κλπ, όπως στα σχέδια. 
Η εγκατάσταση των δοχείων διαστολής περιλαµβάνει την κατασκευή βάσεως απο 
µπετόν, ύψους 20cm, την τοποθέτηση και στερέωση των δοχείων, καθώς και την 
σύνδεσή τους µε τα δίκτυα ζεστού και παγωµένου νερού. 

 
16. ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Γενικά 
 
Το ζεστό νερό της εγκατάστασης κλιµατισµού παράγεται σε λέβητα χαλύβδινο  
κατάλληλου για καύση φυσικού αερίου πόλης και ακαθάρτου πετρελαίου (DIESEL-OIL). 
Το συγκρότηµα λέβητα - καυστήρα µετά τη πλήρη εγκατάστασή του εξασφαλίζει βαθµό 
αποδόσεως έως 94% και δεν εµφανίζει αιθάλη περισσότερο του 1 βαθµού κατά την 
κλίµακα ΒΑΚΑRΑ. Για την κατασκευή του ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
Ελληνικού Οργανισµού τυποποιήσεως. Η θερµοκρασία των καυσαερίων σε πλήρες 
φορτίο θα είναι (165-190)οC. Ο λέβητας συνοδεύεται από τα παρακάτω όργανα ή 
συσκευές: 
 
1. Καυστήρα για καύση φυσικού αερίου και ακαθάρτου πετρελαίου (DIESEL-OIL) του 

οποίου η µέγιστη απόδοση είναι µεγαλύτερη κατά 10% της ονοµαστικής αποδόσεως 
του αντίστοιχου λέβητα. Ακόµη ο καυστήρας φέρει αυτόµατο διάφραγµα αέρα, το 
οποίο κλείνει αµέσως µετά τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας πετρελαίου. 

2. Θερµοστάτη εµβαπτίσεως λειτουργίας καυστήρα (υδροστάτη) ο οποίος ρυθµίζει τη 
λειτουργία του καυστήρα µε δυνατότητα επιλογής της θερµοκρασίας που κόβει ο 
καυστήρας. 

3. Θερµοστάτη εµβαπτίσεως ασφαλείας (υδροστάτη) ο οποίος σταµατάει τον καυστήρα 

όταν η θερµοκρασία του νερού του λέβητα φθάσει στους 950C  και διαθέτει 
χειροκίνητη επαναφορά. 

4. Θερµοστάτη εµβαπτίσεως λειτουργίας κυκλοφορητού (υδροστάτη). 
5. Υψόµετρο, όργανο ελέγχου της ελεύθερης επιφάνειας του νερού της εγκατάστασης. 
6. Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, µέσα σε ορειχάλκινη θήκη, για την ένδειξη της 

θερµοκρασίας του νερού στο λέβητα (έξοδο - είσοδο). 
7. Ωροµετρητή ελέγχου του χρόνου λειτουργίας ανά βαθµίδα (εφόσον είναι δύο 

βαθµίδων) του καυστήρα. 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του λέβητα είναι ειδικής ποιότητας 
για λέβητες, τα δε πάχη των ελασµάτων και η µέθοδος συνενώσεως και συγκολλήσεως 
αυτών είναι απολύτως σύµφωνα πρός διεθνείς προδιαγραφές (DIN ή ASME κλπ.). 
Ο καθαρός όγκος του θαλάµου καύσεως είναι κατάλληλος για την πλήρη καύση της 
απαιτούµενης ποσότητας πετρελαίου, άνευ υπερφορτίσεως, σε τρόπο ώστε να 
αντιστοιχούν κατά µέγιστο 1350Kcal/h ανά κυβικό δεκατόµετρο καθαρού όγκου 
θαλάµου. 
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Η ειδική φόρτιση της θερµαινόµενης επιφάνειας του λέβητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
1800Kcal/h ανά τετραγωνικό µέτρο θερµαινόµενης επιφανείας, υπό τη ονοµαστική ισχύ 
του λέβητα. 
Το κάλυµµα του εµπροσθίου καπνοθαλάµου είναι διαιρετό, προσαρµοζόµενο επί του 
λέβητα µέ κοχλίες, το δε κάλυµµα του οπισθίου καπνοθαλάµου θα αποτελείται από ένα 
µόνο τεµάχιο προσαρµοζόµενο οµοίως µε κοχλίες και ανηρτηµένο σε βραχίονα για την 
εύκολη µετακίνησή του. 
Τα καλύµµατα των καπνοθαλάµων είναι θερµικώς µονωµένα. 
Ο λέβητας φέρει υαλοφράκτους οπές κατοπτεύσεως της φλόγας, θυρίδα ασφαλείας 
έναντι υπερπιέσεως του καυσαερίου και θυρίδα καθαρισµού. 
Επίσης φέρει πλάκα προσαρµογής καυστήρα, κρουνό εκκενώσεως, στόµιο προσαγωγής 
των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ύδατος, µε φλάντζες. 
Ο λέβητας εγκαθίσταται επί βάσεως  από µπετόν οπλισµένο 10 εκ . Ο λέβητας θα φέρει 
πιστοποιητικά για την ασφαλή λειτουργία του. 
 

     17.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 
Το συγκρότηµα καυστήρα αποτελείται από τον ανεµιστήρα, τον αεροσυµπιεστή, τον 
κυρίως καυστήρα και άπαντα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και συσκευές για την 
αυτόµατη λειτουργία και ρύθµιση της φλόγας, την τέλεια διασκόρπιση του καυσίµου και 
ανάµιξη µετά του αέρος, την πλήρη καύση του καυσίµου και την αυτόµατη έναυσή του 
και σπινθηριστού. 
Ο ανεµιστήρας παρέχει υπό πίεση την απαιτούµενη για την καύση ποσότητα πετρελαίου 
και συντελεί στην βεβιασµένη κυκλοφορία (FORCED DRAFT) του καυσαερίου. 
Ο καυστήρας είναι κατάλληλος για καύση ελαφρού πετρελαίου, πλήρως αυτόµατος, 
σχεδιασµένος και µελετηµένος ειδικώς για τον λέβητα στον οποίο προσαρµόζεται. Η 
καύση τελείται υπό αυξηµένη πίεση, εξασφαλιζόµενη από τον ανεµιστήρα, είναι δε οµαλή 
για οποιοδήποτε σηµείο φορτίσεως του λέβητα από 25% έως 110% της ονοµαστικής. 
Η ρύθµιση της φλόγας προβλέπεται σε δύο βαθµίδες, ή δε έναυση επιτυγχάνεται µόνο 
σε χαµηλή φλόγα. Τόσο η ποσότητα πετρελαίου όσο και η παροχή του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αέρος καύσεως ρυθµίζονται αυτοµάτως συναρτήσει των απαιτήσεων της 
καταναλώσεως. 
Ο καυστήρας συνοδεύεται εκτός των άνω και από τα παρακάτω: 
 
• Καπάκι επιθεωρήσεως µε γυαλί 
• Κέλυφος αναρρόφησης αέρα,  
• Πτερωτή 
• Πιεσοστάτη αέρα 
• Σερβοκινητήρα µε µοχλούς για την ρύθµιση αέρα και αερίου 
• Βαλβίδες πετρελαίου 
• Ντάµπερ αέρα 
• Πεταλούδα αερίου 
• Φλογοκεφαλή  
• Αντλία πετρελαίου 
• Κεφαλή µίξης 
• Κοντρόλ καυστήρα για ενσωµατάτωση στον εξωτερικό πίνακα 
• Αισθητήριο φλόγας 
• Μετασχηµατιστής υψηλής τάσης 
• Καλώδια υψηλής 
• Ηλεκτρόδια έναυσης 
• Κλεµµοσειρά 
• Παρέµβυσµα φλάντζας 
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• Μικροδιακόπτη στην φλάντζα καυστήρα 
 
• Ολα όσα χρειάζονται ακόµα για την τελείως αυτόµατη λειτουργία του καυστήρα,  
όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κλπ. 
Η ικανότητα καύσης του καυστήρα είναι τέτοια ώστε συνεργαζόµενος µετά του 
προσφεροµένου λέβητα να λειτουργεί στο µέσο περίπου της καµπύλης αποδόσεώς του. 
Ο καυστήρας στηρίζεται επί του λέβητα µέσω ειδικής φλάντζας συνδέσεως και κοχλιών. 
Εχει ληφθεί πρόνοια ώστε να δύναται να "εξαχθεί" από το λέβητα χωρίς αποσύνδεση 
των σωληνώσεων και ηλεκτρικών συνδέσεων. 
Το συγκρότηµα παραδίδεται πλήρως εγκατεστηµένο, συνδεδεµένο και ρυθµισµένο και η 
οµαλή και πλήρης λειτουργία του θα ελεγχθεί µε επανειληµµένες δοκιµές. 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι στεγανές µε γείωση. 

 
18.      ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ 

 
 Η κατακόρυφη καπνοδόχος κάθε λέβητα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα 

διπλού τοιχώµατος, πάχους 0,5mm µε φλάντζα σιλικόνης θερµοαντοχής. 
 Το υλικό κατασκευής είναι από χρωµονικελιούχο ωστενιτικό χάλυβα ποιότητας AISI 316L 

εσωτερικά και AISI 304 εξωτερικά. Ο χάλυβας AISI 316L είναι ανθεκτικός σε διάβρωση 
από οξέα και συνεπώς κατάλληλος για οποιοδήποτε λέβητα µε συµβατικά καύσιµα.  

 Καθεµιά από τις καπνοδόχους (ή όλες µαζί) θα στηρίζεται σε οριζόντια πλαίσια από υλικό 
ίδιο µε την καπνοδόχο, επαρκούς αντοχής, ανά τόσα µέτρα όσα προβλέπει ο 
κατασκευαστής, και αγκυρούµενα πάνω στα οικοδοµικά στοιχεία (παρακείµενα τοιχεία). 

 Κάθε τµήµα καπνοδόχου θα στηρίζεται στα αντίστοιχα πλαίσιά του σε επαρκή αριθµό 
σηµείων µε κοχλίες και περικόχλια. Μεταξύ των δύο µεταλλικών επιφανειών (εσωτερικής 
και εξωτερικής καπνοδόχου), θα παρεµβάλλεται µόνωση καραµοβάµβακα υψηλής 
πυκνότητας, πάχους 50mm. 

 Τα τµήµατα των καπνοδόχων θα συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο, που επιτρέπει την 
ελεύθερη και παράλληλη στεγανή συστολοδιαστολή τους (ολισθαίνων σύνδεσµος). 

 Ο σύνδεσµος αυτός θα εξασφαλίζει ότι δεν θα µεταφέρονται δυνάµεις από σπόνδυλο σε 
σπόνδυλο, όπως επίσης και ότι δεν θα διαφεύγουν καυσαέρια, µιά και θα εξασφαλίζει 
καλή στεγάνωση των επιφανειών ολίσθησης. 

 Κάθε καπνοδόχος θα αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και θα φθάνει µέχρι 
ύψους τουλάχιστον 1,0m πάνω από το δάπεδο του δώµατος υπερκατασκευών. 

  
 Στο κατώτατο σηµείο κάθε καπνοδόχου θα κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισµού 

διαστάσεων 30x30 εκατ. τουλάχιστον. Το κάλυµµα θα κλείνεται στεγανά µε 8 
τουλάχιστον κοχλίες και µε παρέµβυσµα από κατάλληλο µονωτικό υλικό. 

  
 Η άνω απόληξη της καπνοδόχου θα φέρει κάλυµµα ("καπέλλο").  
  
 Η όλη συναρµολόγηση θα µελετηθεί, κατασκευασθεί και θα εγκατασταθεί κατά 

προτίµηση από µία ευφήµως γνωστή εταιρεία κατασκευής καπνοδόχων, µε 
αποδεδειγµένη ειδική πείρα και γνώσεις σ'αυτόν τον τύπο κατασκευής. 
Θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία του προτεινόµενου υπεργολάβου για έγκριση από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 
Η σύνδεση του λέβητα µε την καπνοδόχο θα γίνει µε αγωγό από µαύρη λαµαρίνα ST 3700 
κατά DIN 17100, ηλεκτροσυγκολλητό, πάχους 5mm. Ο καπναγωγός θα εισέρχεται στην 
έξοδο καπναερίων του λέβητα µέχρι βάθους 10 εκ., ενώ το µεταξύ των δύο αγωγών 
διάκενο θα γεµίσει µε ενσφήνωση αµιαντόσχοινου, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη 
στεγανότητα.  
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Στην είσοδο του καπναγωγού στην κατακόρυφη καπνοδόχο η στεγανοποίηση θα γίνει µε 
έγχυση σιµεντοκονίας.  
Η σύνδεση των τµηµάτων του καπναγωγού µεταξύ τους θα γίνεται µε φλάντζες.  
Οι διαστάσεις των καπναγωγών θα προκύψουν από την αντίστοιχη µελέτη.   
 

19. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

Η δεξαµενή πετρελαίου διαστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια θα 
κατασκευασθεί από χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 5χλστ. εξ ολοκλήρου 
ηλεκτροσυγκολλητή, εσωτερικά µε τις αναγκαιούσες εσωτερικές ενισχύσεις από 
µορφοσίδηρο (γωνίες 40x40x4). Η δεξαµενή θα φέρει τα ακόλουθα εξαρτήµατα και 
κατασκευές: 
α. Στόµιο συνδέσεως µε σωλήνα πληρώσεως στο επάνω µέρος της δεξαµενής Φ 1 1/4”. 
 
β. Στόµιο συνδέσεως µε σωλήνα εξαερισµού διαµέτρου 1 1/2” από µαύρο σιδηροσωλήνα 
µε ραφή που θα καταλήγει στο ύπαιθρο όπου το ελεύθερο άκρο θα κάπτεται προς τα 
κάτω. 
 
γ. Κρουνό εκκενώσεως (αποστραγγίσεως) Φ1”. Για τον σκοπό αυτό ο πυθµένας της 
δεξαµενής θα έχει κλίση 1% κατα την µεγάλη διάσταση του και ο κρουνός θα 
τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο. 
 
δ. ∆είκτης στάθµης του καυσίµου µε κλίµακα βαθµολογηµένη σε χιλιόγραµµα 
περιεχοµένου πετρελαίου. 
 
ε. Στόµιο αναχωρήσεως του πετρελαίου διαµέτρου 1 1/2”. 
 
στ. Ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 50x50εκ. στην οροφή της µε στεγανά προσαρµοζόµενο 
κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα του ίδιου πάχους. 
 
Μετά την επιτυχή δοκιµή της σε υδραυλική πίεση 2kg/cm2. Η δεξαµενή θα καθαρισθεί 
προσεκτικά και θα βαφτεί εξωτερικά µε δυο στρώσεις µινίου και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος µαύρου χρώµατος και µε εσωτερική στεγανοποίηση. 
 
Η δεξαµενή θα εγκατασταθεί στηριζόµενη επί τριών τουλάχιστον στηριγµάτων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 30 εκ. και ύψους 20εκ., επιφάνεια των οποίων θα 
επενδυθεί µε φύλλο µολύβδου πάχους 3 χλστ. 

 
20. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ 
 
20.1 Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού 

 
Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλες για κυκλοφορία νερού θερµοκρασίας από 

0οC εως 120οC. 
 
Η διάµετρος της πτερωτής κάθε αντλίας πρέπει να είναι ακριβώς προσαρµοσµένη προς 
τις διαστάσεις του κελύφους της αντλίας. 
 
Τα περιστρεφόµενα µέρη των αντλιών θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα. 
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Τα κελύφη των αντλιών πρέπει να είναι κατασκευασµένα, ώστε να είναι κατάλληλα για 
πίεση λειτουργίας που αντιστοιχεί στο άθροισµα του πραγµατικού στατικού και 
δυναµικού ύψους λειτουργίας των αντλιών. 
 
Τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα είναι εφοδιασµένα µε 
φλάντζες. 
 
Ολες οι τρύπες πάνω στα κελύφη θα έχουν εσωτερικό περίβληµα από ορείχαλκο και θα 
κλείνονται µέσω κοχλιωτών στεγανών πωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι τριφασικοί, στεγανοί, ΙΡ 55, ασύγχρονοι,             
βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης 380 V,συχνότητας 50 Ηz,στροφών 1450 rpm, κλάσης 
µόνωσης F κατά IEC 85, και θα συνδέονται µε τις αντίστοιχες αντλίες πάνω σε κοινό 
άξονα µέσω ελαστικού συνδέσµου. 

     
 Η αντλία µε τον κινητήρα της θα είναι τοποθετηµένη πάνω σε σιδερένια βάση 

κατασκευασµένη από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας, και θα σχηµατίζει λεκάνη 
µε ανυψωµένα χείλη περισυλλογής νερών από διαρροές θα τα οδηγεί δε µέσω σωλήνα 
προς το πλησιέστερο φρεάτιο αποχέτευσης. Η σιδηρά αυτή βάση θα εδράζεται πάνω σε 
βάση από σκυρόδεµα µε κατάλληλη αντιδονητική κατασκευή, και θα κατασκευάζεται 
από τον εργολάβο. 

           
 Τα έδρανα των αντλιών και κινητήρων πρέπει να είναι είτε ολίσθησης, είτε από 

ένσφαιρους τριβείς, οπωσδήποτε όµως σε κάθε ζεύγος αντλίας - κινητήρα, τα έδρανα 
πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. 

    
 Οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν κοντά στο σηµείο της χαρακτηριστικής που αντιστοιχεί 

στο µέγιστο βαθµό απόδοσής τους, και η επιλογή τους πρέπει να γίνει προσεκτικά από 
τους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των πτερωτών 
ή κελύφων, λόγω της εµφάνισης του φαινοµένου της σπηλαίωσης (Cavitation). 
 
Η χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας της αντλίας  πρέπει να περνά από το σηµείο που 
προσδιορίζεται από τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά του δικτύου(παροχή-µανοµετρικό) 
µε άνετα περιθώρια µετακίνησης του σηµείου αυτού προς τα ανάντη η κατάντη της 
καµπύλης.Θα επιδιωχθεί τέτοια µορφή χαρακτηριστικής καµπύλης,ώστε για σηµαντική 
µεταβολή του µανοµετρικού περισσότερο η λιγότερο του υπολογισθέντος να µην 
µεταβάλλεται σηµαντικά η αντίστοιχη παροχή. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για ένταξη 
των αντλιών στο όλο σύστηµα αυτοµατισµού. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί  σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους,θα αρχίζει από τον πίνακα κλιµατισµού και µέσω 
σχαρών η χαλυβδοσωλήνων θα καταλήγει στις αντλίες Οι τελικές συνδέσεις των 
ηλεκτρικών γραµµών µε τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαµπτοι και θα 
προστατεύονται µε χαλυβδοσωλήνα σωλήνα. 

 
20.2  Σύστηµα  Ρύθµισης Παροχής µε έλεγχο συχνότητας 
 
20.2.1  Γενικά 
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Για την ακριβή ρύθµιση της παροχής ψυχρού και θερµού νερού στις σωληνώσεις 
τροφοδοσίας του δικτύου κλιµατισµού,προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος 
συνεχούς µεταβολής της παροχής του αντίστοιχου  κυκλοφορητή. 
 
Η ρύθµιση γίνεται εναλλακτικά µε βάση α) την διαφορική πίεση µεταξύ των συλλεκτών 
προσαγωγής και επιστροφής, ή β) την διαφορική πίεση µπροστά και πίσω από την 
αντλία, ή γ) την εξασφάλιση µιας ελάχιστης πίεσης για τη λειτουργία της δυσµενέστερης 
από πλευράς πτώσεως πιέσεως συσκευής (ΚΚΜ, ή FCU, ή RC) του δικτύου. 
 
Tα στοιχεία του συστήµατος ελέγχου, δηλαδή αυτόµατοι διακόπτες, τερµατικά κιβώτια, 
µετατροπέας συχνότητος, µονάδα ελέγχου,τροφοδοτικό χαµηλής , πλακέτα ισχύος , 
φίλτρο κινητήρα , κλπ θα εµπεριέχονται σε κατάλληλο µεταλλικό κιβώτιο µε 

ασφαλιζόµενη θύρα, αεριζόµενο,  µε θερµοκρασία χώρου –10 οC εως 50 οC. 
   
 Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει 

ρυθµιζόµενο χρόνο επιτάχυνσης-επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για 
ραδιοπαρεµβολές.Θα έχει αναλογική είσοδο και εξόδους καθώς και βοηθητικές επαφές. 
Ο έλεγχος του µετατροπέα  θα γίνεται από µικρουπολογιστή.Η συσκευή θα έχει οθόνη 
που θα εµφανίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς οι παράµετροι λειτουργίας καθώς και οι 
ενδείξεις σφάλµατος και προστασίας σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα, υπέρταση, 
χαµηλή τάση, υψηλή - χαµηλή θερµοκρασία. 
 

20.2.2  ∆υνατότητες 
 
Η µονάδα θα παρέχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας : 
 
Κατά την αυτόµατη λειτουργία, ανάλογα µε τον τρόπο ρύθµισης µεταβάλλονται οι 
στροφές της αντλίας, µέσω του µετατροπέα συχνότητας,και επιτυγχάνεται αυτόµατα µε 
αυτόν τον τρόπο η επιθυµητή παροχή. Σε περίπτωση οµαδοποίησης αντλιών,όλες οι 
συνδεδεµένες αντλίες εκκινούν ή σταµατούν αυτόµατα, µε πλήρη εναλλαγή 
προτεραιότητας σε κάθε κύκλο. Οι στροφές της µίας αντλίας ρυθµίζονται µέσω των 
inverter, ώστε να υπάρχει αναλογική ανταπόκριση στην ζήτηση. 
Kατά την  χειροκίνητη λειτουργία οι αντλίες εκκινούν και σταµατούν χειροκίνητα. Σε 
περίπτωση οµαδοποίησης αντλιών η αντλία µε τον inverter ρυθµίζεται σε ποσοστό της 
µεγίστης παροχής της. οι ενδείξεις του συστήµατος διατηρούνται. 
Ανά τακτά ρυθµιζόµενα χρονικά διαστήµατα όλες οι αντλίες τίθενται δοκιµαστικά επ’ 
ολίγον σε λειτουργία. 
Κατά την Λειτουργία ανάγκης έχουµε χειροκίνητη εκκίνηση και στάση κάθε αντλίας και 
αποσύνδεση του συστήµατος ελέγχου. 

 
20.2.3  Κανονισµοί-Πρότυπα-Πιστοποίηση 

 
Οι εργασίες,τα υλικά,κύρια η βοηθητικά,οι κάθε είδους συσκευές και µηχανήµατα θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να  πληρούν τους κανονισµούς και να είναι σύµφωνα µε τα 
πρότυπα , Ευρωπαικά,Ελληνικά η ∆ιεθνή,όπως αυτά ισχύουν,συµπληρωµένα η και 
τροποποιηµένα,κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών σε ότι αφορά τον τρόπο 
κατασκευής τους, τα πρωτογενή υλικά που τα συνιστούν,τις 
ιδιότητες,αποδόσεις,χαρακτηριστικά κλπ,καθώς και την ασφάλεια κατά την χρήση τους. 
Από τους κανονισµούς και πρότυπα αυτά,κυριότερα είναι τα ακόλουθα µε σειρά ισχύος 
σε περίπτωση αντιφάσεων, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τον εργοδότη κατά 
την απόλυτη κρίση του. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 55 από 92 
 
 

Οι Ευρωπαικοί Κανονισµοί και τα πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά , καθώς και 
οι αντίστοιχες Ευρωπαικές Οδηγίες. 
 Οι Ευρωπαικοί Κανονισµοί και τα πρότυπα, των οποίων η εφαρµογή  δεν έχει ακόµα 
καταστεί υποχρεωτική. 
Οι Ελληνικοί Κανονισµοί και τα πρότυπα, καθώς και οι Τεχνικές Οδηγίες του ΕΛΟΤ. 
Οι Εθνικοί Κανονισµοί και  πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ),Βρετανικά (BS 
κλπ),Γαλλικά (NFκλπ),ΗΠΑ(ASTM κλπ),ΕΕ καθώς και τα διεθνή (ISO κλπ)  
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καλύπτονται τα πιο πάνω αναφερόµενα,θα ισχύουν 
οι κανονισµοί και πρόιτυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµµένου προιόντος. 
Ειδικότερα για την παρούσα κατηγορία θα ισχύσουν τα ακόλουθα πρότυπα: 
Αντλίες-Κυκλοφορητές 
DIN 2532: Τυποποίηση Φλατζών 
ISO 2548 : Καµπύλες Κυκλοφορητών-αντλιών 
Πιεστικά δοχεία 
ΕΛΟΤ 286 , ΕΛΟΤ 417 , ΕΛΟΤ 509 , ΕΛΟΤ 10028  
ASME Boiler and Pressure Vessel Code (B31) 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ»(VRV) 

Γενικά 

Το κάθε σύστηµα θα αποτελείται από µία εξωτερική µονάδα (αντλία θερµότητας) και αντίστοιχα 

πολλαπλές εσωτερικές µονάδες µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου από τις οποίες κάθε µια έχει 

την δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας ανάλογα µε τις απαιτήσεις των χώρων.  

Εξωτερική µονάδα 

 

Η εξωτερική µονάδα θα είναι προσυναρµολογηµένη στο εργοστάσιο, µέσα σε ένα ενισχυµένο 

περίβληµα κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση, κατασκευασµένο από ελαφριά 

χαλυβδοελάσµατα µε ειδική αντισκωριακή προστασία και φινίρισµα βαφής, ψηµένο σε ειδικό 

φούρνο. 

Η εξωτερική µονάδα αντλία θερµότητας θα είναι κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση και θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος: 

ΨΥΞΗ  : Από –5ο CDB έως +43ο CDB 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ : Από –10ο CWB έως +15ο CWB 

Θα αποτελείται από δύο µεµονωµένους και όχι στο ίδιο κέλυφος συµπιεστές στην περίπτωση 

των µονάδων 8 και 10 ΗΡ, ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να µη χρειάζεται αντικατάσταση 

και των δύο µαζί, και έναν συµπιεστή στην µονάδα των 5 ΗΡ, αξονικούς ανεµιστήρες, εναλλάκτη 

θερµότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοµατισµούς. 

Στην περίπτωση των µονάδων 8 και 10 ΗΡ εξωτερική µονάδα θα µπορεί να λειτουργεί ακόµη και 

αν ο ένας συµπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Ο ένας από τους δύο συµπιεστές θα ρυθµίζει την απόδοσή του µε γραµµικό έλεγχο βηµάτων 

λειτουργίας µέσω inverter και ο δεύτερος θα λειτουργεί µε on – off control.  

Στον συµπιεστή θα υπάρχει πρόσθετο έλασµα συγκράτησης των ελατηρίων στήριξής του, για 

ταχύτητες περιστροφής µεγαλύτερες των 50 Hz.  
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Επίσης τα τυλίγµατα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασµένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

ασφαλής και οµαλή λειτουργία και η αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς µεταβαλλόµενης 

συχνότητας και τάσης. 

Οι συµπιεστές θα περιλαµβάνουν ηλεκτρικό θερµαντήρα για την αποφυγή συµπύκνωσης του 

λαδιού σε χαµηλές θερµοκρασίες.  

Η αντλία θερµότητας θα είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 400V, 50 Hz, 

ενώ η στάθµη θορύβου της δεν θα ξεπερνά τα 57 dB(A) σε εργαστηριακές συνθήκες και σε 

απόσταση ενός µέτρου από την µονάδα και 1,5 µέτρου ύψους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα για περαιτέρω µείωση στη στάθµη θορύβου κατά 3 dB(A) επιπλέον τουλάχιστον, 

µέσω κάποιας εντολής (night set-back).  

Η λειτουργία των εξωτερικών µονάδων σε χαµηλές θερµοκρασίες τον χειµώνα θα είναι 

απρόσκοπτη και χωρίς περιορισµούς, ενώ η πτώση απόδοσης των µηχανηµάτων δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές: 

- 0,7ο CWB εξωτερικής θερµοκρασίας : πτώση απόδοσης 10% 

- 5ο CWB εξωτερικής θερµοκρασίας    : πτώση απόδοσης 18% 

- 10ο CWB εξωτερικής θερµοκρασίας  : πτώση απόδοσης 25% 

Εσωτερικές µονάδες 

Οι εσωτερικές µονάδες θα είναι τύπου κασέτας ψευδοροφής δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, 

τύπου δαπέδου, εµφανούς ή µη εµφανούς τύπου, τοίχου, οριζόντιου µη εµφανούς τύπου για 

σύνδεση µε αεραγωγό, οροφής εµφανής. 

Η µονάδα τύπου κασέτας ψευδοροφής θα περιλαµβάνει περίβληµα από γαλβανισµένο 

χαλυβδοέλασµα, εναλλάκτη θερµότητας, ανεµιστήρα, αντλία συµπυκνωµάτων µε µανοµετρικό 

ύψος 0,5m τουλάχιστον και θα είναι έτοιµη για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, 

αποχέτευσης συµπυκνωµάτων και ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Η απόδοση των εσωτερικών µονάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται βάσει των ονοµαστικών 

συνθηκών λειτουργίας και παροχών ανεµιστήρα και όχι µε αύξηση της απορροής σε µικρότερου 

µεγέθους µονάδες, πράγµα το οποίο θα έχει επίπτωση στη στάθµη θορύβου και στην ιδιαίτερα 

χαµηλή θερµοκρασία εξόδου αέρα µε αποτέλεσµα τα κρύα ρεύµατα.  

Ο ανεµιστήρας θα είναι διπλής αναρρόφησης, πολλαπλών πτερυγίων και στατικά και δυναµικά 

ζυγοσταθµισµένος, εξασφαλισµένος χαµηλή στάθµη θορύβου και λειτουργία χωρίς ταλάντωση. 

Κάθε µονάδα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης µε επίτοιχο χειριστήριο (remote controller) και µε 

κεντρικό πίνακα ελέγχου ή µε σύστηµα ελέγχου µέσω PC computer.  

Η διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής µονάδας θα τίθεται, αυτόµατα σε περίπτωση 

ανεξάρτητου ή  οµαδικού (group) ελέγχου, ενώ στην περίπτωση κεντρικού ελέγχου θα τίθεται 

µέσω του τηλεχειριστηρίου  υγρού κρυστάλλου.  

Κάθε εσωτερική µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο 

της ροής του ψυκτικού µέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας 

θα γίνεται µε microcomputer µέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου 

της υπερθέρµανσης.  

Κάθε εσωτερική µονάδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα λήψης νωπού αέρα. 
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Η στάθµη θορύβου της εσωτερικής µονάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 35 dB(A) ακριβώς 

κάτω από την µονάδα σε 1,5m απόσταση στην χαµηλή ταχύτητα.  

Έλεγχος εσωτερικών µονάδων και επίτοιχο χειριστήριο (Remote controller)  

H επιθυµητή θερµοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, όπου η 

επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής, θερµοκρασίες αέριου 

και υγρού ψυκτικού, επιθυµητή θερµοκρασία χώρου κλπ.) και οι διορθωτικές ρυθµίσεις (άνοιγµα 

– κλείσιµο εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) θα γίνονται µε την µέθοδο αναλογικής – 

διαφορικής ρύθµισης (P.I.D.C. : Proportional integral Derivative Control).  

Η κάθε εσωτερική µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε πρόγραµµα αυτοδιάγνωσης για εύκολη και 

γρήγορη συντήρηση ή επισκευή σε περίπτωση βλάβης. 

Κάθε εσωτερική µονάδα θα συνδεθεί µε δικό της επίτοιχο χειριστήριο. Το χειριστήριο αυτό θα 

µπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση µέχρι 50m από την εσωτερική µονάδα και µέσω αυτού θα 

ελέγχεται πλήρως ο κλιµατισµός του χώρου. 

Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο θερµοκρασίας του χώρου για καλύτερη 

αίσθηση και παρακολούθηση από τη µονάδα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

απενεργοποίησης του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο διαφορετικό από 

αυτόν που βρίσκεται η µονάδα. 

Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου µε ενδείξεις θερµοκρασίας, λειτουργίας και 

βλάβης, διακόπτη ON – OFF και πλήκτρα προγραµµατισµού, ενώ θα µπορεί να ελέγχει έως και 

16 εσωτερικές µονάδες. 

Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

• ∆υνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του εξωτερικού µηχανήµατος (ψύξη / θέρµανση), σε 

περίπτωση που αποφασιστεί το χειριστήριο αυτό να είναι χειριστήριο πιλότος. 

• Λειτουργία (ψύξη, θέρµανση, αφύγρανση, ανεµιστήρας, ένδειξη απόψυξης). 

• Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – χαµηλή) 

• Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1ο C  

• Ρύθµιση της γωνίας των πτερυγίων της µονάδας σε µια σταθερή θέση ή επιλογή αυτόµατης 

περιστροφής. 

• Χρονοδιακόπτη ρύθµισης λειτουργίας µε διαβαθµίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθµισης 

µέχρι 72 ώρες. 

• Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου 

• ∆ιακόπτη ελέγχου – δοκιµών 

• Ένδειξη βλάβης µε κωδικό αριθµό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισµό της. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης µε κεντρικό πίνακα ελέγχου και αντίστοιχη ένδειξη εφόσον υπάρχει 

κεντρική σύνδεση. Στην περίπτωση σύνδεσης µε κεντρικό πίνακα ελέγχου θα πρέπει εκτός 
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των άλλων να υπάρχει η δυνατότητα χρονικού προγραµµατισµού για κάθε εσωτερική 

µονάδα ξεχωριστά. 

• Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης παραµέτρων λειτουργίας της 

εσωτερικής µονάδας καθώς και της πραγµατικής θερµοκρασίας του χώρου. 

Ψυκτικό κύκλωµα 

Το ψυκτικό κύκλωµα θα περιλαµβάνει : accumulator, ηλεκτρικές εκτονωτικές βαλβίδες, 

διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα. 

Περιεκτικότητα σε ψυκτικό µέσο  

Το κάθε σύστηµα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό µέσο για 

λόγους µείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάσταση του σε περίπτωση συντήρησης αλλά 

και για λόγους περιβαλλοντικούς και γενικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 Kg R22 ανά 

σύστηµα εξωτερικής µονάδας, συµπεριλαµβανοµένης της χωρητικότητας του δικτύου 

σωληνώσεων. 

Ψυκτικές σωληνώσεις 

Οι ψυκτικοί σωλήνες θα είναι χάλκινοι χωρίς ραφή, υπερβαρέως τύπου, µονωµένοι µε µονωτικό 

υλικό ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9 mm κατάλληλο για θερµοκρασίες άνω των 120οC για τις 

γραµµές αερίου και 70οC για τις γραµµές υγρού, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Το δίκτυο των 

εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι µονωµένο επιπλέον µε λινάτσα εµποτισµένη σε ακρυλικό. 

Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιµοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού τύπου 

µε τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints) τα οποία θα προµηθεύσει ο ίδιος προµηθευτής 

των κλιµατικών µηχανηµάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας εταιρείας. 

Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαµβάνει την µόνωσή του. Καπάκια και ειδική 

στεγανοποιητική ταινία. 

 Ασφαλιστικές διατάξεις 

Η εξωτερική µονάδα θα έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές : διακόπτη υψηλής πίεσης, θερµαντήρα 

στροφαλοθαλάµου, τηκτική βαλβίδα ασφαλείας, θερµικό προστασία συµπιεστή, θερµικό 

προστασία ανεµιστήρων, προστασία από υπερένταση για τον συµπιεστή inverter, προστασία 

έναντι συχνών εκκινήσεων κλπ. 

Η προστασία από υπερένταση θα επιτυγχάνεται µε µείωση της συχνότητας του inverter στα 40 

Hh. 

Επίσης θα υπάρχει ασφαλιστική διάταξη έτσι ώστε όταν σταµατά ο συµπιεστής να µην 

επανεκκινεί αν δεν περάσουν 5 λεπτά, για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων. Το ίδιο θα 

ισχύει και µετά από απώλεια ισχύος και αυτόµατη επανεκκίνηση µετά την αποκατάσταση, 

ανεξάρτητα από το διάστηµα που κράτησε η διακοπή. 
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 Σύστηµα ανάκτησης λαδιού 

Λόγω τη λειτουργίας του συστήµατος χωρίς ελαιοπαγίδες, θα υπάρχει ειδικός µηχανισµός για 

ανάκτηση του λαδιού στους συµπιεστές. 

Η επιστροφή λαδιού θα πραγµατοποιείται µια ώρα µετά την πρώτη εκκίνηση και κάθε 8 ώρες 

λειτουργίας. 

Λειτουργία εξισορρόπηση λαδιού 

Για την λειτουργία του συστήµατος και την εξισορρόπηση του λαδιού στους δύο συµπιεστές, θα 

πραγµατοποιείται κάθε δύο ώρες λειτουργία εξίσωσης λαδιού για 2 λεπτά, καθώς επίσης και 

κάθε φορά που εκκινεί ο δεύτερος συµπιεστής. 

Λειτουργία απόψυξης  

Η απόψυξη (defrost) θα γίνεται µε ειδικό πρόγραµµα, όπου η θερµοκρασία εκκίνησης του 

defrost (θερµοκρασία στοιχείου) θα µεταβάλλεται σύµφωνα µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος 

και εφ’ όσον δηµιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή αποψύξεως. 

ΜΟΝΑ∆Α ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (VAM) 

Οι µονάδες αερισµού µε εναλλάκτη ανάκτησης θερµότητας θα είναι κατάλληλες για σύνδεση µε 

αεραγωγού για την προσαγωγή νωπού προκλιµατισµένου αέρα και την ταυτόχρονη απόρριψη 

αέρα στο περιβάλλον. 

Οι δύο ποσότητες αέρα θα διασταυρώνονται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα χάρη στην ανταλλαγή 

θερµότητας να επιτυγχάνεται ο προκλιµατισµός του νωπού αέρα και έτσι εξοικονόµηση 

µεγαλύτερης του 55%. 

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας καθαρισµού (fresh-up operation) όπου η 

παροχή του αέρα προσαγωγή θα µπορεί να ρυθµιστεί σε υψηλότερο επίπεδο από την αντίστοιχη 

του αέρα εξαγωγής. 

Η στάθµη θορύβου των µονάδων αερισµού θα είναι ιδιαιτέρως χαµηλή και δεν θα ξεπερνά τα 34 

dB (A) στην χαµηλή ταχύτητα και σε απόσταση 1,5 m από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 

Ο εναλλάκτης θα διαθέτει φίλτρο υψηλής απόδοσης το οποίο θα διαρκέσει για 5.000 

τουλάχιστον ώρες λειτουργίας χωρίς συντήρηση. Η απορροφητικότητα του φίλτρου θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 65% 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα προδιαγραφή εργασιών (Π.Ε.), αφορά τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του 
έργου. 
 
Με το τεύχος αυτό καθορίζονται τα εξής: 
Οι γενικοί όροι που ισχύουν για το έργο 
Οι εργασίες και ο τρόπος κατασκευής των εγκ/σεων στο έργο, 
Οι δοκιµές των εγκαταστάσεων 
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Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν 
όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΠΕ  παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, 
αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 
 
Σηµειώνεται ότι στο ανά χείρας τεύχος ενδέχεται να περιγράφονται τρόποι εκτέλεσης εργασιών 
ακόµα και πλέον των απαιτουµένων για το συγκεκριµένο έργο. Το είδος των εργασιών που 
απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο καθορίζεται επακριβώς στην Τεχνική Περιγραφή, στα 
Σχέδια και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη.  
 

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΠΕ, της Τεχνικής 
Περιγραφής, των Προδιαγραφών µηχανηµάτων και υλικών, καθώς και όλων των συµβατικών 
στοιχείων της εργολαβίας. 
 
2. Ό,που σηµειώνονται αρ.DIN ή όποιων άλλων οργανισµών, αυτοί αναφέρονται σε αριθµούς 
σχετικών προδιαγραφών, προτύπων κλπ, και πρέπει να ακολουθούνται µε συνέπεια. 
 
3. Πιστοποίηση έργου-∆ιαδικασίες ∆οκιµών 
Η πιστοποίηση του έργου και η εκτέλεση της διαδικασίας των απαιτούµενων δοκιµών επί τόπου 
του έργου θα γίνει από ανεξάρτητο φορά, ειδικευµένο και πιστοποιηµένο γι αυτού του είδους τις 
εργασίες. 
Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, το αργότερο σε διάστηµα τριων µηνών από την 
υπογραφή της σύµβασης το φορέα αυτό. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να συνοδεύει κάθε προσκοµιζόµενο στο έργο υλικό ή µηχάνηµα τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου αποδόσεως από τον κατασκευαστή. Εάν τυχόν δεν 
προσκοµίζονται, µετά από αίτηση της επίβλεψης, θα µπορεί η επίβλεψη να µην πιστοποιεί για 
πληρωµή τα αντίστοιχα είδη, µέχρι την άφιξη των σχετικών πιστοποιητικών. 
 
Τα πιστοποιητικά δοκιµών για όλα τα µηχανήµατα και συσκευές (λέβητες, πιεστικά δοχεία, 
αντλίες κλπ), πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και θα συνοδεύουν τα µηχανήµατα. 
 
4. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διατάξει τον ανάδοχο να αποµακρύνει από το εργοτάξιο, το 
πολύ σε πέντε (5) ηµέρες, κάθε είδος που δεν ανταποκρίνεται προς τους όρους της σύµβασης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, η επίβλεψη µπορεί να πραγµατοποιήσει τις αποµακρύνσεις 
µε δικά της µέσα και να χρεώσει αντίστοιχα τον εργολάβο. 
 
5. Υλικά, σχέδια και γενικά όλες οι εγκαταστάσεις του έργου που υπόκεινται στον έλεγχο και την 
αποδοχή δηµόσιας αρχής, πρέπει να επιθεωρούνται από τις αρµόδιες αρχές. Ο εργολάβος πρέπει 
αφ΄ενός να ταξινοµήσει τις απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις έγκαιρα και αφ΄ετέρου να 
εξασφαλίσει όλες τις  επιθεωρήσεις, δοκιµές, αποδοχές καθώς και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, 
επιβαρυνόµενος µε το σχετικό κόστος. 
  
1.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλο το εργατικό προσωπικό, θα προµηθεύσει και θα 
εγκαταστήσει όλα τα υλικά τον εξοπλισµό που απαιτούνται για την ικανοποιητική κατασκευή και 
ολοκλήρωση του έργου.  
Είναι επίσης υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την επάνδρωση του Έργου µε το αναγκαίο 
εξειδικευµένο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό (µηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ, γεωλόγους, 
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εργοδηγούς, σχεδιαστές, κλπ) για την άρτια διεύθυνση και καθοδήγηση όλων των φάσεων 
κατασκευής του. 
 
2. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργασθεί µε τους 
Οργανισµούς παροχετεύσεων π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ κλπ., προσαρµοζόµενος στις τυχόν 
απαιτήσεις τους.  
Είναι επίσης υποχρεωµένος να συνεργασθεί µε τυxόν άλλους εργολάβους που θα εκτελέσουν για 
λογαριασµό του ιδιοκτήτη άλλες εργολαβίες στο xώρο του εργοταξίου,  ώστε να µην υπάρxουν 
προβλήµατα ως προς τον συντονισµό των διαφόρων εργολαβιών. 
 

1.4   ΥΛΙΚΑ 

1.4.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων Η/Μ υλικών, συσκευών και 
µηχανηµάτων, καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 
κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

 
1.4.2 Ποιότητα υλικών και εξοπλισµού-παραγγελίες 

Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια., να φέρουν τη σήµανση «CE» και να 
συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας “CE”. 
Ρητά επισηµαίνεται ότι υλικά χρησιµοποιηµένα ή κατεστραµµένα απορρίπτονται από τον 
εργοδότη. 

Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 
2.1.1, εδάφιο (γ). 
 
Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  
 
Ο εκπρόσωπος του εργοδότη διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει και να απορρίψει 
οποιοδήποτε υλικό, προτεινόµενο ή εγκατεστηµένο, το οποίο δεν πληρεί αυτές τις ποιοτικές 
προδιαγραφές. Ο εργολάβος πρέπει να αποµακρύνει και να αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα 
κάθε υλικό το οποίο δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές. 
 
Ο,που απαιτούνται δύο ή περισσότερα υλικά της ίδιας κατηγορίας του εξοπλισµού, θα είναι 
προϊόντα ενός κατασκευαστή και τα συνιστώντα µέρη τους θα είναι επίσης του ιδίου 
κατασκευαστή, ό,που αυτό είναι δυνατό. 
  
Όσα υλικά προέρχονται από το εξωτερικό θα είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της χώρας προελεύσεως, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί ή ευρωπαϊκοί 
κανονισµοί. 
 
Όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη και µε τις 
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ειδικές εντολές της επίβλεψης σχετικά µε την προέλευση, διαστάσεις, ποιότητα κλπ. 
απαλλαγµένα από κάθε ελάττωµα που µπορεί να ελαττώσει την αντοχή ή εµφάνισή τους και θα 
πρέπει να έχουν υποστεί τους προβλεπόµενους από τους κανονισµούς ελέγχους και δοκιµές. 
 
Κάθε κύρια µονάδα εξοπλισµού πρέπει να έχει τον αριθµό σειράς µαζί µε το όνοµα και τη 
διεύθυνση του κατασκευαστή, µόνιµα χαραγµένα σε εµφανές σηµείο. 
 
Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί µέσα στις κανονικά αποδεκτές ανοχές ορίων ακριβείας, 
όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 
 
Όλος ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σχεδιασµένες για συνεχή λειτουργία σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 45οC και σχετική υγρασία 40%. 
 
Ό,που για ειδικές περιπτώσεις εγκαταστάσεων, η θερµοκρασία περιβάλλοντος µπορεί να είναι 
υψηλότερη των 45οC, οι κινητήρες θα είναι σχεδιασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 55οC. 
 
1.4.3 ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν την εγκατάσταση οποιουδήποτε υλικού στο έργο, να 
υποβάλλει στην επίβλεψη λεπτοµερή πίνακα µε τα πλήρη κατασκευαστικά στοιχεία για κάθε 
είδος υλικού, έτσι ώστε να µπορεί η επίβλεψη πριν από την παραγγελία, να το συγκρίνει µε το 
προδιαγραφόµενο και να το εγκρίνει ή απορρίψει. 
Οι πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται στην υποβολή κάθε υλικού θα είναι κατ’ ελάχιστον οι 
εξής: 
 
Στοιχεία προτεινόµενου υλικού (είδος υλικού, χρήση-περιοχή χρήσης και εγκατάστασης, 
κατασκευαστής, τύπος, αντιπρόσωπος, κλπ) 
Τεχνική Προδιαγραφή Υλικού 
Κανονισµοί-Πρότυπα 
Τεχνικά στοιχεία (ιδιότητες, χαρακτηριστικά, ισχείς, παροχές, αποδόσεις λειτουργίας, ρύθµισης, 
βάρη κλπ) 
Αποκλίσεις από Ελάχιστες Συµβατικές Απαιτήσεις 
Συνηµµένα τεχνικά φυλλάδια µε απεικονίσεις, σχέδια, φωτογραφίες υλικού ή τµήµατος του 
εξοπλισµού 
Αναγκαίες δοκιµές του κατασκευαστή 
Συνηµένα πιστοποιητικά εργοστασίου (δοκιµές, κλπ) 
∆είγµατα 
 
Ειδικότερα, προς της παραγγελίας Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων, Ανεµιστήρων, Βαλβίδων 
Σταθερής Παροχής Αέρα, Ρυθµιστών Παροχής  ή ∆ιακοπής της ροής αέρα ή ρευστών, αντλιών, 
Αναθερµαντικών, Ηχοαποσβεστήρων και λοιπών συσκευών και  µηχανηµάτων των οποίων τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά (παροχές, πιέσεις, ισχείς κ.λ.π.) ενδέχεται να αλλάξουν λόγω 
τροποποιήσεων µεταξύ των υπολοίπων δεδοµένων της µελέτης και των δεδοµένων της 
κατασκευής, υποχρεούται να επανυποβάλλει υπολογισµούς των µεγεθών και επιλογής τους, µε 
βάση τα δεδοµένα που ισχύουν κατά την κατασκευή και τα λοιπά χαρακτηριστικά του 
προτιθέµενου να παραγγείλει εξοπλισµού. 
 
Οποιαδήποτε έγκριση υλικών, εξαρτηµάτων και συσκευών δεν απαλλάσσει (µε κανένα τρόπο) 
τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, εάν βρεθεί κατά την κατασκευή κάποιο είδος που δεν 
ανταποκρίνεται στον προορισµό του. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 63 από 92 
 
 

 
1.4.4 ∆είγµατα 
 
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 
ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή 
του Αναδόχου. 
 

1.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, 
δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρµοδίων φορέων. 

2.  Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση 
σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε 
εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. 
πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση 
των σχετικών οχλήσεων. 

3.  Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου 
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 
Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και 
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 
πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

 
4.  Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί την εργασία του µε κάθε προσοχή και καλαισθησία και να 

συµµορφώνεται προς τις γενικές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές συνθήκες, για να 
επιτύχει την απαιτούµενη συµµετρία γραµµών, σωληνώσεων, αεραγωγών, καλωδίων, να 
αποφεύγει και αντιπαρέρχεται κάθε εµπόδιο και να συµµορφώνεται πάντα προς τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 

 
5.  Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια τυχόν εκσκαφών και πριν από τις επιχώσεις οφείλει, 

εφ΄ό,σον απαιτούνται από τα σχέδια της µελέτης, να κατασκευάσει τάφρους, δεξαµενές, 
χανδάκια, φρεάτια, κανάλια, υποστρώµατα µπετόν για βάσεις, καλωδιώσεις, 
τσιµεντοσωλήνες, δεξαµενές νερού και λοιπά εργα υποδοµής για να αποφευχθεί η εκ νέου 
εκσκαφή για τµήµατα, που έχουν ήδη επιχωθεί. 
Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν αρχίσει η κατασκευή οδοστρωµάτων και η διαµόρφωση χώρων 
πρασίνου, να επιχώσει τα διάφορα χαντάκια. 

 
6.  Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει έγκαιρα για τη µεταφορά και τοποθέτηση µέσα στο 

κτίριο του εξοπλισµού µεγάλων διαστάσεων, το µέγεθος των οποίων δεν επιτρέπει τη 
διέλευσή του από τα συνήθη ανοίγµατα της οικοδοµής (πόρτες, παράθυρα, κλιµακοστάσια 
κλπ). Οφείλει επίσης να µεριµνήσει για την έγκαιρη µεταφορά του εξοπλισµού αυτού πριν 
από την κατασκευή των σχετικών τοιχοποιιών κλπ. Εάν δεν µεταφερθεί έγκαιρα ο 
εξοπλισµός αυτός, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει αδαπάνως για 
τον εργοδότη όλες τις σχετικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποξήλωση και 
επανακατασκευή οικοδοµικών και λοιπών στοιχείων ή εγκαταστάσεων της οικοδοµής, για 
να µεταφέρει και τοποθετήσει τον εξοπλισµό αυτόν. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντονίζει την εκτέλεση των εργασιών, 
εγκαταστάσεων µε την πορεία των οικοδοµικών κλπ εργασιών σε όλα τα στάδια του 
έργου, ώστε να προβαίνει έγκαιρα στην κατασκευή των τµηµάτων εκείνων του έργου, που 
σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε αποξηλώσεις κλπ. 

 

1.6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ 

Στα σxέδια της µελέτης εφαρµογής των ηλεκτροµηxανολογικών εγκαταστάσεων θα φαίνονται οι 
θέσεις των υπόγειων και αναρτηµένων εγκαταστάσεων και οι θέσεις των σωληνώσεων και 
αεραγωγών και θα καθορίζονται και αναγράφονται τα υψόµετρα στην κάτω στάθµη των 
δικτύων και η απαιτούµενη απόσταση των σωληνώσεων και του εξοπλισµού από άλλες 
εγκαταστάσεις. 
 
Κατά την πρόοδο των εργασιών, ο Ανάδοχος θα ελέγξει όλες τις διαστάσεις στο xώρο του 
κτιρίου και τις καθορισµένες γραµµές και στάθµες που επηρεάζουν όλες τις κατευθύνσεις και τον 
εξοπλισµό και θα διορθώσει τις γραµµές, κλίσεις, στάθµες και κλίσεις των σωλήνων, 
εξαρτηµάτων και του εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθότητα 
των γραµµών και των σταθµών των καθορισµένων κατ΄ αυτό τον τρόπο για τις 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 
 

1.7 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει οποτεδήποτε διαπιστώσει από την εξέλιξη του έργου, την οριστικοποίηση 
των µεγεθών σχετικά µε τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισµού (διαστάσεις, βάρη µηχανηµάτων, 
τρόπος σύνδεσης µε τα δίκτυα, ιδιαίτερες απαιτήσεις προµηθευτών µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού) ή τυχόν συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων από το εκτελούµενο έργο (π.χ. στάθµη 
υπογείων υδάτων, διαφοροποίηση στοιχείων σχετικά µε σύνδεση µε οργανισµούς κοινής 
ωφέλειας κλπ.) ότι έχει επέλθει µεταβολή στα δεδοµένα που ελήφθησαν για την εκπόνηση των 
µελετών που εφαρµόζονται στο έργο: 
 
Nα ενηµερώσει τον εργοδότη για την έκταση και το είδος της επελθούσης µεταβολής στα 
δεδοµένα και τις συνέπειές τους. 
Να µελετήσει τις επιπτώσεις της µεταβολής στη µελέτη του έργου και να επανασυντάξει τη 
µελέτη σε όση έκταση τούτο είναι αναγκαίο. 
Να υποβάλλει τη νέα µελέτη στον εργοδότη για έλεγχο και έγκριση. 
Να εκτελέσει τις όποιες αποφάσεις ο εργοδότης του κοινοποιήσει σχετικά µε την νέα κατάσταση. 
 
1.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ (SHOP DRAWINGS) 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάσσει κατασκευαστικά σχέδια για όσα τµήµατα της 
εγκατάστασης επιβάλλεται τοπική τροποποίηση της µελέτης, που οφείλεται σε οικοδοµικές 
τροποποιήσεις ή στη µορφολογία και τις διαστάσεις συσκευών, ή τα λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επιλεγησοµένων τελικά συσκευών,  ή σε άλλους απρόβλεπτους, αλλά 
δικαιολογηµένους λόγους. 
 
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα είναι κατάλληλης κλίµακας, θα αποδίδουν µε ακρίβεια την 
προτεινόµενη κατασκευή και τις επί µέρους διαστάσεις του εξοπλισµού που τυχόν θα 
εγκατασταθεί και θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία για την πλήρη περιγραφή των 
εγκαταστάσεων (περιγραφή, προδιαγραφές και πλήρη χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα 
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δείχνουν τις κύριες διαστάσεις, ικανότητες, καµπύλες, πτώση πίεσης και απαιτήσεις, στοιχεία 
µηχανηµάτων, κλπ). 
Ακόµη, ό,που απαιτείται θα συνοδεύονται από prospectus του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί 
όπου θα εµφανίζονται τα γεωµετρικά στοιχεία, ο τρόπος σύνδεσης µε τα δίκτυα τροφοδότησης, 
βάρη, τρόπος ανάρτησης και στήριξης, αποδόσεις και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά. Κάθε 
σχέδιο του κατασκευαστή θα φέρει πινακίδα µε ενδεικτικό αριθµό και σηµείωση για ποιό τµήµα 
του έργου αφορά και ποιά σχέδια της µελέτης τροποποιεί ή συµπληρώνει. 
 
Τα σχέδια αυτά θα υποβάλλονται έγκαιρα στην επίβλεψη για έγκριση, χωρίς αυτή η έγκριση να 
απαλλάσσει τον εργολάβο από την υποχρέωση να τηρεί τους γενικούς όρους της µελέτης και 
από την συνολική ευθύνη της καλής εκτέλεσης του έργου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 
1.9 ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ-Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τα τελικά λεπτοµερή σχέδια των εγκαταστάσεων 
«Όπως κατασκευάστηκαν» (as built) και να τα υποβάλλει στον Εργοδότη. 

Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν κατόψεις, τοµές, διαγράµµατα και γενικά όλα τα στοιχεία που 
επιτρέπουν σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί ειδικά µε το έργο να ενηµερώνεται εύκολα 
για το πως και τι επακριβώς έχει κατασκευασθεί. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι επί των σχεδίων 
αυτών θα φαίνονται το σύνολο των δικτύων, οι ακριβείς τους διαστάσεις και θέσεις σε 
σχέση µε τα οικοδοµικά στοιχεία. Επίσης θα απεικονίζεται κάθε εξάρτηµα, διακλάδωση, 
όργανο διακοπής κλπ, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο άµεσος εντοπισµός οιουδήποτε 
στοιχείου των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια θα αντιστοιχούν ένα προς ένα µε τα σχέδια της 
µελέτης εφαρµογής ή όσα εκπόνησε ο εργολάβος και µετά τον έλεγχο εγκρίθηκαν από την 
Επίβλεψη για κατασκευή. 

 
2.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει λεπτοµερείς οδηγίες λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, γραµµένες απαραίτητα σε κατανοητή ελληνική γλώσσα. 
Όσες οδηγίες προέρχονται από ξένο κατασκευαστή µπορούν να είναι και σε Αγγλική 
γλώσσα. 

 
Οι οδηγίες θα είναι δακτυλογραφηµένες και βιβλιοδετηµένες σε τεύχη µε αύξοντα αριθµό 
εντύπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεµηµένη λογικά σε κεφάλαια, αντίστοιχα προς 
τα διάφορα τµήµατα των εγκαταστάσεων και θα τις καλύπτει πλήρως. 

 
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίδεται πλήρης πίνακας των σχετικών 
περιλαµβανοµένων µηχανηµάτων, µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία 
κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, 
αποδόσεις, λεπτοµερή στοιχεία ηλεκτροκινητήρων, συνιστώµενα ανταλλακτικά κα). 

 
Οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνουν: 

 
 Όλα τα πιστοποιητικά των αρχών επιθεώρησης, πιστοποιητικά δοκιµών και στοιχεία 

σχετικά µε την ποιότητα. 
 Τεχνική Περιγραφή κάθε µηχανικού συστήµατος. 
 Κατάλογο όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού µε τεχνικά στοιχεία, τύπους, αριθµούς 

µοντέλων και αριθµούς σειράς. 
 Κατάλογο κατασκευαστών κάθε µηχανήµατος µε υπογραµµίσεις και µαρκάρισµα για την 

αναγνώριση του συγκεκριµένου µοντέλου, τµήµατος ή µονάδας. 
 Περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος που θα καταγράφει πλήρως τον τρόπο και την 

ακολουθία των διαδικασιών λειτουργίας, εκκίνησης και στάσης, συµπεριλαµβανοµένων 
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µανδαλώσεων µε άλλα συστήµατα. 
 ∆ιαγράµµατα ελέγχου, διαγράµµατα καλωδιώσεων και σχηµατικά διαγράµµατα ροής αέρα 

και σωληνώσεων. 
 Οδηγίες συντήρησης για κάθε τεµάχιο του εξοπλισµού, µε περιγραφή των διαδικασιών, 

περιοδικών επιθεωρήσεων (ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες, µηνιαίες, ετήσιες), προληπτικής 
συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των υποδείξεων για χρήση συγκεκριµένων καυσίµων, 
λιπαντικών και καθαριστικών. 

 Κατάλογο ανταλλακτικών συµπεριλαµβανοµένων των επεξηγηµατικών καταλόγων των 
κατασκευαστών που θα δείχνουν την πλήρη περιγραφή των επί µέρους υλικών, µαζί µε 
τους αντίστοιχους αριθµούς υλικών. 

 Κατάλογο των προτεινόµενων ανταλλακτικών για δύο έτη λειτουργίας. 
 Όλες τις πληροφορίες για τους εγκατεστηµένους ηλεκτρικούς πίνακες (ελεγχόµενα 

κυκλώµατα, διαγράµµατα, κλπ). 
 
 
1.10  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Α∆ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προχωρεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες προς όλες 
τις αρµόδιες κρατικές αρχές π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Νοµαρχία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ. για όσες 
εγκαταστάσεις προβλέπεται τούτο από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε σκοπό τη λήψη: 
 
Πιστοποιητικού ελέγχου εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 
πυροσβεστικά δίκτυα κλπ) 
Αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων (π.χ. ανελκυστήρες) 
Hλεκτροδότηση και Τηλεφωνοδότηση του έργου 
 
Επίσης οφείλει να έρθει σε συνεννόηση µε τον ∆ήµο για τον τρόπο ∆ιαχείρισης των 
Απορριµµάτων και για την ποιότητα των Ακαθάρτων υδάτων που δέχεται ο ∆ήµος στο δίκτυό 
του. Τις απαιτήσεις του ∆ήµου οφείλει να τις λάβει υπόψη του στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 
Εάν από τη χρήση του κτιρίου παράγονται ειδικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά) ή απορρίµµατα τα 
οποία λόγω της φύσης τους δεν είναι δεκτά ή δεν επιτρέπεται να παραληφθούν από το δηµόσιο 
δίκτυο αποκοµιδής, αλλά από ειδικούς φορείς (π.χ. ∆ηµόκριτος κ.λ.π.), ο Ανάδοχος οφείλει σε 
συνεννόση µε την Επίβλεψη, να έρθει σε επαφή µε τους σχετικούς αρµόδιους φορείς και να 
προωθήσει τις απαιτούµενες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί έγκαιρα η σχετική αδειοδότηση. 
Για όλες αυτές τις ενέργειες η υπηρεσία επίβλεψης περιορίζεται στην υπογραφή όσων εγγράφων 
απαιτούν υπογραφή ιδιοκτήτη. 
 
1.11 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για να εκπαιδεύσει το 
αρµόδιο προσωπικό που θα ορίσει ο εργοδότης, στο χειρισµό και την συντήρηση όλων 
των εγκαταστάσεων. 

 
2.  Ώσπου να εκπαιδευθεί το προσωπικό του εργοδότη, Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

λειτουργεί τις εγκαταστάσεις µε δικό του προσωπικό. Μετά την εκπαίδευση, τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων θα αναλάβει ο εργοδότης. 

 
3.  Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος καθ’όλη τη διάρκεια του 

χρόνου εγγύησης (κατά την οποία έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων) 
να παρέχει τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις του ζητηθούν από τον 
εργοδότη, σε σχέση µε τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.  
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1.12 ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου να συγκεντρώνει τα 
απαραίτητα στοιχεία ώστε µετά την ολοκλήρωση να παραδώσει στον εργοδότη πλήρες αρχείο 
του Έργου που θα περιλαµβάνει: 
 
Το σύνολο των σχεδίων της µελέτης (ό,πως κατασκευάσθηκε) 
Άδειες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων  
Πρωτόκολλα µετρήσεων, δοκιµών και ελέγχων όπως περιγράφονται παρακάτω) 
Πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή για το σύνολο του εξοπλισµού που θα 
εγκαταστήσει στο έργο. 
Οδηγίες συντήρησης, πίνακες ανταλλακτικών κλπ. για τον εξοπλισµό, όπου απαιτείται. 
Πλήρες αρχείο της αλληλογραφίας, πρακτικά συσκέψεων κλπ. που έλαβαν χώρα κατά την 
εκτέλεση του έργου. 
 
1.13  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει ένα πλήρες σετ ειδικών εργαλείων όπως υποδεικνύονται από τους 
κατασκευαστές του κύριου εξοπλισµού, για τη συντήρηση των ηλεκτροµηxανολογικών 
εγκαταστάσεων. Τα εργαλεία θα αναρτηθούν στον πίνακα εργαλείων του δωµατίου εξοπλισµού. 

 
. 

 
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

2.1.1. Κλίµακες, πλατφόρµες κλπ. 
 
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει µόνιµες κλίµακες, πλατφόρµες και άλλα µέσα πρόσβασης, για να 
εξασφαλίζει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση, όπου απαιτείται, για την επιθεώρηση, έλεγχο, 
επιδιόρθωση και συντήρηση όλων των µερών του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων που 
εγκαθίστανται στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας. Θα κατασκευαστούν επίσης, όπου 
απαιτούνται, µεταλλικές κατασκευές (γραδελάδες) στους µηxανολογικούς κατακόρυφους 
αγωγούς εγκαταστάσεων (shafts) για τους ίδιους ακριβώς λόγους. 

 
2.1.2. Οπές σε τοίχους και φέροντα στοιχεία 
 
Κατά τη φάση της  σκυροδέτησης ο ανάδοχος οφείλει να προβλέψει όλες τις αναγκαίες τρύπες 
στον φέροντα οργανισµό. 
  
Αφού χρησιµοποιηθούν τα ανοίγµατα που έχουν αφεθεί σε τοίχους, δοκούς, πλάκες κλπ. για 
διέλευση εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εσχάρες καλωδίων, αεραγωγοί κλπ.) ο Ανάδοχος οφείλει 
να κλείσει και σφραγίσει το τυχόν εναποµείναν κενό µέρος του ανοίγµατος. Τα υλικά και οι 
µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και εγκριθούν από την 
επίβλεψη. 
  
Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να καταβληθεί ώστε η θέση και το µέγεθος των ανοιγµάτων να µην 
προκαλεί βλάβη στην υπόλοιπη κατασκευή και ιδιαίτερα να µην εξασθενεί τον φέροντα 
οργανισµό. 
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Η επαναπλήρωση των οπών ή η συµπλήρωση σε τυχόν αφεθέν πλεονάζον κενό θα γίνεται µε 
υλικό που συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κατασκευή, είναι πυράντοχο (ό,που αυτό απαιτείται) 
και δεν δηµιουργεί φθορά (διαβρώσεις κλπ) στις κατασκευές. 
 
Σηµειώνεται πως ∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ 
ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΤΟΙΧΟΥΣ, ∆ΙΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ. 
ΕΠΙΣΗΣ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΤΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΑΛΩ∆ΙΑ Κ.Λ.Π.) & ∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ. 
 
ΕΠΙΣΗΣ κατά τη φάση της σκυροδέτησης των υπογείων έργων (δεξαµενές , δάπεδα κ.λ.π.) ο 
ανάδοχος οφείλει  να ενσωµατώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία. Κάθε ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ θα τοποθετείται εκ των υστέρων χωρίς οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη αµοιβή. 
 
2.1.3. Βάσεις µηχανηµάτων 
 
Όλα τα µηχανήµατα που εδράζονται σε δάπεδο θα έχουν γενικά αντικραδασµική βάση. 
  
Γενικά, οι βάσεις των µηχανηµάτων θα είναι από κολυµπητό µπετόν, πάχους 15-20εκ., µε 
παρεµβολή φελλού πιέσεως πάχους 5εκ. ή άλλου κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού, εκτός αν 
ο προµηθευτής του µηχανήµατος ή η µελέτη ηχοπροστασίας συνιστά άλλη κατασκευή. 
  
Σε όσα µηχανήµατα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.χ. εµβαπτιζόµενες αντλίες) επιβάλλεται 
να τοποθετούνται στις θέσεις στερεώσεως κατάλληλα ελαστικά πέλµατα και δακτύλιοι ή ό,τι 
άλλο προβλέπεται στη µελέτη ηχοπροστασίας, έτσι ώστε να µην µεταφέρονται οι κραδασµοί 
στον οικοδοµικό σκελετό. 
  
Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει κάθε απαιτούµενο µέτρο και να προβεί σε όλες 
τις αναγκαίες κατασκευές και διαµορφώσεις ώστε να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για την 
αποµόνωση µετάδοσης θορύβου από τα µηχανήµατα στον φέροντα οργανισµό και στους 
χώρους του κτιρίου. 
  
Σε περίπτωση ανάρτησης µηχανηµάτων, εφ΄ό,σον θα κατασκευάζεται βάση µε σκελετό από 
µορφοσίδηρο, η στήριξη των συσκευών επ΄αυτής θα γίνεται επίσης µε παρεµβολή 
αντιδονητικών παρεµβυσµάτων, ή ό,τι άλλο ορίζει η µελέτη ηχοπροστασίας. 
 
2.1.4 Μέτρα αντιµετώπισης θορύβων και δονήσεων 
 
Γενικά 
 
Γενική αρχή για την αντιµετώπιση του θορύβου και των δονήσεων στο έργο είναι ότι αφ΄ενός 
θα εγκαθίστανται µηχανήµατα που όταν λειτουργούν, παράγουν κατά το δυνατόν τον ελάχιστο 
θόρυβο και αφ΄ετέρου ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή, κατασκευαστικά, προσπάθεια, να 
περιορίζεται ο θόρυβος στην πηγή του, δηλαδή να αποφεύγεται η διασπορά του και επίσης να 
αποφεύγεται η µετάδοση δονήσεων στο κτίριο. 
  
Οι προσπάθειες καταβάλλονται σε δύο κατευθύνσεις: 

 
1. Με κατάλληλες κατασκευές και εξαρτήµατα θα περιορίζεται η διάδοση θορύβων στο κτίριο 
2. Με κατάλληλες κατασκευές θα διακόπτεται η οποιαδήποτε συνέχεια και θα περιορίζονται οι 

ό,ποιες ταλαντώσεις προκαλούν τα µηχανήµατα από τη λειτουργία τους. 
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Γενικά θα τηρηθούν µε σχολαστικότητα όλα τα υλικά, λεπτοµέρειες κατασκευής κ.λ.π. στοιχεία 
της µελέτης ηχοπροστασίας. Πέραν των όσων τυχόν αναφέρει η µελέτη ηχοπροστασίας και για 
όσα θέµατα δεν καλύπτονται από αυτήν θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα. 
 
Μείωση µεταφερόµενου θορύβου από αεραγωγούς 
 
Οι ηχοµονωτές θα ελαττώνουν τη στάθµη του παραγόµενου ήχου από τους ανεµιστήρες στα 
προδιαγραφόµενα επίπεδα, ανάλογα µε τους χώρους που εξυπηρετούν. Ο ηχοµονωτής θα έχει 
επαρκή αντοχή και συνοχή ώστε να αντιστέκεται στη διάβρωση από τον αέρα που ρέει και δεν 
δηµιουργεί σκόνη. Η ηχητική πλήρωση θα είναι άοσµη και απρόσβλητη από υγρασία και σήψη. 
Οι προσκολλητικές ουσίες θα είναι κατάλληλες για το υλικό απορρόφησης του ήχου και δεν θα 
είναι εύφλεκτες. 
  
Το περίβληµα του ηχοµονωτή θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένα ελάσµατα µαλακού 
χάλυβα, που παράγονται από ειδικευµένη εταιρεία. Τα εσωτερικά χωρίσµατα (splitters) θα 
κατασκευάζονται από διάτρητα γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα, µε αεροδυναµικά 
σχηµατισµένες τις µπροστά και τις πίσω άκρες. Κάθε χώρισµα θα είναι στερεωµένο στο 
περίβληµα µε καρφιά (πριτσίνια). Η ηχητική πλήρωση θα είναι αδρανής, µη καύσιµη, µη 
υγροσκοπική και απρόσβλητη σε παράσιτα, από ορυκτό µαλλί ή υαλοβάµβακα και θα είναι 
στεγανοποιηµένη και προστατευµένη από την εναπόθεση σωµατιδίων µε µία αδιαπέραστη 
µεµβράνη. 
 
Έλεγχος δονήσεων 

 
α. Γενικά 

 
Όλα τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στο έργο επιλέγονται ώστε να µην προκαλούν 
υπερβολικές δονήσεις. Γενικά τα µεγάλα µηχανήµατα τοποθετούνται όπως παραπάνω στην 
παράγραφο περί «βάσεων µηχανηµάτων» αναφέρεται χωρίς να επιτρέπουν την υπερβολική 
δόνηση των µηχανών, ή άλλες κατάλληλες διατάξεις. 
 
Θα επιλεγούν εξοπλισµοί µε ελάχιστες δυνάµεις µη ζυγοσταθµισµένες. 
Ολα τα µέρη των εξοπλισµών θα είναι ζυγοσταθµισµένα µε τις επιτρεπόµενες ανοχές πριν 
εξαχθούν από το εργοστάσιο κατασκευής. 
 
β. Εύκαµπτοι σύνδεσµοι 

 
Ο,που οι εξοπλισµοί είναι τοποθετηµένοι σε υποστηρίγµατα ή άγκιστρα στήριξης δονητικής 
µόνωσης, θα χρησιµοποιούνται εύκαµπτες συνδέσεις, έτσι ώστε οι ταλαντώσεις των εξοπλισµών 
να µην µεταδίδονται στα κατασκευαστικά µέρη του κτιρίου. 

 
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις 

 
α. Ανεµιστήρες 

 
Τα εύκαµπτα κολλάρα µεταξύ ανεµιστήρων και αγωγών θα ευθυγραµµίζονται σωστά. 
 
Τα συγκροτήµατα φυγοκεντρικών ανεµιστήρων και κινητήρων θα στερεώνονται σε µία άκαµπτη 
κοινή µεταλλική βάση,  ολόκληρο δε το συγκρότηµα θα στηρίζεται σε ελαστικά στηρίγµατα 
µονώσεων κραδασµών. 
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β. Αντλίες 
 
Τα οριζόντια συγκροτήµατα αντλία - κινητήρα θα είναι στερεωµένα σε µία αδρανή βάση από 
άκαµπτο χάλυβα και αυτή η κατασκευή σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα µε παρεµβολή 
κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού (βλ. παραπάνω). 

 
γ. Λέβητες, Ψύκτες, Κεντρικές Κλιµατιστικές Συσκευές 

 
Τα µηχανήµατα εδράζονται επί ειδικής βάσης από οπλισµένο σκυρόδεµα µε παρεµβολή 
κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού 
 
Ιδιαίτερη επιµέλεια καταβάλλεται στην ευθυγράµµιση και οριζοντίωση των µηχανηµάτων. 

 
2.1.5. Κατασκευές από µορφοσίδηρο 
 
Οι συνδέσεις των κατασκευών από µορφοσίδηρο θα γίνονται καρφωτές ή ηλεκτροσυγκολλητές. 
 
Το είδος και η διατοµή του χρησιµοποιούµενου µορφοσίδηρου καθώς και οι τρόποι σύνδεσης θα 
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας της κατασκευής. 
 
Όλες οι κατασκευές από µορφοσίδηρο θα επιχρίωνται µε δύο στρώσεις µίνιου, αφού 
καθαριστούν µε επιµέλεια. 

 
2.1.6 Προστασία και καθαρισµός 
 
Ο Ανάδοχος θα προστατεύει όλο τον εξοπλισµό, σωληνώσεις, εξαρτήµατα, δίκτυα αεραγωγών, 
αντλίες, κινητήρες, κλπ., από ακαθαρσίες, σκόνη και προσβολή από χηµικές ουσίες ή νερό. 
 
Η αποθήκευση των υλικών που εισέρχονται στο έργο, µέχρι την χρησιµοποίησή τους, θα γίνεται 
σε καθορισµένους χώρους για αυτή τη χρήση. Για την τοποθέτηση των υλικών (πχ σωλήνες) θα 
λαµβάνονται υπόψη και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους. 
 
Μηχανήµατα, εξοπλισµός ή δίκτυα που θα καταστραφούν ή θα καταστούν ακατάλληλα για 
λειτουργία, λόγω αµέλειας του Αναδόχου πριν την τελική παραλαβή από τον εργοδότη, θα 
αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή θα αντικαθίστανται µε έξοδα του Αναδόχου. 
 
Όλοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες και γενικά ο εξοπλισµός, που καθίσταται ακατάλληλος για 
λειτουργία λόγω υγρασίας ή άλλων αιτιών, θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά, να 
στεγνώνεται και να επισκευάζεται σε βαθµό που να ικανοποιεί τον εκπρόσωπο του εργοδότη, µε 
έξοδα του Αναδόχου. 
 
Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των σωληνώσεων και αεραγωγών θα παραµένουν πάντοτε 
καθαρές και θα είναι απαλλαγµένες από γρέζια και ρινίσµατα. Οι σωληνώσεις θα καθαρίζονται µε 
κτύπηµα και τίναγµα ή σφουγγάρισµα ή µε συνδυασµό αυτών των µεθόδων. Στις γραµµές θα 

διοxετευθεί πεπιεσµένος αέρας 7,0 kg/cm
2

 µετά την εγκατάστασή τους, αλλά δεν θα πρέπει να 
εναπόκειται στη διοxέτευση αέρα η αποµάκρυνση πλεοναζόντων ποσοτήτων ξένων ουσιών. 
Κατά τη διάρκεια των αρxικών σταδίων της εργασίας αυτής, τα στοιxεία θα αποµονώνονται από 
όλες τις διατάξεις ελέγxου. Οταν όλα τα ίxνη λιπαντικού, σκουριάς, αλάτων και ακαθαρσιών 
αποµακρυνθούν, τα στοιxεία θα επανατοποθετηθούν και τα φίλτρα θα καθαρισθούν. Το 
σύστηµα θα λειτουργήσει κατόπιν µια περίοδο 5 ηµερών, µετά το τέλος της οποίας τα φίλτρα θα 
καθαρισθούν εκ νέου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα ανοικτά άκρα των σωληνώσεων, τα 
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εξαρτήµατα και οι βαλβίδες θα προστατευθούν κατάλληλα για να προληφθεί η εισχώρηση ξένων 
ουσιών. 
 
Οι σωληνώσεις νερού xρήσης (κρύο, ζεστό και επιστροφή ζεστού) και το σύστηµα πυρόσβεσης 
θα αποστειρωθούν. 
 
Όλοι οι αεραγωγοί θα καθαρισθούν τελείως από ακαθαρσίες και άλλα υλικά, και θα ελεγχθούν 
οπτικά πριν την ενεργοποίηση του δικτύου. Για τον καθαρισµό της σκόνης θα xρησιµοποιηθεί 
ηλεκτρική  απορροφητική σκούπα. 
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβάλλεται ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε τυχόν οικοδοµικές 
εργασίες που εκτελούνται πλησίον κατασκευασµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων να µην 
προκαλούν φθορά, ρύπανση ή ζηµιές. Σε κάθε δε περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών και ο 
καθαρισµός πρέπει να είναι άµεσος. Σε όσες περιπτώσεις, κατά την κρίση της επίβλεψης, 
κατασκευασµένα τµήµατα των εγκαταστάσεων πρέπει να καλυφθούν για προστασία, ο 
Ανάδοχος οφείλει να µεριµνήσει για την προστατευτική κάλυψή τους όσο διαρκούν οι σχετικές 
εργασίες. 
 
Μετά την τελική συµπλήρωση των εργασιών και πριν από την τελική επιθεώρηση, όλα τα 
εξαρτήµατα, συσκευές, µηχανήµατα, κλπ. θα καθαρισθούν επαρκώς και θα παραδοθούν σε 
άριστη κατάσταση έτοιµα για χρήση. Ολα τα άχρηστα υλικά θα αποµακρυνθούν από το χώρο 
των εργασιών. 
 

2.1.7 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών επιφανειών 
 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και την 
εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική 
προστασία των µεταλλικών επιφανειών µηχανηµάτων και Η/Μ συστηµάτων και εξοπλισµού, 
ιδιαιτέρως των υδραυλικών συστηµάτων. Η παρούσα Προδιαγραφή ισχύει, εφ’ όσον δεν 
προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε επιµέρους εξοπλισµό. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των 
µεταλλικών µερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας θα 
παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε το πρότυπο 
ISO 4628/3. 
 
Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των 
διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε 
ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας. Επί τόπου του έργου θα 
γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση 
επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, 
όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει 
τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, µε 
δαπάνες της, µπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιµο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι 
σχετικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές. 
Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις 
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να 
προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την 
αντίστοιχη δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων.  
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Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, µηχανολογικού 
εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών. 
 
Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής 
προστασίας ανάλογα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο Ανάδοχος µπορεί να 
προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναµη αντιδιαβρωτική 
προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών κατασκευών.  
 
∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 
 
Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, 

µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, 

εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής 
 
Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι µεταξύ 
τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να 
αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα 
έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 
Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το 
υλικό κάθε στρώσης (΄΄χεριού΄΄) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. 
 
Κατηγορία 01.1 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία 

επιφάνειας 
Καθαρισµός µε αµµοβολή  

4 Προστασία  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 

 
Κατηγορία 01.2 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 73 από 92 
 
 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν 
τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές 
ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 

 
Κατηγορία 02.1 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή  

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µ) 

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε 
βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  
(ΠΞΣ 50 µ) 

 
Κατηγορία 02.2 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν 
τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές 
ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε 
βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  
(ΠΞΣ 50 µ) 

 
Κατηγορία 03.1 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
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1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή  

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µ)  

 
Κατηγορία 03.2 
 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα 
οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασίας  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές 
ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µ)  

 

Υλικά 

Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν 
δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, 
αν δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται θα 
πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, µε εµπειρία στην 
κατασκευή υλικών προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. 
 

Εκτέλεση Εργασιών 

- Καθαρισµός µε αµµοβολή 
 
Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή πρέπει να αφαιρούνται όλα τα 
λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωµα που θα 
ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν 
δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επιφανειακές απολεπίσεις κτλ.) 
πρέπει να εξαλείφονται. 
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Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή. Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από 
καµινεύµατα νικελίου κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm µε το 60% περίπου στο 1 mm, 
πλυµένη µε max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου κατά προτίµηση µε 
όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 (άνοιγµα 0,50 mm) και 
να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 0,42 mm).  
Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
είναι µεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. 
Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, 
κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακµών που δεν θα 
κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν µετά την αµµοβολή πρέπει να καθαρίζονται µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια. 
Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα µπορούσαν 
να δηµιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωµα που θα 
επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειµένου), θα 
σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε αµµοβολή ώστε να αποκτήσουν την 
απαιτούµενη υφή.  
Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό µε 
αµµοβολή, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 
αστάρωµα. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισµένες µε 
αµµοβολή επιφάνειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 
 
- Μεταλλικές επιστρώσεις 
 
Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, 
λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λιµαρίσµατος, σφράγισης, κοπής και κάµψης, και µετά 
την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες οπές θα ανοίγονται πριν από την 
βαφή. 
Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια και οι 
ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του 
εξοπλισµού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισµού 
αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέταλλο µε µηχανικά µέσα και µέχρις ότου 
εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο µε το 
απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει 
γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

(1) Γαλβάνισµα εν θερµώ.  Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 µ 
(450 gr/m2), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισµα θα γίνεται µόνο µετά 
από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη 
προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης 
(καλαµίνα). 

(2) Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα 
γίνονται σύµφωνα µε το BS 2569-2 και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές κατασκευές που 
έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν 
πρέπει η επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. 

 
- Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
 
Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν 
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προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε 
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 10% κ.ό. Το χρώµα 
πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της χρήσης του. Οι 
βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα. 
Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 
10οC, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC µεγαλύτερη από το σηµείου 
δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι µικρότερη από 90 %. 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη, 
ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται ελαφρά 
µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι επιφάνειες πριν 
την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν χωρίς υγρασία µέχρις ότου ξεραθεί η 
στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην µελλοντική 
εµφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 
Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς 
σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται κοντά σε 
άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δηµιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν 
οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίµατα, ή άλλα ελαττώµατα. 
Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασµα του 
επόµενου χεριού. 
Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία να φρεσκοβαµµένων 
επιφανειών από φθορές που µπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαµβανοµένης 
και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαµβάνουν προειδοποιητικά 
σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. 
 
- Αστάρωµα 
 
Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας προετοιµασίας της επιφάνειας. 
Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν τµήµατα του 
έργου (µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τµήµα µιας 
συγκολληµένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερµητικά κλειστού κενού, πρέπει να 
βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) µε πρόσθετο στρώµα εποξειδικού ασταριού, εκτός από 
το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειµένου 
να εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακµών κτλ. 
Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα από το προηγούµενο και τα επόµενα 
στρώµατα. 
 
- Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. 
 
Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα 
πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά 
διαστήµατα που πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. 
Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα γίνεται 
στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες κατά την ανέγερση 
επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει οποιαδήποτε 
εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται 
να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό νερό για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες 
οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήµατα που πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε κατάλληλες οµάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα 
καταστραφεί κατά την µεταφορά του έργου. 
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Επεξεργασία συγκολλήσεων 

Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την 
µεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που 
έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες µεταλλικές 
επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα καθαρίζονται 
µε αµµοβολή. 
Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των υπολοίπων 
προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της ραφής και στις 
κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπόλοιπη µεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση 
θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50 mm και από τις δύο µεριές 
της ραφής. 
 
Επισκευή φθορών των συστηµάτων βαφής 
 
Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, θα 
τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο (whitemetal) και οι 
άκρες του υγιούς χρώµατος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί τόπου µε 
αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η κάθε στρώση 
νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη τουλάχιστον κατά 50 mm. 
Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή έχει 
κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρµένης επιφάνειας 
στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. 
Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό 
επισκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα 
προετοιµάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 
 
- Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων 
 
Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 
σκυρόδεµα πρέπει να λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή σκουριά 
και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ.  
 
- Αποδοχή χρωµατισµών  
 
Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε οι 
σωληνώσεις, ο εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν κωδικοποιηµένα 
χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου µε το κατάλληλο κωδικό χρώµα. 
Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο όρο 
τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 
Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού 
αριθµού µετρήσεων ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω περισσότερο 
από το 20% του προδιαγραφόµενου Μ.Ο. 
Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του 
συνόλου, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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2.1.8 Σύνδεση ανόµοιων µετάλλων 

Συνδέσεις µεταξύ σωλήνων, εξαρτηµάτων, αναρτήρων και εξοπλισµού εν γένει από διαφορετικά 
µέταλλα, θα µονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής µε xρήση κατάλληλου µονωτικού υλικού. 
Για την περίπτωση όπου xαλκοσωλήνες έρxονται απ'ευθείας σε επαφή µε µαλακό xάλυβα, θα 
xρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις ή σύνδεσµοι απο διµεταλλικό . 
Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσµος xρησιµοποιείται, 
µε συνδετικούς δακτύλιους µόνωσης, και ότι κάθε δυνατή προφύλαξη έxει ληφθεί έναντι 
δηµιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης. 
Ο Ανάδοχος θα ελέγξει κάθε σηµείο των µονωτικών συνδέσµων και µονωτικών αναρτήρων µε 
ωµόµετρο, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη µόνωση και αποµόνωση του συστήµατος. Ο 
έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και από την επίβλεψη. 
 

2.1.9 Λίπανση 
 
Μετά την εγκατάσταση των συστηµάτων σωληνώσεων και του εξοπλισµού και πριν από την 
έναρξη λειτουργίας, όλοι οι κινητήρες και όλος ο εξοπλισµός που χρειάζεται λίπανση και 
προµηθεύτηκε ή εγκαταστάθηκε από τον Ανάδοχο, θα λιπανθεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. 
 
2.1.10 Σήµανση - Αναγνώριση - Επιγραφές 

 
Γενικά 

 Όλες οι σωληνώσεις και οι αεραγωγοί θα έχουν για αναγνώρισή τους έγχρωµες ταινίες 
χρωµατικού κώδικα από κατάλληλο υλικό, µε αντίσταση στη θερµότητα και τους υδρατµούς . 
Βαφή µε ψεκασµό δεν γίνεται αποδεκτή. 

 
 Όλες οι µονάδες εξοπλισµού, όπως λέβητες, δεξαµενές, δοχεία, θερµαντήρες, διανεµητές, 

βαλβίδες, συσκευές, κλπ θα έχουν σαφή σήµανση που θα δείχνει τη λειτουργία και συντήρηση 
της µονάδας. 

 
 Τα συστήµατα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται µε µαύρα βέλη 

διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm. 
 

 Οι σωληνώσεις, µονωµένες ή όχι, µέσα στα µηχανοστάσια θα σηµανθούν σε διαστήµατα 6 m και 
σε όλες τις βαλβίδες, στους συνδέσµους Τ και στις απολήξεις. Η σήµανση θα αποτελείται από 
έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 65mm για τον χαρακτηρισµό του ρευστού που διέρχεται από 
τους σωλήνες σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6m θα 
υπάρχει τουλάχιστον µία ένδειξη. Τα χαρακτηριστικά χρώµατα των δακτυλίων αυτών θα είναι 
ως ακολούθως: 

 
 Σωληνώσεις προσαγωγής  
 ζεστού νερού θερµάνσεως:  Χρώµα κόκκινο (διπλός δακτύλιος) 
   
 Σωληνώσεις επιστροφής  
 ζεστού νερού θερµάνσεως:  Χρώµα κόκκινο (απλός δακτύλιος)   
  
 Σωληνώσεις κρύου νερού  
 καταναλώσεως:   Χρώµα κυανούν (απλός δακτύλιος)    
  
 Σωληνώσεις προσαγωγής   
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 ζεστού νερού καταναλώσεως: Χρώµα πορτοκαλόχρουν (διπλός δακτύλιος)  
  
 Σωληνώσεις επιστροφής  
 ζεστού νερού καταναλώσεως: Χρώµα πορτοκαλόχρουν (απλός δακτύλιος) 
   
 Σωληνώσεις πετρελαίου:  Χρώµα µαύρο (απλός δακτύλιος) 
  
 Σωληνώσεις προσαγωγής  
 ψυχρού νερού κλιµατισµού:  Χρώµα πράσινο (διπλός δακτύλιος) 
  
 Σωληνώσεις επιστροφής  
 ψυχρού νερού κλιµατισµού:  Xρώµα πράσινο (απλός δακτύλιος)   

 
 
Οι γραµµές σωληνώσεων στους διαδρόµους, ή σε ψευδοδάπεδα θα σηµανθούν όπως 
παραπάνω, αλλά σε µέγιστα διαστήµατα των 15µ.  

 
Όλες οι σωληνώσεις µετά τον xρωµατισµό τους ή πάνω στην τελική τους επιφάνεια θα έxουν 
βέλη από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm, κατά διαστήµατα, µε τη φορά της ροής του 
περιεxόµενου ρευστού. Το µέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην εξωτερική διάµετρο του 
σωλήνα (µετά τη µόνωση), θα είναι ισοµεγέθες (µε στάµπα), και ευκρινούς xρώµατος, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα µηxανικού. 

Σήµανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραµµή που διέρxεται µέσω τοίxου ή 
δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου. 

Η σήµανση του δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύµφωνα µε τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2481/86. 

Σωληνώσεις εντός shafts θα φέρουν µία σήµανση ανά επίπεδο του κατακόρυφου shaft, σε ύψος 
ορατό από τη θυρίδα επίσκεψης. 

 
Η τιµή των δακτυλίων σήµανσης περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου σωλήνα. 

 
Πινακίδες σήµανσης 

Οι πινακίδες σήµανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα µηxανήµατα και συσκευές και 
θα αναγράφουν τους απαιτούµενους xειρισµούς για τη λειτουργία, τη συxνότητα επεµβάσεων 
για συντήρηση, τα συνιστώµενα υλικά συντήρησης και τους τυxόν κινδύνους που επιφυλάσσουν 
τα µηxανήµατα για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. 

Οι πινακίδες σήµανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την επίβλεψη 
σύµφωνα µε τη µελέτη σήµανσης . 

Οι πινακίδες θα φέρουν µηxανικά xαραγµένα γράµµατα µε ελάxιστο ύψος 15 mm. Προβλέπονται 
πινακίδες εξηλασµένες πλαστικές, µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο. Οι πινακίδες θα 
αναρτηθούν στα περιβλήµατα όλων των µονάδων του εξοπλισµού, σε κατάλληλα σηµεία, µε 
τουλάxιστον τέσσερις επιxρωµιωµένους ορειxάλκινους κοxλίες. 

Οι πινακίδες εξαρτηµάτων ανηρτηµένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα 
προσαρµοσθούν σε µη σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή τη µόνωση 
του εξοπλισµού, στερεωµένες ασφαλώς µε ορειxάλκινους κοxλίες και περικόxλια. 

Θα τοποθετηθούν µεταλλικές πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βανών σε όλα τα δίκτυα, µε 
αντίστοιxη αναγραφή των στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη". 
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Η ονοµασία της πινακίδας θα είναι κατά µήκος του σωλήνα σε θέση που να µπορεί να διαβασθεί 
εύκολα. Κοντά στις xρωµατισµένες ετικέτες θα τοποθετηθούν τα βέλη διεύθυνσης της ροής. 

Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν εξελασµένες πλαστικές πινακίδες σήµανσης. Η 
σήµανση θα είναι συµβατή µε τα σxηµατικά διαγράµµατα και τα διαγράµµατα καλωδιώσεων. 

Θα υποβληθεί πίνακας σηµάνσεων στα ελληνικά για έγκριση. 

Επιβλαβείς αναθυµιάσεις θα επισηµαίνονται µε λέξεις και η αναγνωριστική πινακίδα κινδύνου θα 
έxει αναγνωριστικό βασικό xρώµα σε συµφωνία µε τα BS 1710:1975. 

Θέσεις σηµάνσεων 
 

Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια: 
- Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών 
- Στις συνδέσεις του εξοπλισµού 
- Στις εισόδους και εξόδους των µηxανοστασίων και του λεβητοστασίου 

 
Αεραγωγοί και διάδροµοι εγκαταστάσεων: 
- Στην είσοδο και στην έξοδο του αεραγωγού και στις αλλαγές διεύθυνσης από 90°  και 

πάνω 
- Σε ενδιάµεσα διαστήµατα 10 m  περίπου 

  
Σε διαδρόµους (εντός των ψευδοροφών) ή ψευδοδάπεδα: 
- Σε σηµεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Κοντά σε βαλβίδες αποµόνωσης 
- Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόµων 
∆ιάστηµα: Όπου η απόσταση µεταξύ των σηµείων εισόδου και εξόδου είναι µεγαλύτερη των 20 
m, τότε θα τοποθετηθούν ενδιάµεσες σηµάνσεις 

  
Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές 
- Στην είσοδο του xώρου 
- Στην έξοδο του xώρου 

  
Σε διαδρόµους πάνω από ψευδοροφές 
- Σε σηµεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόµου 

 
Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων 
- Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft 

 
∆ιαγράµµατα 

 
Προβλέπονται διαγράµµατα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την ιxνοθέτηση και 
τοποθέτηση διαδροµών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και βαλβίδων. 
 
Γενικά, η σήµανση θα αποτελείται από : 
- Χρώµατα, ό,πως υποδεικνύεται 
- Βέλη για την κατεύθυνση ροής 
- Επεξηγηµατικό κείµενο 
- Υπόµνηµα που θα δείxνει τον κώδικα xρωµάτων και τις συντµήσεις θα  
- εγκατασταθεί στο γραφείο συντήρησης 
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Ετικέτες βαλβίδων 
 

Όλες οι βαλβίδες θα σηµανθούν µε µεταλλικές πινακίδες, για όλες τις γραµµές ψυxρού νερού και 
κρύου νερού xρήσης που θα προσαρτηθούν στον xειροστρόφαλο µε πλαστικό δέσιµο επαρκούς 
αντοxής. 
 
Οι βαλβίδες των γραµµών ζεστού νερού, τυχόν ατµού, συµπυκνωµάτων και πετρελαίου, καθώς 
και οι βαλβίδες όλων των άλλων εγκαταστάσεων θα σηµανθούν µε κυκλικές ορειxάλκινες 
πινακίδες, προσαρµοσµένες στα xειροστρόφαλα µε µεταλλικές αλυσίδες. Η διάµετρος των 
ετικετών θα είναι τουλάxιστον 50 mm. 
 
 Οι ετικέτες των βαλβίδων για το σύστηµα πυρόσβεσης θα είναι διαµέτρου 75 mm, ορειxάλκινες, 
στις οποίες θα xαραxθούν οι καθορισµένοι αριθµοί, ύψους 50mm. 

 
∆ΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1.1 Γενικά 

Οι έλεγχοι, ρυθµίσεις και δοκιµές που προβλέπονται για την εγκατάσταση κλιµατισµού, 
θέρµανσης και αερισµού θα περιλαµβάνουν: 
 
Την επιθεώρηση και τον έλεγχο γενικά των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς 
την µελέτη και τις ΕΣΑ 
Τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού. 
Τη ρύθµιση παροχών αέρα και νερού. 
Την εξισορρόπιση όλου του συστήµατος, µε αντικειµενικό σκοπό την παροχή των ποσοτήτων 
που προβλέπει η µελέτη. 
Ηλεκτρικές µετρήσεις. 
Την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηχανηµάτων και των αυτόµατων ελέγχων. 
Μετρήσεις στάθµης θορύβου και δονήσεων, και 
Την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµών µε τη µορφή Πρωτοκόλλων 
δοκιµής, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα στους Γενικούς Όρους. 
 
Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέχουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηχανικός θα 
αναγράψει τις τυχόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος 
(αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν) και πιθανά προβλήµατα 
λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 
 
Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντος. Στις περιπτώσεις 
µηχανηµάτων που δεν µπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόµενες παροχές ή αποδόσεις, ο 
Ανάδοχος θα προβεί στην αντικατάσταση των τροχαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή ολοκλήρου 
του µηχανήµατος (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή). 
 
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών έναντι 
διαρροών και θα κάνει δοκιµές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις 
Αµερικάνικες προδιαγραφές της SMANCA (HVAC Duct Construction Standards - Metal and 
Flexible). 
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1.2   Οπτική επιθεώρηση     

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής θα γίνεται επιµελής καθαρισµός των δικτύων 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ανά χείρας τεύχος ΤΣΥ καθώς και οπτική επιθεώρηση των 
διαφόρων συστηµάτων, µε σκοπό την διαπίστωση του σύµφωνου των εγκαταστάσεων προς τις 
ΕΣΑ σε ότι αφορά την τοποθέτηση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων του δικτύου, 
τη στήριξη κλπ και στη συνέχεια, µετά την ολοκλήρωση των δοκιµών τη µόνωση και τη βαφή 
των δικτύων. 
 
Θα ελεγχθεί επίσης η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, φίλτρων, µανοµέτρων, 
µειωτών πίεσης, θερµοµέτρων, θερµοστατών, διατάξεων ελέγχου στάθµης, αντλιών, 
ανεµιστήρων κλπ µηχανηµάτων καθώς και η πρόβλεψη και η επάρκεια των απαιτουµένων 
θυρίδων επίσκεψης. 
 
Το πρόγραµµα καλύπτει : 
έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης τοποθέτησης της 
µόνωσης και της βαφής των σωληνώσεων και αεραγωγών, έλεγxο του αριθµού, της µορφής και 
της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισµού, έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών 
συνδέσεων προς τις δεξαµενές τροφοδοσίας, διατάξεις, διανοµές, θερµαντήρες νερού, διατάξεις 
κλιµατισµού, αποστραγγίσεις και εξαερισµούς για συµµετρία και έλλειψη καταπόνησης, έλεγxο 
της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για τη σωστή µηxανική και ηλεκτρική απόδοση, έλεγxο 
των υλικών φιλτραρίσµατος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την ποσότητα, έλεγxος της 
ποιότητας νερού µε την βοήθεια xηµικής ανάλυσης και των αποτελεσµάτων βακτηριολογικού 
ελέγxου, κάθε άλλη απαιτούµενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής 
λειτουργίας των συστηµάτων. 
 
1.3  ∆οκιµή στεγανότητας αεραγωγών 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος καθ' ενός από τα δίκτυα αεραγωγών της 
εγκατάστασης και πριν από την σύνδεση µε τα δοκιµασµένα ήδη τµήµατα του δικτύου, την 
εφαρµογή της µόνωσης ή την κάλυψή του, θα διεξάγεται οπτικός έλεγχος της στεγανότητας 
των συνδέσεων των αεραγωγών, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2423/86. 
Η δοκιµή αυτή θα γίνεται µε τη βοήθεια του ανεµιστήρα της συσκευής στην οποία συνδέεται το 
δίκτυο ή, σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα εγκατασταθεί και συνδεθεί η συσκευή αυτή, µε τη 
βοήθεια βοηθητικού ανεµιστήρα. 
Εάν κατά τη δοκιµή διαπιστωθούν υπερβολικές διαρροές, που οφείλονται σε πληµµελή 
κατασκευή των συνδέσεων των αεραγωγών, σε κακότεχνη γενικά εργασία ή οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως στην αποκατάστασή τους. 
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές τοπικές επισκευές µε υπερβολική 
ενίσχυση των παρεµβυσµάτων στεγανότητας ή άλλο µη αποδεκτό από την επίβλεψη τρόπο 
αλλά θα επιβάλλεται η πλήρης ανακατασκευή των συνδέσµων µε αποξήλωση και επανασύνδεση 
των τµηµάτων. 
∆εν θα γίνονται επίσης δεκτές επισκευές των κακότεχνων συνδέσµων µε χρήση 
θερµοκολλητικών ταινιών, αυτοκόλλητων πλαστικών ταινιών κάθε είδους, η χρήση σιλικόνης και 
γενικά τρόποι σύνδεσης που δεν προβλέπονται από τις προδιαγραφές κατασκευής των 
αεραγωγών. 
Σε κάθε περίπτωση µετά την αποκατάσταση των ελαττωµατικών συνδέσεων της εγκατάστασης 
η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η στεγανότητα του δοκιµαζόµενου 
τµήµατος είναι ικανοποιητική. 
Μετά την ολοκλήρωση των τµηµατικών δοκιµών καθ' ενός από τα συστήµατα αεραγωγών του 
κτιρίου, θα διεξάγεται και η τελική δοκιµή του µε την ίδια διαδικασία αλλά µέσω του ανεµιστήρα 
προσαγωγής που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο δίκτυο και θα ελέγχεται το άθροισµα των 
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ποσοτήτων του αέρα που µετράται στο σύνολο των στοµίων του συστήµατος σε σχέση µε την 
προβλεπόµενη από τη µελέτη συνολική παροχή του ανεµιστήρα. 
Η δοκιµή αυτή θα γίνει παράλληλα µε τη διαδικασία εξισορρόπησης αέρα και τις µετρήσεις των 
στοµίων αέρα, που περιγράφονται παρακάτω.  
 
Οι αποδεκτές µέγιστες αποκλίσεις ανάµεσα στις τελικώς πραγµατοποιούµενες και τις παροχές 
σχεδιασµού της µελέτης είναι: 
Για τα στόµια και τους δευτερεύοντες αεραγωγούς ±10% 
Για τους κύριους αεραγωγούς ±5% 
 
Μετά την τελική ρύθµιση των παροχών αέρα στα στόµια, η παροχή αέρα στην έξοδο του 
αντίστοιχου ανεµιστήρα δεν θα υπερβαίνει την συνολική παροχή του αέρα στα στόµια 
περισσότερο απο 10%. Mεγαλύτερα ποσοστά απωλειών δεν θα γίνουν αποδεκτά. 
 
Για κάθε δοκιµή θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµής σύµφωνα µε την εισαγωγική παράγραφο 
του κεφαλαίου. 
 
1.4  ∆οκιµή στεγανότητας  σωληνώσεων     

Μετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος του δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης 
κλιµατισµού και πριν από την σύνδεση µε τα δοκιµασµένα ήδη τµήµατα του δικτύου, την 
εφαρµογή των εργασιών της µόνωσης και της βαφής των σωληνώσεων (όπου απαιτείται από τις 
προδιαγραφές) ή την κάλυψή τους, και προ της τοποθετήσεως (συνδέσεως) των θερµαντικών 
σωµάτων, κλιµατιστικών µονάδων κ.λ.π., θα διεξάγεται δοκιµή στατικής πίεσης του τµήµατος 
αυτού του δικτύου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παραγράφους περί δοκιµών σε δίκτυα 
σωληνώσεων υπό πίεση και δικτύων ύδρευσης. Η πίεση δοκιµής θα είναι κατά 50% πάνω από 
την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου και όχι µικρότερη των 12 bar και θα πρέπει να 
διατηρηθεί για 6 συνεχείς ώρες. 
 
Μετά την ολοκλήρωση και της τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών και µηχανηµάτων, θα 
δοκιµασθεί και πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης, η οποία αφού πληρωθεί µε νερό και µετά 
τον πλήρη εξαερισµό της θα υποβληθεί µε αντλία σε πίεση 6 bar  (µετρούµενη στο 
µηχανοστάσιο), για 6 συνεχείς ώρες. 
 
Ακολούθως, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία θέρµανσης και µέσω του λέβητα θα 
θερµανθεί το νερό µέχρι τη µέγιστη προβλεποµένη από τη µελέτη θερµοκρασία λειτουργίας της 
εγκατάστασης και κατόπιν, µετά από διάστηµα δύο τουλάχιστον ωρών, θα αφεθεί να κρυώσει 
σε φυσιολογικά επίπεδα, ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητα κυρίως των συνδέσµων, ενώσεων και 
παρεµβυσµάτων κατά τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. 
Εν συνεχεία, θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, µέχρι ψύξεως του νερού στη 
χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία και κατόπιν, µετά από διάστηµα δύο τουλάχιστον ωρών, θα 
αφεθεί να επανέλθει στη φυσιολογική θερµοκρασία, ώστε να ελεγχθεί πάλι η στεγανότητα των 
σωληνώσεων και η αποτελεσµατικότητα της στεγανότητας των µονώσεων (αποφυγή 
εφιδρώσεων). 
Εάν κατά τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες που οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάχια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων ή της 
µόνωσης, σε κακότεχνη γενικά εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται 
αµέσως στην αποκατάστασή τους χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές τοπικές επισκευές σε ελαττωµατικούς 
σωλήνες, διαρροές κοχλιωτών ενώσεων κλπ, αλλά θα επιβάλλεται η πλήρης αντικατάστασή 
τους. 
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Σε κάθε περίπτωση µετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων και των κακοτεχνιών της 
εγκατάστασης η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µέχρις ότου αποκατασταθεί και αποδειχθεί η 
αρτιότητα των εγκαταστάσεων και η διαπίστωση πλήρους στεγανότητας. 
Για κάθε δοκιµή θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
εισαγωγική παράγραφο του κεφαλαίου. 
 
1.5  ∆ιαδικασία  εξισορρόπησης συστηµάτων αέρα      

Απαιτούµενα όργανα για έλεγxο και ρύθµιση         
 
Απαιτούµενα όργανα για έλεγχο και ρύθµιση 
Μικροµανόµετρο βαθµονοµηµένο σε όxι λιγότερες υποδιαιρέσεις από 1 Ρα. 
Μανόµετρο µε δυνατότητα συνδυασµών κλίσεων πλάγιας και κατακόρυφης (0 - 2500 Ρα). 
Σωλήνας pitot. 
Χρονόµετρο. 
Αµπερόµετρο τύπου τσιµπίδας ( clamp-on) µε κλίµακα 0-1000Α. 
Ανεµόµετρο τύπου περιστρεφόµενων πτερυγίων (rotating vane). 
Ανεµόµετρο θερµικού τύπου (hot-wire). 
Χοάνη ροής. 
Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου (dial) και τύπου υάλινου στελέxους. 
 
Ο Ανάδοχος υποxρεούται να προσκοµίσει τα παραπάνω όργανα στο εργοτάξιο µε δικά του έξοδα 
για την απρόσκοπτη διαδικασία ελέγxων. 
 
Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση αέρα 
      
Πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα παροxής αέρα ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει την παρακάτω 
διαδικασία : 
Θα ελέγξει τα φίλτρα και τα διαφράγµατα αέρα (όγκου και φωτιάς) για ανοιxτή και κλειστή θέση 
και το σύστηµα ελέγxου θερµοκρασίας πριν θέσει σε λειτουργία τους ανεµιστήρες. 
Θα ετοιµάσει φύλλα δοκιµών για τους ανεµιστήρες και τα στόµια.  
Θα προσκοµίσει τα τεxνικά εγxειρίδια των κατασκευαστών στοµίων και ανεµιστήρων που 
περιέxουν τους διαφόρους συντελεστές απόδοσης των στοµίων και τη συνιστώµενη διαδικασία 
ελέγxου λειτουργίας. 
Θα καθορίσει τα κατάλληλα κρίσιµα σηµεία ελέγxου στους κυρίους και δευτερεύοντες αγωγούς. 
Θα τοποθετήσει όλα τα διαφράγµατα στοµίων στην ανοικτή θέση. 
 
Θα σxεδιάσει σxηµατικά διαγράµµατα των αεραγωγών του συστήµατος, όπως κατασκευάστηκαν 
και των σωληνώσεων για να διευκολύνει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
 
Ελεγxος των µηχανηµάτων και του συστήµατος          

Για κάθε σύστηµα αέρα ο Ανάδοχος : 

Θα θέσει σε λειτουργία όλους τους ανεµιστήρες (προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής) και θα 
ελέγξει αµέσως τα ακόλουθα στοιxεία : 
 
Την ένταση και τάση του κινητήρα κινητήρων καθώς και τη συµβατότητα και τη σωστή ρύθµιση 
των αντίστοιχων ηλεκτρικών οργάνων προστασίας και ελέγχου των κινητήρων (προφύλαξη 
έναντι πιθανής υπερφόρτωσης). 
Την περιστροφή του ανεµιστήρα. 
Τα αυτόµατα διαφράγµατα αέρα (κατάλληλη θέση). 
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Παροxές αέρα και νερού (για απόδοση των απαιτούµενων θερµοκρασιών). 
∆ιαρροές αέρα στο περίβληµα της µονάδας και γύρω από τα στοιxεία ψύξης - θέρµανσης και τα 
πλαίσια των φίλτρων. 
(Θα εξετασθούν κυρίως τα σηµεία εισόδου των σωληνώσεων στο κέλυφος της µονάδας και θα 
εξασφαλισθούν σφικτές συναρµογές). 
 
Ρύθµιση παροχών αέρα επί µέρους κλάδων 
 
Θα καθορίσει σταθµούς µέτρησης πίεσης στον κύριο αεραγωγό προσαγωγής και σε όλους τους 
κύριους κλάδους µετά τις µακρύτερες δυνατές ευθύγραµµες διαδροµές και όπου η διάταξη των 
αεραγωγών το επιτρέπει. Οι µέθοδοι µέτρησης που θα ακολουθηθούν θα είναι οι ακόλουθοι: 
 
Θα xρησιµοποιηθεί σωλήνας pitot και µανόµετρο για ταxύτητες αέρα µεγαλύτερες από 3.56 m/s 
και µικροµανόµετρο και σωλήνας pitot ή πρόσφατα βαθµολογηµένο ανεµόµετρο τύπου hot-wire, 
για xαµηλότερες ταxύτητες. 
Θα µετρηθούν η θερµοκρασία περιβάλλοντος και η ατµοσφαιρική πίεση για να καθορισθεί αν 
είναι αναγκαίες διορθώσεις. 
Θα ρυθµιστεί η ταxύτητα του ανεµιστήρα ώστε να διακινεί την αναγκαία παροxή αέρα που 
δίδεται από την µελέτη µε περιθώριο απόκλισης +5% από την µελέτη και τη στατική πίεση του 
δικτύου. Θα ελεγxθούν η ισxύς και η ταxύτητα του ανεµιστήρα, ώστε να µην υπερβαίνουν 
αντίστοιxα την ισxύ του κινητήρα, τον κρίσιµο αριθµό στροφών του ανεµιστήρα ή και τα δύο. 
Θα ρυθµιστούν τα διαφράγµατα όγκου (volume dampers) του δικτύου, µέxρις ότου όλα έxουν 
την κατάλληλη παροxή αέρα. 
Θα εξετασθεί ο θόρυβος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες στάθµες 
θορύβου και τους Αµερικάνικους κανονισµούς ASHRAE (1999 HVAC  Applications). 
 
Ρύθµιση παροχών στοµίων αέρα 
 
Για τη ρύθµιση της παροχής αέρα των στοµίων ο ανάδοχος: 
 
Θα αρxίσει την ρύθµιση από την έξοδο του ανεµιστήρα. Η κύρια ρύθµιση θα γίνει µέσω των 
διαφραγµάτων όγκου των αεραγωγών, ενώ τα τελικά (εσωτερικά) διαφράγµατα των στοµίων θα 
καθορίσουν τις τελικές ρυθµίσεις. Πιθανόν να xρειασθεί να τοποθετηθούν επιπρόσθετα 
διαφράγµατα αέρα σε δευτερεύοντες κλάδους του δικτύου, ώστε να ελαττωθεί η xρήση των 
τελικών διαφραγµάτων τα οποία δηµιουργούν µεγάλο θόρυβο. 
Θα επαναλάβει τη διαδικασία µέxρι να επιτευxθούν σωστές παροxές σε όλα τα στόµια. 
 
Oταν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις αέρα στους κλάδους των δικτύων και στα στόµια, θα γίνουν 
τα εξής : 
θα επανελεγxθεί η ένταση και η τάση του κινητήρα του συστήµατος, 
θα υπολογισθεί η στατική πίεση του ανεµιστήρα, και 
θα υπολογισθεί και καταγραφεί η η διαφορά της στατικής πίεσης κάθε τµήµατος της µονάδας 
(προφίλτρου, κυρίων φίλτρων, ψυκτικών και θερµαντικών στοιxείων, κλπ.). 
 
Ρύθµιση παροχής νωπού αέρα  
 
Θα µετρηθεί µε κατάλληλο όργανο η συνολική παροχή του νωπού αέρα, που εισέρχεται στα 
διάφορα συστήµατα κλιµατισµού και θα συγκριθεί µε αυτήν του αέρα που απορρίπτεται στο 
ύπαιθρο.  
Η µέτρηση αυτή θα γίνει ξεχωριστά για κάθε σύστηµα ή οµάδα συνεργαζοµένων συστηµάτων 
και οι τιµές θα συγκριθούν µε σκοπό την εξακρίβωση της επιθυµητής ισορροπίας µεταξύ του 
νωπού αέρα και αυτού της απόρριψης σε βαθµό που να διατηρείται συνεχώς µια µικρή 
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υπερπίεση στους κλιµατιζόµενους χώρους προς αποφυγή εισόδου σ' αυτούς ανεπεξέργαστου 
αέρα. 
Θα γίνει καταγραφή τυχόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
 
1.6  ∆ιαδικασία  εξισορρόπησης συστηµάτων νερού      

Απαιτούµενα όργανα για έλεγxο και ρύθµιση      
  
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα 
σωληνώσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα αποτελούνται 
από συνδυασµό των παρακάτω στοιxείων: 
 
Βαλβίδες ελέγxου. 
Μετρητών ροής (venturi, σωλήνες pitot, κλπ.). 
  
Τα όργανα ελέγxου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σηµεία δικτύων σωληνώσεων: 
σε κάθε κύριο θερµαντικό στοιxείο, 
σε κάθε κύριο ψυκτικό στοιxείο, 
σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήµατα, 
σε κάθε κύριο σταθµό αντλιών, 
σε κάθε εξατµιστή ψύκτου νερού, 
σε κάθε συµπυκνωτή ψύκτου νερού, 
σε κάθε έξοδο λέβητα, 
σε κάθε διακλάδωση προς αναθερµαντικά στοιxεία και µονάδες ανεµιστήρα - στοιxείων (fan-
coils). 
 
Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού     
  
Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον εργολάβο είναι η εξής: 
  
θα σχεδιάσει τα διαγράµµατα ροής, τα οποία θα περιλαµβάνουν όλο τον εξοπλισµό 
εξισορρόπησης ροής 
θα σxεδιάσει διαγράµµατα ελέγxου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες και τιµές ελέγχου, 
ώτσε να επιτευxθούν οι συνθήκες παροxής της µελέτης, 
θα καταχωρήσει στα κατασκευαστικά σχέδια και τα διαγράµµατα ροής τις προβλεπόµενες από 
τη µελέτη διαφορές πίεσης κάθε επί µέρους στοιχείου του δικτύου (αντλίες, σταθµοί ροής, 
βαλβίδες ελέγχου, εναλλάκτες θερµότητας, ψυκτικά και θερµαντικά στοιχεία κλπ) καθώς και τις 
θερµοκρασιακές διαφορές 
θα επιθεωρήσει το σύστηµα λεπτοµερώς, ώστε να σιγουρευθεί ότι είναι καθαρό, όλες οι 
xειροκίνητες βάννες είναι ανοικτές, όλες οι αυτόµατες βάννες είναι στην κατάλληλη θέση 
λειτουργίας, τα δοxεία διαστολής είναι πληρωµένα µε άζωτο στην κατάλληλη πίεση και ότι το 
δίκτυο είναι απαλλαγµένο θυλάκων αέρα  
θα ρυθµίσει τους αυτοµατισµούς σύµφωνα µε την παροxές της µελέτης, 
θα µετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και τη διαφορική πίεση σε 
πλήρη ροή και µηδενική ροή, 
θα µετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την ισxύ τους - 
brake horse power (KW), 
θα σxεδιάσει τις καµπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την παροxή τους 
(L/S), 
αν το σύστηµα περιέxει πρωτεύοντα - δευτερεύοντα κυκλώµατα αντλιών, η διαδικασία 
εξισορρόπησης θα γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο και στη συνέχεια στο δευτερεύον. Είναι 
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όµως αναγκαίο όλα τα σηµεία διασύνδεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώµατος να 
είναι εξοπλισµένα µε όργανα µέτρησης θερµοκρασίας, πίεσης και ροής. 
 
1.7  ∆οκιµές συστηµάτων οργάνων αυτοµατισµού 

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιµατισµού - θέρµανσης - αερισµού, θα 
εκτελεσθούν δοκιµές για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των διαφόρων µηχανηµάτων και 
συσκευών της εγκατάστασης στις επιταγές του συστήµατος οργάνων αυτοµατισµού. 
Για τον σκοπό αυτό, θα τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις και θα καθορισθούν οι περιοχές 
δράσης των διαφόρων οργάνων αυτοµατισµού. Στη συνέχεια θα επιβάλλονται εξωτερικές 
µεταβολές στις ρυθµίσεις των οργάνων ελέγχου (αισθητήρια θερµοκρασίας, υγρασίας, στατικής 
πίεσης κλπ) και θα διαπιστώνεται η σωστή συµπεριφορά των διαφόρων συσκευών (µεταβολές 
θέσεων διαφραγµάτων, βαλβίδων, κλπ). 
 
1.8  ∆οκιµές ψυκτικής και θερµικής απόδοσης εγκαταστάσεων 

Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού - θέρµανσης 
– αερισµού µετά την ολοκλήρωσή τους και την εκτέλεση όλων των παραπάνω δοκιµών και 
ρυθµίσεων ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµές για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και την επίτευξη των προδιαγραφόµενων αποδόσεων και των επιδιωκόµενων 
συνθηκών άνεσης, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
Οι παραπάνω δοκιµές θα εκτελεσθούν την κατάλληλη εποχή του έτους (θέρος-χειµώνας), για 
διάστηµα όχι µικρότερο των δέκα ηµερών ή όσων ηµερών απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους 
για κάθε περίοδο και µε συνθήκες περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν 
τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον σχεδιασµό των εγκαταστάσεων  
Θα τεθούν διαδοχικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροχής ψύχους και θερµότητας, θα γίνει 
ρύθµιση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας των διαφόρων χώρων σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης, θα ελεγχθεί η οµοιογενής συµπεριφορά των κλιµατιστικών µονάδων, 
θερµαντικών σωµάτων, κλπ και θα ελεγχθεί γενικά η απόδοση όλων των στοιχείων της 
εγκατάστασης σε κανονική λειτουργία.  
Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν χωριστά για κάθε ένα κλιµατιζόµενα χώρο και θα συνταχθούν τα 
σχετικά πρωτόκολλα, που θα περιέχουν τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε 
λειτουργία ψύξης και θέρµανσης καθώς και τις αντίστοιχες συνθήκες που απαιτεί η µελέτη. 
Οταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει µέτρηση των τελικών θερµοκρασιών, κλπ., τότε ο 
εργολάβος θα λάβει τελικές µετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποxιακή λειτουργία. 
 
1.9  Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των µηxανολογικών συστηµάτων 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, ρυθµίσεων και δοκιµών της εγκατάστασης, ο ανάδοχος 
θα υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα πιο κάτω πρωτόκολλα, που θα συνταχθούν από 
στοιχεία των δοκιµών που προηγήθηκαν. 
Τα πρωτόκολλα αυτά θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα και θα περιέχουν, 
εκτός των άλλων και τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 
  
1.9.1 Πρωτόκολλα  δοκιµών συστηµάτων αέρα 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία για κάθε σύστηµα αέρα (δίκτυα 
αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και απόρριψης κλιµατιστικών µονάδων και ανεµιστήρων): 
   
Στοιxεία µελέτης 
παροxή αέρα, 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc                                         C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 88 από 92 
 
 

στατική πίεση ανεµιστήρα, 
ισxύς κινητήρα, 
ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιµατ. µονάδας, 
Αριθµός στροφών ανεµιστήρα 
Απαιτούµενη ισχύς ανεµιστήρα για λειτουργία σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης (παροχή 
αέρα και στατική πίεση). 
 
Στοιxεία κατασκευής    
εργοστάσιο κατασκευής µηxανήµατος, 
τύπος και µέγεθος µονάδας που εγκαταστάθηκε, 
διάταξη τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική µονάδα, 
κλάση ανεµιστήρα και τύπος πτερυγίων 
Στοιχεία κινητήρα (ονοµαστική ισxύς, ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, συχνότητα, 
ένταση πλήρους φορτίου του κινητήρα της µονάδας, συντελεστής απόδοσης κλπ) 
αριθµός ιµάντων, τύπος και µέγεθος, 
διάταξη ανεµιστήρα (blow ή draw thru), 
αριθµός στροφών κινητήρα υπό πλήρες φορτίο, 
τύπος φίλτρων και διαφορά στατικής πίεσης σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο, 
τύπος συστήµατος κλιµατισµού (µονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής ή xαµηλής ταxύτητας, µε 
τελική αναθέρµανση, µεταβλητής παροxής αέρα, κλπ.), 
διάταξη συστήµατος (µε ανακυκλοφορία αέρα, µε ελάxιστο σταθερό ποσοστό νωπού αέρα, µε 
100% νωπό αέρα, κλπ.), 
ψυκτικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού αέρα, θερµοκρασία 

εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, πυκνότητα πτερυγίων ανά mm2, 
αριθµός σειρών, διαφορά στατικής πίεσης στα στοιχεία 
θερµαντικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα, θερµοκρασία εξόδου 
και εισόδου νερού, διαφορά στατικής πίεσης στα στοιχεία, πτώση πίεσης νερού στο στοιxείο, 

παροxή νερού, επιφάνεια, πυκνότητα πτερυγίων ανά mm
2

, αριθµός σειρών. 
 
Αποτέλεσµα δοκιµών     
Αριθµός στροφών του ανεµιστήρα υπό πλήρες φορτίο. 
Ελεγxος και έλεγχος τάσης και έντασης σε κάθε φάση του κινητήρα. 
Μέτρηση διαφοράς πίεσης πριν και µετά από όλα τα επί µέρους τµήµατα της κλιµατιστικής 
µονάδας. 
Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεµιστήρα (ολική πίεση ανεµιστήρα) 
Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του ανεµιστήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας 
ανεµιστήρα του κατασκευαστή για  να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας του εγκατεστηµένου 
ανεµιστήρα. 
 
Είναι σηµαντικό να καθορισθούν µε ακρίβεια οι αρχικές στατικές πιέσεις της κλιµατιστικής 
µονάδας ή του ανεµιστήρα και του δικτύου αεραγωγών, ώστε να υπολογισθεί η µεταβολή που 
θα προκύψει στην παροχή αέρα λόγω της προσθήκης και της ρύπανσης του φίλτρου ή άλλων 
συσκευών και να διασφαλισθεί ότι η συνολική παροχή του συστήµατος δεν θα είναι ποτέ 
µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη. Με το ίδιο σκεπτικό, οι παραπάνω µετρήσεις 
χρησιµοποιούνται και στην περίπτωση ελέγχου της ρύπανσης στα ψυκτικά και θερµαντικά 
στοιχεία της µονάδας. 
 
Στοιχεία στοµίων αέρα 
Καθορισµός xώρου εγκατάστασης στοµίου και θέση. 
Εργοστάσιο κατασκευής στοµίου και τύπος. 
Μέγεθος στοµίου (xρησιµοποιώντας τον καθορισµό του κατασκευαστή για να εξασφαλισθεί ο 
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κατάλληλος συντελεστής). 
Συντελεστής στοµίου κατασκευαστή. ('Οταν δεν είναι διαθέσιµοι συντελεστές στοµίων, µπορούν 
να καθορισθούν πειραµατικά στο εργοτάξιο). 
Παροxή αέρα µελέτης (L/S) και απαιτούµενη ταxύτητα (m/s) για να επιτευxθεί η παραπάνω 
παροxή. 
Μέτρηση ταχύτητας και υπολογισµός πραγµατικής παροχής 
  
Η µέτρηση της ταχύτητας του αέρα θα εκτελεσθεί κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
στοµίου. Οι µετρούµενες παροχές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του ± 5% των 
παροχών που καθορίζονται στα σχέδια. 
 
 
1.9.2  Πρωτόκολλα  δοκιµών συστηµάτων νερού 

Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε δίκτυο σωληνώσεων νερού 
συµπεριλαµβανοµένων του ψύκτης νερού, λέβητα, αντλιών, κλπ: 
 
Κατασκευαστικά στοιχεία µηχανηµάτων 
   
Αντλίες: 
Εργοστάσιο κατασκευής. 
Τύπος και µέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε. 
Στοιχεία κινητήρα αντλίας (ονοµαστική ισχύς, ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάσεις, συχνότητα, 
ένταση πλήρους φορτίου, συντελεστής απόδοσης κλπ). 
Αριθµός στροφών κινητήρα υπό πλήρες φορτίο. 
Καµπύλες λειτουργίας αντλίας. 
Παροχή νερού και µανοµετρικό σύµφωνα µε τη µελέτη  
Παροxή υγρού σε (l/sec) ή (m3/h). 
Mανοµετρικό ύψος σε πλήρη ροή. 
Μανοµετρικό ύψος σε µηδενική ροή. 
   
Ψυκτικά συγκροτήµατα: 
Εργοστάσιο κατασκευής. 
Τύπος, πλήθος και µέγεθος, αριθµός σειράς. 
Ονοµαστική ψυκτική ισxύς. 
Στοιχεία κινητήρων (αριθµός, ονοµαστική ισχύς, ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάσεις, 
συχνότητα, ένταση πλήρους φορτίου, συντελεστής απόδοσης κλπ).. 
Ολική απόρριψη θερµότητας. 
Πτώση πίεσης εξατµιστή. 
Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού εξατµιστή. 
Πτώση πίεσης συµπυκνωτή. 
Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού συµπυκνωτή. 
   
Λέβητες: 
Εργοστάσιο κατασκευής. 
Τύπος, πλήθος και µέγεθος. 
Ονοµαστική καθαρή απόδοση. 
Ονοµαστική παροχή νερού. 
Ονοµαστική πίεση λειτουργίας. 
Τύπος καυσίµου. 
 
Εναλλάκτες θερµότητας, παρασκευαστήρες νερού κλπ: 
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Εργοστάσιο κατασκευής. 
Τύπος, πλήθος και µέγεθος. 
Ονοµαστική απόδοση. 
Ονοµαστική παροχή νερού. 
Ονοµαστική πίεση λειτουργίας. 
 
Στοιxεία δοκιµών 
 
Θα καταγραφούν οι παρακάτω µετρήσεις και λοιπά στοιχεία: 
   
Αντλίες: 
Μανοµετρικό ύψος µε µηδενική ροή 
Πίεση κατάθλιψης σε µέγιστη ροή 
Πίεση αναρρόφησης σε µέγιστη ροή 
Μέτρηση ισχύος και έλεγχος τάσης και έντασης σε κάθε φάση του κινητήρα. Υπολογισµός 
βαθµού απόδοσης 
Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας του 
κινητήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας της εγκατεστηµένης αντλίας 
 
Ψυκτικά συγκροτήµατα: 
Οι δοκιµές των συγκροτηµάτων θα γίνουν µε πλήρες φορτίο της εγκατάστασης και µε συνθήκες 
περιβάλλοντος κατά το δυνατόν παρόµοιες µε αυτές που ελήφθησαν κατά την εκπόνηση της 
µελέτης. 
Πτώση πίεσης εξατµιστή. 
Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον εξατµιστή. 
Πτώση πίεσης συµπυκνωτή. 
Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον συµπυκνωτή. 
Μέτρηση ισχύος και έλεγχος τάσης και έντασης σε κάθε φάση του κινητήρα υπό φορτίο. 
Υπολογισµός βαθµού απόδοσης. 
Το ίδιο ως άνω αλλά χωρίς φορτίο. 
 
Λέβητες: 
Μέτρηση παραµέτρων καύσης (θερµοκρασία καυσαερίων, ποσοστό % CO2 καυσαερίων, τιµή 
αιθάλης κλπ) και υπολογισµός βαθµού απόδοσης. 
Μέτρηση θερµοκρασίας καυσαερίων στην είσοδο της καπνοδόχου και την έξοδο στο ύπαιθρο. 
Μέτρηση θερµοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού λέβητα. 
Υπολογισµός θερµικής απόδοσης λέβητα. 
Περιγραφή λειτουργίας αυτοµατισµών µηχανήµατος. 
 
Εναλλάκτες θερµότητας, παρασκευαστήρες νερού κλπ: 
Μέτρηση θερµοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού. 
Μέτρηση παροχής νερού και πτώσης πίεσης. 
Υπολογισµός θερµικής απόδοσης. 
 
Αυτοµατισµοί: 
Καταγραφή από µέτρηση τιµών παραµέτρων λειτουργίας (θερµοκρασίας - πίεσης - σχετικής 
υγρασίας κλπ) και σηµείων ρύθµισης (set points). 
Περιγραφή ηλεκτρικών µανδαλώσεων. 
Αυτοµατισµοί διαφραγµάτων. 
Περιγραφή όλου του συστήµατος αυτοµατισµών. 
Καταγραφή τυχόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
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Είσοδος εξωτερικού αέρα στο σύστηµα κλιµατισµού σε σxέση µε την απαγωγή αέρα: 
Θα µετρηθεί, όπου είναι δυνατόν, µε σωλήνα pitot σε κατάλληλα επιλεγµένη θέση σταθµών 
µέτρησης πίεσης, η ολική παροxή του εξωτερικού αέρα που εισέρxεται στο σύστηµα 
κλιµατισµού (µία ή περισσότερες κλιµατιστικές µονάδες) και του απαγοµένου αέρα από το 
σύστηµα. 
  
Θα εξακριβωθεί αν έxει διαταραxθεί η ισορροπία στο σύστηµα προσαγωγής - απαγωγής αέρα σε 
βαθµό που να δηµιουργεί µη επιθυµητή διείσδυση αέρα. 
  
Θα γίνει καταγραφή τυxόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 
  

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

  
 

∆εκέµβριος  2008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Συστήµατα πυρόσβεσης µε νερό 

 
Για τις δοκιµές των συστηµάτων, εκτός των αναφεροµένων παρακάτω, θα 
ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 2451/86 και των κανονισµών NFPA 13 και 
14. 
 
∆ίκτυα σωληνώσεων 
Οι δοκιµές των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης πυρόσβεσης µε νερό θα είναι 
οι ίδιες µε αυτές που προβλέπονται και για τα δίκτυα σωληνώσεων υπό πίεση αλλά και 
της εγκατάστασης ύδρευσης, όπως περιγράφονται παραπάνω. Η πίεση δοκιµής θα είναι 
κατά 50% πάνω από την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου και όχι µικρότερη 
των 12 bar για διάστηµα 6 ωρών. 
Οι δοκιµές θα γίνουν µε πλήρωση των σωληνώσεων µε νερό εκτός από τα ανοιχτά 
συστήµατα και τα συστήµατα προαγγελίας, τα οποία θα δοκιµαστούν µε πεπιεσµένο 
αέρα, εκτός και αν είναι δυνατή η πλήρης εκκένωσή τους µετά τις δοκιµές, οπότε θα 
δοκιµαστούν και αυτά µε νερό. 
Επειδή κατά τις δοκιµές µε νερό υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών σε τελειωµένα 
τµήµατα του έργου (π.χ. από θραύση κεφαλής sprinkler) των δοκιµών αυτών θα 
προηγείται οπωσδήποτε δοκιµή µε πεπιεσµένο αέρα στην ίδια πίεση. 
 
Πυροσβεστικές Φωλιές, Βαλβίδες κλπ εξοπλισµός 
Κάθε πυροσβεστική φωλιά, κρουνός, βαλβίδα ελέγχου, κουδούνι συναγερµού κλπ 
πρέπει να ανοιχθεί τελείως και να τεθεί κάτω από τη µέγιστη πίεση του δικτύου, για να 
βεβαιωθεί η κανονική του λειτουργία και το στεγανό κλείσιµό του.  
Για τους πυροσβεστικούς κρουνούς υπαίθρου, θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα 
πλήρους εκκένωσης του κυλίνδρου τους, στην τελείως κλειστή θέση. 
 
Αντλίες Πυρκαϊάς 
 
α. ∆οκιµή στο Εργοστάσιο 
Πριν την φόρτωση από το εργοστάσιο, κάθε αντλία πυρκαϊάς (πλην της JOCKEY) 
πρέπει να δοκιµασθεί και να συνταχθεί πρωτόκολλο δοκιµών που θα δίνει λεπτοµερώς 
τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της και για να αποδειχθεί το σύµφωνο µε τις 
προδιαγραφές.  
 
β. ∆οκιµή κατά την παραλαβή επί τόπου του έργου 
Για τις δοκιµές αυτές ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα όργανα για τη µέτρηση της 
παροχής, των πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως, τις στροφές καθώς και, 
προκειµένου για ηλεκτροκίνητες αντλίες, της τάσεως τροφοδοτήσεως και της 
απορροφούµενης έντασης ρεύµατος. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους 
αµερικάνικους κανονισµούς NFPA 20 και θα περιλαµβάνουν: 
Για τις ηλεκτροκίνητες αντλίες, θα ελεγχθεί η επάρκεια ισχύος του ηλεκτροκινητήρα, σε 
σχέση µε την απορροφούµενη ισχύ κλπ. 
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∆οκιµή ελέγχου µε φορτίο : Η αντλία πυρκαϊάς πρέπει να ξεκινάει και να παίρνει τις 
στροφές κανονικής λειτουργίας, χωρίς διακοπή, µε συνθήκες που αντιστοιχούν στην 
παροχή µε πλήρες φορτίο.  
Το σύστηµα ελέγχου κάθε αντλίας πυρκαϊάς πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 10 
αυτόµατους και 10 χειροκίνητους κύκλους λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δοκιµών 
παραλαβής. Η κινητήρια µηχανή πρέπει κατά τη διάρκεια των δοκιµών να λειτουργήσει 
για µια περίοδο τουλάχιστον 5 λεπτών στην µέγιστη ταχύτητα, σε κάθε ένα από τους 
παραπάνω κύκλους λειτουργίας.  
Το σύστηµα αυτοµατισµού πρέπει να ξεκινά την αντλία µε εντολή από όλες τις 
προβλεπόµενες διατάξεις εκκινήσεως, δηλαδή από πρεσσοστάτες ή από εντολές από 
µακριά.  
Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας και συναγερµού της 
αντλίας, πρέπει να επιβληθούν, εξωτερικά, συνθήκες όµοιες µε εκείνες που προκαλούν 
τη λειτουργία τους. 
∆ιάρκεια δοκιµών: κάθε αντλία πρέπει να λειτουργήσει όχι λιγότερο από µια ώρα 
συνολικά, για όλες τις παραπάνω δοκιµές. 

Συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης 

 
Για τις δοκιµές των συστηµάτων, εκτός των αναφεροµένων παρακάτω, θα 
ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των κανονισµών NFPA12 και 2001. 
Μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης των συστηµάτων αυτόµατης κατάσβεσης 
θα εκτελεσθούν δοκιµές πίεσης των δικτύων σωληνώσεων. Τα δίκτυα θα δοκιµασθούν 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 2, όχι µε νερό αλλά µε πεπιεσµένο αέρα, σε 
πίεση κατά 50% µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού 
για την πραγµατοποίηση µίας πραγµατικής δοκιµής κατάσβεσης, εφ' όσον αυτό 
αποφασισθεί από την  Επίβλεψη. 
Στην περίπτωση αυτή η πραγµατική δοκιµή κατάσβεσης θα πραγµατοποιηθεί σε τυχαίο 
χώρο, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο µόνο αµέσως πριν από τη δοκιµή, µε 
πρόκληση δοκιµαστικής φωτιάς, σύµφωνα µε το NFPA 72Ε.  
Η δοκιµή αυτή θα γίνει µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης του 
κτιρίου και θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του κτιρίου, 
µε όλη την απαιτούµενη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών.  

Πυρανίχνευση 

 
Θα γίνει Ωµοµετρικός έλεγχος όλων των ηλεκτρικών γραµµών σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 
Ανιχνευτές  
Όλοι οι ανιχνευτές πυρκαϊάς καθώς και τα κουµπιά χειροκίνητης σηµάνσεως 
συναγερµού, εφόσον είναι τύπου που µετά από κάθε λειτουργία του επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση ( δεν καταστρέφεται ή δεν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου 
στοιχείου του), θα δοκιµασθούν µέχρι να δώσουν συναγερµό.  
Μετά την δοκιµή, οι ανιχνευτές αυτοί θα πρέπει να επανέρχονται.  
Προκειµένου για ανιχνευτές θερµότητας (σταθερού ορίου θερµοκρασίας ή ρυθµού 
ανόδου  θερµοκρασίας) η δοκιµή αυτή θα γίνει µε µια πηγή θερµότητας, που µπορεί να 
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είναι ένας κοινός στεγνωτήρας µαλλιών ή µια φορητή λάµπα µεγάλης ισχύος µε 
ανακλαστήρα.  
Προκειµένου περί ανιχνευτών ιονισµού ή ορατού καπνού, η δοκιµή θα γίνει µε έντυπες 
οδηγίες, που ο ανάδοχος θα πάρει εγκαίρως από τον κατασκευαστή των ανιχνευτών 
(πχ έλεγχος των ανιχνευτών µε καπνό όπου πρέπει να εµφανίζεται ένδειξη πυρκαγιάς 
στη σxετική θέση του πίνακα, να διεγείρονται οι αντίστοιxοι φωτεινοί επαναλήπτες και 
να λειτουργούν τα ηxητικά συστήµατα αναγγελίας πυρκαγιάς). 
 
Για τη δοκιµή βλάβης θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά οι ανιxνευτές από τη βάση τους 
και θα ελέγxεται αν εµφανίζεται η σxετική βλάβη στον πίνακα. 

 

Πίνακας Σηµάνσεως Συναγερµού και Όργανα Οπτικής και ακουστικής Σηµάνσεως 
Πυρκαϊάς 
 
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήµατος πυρανιχνεύσεως, θα πρέπει να 
γίνουν δοκιµές ορθής λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος.  
Όλες οι λειτουργίες του συστήµατος θα δοκιµασθούν, συµπεριλαµβανοµένης της 
λειτουργίας του σε όλους τους προβλεπόµενους τρόπους σηµάνσεως συναγερµού λόγω 
εκρήξεως πυρκαϊάς ή βλάβης (π.χ. κοµµένο, γειωµένο ή βραχυκυκλωµένο κύκλωµα, 
βλάβη ηλεκτρικής παροχής, λειτουργία από την συστοιχία εφεδρικής τροφοδοτήσεως 
κλπ.) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ   
 
Οι εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς. 
 
Ο σχεδιασµός των συστηµάτων πυροπροστασίας θα βασισθεί και στην ισχύουσα έκδοση 

των αµερικάνικων κανονισµών NFPA, ώστε στο κτίριο να εγκατασταθεί η πλέον 
σύγχρονη και αξιόπιστη τεχνολογία για όλα τα συστήµατα. 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκδόσεις των κανονισµών αυτών θα είναι και τα υλικά των 
εγκαταστάσεων που θα προσκοµισθούν κατά την κατασκευή του έργου. 
 
Αναλυτικότερα η εγκατάσταση µελετάται σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς: 
 
α. Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και ειδικότερα: 
 

1. Τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.∆. 71, ΦΕΚ 32/17-2-88), όπως 
τροποποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε τις αποφάσεις και 
συµπληρώσεις 58185/2474/13.5.91, 58183/5428/30.8.93, 54229/2498/2.4.94 
και 33940/7590/31.12.98 και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και 10. 

2. Τα παραρτήµατα της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης υπ΄ αριθµ. 3/81 «Περί 
λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως 
κοινού» (ΦΕΚ 20 β της 19-1-81)  

3. Την ΤΟΤΕΕ 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια, Μόνιµα Πυροσβεστικά 
συστήµατα µε νερό» 

4. Το ευρωπαϊκό (και ελληνικό) πρότυπο ΕΝ 1838 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838) για το 
φωτισµό ασφαλείας. 

5. Το Π∆ 105/23.3/10.4.1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση 
ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ». 

6. Τον Κανονισµό περί Προϋποθέσεων ∆ιάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, 
∆ιαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και Αναγόµωσης µε τα παραρτήµατά 
του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 20/1/2005). 

7. Το Π∆ 455/76 - Kατασκευή σταθµών αυτοκινήτων όπως αυτό ισχύει µετά 
τις τροποποιήσεις από τα Π∆11/78, Π∆379/80, Π∆471/84, Π∆316/86 και 
Π∆326/91, για τους υπαίθριους χώρους στάθµευσης του περιβάλλοντος 
χώρου 

 
β. Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), 

Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα 
των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα 
δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου 
προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. 

 
γ. Τους Αµερικάνικους Κανονισµούς και Πρότυπα και ειδικότερα: 

 
- Τους κάτωθι κανονισµούς ΝFΡΑ όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην έκδοση 

του 2003: 
 

NFPA 10         Standard for Portable Fire Extinguishers 
ΝFΡΑ 13 Standard for the Ιnstallation of Sprinklers System 
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NFPA 14         Standard for the Installation of Standpipe, Private  
   Hydrant, and Hose Systems 
NFPA 17A   Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems 
NFPA 20   Standard for the Installation of Stationary Pumps for 
   Fire Protection 
NFPA 22   Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 
NFPA 24         Standard for the Installation of Private Fire Service  
   Mains and Their Appurtenances 
ΝFΡΑ 72         National Fire Alarm Code 
ΝFΡΑ 90Α  Standard for the Installation of Air-Conditioning and 
   Ventilating Systems 
ΝFΡΑ 92Α  Recommended Practice for Smoke-Control Systems 
ΝFΡΑ 92Β  Guide for Smoke Management Systems  in Malls, Atria, 
   and Large Areas 
ΝFΡΑ 96      Standard for Ventilation Control and Fire Protection of 
   Commercial Cooking Operations 
NFPA 909  Protection of  Cultural Resources 
NFPA 2001  Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 
NFPA  Smoke Movement and Control Tamura 

 
- Τα πρότυπα  Principles of Smoke Management: 

J. Klote, J. Milke / ASHRAE SFPE 
j. Klote, J. Fothergill έκδοση ASHRAE – M.B.S. 

 
 

Μέθοδοι υπολογισµού  
 

Τα συστήµατα κατάσβεσης µε νερό έχουν σχεδιαστεί µε πλήρη υδραυλικό υπολογισµό.  
 
Οι υπολογισµοί των συστηµάτων κατάσβεσης µε νερό στηρίζονται στην µέθοδο 
υπολογισµού Area/Density Method του NFPA 13. 
 
Οι υπολογισµοί όλων των συστηµάτων γίνονται µε την βοήθεια υπολογιστικών 
προγραµµάτων (FINE 4M), καθώς και µε την δηµιουργία υπολογιστικών Ρουτινών 
βασισµένων σε Word για τους υπολογισµούς των συστηµάτων κατάσβεσης µε αέριο 
 
Οι υπολογισµοί των συστηµάτων αυτόνοµης κατάσβεσης µε αέριο CO2 και INERGEN 
(σωληνώσεων, ακροφυσίων και των λοιπών στοιχείων) θα επιβεβαιωθούν µε 
πρόγραµµα υπολογισµού που διαθέτει ο προµηθευτής των συστηµάτων. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 
Οπές σε τοίχους και φέροντα στοιχεία 
 
Κατά τη φάση της  σκυροδέτησης ο ανάδοχος οφείλει να προβλέψει όλες τις αναγκαίες 
τρύπες στον φέροντα οργανισµό. 
  
Αφού χρησιµοποιηθούν τα ανοίγµατα που έχουν αφεθεί σε τοίχους, δοκούς, πλάκες 
κλπ. για διέλευση εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εσχάρες καλωδίων, αεραγωγοί κλπ.) ο 
Ανάδοχος οφείλει να κλείσει και σφραγίσει το τυχόν εναποµείναν κενό µέρος του 
ανοίγµατος. Τα υλικά και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
γνωστοποιηθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη. 
  
Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να καταβληθεί ώστε η θέση και το µέγεθος των ανοιγµάτων 
να µην προκαλεί βλάβη στην υπόλοιπη κατασκευή και ιδιαίτερα να µην εξασθενεί τον 
φέροντα οργανισµό. 
  
Η επαναπλήρωση των οπών ή η συµπλήρωση σε τυχόν αφεθέν πλεονάζον κενό θα 
γίνεται µε υλικό που συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κατασκευή, είναι πυράντοχο (ό,που 
αυτό απαιτείται) και δεν δηµιουργεί φθορά (διαβρώσεις κλπ) στις κατασκευές. 
 
 
ΕΠΙΣΗΣ κατά τη φάση της σκυροδέτησης των υπογείων έργων (δεξαµενές , δάπεδα 
κ.λ.π.) ο ανάδοχος οφείλει  να ενσωµατώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία. Κάθε ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ  
 
Βάσεις µηχανηµάτων 

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

  
 Γενικά, οι βάσεις των µηχανηµάτων θα είναι από κολυµπητό µπετόν, πάχους 15-20εκ., 
µε παρεµβολή φελλού πιέσεως πάχους 5εκ. ή άλλου κατάλληλου αντικραδασµικού 
υλικού, εκτός αν ο προµηθευτής του µηχανήµατος ή η µελέτη ηχοπροστασίας συνιστά 
άλλη κατασκευή. 
  
 Σε όσα µηχανήµατα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.χ. εµβαπτιζόµενες αντλίες) 
επιβάλλεται να τοποθετούνται στις θέσεις στερεώσεως κατάλληλα ελαστικά πέλµατα 
και δακτύλιοι ή ό,τι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ηχοπροστασίας, έτσι ώστε να µην 
µεταφέρονται οι κραδασµοί στον οικοδοµικό σκελετό. 
  
 Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει κάθε απαιτούµενο µέτρο και να 
προβεί σε όλες τις αναγκαίες κατασκευές και διαµορφώσεις ώστε να πληρούνται οι 
ειδικές απαιτήσεις για την αποµόνωση µετάδοσης θορύβου από τα µηχανήµατα στον 
φέροντα οργανισµό και στους χώρους του κτιρίου. 

  
Σε περίπτωση ανάρτησης µηχανηµάτων, εφ΄ό,σον θα κατασκευάζεται βάση µε σκελετό 
από µορφοσίδηρο, η στήριξη των συσκευών επ΄αυτής θα γίνεται επίσης µε παρεµβολή 
αντιδονητικών παρεµβυσµάτων, ή ό,τι άλλο ορίζει η µελέτη ηχοπροστασίας. 
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Μέτρα αντιµετώπισης θορύβων και δονήσεων 
 
Γενικά 
 
Γενική αρχή για την αντιµετώπιση του θορύβου και των δονήσεων στο έργο είναι ότι 
αφ΄ενός θα εγκαθίστανται µηχανήµατα που όταν λειτουργούν, παράγουν κατά το 
δυνατόν τον ελάχιστο θόρυβο και αφ΄ετέρου ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή, 
κατασκευαστικά, προσπάθεια, να περιορίζεται ο θόρυβος στην πηγή του, δηλαδή να 
αποφεύγεται η διασπορά του και επίσης να αποφεύγεται η µετάδοση δονήσεων στο 
κτίριο. 
  
Οι προσπάθειες καταβάλλονται σε δύο κατευθύνσεις: 
 
1. Με κατάλληλες κατασκευές και εξαρτήµατα θα περιορίζεται η διάδοση θορύβων 

στο κτίριο 
2. Με κατάλληλες κατασκευές θα διακόπτεται η οποιαδήποτε συνέχεια και θα 

περιορίζονται οι ό,ποιες ταλαντώσεις προκαλούν τα µηχανήµατα από τη 
λειτουργία τους. 

 
Γενικά θα τηρηθούν µε σχολαστικότητα όλα τα υλικά, λεπτοµέρειες κατασκευής κ.λ.π. 
στοιχεία της µελέτης ηχοπροστασίας (αν υπάρχει). Πέραν των όσων τυχόν αναφέρει η 
µελέτη ηχοπροστασίας και για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από αυτήν θα ληφθούν 
υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα. 
 
Έλεγχος δονήσεων 
 
α. Γενικά 

 
Όλα τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στο έργο επιλέγονται ώστε να µην 
προκαλούν υπερβολικές δονήσεις. Γενικά τα µεγάλα µηχανήµατα τοποθετούνται όπως 
παραπάνω στην παράγραφο περί «βάσεων µηχανηµάτων» αναφέρεται χωρίς να 
επιτρέπουν την υπερβολική δόνηση των µηχανών, ή άλλες κατάλληλες διατάξεις. 
 
Θα επιλεγούν εξοπλισµοί µε ελάχιστες δυνάµεις µη ζυγοσταθµισµένες. 
Ολα τα µέρη των εξοπλισµών θα είναι ζυγοσταθµισµένα µε τις επιτρεπόµενες ανοχές 
πριν εξαχθούν από το εργοστάσιο κατασκευής. 

 
β. Εύκαµπτοι σύνδεσµοι 

 
Όπου οι εξοπλισµοί είναι τοποθετηµένοι σε υποστηρίγµατα ή άγκιστρα στήριξης 
δονητικής µόνωσης, θα χρησιµοποιούνται εύκαµπτες συνδέσεις, έτσι ώστε οι 
ταλαντώσεις των εξοπλισµών να µην µεταδίδονται στα κατασκευαστικά µέρη του 
κτιρίου. 
 
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις 
 
Αντλίες 
 
Τα οριζόντια συγκροτήµατα αντλία - κινητήρα θα είναι στερεωµένα σε µία αδρανή 
βάση από άκαµπτο χάλυβα και αυτή η κατασκευή σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα 
µε παρεµβολή κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού (βλ. παραπάνω). 
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Κατασκευές από µορφοσίδηρο 
 
Οι συνδέσεις των κατασκευών από µορφοσίδηρο θα γίνονται καρφωτές ή 
ηλεκτροσυγκολλητές. 
 
Το είδος και η διατοµή του χρησιµοποιούµενου µορφοσίδηρου καθώς και οι τρόποι 
σύνδεσης θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας της 
κατασκευής. 
 
Όλες οι κατασκευές από µορφοσίδηρο θα επιχρίωνται µε δύο στρώσεις µίνιου, αφού 
καθαριστούν µε επιµέλεια. 
 
Προστασία και καθαρισµός 
 
Ο Ανάδοχος θα προστατεύει όλο τον εξοπλισµό, σωληνώσεις, εξαρτήµατα, αντλίες, 
κινητήρες, κλπ., από ακαθαρσίες, σκόνη και προσβολή από χηµικές ουσίες ή νερό. 
 
Η αποθήκευση των υλικών που εισέρχονται στο έργο, µέχρι την χρησιµοποίησή τους, 
θα γίνεται σε καθορισµένους χώρους για αυτή τη χρήση. Για την τοποθέτηση των 
υλικών (πχ σωλήνες) θα λαµβάνονται υπόψη και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους. 
 
Μηχανήµατα, εξοπλισµός ή δίκτυα που θα καταστραφούν ή θα καταστούν ακατάλληλα 
για λειτουργία, λόγω αµέλειας του Αναδόχου πριν την τελική παραλαβή από τον 
εργοδότη, θα αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή θα αντικαθίστανται µε 
έξοδα του Αναδόχου. 
 
Όλοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες και γενικά ο εξοπλισµός, που καθίσταται ακατάλληλος για 
λειτουργία λόγω υγρασίας ή άλλων αιτιών, θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά, να 
στεγνώνεται και να επισκευάζεται σε βαθµό που να ικανοποιεί τον εκπρόσωπο του 
εργοδότη, µε έξοδα του Αναδόχου. 
 
Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των σωληνώσεων θα παραµένουν πάντοτε καθαρές και 
θα είναι απαλλαγµένες από γρέζια και ρινίσµατα. Οι σωληνώσεις θα καθαρίζονται µε 
κτύπηµα και τίναγµα. Στις γραµµές θα διοxετευθεί πεπιεσµένος αέρας 7,0 kg/cm2 µετά 
την εγκατάστασή τους, αλλά δεν θα πρέπει να εναπόκειται στη διοxέτευση αέρα η 
αποµάκρυνση πλεοναζόντων ποσοτήτων ξένων ουσιών. Κατά τη διάρκεια των αρxικών 
σταδίων της εργασίας αυτής, τα στοιxεία θα αποµονώνονται από όλες τις διατάξεις 
ελέγxου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα ανοικτά άκρα των σωληνώσεων, τα 
εξαρτήµατα και οι βαλβίδες θα προστατευθούν κατάλληλα για να προληφθεί η 
εισχώρηση ξένων ουσιών. 
 
Οι σωληνώσεις του συστήµατος πυρόσβεσης θα αποστειρωθούν. 
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβάλλεται ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε τυχόν 
οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται πλησίον κατασκευασµένων τµηµάτων των 
εγκαταστάσεων να µην προκαλούν φθορά, ρύπανση ή ζηµιές. Σε κάθε δε περίπτωση η 
αποκατάσταση των ζηµιών και ο καθαρισµός πρέπει να είναι άµεσος. Σε όσες 
περιπτώσεις, κατά την κρίση της επίβλεψης, κατασκευασµένα τµήµατα των 
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εγκαταστάσεων πρέπει να καλυφθούν για προστασία, ο Ανάδοχος οφείλει να 
µεριµνήσει για την προστατευτική κάλυψή τους όσο διαρκούν οι σχετικές εργασίες. 
 
Μετά την τελική συµπλήρωση των εργασιών και πριν από την τελική επιθεώρηση, όλα 
τα εξαρτήµατα, συσκευές, µηχανήµατα, κλπ. θα καθαρισθούν επαρκώς και θα 
παραδοθούν σε άριστη κατάσταση έτοιµα για χρήση. Ολα τα άχρηστα υλικά θα 
αποµακρυνθούν από το χώρο των εργασιών. 
 

Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών επιφανειών 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών 
και την εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για 
την αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών µηχανηµάτων και Η/Μ 
συστηµάτων και εξοπλισµού, ιδιαιτέρως των υδραυλικών συστηµάτων. Η παρούσα 
Προδιαγραφή ισχύει, εφ’ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε 
επιµέρους εξοπλισµό. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των 
µεταλλικών µερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας 
θα παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε 
το πρότυπο ISO 4628/3. 
 
Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των 
διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε 
ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύµφωνα µε το DIN 
EN ISO 12944-1 έως DIN EN ISO 12944-8 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του 
έργου θα γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την 
ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία 
Επίβλεψης. 
Η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους 
στο εργοστάσιο, όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος 
οφείλει να διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο.  
Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη 
µε τις παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας Επίβλεψης,  
Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 
Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, 
µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις 
απαιτήσεις της ΕΝ 12255 (WASTEWATER TREATMENT PLANTS) και να εξασφαλίζει 
ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ISO 4628. 
 
Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλογα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο 
Ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον ισοδύναµη αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών 
κατασκευών.  
∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 
Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής, µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
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Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής, εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν 
κίνδυνο διαβροχής 

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, 
δηλαδή υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει 
να είναι µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι 
συνεχής, χωρίς πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον 
στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης 
και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 
Η Υπηρεσία Επίβλεψης µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται 
διαδοχικές στρώσεις, το υλικό κάθε στρώσης (΄΄χεριού΄΄) να έχει χαρακτηριστικό και 
ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. 
 
Κατηγορία 01.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία 

επιφάνειας 
Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 
Sa 2 1/2. 

4 Προστασία  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 100 µ) 
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Κατηγορία 01.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία 

επιφάνειας 
Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο 
(µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 100 µ) 

 
 
Κατηγορία 02.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 
Sa 2 1/2. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 150 µ) 

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών 
µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό 
σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 

 
Κατηγορία 02.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο 
(µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο 
συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό 
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ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 
 
Κατηγορία 03.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 
Sa 2 1/2. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ)  

 
Κατηγορία 03.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο 
(µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασίας  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ)  

 
Υλικά 
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
δεν θα γίνουν δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά 
υλικά δεν θα εκτελεστεί, αν δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα 
υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το 
ίδιο εργοστάσιο, µε εµπειρία στην κατασκευή υλικών προστασίας για βιοµηχανικές 
εφαρµογές. 
 
Εκτέλεση Εργασιών 
 
- Καθαρισµός µε αµµοβολή 
 
Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή πρέπει να αφαιρούνται 
όλα τα λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό 
γαλάκτωµα που θα ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που 
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είναι πιθανό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, 
επιφανειακές απολεπίσεις κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 
Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (2η ποιότητα) ή 
SIS 055900, Sa 2,5-3. Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από καµινεύµατα νικελίου 
κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm µε το 60% περίπου στο 1 mm, πλυµένη µε 
max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου σύµφωνα µε το BS 2451, 
κατά προτίµηση µε όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο 
Νο 30 (άνοιγµα 0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 
0,42 mm).  
Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. 
Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις 
επιφάνειες, κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και 
των ακµών που δεν θα κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν µετά την αµµοβολή πρέπει να 
καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 
Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό 
υπόστρωµα που θα επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία 
απόρριψης του αντικειµένου), θα σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε 
αµµοβολή ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη υφή.  
Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό 
µε αµµοβολή, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν 
από το αστάρωµα. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι 
καθαρισµένες µε αµµοβολή επιφάνειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 
 
- Μεταλλικές επιστρώσεις 
 
Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, 
συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λιµαρίσµατος, σφράγισης, κοπής 
και κάµψης, και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες 
οπές θα ανοίγονται πριν από την βαφή. 
Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια 
και οι ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν 
θερµώ. 
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του 
εξοπλισµού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού 
γαλβανισµού αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέταλλο µε µηχανικά µέσα και 
µέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν 
εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

(1) Γαλβάνισµα εν θερµώ.  Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε την 
ΕΛΟΤ EN ISO 1460 και την ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 65 µ (450 gr/m2), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Το γαλβάνισµα θα γίνεται µόνο µετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες 
Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί 
όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαµίνα). 

(2) Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό 
θα γίνονται σύµφωνα µε το BS 2569-2 και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές 
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κατασκευές που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και 
σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. 

 
- Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
 
Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν 
προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά 
το 10% κ.ό. Το χρώµα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την 
διάρκεια της χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό 
αναµικτήρα. 
Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 
µεγαλύτερη από 10οC, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC 
µεγαλύτερη από το σηµείου δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι 
µικρότερη από 90 %. 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, 
λίπη, ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να 
τρίβονται ελαφρά µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) πριν ασταρωθούν και 
βαφούν. Οι επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν 
χωρίς υγρασία µέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να 
αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην µελλοντική εµφάνιση ή στην ικανοποιητική 
προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 
Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές 
και χωρίς σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να 
πραγµατοποιούνται κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δηµιουργούν σκόνη. 
Οι στρώσεις πρέπει να έχουν οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από 
πινελιές, τρεξίµατα, ή άλλα ελαττώµατα. 
Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή 
του κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το 
πέρασµα του επόµενου χεριού. 
Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία να 
φρεσκοβαµµένων επιφανειών από φθορές που µπορούν να προέλθουν από 
οποιαδήποτε αιτία, περιλαµβανοµένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι 
προφυλάξεις θα περιλαµβάνουν προειδοποιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. 
 
- Αστάρωµα 
 
Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση 
της εργασίας προετοιµασίας της επιφάνειας. 
Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν 
τµήµατα του έργου (µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα 
αποτελέσουν τµήµα µιας συγκολληµένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός 
ερµητικά κλειστού κενού, πρέπει να βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) µε 
πρόσθετο στρώµα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το υπόστρωµα που 
χρησιµοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακµών 
κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα από το προηγούµενο 
και τα επόµενα στρώµατα. 
 
- Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. 
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Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 
τους, στα πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις 
για τα χρονικά διαστήµατα που πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών 
στρώσεων. 
Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα 
γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες 
κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. 
Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έργου επιπλέον των 
ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό 
νερό για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα 
εξαρτήµατα που πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε 
κατάλληλες οµάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
προστατευτική επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί 
κατά την µεταφορά του έργου. 
 
Επεξεργασία συγκολλήσεων 
 
Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την 
µεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα 
υλικά που έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι 
άλλες µεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την 
συγκόλληση θα καθαρίζονται µε αµµοβολή. 
Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των 
υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή 
της ραφής και στις κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπόλοιπη 
µεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα 
στρώση κατά 50 mm και από τις δύο µεριές της ραφής. 
 
Επισκευή φθορών των συστηµάτων βαφής 
 
Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν 
φθορά, θα τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο 
(whitemetal) και οι άκρες του υγιούς χρώµατος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα 
βάφονται επί τόπου µε αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές. Η κάθε στρώση νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη 
τουλάχιστον κατά 50 mm. 
Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή 
έχει κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρµένης 
επιφάνειας στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. 
Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο 
υλικό επισκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης. 
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα 
προετοιµάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 
 
- Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων 
 
Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 
σκυρόδεµα πρέπει να λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή 
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σκουριά και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες 
πρέπει να είναι απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ.  
 
- Αποδοχή χρωµατισµών  
 
Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης, επιπλέον δε οι σωληνώσεις, ο εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης 
καλωδίων θα έχουν κωδικοποιηµένα χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου µε το 
κατάλληλο κωδικό χρώµα. 
Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο 
όρο τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 
Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του 
συνολικού αριθµού µετρήσεων ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα 
κάτω περισσότερο από το 20% του προδιαγραφόµενου Μ.Ο. 
Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή 
του συνόλου, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  
 
Σύνδεση ανόµοιων µετάλλων 
 
Συνδέσεις µεταξύ σωλήνων, εξαρτηµάτων, αναρτήρων και εξοπλισµού εν γένει από 
διαφορετικά µέταλλα, θα µονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής µε xρήση κατάλληλου 
µονωτικού υλικού. 
Για την περίπτωση όπου xαλκοσωλήνες έρxονται απ'ευθείας σε επαφή µε µαλακό 
xάλυβα, θα xρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις ή σύνδεσµοι απο διµεταλλικό . 
Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσµος 
xρησιµοποιείται, µε συνδετικούς δακτύλιους µόνωσης, και ότι κάθε δυνατή προφύλαξη 
έxει ληφθεί έναντι δηµιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης. 
Ο Ανάδοχος θα ελέγξει κάθε σηµείο των µονωτικών συνδέσµων και µονωτικών 
αναρτήρων µε ωµόµετρο, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη µόνωση και αποµόνωση 
του συστήµατος. Ο έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και από την επίβλεψη. 
 
Λίπανση 
 
Μετά την εγκατάσταση των συστηµάτων σωληνώσεων και του εξοπλισµού και πριν 
από την έναρξη λειτουργίας, όλοι οι κινητήρες και όλος ο εξοπλισµός που χρειάζεται 
λίπανση και προµηθεύτηκε ή εγκαταστάθηκε από τον Ανάδοχο, θα λιπανθεί κατάλληλα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 
 
Σήµανση - Αναγνώριση - Επιγραφές 

 
Γενικά 

  
     Όλες οι σωληνώσεις θα έχουν για αναγνώρισή τους έγχρωµες ταινίες χρωµατικού 

κώδικα από κατάλληλο υλικό, µε αντίσταση στη θερµότητα και τους υδρατµούς . Βαφή 
µε ψεκασµό δεν γίνεται αποδεκτή. 

 
 Όλες οι µονάδες εξοπλισµού, όπως δεξαµενές, δοχεία, διανεµητές, βαλβίδες, συσκευές, 

κλπ θα έχουν σαφή σήµανση που θα δείχνει τη λειτουργία και συντήρηση της µονάδας. 
 
 Τα συστήµατα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται µε µαύρα βέλη 

διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm. 
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 Οι σωληνώσεις, µέσα στα µηχανοστάσια θα σηµανθούν σε διαστήµατα 6 m και σε όλες 

τις βαλβίδες, στους συνδέσµους Τ και στις απολήξεις. Η σήµανση θα αποτελείται από 
έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 65mm για τον χαρακτηρισµό του ρευστού που 
διέρχεται από τους σωλήνες σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για διακλαδώσεις µήκους 
µικρότερου των 6m θα υπάρχει τουλάχιστον µία ένδειξη.  
 
Οι γραµµές σωληνώσεων στους διαδρόµους, ή σε ψευδοδάπεδα θα σηµανθούν όπως 
παραπάνω, αλλά σε µέγιστα διαστήµατα των 15µ.  

 
Όλες οι σωληνώσεις µετά τον xρωµατισµό τους ή πάνω στην τελική τους επιφάνεια θα 
έxουν βέλη από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm, κατά διαστήµατα, µε τη φορά 
της ροής του περιεxόµενου ρευστού. Το µέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην 
εξωτερική διάµετρο του σωλήνα, θα είναι ισοµεγέθες (µε στάµπα), και ευκρινούς 
xρώµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα µηxανικού. 

Σήµανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραµµή που διέρxεται µέσω 
τοίxου ή δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου. 

Η σήµανση του δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύµφωνα µε τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2481/86. 

Σωληνώσεις εντός shafts θα φέρουν µία σήµανση ανά επίπεδο του κατακόρυφου shaft, 
σε ύψος ορατό από τη θυρίδα επίσκεψης. 

 
Η τιµή των δακτυλίων σήµανσης περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου σωλήνα. 

 
Πινακίδες σήµανσης 

Οι πινακίδες σήµανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα µηxανήµατα και 
συσκευές και θα αναγράφουν τους απαιτούµενους xειρισµούς για τη λειτουργία, τη 
συxνότητα επεµβάσεων για συντήρηση, τα συνιστώµενα υλικά συντήρησης και τους 
τυxόν κινδύνους που επιφυλάσσουν τα µηxανήµατα για το προσωπικό λειτουργίας και 
συντήρησης. 

Οι πινακίδες σήµανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την 
επίβλεψη σύµφωνα µε τη µελέτη σήµανσης . 

Οι πινακίδες θα φέρουν µηxανικά xαραγµένα γράµµατα µε ελάxιστο ύψος 15 mm. 
Προβλέπονται πινακίδες εξηλασµένες πλαστικές, µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο. 
Οι πινακίδες θα αναρτηθούν στα περιβλήµατα όλων των µονάδων του εξοπλισµού, σε 
κατάλληλα σηµεία, µε τουλάxιστον τέσσερις επιxρωµιωµένους ορειxάλκινους κοxλίες. 

Οι πινακίδες εξαρτηµάτων ανηρτηµένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα 
προσαρµοσθούν σε µη σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή τη 
µόνωση του εξοπλισµού, στερεωµένες ασφαλώς µε ορειxάλκινους κοxλίες και 
περικόxλια. 

Θα τοποθετηθούν µεταλλικές πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βανών σε όλα τα 
δίκτυα, µε αντίστοιxη αναγραφή των στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη". 

Η ονοµασία της πινακίδας θα είναι κατά µήκος του σωλήνα σε θέση που να µπορεί να 
διαβασθεί εύκολα. Κοντά στις xρωµατισµένες ετικέτες θα τοποθετηθούν τα βέλη 
διεύθυνσης της ροής. 
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Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν εξελασµένες πλαστικές πινακίδες σήµανσης. 
Η σήµανση θα είναι συµβατή µε τα σxηµατικά διαγράµµατα και τα διαγράµµατα 
καλωδιώσεων. 

Θα υποβληθεί πίνακας σηµάνσεων στα ελληνικά για έγκριση. 

Επιβλαβείς αναθυµιάσεις θα επισηµαίνονται µε λέξεις και η αναγνωριστική πινακίδα 
κινδύνου θα έxει αναγνωριστικό βασικό xρώµα σε συµφωνία µε τα BS 1710:1975. 

 
Θέσεις σηµάνσεων 

 
Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια: 
- Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών 
- Στις συνδέσεις του εξοπλισµού 
- Στις εισόδους και εξόδους των µηxανοστασίων και του λεβητοστασίου 
-  
Σε διαδρόµους (εντός των ψευδοροφών) ή ψευδοδάπεδα: 
- Σε σηµεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Κοντά σε βαλβίδες αποµόνωσης 
- Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόµων 
-  
∆ιάστηµα: Όπου η απόσταση µεταξύ των σηµείων εισόδου και εξόδου είναι 

µεγαλύτερη των 20 m, τότε θα τοποθετηθούν ενδιάµεσες σηµάνσεις 
  
Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές 
- Στην είσοδο του xώρου 
- Στην έξοδο του xώρου 
-  
Σε διαδρόµους πάνω από ψευδοροφές 
- Σε σηµεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόµου 
 
Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων 
- Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft 
 
∆ιαγράµµατα 
 
Προβλέπονται διαγράµµατα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την 
ιxνοθέτηση και τοποθέτηση διαδροµών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και 
βαλβίδων. 
 
Γενικά, η σήµανση θα αποτελείται από : 
- Χρώµατα, ό,πως υποδεικνύεται 
- Βέλη για την κατεύθυνση ροής 
- Επεξηγηµατικό κείµενο 
- Υπόµνηµα που θα δείxνει τον κώδικα xρωµάτων και τις συντµήσεις θα  
- εγκατασταθεί στο γραφείο συντήρησης 
 
Ετικέτες βαλβίδων 
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 Οι ετικέτες των βαλβίδων για το σύστηµα πυρόσβεσης θα είναι διαµέτρου 75 mm, 
ορειxάλκινες, στις οποίες θα xαραxθούν οι καθορισµένοι αριθµοί, ύψους 50mm. 
 

 
 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

 
Σωληνώσεις δικτύων 

 
Όλες οι σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για τον τύπο και τη λειτουργία του 
συγκεκριµένου δικτύου. 
 
Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές. 
  
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όπως υποδεικνύεται στα σχέδια, ή όπως απαιτείται, 
ώστε να προκύψει µία σωστή εγκατάσταση. 
  
Οι σωλήνες θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όπως υποδεικνύεται από τους 
κατασκευαστές. Ο εργολάβος θα τις επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τις εγκαταστήσει 
και θα απορρίψει αυτές που είναι ελαττωµατικές. 
  
Οι σωληνώσεις που είναι θαµµένες στο έδαφος κοντά στο κτίριο πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα. 
  
Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να κοπούν µε ακρίβεια και να τοποθετηθούν έτσι ώστε να 
µην δέχονται άλλες εξωτερικές δυνάµεις ή ταλαντώσεις. 
 
Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την απορρόφηση όλων των διαστολών και συστολών, 
χωρίς αδικαιολόγητη επιµήκυνση και ένταση σε κανένα τµήµα του συστήµατος. 
  
Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να θαφτούν, να εγκιβωτισθούν ή να µονωθούν πριν 
επιθεωρηθούν, δοκιµασθούν και εγκριθούν. 
  
Οι σωληνώσεις κατά τη διαδροµή τους κατά µήκος υποστυλωµάτων ή τοίχων πρέπει να 
οδεύουν παράλληλα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την τελειωµένη επιφάνεια. 
  
Συνδέσεις δεν πρέπει να γίνονται στα σηµεία διέλευσης των σωλήνων από τοίχους, 
δάπεδα ή οροφές. 
  
Όλες οι σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα κλπ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από 
διάβρωση, σκουριά ή αποφράξεις. 
  
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όλα τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων θα πρέπει 
να κλείνονται, ώστε να αποφευχθεί ή είσοδος σκόνης ή ακαθαρσιών σ΄αυτές. Τα 
ελεύθερα άκρα πρέπει να κλείνονται αποτελεσµατικά µε τάπες, πώµατα ή τυφλές 
φλάντζες, εκτός από το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται εργασία σ΄αυτές. ∆εν 
επιτρέπεται η χρήση ξύλινων πωµάτων, πασσάλων ή στουπιών. 
  
Ο,που είναι αναγκαίο, οι σωληνώσεις θα έχουν την αναγκαία κλίση, ώστε να 
διευκολύνεται η αποστράγγιση και ο αερισµός τους. Προβλέπονται επίσης αυτόµατες 
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βαλβίδες εξαερισµού σε όλα τα υψηλά σηµεία των σωληνώσεων και βαλβίδες 
αποστράγγισης για την πλήρη αποστράγγιση κάθε τµήµατος σωλήνωσης µεταξύ 
βαλβίδων διακοπής. 
  
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου καθορίζονται σε 0,5% έως 1% περίπου. Αυτές δεν 
είναι αναγκαίο να ανέρχονται ή να κατέρχονται συνεχώς, αλλά εκλέγονται εναλλάξ 
ανερχόµενες ή κατερχόµενες µε µοναδική προσπάθεια η συµβολή µιας ανόδου και µιας 
καθόδου να γίνεται κοντά στην βάση µιας στήλης ή θερµαντικού σώµατος για διαφυγή 
των φυσσαλίδων αέρα. 
Βαλβίδες ή ενώσεις δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε σηµεία µη προσιτά µετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
 
Ενώσεις ή φλάντζες προβλέπονται σε κάθε πλευρά, κάθε µονάδας του εξοπλισµού, ή σε 
άλλες θέσεις ό,που αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού, ή ειδικών συσκευών µπορεί να 
απαιτηθεί. 
 
Ενώσεις (ρακόρ ή φλαντζωτοί σύνδεσµοι) θα εγκατασταθούν κατά διαστήµατα όχι 
µεγαλύτερα από 40µ. που θα επιτρέπουν την αποσυναρµολόγηση ή αντικατάσταση 
τµηµάτων σωληνώσεων. 
 
Προβλέπεται κατάλληλη δικλείδα σε όλες τις γραµµές διακλαδώσεων από συλλέκτες και 
σε κάθε κύρια γραµµή διακλάδωσης, ό,που απαιτείται η τµηµατοποίηση του 
συστήµατος. 
 
Το σύστηµα σωληνώσεων θα έχει χρωµατική σήµανση. 
 
Ειδικότερα ανάλογα µε το είδος του υλικού των σωληνώσεων θα ακολουθηθούν και τα 
εξής: 
 
Μαύροι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή 
Οι µαύροι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων µέχρι και 2΄΄. 
 
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των αναχωρούντων κλάδων θα 
γίνονται οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα (ταυ κλπ). Οι αλλαγές διεύθυνσης των 
σωλήνων, για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας των δικτύων, θα 
πραγµατοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά, µε ειδικά εξαρτήµατα µεγάλης ακτίνας 
καµπυλότητας. Η χρήση των σωλήνων Για διαµέτρους έως και 2΄΄ οι αλλαγές 
διεύθυνσης µπορούν να γίνονται και µε εν ψυχρώ κάµψη µε χρήση κουρµπαδόρου, 
αποκλειόµενης εντελώς της χρήσης θέρµανσης οποιασδήποτε µορφής, και µε ακτίνα 
καµπυλότητας ίση ή µεγαλύτερη των τεσσάρων διαµέτρων του σωλήνα. Οπωσδήποτε 
µε την κάµψη του σωλήνα δε θα παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. Ό, που 
ανυπέρβλητα εµπόδια επιβάλλουν ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη των τεσσάρων 
διαµέτρων, θα χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένο εξάρτηµα γωνία ή καµπύλη. Στις 
αλλαγές διατοµής, συνίσταται η χρήση έκκεντρων συστολών µε το πάνω µέρος της 
διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία. 
 
Μαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή  
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Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων άνω των 2΄΄ και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω 
των 16 atm). 
 
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των αναχωρούντων κλάδων θα 
γίνονται οπωσδήποτε µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα (ταυ κλπ). Οι αλλαγές 
διεύθυνσης των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας των δικτύων 
θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε προκατασκευασµένες χαλύβδινες γωνίες ή 
καµπύλες µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας.  
Σε περίπτωση που απαιτείται πολύ µεγάλη ακτίνα καµπυλότητας (ακτίνας ίσης ή 
µεγαλύτερης των τεσσάρων διαµέτρων του σωλήνα) ή για µικρές αξονικές εκτροπές, 
είναι δυνατή η εν ψυχρώ κάµψη µε χρήση κουρµπαδόρου για σωλήνες διαµέτρου µέχρι 
2΄΄, αποκλειόµενης εντελώς της χρήσης θέρµανσης οποιασδήποτε µορφής. Στις 
αλλαγές διατοµής, συνίσταται η χρήση έκκεντρων συστολών µε το πάνω µέρος της 
διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία. 
 
Για τη σύνδεση των σωλήνων µε συγκόλληση όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήµατα 
θα έχουν περιµετρικά εντορµία µε απότµηση 45°, για την επίτευξη σωστής 
συγκόλλησης τύπου V, µέχρι τη ρίζα της. Οι ενώσεις των τεµαχίων θα γίνονται µε 
επενδεδυµένα ηλεκτρόδια συγκόλλησης βολταϊκού τόξου (ηλεκτροσυγκόλληση), ή µε 
γυµνό µεταλλικό ηλεκτρόδιο συγκόλλησης  βολταϊκού τόξου σε ατµόσφαιρα αδρανούς 
αερίου (αργκονοκόλληση) ή µε συγκόλληση τήξης µετάλλου (χωρίς ηλεκτρόδιο). 
 
Γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες µε ή χωρίς ραφή  
 
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των αναχωρούντων κλάδων θα 
γίνονται οπωσδήποτε µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα (ταυ κλπ). Οι αλλαγές 
διεύθυνσης των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας των δικτύων, 
θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά, µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα 
µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας. Για µικρές διαµέτρους έως και 2΄΄, οι αλλαγές 
διεύθυνσης µπορούν να γίνονται και µε εν ψυχρώ κάµψη µε χρήση κουρµπαδόρου, 
αποκλειόµενης εντελώς της χρήσης θέρµανσης οποιασδήποτε µορφής, και µε ακτίνα 
καµπυλότητας ίση ή µεγαλύτερη των τεσσάρων διαµέτρων του σωλήνα. Οπωσδήποτε 
µε την κάµψη του σωλήνα δε θα παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. Ό,που 
ανυπέρβλητα εµπόδια επιβάλλουν ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη των τεσσάρων 
διαµέτρων, θα χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένο εξάρτηµα γωνία ή καµπύλη. Στις 
αλλαγές διατοµής, συνίσταται η χρήση έκκεντρων συστολών µε το πάνω µέρος της 
διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία. Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων 
για σχηµατισµό κλάδων του δικτύου θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη 
χρήση συνδέσµων (µούφες). 
 
Σύνδεση σιδηροσωλήνων µε κοχλιωτά εξαρτήµατα και φλάντζες 
 
Όλα τα τµήµατα που απαρτίζουν µέρος του δικτύου πριν την κοχλιοτόµηση θα κοπούν 
µε κόπτη σωληνώσεων. Θα χρησιµοποιηθεί αρκετό λάδι κοπής κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας κοπής για να διατηρηθεί το σπείρωµα ψυχρό και οι άκρες καθαρές. 
 
Οι σιδηροσωλήνες µέχρι διαµέτρου 2" θα συνδεθούν µε κοχλιωτά εξαρτήµατα. 
Σωλήνες διαµέτρου 2 1/2" ή µεγαλύτερες µπορούν να συνδεθούν µε φλάντζες ή 
διαιρούµενους συνδέσµους. 
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Οι κοχλιωτοί σύνδεσµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς κανονισµούς ή τους 
ισοδύναµους κανονισµούς ISO, κατασκευασµένοι µε στεγανωτική ταινία σπειρώµατος 
(teflon) ή κάναβη. 
  
Τα αρσενικά και τα θηλυκά σπειρώµατα πρέπει να καθαρίζονται µε συρµάτινη βούρτσα. 
  
Συνδετική ουσία θα χρησιµοποιηθεί µόνο στα αρσενικά σπειρώµατα και πρέπει να 
ληφθεί πρόνοια για αποφυγή εισχώρησης της ουσίας στις σωληνώσεις ή στα 
εξαρτήµατα. 
  
Οι σωληνώσεις και οι σύνδεσµοι θα ευθυγραµµισθούν και θα συσφιχθούν µε το χέρι, 
κατόπιν δε θα συστραφούν µε κλειδί (µερικά ή ατελή σπειρώµατα θα αφεθούν 
εκτεθειµένα). Τα πλεονάζοντα σπειρώµατα θα καθαρισθούν µε συρµάτινη βούρτσα για 
να αποµακρύνουν τα συνδετικά (στεγανωτικά) υλικά που έχουν αποµείνει. Στην 
περίπτωση της χρήσης κάναβης αυτή, πριν τη σύσφιξη των κοχλιωτών εξαρτηµάτων, 
θα βάφεται µε µίνιο. 
  
Όπου φλάντζες σύνδεσης ενώνονται µε φλάντζες ή µε επίπεδη µετωπική επιφάνεια, οι 
συνδέουσες φλάντζες θα έχουν επίσης επίπεδη µετωπική επιφάνεια. 
  
Σε φλαντζωτές συνδέσεις επίπεδης µετωπικής επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί 
παρέµβυσµα σε ολόκληρη την µετωπική επιφάνεια. 
 
Συνδέσεις σιδηροσωλήνων µε διαιρούµενους συνδέσµους (couplings) 
 
Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρόσβεσης (και εναλλακτικά και των 
σωληνώσεων κλιµατισµού), θα γίνει µε σύστηµα λυοµένων συνδέσµων (couplings) θα 
γίνει µε συνδέσµους ευφήµως γνωστού εργοστασίου στο αντικείµενο αυτό (π.χ. 
Victaulic, Grinnell). 
 
Για τη διαµόρφωση του δικτύου οι χαλυβδοσωλήνες, πριν την τοποθέτησή τους στο 
δίκτυο, θα αυλακώνονται στα άκρα τους, µε αύλακες µορφής roll-grooved, σε ειδικό 
προς τούτο µηχάνηµα, προκειµένου να συνδεθούν µεταξύ τους και µε τα διάφορα 
εξαρτήµατα, µέσω ειδικών συνδέσµων  µε ελαστικά παρεµβύσµατα, µε εξασφάλιση 
στεγανότητας µέσω σύσφιξης διµερών σφικτήρων. Το µέγεθος και η κατασκευή των 
αυλάκων θα συµφωνούν τόσο µε τα εξαρτήµατα, όσο και µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των συνδέσµων. 
  
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από µαλακό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) ή ελατό σίδηρο κατάλληλοι για τις πιέσεις λειτουργίας των δικτύων που 
εξυπηρετούν. 
 
Οι σύνδεσµοι θα συνοδεύονται από αντίστοιχο στεγανοποιητικό δακτύλιο από EPDM, 
κατάλληλο για την πίεση και τις θερµοκρασίες του δικτύου. 
 
Οι σύνδεσµοι θα φέρουν επιφανειακή προστασία  από χρώµα ανάλογο µε το 
διατιθέµενο από τον κατασκευαστή για την standard παραγωγή του (όχι γαλβάνισµα). 
  
Τα υλικά για σύστηµα αυλακωτό κατασκευάζονται σύµφωνα µε ISO 9001. 
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Σύνδεση αυλακοτοµηµένων σωλήνων. 
Οι σωλήνες πρέπει να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της             
κατασκευάστριας των διαιρούµενων συνδέσµων εταιρίας οι οποίες θα ικανοποιούν την  
ANSI / AWWA C-606, και ειδικά για την εγκατάσταση πυρόσβεσης και τις αντίστοιχες 
των UL, FM  και  NFPA. 
 
Οι χαλυβδοσωλήνες πριν την τοποθέτησή τους στο δίκτυο θα αυλακώνονται µε             
αύλακες µορφής  (roll grooved) προκειµένου να  συνδεθούν µεταξύ τους και µε τα 
διάφορα εξαρτήµατα µέσω των  διαιρούµενων συνδέσµων. 
      
Η κατασκευή της αυλάκωσης στα άκρα των σωλήνων θα γίνει σε ειδικό προς τούτο 
µηχάνηµα, που θα προσκοµισθεί στο εργοτάξιο. 
 
Η διαµόρφωση του αύλακα στο µηχάνηµα γίνεται εν ψυχρώ, µε µηχανική 
παραµόρφωση του άκρου του σωλήνα, από ειδικούς κυλίνδρους, καθώς αυτός 
περιστρέφεται. 
 
Μετά την διαµόρφωση του αύλακα, οι σωλήνες θα καθαρίζονται από ανωµαλίες,  
εξογκώµατα και υπολείµµατα από την αυλακοτόµηση,  ιδιαίτερα στο τµήµα τους από 
το άκρο έως τον αύλακα, ώστε να εξασφαλίζεται στεγανή και ασφαλής συναρµογή του 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στη συνέχεια εφαρµόζεται πάνω στους συνδεόµενους σωλήνες ο στεγανοποιητικός 
δακτύλιος, αφού πρώτα περαστεί µε ειδικό λιπαντικό της σύστασης του κατασκευαστή  
των συνδέσµων ώστε να είναι βέλτιστη η προσαρµογή του πάνω στους σωλήνες. 
Σε επόµενη φάση εφαρµόζεται ο διαιρούµενος σύνδεσµος  πάνω στους σωλήνες και 
στη συνέχεια γίνεται σύσφιξη των παξιµαδιών. 

 
Η ανάρτηση του σωλήνα µπορεί να γίνει πριν ή µετά τη σύνδεσή του µε τα όµορα 
τµήµατα του δικτύου ανάλογα µε το µήκος και την ιδιαίτερη διαµόρφωση αυτού. 
 
Προκειµένου να γίνει χρήση των συνδέσµων  µε διαµορφωµένη έξοδο (‘’κλέφτες’’) θα 
πρέπει επί του σωλήνα να διανοιχθεί οπή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και µε κατάλληλο εργαλείο διάνοιξης οπών. 
 
Σχετικά µε τη διαδικασία κατασκευής µετά την διάνοιξη της οπής (καθαρισµός, 
επάλειψη λιπαντικού, τοποθέτηση συνδέσµου) ισχύουν όσα αναφέρονται στις 
συνδέσεις  σωλήνων. 
 
                             ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ 
 

 
 ΟΝΟΜ/ΚΗ 
    ∆ΙΑΜ.   
      (in)                    

  
EΞΩΤ. 
∆ΙΑΜ. 
(mm) 

     
ΑΝΟΧΗ 
(mm) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΧΕΙΛΟΥΣ  
ΑΥΛΑΚΑ  
ΑΠΟ  
ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ
* (mm)  

 
ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΥΛΑΚΑ* 
(mm)  

 
∆ΙΑΜ. 
ΑΥΛΑΚΑ 
(ΑΝΟΧΗ) 
(mm) 

 
ΒΑΘΟΣ 
ΑΥΛΑΚΑ* 
(mm)  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  
ΕΠΙΤΡΕΠ. 
ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧ/ΤΟΣ 
(mm) 

 
2 ½’’ 

 
73,00 

 
±0.74 
 

 
15.88 
 

8.74  
69.09 
(-0.46) 

1.98 
               
2.11        
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3’’ 

 
88,90 

  -0.79 
 +0.89 

 
15.88 
 

8.74  
  84.94 
 (-0.46) 

1.98 
                     
      2.11         

 
4’’ 

 
114,30 

  -0.79 
 +1.14 

 
15.88 
 

8.74  
 110.08 
 (-0.51) 

2.11 
                     
      2.11       

 
5’’ 

 
141,30 

 -0.79 
 +1.42 

 
15.88 
 

8.74  
 137.03 
 (-0.56) 

2.13 
                    
      2.77       

 
6’’ 

 
168,30 

 -0.79 
 +1.60 

 
15.88 
 

8.74  
 163.96 
 (-0.56) 

2.16 
                    
      2.77       

 
8’’ 

 
219,10 

 -0.79 
 +1.60 

 
19.05 
 

11.91  
 214.40 
 (-0.64) 

2.34 
                    
     2.77      

 
10’’ 

 
273,10 

 -0.79 
 +1.60 

 
19.05 
 

11.91  
 268.28 
 (-0.69) 

2.39 
                    
     3.40       

 
• ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΧΗ  ±0.76mm 

 
Χρησιµοποιείται ένα µηχάνηµα για διάνοιξη οπών σε µια προκαθορισµένη θέση, στην 
κεντρική γραµµή της σωλήνας και σε µέγεθος τέτοιο ώστε να υποδέχεται την 
τοποθέτηση του κολλάρου παροχής (Μηχανικό Ταφ). 

 
Εξαρτήµατα δικτύων 
 
Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για χρήση και 
λειτουργία στο συγκεκριµένο δίκτυο σωληνώσεων όπου θα ενσωµατωθούν. Θα είναι 
αρίστης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και 
τους κανονισµούς. 
  
Τα εξαρτήµατα θα αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται όπως υποδεικνύεται από 
τον κατασκευαστή τους. Ο Ανάδοχος πρέπει να τα επιθεωρεί προσεκτικά προτού τα 
εγκαταστήσει και να αποµακρύνει κάθε ελαττωµατικό κοµµάτι. 
  
Εξαρτήµατα ταυ θα χρησιµοποιηθούν γενικά στις διακλαδώσεις. Εν τούτοις, θα 
επιτρέπονται απ’ευθείας συγκολλήσεις σωλήνων διακλαδώσεων προς τις κύριες 
σωληνώσεις, ό,που οι διακλαδώσεις έχουν διατοµές διαφέρουσες τουλάχιστον κατά 2 
τάξεις µεγέθους από τις κύριες γραµµές. Στην περίπτωση αυτή, η διακλάδωση θα 
ενώνεται µε καµπύλη µεγάλης ακτίνας ώστε να σχηµατίζει εύκολη είσοδο για τα υγρά. 
  
Σωληνώσεις διαφορετικών διαµέτρων θα ενώνονται µε οµοκεντρικά συστολικά 
εξαρτήµατα. 
  
Όπου είναι αναγκαίο (στο οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων), θα χρησιµοποιηθούν 
έκκεντρα συστολικά εξαρτήµατα, ώστε να διευκολύνουν την αποστράγγιση και τον 
εξαερισµό του συστήµατος. 
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Όταν χρησιµοποιούνται έκκεντρα συστολικά εξαρτήµατα για τη σύνδεση γραµµών 
υγρών, το εξάρτηµα πρέπει να εγκαθίσταται µε τέτοιο τρόπο ώστε η κορυφή των δύο 
γραµµών να είναι σε συνεχές επίπεδο. 
  
Οι συνδέσεις πρέπει να είναι κωνικού τύπου. 
 
Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τµήµα του έργου. 
  
Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µε εξαρτήµατα, εκτός από καµπύλωση 
(κουρµπάρισµα) που θα επιτρέπεται για σωλήνες χωρίς ραφή διαµέτρου 4" ή 
µικρότερες, µε την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιείται κουρµπαδόρος σωληνώσεων 
και θα σχηµατίζονται µεγάλου τόξου καµπύλες. Η ακτίνα καµπυλότητας µετρούµενη 
στον άξονα του σωλήνα δεν θα είναι µικρότερη από το εξαπλάσιο της διαµέτρου του 
σωλήνα. ∆εν θα γίνουν αποδεκτές στρεβλώσεις στις καµπές των σωλήνων, τσακίσµατα 
ή άλλες κακοτεχνίες. 
  
Φλάντζες ολίσθησης ή συγκολληµένου λαιµού µπορούν γενικά να χρησιµοποιηθούν 
εκτός από όπου δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. Όπου χρησιµοποιούνται φλάντζες 
ολίσθησης θα είναι συγκολληµένες κατά µήκος της εσωτερικής και της εξωτερικής 
πλευράς της φλάντζας. 

 
∆ικλείδες αποµόνωσης 
 
Η σύνδεση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού γίνεται πάντοτε µε την παρεµβολή 
βανών αναλόγου διατοµής προς τη διάµετρο του δικτύου που συνδέεται µε το 
µηχάνηµα. 
Βάνες παρεµβάλλονται στα δίκτυα, ό,που οι ανάγκες χειρισµών ή αποµόνωση µέρους 
του δικτύου απαιτούν τούτο. 
 
Γενικά, βαλβίδες 2" ή µικρότερες θα είναι κοχλιωτές. Βαλβίδες 21/2" και µεγαλύτερες 
θα είναι φλαντζωτές. 
 
Συρταρωτές βαλβίδες ή βαλβίδες τύπου πεταλούδας απαιτούνται ό,που η λειτουργία 
είναι “τελείως ανοικτή” ή “τελείως κλειστή”. 
 
Σφαιρικές βαλβίδες απαιτούνται για λειτουργία “τελείως κλειστή” κυρίως για 
παρακάµψεις και για µικρές διαµέτρους. 
 
Μανόµετρα 
 
1. Θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν µανόµετρα στην είσοδο και στην έξοδο 

όλων των αντλιών και του υπόλοιπου εξοπλισµού, ό,που µπορεί να συµβεί µία 
αλλαγή πίεσης. Η κλίµακα των δεικτών θα είναι ανάλογη µε τις προβλεπόµενες 
πιέσεις. Ολα τα µανόµετρα θα εφοδιασθούν µε βαλβίδες που θα επιτρέπουν την 
εναλλαγή ή την αντικατάσταση. 

2. Ολα τα µανόµετρα θα εξοπλισθούν µε βελονοειδή βαλβίδα. Μανόµετρα που θα 
εγκατασταθούν σε δίκτυα όπου οι πιέσεις είναι παλµικές ή κρουστικού 
χαρακτήρα θα είναι τύπου γλυκόλης. 

3. Ολα τα µανόµετρα θα είναι αναγνώσιµα από το επίπεδο εργασίας. 
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Θερµόµετρα 
 

 Προµήθεια και εγκατάσταση θερµοµέτρων θα γίνει σε όλα τα σηµεία όπου συµβαίνει 
αλλαγή θερµοκρασίας. Οι περιοχές µέτρησης θα είναι ανάλογες µε τις θερµοκρασίες 
που προβλέπονται κατά την λειτουργία. 
 
 Τα θερµόµετρα θα είναι αναγνώσιµα από το επίπεδο εργασίας. 
 
 Ολα τα θερµόµετρα θα εξοπλισθούν µε διαχωριζόµενες φωληές και υποδοχές 
θερµοµέτρων, µε µέταλλο κατάλληλο για τη λειτουργία αυτή. 
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Αντιµετώπιση διαστολών, συστολών και κραδασµών στα δίκτυα 
 
Η διαστολή του δικτύου σωληνώσεων πρέπει να απορροφηθεί µε την πρόβλεψη 
εγκατάστασης διαστολικών ευθύγραµµου ή γωνιακού τύπου, ή µε τον σχηµατισµό 
βρόγχων, διακλαδώσεων ή καµπυλών σε µακρινές ευθείες διαδροµές σωληνώσεων. 
Ολες οι σωληνώσεις διακλαδώσεων θα είναι ελεύθερες να εκτελέσουν θερµική κίνηση 
και δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν σηµεία αγκύρωσης (fix points). 
 
Τα προβλεπόµενα σηµεία αγκύρωσης και η κατασκευαστική τους διαµόρφωση θα είναι 
τέτοια ώστε η διαστολή ή η συστολή να παραλαµβάνεται στα διαστολικά, στους 
βρόγχους, στις διακλαδώσεις ή στις καµπύλες που προβλέπονται. Ολα τα σηµεία 
αγκύρωσης θα µελετηθούν, ώστε να αντέχουν στις µέγιστες καταπονήσεις που θα 
αναπτυχθούν µέσα στο σύστηµα των σωληνώσεων. 
 
Τα διαστολικά, ευθύγραµµου ή γωνιακού τύπου τοποθετούνται όπου είναι απαραίτητα 
και θα περιλαµβάνουν χαλύβδινα κοχλιωτά ή φλαντζωτά άκρα, µε πτυχώσεις (bellows) 
από ανοξείδωτο χάλυβα και όλους τους απαραίτητους αρθωτούς ή διπλής εξάρτησης 
συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι εκτόνωσης τύπου bellows θα χρησιµοποιηθούν σαν 
ολοκληρωµένο τµήµα του σύνθετου συστήµατος αγκυρίων/οδηγών/ διαστολικών, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση των σωλήνων και η εξασκούµενη πίεση στα σηµεία 
αγκύρωσης. 
 
Προβλέπεται επίσης να εγκατασταθούν εύκαµπτες συνδέσεις σε όσα σηµεία είναι 
αναγκαίο για να ελαχιστοποιηθεί η µετάδοση του θορύβου και των κραδασµών από το 
δίκτυο προς τους διάφορους χώρους του κτιρίου. Οι εύκαµπτες συνδέσεις θα έχουν 
φλαντζωτά άκρα που θα στερεώνονται µεταξύ κοχλιωτών φλαντζών από µαλακό 
χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται σωστή και ικανανοποιητική τοποθέτηση. Οι εύκαµπτες 
συνδέσεις θα είναι κατάλληλες για τις συνθήκες λειτουργίας του αντίστοιχου τµήµατος. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να προβλέψει κάθε πρόσθετους συνδέσµους και/ή 
εύκαµπτες συνδέσεις που θα απαιτηθούν για να ασφαλίσουν την σωστή λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
 
∆ιέλευση σωλήνων από οικοδοµικές κατασκευές 
 
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα προγραµµατίσει εργασία πριν από την κατασκευή των 
αντίστοιχων πλακών και των τοίχων ό,που είναι εφικτό και θα εγκαταστήσει έγκαιρα 
όλα τα inserts and sleeves που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα εγκαταστήσει χιτώνια σωλήνων για όλους τους 
σωλήνες που διέρχονται µέσω τοίχων, δαπέδων, χωρισµάτων οροφών κλπ. Τα χιτώνια 
θα έχουν αρκετό µήκος, ώστε να εκταθούν σε όλο το πάχος της κατασκευής σε 
ισόπεδα άκρα µε το τελείωµα κάθε πλευράς, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Τα χιτώνια σωλήνων διαµέσου τοιχοποιίας ή κατασκευών τοίχων από σκυρόδεµα, 
χωρισµάτων ή οροφών, θα είναι σωλήνες από PVC. 
 
Τα χιτώνια των εξωτερικών τοίχων θα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν 
στεγανοποίηση του κενού για γέµισµα (σουλάτσο) µε κατάλληλη για την θερµοκρασία 
του διερχόµενου ρευστού µαστίχη. 
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Το κενό για σωλήνες που διέρχονται µέσω χιτωνίων κατά την είσοδό τους στα 
µηχανοστάσια ή διέρχονται από ένα πυροδιαµέρισµα σε ένα άλλο, θα συµπληρώνεται 
µε κατάλληλο πυράντοχο υλικό. 
 
Οπου οι σωληνώσεις διέρχονται από υγρές περιοχές, τα χιτώνια θα εφοδιάζονται µε 
στεγανές φλάντζες. 
 
Τα χιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιµο της πλάκας (αν προβλέπεται) 
και θα εκτείνονται 25χλσ. πάνω από το δάπεδο για να εµποδίσουν το νερό από πλύσιµο 
και σφουγγάρισµα να στάξει στην οροφή του κάτω ορόφου. 
 
Τα χιτώνια για γυµνούς (αµόνωτους) σωλήνες θα είναι µεγαλύτερα κατά 2 µεγέθη από 
τους διερχόµενους σωλήνες. 
 
Τα χιτώνια για µονωµένους σωλήνες θα είναι αρκετά µεγάλα για να καλύψουν το 
πλήρες πάχος της µόνωσης του σωλήνα µε επαρκές περιθώριο για διαστολή και 
συστολή. 
 
Τα χιτώνια δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν στηρίγµατα και σε όλες τις περιπτώσεις οι 
σωλήνες θα είναι ανεξάρτητοι από τα χιτώνια. 
 
Κατά τη διέλευση σωλήνων δια των σηµείων όπου διέρχεται αρµός του κτιρίου κάθε 
δοµικό στοιχείο (τοίχος, δοκός κλπ.) θα έχει ξεχωριστό χιτώνιο. 
 
Αναρτήσεις, στηρίγµατα και αγκύρια 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα αναγκαία στηρίγµατα, 
οδηγούς (guide points) και αγκύρια (fix points) για τις σωληνώσεις, αεραγωγούς και 
άλλα συστήµατα ή εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την µελέτη. 
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι τα σηµεία από τα οποία διέρχονται οι σωλήνες διαµέσου τοίχων 
ή δαπέδων και οι συνδέσεις στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τους θερµοποµπούς, 
κλπ., δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν ως σηµεία στήριξης των 
σωλήνων. 
 
Το µέγεθος κάθε στηρίγµατος θα είναι τέτοιο ώστε να στηρίζει όχι λιγότερο από 1 1/2 
φορά το ολικό βάρος του σωλήνα και του νερού που µεταφέρει, που αντιστοιχεί στο 
στηριζόµενο δι΄αυτού τµήµα του δικτύου. 
 
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηριχθούν κατάλληλα στη βάση ή όπως δείχνεται για 
να φέρουν όλο το βάρος του σωλήνα. Θα οδηγούνται δε µε εγκεκριµένα στηρίγµατα 
(clamps) σωλήνων και κολλάρων που σε καµµία περίπτωση όµως δεν µπορεί να γίνει 
δεκτό ότι αναλαµβάνουν µέρος του βάρους του σωλήνα. 
 
∆ιακλαδώσεις από κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν στήριγµα 
για την κατακόρυφη σωλήνωση. 
Όλα τα στηρίγµατα και τα αγκύρια θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα. 
 
Σε εξωτερικές ή σε εσωτερικές συνθήκες µεγάλης υγρασίας, όλες οι αναρτήσεις και τα 
στηρίγµατα θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ µετά την κατασκευή και σε περίπτωση 
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που η γαλβανισµένη επιφάνεια καταστραφεί κατά την εγκατάσταση, η όλη επιφάνεια 
θα ξυσθεί µε σύρµα και βαφεί µε 2 στρώσεις εγκεκριµένου εµπλουτισµένου µινίου. 
Στηρίγµατα, ράβδοι και αναρτήσεις θα είναι γαλβανισµένα όταν χρησιµοποιούνται σε 
δίκτυο από γαλβανισµένους σωλήνες. 
 
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται σαν σηµεία πακτώσεως ή 
στηρίγµατα για κατακόρυφες σωλήνες, τα στηρίγµατα των σωλήνων θα 
εγκατασταθούν µε σκοπό να επιτρέψουν την ελεύθερη κίνηση λόγω διαστολών και 
συστολών του αντίστοιχου σωλήνα. 
 
Στηρίγµατα επίσης θα τοποθετηθούν δίπλα στις ενώσεις, αλλαγές διευθύνσεων και 
διακλαδώσεις. 
Μεµονωµένοι σωλήνες που αναρτώνται από πλάκες ορόφων θα στηρίζονται µε 
ράβδους ανάρτησης. 
 
Όπου δύο ή περισσότερες σωλήνες οδεύουν παράλληλα, θα χρησιµοποιηθεί κοινό 
στήριγµα. Η απόσταση στηριγµάτων των σωληνώσεων σ΄αυτή την περίπτωση 
καθορίζεται µε βάση το µέγεθος του µικρότερου σωλήνα (βλέπε επόµενο πίνακα). 
 
Οι επί µέρους σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε να µπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα 
επί του στηρίγµατος. 
Όλα τα στηρίγµατα για µονωµένους σωλήνες θα τοποθετηθούν έτσι, ώστε το 
χαλύβδινο στήριγµα να µην έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια του σωλήνα (βλέπε 
λεπτοµέρεια). 
 
Οδηγοί σωλήνων θα τοποθετηθούν όπου χρειάζονται για να εξασφαλίσουν 
ευθυγράµµιση των σωλήνων και να εµποδίσουν κάµψεις σε µεγάλες διαδροµές. 
 
Βραχίονες και στηρίγµατα προσαρµοσµένα σε µη τσιµεντένιους τοίχους θα στερεωθούν 
µε εκτονούµενα βύσµατα ή άλλα κατάλληλα στηρίγµατα. 
Ξύλινα πώµατα δεν θα χρησιµοποιηθούν. 
 
 Μέγιστη απόσταση µεταξύ στηριγµάτων (σε µέτρα) 
 
Ονοµαστική  
∆ιάµετρος 
Σωλήνα 

 
Χαλυβδοσωλήνας 

 
Χαλκοσωλήνας 
 

 
mm 

Οριζόντια 
µε µόνωση 

Οριζόντια 
χωρίς 
µόνωση 
m 

Κατα- 
κόρυφη 
m 

Οριζόντια 
µε  
µόνωση 

Οριζόντια 
χωρίς 
µόνωση 
m 

Κατα- 
κόρυφ
η 
m 

10 1,7 1,8 2,2 1,0 1,2 1,   2 
15 2,0 1,8 2,2 1,4 1,2 1,   2 
20 2,4 2,4 3,0 1,4 1,4 1,   4 
25 2,4 2,4 3,0 1,5 1,7 1,   7 
32 2,7 2,7 3,3 1,5 1,7 1,   9 
40 2,7 3,0 3,7 1,8 2,0 2,   2 
50 2,9 3,0 3,7 1,8 2,0 2,   2 
65 3,2 3,6 4,5 1,8 2,0 2,   2 
80 3,2 3,6 4,8 2,2 2,4 2,   6 
100 3,6 3,9 4,8 2,5 2,7 2,   9 
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125 3,9 4,2 5,2   
150 4,2 4,2 5,2  
200 4,2 4,5 5,6  
250 4,5 5,1 6,3  
300 5,0 5,9 7,3  

 
 
Στήριξη δικτύων πυρόσβεσης 
 
Ειδικότερα για τα δίκτυα πυρόσβεσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 
 
α.  Γενικά 
 
Η στήριξη των δικτύων πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνη µε τα προτεινόµενα από τους  
NFPA 13,14,15,16.  
 
Οι αναρτήσεις των δικτύων συνίστανται από δύο επιµέρους τµήµατα, ήτοι: 
 
Το κάτω µέρος της ανάρτησης που περιλαµβάνει τον αναρτήρα (στήριξη) του σωλήνα 
και τη ράβδο ανάρτησης. 
Το άνω µέρος της ανάρτησης που περιλαµβάνει τα εκτονούµενα αγκύρια ή 
ενσωµατούµενα (τα οποία µπορούν να αντικαταστήσουν τα εκτονούµενα) για τη 
στήριξη του δικτύου στον φέροντα οργανισµό και τα λοιπά δοµικά στοιχεία του 
κτιρίου. 
 
Όλα τα µέρη που συνθέτουν την ανάρτηση του δικτύου και που προσαρµόζονται απ’ 
ευθείας στους σωλήνες ή στην κατασκευή του κτιρίου θα είναι πιστοποιηµένα γι’αυτό 
το σκοπό. Όλα τα τµήµατα των αναρτήσεων είναι σιδηρά. Οι αναρτήσεις θα µπορούν 
να φέρουν το φορτίο του σωλήνα γεµάτου µε νερό και επιπλέον φορτίο 250 lb (114 
kg).  
 
Οι οριζόντιες σωλήνες  αναρτώνται από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου 
µεµονωµένα. 
 
Η στερέωση των ράβδων (ντιζών) και των στηριγµάτων γενικώς στο σκυρόδεµα, θα 
γίνεται µε γαλβανισµένα µεταλλικά εκτονούµενα αγκύρια µεγέθους και διατοµής 
αναλόγου µε τα φορτία που πρόκειται να φέρουν. 
 
Η τοποθέτηση των αγκυρίων είναι προτιµητέο να γίνεται σε σηµεία και κατά τρόπο 
ώστε, η καταπόνηση των κοχλιών να γίνεται σε διάτµηση και όχι σε εφεκλυσµό 
(ανάρτηση από δοκούς κ.λ.π.). 
Οπου αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του µικρού αριθµού δοκών, η ανάρτηση των 
στηριγµάτων γίνεται από τις πλάκες οροφής των διαφόρων χώρων. 
             
Οι κατακόρυφοι σωλήνες θα στηρίζονται εν γένει στα δάπεδα ή τις οροφές µε  
κατάλληλα σιδηρά στηρίγµατα από γωνιές ή profiles επαρκούς διατοµής, για να φέρουν 
το βάρος της σωληνώσεως. 
   
Σωλήνες ή αναρτήσεις του δικτύου sprinklers δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
στήριξη στοιχείων άλλων εγκαταστάσεων, δεδοµένου ότι οι κανόνες που καλύπτουν 
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την ανάρτηση έχουν λάβει υπ’ όψη το βάρος του σωλήνα και επιπρόσθετα το επιπλέον 
φορτίο ως συντελεστή ασφαλείας  και όχι το βάρος άλλων στοιχείων). 
 
Τα µέρη που συνθέτουν τη στήριξη των σωλήνων (ήτοι ράβδοι-ντίζες, περικόχλια, 
ροδέλες, clamps και βιοµηχανοποιηµένες τραβέρσες-profiles) θα είναι γαλβανισµένα. Τα 
ιδιοκατασκευαζόµενα µέρη θα φέρουν δυο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας. 

  
β.  Στοιχεία ανάρτησης. 
 
Αποδεκτοί τύποι των στοιχείων ανάρτησης θα είναι αυτοί που προτείνονται στo 
αντίστοιχο κεφάλαιο αντισεισµικής προστασίας του NFPA13. 
Ειδικότερα όσον αφορά τους αναρτήρες για οριζόντια δίκτυα οι  χρησιµοποιούµενοι 
τύποι είναι οι αναρτήρες τύπου λωρίδας (Loop Hangers), οι αναρτήρες τύπου clevis και 
οι αναρτήρες διαιρούµενου τύπου. 
 
Για τα άλλα στοιχεία ανάρτησης θα έχουµε: 
 
 - Ράβδοι ανάρτησης. 
Οι σιδηρές ράβδοι (ντίζες) ανάρτησης των οριζόντιων σωλήνων θα έχουν  ελάχιστη  
διάµετρο, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΡΑΒ∆ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Ονοµαστική 
∆ιάµετρος 
Σωλήνα  
(in) 

     
1- 4   

      
 

 
5- 8 

 
10 

∆ιάµετρος     
Ράβδου     
(in) 

3/8 
 

1/2 5/8 

∆ιάµετρος     
Ράβδου     
(mm) 

 
9,5 

 

  
12,7 

 

 
15,9 

 
 
 

- Εκτονούµενα αγκύρια. 
 
Η τοποθέτηση των αγκυρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε η καταπόνηση των κοχλιών 
να γίνεται σε διάτµηση (πχ µε ανάρτηση από δοκούς ). 
 
Οπου αυτό δεν είναι δυνατό τα εκτονούµενα αγκύρια µπορούν να εγκαθίστανται σε 
κατακόρυφη θέση µε τις εξής προϋποθέσεις : 
 
α.  Όταν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα από χαλικοκονίασµα και για σωλήνες έως   4΄΄. 
β.  Όταν γίνεται συνδυασµός στήριξης, δηλαδή όταν εναλλάσσεται στήριξη µε 

εκτονούµενα αγκύρια κατακόρυφα και στήριξη στα πλευρά των δοκών ή σε άλλα 
τµήµατα της κατασκευής, όπως δοκίδες ή δικτυώµατα. 
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γ.  Όταν τα αγκύρια τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι άνω των 3m για διαµέτρους 
άνω των 4΄΄. 

 
Οι οπές των εκτονούµενων αγκυρίων, όταν αυτά τοποθετούνται στα πλευρά των 
δοκών, θα γίνονται πάνω από το µέσον της δοκού ή τουλάχιστον πάνω από τον 
οπλισµό της κάτω πλευράς της. 
 
Οι οπές για τα εκτονούµενα αγκύρια σε κατακόρυφη θέση θα γίνονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται οµοιόµορφη επαφή του βύσµατος καθ’ όλη την περιφέρειά του. Το 
βάθος της οπής δεν θα είναι λιγότερο από το προδιαγραφόµενο για τον τύπο του 
βύσµατος που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Εκτονούµενα αγκύρια ή ενσωµατούµενα  (τα οποία µπορούν να αντικαταστήσουν τα 
εκτονούµενα αγκύρια) πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις αντοχές του παρακάτω πίνακα: 

 
ΑΝΤΟΧΕΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Μέγεθος 
Αγκυρίου 

in     
(mm ) 

Αντοχή σε διάτµηση 
Lb     

(kg) 

Αντοχή σε εφελκυσµό 
Lb    

(kg) 

3/8  (9.5  )   675    (307 ) 615     (280 ) 
½    (12.7)  1130   (514 ) 1040    (473 ) 
5/8  (15.9)   1580   (718 ) 1535    (698 ) 
¾    (19.1)  2270  (1032) 2020    (918 ) 
7/8  (22.2)  5060  (2300) 3705   (1684) 

 
-  Άγκιστρα µορφής U (U-Hooks). 
 
Η ράβδος του αγκίστρου µορφής U-Hook θα έχει ελάχιστη διάµετρο, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Ονοµαστική 
∆ιάµετρος  
(in) 

     
1- 2   

      

 
2 1/2- 6 

 
8 

∆ιάµετρος     
Ράβδου (in) 

5/16 
 

3/8 1/2 

∆ιάµετρος     
Ράβδου     
(mm) 

7,9 9,5 
 

12,7 
 

 
Για άλλα στοιχεία ανάρτησης πλην αυτών που αναφέρονται εδώ, συστήνονται τα 

προτεινόµενα στο κεφάλαιο αντισεισµικής προστασίας του NFPA13. 

 
γ.  Εγκατάσταση των αναρτήρων του δικτύου sprinklers. 
 
Το δίκτυο των sprinklers θα αναρτάται ανεξάρτητα από τις αναρτήσεις των 
ψευδοροφών. 
Το δίκτυο θα στηρίζεται στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου, η οποία πρέπει να στηρίζει 
τους σωλήνες συνυπολογιζοµένου του βάρους  του περιεχόµενου νερού και ενός 
πρόσθετου βάρους 114kg σε κάθε σηµείο στήριξης. 
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Όταν αγωγός sprinkler εγκαθίσταται κάτω από δίκτυο αεραγωγών τότε µπορεί να 
στηριχθεί στην στήριξη των αεραγωγών µε την προυπόθεση ότι αυτή η στήριξη θα 
είναι ικανή να αντέξει και τα δύο φορτία των αεραγωγών και του δικτύου sprinkler 
συνυπολογιζόµενου του πρόσθετου βάρους των 114kg. 
 
Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων για χαλυβδοσωλήνες θα είναι σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο πίνακα:  

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 
Ονοµαστική 
∆ιάµετρος  
(in) 

 
3 / 4  
 

 
1 

 
1 ¼ 

 
1 ½  

 
2 

 
2 ½  

 
3 

 
4-8 

 Απόσταση  
Στηριγµάτων    
     (mm) 

 
   
N/A 

 
3650 

 
3650 

 
4570 
 

 
4570 

 
4570 

 
4570 

 
4570 

 
δ.  Τοποθέτηση αναρτήσεων σε κλάδους (Branch Lines) 
 
Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα στήριγµα για κάθε τµήµα κλάδου µεταξύ   sprinklers, 
χωρίς να παραβιάζονται οι αποστάσεις του πίνακα Α. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα 
θα γίνεται όταν τα sprinklers είναι τοποθετηµένα σε απόσταση λιγότερη των 1,8m 
µεταξύ τους. Τότε θα επιτρέπεται µέγιστη απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων 3,7m. 
Επίσης δεν απαιτείται ανάρτηση για τµήµατα κλάδων που εκκινούν από κύριους 
αγωγούς και είναι µικρότερα από 1,8m, εκτός από τον τελευταίο κλάδο µονόπλευρου 
συστήµατος ή εκτός από όπου έχει παραληφθεί  ενδιάµεση στήριξη σε σωλήνα 
διανοµής (cross main). 
 
Η απόσταση µεταξύ ανάρτησης και του άξονα ενός upright sprinkler δεν πρέπει να  
είναι µικρότερη από 76mm. Το αστήρικτο µήκος µεταξύ του τελευταίου sprinkler και 
του τελευταίου  στηρίγµατος σε ένα κλάδο δεν θα είναι µεγαλύτερο από 0,9m για 1΄’, 
1,2m για 1 ¼΄΄ και 1,5m για 1 ½΄΄ και άνω.  
 
Όπου αυτά τα όρια ξεπερνιούνται ο σωλήνας πρέπει να προεκτείνεται πέραν του 
τελευταίου sprinkler και να στηρίζεται µε ένα πρόσθετο στήριγµα.  
Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει  για δίκτυα µε sprinklers τύπου pendent και πίεση σε αυτά 
άνω των 6,9bar. Σε µια τέτοια περίπτωση για το τελευταίο sprinkler η ανάρτηση θα 
είναι τέτοιου τύπου που να εµποδίζει προς τα άνω την κίνηση του σωλήνα  ( πχ µε 
αναρτήρα τύπου clevis) και το αστήρικτο µήκος µεταξύ του τελευταίου sprinkler και 
του τελευταίου στηρίγµατος σε ένα κλάδο δεν θα είναι µεγαλύτερο από 305mm, 
ειδάλλως προεκτείνεται ο σωλήνας και µπαίνει πρόσθετη ανάρτηση. 
 
Το συνολικό οριζόντιο µήκος ενός αστήρικτου βραχίονα  (spring up) ή σωλήνα προς 
ένα sprinkler δεν θα ξεπερνά τα 610mm. Η  τοποθέτηση των αναρτήρων σε κλάδους  
θα είναι σύµφωνη µε τα προτεινόµενα στο κεφάλαιο αντισεισµικής προστασίας του 
NFPA13. 
 
ε.  Τοποθέτηση αναρτήσεων σε κύριους αγωγούς (Cross and Feed Mains) 
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Οι αναρτήσεις των κυρίων αγωγών θα τοποθετούνται στη µικρότερη απόσταση µεταξύ 
αυτής του πίνακα Α και αυτής  µεταξύ κλάδων. 
 
στ.  Στήριξη κατακόρυφων σωλήνων (Risers). 
 
Τα Risers πρέπει να στηρίζονται µε σφικτήρες σωλήνων (pipe clamps) από  
κατακόρυφα οικοδοµικά στοιχεία ή µε αναρτήσεις τοποθετηµένες στις  οριζόντιες 
συνδέσεις των risers προς οριζόντια δίκτυα εντός απόστασης  610mm από τον άξονα 
του riser.    
 
Σε πολυώροφα κτίρια, στηρίγµατα ενός riser τοποθετούνται στο  χαµηλότερο  επίπεδο, 
εναλλάξ σε κάθε επίπεδο προς τα πάνω, πάνω και  κάτω από κάθε οριζόντια µετάθεση 
(offset) και στην κορυφή του. 
 
Όταν ένα riser στηρίζεται στο έδαφος, το στήριγµα αυτό αποτελεί το πρώτο  επίπεδο 
στήριξής του. 
 
Όταν ένα riser έχει οριζόντια µετάθεση (offset) ή δεν ανεβαίνει από το  έδαφος, το 
πρώτο επίπεδο πάνω από το offset αποτελεί το πρώτο επίπεδο στήριξής του. 
 
Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων των risers σε κατακόρυφα shafts ή  σε  µεγάλου 
ύψους περιοχές δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7,6m. 
 
Ειδικότερα για τη στήριξη των δικτύων σωληνώσεων συστηµάτων κατάσβεσης µε 
αέριο κατασβεστικό µέσο θα ληφθούν υπόψη τα προτεινόµενα στον NFPA 2001 και 
NFPA12. 
 
Τοποθέτηση οργάνων 
 
α. Γενικά 
 
Η τοποθέτηση οργάνων προβλέπεται για όλα τα συστήµατα, όπως περιγράφεται 
παρακάτω, ή σε επί µέρους τµήµατα συστηµάτων, ή οπουδήποτε αλλού που φαίνεται 
στα σχέδια. 
 
β. Οργανα 
 
Θερµόµετρα 
 
Τα θερµόµετρα θα είναι τύπου οριζόντιου ή κάθετου στελέχους. Ο υδράργυρος σε 
µεταλλικό περίβληµα θα είναι σχεδιασµένος για µετρήσεις θερµοκρασίας σε +1οC σε 
όλο το πλάτος των διαβαθµίσεων της κλίµακας. 
 
Μετρητές πίεσης 
 
Οι µετρητές πίεσης που προσαρµόζονται σε εγκαταστάσεις και σωληνώσεις θα φέρουν 
πλάκα ένδειξης σε bar από 0 έως όχι λιγότερο από 1 1/2 φορά και όχι περισσότερο από 
τη διπλάσια της κανονικής πίεσης σε λειτουργία. Οταν προσαρµόζονται σε δοχεία 
πίεσης οι µετρητές θα έχουν πίνακες ενδείξεων µε διάµετρο όχι µικρότερη από 100χλστ 
µε περίβληµα από στιλβωµένο ορείχαλκο ή επιχρωµιωµένο µαλακό χάλυβα. Σε όλες τις 
θέσεις, οι πίνακες ενδείξεων των µετρητών θα έχουν διάµετρο όχι µικρότερη από 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc                    C04/ΣΕΑ/07/Β10 
 

Σελ. 36 από 103 

 

100χλσ και το περίβληµα θα είναι από στιλβωµένο ορείχαλκο, επιχρωµιωµένο µαλακό 
χάλυβα ή από εγκεκριµένο σµαλτωµένο µέταλλο. 
 
Μετρητές πίεσης θα προσαρµόζονται µε κρουνούς µανοµέτρου που έχουν ένα µοχλό 
χειρολαβής. 
 
Μετρητές που χρησιµοποιούνται µόνο για να δείξουν το µανοµετρικό ύψος ή στατικά 
πιεζοµετρικό ύψος των συστηµάτων θα είναι όπως παραπάνω, αλλά θα είναι 
διαβαθµισµένοι σε bar και µέτρα ύδατος µε ρυθµιζόµενο κόκκινο δείκτη. 

 
Τοποθέτηση σωλήνων σε χαντάκια 
 
Για την τοποθέτηση σωληνώσεων σε χαντάκια στο έδαφος θα προηγηθεί η διάνοιξη 
των αναγκαίων τάφρων και η επιµελής µόρφωση του πυθµένα τους πριν την 
τοποθέτηση των σωλήνων. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει σύµφωνα µε τα DIN 
4033. Ολες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο σε ένα στρώµα άµµου 
από κοκκώδες υλικό σε πάχος 100 χλσ. Το κοκκώδες υλικό θα είναι απαλλαγµένο από 
πηλό, λάσπη ή χώµα. Επί πλέον, ο εργολάβος θα επαναπληρώσει το χαντάκι µετά την 
τοποθέτηση των σωλήνων µέχρι ενός σηµείου 100χλσ πάνω από το σωλήνα µε 
κοκκώδες υλικό (άµµο), τοποθετηµένο προσεκτικά για να καλυφθούν πλήρως όλα τα 
κενά κάτω και γύρω από τον σωλήνα και προσεκτικά πατηµένο σε στρώµατα. 
 
Η επαναπλήρωση του χαντακιού πάνω από την άµµο µέχρι το επίπεδο του εδάφους θα 
εκτελεσθεί από τον εργολάβο σε στρώσεις 30εκ. και συµπίεση µε υλικό από τα 
προϊόντα εκσκαφής απαλλαγµένα λίθων. 
 
Πριν από την έναρξη της επαναπλήρωσης, θα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες δοκιµές 
στους σωλήνες, στις µονώσεις, στα περιτυλίγµατα κλπ., κατά τρόπο ικανοποιητικό για 
την επίβλεψη. 
 
Επίσης οι σωληνώσεις πυρόσβεσης και ψύξης πριν επικαλυφθούν θα προστατευθούν µε 
3 στρώσεις ασφαλτικού υλικού για την προστασία από διάβρωση. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και µηχανήµατα 
και χρησιµοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, αναφέρονται είτε σε συγκεκριµένο 
τύπο εταιρείας, είτε δίνονται µε αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται µονοσήµαντα η 
προτεινόµενη αποδεκτή ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’όψη υλικών, 
συσκευών και µηχανηµάτων. 
 
Ολα τα περιγραφόµενα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και ό,που 
αναφέρεται συγκεκριµένος τύπος δεν υποδηλώνει προτίµηση αλλά ποιότητα 
κατασκευής. Είναι αποδεκτές εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και 
µηχανηµάτων ιδίας, ή ανώτερης του αναγραφοµένου τύπου ποιότητας και µετά από 
έγκριση της επίβλεψης. 
 

 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια 
ζωής της εγκατάστασης, όπως π.χ. πάχη σωληνώσεων, πίεσης λειτουργίας κ.λ.π. οι 
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αναγραφόµενες τιµές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που 
δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. Σε 
περιπτώσεις ασυµφωνίας µεταξύ των αναφεροµένων στο παρόν τεύχος και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη της µελέτης υπερισχύει και θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή η οποία 
κατά την κρίση της επίβλεψης είναι προς το συµφέρον του έργου. 

 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Μαύροι σιδηροσωλήνες µε ραφή ISO MEDIUM κατά DIN2440 

 
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από µαύρους χαλυβδοσωλήνες µε ραφή, 
κατάλληλους για κοχλιοτόµηση, σύµφωνα µε το DIN 2440 (ISO MEDIUM) και σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 268-86 (βαρέως τύπου-πράσινη ετικέτα για δίκτυα ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας 10-16 atm). 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 33.2 κατά DIN17100. Η ονοµαστική πίεση 
λειτουργίας των σωλήνων κατά DIN2440 είναι 25atm (ΡΝ 25). Η πίεση δοκιµής τους 
στο εργοστάσιο θα είναι 50 bar. 
 
Οι µαύροι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων µέχρι και 2΄΄. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µε 
κοχλίωση. Η κοχλιοτόµηση των σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τα  πρότυπα ΕΛΟΤ 
267.1-86 (Μέρος 1: Χαρακτηρισµός, διαστάσεις και ανοχές) και DIN 2999/Μέρος 1. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 (in)        (DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
       (mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,65 16,0 
3/4΄΄ 20 26,9 2,65 21,6 
1΄΄ 25 33,7 3,25 27,2 
1 ¼΄΄ 32 42,4 3,25 35,9 
1 ½΄΄ 40 48,3 3,25 41,8 
2΄΄ 50 60,3 3,65 53,0 
2 ½΄΄ 65 76,1 3,65 68,8 
3΄΄ 80 88,9 4,05 80,8 
4΄΄ 100 114,3 4,50 105,3 
5΄΄ 125 139,7 4,85 130,0 
6΄΄ 150 165,1 4,85 155,4 

 
 
H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, 
σύνδεση κλάδου, κλπ), θα γίνεται µε την χρήση µαύρων κοχλιωτών εξαρτηµάτων 
(µούφες, συστολές, γωνιές, ταυ, κλπ), από ελατό χυτοσίδηρο (malleable) που θα 
φέρουν ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα), ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της 
συνεχείας τους κατά τη σύσφιξη. H προσαρµογή τους θα γίνεται µε χρήση καννάβεως 
ή ταινίας Teflon αντοχής σε θερµοκρασία από 2°C έως 110°C.  
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Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 567-90 και DIN 2950, 
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 bar για θερµοκρασία έως 120°C.  
Οι χαλύβδινοι σύνδεσµοι (µούφες) µε τους οποίους θα πραγµατοποιείται η σύνδεση 
των σωλήνων µεταξύ τους θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 266-78. Όλα τα 
εξαρτήµατα θα φέρουν εσωτερικό σπείρωµα προκατασκευασµένο, κοχλιοτοµηµένο 
σύµφωνα µε  τον ΕΛΟΤ 267.1 και DIN 2999/Μέρος 1. 
Το υλικό των βιδωτών εξαρτηµάτων θα είναι Malleable cast iron GTW-40-05 σύµφωνα 
µε το DIN 1692. Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 
 
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή ISO MEDIUM κατά DIN2440 
 
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες µε ραφή, 
κατάλληλους για κοχλιοτόµηση, σύµφωνα µε το DIN 2440 (ISO MEDIUM) και σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 268-86 (βαρέως τύπου-πράσινη ετικέτα για δίκτυα ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας 10-16 atm). 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 33.2 κατά DIN17100. Η ονοµαστική πίεση 
λειτουργίας των σωλήνων κατά DIN2440 είναι 25atm (ΡΝ 25). Η πίεση δοκιµής τους 
στο εργοστάσιο θα είναι 50 bar. Οι σωλήνες θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ 
σύµφωνα µε το DIN 2444. 
 
Οι µαύροι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων µέχρι και 2΄΄. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µε 
κοχλίωση. Η κοχλιοτόµηση των σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τα  πρότυπα ΕΛΟΤ 
267.1-86 (Μέρος 1: Χαρακτηρισµός, διαστάσεις και ανοχές) και DIN 2999/Μέρος 1. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(in)       
(DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,65 16,0 
3/4΄΄ 20 26,9 2,65 21,6 
1΄΄ 25 33,7 3,25 27,2 
1 ¼΄΄ 32 42,4 3,25 35,9 
1 ½΄΄ 40 48,3 3,25 41,8 
2΄΄ 50 60,3 3,65 53,0 
2 ½΄΄ 65 76,1 3,65 68,8 
3΄΄ 80 88,9 4,05 80,8 
4΄΄ 100 114,3 4,50 105,3 
5΄΄ 125 139,7 4,85 130,0 
6΄΄ 150 165,1 4,85 155,4 

 
 
H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, 
σύνδεση κλάδου, κλπ), θα γίνεται µε την χρήση γαλβανισµένων κοχλιωτών 
εξαρτηµάτων (µούφες, συστολές, γωνιές, ταυ, σταυροί κλπ), από ελατό χυτοσίδηρο 
(malleable) που θα φέρουν ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα), ώστε να µην διατρέχουν 
κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους κατά τη σύσφιξη. H προσαρµογή τους θα γίνεται 
µε χρήση καννάβεως ή ταινίας Teflon αντοχής σε θερµοκρασία από 2°C έως 110°C.  
Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 567-90 και DIN 2950, 
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 bar για θερµοκρασία έως 120°C. Οι χαλύβδινοι 
σύνδεσµοι (µούφες) µε τους οποίους θα πραγµατοποιείται η σύνδεση των σωλήνων 
µεταξύ τους θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 266-78. Όλα τα εξαρτήµατα θα 
φέρουν εσωτερικό σπείρωµα προκατασκευασµένο, κοχλιοτοµηµένο σύµφωνα µε  τον 
ΕΛΟΤ 267.1 και DIN 2999/Μέρος 1. Το γαλβάνισµα των εξαρτηµάτων θα είναι 
σύµφωνα µε το DIN 2444. 

 
Το υλικό των βιδωτών εξαρτηµάτων θα είναι Malleable cast iron GTW-40-05 σύµφωνα 
µε το DIN 1692. Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 
 
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Μαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 
             
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από µαύρους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), 
σύµφωνα µε το DIN2448/σειρά 1/Normal Wall Thickness και σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοσωλήνες θα πληρούν και τις προϋποθέσεις των προτύπων 
ΕΛΟΤ 496-82, ΕΛΟΤ 497-82, ΕΛΟΤ 504-80, ΕΛΟΤ 541-80 και ΕΛΟΤ 1069-89. 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 37.  
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Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων άνω των 2΄΄ και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω 
των 16 atm). 
Οι σωλήνες κατά DIN2448, µε πάχη που αντιστοιχούν στο Normal Wall Thickness, είναι 
για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 64atm (ΡΝ 64) για τις διαµέτρους έως και 3΄΄ και 
40atm (ΡΝ40) για τις διαµέτρους από 4΄΄ και άνω. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µέσω 
διαιρούµενων συνδέσµων (couplings) και διάνοιξης αυλάκων (roll-grooved) στα άκρα 
των σωλήνων. 
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron). 
Η κατασκευή του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, κλπ) θα 
γίνεται µε την χρήση έτοιµων αυλακοτοµηµένων εξαρτηµάτων (συστολές, γωνιές, ταυ, 
καµπύλες κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το ASTM A-536 ή ASTM A-395. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(in) 
(DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,0 17,3 

3/4΄΄ 20 26,9 2,3 22,3 

1΄΄ 25 33,7 2,6 28,5 

1 ¼΄΄ 32 42,4 2,6 37,2 
1 ½΄΄ 40 48,3 2,6 43,1 

2΄΄ 50 60,3 2,9 54,5 

2 ½΄΄ 65 76,1 2,9 70,3 

3΄΄ 80 88,9 3,2 82,5 

4΄΄ 100 114,3 3,6 107,1 

5΄΄ 125 139,7 4,0 131,7 
6΄΄ 150 168,3 4,5 159,3 

8΄΄ 200 219,1 6,3 206,5 

10΄΄ 250 273,0 6,3 260,4 

12΄΄ 300 323,9 7,1 309,7 

14΄΄ 350 355,6 8,0 339,6 

16΄΄ 400 406,4 8,8 388,8 
18΄΄ 450 457 10,0 437,0 

20΄΄ 500 508 11,0 486,0 

 

Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 
 
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 
(tubo), σύµφωνα µε το DIN2448/σειρά 1/Normal Wall Thickness και σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοσωλήνες θα πληρούν και τις προϋποθέσεις των 
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προτύπων ΕΛΟΤ 496-82, ΕΛΟΤ 497-82, ΕΛΟΤ 504-80, ΕΛΟΤ 541-80 και ΕΛΟΤ 1069-
89. 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι St 37.  
 
Οι σωλήνες είτε θα είναι έτοιµες γαλβανισµένες είτε θα κατασκευαστούν από µαύρους 
χαλυβδοσωλήνες κατά DIN2448, µε επιψευδαργύρωσή τους εν θερµώ, µε γαλβάνισµα 
ελάχιστο 0,49 Kg/m2 και µέσο 0,55 Kg/m2, αφού πρώτα υποστούν απολίπανση µε 
αµµοβολή. Η επιψευδαργύρωση θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 284-80. 
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους 
δικτύων άνω των 2΄΄ και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω 
των 16 atm). 
Οι σωλήνες κατά DIN2448, µε πάχη που αντιστοιχούν στο Normal Wall Thickness, είναι 
για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 64atm (ΡΝ 64) για τις διαµέτρους έως και 3΄΄ και 
40atm (ΡΝ40) για τις διαµέτρους από 4΄΄ και άνω. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνεται µέσω 
διαιρούµενων συνδέσµων (couplings) και διάνοιξης αυλάκων (roll-grooved) στα άκρα 
των σωλήνων. 
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron).  
Η κατασκευή του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, κλπ) θα 
γίνεται µε την χρήση έτοιµων αυλακοτοµηµένων εξαρτηµάτων (συστολές, γωνιές, ταυ, 
καµπύλες κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το ASTM A-536 ή ASTM A-395. 
 
Αναλυτικά οι διάµετροι και τα πάχη των τοιχωµάτων των σωλήνων  θα είναι ως 
ακολούθως: 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(in)       
  (DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

1/2΄΄ 15 21,3 2,0 17,3 

3/4΄΄ 20 26,9 2,3 22,3 

1΄΄ 25 33,7 2,6 28,5 

1 ¼΄΄ 32 42,4 2,6 37,2 

1 ½΄΄ 40 48,3 2,6 43,1 
2΄΄ 50 60,3 2,9 54,5 

2 ½΄΄ 65 76,1 2,9 70,3 

3΄΄ 80 88,9 3,2 82,5 

4΄΄ 100 114,3 3,6 107,1 

5΄΄ 125 139,7 4,0 131,7 

6΄΄ 150 168,3 4,5 159,3 
8΄΄ 200 219,1 6,3 206,5 

10΄΄ 250 273,0 6,3 260,4 

12΄΄ 300 323,9 7,1 309,7 

14΄΄ 350 355,6 8,0 339,6 

16΄΄ 400 406,4 8,8 388,8 

18΄΄ 450 457 10,0 437,0 
20΄΄ 500 508 11,0 486,0 

 
Όλα τα υλικά για τη διαµόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 
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9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Εξαρτήµατα δικτύων σωληνώσεων νερού πυρόσβεσης 
 
Λυόµενοι σύνδεσµοι 
 
Φλάντζες-ρακόρ δικτύου πυρόσβεσης κατά DIN 2632/33 - DIN 2993 
 
Σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και σε όλα τα σηµεία σύνδεσης αυτών µε βάνες, 
διακόπτες, φίλτρα, συσκευές, µηχανήµατα , αντλίες, όργανα κ.λ.π. θα εγκατασταθούν 
χαλύβδινες φλάντζες ή ρακόρ, ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση αυτών. Ανάλογα 
εξαρτήµατα θα εγκατασταθούν ό,που γενικά απαιτείται η εύκολη αποσυναρµολόγηση 
του δικτύου. 
 
Οι φλάντζες (3 1/2’’ και άνω)  θα είναι τυποποιηµένες κατά DIN 2632 για PN10 και 
DIN2633 για PN16, από χάλυβα St 37.2 κατά DIN 17 100, κατασκευασµένες σύµφωνα 
µε τους οριζόµενους στο DIN 2632 τρόπους (απαραιτήτως οι επιφάνειες επαφής πρέπει 
να έχουν κατεργασία τόρνου). 
Οι φλαντζες θα έχουν ανυψούµενη επιφάνεια επαφής. 
Σαν υλικό στεγανοποίησης γίνεται δεκτός περµανίτης σε προκατασκευασµένες ροδέλες 
τυποποιηµένες κατά DIN, ελαχίστου πάχους 2mm ή ισοδύναµο κατά την κριση της 
επίβλεψης υλικό. 
 
Οι φλάντζες πρέπει να συγκολλούνται δεµένες µε προκαταρκτική στήριξη του σωλήνα, 
για να εξασφαλίζεται η ευθυγράµµισή τους. Η σύσφιξη των κοχλιών πρέπει να γίνεται 
µε δυναµόκλειδο. Οι κοχλίες συνοδεύονται απαραίτητα από γκρόβερ και γραφιτούχο 
γράσο για την επάλειψη των σπειρωµάτων πριν από την σύσφιξη. 
Οι φλάντζες χωρίς λαιµό θα συγκολλώνται εσωτερικά και εξωτερικά. 
Οι σωληνώσεις που συνδέονται µε φλάντζες σε µηχανήµατα ή συσκευές µε φλαντζωτές 
αναµονές, θα φέρουν αντίστοιχες φλάντζες σε µέγεθος, τύπο και κατηγορία µε αυτές 
των συσκευών ή µηχανηµάτων. 
 
Τα ρακόρ θα είναι χαλύβδινα διµερή κατά DIN 2993 µε κωνική έδρα, κατάλληλα για 
πίεση λειτουργίας 16atm και θερµοκρασία έως 120οC και θα εξασφαλίζουν απόλυτη 
στεγανότητα στο δίκτυο, µόνο µε κοχλίωση των δύο τµηµάτων τους, χωρίς να 
απαιτείται παρέµβυσµα ή άλλο σχετικό υλικό. 
 

 ∆ιαιρούµενοι σύνδεσµοι (couplings) και εξαρτήµατα µε αυλακοτοµηµένα 
άκρα για σωληνώσεις νερού πυρόσβεσης 
             
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι των σωληνώσεων νερού πυρόσβεσης θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των κανονισµών NFPA και ειδικότερα των: 
 

NFPA 13 Standard for the installation of srpinkler Systems 
NFPA 14 Standard for the installation of Stand Pipe and Hose System 

 
Ο τύπος των διαιρούµενων συνδέσµων θα είναι κατάλληλος για σωλήνες και 
εξαρτήµατα µε αύλακες στα άκρα τους. Το µέγεθος και η κατασκευή των αυλάκων θα 
συµφωνούν µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των συνδέσµων. 
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Οι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για εφαρµογή στα µεγέθη των εξωτερικών 
διαµέτρων των σωλήνων που θα εγκατασταθούν. 
 
Επίσης θα είναι κατάλληλοι για πίεση δικτύου έως και 16 Atm, για θερµοκρασία έως 
110°C και θα έχουν εφαρµογή τόσο για υγρά όσο και για στεγνά δίκτυα sprinklers. 
 
Τα µέρη που συνθέτουν τους διαιρούµενους σύνδεσµους είναι τρία: το σώµα του 
συνδέσµου, ο στεγανοποιητικός δακτύλιος και οι κοχλίες µε τα περικόχλια σύσφιξης.  
 
Το σώµα του συνδέσµου αποτελούµενο από δύο τµήµατα µορφής «Ω» συνδεόµενα 
στα άκρα τους µε τους κοχλίες σύσφιξης, θα είναι κατασκευασµένο από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) σύµφωνα µε το ASTM A-536 ή ASTM A-395. 
Το σώµα θα φέρει επιφανειακή προστασία από χρώµα ανάλογο µε το διατιθέµενο από 
τον κατασκευαστή για την STANDARD παραγωγή του (όχι γαλβάνισµα). 
 
Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος (παρέµβυσµα) µορφής C θα είναι από EPDM, κατάλληλο 
για δίκτυα πυρόσβεσης και εύρος θερµοκρασιών περιβάλλοντος. Η αντοχή του σε πίεση 
θα είναι µέχρι 34,5 bar. 
             
Οι κοχλίες και τα περικόχλια σύσφιξης θα είναι σύµφωνα µε το ASTM A-183 ή το ASTM 
Β-633. 
             
Οι βασικοί τύποι των συνδέσµων που χρησιµοποιούνται είναι δύο: οι σύνδεσµοι 
άκαµπτου τύπου (Rigid) και οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι (Flexible). 
             
Ο σύνδεσµος άκαµπτου τύπου ικανοποιεί τις απαιτήσεις περί ανάρτησης των           
κανονισµών ANSI B31.1 – Power Piping Code, ANSI B31.9 Building Services Piping 
Code και τον NFPA13. 
 
Ο σύνδεσµος εύκαµπτου τύπου εγκαθίσταται ό,που επιβάλλεται από τις προδιαγραφές 
αντισεισµικής προστασίας των δικτύων πυρόσβεσης, θα είναι πιστοποιηµένος γι’ αυτή 
τη λειτουργία και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του NFPA13.  
             
Εκτός των δύο παραπάνω  βασικών τύπων χρησιµοποιούνται και οι σύνδεσµοι τύπου 
φλάντζας για συνδέσεις σωλήνων µε φλαντζωτά όργανα, οι σύνδεσµοι µείωσης 
διατοµής για σύνδεση σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου, καθώς και οι σύνδεσµοι µε 
διαµορφωµένη στο σώµα τους έξοδο για σύνδεση κλάδου σε κύριο δίκτυο. 
            
Οι σύνδεσµοι τύπου φλάντζας έχουν ειδικά διαµορφωµένο παρέµβυσµα και είναι 
σύµφωνοι µε το ANSI Class 125 ή 150.    
Οι σύνδεσµοι µε διαµορφωµένη έξοδο τοποθετούνται σε σηµεία όπου έχει γίνει 
διάτρηση σε κύριο σωλήνα προκειµένου να συνδεθεί κλάδος. Θα διαθέτουν έξοδο είτε 
τύπου roll grooved, είτε κοχλιωτή. 
             
Οι σύνδεσµοι θα είναι πιστοποιηµένοι για χρήση σε δίκτυα πυρόσβεσης από τους 
οργανισµούς FM, UL, VDS. 
 
Ενδεικτικοί τύποι: VICTAULIC, GRINNELL, κλπ. 
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Υλικά στήριξης δικτύων σωληνώσεων νερού πυρόσβεσης 
 
Υλικά συµβατικής στήριξης δικτύων πυρόσβεσης 
 
Τα στηρίγµατα των οριζοντίων δικτύων πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνα µε τα 
προτεινόµενα από τους  NFPA 13,14,15,16/2000.  
 
Η συµβατική στήριξη των δικτύων πυρόσβεσης (δηλαδή το τµήµα της στήριξης πλην 
της αντισεισµικής) γίνεται µε αναρτήσεις οι οποίες αποτελούνται από τα εξής 
εξαρτήµατα: 
          
Τον αναρτήρα ο οποίος θα είναι τύπου λωρίδας (αχλάδι). 
Την κοχλιοτοµηµένη  ράβδο ανάρτησης (ντίζα) µε τα περικόχλια (παξιµάδια). 
Το µεταλλικό εκτονούµενο αγκύριο (βύσµα) για τη στήριξη του δικτύου στον φέροντα 
οργανισµό. 
 
Όλα τα µέρη που συνθέτουν την ανάρτηση του δικτύου και που 
Προσαρµόζονται απ’ευθείας στους σωλήνες ή στην κατασκευή του κτιρίου θα 
είναι πιστοποιηµένα γι’αυτό το σκοπό. 
 
Όλα τα τµήµατα της  ανάρτησης είναι χαλύβδινα.    
Ο αναρτήρας θα είναι Stw 22Z,275 MA. 
Τα περικόχλια θα είναι σύµφωνα µε το DIN934-8-A2B. 
Οι αναρτήσεις θα µπορούν να φέρουν το φορτίο του σωλήνα γεµάτου µε νερό 
και επιπλέον φορτίο 250 lb (114 kg).  
 
Τα µέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων πλήν των βυσµάτων (ήτοι 
αναρτήρες, ράβδοι-ντίζες, περικόχλια, ροδέλλες) θα είναι γαλβανισµένα. Τα µεταλλικά 
εκτονούµενα βύσµατα θα είναι ανοξείδωτα.  
Τυχόν ιδιοκατασκευαζόµενα µέρη θα φέρουν δυο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας. 
 
Οι αναρτήρες θα είναι τύπου ταχείας ασφάλισης (κουµπώµατος) και η ντίζα θα  
προσαρµόζεται πάνω τους µε δύο απλά παξιµάδια.  
  
Η ελάχιστη διάµετρος των  ραβδών ανάρτησης των οριζόντιων σωλήνων θα            
είναι για τις διαµέτρους 1’’-4’’  10mm(Μ10), για τις διαµέτρους 5’’-8’’ 12mm(Μ12) και 
για τη διάµετρο των 10’’  16mm(Μ16). Οι διάµετροι των βυσµάτων και των 
περικοχλίων θα είναι αντίστοιχες. 
 
Τα εκτονούµενα βύσµατα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις αντοχές του παρακάτω 
πίνακα:  

 
ΑΝΤΟΧΕΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 

Μέγεθος Αγκυρίου 
In                     

 (mm) 

Αντοχή σε διάτµηση 
Lb                       

(kg) 

Αντοχή σε εφέλκυσµό 
Lb                       

 (kg) 
3/8΄΄                (Μ10 )   675                   (307 ) 615                     (280 ) 
½΄΄                  (Μ12)  1130                  (514 ) 1040                   (473 ) 
5/8΄΄                (Μ16)   1580                  (718 ) 1535                    (698 ) 

 
Υλικά βαφών-σήµανσης δικτύων σωληνώσεων  νερού πυρόσβεσης 
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Οι σωληνώσεις πυρόσβεσης θα ελαιοχρωµατισθούν  σε όλο το µήκος τους µε δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος χρώµατος κόκκινου (RAL 3000) θερµοκρασιακής αντοχής 
ανάλογης µε το περιεχόµενο ρευστό του δικτύου. 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρώµατος είναι: 
 
Στιλπνότητα 85-90 µονάδες στους 60° (DIN 53778/ Μέρος 1). 
Επαναβαφή: Τουλάχιστον 18 ώρες µετά την πρώτη στρώση (κατά DIN 53778 Μέρος 4) 
Αντοχή στο νερό: Ανθεκτικό (κατά ISO 2812) 
Πρόσφυση σε µεταλλικές επιφάνειες: κατηγορία GT0-GT1 (κατά DIN53151) 
Ελαστικότητα: πολύ καλή (κατά DIN 53152). 
Ειδικό βάρος 1,10-1,20 kg/lt. 
 
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 
 
Βαλβίδες συναγερµού 
 
Βαλβίδα συναγερµού υγρού τύπου 
 
Βαλβίδα µη επιστροφής µε έξοδο για υδραυλική σύνδεση µε σύστηµα συναγερµού 
υδραυλικού τύπου. 
 
Η βαλβίδα θα είναι τύπου διαφράγµατος (clapper) µε αυλακωτή στεγανοποιητική 
διαµόρφωση, εξωτερική σωλήνωση παράκαµψης και  αφαιρετό κάλυµµα επίσκεψης του 
διαφράγµατος. Η είσοδος θα είναι φλαντζωτή και η έξοδος θα έχει σπείρωµα ή φλάντζα 
ανάλογα µε την διάµετρο της βαλβίδας. 
 
Η βαλβίδα µπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια ή κατακόρυφα και να χρησιµοιηθεί για 
πηγές υδροδότησης µε σταθερή ή µεταβαλλόµενη πίεση.  
 
Υλικά κατασκευής : 
 
-  Σώµα: Σφαιροειδής χυτοσίδηρος (Ductile iron) 65-45-12 
-  Κάλυµµα θυρίδας επίσκεψης: χάλυβας ASTM A715 Grade 50HSLA 
- ∆ιάφραγµα : Ανοξείδωτος χάλυβας Uns-s 30400 
-  Εδρα: ορείχαλκος 
-  Στεγανοποιητικός δακτύλιος: E.P.D.M. ASTM D200 
-  ∆οκιµή υδροστατική 350 psi (2312 kpa)  µε ανοιχτό διάφραγµα. 
-  Πίεση λειτουργίας: 175 psi (1207 kpa) 
 
 Πιστοποίηση FM Approved , UL listed 
 Πρότυπο NFPA 13 
 
Η βαλβίδα νοείται πλήρως τοποθετηµένη στο δίκτυο, µε όλα τα υλικά,             
µικροϋλικά, εξαρτήµατα και συνδέσεις απαραίτητες για την ορθή λειτουργία,             
καθώς και δοκιµασµένη λειτουργικά και υδροστατικά. 
 

 Βαλβίδα υδραυλική ενεργοποιούµενη µε εξωτερικό σήµα (για συστήµατα 
deluge) 
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Η βαλβίδα θα αποµονώνει το σύστηµα κατάσβεσης από το σύστηµα υδροδότησης ,µε 
την ίδια την πίεση του υδροδοτικού δικτύου. 
 
Θα είναι βαλβίδα ταχείας ενεργείας, διαφορικού διαφράγµατος και θα χρησιµοποιηθεί 
σε συστήµατα Preaction (προαγγελίας) και Deluge (ολικού κατακλυσµού). 
 
Θα λειτουργεί µε απορροή του νερού από το θάλαµο συγκρατήσεως (priming 
chamber). H απορροή έχει σαν συνέπεια την µείωση της πίεσης συγκράτησης και το 
ταχύ άνοιγµα της βαλβίδας. Η εντολή για την απορροή του νερού αυτού θα δίδεται 
ηλεκτρικά ή υδραυλικά. 
 
Η βαλβίδα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση  σε κατακόρυφη θέση. 
 
 Υλικά: 
    

- Σώµα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος 60-40-18 
- ∆ιάφραγµα βαλβίδας και έδρα: ορείχαλκος Uns-C84400 
- Στεγανοποιητικό υλικό: EPDM 70 ASTM 200 
- ∆ιαφορική πίεση στη βαλβίδα:1:2 
- Πίεση λειτουργίας 175 psi (1207 kpa) 
- Πίεση υδροστατικής δοκιµής: 350 psi (2413 kpa) 

 
Πιστοποίηση: FM Approved UL listed 
Πρότυπο: NFPA 13 
 
Η βαλβίδα νοείται πλήρως εγκατεστηµένη στο δίκτυο πυρόσβεσης µε όλα τα   
απαιτούµενα υλικά, εξαρτήµατα, µικροϋλικά για την ορθή λειτουργία της και   
δοκιµασµένη υδροστατικά και λειτουργικά. 
 
Κεφαλές - Ακροφύσια καταιονισµού 
 
Κεφαλή καταιονισµού υγρού τύπου µε βολβό-standard type 
 
Οι κεφαλές  καταιονισµού που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο πυροπροστασίας, θα 
φέρουν ακροφύσιο διασκορπισµού νερού και ανακλαστήρα που καθοδηγεί το νερό, 
ώστε να διανέµεται κατά συγκεκριµένο τρόπο. 
 
Το ακροφύσιο διασκορπισµού φράσσεται µε ειδική βαλβίδα που φέρει αισθητήριο 
θερµοκρασίας τύπου βολβoύ.  
Η κεφαλή  θα είναι κατάλληλη για µέγιστη  πίεση λειτουργίας 175psi (12,1bar), ενώ η 
υδροστατική δοκιµή της στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 bar). 
Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών θα είναι 0,5 bar σύµφωνα µε το NFPA13. 
Οι κεφαλές ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους θα είναι είτε κατακόρυφες προς 
τα  πάνω (Upright), ή κατακόρυφες προς τα κάτω (Ρendent). 
 Όσες από τις αυτές είναι Pendent και  τοποθετούνται σε ψευδοροφές, θα φέρουν 
ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο (ροζέτα)  του ιδίου κατασκευαστή και αντίστοιχης 
πιστοποίησης µε την κεφαλή για την επικάλυψη της οπής της ψευδοροφής.  
Οι κεφαλές θα είναι τύπου standard κατά NFPA13, δηλαδή κανονικής  διαµέτρου  
βαλβίδας  (orifice ) ½ in. 
 

           Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής θα είναι τα εξής: 
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Κ factor   : 5,6     (80,8 metric) 
Orifice size   : 1/2in  (12,7 mm)   
∆ιάµετρος σπειρώµατος  : 1/2in 
Θερµοκρασία ενεργοποίησης :  68, 74 οC 
Στοιχείο  : βολβός   
RTI  : 120 (m-sec)1/2  Standard Responce 
Πάχος αµπούλας  : 5 mm 
  
Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος, µε ή χωρίς εξωτερική επικάλυψη για 
αισθητικούς λόγους ή µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία όπου απαιτείται. 
Εφόσον τοποθετηθούν σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος µηχανικής καταστροφής (πχ 
µηχανοστάσια), θα εφοδιάζονται µε ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο του ιδίου 
κατασκευαστή και αντίστοιχης πιστοποίησης µε την κεφαλή. 
Κάθε κεφαλή θα φέρει χαραγµένα το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής 
και το έτος κατασκευής. 
 
Πιστοποίηση FM approved, UL listed. 
Πρότυπο: NFPA 13 
Η κεφαλή νοείται πλήρως εγκατεστηµένη στο δίκτυο σωληνώσεων µε χρήση             
αποκλειστικά ταινίας teflon, δοκιµασµένη υδραυλικά µε όλα τα απαραίτητα             
εξαρτήµατα. 
 
Κεφαλή καταιονισµού υγρού τύπου µε τηκτό στοιχείο-standard type 
 
Οι κεφαλές  καταιονισµού που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο πυροπροστασίας, θα 
φέρουν ακροφύσιο διασκορπισµού νερού και ανακλαστήρα που καθοδηγεί το νερό, 
ώστε να διανέµεται κατά συγκεκριµένο τρόπο. 
Το ακροφύσιο διασκορπισµού φράσσεται µε ειδική βαλβίδα που φέρει αισθητήριο 
θερµοκρασίας τύπου τηκτού στοιχείου.  
Η κεφαλή  θα είναι κατάλληλη για µέγιστη  πίεση λειτουργίας 175psi (12,1bar), ενώ η 
υδροστατική δοκιµή της στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 bar). 
Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών θα είναι 0,5 bar σύµφωνα µε το NFPA13. 
Οι κεφαλές ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους θα είναι είτε κατακόρυφες προς 
τα  πάνω (Upright), ή κατακόρυφες προς τα κάτω (Ρendent). 
 Όσες από τις αυτές είναι Pendent και  τοποθετούνται σε ψευδοροφές, θα φέρουν 
ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο (ροζέτα)  του ιδίου κατασκευαστή και αντίστοιχης 
πιστοποίησης µε την κεφαλή για την επικάλυψη της οπής της ψευδοροφής.  
Οι κεφαλές θα είναι τύπου standard κατά NFPA13, δηλαδή κανονικής διαµέτρου  
βαλβίδας  (orifice ) ½ in. 
 
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής θα είναι τα εξής: 
 
Κ factor    : 5,6     (80,8 metric) 
Orifice size    : 1/2in  (12,7 mm)   
∆ιάµετρος σπειρώµατος  : 1/2in 
Θερµοκρασία ενεργοποίησης  :  68, 74 οC 
Στοιχείο    : τηκτό στοιχείο 
RTI     : 120 (m-sec)1/2  Standard Responce 
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Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος, µε ή χωρίς εξωτερική επικάλυψη για 
αισθητικούς λόγους ή µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία όπου απαιτείται 
Εφόσον τοποθετηθούν σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος µηχανικής καταστροφής (πχ 
µηχανοστάσια), θα εφοδιάζονται µε ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο του ιδίου 
κατασκευαστή και αντίστοιχης πιστοποίησης µε την κεφαλή. 
Κάθε κεφαλή θα φέρει χαραγµένα το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής 
και το έτος κατασκευής. 
 
Πιστοποίηση FM approved, UL listed. 
Πρότυπο: NFPA 13 
Η κεφαλή νοείται πλήρως εγκατεστηµένη στο δίκτυο σωληνώσεων µε χρήση               
αποκλειστικά ταινίας teflon, δοκιµασµένη υδραυλικά µε όλα τα απαραίτητα               
εξαρτήµατα. 
 

 Ακροφύσιο καταιονισµού ανοιχτού τύπου -orifice size 1/2'' (για δίκτυα 
deluge) 

 
Τα ακροφύσια καταιονισµού θα εγκατασταθούν σε χώρους  ολικού κατακλυσµού (π.χ. 
σκηνή). 
 
Οι κεφαλές θα είναι ανοικτές, κατευθυνόµενης ροής, κατασκευασµένες από δύο 
τεµάχια, µε σώµα χυτού ορείχαλκου και ακροφύσιο µε σπείρωµα. Το ακροφύσιο 
προσδιορίζει τη γωνία εκτόξευσης και η κατασκευή του σώµατος διασφαλίζει την 
οµοιόµορφη διανοµή του καταιονιζόµενου νερού. 
 
Η κεφαλή κατά τη λειτουργία της, θα δηµιουργεί ένα πλήρη στερεό κώνο καταιονισµού 
νερού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µέσης και υψηλής ταχύτητας συστηµάτων 
καταιονισµού νερού (spray system). 
 
Γωνία κώνου: 90 o, orifice1/2". 
 
Εναλλακτικές γωνίες: 30 o, 60 o, 120 o ,140 o 
 
Πιστοποίηση FM Approved UL listed 
Πρότυπο: NFPA 13  
  
Το ακροφύσιο νοείται πλήρως τοποθετηµένο αποκλειστικά µε χρήση ταινίας              
TEFLON µε όλα τα  απαραίτητα υλικά, µικροϋλικά, εξαρτήµατα και              συνδέσεις, 
για την ορθή λειτουργία και δοκιµασµένο λειτουργικά. 
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Kεφαλή καταιονισµού υγρού τύπου (Wet type sprinkler)-standard type – 
quick response  
 
Οι κεφαλές  καταιονισµού που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο πυροπροστασίας, θα 
φέρουν ακροφύσιο διασκορπισµού νερού και ανακλαστήρα που καθοδηγεί το νερό, 
ώστε να διανέµεται κατά συγκεκριµένο τρόπο. 
Το ακροφύσιο διασκορπισµού φράσσεται µε ειδική βαλβίδα που φέρει αισθητήριο 
θερµοκρασίας τύπου βολβoύ.  
Η κεφαλή  θα είναι κατάλληλη για µέγιστη  πίεση λειτουργίας 175psi (12,1bar), ενώ η  
υδροστατική δοκιµή της στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 bar). 
Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών θα είναι 0,5 bar σύµφωνα µε το NFPA13. 
Οι κεφαλές ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους θα είναι ή κατακόρυφες προς τα  
πάνω (Upright), ή κατακόρυφες προς τα κάτω (Ρendent). 
 Όσες από τις αυτές είναι Pendent και  τοποθετούνται σε ψευδοροφές, θα φέρουν 
ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο (ροζέτα)  του ιδίου κατασκευαστή και αντίστοιχης 
πιστοποίησης µε την κεφαλή για την επικάλυψη της οπής της ψευδοροφής.  
Οι κεφαλές θα είναι standard διαµέτρου βαλβίδας (orifice) ½’’ και quick response κατά 
NFPA13.     
             
Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής θα είναι τα εξής: 
 
 Κ factor    :5,6     (80,6 metric) 
 Orifice size    :1/2in  (12,7 mm)   
 ∆ιάµετρος σπειρώµατος  :1/2in 
 Θερµοκρασία ενεργοποίησης :68, 74 οC 
 Στοιχείο    :βολβός   
 RTI     :<50 (m-sec)1/2  quick response 
 Πάχος αµπούλας   :3 mm 
  
Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος, µε ή χωρίς εξωτερική επικάλυψη για 
αισθητικούς λόγους ή µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία όπου απαιτείται. 
Εφόσον τοποθετηθούν σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος µηχανικής καταστροφής (πχ 
µηχανοστάσια), θα εφοδιάζονται µε ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο του ιδίου 
κατασκευαστή και αντίστοιχης πιστοποίησης µε την κεφαλή. 

 Κάθε κεφαλή θα φέρει χαραγµένα το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής 
και το έτος κατασκευής. 

 
Πιστοποίηση FM approved, UL listed. 
Πρότυπο: NFPA 13 
Η κεφαλή νοείται πλήρως εγκατεστηµένη στο δίκτυο σωληνώσεων µε χρήση     
αποκλειστικά ταινίας teflon, δοκιµασµένη υδραυλικά µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα. 
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Συσκευές συναγερµού 
 
Υδραυλικό κουδούνι συναγερµού 
 
Το υδραυλικό κουδούνι συναγερµού θα ενεργοποιείται µε τη ροή του νερού. Είναι 
σχεδιασµένο να ηχεί συνεχώς συναγερµό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος 
sprinklers. 
 
Το κουδούνι έχει διάµετρο 20 cm τουλάχιστον και το σύστηµα συνδέεται µέσω 
σπειρωµάτων 3/4" στην είσοδο και 1" στην απορροή, και περιλαµβάνεται o 
συνδετήριος άξονας κινητήρα / κουδουνιού και το απαραίτητο φίλτρο νερού. 
 
Στάθµη ήχου 90 db τουλάχιστον. Απαιτούµενη διαφορική πίεση λειτουργίας 5 psi 
(34,47 kpa). 
 
Βάρος 5 kg περίπου. 
 
Πίεση λειτουργίας: 175 psi (1207 kpa). 
 
Πιστοποίηση: FM approved UL listed. 
 
Πρότυπα: NFPA13, NFPA14 
    
Το κουδούνι νοείται πλήρως εγκατεστηµένο στο δίκτυο πυρόσβεσης µε όλα              
τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα για την ορθή λειτουργία και 
δοκιµασµένο λειτουργικά και υδροστατικά. 
 
∆ιακόπτης ροής (Flow Switch) 
 
Ο διακόπτης ροής υπάρχει σε συστήµατα sprinklers και  είναι συνδεδεµένος µε το 
σύστηµα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε, ενεργοποίηση του συστήµατος sprinklers να 
σηµαίνει συναγερµό.  
Eχει δυνατότητα ρύθµισης χρονοκαθυστέρησης 5 θέσεων συνολικής διάρκειας 10-90 
secs. Έτσι είναι δυνατή η αποφυγή ψευδοσυναγερµών από στιγµιαίες µετακινήσεις του 
νερού στον σωλήνα, αφού για να λειτουργήσει η συσκευή θα πρέπει η ροή να 
διαρκέσει περισσότερο από τη επιλεγµένη χρονοκαθυστέρηση στην οποία έχει 
ρυθµιστεί. 
 
Θα είναι ειδικού τύπου µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για πυρόσβεση εφοδιασµένος 
µε ηλεκτρικό διακόπτη µεταγωγικών επαφών. 
  
Ο διακόπτης θα φέρει δύο ανοίγµατα διέλευσης καλωδίων. 
 
Η διάµετρος της οπής για την είσοδο της συσκευής στο σωλήνα θα είναι ανάλογη του 
µεγέθους του σωλήνα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Τεχνικά στοιχεία: 
 
Ελάχιστη ροή ενεργοποίησης  : 10 gpm  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας  : 31 bar  
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Τάση λειτουργίας   : 0-30 V DC 
Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : 2 Amp 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος  : 4.5-49°C 
Μεγέθη    : 2’’-8’’ 
 
Υλικά  
 
Κέλυφος : χυτό αλουµίνιο  
  
Πιστοποίηση : FM Approval UL Listed. 
 
 Συστολοδιαστολικά 
 
 Ελαστικά συστολοδιαστολικά σφαιρικής µορφής από νεοπρένιο 
 
Για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες θα ήταν δυνατό να εµφανισθούν 
σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολής , 
πρέπει κατά την διαµόρφωση των δικτύων να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των 
συστολοδιαστολών, ώστε να αποκλεισθεί η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων.  

 
Οι διατάξεις αυτές θα γίνουν  στις θέσεις  που υποδεικνύονται από τη µελέτη. 

 
Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή συστολοδιαστολών µε κατάλληλη 
διαµόρφωση των δικτύων, σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν  
τυποποιηµένα ειδικά εξαρτήµατα του εµπορίου σε θέσεις ορατές  και απολύτως 
επισκέψιµες. 

  
Τα τυποποιηµένα  συστολοδιαστολικά θα είναι λαστιχένια από χυτό ελαστικό νεοπρένιο 
ενισχυµένο µε καναβάτσο από νάυλον και θα έχουν ενσωµατωµένες φλάντζες από 
γαλβανισµένο χάλυβα είτε σπείρωµα. 

 
Η κατηγορία πίεσης θα είναι είτε PN10 ή PN16. 

 
Για διαµέτρους µέχρι και 2’’ θα είναι κοχλιωτά µε κοχλίωση  κατά DIN 2999 και για 
διαµέτρους από 2 ½’’ και άνω θα είναι φλαντζωτά κατά DIN 2633. 

 
Το εύρος των θερµοκρασιών αντοχής των διαστολικών θα κυµαίνεται από -20°C έως 
+110°C. 
 
Συστολοδιαστολικά τύπου φυσαρµόνικας 

 
Για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες θα ήταν δυνατό να εµφανισθούν 
σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολής , 
πρέπει κατά την διαµόρφωση των δικτύων να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των 
συστολοδιαστολών, ώστε να αποκλεισθεί η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων.  

 
Οι διατάξεις αυτές θα γίνουν  στις θέσεις  που υποδεικνύονται από τη µελέτη. 

 
Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή συστολοδιαστολών µε κατάλληλη 
διαµόρφωση των δικτύων, σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν  
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τυποποιηµένα ειδικά εξαρτήµατα του εµπορίου σε θέσεις ορατές  και απολύτως 
επισκέψιµες. 

  
Τα τυποποιηµένα  συστολοδιαστολικά θα είναι χαλύβδινα, τύπου φυσαρµόνικας χωρίς 
χρήση παρεµβυσµάτων. 

 
Το υλικό τους θα είναι χάλυβας ανθεκτικός σε υψηλές θερµοκρασίες υγρού από –5 έως 
110οC. 

 
Η κατηγορία πίεσης θα είναι PN16. 

 
Για διαµέτρους µέχρι και 2’’ θα είναι κοχλιωτά µε κοχλίωση  κατά DIN 2999 και για 
διαµέτρους από 2 ½’’ και άνω θα είναι φλαντζωτά κατά DIN 2633. 
 
 Αξονικά διαστολικά 

             
Τα αξονικά διαστολικά θα είναι αξονικές διαστολικές φλάντζες ή µπρούντζινου τύπου 
xιτώνιο διαστολικό   ΡΝ 16 µε εξωτερικό προστατευτικό κάλυµµα, για οριζόντια και 
κατακόρυφη επιµήκυνση, πλήρεις µε τα αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών, βίδες, 
παρεµβύσµατα ή στεγανωτικό υλικό µε το πιστοποιητικό δοκιµής του. 
 
Oργανα δικτύων πυρόσβεσης– Γενική Προδιαγραφή 

 
Τα όργανα δικτύων (βάνες, διακόπτες φίλτρα αντεπίστροφα κ.λ.π.) θα προσαρµόζονται 
στα δίκτυα µε κοχλίωση έως και 2″. Ανω των 21/2″ τα όργανα   θα  προσαρµόζονται µε 
φλάντζες ή µε διαιρούµενους συνδέσµους (όργανα µε αυλακωτά άκρα. Τα σπειρώµατα 
θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2999  οι δε φλάντζες µε το DIN 2633 για πίεση PN16 και 
το DIN2632 για πίεση PN10. 
Oι αποφρακτικές βάνες θα είναι εν γένει τύπου πεταλούδας εφ’όσον δεν υπάρχουν 
ειδικές απαιτήσεις ρυθµίσεως ή οµαλής ροής (π.χ. αναρροφήσεις αντλιών) 
Γενικώς οι βάνες θα είναι κατηγορίας ονοµαστικής πιέσεως ΡΝ 16. 

 
Όλα τα όργανα θα είναι FM approved/UL listed.                                                           

                
Συρταρωτές βάννες (Gate Valves) τύπουOS & Y 

 
Οι συρταρωτές βάνες (Gate valves) τοποθετούνται σε θέσεις που απαιτείται το δίκτυο 
να είναι τελείως ανοικτό ή τελείως κλειστό (ON-OFF). 
 
Ο τύπος των βανών θα είναι ανυψούµενου βάκτρου (OS & Y). Τα υλικά κατασκευής 
των συρταρωτών βανών και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα. 
 
Σώµα: 
Χυτοσίδηρος (ASTM A126 class B) 
Χυτοχάλυβας GS-C25 (1.0619)  
Σφυρίλατος χάλυβας C22-8 (1.0460) 
Ductile iron (για αυλακωτές βάννες κατά ASTM-A 536 Grade 65.45.12 ή ASTM-A 126 
class B για φλαντζωτές βάννες). 
 
Κάλυµµα:   
Χυτοσίδηρος (ASTM A126 class B) 
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Χυτοχάλυβας GS-C25 (1.0619)  
Σφυρίλατος χάλυβας C22-8 (1.0460) 
Ductile iron (για αυλακωτές βάννες) κατά ASTM-A 536 Grade                               
65.45.12 ή ASTM-A 126 class B για φλαντζωτές βάννες. 
 
Σύρτης:  
α) ∆ύο τεµαχίων µε σκληρυµένες επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα (1.4021) 
β) ή ενός τεµαχίου χυτοσίδηρος (ASTM, A126 class B) περιβεβληµένος από χυτό 
ελαστικό ή SBR. 
 
Βάκτρο:   
Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4021) ή ορειχάλκινο (ASTM B138) 
 
Έδρες:  
Σκληρυµένος ανοξείδωτος χάλυβας 18/8 κατά ASTM B584/B21. 
 
Χειροστρόφαλος:  
Χυτοσίδηρος CG20 (0.6020) κατά ASTM A126 class B 
 
Άκρα:               
α) Φλαντζωτά κατά DIN 2633 
β) Αυλακωτά για διαιρούµενους συνδέσµους 
 
∆ιαστάσεις:   
κατά DIN 3202 (για τις φλαντζωτές). 
 
Κατηγορία πιέσεως:  
PN16 
 
Πιστοποιητικά:  
DIN 50049/2.2, FM Approval, UL Listed ή άλλα ισοδύναµα ευρωπαϊκά 
 
Πεδίο εφαρµογής:  
∆ίκτυο πυρόσβεσης εν γένει. 
 
Σφαιρικές βάννες (Ball valves) 

 
Οι σφαιρικές βάννες θεωρούνται αποφρακτικές και εγκαθίστανται στα δίκτυα µόνο σαν 
ανοικτές ή κλειστές (ON – OFF) έως τη διάµετρο των DN 50 (2’’). 
Τα υλικά κατασκευής των και τα λοιπά στοιχεία των θα είναι τα ακόλουθα. 
• Σώµα (αποτελούµενο από δύο µέρη): α) Ανθρακούχος χάλυβας (1.0305)  
                                                                  β) Ductile iron κατά ASTM A 536. 
• Σφαίρα: Από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4404/1.4435. 
• Βάκτρο: Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4401/1.4435) 
• Έδρες  : PTFE 
• Χειρολαβή: Με εξωτερική επικάλυψη & προστατευτικό κάλυµµα 
 
Λοιπά στοιχεία 
• Σύνδεση:  1) Για φλάντζες DIN 2633 
                            2) Αυλακωτά άκρα 
• Κατηγορία πιέσεως ΡΝ 16 
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• ∆ιαστάσεις (για φλαντζωτές) DIN 3202/F4 
• Πιστοποιητικά  α) DIN 50049/2.2 
                                          β) FM Approval 
                                 γ) UL Listed 

 
Βαλβίδα τύπου πεταλούδα (Butterfly valve) 

 
Οι βαλβίδες τύπου πεταλούδας, τοποθετούνται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν ειδικές 
απαιτήσεις ρύθµισης ή οµαλής ροής (π.χ. αναρροφήσεις αντλιών). 
Τα υλικά κατασκευής των και τα λοιπά χαρακτηριστικά των θα είναι τα ακόλουθα: 
• Σώµα:   α) χυτοσίδηρος GG25 (0.6025) 
                               β) Ductile iron ASTM A 536 µε επικάλυψη µείγµατος 
 polyphenylene sulfide     
•  ∆ίσκος:  α) Ανοξείδωτος χάλυβας 
                                 β) Ductile iron µε επικάλυψη EPDM  
• Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4057) 

• Έδρανα: ορειχάλκινα (αυτολιπαινόµενα) 
 

 Λοιπά χαρακτηριστικά: 
• Τύπος βαλβίδας: LUG α) µε οπές διελεύσεως κοχλιών  
                                               β) µε αυλακωτά άκρα 
• Σύνδεση µε το δίκτυο α) φλάντζες DIN 2633  
                                                β) µε διαιρούµενους συνδέσµους για αυλακωτά άκρα 
• Χειρισµός: α) για διαµέτρους µέχρι και DN 100 µε µοχλό περιστροφής  
                                β) για διαµέτρους από DN 125 και άνω µε χειροστρόφαλο και                                   
                         µειωτήρα.                                        
• Κατηγορία πιέσεως ΡΝ 16 
• Εξωτερική προστασία: Εποξειδική επικάλυψη 
• Πιστοποιητικά: α) DIN 50049/2.2  
                                 β) FM APPROVAL 
                                 γ) UL LISTED 

 
Βαλβίδες µη επιστροφής (check valves) 

 
Οι αντεπίστροφες βαλβίδες θα είναι τύπου περιστρεφόµενου διαφράγµατος (κλαπέ).  

 Τα υλικά κατασκευής των βαλβίδων και τα λοιπά χαρακτηριστικά των θα είναι τα 
ακόλουθα: 
• Σώµα και κάλυµµα: α) χυτoχάλυβας GS-C25 (1.0619)  
                                            β) σφυρήλατος χάλυβας C 22.8 (1.0460)  
                                            γ)  Dudile Iron κατά ASTM A-395 
• ∆ιάφραγµα (κλαπέ) 
• Έδρα: EPDM ή FPM 

 
 Λοιπά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Περιστρεφόµενου διαφράγµατος (κλαπέ) 
• Αντικαθιστάµενες έδρες 
• Κοχλιωτή προσαρµογή καλύµατος 
• Άκρα: α) Φλάντζες κατά DIN 2633  
                    β) Με αύλακες  
• Κατηγορία πιέσεως ΡΝ 16 
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• Πιστοποιητικό: 1) κατά DIN 50049/2.2 
                                2) FM APPROVAL 
                                3) UL LISTED 

 
∆ίοδη Ηλεκτροκίνητη Βαλβίδα ON-OFF 

 
Οι βαλβίδες αυτές χρησιµοποιούνται ό,που στο δίκτυο είναι αναγκαία η διακοπή της 
ροής του νερού µε εντολή από τοπικό ή κεντρικό σύστηµα αυτοµατισµού. 
Οι βαλβίδες φέρουν ηλεκτροµαγνητικό µηχανισµό κίνησης του ανυψούµενου βάκτρου, 
τάσεως 24V συνεχούς ρεύµατος. 

 
α) Κοχλιωτές: 

 
Υλικό:  

 
Σώµα: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (ελάχιστη αντοχή 2000Kp/cm2) 
Εδρα και  Βάκτρο:  ανοξείδωτος χάλυβας.  
Στεγάνωση βάκτρου µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους από EPDM ή VITON. 
Προσαρµογή στα δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Ονοµαστική πίεση: ΡΝ10 

 
β) Φλαντζωτές: 

 
Υλικό:  

 
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. 

 
Φίλτρα (STRAINERS) 

 
 Τα φίλτρα θα είναι φλαντζωτά ή µε αυλακωτά άκρα για διαµέτρους 3’’ και άνω. 
 Τα υλικά κατασκευής των και τα τεχνικά τους στοιχεία θα είναι τα ακόλουθα: 

• Σώµα: α) Χυτοχάλυβας GS – C25 (1.0619) 
                    β) Σφυρήλατος χάλυβας C22.8 (1.0460) 
                    γ) Ductile iron (ASTM) 
• Κάλυµµα φίλτρου (πυθµένας): Οµοίως ως άνω 
• Φίλτρο: Ανοξείδωτος χάλυβας 316(1.4401) ή 304(14301) 
• ∆ιάτρηση: 0,8mm ή µεγαλύτερη αναλόγως του µεγέθους του φίλτρου 
• Συνδέσεις µε δίκτυο: α) Φλάντζες ΡΝ 16 (DIN 2633) ή ΡΝ 10 (DIN 2632)                            
            β) ∆ιαιρούµενοι αυλακωτοί σύνδεσµοι (ASTM) 
• Κατηγορία πιέσεως:  ΡΝ 10/ PN 16.  
• Το φίλτρο θα είναι καθαριζόµενο. 
• Πιστοποιητικά:       DIN 50049/2.2 
                                      FM APPROVAL 
                                      UL LISTED 

 
Μανόµετρα 
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Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και 
κατάλληλης κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή 
µεταξύ του 1/4 και 3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-6 bar οπωσδήποτε). 

 
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα συνδέεται µε σωλήνα 1/2” µέσω 
διακόπτη BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.  

 
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις 
µετρήσεις. 
 
∆ίδυµο πυροσβεστικό υδροστόµιο 

 
Για την τροφοδότηση του συστήµατος πυρόσβεσης µε νερό από πυροσβεστικά  
οχήµατα σε περίπτωση ανάγκης, θα υπάρχει σύνδεση του συλλέκτη κατάθλιψης µε   
κατάλληλο δίδυµο υδροστόµιο τοποθετηµένο έξω από το κτίριο και σε εύκολα προσιτή 
θέση από τα οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.).  

             
Το υδροστόµιο θα είναι 2 1/2″x2½″x4″ και θα φέρει: δύο τυποποιηµένους 
ταχυσυνδέσµους, εγκεκριµένους από την Π.Υ. , µία βαλβίδα µη επιστροφής 4″ και 
σύστηµα αυτόµατης αποστράγγισης για προστασία από παγετό. 

  
Πιστοποίηση FM Approved , UL listed 

  
Πρότυπα: NFPA 13, NFPA14 
 

  ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ- ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ 
∆ΟΧΕΙΑ 
 
 Πιεστικά δοχεία 
 
Για την µη συνεχή λειτουργία της αντλίας jockey του πυροσβεστικού συγκροτήµατος, ο 
συλλέκτης κατάθλιψης του πυροσβεστικού θα συνδεθεί µε δοχεία διαστολής, κλειστού 
τύπου, που θα εγκατασταθούν µέσα στο υδροστάσιο πυρόσβεσης. 
 
Τα δοχεία διαστολής θα είναι κατακόρυφης διατάξεως, κατασκευασµένα από περίβληµα 
από χαλυβδοέλασµα, πιέσεως λειτουργίας 16 ATU, µε πλαίσιο εδράσεως και θα φέρουν 
διαχωριστική µεµβράνη µεγάλης αντοχής, από BUTUL-KΑΟΥΤΣΟΥΚ. 
 
Αυτά θα µεταφερθούν επί τόπου του έργου γεµισµένα µε άζωτο στην 
προδιαγραφόµενη πίεση αρχικής λειτουργίας, και θα είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς 
Κανονισµούς ΕΛΟΤ 286.1, 286.2, 417, 509, 509.1, 10028.1, 10028.2 και 10028.3. 
 
Τα δοχεία διαστολής θα φέρουν ενσωµατωµένο µανόµετρο καθώς και ασφαλιστική 
δικλείδα ρυθµιζόµενης οριακής πιέσεως. 
 
 
Τα πιεστικά δοχεία νοούνται πλήρως εγκατεστηµένα σε βάση, συνδεδεµένα µε το 
δίκτυο σωληνώσεων ασφαλείας και νερού πυροσβέσεως, δοκιµασµένα και σε κανονική 
λειτουργία.  
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Αντλητικά συγκροτήµατα πυρόσβεσης 
 
Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας, µε αντλίες 
συγκροτηµένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα αποτελείται από: 
 
1. Μία κύρια ηλεκτροκίνητη  και µία εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία οι οποίες  θα 

είναι οριζοντίου τύπου µε διαιρούµενο κέλυφος, φυγοκεντρικές, αυτόµατης 
αναρρόφησης, αθόρυβης λειτουργίας µε µηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης   
στεγανότητας και µε αριθµό στροφών κατάλληλο για την παροχή και το 
µανοµετρικό των αντλιών. 

 
Τα κελύφη  των αντλιών  θα είναι από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG50, οι άξονες 
τους  από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4122 και οι πτερωτές τους από ορείχαλκο RG5.  
Τα ρουλεµάν θα λιπαίνονται µε γράσο, τα δε δακτυλίδια στο περίβληµα της 
αντλίας θα είναι ορειχάλκινα και τοποθετηµένα µε τρόπο που να ελαχιστοποιούν 
την ανακυκλοφορία του νερού µεταξύ αναρροφήσεως και καταθλίψεως. 

 
O ηλεκτροκινητήρας της ηλεκτροκίνητης αντλίας θα είναι στεγανός, τριφασικός, 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, προστασίας τουλάχιστον IP44, εδράσεως Β3 και 
κλάσης µονώσεως F. 

 
Η πετρελαιοκίνητη αντλία θα έχει κινητήρα ψυχόµενο από το νερό της 
πυρόσβεσης. 

 
O κινητήρας της θα συνοδεύεται από µπαταρίες τάσεως 12 ή 24VDC ανάλογα µε 
τον κυβισµό του κινητήρα.  

 
Κάθε  αντλία θα φέρει µανόµετρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, καθώς 
και την απαιτούµενη βαλβίδα εξαερώσεως. 

 
Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου θα διαθέτουν πιστοποιητικό του 
κατασκευαστή τους ότι είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό 
δίκτυο. 

 
Η υδραυλική συνδεσµολογία κάθε αντλίας, η όλη συγκρότηση, κατασκευή και οι 
αυτοµατισµοί της, καθώς και η χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας της θα είναι 
σύµφωνα µε το NFPA 20. Οι αντλίες κατά τη λειτουργίας τους σε µικρές παροχές 
δε θα εµφανίζουν υψηλή πίεση (καµπύλη αντλιών που να προσεγγίζει την 
οριζόντια). 

 
Τα ηλεκτρικά δίκτυα κάθε αντλίας θα είναι προφυλαγµένα από τη φωτιά εντός 
σωληνώσεων. 

 
2. Την αντλία διατήρησης της πιέσεως (JOCKEY PUMP) η οποία θα είναι 

οριζοντίου τύπου αυτόµατης αναρρόφησης µε µηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης 
στεγανότητας κατάλληλου αριθµού στροφών. Το κέλυφος, η πτερωτή και ο 
άξονας θα είναι από τα ίδια υλικά µε αυτά της κύριας αντλίας, ενώ και ο  
κινητήρας θα είναι όµοιας κατασκευής µε τον αντίστοιχο της κυρίας αντλίας.  

 
3. Το πιεστικό δοχείο θα είναι τύπου µεµβράνης από φυσικό υλικό καουτσούκ 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή.  
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4. Τους ηλεκτρικούς πίνακες των κυρίων αντλιών, µεταλλικούς, στεγανούς 

προστασίας IP41 (NEMA-Type 2 σύµφωνα µε το NFPA20), που περιλαµβάνουν 
όλα τα απαιτούµενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοµατισµών, ενδείξεων 
για την πλήρη αυτόµατη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήµατος και 
συγκεκριµένα: 

 
- Γενικούς διακόπτες φορτίου 
- Αµπερόµετρα µε µετασχηµατιστή  
- Βολτόµετρα µε µεταγωγέα  
- Τρεις (3)  ασφάλειες ηλ/τήρα ηλεκτροκίνητης αντλίας  
- Ένα (1)  αυτόµατο διακόπτη αστέρα τριγώνου για εκκίνηση ηλ/τήρα  ηλ/της 

αντλίας  
- Ένα (1)    αυτοµατισµό εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα 
- Ένα (1)    αυτοµατισµό προθέρµανσης πετρελαιοκινητήρα 
- Τρεις (3)  ασφάλειες Jockey Pump  
- Ένα (1)    αυτοµατισµό εκκίνησης Jockey Pump 
- Ένα (1)    θερµικό Jockey Pump 
- Αυτοµατισµούς Alarm µε οπτικό και ηχητικό σήµα για κάθε αντλία 
- Τρεις (3)  επιλογείς αυτόµατης/χειροκίνητης λειτουργίας µε κλειδί ένα για κάθε 

αντλία 
- Ενδεικτικές λυχνίες  
- Μπουτόν START - STOP αντλιών  
- Κλεµοσειρές εξωτερικών συνδέσεων  

 
Στον πίνακα του πετρελαιοκινητήρα θα περιλαµβάνεται σύστηµα εκκίνησης του 
πετρελαιοκινητήρα από δύο (2) ανεξάρτητες συστοιχίες µπαταριών οι οποίες έχουν 
ξεχωριστό φορτιστή και σύστηµα εναλλαγής µπαταριών.  
Οι φορτιστές θα τοποθετούνται σε ανεξάρτητο κιβώτιο και θα τροφοδοτούνται 
συνεχώς από το ηλεκτρικό δίκτυο µέσω κατάλληλων αυτοµάτων.  
 
5.Τα όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες για τον έλεγχο λειτουργίας του  
συγκροτήµατος, µανόµετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης λειτουργίας και 
ελαστικής έµφραξης, αντικραδασµικά για κάθε αντλία τοποθετούµενα στην 
αναρρόφηση και κατάθλιψη, ορειχάλκινο φίλτρο για την προστασία της µεµβράνης της 
πιεστικής δεξαµενής, βάνες  στους συλλέκτες αναρροφήσεως - καταθλίψεως των 
αντλιών, διάφορα εξαρτήµατα (τάφ, ρακόρ, κλπ) συλλέκτες αντλιών, κλπ σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 
 
Το Πυροσβεστικό Συγκρότηµα θα είναι προϊόν γνωστού εργοστασίου και θα φέρει 
πιστοποίηση κατά UL / FM. 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
 
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως περιεκτικότητας 6Kg µε προωθητικό 
µέσο άζωτο 
 
Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 6 KG µέσα σε 
δοχείο από χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm, ποιότητας EDDQ. 
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Η πίεση δοκιµής του θα είναι 35 bar, ενώ η πίεση θραύσης θα είναι 80 bar. 
  
Κάθε δοχείο θα φέρει µόνο ένα άνοιγµα επί του οποίου θα είναι κοχλιωµένη η βαλβίδα 
εκτόξευσης (τύπου σκανδάλης) η οποία θα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβή, καθώς και 
το µανόµετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης µε έντονα και ευκρινή σύµβολα. 
 
Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση και βαλβίδα υπερπίεσης.  
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει εσωτερική φιάλη προωθητικού µέσου αζώτου, το οποίο θα 
εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας 15 bar. 
  
Η ξηρά σκόνη θα είναι νάτριο ή φωσφορικά άλατα, κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας 
ABCE και παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι 1000V. 
 
Το κέλυφος θα είναι βαµένο µε ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. 
Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα. 
 
Φορητός πυροσβεστήρας CO2 περιεκτικότητας 6Kg 
 
Ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 6 KG 
µέσα σε δοχείο από µαγγανιούχο χαλυβδοέλασµα.  
 
Η πίεση δοκιµής του δοχείου θα είναι 250 bar,  η πίεση θραύσης του 450 bar, ενώ η 
πίεση λειτουργίας του 55bar. 
   
Κάθε δοχείο θα είναι πλήρες και θα έχει ορειχάλκινη βαλβίδα µε ενσωµατωµένη διάταξη 
ασφαλείας υπερπιέσεως ρυθµισµένη στα190 bar, σκανδάλη ενεργοποίησης, σωλήνα 
από ελαστικό µε ειδικούς συνδέσµους δοκιµασµένο στα 300 bar και ελαστική χοάνη 
από σκληρό πλαστικό υλικό µε υψηλή διηλεκτρική αντοχή.  
 
Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
Ο πυροσβεστήρας θα είναι  κατάλληλος για φωτιές κατηγορίας BCE και παρουσία 
ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι 150KV. 
 
Το κέλυφος θα είναι βαµένο µε ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. Κάθε δοχείο θα φέρει 
πινακίδα, µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα.  
 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 
Πυροσβεστικές φωλιές κατηγορίας ΙΙ µε τύµπανο περιέλιξης  
 
Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι ντουλάπια µεταλλικά τα οποία θα εγκατασταθούν 
είτε εντοιχισµένα ή στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου. 
 
Το ντουλάπι θα είναι από απλή (µαύρη) λαµαρίνα DCP, γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη και 
µε πάχος 0,8 ή 1 ή 1,2 ή 1,5mm, µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στηρίξεως των 
περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πορτών κλπ. και θα έχει υποστεί βαφή ψούρνου 
(πούντρα) εσωτερικά και εξωτερικά, χρώµατος κόκκινου RAL 3000 µε την ένδειξη Π.Φ. 
γραµµένη µε µεγάλα γράµµατα πάνω στην πόρτα. 
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Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο άκαµπτο, µεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά. 
 
Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς προβλέπονται τα εξής: 
 
Ειδική αποφρακτική δικλείδα, ορειχάλκινη µε κατακόρυφη έδρα και επιστόµιο χειρισµού  
τύπου «Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» διαµέτρου τουλάχιστον 1 ¾’’.  
 
Εύκαµπτος σωλήνας πυροσβέσεως (µάνικα) διαµέτρου 1 ¾’’ από συνθετικές ίνες µε 
εσωτερική επένδυση ελαστικού  µήκους 20 m και πάχους τουλάχιστον 1mm, ο οποίος 
σε αµφότερα τα άκρα του θα φέρει ταχυσυνδέσµους από ανοξείδωτο µέταλλο  από 
τους οποίους ο µεν ένας θα συνδέεται µε την αποφρακτική δικλείδα ο δε άλλος µε το 
ακροφύσιο.  
 

Τύµπανο περιέλιξης Aπό χαλυβδοέλασµα 1 mm, διαµέτρου 470 mm, δυνάµενο να 
στραφεί έξω από τη Π.Φ. κατά 270ο, για σωλήνα πυρόσβεσης µέχρι 30 µέτρα 

Ορειχάλκινος σωλήνας («κορµός»), διαµέτρου 1 ¾’’, µε σπειρώµατα και στα δύο άκρα 
του για την εφαρµογή του στην ως άνω δικλείδα  και σε ταχυσύνδεσµο τύπου 
STORTZ. 
 
Ακροφύσιο (αυλό) από αλουµίνιο, ρυθµιζόµενης διαµέτρου και οµίχλης, συνδεδεµένου 
µε τον εύκαµπτο σωλήνα. 
 
Οι πυροσβεστικές φωλεές θα τοποθετούνται όπου φαίνεται στα σχέδια σε µέγιστο 
ύψος  1,5 m από το δάπεδο. 
 
Οι Π.Φ. νοούνται πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε το µόνιµοπυροσβεστικό 
δίκτυο του κτιρίου, δοκιµασµένες και σε λειτουργία. 
 
Οι Π.Φ. θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισµούς ΕΛΟΤ. Και θα είναι 
κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ) της 3/81 
Πυροσβεστικής ∆ιάταξης. 
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Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων και µέσων τύπου Α 
 
Ο Πυροσβεστικός Σταθµός ειδικών εργαλείων & µέσων τύπου Α θα εγκατασταθεί στο 
κτίριο µε αναλογία ένας σταθµός τύπου Α ανά τρεις Πυροσβεστικές Φωλιές, σύµφωνα 
µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 3/81. 
 
Θα είναι ντουλάπι µεταλλικό το οποίο θα εγκατασταθεί είτε εντοιχισµένο ή στην 
εξωτερική επιφάνεια του τοίχου. 
 
Το ντουλάπι θα είναι από λαµαρίνα D.K.P. πάχους τουλάχιστον 1.5mm και θα είναι 
βαµµένο µε δύο στρώσεις γραφιτούχου µινίου, ενώ επιπλέον στις εµφανείς του 
επιφάνειες µε δύο στρώσεις κόκκινου ελαιοχρώµατος µε την ένδειξη Π.Σ. γραµµένη µε 
µεγάλα γράµµατα πάνω στην πόρτα. 
 
Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο άκαµπτο και µεντεσέδες βαρέως τύπου. 
 
Στο εσωτερικό κάθε σταθµού προβλέπονται τα εξής: 
 
- Ένας λοστός διαρρήξεως. 
- Ένα µεγάλο τσεκούρι. 
- Ένα φτυάρι. 
- Μια αξίνα. 
- Ένα σκεπάρνι. 
- Μια δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης. 
- ∆ύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός. 
  
Οι Π.Σ. θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισµούς ΕΛΟΤ. 
 
Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων και µέσων τύπου Β 
 
Ο Πυροσβεστικός Σταθµός ειδικών εργαλείων & µέσων τύπου Β θα εγκατασταθεί στο 
κτίριο µε αναλογία ένας σταθµός τύπου Β ανά τρεις Πυροσβεστικούς Σταθµούς, 
σύµφωνα µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 3/81.  
 
Θα είναι ντουλάπι µεταλλικό το οποίο θα εγκατασταθεί είτε εντοιχισµένο ή στην 
εξωτερική επιφάνεια του τοίχου. 
 
Το ντουλάπι θα είναι από λαµαρίνα D.K.P. πάχους τουλάχιστον 1.5mm και θα είναι 
βαµµένο µε δύο στρώσεις γραφιτούχου µινίου, ενώ επιπλέον στις εµφανείς του 
επιφάνειες µε δύο στρώσεις κόκκινου ελαιοχρώµατος µε την ένδειξη Π.Σ. γραµµένη µε 
µεγάλα γράµµατα πάνω στην πόρτα. 
 
Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο άκαµπτο και µεντεσέδες βαρέως τύπου. 
 
Στο εσωτερικό κάθε σταθµού προβλέπονται τα εξής: 
 
- Ένας λοστός διαρρήξεως. 
- Ένα µεγάλο τσεκούρι. 
- Ένα φτυάρι. 
- Μια αξίνα. 
- Ένα σκεπάρνι. 
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- Μια δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης. 
- ∆ύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός. 
- ∆ύο κράνη. 
- ∆υο ατοµικές προσωπίδες. 
- Μία αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσµένου αέρα. 
  
Οι Π.Σ. θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισµούς ΕΛΟΤ. 
 
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
 Συσκευές – Συστήµατα ανίχνευσης πυρκαγιάς 
 
 Πυρανιχνευτές διευθυνσιοδοτούµενου τύπου 
 
 Ανιχνευτής καπνού τύπου φωτοηλεκτρικού  
 
Ο ανιχνευτής  ανταποκρίνεται σε ελαφρύ λευκό καπνό, χρησιµοποιεί την 
φωτοηλεκτρική αρχή για την µέτρηση πυκνότητας καπνού και στέλλει στον πίνακα, 
κατόπιν εντολής του, πληροφορίες σχετικές µε το αναλογικό ύψος των προιόντων της 
καύσης. Ο ανιχνευτής τοποθετείται στην οροφή και φέρει βάση τύπου µπαγιονέτ, ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αποσυναρµολόγησης για καθαρισµό ή συντήρηση.  
Συνδέεται δε µέσω ελεγχόµενου 2πολικού καλωδίου σ'έναν από τους βρόχους του 
πίνακα 
 
Ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα ελέγχου του κατά τον οποίο δηµιουργεί κατάσταση 
συναγερµού και τον αναφέρει στον κεντρικό πίνακα. 
Ενας τέτοιος έλεγχος µπορεί να γίνει στον ίδιο τον ανιχνευτή ενεργοποιώντας έναν 
µαγνητικό διακόπτη ή µπορεί να γίνει κατόπιν εντολής του πίνακα. 
 
Ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα καθορισµού της διεύθυνσης του χρησιµοποιώντας 
περιστροφικούς δεκαδικούς διακόπτες και έχει επίσης έναν εσωτερικό κωδικό 
αναγνώρισης, µε τον οποίο µπορεί ο πίνακας να αναγνωρίσει τον τύπο του ανιχνευτή.  
Ο ανιχνευτής αναφέρει επίσης στον πίνακα ελέγχου και τη στάθµη ευαισθησίας του.  
Εχει 2 φωτεινές ενδείξεις για συναγερµό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβύνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί 
κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία µε τον πίνακα. 
Ο πίνακας σταθεροποιεί και τις 2 φωτεινές ενδείξεις ώστε να ανάβουν συνεχώς, σε 
περίπτωση συναγερµού.  
 
Ο ανιχνευτής θα έχει σταθερή συµπεριφορά σε ανταπόκριση µε την πάροδο του 
χρόνου. 
Η ένταση της φωτεινής πηγής  ρυθµίζεται αυτόµατα για να αντισταθµίζει πιθανές 
επιδράσεις σκόνης ή βρωµιάς στο αισθητήριο. 
Η πυκνότητα του καπνού στο θάλαµο θα µετράται από ένα συµµετρικό οπτικό 
σύστηµα. 
Η αρχή ανίχνευσης είναι ένα κύκλωµα από πολλαπλούς φωτεινούς συµπτωτικούς 
παλµούς που µειώνει την ύπαρξη ψευδοσυναγερµών. 
Ο ανιχνευτής δεν θα έχει κινούµενα µέρη ή εξαρτήµατα. 
 
Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα θα είναι στερεάς καταστάσεως (solid state) και θα 
είναι ερµητικά σφραγισµένα, ώστε να προφυλάσσεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους 
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από σκόνη, βρωµιές ή υγρασία, ενώ θα προστατεύονται από ηλεκτρικές µεταπτώσεις 
και ηλεκτροµαγνητικά παράσιτα.Αντιστροφή πολικότητας  δεν καταστρέφει τον 
ανιχνευτή. 
Η ευαισθησία του ανιχνευτή είναι ρυθµιζόµενη σε τρία επίπεδα και είναι δυνατός ο 
έλεγχος της ευαισθησίας σε κάθε επίπεδο. 
Υπάρχει κύκλωµα χρονικής καθυστέρησης που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των 
ανεπιθύµητων φαινοµένων. 
 
Ο ανιχνευτής έχει ενσωµατωµένο εµπόδιο για την αποφυγή εισόδου στο αισθητήριο 
εντόµων. 
 
Ο ανιχνευτής είναι σχεδιασµένος για απλό και γρήγορο εργαστηριακό καθαρισµό.  
 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις του ανιχνευτή θα είναι: 
 
-   Θερµοκρασία περιβάλλοντος :0°C – (+49°C). 
-   Σχετική υγρασία                      :10%-93% χωρίς συµπύκνωση 
-   Κατηγορία προστασίας          :IP-43 
-   Τάση λειτουργίας                   :24 VDC 
-   Ένταση ρεύµατος λειτουργίας :230 µA 
 
Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα να δίνει εξωτερική βοηθητική εντολή γιά 
σύνδεση φωτεινού αποµακρυσµένου επαναλήπτη στην βάση του. 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
 
Ανιχνευτής θερµότητας σηµειακής αναγνώρισης 
 
Ο ανιχνευτής είναι σύνθετος, δηλαδή θερµοδιαφορικός και ανιχνευτής σταθερού ορίου. 
Έχει δύο ανεξάρτητα θερµίστορς σχεδιασµένα για αυτόµατη αντιστάθµιση στις αλλαγές 
των περιβαντολογικών συνθηκών. 
 
Ο ανιχνευτής µέσω του ηλεκτρονικού αισθητηρίου του µετρά τις θερµικές καταστάσεις 
που δηµιουργούνται από την φωτιά και  στέλλει στον πίνακα κατόπιν εντολής του, 
πληροφορίες σχετικές µε το αναλογικό ύψος των θερµικών µετρήσεων. Ο ανιχνευτής 
τοποθετείται στην οροφή και φέρει βάση τύπου µπαγιονέτ, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος αποσυναρµολόγησης για καθαρισµό ή συντήρηση. Συνδέεται δε µέσω 
ελεγχόµενου 2πολικού καλωδίου σ'έναν από τους βρόχους του πίνακα 
 
Ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα ελέγχου του κατά τον οποίο δηµιουργεί κατάσταση 
συναγερµού και τον αναφέρει στον κεντρικό πίνακα. 
 
Ενας τέτοιος έλεγχος µπορεί να γίνει στον ίδιο τον ανιχνευτή ενεργοποιώντας έναν 
µαγνητικό διακόπτη ή µπορεί να γίνει κατόπιν εντολής του πίνακα. 
 
Ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα καθορισµού της διεύθυνσης του χρησιµοποιώντας 
περιστροφικούς δεκαδικούς διακόπτες και έχει  επίσης έναν εσωτερικό κωδικό 
αναγνώρισης, µε τον οποίο µπορεί ο πίνακας να αναγνωρίσει τον τύπο του ανιχνευτή. 
  
Ο ανιχνευτής αναφέρει επίσης στον πίνακα ελέγχου και τη στάθµη ευαισθησίας του. 
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Εχει 2 φωτεινές ενδείξεις για συναγερµό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβύνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί 
κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία µε τον πίνακα. 
Ο πίνακας σταθεροποιεί και τις 2 φωτεινές ενδείξεις ώστε να ανάβουν συνεχώς, σε 
περίπτωση συναγερµού.  
 
Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα θα είναι στερεάς καταστάσεως (solid state) και θα 
είναι ερµητικά σφραγισµένα, ώστε να προφυλάσσεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους 
από σκόνη, βρωµιές ή υγρασία, ενώ θα προστατεύονται από ηλεκτρικές µεταπτώσεις 
και ηλεκτροµαγνητικά παράσιτα. 
Αντιστροφή πολικότητας δεν καταστρέφει τον ανιχνευτή. 
 
Ο ανιχνευτής δεν θα έχει κινούµενα µέρη ή εξαρτήµατα. Θα είναι δυνατός ο έλεγχος 
καλής λειτουργίας του ενώ είναι τοποθετηµένος. 
 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις του ανιχνευτή θα είναι: 
 
-   Θερµοκρασία περιβάλλοντος  
 για λειτουργία :0°C – (+49°C). 
-  Σχετική υγρασία                      :10%-93% χωρίς συµπύκνωση 
-   Κατηγορία προστασίας           : IP-43 
-   Τάση λειτουργίας                    :24 VDC 
-   Ένταση ρεύµατος λειτουργίας :150 µA 
-   Θερµοκρασία ενεργοποίησης  :57°C. 
Ανύψωση θερµοκρασίας για ενεργοποίηση:  ρυθµός 9.40C ανά πρώτο λεπτό 
 
Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα να δίνει εξωτερική βοηθητική εντολή γιά 
σύνδεση φωτεινού αποµακρυσµένου επαναλήπτη στην βάση του. 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
                     
Ανιχνευτής καπνού τύπου Ιονισµού 
 
Ο ανιχνευτής Ιονισµού είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή µη υγρούς 
χώρους και φέρει κατάλληλη βάση για τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή. 
 
Στη βάση έχει φωτεινό επαναλήπτη, που δίνει διακοπτόµενο φωτεινό σήµα σε 
περίπτωση διέγερσης του ανιχνευτή, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού 
επαναλήπτη µακριά από τον ανιχνευτή. 
 
Ο ανιχνευτής Ιονισµού πρέπει να διεγείρεται από τα πρώτα φαινόµενα της φωτιάς, δηλ. 
από τα ορατά και αόρατα προϊόντα της καύσης. 
 
Ο ανιχνευτής Ιονισµού έχει δύο ιονισµένους από ακτινοβολία θαλάµους (µέτρησης, 
αναφοράς) και ηλεκτρονική ενισχυτική διάταξη και διαρέεται µόνιµα από ρεύµα µικρής 
έντασης για  έλεγχο των κυκλωµάτων σύνδεσής τους. 
 
Η εκπεµπόµενη απ’ αυτόν ακτινοβολία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.1 mR/H σε 
απόσταση 0.10 µ. από το σηµείο τοποθέτησής του. 
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Ο ανιχνευτής Ιονισµού θα πρέπει να µπορεί να καθορίζεται καινα συντηρείται απλά και 
εύκολα, να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και να µην περιλαµβάνει µέρη που φθείρονται µε 
το χρόνο. 
 
Όταν υπάρχει ενδεχόµενο ψευδών συναγερµών (από κάπνισµα ή άλλη αιτία), οι 
ανιχνευτές πρέπει να φέρουν εσωτερικά διάταξη καθυστέρησης της διέγερσης. 
 
Ο τερµατικός ανιχνευτής κάθε γραµµής αγγελίας θα έχει εσωτερικά την κατάλληλη 
διάταξη που θα εξασφαλίζει την συνεχή ροή ρεύµατος ελέγχου. 
 
Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Ακτινοβολία Max. 0.1mR/h σε απόσταση 0.10µ. 
 

Τάση λειτουργίας 20 V περίπου 
 

Ρεύµα ηρεµίας ∼ 100µΑ 
 

Θερµοκρασία λειτουργίας 
 

-10 0C x 60 0C 

 
Standard Βάσεις Ανιχνευτών 
 
Οι ανιχνευτές προσαρµόζονται σε κοινό τύπο standard βάσης. 
 
Όταν εγκατασταθεί η βάση είναι δυνατή η τοποθέτηση, εναλλαγή ή µετακίνηση 
διαφορετικών τύπων ανιχνευτών µέσω απλού µηχανισµού µπαγιονέτ. 
 
Η standard βάση είναι εξοπλισµένη µε κλέµµενς χωρίς βίδα ικανές να συνδέουν 
καλώδια διατοµής έως και 1,5mm και ικανής αντοχής ώστε να αποτρέπουν την 
αποσύνδεση των καλωδίων ή την ελάττωση της πίεσης των επαφών. 
 
Η standard βάση είναι εφοδιασµένη µε κλειστή πλάκα που αποτρέπει σκόνη, βρωµιά, 
συµπυκνώµατα ή νερό να φτάσει στους ακροδέκτες των συρµατώσεων ή τα σηµεία 
επαφών του ανιχνευτή. 
 
Η standard συνοδεύεται από ειδικά µετακινούµενο κάλυµµα για την προστασία των 
επαφών κατά την διάρκεια της εγκατάστασης ή της φάσης κατασκευής του κτιρίου και 
επιτρέπει την εξέταση για επιβεβαίωση της καλωδίωσης των ζωνών πριν την 
τοποθέτηση των ανιχνευτών. 
 
Η standard βάση είναι εφοδιασµένη µε µηχανισµό που επιτρέπει την µανδάλωση της 
εγκατάστασης κεφαλής του πυρανιχνευτή και αποτρέπει την αφαίρεση ή µετακίνηση 
του ανιχνευτή από αναρµόδια πρόσωπα. 
Τα σηµεία επαφής της κεφαλής του ανιχνευτή είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να συγκρατούν τον ανιχνευτή µε ασφάλεια και να προστατεύεται η διακοπή του 
κυκλώµατος ακόµη και σε περίπτωση διαρκούς ισχυράς δόνησης. 
Όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία είναι στερεάς καταστάσεως και ερµητικά σφραγισµένα, 
ώστε να προφυλάσσεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους από σκόνη, βρωµιές ή 
υγρασία. 
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Όλα τα κυκλώµατα προστατεύονται από ηλεκτρικές µεταπτώσεις και ηλεκτροµαγνητικά 
παράσιτα. 
Αντίστροφη πολικότητας ή ένταξη του ανιχνευτή σε καλωδίωση διαφορετικής ζώνης 
από αυτή στην οποία ανήκει δεν καταστρέφουν τον ανιχνευτή. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα, µε την εισαγωγή στην standard βάση ειδικού ηλεκτρονικού 
στοιχείου, η µετατροπή της απλής βάσης σε βάση συστήµατος µοναδιαίας ανίχνευσης, 
κατά το οποίο η κάθε βάση αποτελεί ξεχωριστή διεύθυνση για την κεντρική µονάδα. 
Η standard βάση έχει ενσωµατωµένο φωτεινό επαναλήπτη που συνδέεται σε αυτή µε 
απλό διπολικό καλώδιο. Η σύνδεση προσθέτου εξωτερικού φωτεινού επαναλήπτη δεν 
επιφέρει καµία αλλαγή στην καλωδίωση των ζωνών. 
Η µετακίνηση ή εισαγωγή των καλυµµάτων προστασίας από σκόνη είναι δυνατή µε µια 
κίνηση τύπου «πίεση-γύρισµα» (µπαγιονέτ), ακόµη και αν έχει ενεργοποιηθεί ο 
µηχανισµός µανδάλωσης. 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds 
 
 Πυρανιχνευτές συµβατικού τύπου 
 
Ανιχνευτής θερµότητας συµβατικού τύπου 
 
Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή στηρίζεται σε ηλεκτρονική διάταξη THERMISTORS 
(µετρήσεως και συγκρίσεως). Είναι ηλεκτρονικού τύπου, η δε επαναφορά του σε 
ηρεµία γίνεται χωρίς την αντικατάσταση κανενός στοιχείου.   
 
O θερµοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος χώρου ανυψούται µε ρυθµό 9.4 0C ανά πρώτο λεπτό ανεξαρτήτως της 
αρχικής τιµής της θερµοκρασίας του χώρου. 
 
Ο ανιχνευτής φέρει επίσης: 
 
α. Στοιχείο ανωτάτης θερµοκρασίας 570C. 
β. Βάση µε µηχανισµό ασφαλείας για την αποφυγή αποξηλώσεώς του από µη 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
γ. Φωτεινή ένδειξη LED ενεργοποιούµενη στον συναγερµό.  
δ. Επαφές για την σύνδεση οπτικής ενδείξεως (LED) σε αποµακρυσµένο σηµείο. 
 
Ο ανιχνευτής είναι εγκεκριµµένος και πληροί τις προδιαγραφές  (approvals): UL, BS 
5446 Part 1,Vds.      
                  
Λειτουργικές απαιτήσεις : 
 
-   Θερµοκρασία λειτουργίας : Aπο 00 C έως +37.8 0C. 
-   Σχετική υγρασία  
  : 10 % εως 93 %   
   χωρίς συµπύκνωση 
-   Τάση λειτουργίας                    :  24 VDC 
-   Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : Μέγιστο 100 µA 
-   Ένταση ρεύµατος σε κατάσταση  
 συναγερµού : Μέγιστο 100 mA 
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Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
 
Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συµβατικού τύπου 
 
O φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής έχει σχεδιαστεί για να πληρεί τις προδιαγραφές των 
αµερικανικών εργαστηρίων UL σύµφωνα  µε τις νέες απαιτήσεις των STANDARD 268. 
 
Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στην διάθλαση φωτεινής δέσµης λόγω εµφανίσεως 
καπνού και προσπτώσεως επι ευαισθήτου φωτοκυττάρου. 
 
Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής κατασκευασµένος εξ ολοκλήρου απο κυκλώµατα 
SOLID STATE έχει την δυνατότητα ανταποκρίσεως σε φωτιές υποβόσκουσες 
(SMOLDERING FIRE) αλλά και ταχείας καύσεως µε φλόγα χάρις στην µοναδική 
γεωµετρική κατασκευή του σκοτεινού θαλάµου ανιχνεύσεως ο οποίος επιτυγχάνει 
υψηλό λόγο σήµατος προς θόρυβο (2.0) και µειώνει στο ελάχιστο την ενεργοποίηση 
του ανιχνευτή από οποιαδήποτε παρασιτική πηγή. 
 
Ο ανιχνευτής καπνού διαθέτει χρονοκύκλωµα καθυστερήσεως ενεργοποιήσεως 
συναγερµού και συγκεκριµένα : 
 
α. Σε κατάσταση ηρεµίας η φωτοδίοδος εκπέµπει οπτικό σήµα (δειγµατοληψίας) ανα 
χρονικό διάστηµα 8" (sec).   Με την είσοδο καπνού στον σκοτεινό θάλαµο ο οπτικός 
παλµός  δειγµατοληψίας επιταχύνεται σε 1 παλµό ανά sec. 
β. ∆υο επιτυχείς δειγµατοληψίες ανα 1"(sec) δίνουν σήµα συναγερµού.  
 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται κατά πρώτον ο έλεγχος και κατά δεύτερον 
επιβεβαίωση της εντολής συναγερµού αποφεύγοντας την περίπτωση ενεργοποιήσεως 
απο τυχαίο συµβάν διελεύσεως µικρής ποσότητας καπνού απο τον ανιχνευτή. Εφ'οσον 
ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί η λυχνία LED παραµένει συνεχώς αναµµένη εως ότου 
διακοπεί η τάση λειτουργίας του απο τον πίνακα πυρανιχνεύσεως. 
 
Η ευαισθησία του ανιχνευτή έχει ρυθµιστεί απο το εργοστάσιο κατασκευής του αλλά 
µπορεί να ρυθµιστεί και κατά βούληση. 
Η δοκιµή συναγερµού του ανιχνευτή επιτυγχάνεται µέσω ειδικής βυσµατικής κάρτας 
ανευ χρησιµοποιήσεως καπνού.   
                                                                          
Λειτουργικές απαιτήσεις : 
 
-   Θερµοκρασία λειτουργίας :Aπο 00 C έως +49 0C. 
-   Σχετική υγρασία :10 % εως 93 %   
   χωρίς συµπύκνωση 
-   Τάση λειτουργίας                    : 24 VDC 
-   Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : Μέγιστο 120 µA 
-   Ένταση ρεύµατος σε κατάσταση  
 συναγερµού : Μέγιστο 100 mA 
 
Ο ανιχνευτής είναι εγκεκριµµένος και πληροί τις προδιαγραφές (approvals): UL,BS 5446 
Part 1,EN 54,Vds. 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc                    C04/ΣΕΑ/07/Β10 
 

Σελ. 68 από 103 

 

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης (σκέδασης) συµβατικού τύπου 
 
Γενικά 
 
Το σύστηµα  έγκαιρης πυρανίχνευσης µε δειγµατοληψία αέρα είναι ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα συνεχούς και έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς, µε τη µέθοδο της συνεχούς 
δειγµατοληψίας αέρα του προστατευόµενου χώρου (air sampling detection). 
 
Το προδιαγραφόµενο σύστηµα παρέχει αξιόπιστη  και έγκαιρη ανίχνευσης φωτιάς όταν 
αυτή ευρίσκεται ακόµα στο Στάδιο έναρξης (incipient stage). 
 
Το σύστηµα µπορεί να έχει 1,2,3 και 4 ζώνες ανίχνευσης και βασίζεται σε ανιχνευτή 
έγκαιρης προειδοποίησης (incipient fire detector), µέσω πίνακα ελέγχου δοµηµένου µε 
µικροεπεξεργαστές, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της συνεχούς δειγµατοληψίας (air  
sampling) και ανάλυσης αέρα του προς προστασία χώρου, µέσω δικτύου κεφαλών 
αναρρόφησης – δειγµατοληψίας και σωληνώσεων (air sampling network). 
 
To σύστηµα θα  συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά, ότι τόσο αυτό όσο και ο 
σχεδιασµός ακολουθεί αυστηρά τα όρια και τις προδιαγραφές, που έχουν καθορισθεί 
από οργανισµούς όπως τα FM (Factory Mutual) και UL (Underwriters Laboratories). Θα 
είναι δε σύµφωνο µε το NFPA72. 
 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο  τµήµα της µελέτης εφαρµογής και 
αποτελούν µέρος των ελέγχων και εγκρίσεων για το πλήθος των κεφαλών 
δειγµατοληψίας ανά ζώνη, την επιφάνεια που καλύπτει η κάθε κεφαλή, τη συνολική 
επιφάνεια που καλύπτει κάθε ζώνη. 
 
Λειτουργία συστήµατος 
 
Το σύστηµα περιλαµβάνει απαραίτητα σαν βασικό του στοιχείο και έχει σαν 
πρωταρχικό χαρακτηριστικό έναν ανιχνευτή «θαλάµου νέφους Wilson» (Wilson Cloud 
Chamber). 
 
Το σύστηµα έχει τη διακριτική ικανότητα, να αναγνωρίζει την ποσότητα αιωρούµενων 
µικροσωµατιδίων στον αέρα κάθε ζώνης ανίχνευσης, να ανιχνεύει ασυνήθιστες 
ποσότητες αυτών των σωµατιδίων και να ανιχνεύει αξιόπιστα την ποσότητα 
µικροσωµατιδίων, όταν φθάσουν σε επίπεδα Συναγερµού (Alarm level). 
 
Τα µικροσωµατίδια αυτά είναι προϊόντα  υπερθέρµανσης υλικών, ή δηµιουργίας 
ηλεκτρικών τόξων, ή και προϊόντα καύσης των υλικών και το σύστηµα έχει την 
ικανότητα να ανιχνεύει µικροσωµατίδια µεγέθους από 0,002 µ µέχρι 10µ. 
 
Το σύστηµα παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερµού για κάθε ζώνη, µε 
δυνατότητα προγραµµατισµού από πληκτρολόγιο στον κεντρικό πίνακα ελέγχου. 

 
Ενδείξεις LED και επαφές προβλέπονται για κάθε επίπεδο συναγερµού κάθε ζώνης. 
 
Το σύστηµα δεν προκαλεί Εσφαλµένους Συναγερµούς επηρεαζόµενο από άλλες πλην 
φωτιάς ή υπερθέρµανσης συνθήκες, όπως η συνηθισµένη σκόνη στον αέρα των 
χώρων, η υγρασία, τα ρεύµατα αέρα (αλλαγές στην πίεση και ταχύτητα του αέρα των 
χώρων) και οι εξωτερικές θερµοκρασιακές µεταβολές. 
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Το Σύστηµα Έγκαιρης Ανίχνευσης Φωτιάς περιλαµβάνει δίκτυο δειγµατοληψίας αέρα 
(Air – sampling Network) των χώρων που προστατεύονται. 
 
Τα δείγµατα του αέρα των χώρων πρέπει να λαµβάνονται συνεχώς από τις Κεφαλές 
∆ειγµατοληψίας (Air sampling Heads) που είναι τοποθετηµένες σε 1,2,3 ή 4 ξεχωριστές 
ζώνες, να διοχετεύονται στο δίκτυο σωληνώσεων και µέσω αυτών στον κεντρικό 
πίνακα ανίχνευσης. 
 
Η ζώνη ή οι ζώνες θα αναλύονται ως προς τη συγκέντρωση µικροσωµατιδίων για 15 
δευτερόλεπτα σε συνεχή ρυθµό για κάθε ζώνη. 
 
Ο αριθµός κεφαλών δειγµατοληψίας για κάθε ζώνη µπορεί να διαφέρει σε αριθµό µε 
µέγιστο αριθµό 10 κεφαλών δειγµατοληψίας  ανά ζώνη και ελάχιστο 2 κεφαλές ανά 
ζώνη. 
 
Κάθε ζώνη δειγµατοληψίας πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις άλλες, ώστε να υπάρχει 
η ικανότητα αξιόπιστης ανίχνευσης και ενδείξεων των 3 προκαθορισµένων επιπέδων 
συναγερµού, όπως αυτά θα έχουν σχεδιασθεί και επιλεγεί. 
 
Τα όρια των επιπέδων συναγερµού ρυθµίζονται ιδιαίτερα, ώστε να πληρούν  τις ειδικές 
απαιτήσεις της κάθε ζώνης ανίχνευσης ξεχωριστά. 
 
Οι ρυθµίσεις γίνονται µόνο από τον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης. 
 
Οι κεφαλές ανίχνευσης θα είναι εγκεκριµένου τύπου,  αξιόπιστου κατασκευαστή και 
εφοδιασµένες  µε διάταξη ρύθµισης παροχής αέρα αναρρόφησης και (πλεκτό) 
διάφραγµα. 
 
Το δίκτυο δειγµατοληψίας αέρα (air sampling network) πρέπει να έχει µελετηθεί, 
σχεδιασθεί και κατασκευαστεί µε υλικά και µεθόδους, τέτοια ώστε να ελέγχεται πλήρως 
η ρύθµιση των ποσοτήτων αέρα που αναρροφώνται από κάθε κεφαλή δειγµατοληψίας, 
καθώς επίσης να είναι γνωστή η παροχή αέρα και ο ελάχιστος χρόνος µεταφοράς από 
όλα τα σηµεία δειγµατοληψίας. 
Η κάθε κεφαλή δειγµατοληψίας καλύπτει 100m2 και αναρροφά 1,4 lt/s αέρα. Ο χρόνος 
µεταφοράς του δείγµατος στον ανιχνευτή θα είναι το πολύ 10sec. 
 
Η µελέτη και ο σχεδιασµός του δικτύου δειγµατοληψίας αέρα για κάθε εγκατάσταση, 
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του Συστήµατος Έγκαιρης 
Ανίχνευσης Φωτιάς. 
 
Τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής πρέπει να περιλαµβάνουν τα υλικά κατασκευής, 
είδη, µήκη και διαµέτρους σωληνώσεων, αποστάσεις µεταξύ κεφαλών δειγµατοληψίας, 
εξαρτήµατα (ταυ, καµπύλες κλπ). 
 
Όταν οι ρυθµίσεις έχουν γίνει σωστά, τότε τυχόν διαφοροποιήσεις στην παροχή αέρα 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τα όρια που έχουν τεθεί, πρέπει να αναγγέλλονται 
στον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης σαν συνθήκη «Βλάβης» (trouble condition). 
 
Τα επίπεδα συναγερµού (alarm levels) 1,2 ή 3 πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
επισηµαίνονται όταν η πυκνότητα των µικροσωµατιδίων , φθάσει σε ασυνήθιστα 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc                    C04/ΣΕΑ/07/Β10 
 

Σελ. 70 από 103 

 

υψηλά επίπεδα µικροσωµατιδίων καύσης ανά κυβικό έκαστο (sub micrometer particles 
of combustion per cc) στον αέρα κάθε ζώνης ανίχνευσης. 
 
Τα επίπεδα συναγερµού 1,2 ή 3 πρέπει να επισηµαίνονται και να εµφανίζονται στον 
Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης, αµέσως µόλις ο κύριος ανιχνευτής στον πίνακα έχει 
επιβεβαιώσει, ότι οι συνθήκες υπέρβασης των ορίων ισχύουν για τουλάχιστον εννιά (9) 
δευτερόλεπτα (9s). 
 
Στις περιπτώσεις αυτές ένας κατάλληλος ηλεκτρονόµος και ένας δείκτης συναγερµού 
LED, πρέπει να ενεργοποιούνται. 
 
Όταν το σήµα ή τα σήµατα συναγερµού έχουν αναγνωριστεί και επισηµανθεί στον 
Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης, οι ενδείξεις και η ενεργοποίηση πρέπει να παραµένει 
µόνιµα, µέχρις ότου να γίνει επανάταξη µε τη χρήση του πλήκτρου επαναφοράς 
(RESET). 
 
Η λειτουργία και παρακολούθηση των άλλων ζωνών ανίχνευσης πρέπει στις 
περιπτώσεις αυτές να συνεχίζονται κανονικά και να µην επηρεάζονται από την 
ενεργοποίηση ή άλλους χειρισµούς για τη ζώνη όπου υπήρξε συναγερµός. 
 
Ο ρυθµός των δειγµατοληψιών στον θάλαµο νέφους Wilson (Wilson Cloud Chamber 
sampling rate),  πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να δίδεται ένα συνεχές αναλογικό σήµα 
εξόδου, που αντιστοιχεί επίπεδο συγκέντρωσης µικροσωµατιδίων. 
 
Το σύστηµα έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς πρέπει να αυτοπαρακολουθείται µε διαδικασία 
αυτοδιάγνωσης, ώστε να παρέχεται ένδειξη βλάβης σε περίπτωση εµπλοκής ή 
ανώµαλης λειτουργίας. 
 
Χαρακτηριστικά του συστήµατος 
 
Το σύστηµα περιλαµβάνει τον κεντρικό πίνακα ανίχνευσης και ελέγχου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται εκτός από το βασικό αισθητήρα και τα παρακάτω: 

 
- Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερµού 1,2,3 (Alarm levels),  ανά ζώνη. 
- Ένδειξη τύπου ραβδογράµµατος µε 20 στάθµες µε LED, που αποτελούν την οπτική 

ένδειξη των επιπέδων συναγερµού που έχουν προγραµµατιστεί. 
- Ένδειξη τύπου ραβδογράµµατος µε 20 στάθµες µε LED, που αποτελούν την οπτική 

ένδειξη των επιπέδων συγκέντρωσης σωµατιδίων στον αέρα του χώρου που 
προστατεύεται. 

- Ένδειξη ηλεκτρικής τροφοδοσίας AC 
- Ένδειξη βλάβης συσσωρευτού 
- Ένδειξη βλάβης του συστήµατος 
- Αλφαριθµητικό χειριστήριο 14 τµηµάτων 6 χαρακτήρων LED 
- Πληκτρολόγιο µε 19 πλήκτρα µεµβράνης 
- ∆ιαγνωστικό σύστηµα µε αναγγελίες LED για: CPU, ηλεκτρική τροφοδοσία, ροή 

αέρα, είσοδο, βάνα επιλογής, νερό δοχείου, επίπεδα, θάλαµο νέφους, κενό και 
βρόγχους. 

- Ενσωµατωµένη σειριακή έξοδο RS-232. 
- Απόκριση εξόδων τάσεως 0VDC µέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20mA  
- Ενσωµατωµένο ηχητικό σήµα συναγερµού 
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- ∆ιακόπτη επανάταξης συναγερµού για την απενεργοποίηση των επαφών 
συναγερµού και  τη δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα 
ελέγχου  

- ∆ιακόπτη ελέγχου συναγερµών µε δυνατότητα GO/ NO-GO. 
- ∆ιακόπτη επανατάξεως όλων των συναγερµών. 
- Επαφές συναγερµού κάθε ζώνης και 3 επίπεδα συναγερµού (Alarm level) 1,2 και 3 

(Normally Open – N.O.). 
- Κοινές επαφές συναγερµού Alarm level 3 (N.O.) µε χαρακτηριστικά ως άνω. 
- Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και N.C.) µε χαρακτηριστικά όπως παραπάνω. 
- Βαλβίδα επιλογής για συνεχή δειγµατοληψία αέρα (air sampling) για 2,3 ή 4 

ξεχωριστές ζώνες σε πολυζωνικά συστήµατα. 
- Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγµατοληψίας ζώνη ανά ζώνη Ρυθµός 

ανάλυσης δείγµατος αέρα µια φορά ανά δευτερόλεπτο. 
 

Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου µπορεί να εγκαθίσταται σε περιβάλλον µε: 
- Θερµοκρασία περιβάλλοντος 0ºC (32ºF) µέχρι 52οC (125°F) 
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος µέχρι 90% 
- Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισµών κλπ 
- Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισµό, ελέγχου, κλπ 
- Να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον πίνακα. 

 
Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώµατα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης, θα 
τροφοδοτούνται µε τάση συνεχούς ρεύµατος 24 V DC. 
 
Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήµατος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) 
πρέπει να είναι σχετικά µικρής ισχύος και να λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ρεύµα 
τάσεως 100V AC µέχρι 230V AC (±10%), συχνότητας 50-60Hz. 
 
Η ηλεκτροδότηση πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερη παροχή µε ασφάλεια τουλάχιστον 
16Α και ηλεκτρικό καλώδιο διατοµής 2.50mm2. 
 
Το ηλεκτρικό καλώδιο θα συνδέεται στην κατάλληλη κλέµµα του πίνακα και 
περιλαµβάνει τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σηµαίνονται ευκρινώς. 
 
Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης θα τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) 
ώστε να είναι αυτόνοµος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και 
βλαβών της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ). 
 
Κοµβία Πυρανίχνευσης 
 
Κοµβία χειροκίνητης σήµανσης πυρκαγιάς 
 
Ο σταθµός αναγγελίας είναι ηλεκτρικά συµβατός µε την σειρά των ανιχνευτών και 
συνδέεται απ’ευθείας µε δύο καλώδια σε έναν από τους βρόγχους σήµανσης και  σε 
επικοινωνία µε τον πίνακα στέλνει δεδοµένα που αντιπροσωπεύoυν την κατάστασή 
του.  
 
Ο σταθµός αποτελείται από την πλάκα βάσης, το ηλεκτρονικό στοιχείο και το κάλλυµα. 
Στην εµπρόσθια όψη φέρει µηχανισµό ενεργοποίησής του ο οποίος λειτουργεί µε δύο  
κινήσεις (µπουτόν απασφάλισης µοχλού και µοχλός ενεργοποίησης). 
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Η πλάκα βάσης έχει έτοιµα ανοίγµατα για την διέλευση καλωδίων. 
 
Η συσκευή  είναι καλαίσθητη και κατάλληλη για χωνευτή ή  επίτοιχη τοποθέτηση 
ανάλογα µε το χώρο  στον οποίο προορίζεται.  
 
Ο σταθµός περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την τοποθέτηση 
εσωτερικού κωδικού ταυτότητος που ο πίνακας χρησιµοποιεί για να αναγνωρίσει τον 
τύπο της συσκευής. 
 
Υπάρχει λυχνία LED η οποία αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας και φανερώνει 
ότι ο σταθµός αναγγελίας λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον πίνακα. 
Οταν έχει ανιχνευθεί συναγερµός από τον πίνακα τότε το LED ανάβει συνεχώς στο 
σταθµό αναγγελίας.  
 
Ο µηχανισµός συναγερµού είναι σχεδιασµένος για ασφαλή λειτουργία. 
 
Ο σταθµός διαθέτει κλειδί επανένταξης που είναι το ίδιο µε το κλειδί του πίνακα 
πυρανίχνευσης. 
 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις του σταθµού θα είναι:  

 
-   Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 0°C – (+49°C). 
-   Σχετική υγρασία                      : 95% χωρίς συµπύκνωση 
-   Κατηγορία προστασίας           : IP-30 
-   Τάση λειτουργίας                    : 24 VDC 
-   Μέγιστο φορτίο βρόχου          : 230 µA 
-   ∆ιατοµή καλωδιώσεως εισόδου-εξόδου : 0,2-1,5 mm 
-   Χρώµα καλύµµατος                : Κόκκινο RAL3000 

 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
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 Κοµβία κατασβέσεων 
 
 Κοµβίο ενεργοποίησης κατασβέσεων 
 
Το κοµβίο ενεργοποίησης τοποθετείται σε επίκαιρες θέσεις των προστατευοµένων 
χώρων για την εκκίνηση χειροκίνητα της λειτουργίας του συστήµατος κατασβέσεως. 
 
Το κοµβίο συνδέεται απ’ευθείας  µε τον τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης.  
 
Αποτελείται από την πλάκα βάσης, το ηλεκτρονικό στοιχείο και το κάλλυµα. 
Στην εµπρόσθια όψη φέρει µηχανισµό ενεργοποίησής του ο οποίος λειτουργεί µε δύο  
κινήσεις (µπουτόν απασφάλισης µοχλού και µοχλός ενεργοποίησης). 
 
Η πλάκα βάσης έχει έτοιµα ανοίγµατα για την διέλευση καλωδίων. 
 
Η συσκευή  είναι καλαίσθητη και κατάλληλη για χωνευτή ή  επίτοιχη τοποθέτηση 
ανάλογα µε το χώρο  στον οποίο προορίζεται.  
 
Υπάρχει λυχνία LED η οποία αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας και φανερώνει 
ότι η συσκευή λειτουργεί. 
Οταν έχει ανιχνευθεί συναγερµός από τον πίνακα τότε το LED ανάβει συνεχώς στο 
σταθµό αναγγελίας.  
 
Ο µηχανισµός συναγερµού είναι σχεδιαςµένος για ασφαλή λειτουργία. 
 
Η συσκευή διαθέτει κλειδί επανένταξης. 
 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις της συσκευής θα είναι:  

 
-   Θερµοκρασία περιβάλλοντος :  0°C – (+49°C). 
-  Σχετική υγρασία                      :  95% χωρίς συµπύκνωση 
-   Κατηγορία προστασίας           :  IP-30 
-   Τάση λειτουργίας                    :  24 VDC 
-   ∆ιατοµή καλωδιώσεως εισόδου-εξόδου : 0,2-1,5 mm 
-   Χρώµα καλύµµατος                :  Κόκκινο RAL3000 
-   ∆υνατότητα διελεύσεως ρεύµατος απο τις επαφές µέχρι και 125 VAC / 3A. 

 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 

 
Κοµβίο αποµόνωσης κατασβέσεων 
 
Το κοµβίο είναι κατασκευασµένο από ισχυρό πλαστικό. 
 
Το κοµβίο συνδέεται απ’ευθείας  µε τον τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης και µε την 
ενεργοποίησή του ακυρώνεται η κατάκλιση του χώρου.  
 
Το κοµβίο χειρός  λειτουργεί αθόρυβα πιέζοντας τον διακόπτη προς τα µέσα. 
 
Η απασφάλιση και εποµένως η επαναφορά του συστήµατος επιτυγχάνεται µόνο µε 
ειδικό κλειδί. 
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Το κοµβίο φέρει ένδειξη κόκκινου χρώµατος για την περίπτωση ενεργοποιήσεως και 
λευκή για την κατάσταση ηρεµίας. 
 
Η επαναφορά σε ηρεµία επιτυγχάνεται µέσω κλειδιού που φέρει εξουσιοδοτηµένο 
άτοµο. 

 
 ΠΙΝΑΚΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  
 
 Πίνακες-Συστήµατα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούµενου τύπου 
 
 Σύστηµα πυρανίχνευσης µε βρόχους των 159+159 σηµείων 
 
Γενικά 
 
Η χωρητικότητα του συστήµατος καλύπτει το σύνολο των ανιχνευτών του κτιρίου 
όπως αυτοί προκύπτουν από την πλήρη µελέτη του συστήµατος πυρανίχνευσης 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς, µε πλήρως σηµειακή αναγνώριση αυτών, το σύνολο 
των χειροκίνητων κοµβίων συναγερµού και το σύνολο των συσκευών ήχησης 
συναγερµού και το σύνολο των λοιπών απαιτούµενων εντολών µε δυνατότητα 
επαύξησης της ως άνω χωρητικότητας τουλάχιστον της τάξεως του 25%. 
 
Ο κεντρικός υπολογιστής πυροπροστασίας έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες και να παρουσιάζει είτε στην οθόνη είτε στον εκτυπωτή την πλήρη 
κατάσταση του συστήµατος κάθε στιγµή. 
 
Ο κεντρικός υπολογιστής θα είναι συνδεδεµένος µε το µεγαφωνικό σύστηµα (Public 
Address) του κτιρίου, το οποίο σε περίπτωση πυρκαγιάς θα λειτουργεί κατά 
προτεραιότητα µε εντολή του κεντρικού υπολογιστή πυροπροστασίας ως σύστηµα 
παροχής οδηγιών εκκένωσης. 
 
Το σύστηµα είναι φιλικό στη χρήση, µπορεί εύκολα να προγραµµατίζεται, λειτουργεί σε 
περιβάλλον windows και autocad και επιτρέπει τη λειτουργία τύπου ’’what if ”. Το 
σύστηµα θα έχει αυτόνοµη εφεδρική πηγή ενέργειας για τουλάχιστον 48 ώρες. 
 
Το κεντρικό σύστηµα πυρανίχνευσης θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού 
εργοστασίου ειδικευµένου στην κατασκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης. Το σύστηµα 
νοείται πλήρως εγκατεστηµένο στο έργο και συνδεδεµένο µε τα δίκτυα καλωδίων 
πυρανίχνευσης και ισχύος, δοκιµασµένο και σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τα συστατικά µέρη του συστήµατος περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 
 
Πρότυπα 
 
Το σύστηµα είναι εν γένει συγκροτηµένο σύµφωνα µε το NFPA72. Ειδικότερα είναι 
σύµφωνο και  µε τα ακόλουθα πρότυπα : 
 
NFPA 71 Συστήµατα σήµανσης Κεντρικού Σταθµού-Μονάδα   προστατευοµένων 
εγκαταστάσεων. 
NFPΑ 72Α Συστήµατα σήµανσης τοπικής προστασίας. 
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NFPA 72D Προστατευτικά συστήµατα σήµανσης - Μονάδα    προστατευοµένων 
εγκαταστάσεων. 
 
Tο σύστηµα και όλα τα παρελκόµενά του  φέρουν σφραγίδα UL, για χρήση σε 
συστήµατα πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το   πρότυπο UL 864 Κεντρικές Μονάδες 
συστηµάτων Πυροπροστασίας. 
 
Το σύστηµα είναι επίσης FM Approved. 
 
Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης. 

 
Mηχανικός σχεδιασµός 
 
Ο κεντρικός πίνακας είναι εντός καταλλήλου κυτίου για επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
Το πίσω µέρος του κυτίου και η πόρτα είναι από 0.060 ατσάλι µε υποδοµή για ηλεκτρικές 
συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω µέρος. 
 
Η πόρτα φέρει κλειδαριά και τζάµι για να φαίνονται οι ενδείξεις του πίνακα. 
Το κυτίο έχει βάθος 13cm και πλάτος 60cm. Το ύψος είναι 50,66,94 ή 117 cm ανάλογα µε 
τον απαιτούµενο αριθµό πλακετών (modules). Ο κεντρικός πίνακας είναι έτσι 
κατασκευασµένος, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του, συντήρησή του και 
µελλοντική επέκτασή του. 
 
Κύκλωµα βρόγχου  
 
Ενα κύκλωµα βρόγχου παρέχεται για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε βρόγχου 
ανιχνευτών και πλακετών. Το κύκλωµα αυτό περιλαµβάνει τον δικό του 
µικροεπεξεργαστή. 
 
Το κύκλωµα βρόγχου επικοινωνεί και τροφοδοτεί όλες τις συσκευές του βρόγχου µέσω 
ενός απλού 2πολικού καλωδίου. 
 
Για τύπου CLASS A συνδεσµολογία ο βρόγχος επιστρέφει στο κύκλωµα βρόγχου έτσι 
ώστε σε περίπτωση που κοπεί το καλώδιο, το σύστηµα να λειτουργεί απρόσκοπτα. 
 
Για τύπου CLASS B συνδεσµολογίας ο βρόγχος δεν επιστρέφει και µπορούν να γίνουν 
διακλαδώσεις. Το µήκος του βρόγχου είναι µέχρι 3km. Το µέγεθος του καλωδίου είναι από 
2 x 0.8 έως 2 x 1,5 ανάλογα µε την  απόσταση. 
 
Οι συσκευές ήχησης συναγερµού και οι άλλες συµβατικές συσκευές που απαιτούν 
ξεχωριστή τροφοδοσία, αυτή παρέχεται από την κυρία µονάδα τροφοδοσίας στον κύριο 
πίνακα. Το κύκλωµα βρόγχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλους τους ανιχνευτές 
σηµειακής αναγνώρισης και  επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να διαπιστώσει 
καταστάσεις κανονικές, συναγερµού η βλάβης. 
Οι αναλογικές πληροφορίες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν γιααυτόµατο έλεγχο και 
προσδιορισµό των απαιτήσεων συντήρησης. 
Το κύκλωµα βρόγχου επικοινωνεί µε κάθε ανιχνευτή σηµειακής αναγνώρισης και κάθε 
πλακέτα µε διεύθυνση στον αντίστοιχο βρόγχοκαι επιβεβαιώνει την κανονική λειτουργία 
και κατάσταση.Επικοινωνία µε έως και 198 τέτοιες συσκευές γίνεται κάθε 6 secs ή 
λιγότερο. Μέσος χρόνος ανίχνευσης συναγερµού είναι 3secs το πολύ. 
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Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 
 
Η κεντρική µονάδα (CPU) επικοινωνεί, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις άλλες πλακέτες 
του πίνακα. Μετακίνηση, αποσύνδεση ή βλάβη οποιαδήποτε πλακέτας του πίνακα 
ανιχνεύεται και αναφέρεται από το CPU. 
 
Η κεντρική µονάδα περιλαµβάνει και εκτελεί όλα τα προγράµµατα για την απαραίτητη 
επέµβαση σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέτοια προγράµµατα είναι αποθηκευµένα 
στην µνήµη και δεν χάνονται ακόµα και στην περίπτωση διακοπής της κυρίας και 
εφεδρικής τροφοδοσίας. 
Η κεντρική µονάδα περιλαµβάνει επίσης ρολόι αληθινού – χρόνου (Real Time). 
 
∆ιάταξη πληκτρολογίου χειρισµών και ελέγχων  
 
Η διάταξη παρέχει όλα τα όργανα χειρισµών και ελέγχων που χρησιµοποιούνται από τον 
χρήστη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό όλων των παραµέτρων του 
κεντρικού πίνακα. 
Η διάταξη  περιλαµβάνει και δείχνει πληροφορίες για όλους του σηµειακούς ανιχνευτές και 
πλακέτες µε διεύθυνση. 
Ολες αυτές οι πληροφορίες είναι συσσωρευµένες στην µνήµη. 
Η διάταξη  θα περιλαµβάνει οθόνη 80 χαρακτήρων και 5 φωτεινές ενδείξεις LEDS για 
ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΒΛΑΒΗ, ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ και ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ, καθώς και πληκτρολόγιο µε 25 πλήκτρα και µε δυνατότητα να δίνει εντολές 
σ'όλες τις λειτουργίες του συστήµατος και εισαγωγής πληροφοριών. Το πληκρολόγιο έχει 
την δυνατότητα εισαγωγής 2 διαφορετικών λέξεων "κλειδιά" για να µην είναι δυνατός ο 
προγραµµατισµός ή χειρισµός από άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο. 
 

    Κύκλωµα επικοινωνίας πληκτρολογίου µε πίνακα  
 
O πίνακας διαθέτει σειριακή έξοδο RS-232 µε ταχύτητα επικοινωνίας 2.400 band. Στην 
έξοδο αυτή καταγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε µεταβολές στην κατάσταση 
του συστήµατος (συναγερµοί, βλάβες κ.λ.π) µε την ώρα και το σηµείο όπου συνέβησαν. 
Η έξοδος αυτή µπρορεί να µεταφερθεί µέσω modem σε κάποιο αποµακρυσµένο σηµείο. 
Επίσης ο πίνακας διαθέτει θύρα επικοινωνίας για σειριακό τερµατικό (CRT) και οθόνη. 
 

    Τροφοδοτικό  
 
Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σηµεία είναι ενσωµατωµένο στον 
πίνακα ελέγχου. Περιέχει τροφοδοτικά για όλες τις ανάγκες του συστήµατος καθώς επίσης 
και 3Amps, 24VDC για ηχητικές και οπτικές συσκευές. Η τροφοδοσία για αυτές τις 
συσκευές µπορεί να µεγαλώσει προσθέτοντας εφεδρικά τροφοδοτικά. 
Ολα τα τροφοδοτικά είναι σύµφωνα µε τις UL και NFPA απαιτήσεις. 
Θερµίστορς, διακόπτες ή οποιαδήποτε άλλη προστασία από υψηλό ρεύµα 
περιλαµβάνονται σ'όλες τις εξόδους. 
Το ρεύµα εξόδου είναι 220VAC 50HZ. Το τροφοδοτικό περιλαµβάνει ενσωµατωµένο 
φορτιστή για χρήση µε εσωτερικούς συσσωρευτές 23ΑΗ ή εξωτερικοί συσσωρευτές και 
φορτιστές µπορούν να συνδεθούν στο τροφοδοτικό. 
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Ειδικές περιφεριακές συσκευές 
 
Εκτυπωτής 
 
Ο εκτυπωτής παρέχει εκτύπωση καταγραφών όλων των αλλαγών της κατάστασης του 
συστήµατος και καταγράφει την ώρα και ηµέρα. Ο εκτυπωτής είναι 80 χαρακτήρων ανά 
γραµµή,  χρησιµοποιεί standard χαρτί και  είναι κατάλληλος για επιτραπέζια τοποθέτηση. 
 
Ο εκτυπωτής επικοινωνεί µε τον πίνακα πυρανίχνευσης χρησιµοποιώντας την σειριακή 
θύρα RS-232C. Η Τάση λειτουργίας του είναι 220VAC, 50HZ. 
 
CRT Τερµατικό (Οθόνη) 
 
Η οθόνη του τερµατικού δείχνει όλες τις αλλαγές της κατάστασης του συστήµατος  την 
τρέχουσα χρονική περίοδο. Η οθόνη είναι κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση. Το 
τερµατικό επικοινωνεί µε τον πίνακα πυρανίχνευσης µέσω της σειριακής θύρας RS-232C. 
 
Η επικοινωνία είναι πλήρως ελεγχόµενη. Η ισχύς της οθόνης είναι 220VAC 50HZ. 
 
Το τερµατικό περιέχει πληκτρολόγιο που  χρησιµεύει για τον προγραµµατισµό ή έλεγχο 
του συστήµατος. ∆ιάφορα πλήκτρα χρησιµεύουν για αναγνώριση συναγερµού 
(ACKNOWLEDGE), επανένταξη (RESET) και αποσιώπηση συναγερµού (SIGNAL SILENCE). 
 
Το τερµατικό µπορεί να συνδεθεί µε άλλα τερµατικά που χρησιµοποιούν άλλες οθόνες. 
 
Σύστηµα εγχρώµων γραφικών παραστάσεων. 
 
Ενα σύστηµα εγχρώµων γραφικών παραστάσεων χρησιµοποιείαι για να αποθηκεύει και να 
εµφανίζει µέχρι 3.000 οθόνες γραφικών παραστάσεων. 
 
Το σύστηµα  βασίζεται σε Η/Υ τύπου Α.Τ µε σκληρό δίσκο EGA γραφική οθόνη και 
κοντρόλ οθόνης. 
 
Η εµφάνιση οθόνης  µπορεί να εκλέγεται αυτόµατα από τον  κεντρικό πίνακα ή 
χειροκίνητα από τον χειριστή. 
 
Το σύστηµα θα µπορεί να προγραµµατιστεί για αυτόµατη αλλαγή χρωµάτων της οθόνης  
αφησβενόµενων µηνυµάτων από καθε συναγερµό ή άλλοσυµβάν του κεντρικού πίνακα. 
 
Το σύστηµα  µπορεί να αποθηκεύσει τα τελευταία 10.000 συµβάντα του κεντρικού πίνακα 
περιλαβανοµένων συναγερµών, βλαβών καθώς και αναγνωρίσεων - επανατάξεων ή άλλων 
ενεργειών του χειριστή. 
 
Σειριακοί αναγγελτήρες (επαναληπτικές ενδείξεις) 
 
Ενας επαναληπτικός πίνακας µε LED θα χρησιµοποιείται για την αναγγελία κάθε 
συναγερµού ή βλάβης του συστήµατος. Ο επαναληπτικός πίνακας επικοινωνεί µε τον 
κεντρικό πίνακα  µε την σειριακή θύρα RS232C. 
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 Κοµβίο τεστ υπάρχει στον επαναληπτικό πίνακα. 
 
Λειτουργία συστήµατος 
 
Ανίχνευση συναγερµού 
 
Οταν µία κατάσταση συναγερµού πυρκαγιάς γίνει αντιληπτή από µίααπό τις συσκευές 
ανίχνευσης του συστήµατος, οι ακόλουθες λειτουργίες θα γίνουν αµέσως: 
 
Η φωτεινή ένδειξη συναγερµού του συστήµατος αναβοσβύνει. 
Μια τοπική συσκευή ήχησης συναγερµού µέσα στον πίνακα θα ενεργοποιηθεί. 
 
Η οθόνη 80 χαρακτήρων θα δείξει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές µε τον συναγερµό 
και την θέση του. 
 
Το ανάλογο µήνυµα αλλαγής κατάστασης θα σταλεί στο CRT και στονεκτυπωτή. 
 
Ολα τα αυτόµατα προγράµµατα τα σχετικά µε το σηµείο συναγερµού, θα λάβουν χώρα 
και οι αντίστοιχες συσκευές ενδείξεων και ο ηλεκτρονόµος θα ενεργοποιηθούν. 
 
Ανίχνευση βλάβης συστήµατος. 
 
Οταν µια κατάσταση βλάβης του συστήµατος γίνει αντιληπτή, οι ακόλουθες λειτουργίες 
λαµβάνουν χώρα αµέσως. 
 
α.  Η φωτεινή ένδειξη βλάβης συστήµατος αναβοσβύνει.  
β.  ια τοπική συσκευή ήχησης συναγερµού µέσα στον πίνακα θα ενεργοποιηθεί. 
γ.  Η οθόνη 80 χαρακτήρων δείχνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές µε την 

κατάσταση  βλάβης και την θέση της.  
δ.  Πάντως, µηνύµατα συναγερµού που δεν έχουν αναγνωρισθεί  έχουν προτεραιότητα 

έναντι µηνυµάτων βλάβης και εάν ένας τέτοιος συναγερµός πρέπει να φανεί την ίδια 
ώρα, το  µήνυµα βλάβης δεν θα φανεί. 

ε.  Το ανάλογο µήνυµα θα σταλεί στο CRT και στον εκτυπωτή. 
 

Λειτουργία ∆ιακόπτη Ελέγχου. 
 
Η λειτουργία αυτή περιλαµβάνει τα εξής: 
 
∆ιακόπτης Αναγνώρισης (ΑCK/STEP) 
 
Ενεργοποίηση του παραπάνω διακόπτη του κεντρικού πίνακα σε ανταπόκριση µιας 
κατάστασης νέας βλάβης ή συναγερµού θα σιωπήσει την σειρήνα του πίνακα και οι 
φωτεινές ενδείξεις συναγερµού ή βλάβης θα σταµατήσουν να αναβοσβύνουν και θα 
παραµείνουν φωτισµένες σταθερά. Εάν επιπλέον καταστάσεις νέου συναγερµού ή βλάβης 
υπάρχουν στο σύστηµα, ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού θα προχωρήσειτην ένδειξη 
στην οθόνη στον επόµενο συναγερµό ή βλάβη και δεν θα σταµατήσει την σειρήνα ή τα 
LEDS που αναβοσβύνουν µέχρι όλες οι νέες καταστάσεις να αναγνωρισθούν. 
Νέες καταστάσεις συναγερµού φαίνονται πάντα πρώτα από τις νέες καταστάσεις βλάβης. 
Ενεργοποίηση του διακόπτη Αναγνώρισης σηµαίνει και την εµφάνιση ενός αντίστοιχου 
µηνύµατος στο CRT και τον εκτυπωτή. Νέος συναγερµός ή βλάβη θα ηχήσει και πάλι την 
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σειρήνα και όλες οι παραπάνω λειτουργίες, που περιγράφονται στις ανωτέρω 
παραγράφους επαναλαµβάνονται. 
 
∆ιακόπτης Σιώπησης Σήµατος. 
 
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει την επάνοδο στην θέση κανονικής 
λειτουργίας όλων των αντιστοίχων συσκευών ενδείξεων και ηλεκτρονόµων, µετά την 
κατάσταση συναγερµού. Η επιλογή για την σιώπηση ενδείξεων και ρελέ απ' αυτό τον 
διακόπτη είναι προγραµµατιζόµενη. 
 
∆ιακόπτης Επαναφοράς Συστήµατος. 
 
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει σ' όλες τις ηλεκτρονικά µανδαλωµένες 
συσκευές ή ζώνες, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες εξόδους και κυκλώµατα, να 
επανέλθουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 
 
Εάν υπάρξουν καταστάσεις συναγερµού µετά την ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού και 
την επαναφορά του συστήµατος στην θέση κανονικής λειτουργίας, τότε το σύστηµα θα 
επαναηχήσει τις καταστάσεις συναγερµού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. 
Το ανάλογο µήνυµα θα σταλεί στο CRT και στον εκτυπωτή. 
 
∆ιακόπτη Ελέγχου Συστήµατος. 
 
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού, ενεργοποιεί τον αυτόµατο έλεγχο όλων των 
σηµειακών ανιχνευτών του συστήµατος. Ενας τέτοιος έλεγχος θα ενεργοποιήσει το 
ηλεκτρονικό κύκλωµα κάθε ανιχνευτή σαν να επρόκειτο για κατάσταση συναγερµού. 
 
Μια αναφορά που συνοψίζει τα αποτελέσµατα του ελέγχου θα φανεί αυτόµατα στον 
πίνακα, όπως επίσης στα CRTS ή εκτυπωτές του συστήµατος. 

 
∆ιακόπτης Ελέγχου Ενδείξεων. 
 
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού θα ανάψει όλες τις φωτεινές ενδείξεις, την οθόνη και 
την τοπική σειρήνα και το σύστηµα θα επιστρέψει στην προηγούµενη κατάσταση. 
 
Βοηθήµατα Συντήρησης 
 
Η βοήθεια κατά την συντήρηση περιλαµβάνει τα εξής: 
 
Αυτόµατος Ελεγχος Ανιχνευτών 
 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει ειδικό αυτόµατο έλεγχο ανιχνευτών, ο οποίος επιτρέπει στον 
τεχνικό τον έλεγχο όλων των ανιχνευτών σηµειακής αναγνώρισης από τον κύριο πίνακα. 
 
Watch-dog Timers 
 
Για την ανίχνευση και αναφορά βλαβών στα κυκλώµατα των µικροεπεξεργαστών, µνήµης 
ή software. 
 
Εκτύπωση Ευαισθησίας. 
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Το σύστηµα  θα έχει την δυνατότητα αναφοράς, χρησιµοποιώντας τον εκτυπωτή του 
συστήµατος, της ευαισθησίας όλων των αναλογικών, σηµειακής αναγνώρισης ανιχνευτών 
στο σύστηµα. Η αναφορά ευαισθησίας θα δείχνει το  επί τοις % επίπεδο συναγερµού, 
όπου 100% είναι το σηµείοεκκίνησης συναγερµού. 
 
Εκτύπωση Κατάστασης 
 
Το σύστηµα  θα περιλαµβάνει δυνατότητα αναφοράς για την εκτύπωση της κατάστασης 
και εντολών του προγράµµατος για όλα τα σηµεία στο σύστηµα, καθώς επίσης και 
γενικών παραµέτρων του συστήµατος. 
 
Στην εκύπωση θα περιλαµβάνονται: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ/NORMAL/ΒΛΑΒΗ, ενέργεια 
επιβεβαίωσης συναγερµού, custom label assiqnments και εξισώσεις ελέγχου ανά γεγονός. 
Η εκτύπωση κατάστασης θα µπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε στιγµή και δεν θα 
αναµιγνύεται µε την κανονική λειτουργία του συστήµατος 
 
Προγραµµατισµός 
 
Το σύστηµα θα µπορεί να προγραµµατισθεί και να επεκταθεί, επί τόπου, χωρίς να 
χρειάζονται γι' αυτό ειδικά εργαλεία και χωρίς να απαιτείται η αντικατάσταση των 
κυκλωµάτων της µνήµης. 
 
Ο προγραµµατισµός θα γίνεται από το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο χειρισµών του 
πίνακα ή από το προαιρετικό πληκτρολόγιο CRT-1. 
 
Ο προγραµµατισµός των λειτουργιών θα γίνεται µε έναν ειδικό κωδικό κατά την 
τοποθέτηση του συστήµατος που θα καθορίζεται.Ο κωδικός αυτός θα µπορεί να αλλάξει 
επί τόπου, ανά πάσα στιγµή, µε έναν νέο. 
 
Ρύθµιση Ευαισθησίας 
 
Η λειτουργία αυτή θα προβλέπεται για την ρύθµιση της ευαισθησίας µέρους ή όλων των 
αναλογικών κατευθυντικών ανιχνευτών του συστήµατος από το πληκτρολόγιο τον πίνακα 
ή το πληκτρολόγιο CRT-1. 
 
Tα επίπεδα της ρύθµισης της ευαισθησίας, θα καθορίζονται από τις προδιαγραφές UC και 
θα είναι: ΥΨΗΛΗ-ΜΕΣΑΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ. 
 
Επιλογή των Παραµέτρων των Σηµείων 
 
Οι ακόλουθοι παράµετροι θα καθορίζονται για κάθε ένα από τα σηµεία του συστήµατος 
και θα παραµένουν σε µόνιµη µνήµη: 

 
-  Ταυτότητα του πελάτη µε γραφή 20 χαρακτήρων 
-  Τύπος σηµείου 
-  Προκαθορισµός λειτουργίας σηµείου εν σχέσει µε άλλα σηµεία 
-  Επιλογή ζωνών για ανιχνευτές ροής ύδατος 
-  Επιλογή αυτοεπιτηρούµενων ζωνών 
-  Επιλογή "επαλήθευσης" ζωνών 
-    Επιλογή σιωπηλών ζωνών αναγγελίας συναγερµού. 

 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc                    C04/ΣΕΑ/07/Β10 
 

Σελ. 81 από 103 

 

Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης 
 
Για τους χώρους που καλύπτονται µε αυτόνοµα συστήµατα κατάσβεσης, τοπικοί 
πίνακες κατάσβεσης θα εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες των 
συστηµάτων κατάσβεσης που ελέγχουν, και θα ενηµερώνουν λεπτοµερώς τον κεντρικό 
πίνακα του συστήµατος πυρανίχνευσης για την κατάσταση (alarms) όλων των ζωνών 
ανίχνευσης και κατάσβεσης µέσω µονάδος interface. 
Σε όλους τους χώρους αυτόµατης κατάσβεσης το σύστηµα πυρανίχνευσης θα 
προβλέπει δύο ζώνες ανίχνευσης (δύο τουλάχιστον αισθητήρια πυρανίχνευσης), την 
ζώνη Α και ζώνη Β ώστε η ύπαρξη καπνού ή πυρκαϊάς σε έναν συγκεκριµένο χώρο 
(στον χώρο εργασίας ή στο ψευδοδάπεδο κτλ.) να βεβαιώνεται από δύο ταυτόχρονα 
αισθητήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης, η οποία έπεται 
της επιβεβαίωσης της ύπαρξης καπνού στον χώρο, δεν θα προκαλείται από τυχαίο 
γεγονός ή αστοχία του συστήµατος πυρανίχνευσης. Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης θα 
είναι  ανιχνευτές  τύπου φωτοηλεκτρικού ή ιονισµού ή θερµοδιαφορικού.  
 
Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήµατος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση 
του συστήµατος πυρόσβεσης θα γίνεται αυτοµάτως, µέσω του τοπικού πίνακα ελέγχου 
ο οποίος θα εγκατασταθεί εκτός του προστατευόµενου χώρου. Η ύπαρξη προσωπικού 
(όχι µόνιµη) εντός των ανωτέρω χώρων επιβάλει επιπλέον, την εγκατάσταση διάταξης, 
για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος πυρόσβεσης, η οποία θα είναι 
άµεση χωρίς επιβεβαίωση, αφού η εντολή δίνεται από τον άνθρωπο. 
 
Η ενεργοποίηση θα συνοδεύονται µε ηχητικό σήµα και µε φωτεινή  ένδειξη  ‘’STOP’’ 
που θα αποτρέπει την είσοδο ατόµων στον κατακλυσµένο χώρο. (Θα έχει προηγηθεί 
ένα ηχητικό σήµα προειδοποίησης όταν η µία ζώνη πυρανιχνευτών έχει δώσει σήµα 
‘’φωτιά’’ από την σειρήνα συναγερµού). Τα παραπάνω θα εκτελούνται αυτοµάτως από 
τον πίνακα ελέγχου, όταν το σύστηµα θα είναι στην κατάσταση ‘’ΑΥΤΟΜΑΤΟ’’. Εάν το 
σύστηµα θα είναι σε κατάσταση ‘’ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ’’, η κατάκλιση του χώρου θα γίνεται µε 
την επέµβαση ατόµου, µέσω χειροδιακόπτη, ο οποίος θα ευρίσκεται έξω από την κυρία 
είσοδο του προστατευοµένου χώρου. 
 
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σχεδιασµένος µε την τελευταία ηλεκτρονική 
τεχνολογία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων τύπου SMD. 
 
Θα είναι χωνευτός η επίτοιχος, σε µεταλλικό ερµάριο και συναρµολογηµένος στο 
εργοστάσιο κατασκευής του, θα περιέχει δε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό και 
κυκλώµατα ελέγχου. 
 
Ολοι οι διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες  LΕD  θα διαθέτουν ενδεικτικές επιγραφές 
τοποθετηµένες έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατές. 
 
Ο πίνακας θα διαθέτει από δύο έως οκτώ ζώνες, ανάλογα µε την έκδοσή του, και θα 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία : 
 
α.  Εξόδους ζωνών 
β.  Στοιχείο ελέγχου βλάβης  
γ.  Στοιχείο τροφοδοσίας 
δ.  Συσσωρευτές εφεδρείας 
 
ΕΞΟ∆ΟΙ ΖΩΝΩΝ  (Zone Module) 
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Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει εξόδους ζωνών.  Η κάθε έξοδος ζώνης τροφοδοτεί µε 
ζεύγη αγωγών τα αισθητήρια ανίχνευσης και συναγερµού και εξωτερικά φέρει τις 
παρακάτω ενδείξεις: 
 
Ενδειξη Συναγερµού (Alarm) 
Η λυχνία ανάβει όταν δοθεί συναγερµός της αντίστοιχης ζώνης. 
 
Ενδειξη Βλάβης (Fault) 
Η λυχνία ανάβει σε Περίπτωση βλάβης της ζώνης ανίχνευσης (διακοπή καλωδίωσης, 
γειωµένη γραµµή ανιχνευτή, βραχυκύκλωµα). 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Fault 
Module) 
Το στοιχείο είναι µια αυτοδιαγνωστική διάταξη των εσωτερικών και εξωτερικών 
κυκλωµάτων ολοκλήρου του συστήµατος πυρανίχνευσης. 
 
Συγκεκριµένα ελέγχει ηχητικά και οπτικά και ενηµερώνει για τις παρακάτω πιθανές 
βλάβες : 
α.  Ελεγχος Συσσωρευτών.  ∆ιακοπή καλωδίωσης προς συσσωρευτές. 
β.  Ελεγχος ∆ΕΗ.  Ο πίνακας δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα πόλης 220 VΑC. 
γ.  Ελεγχος Γειωµένου Αγωγού.  Καλωδίωση ζώνης ανίχνευσης γειωµένη. 
δ.  Ελεγχος Τροφοδοσίας (Supply).  Βλάβη στην διάταξη τροφοδοσίας. 
ε.  Ελεγχος Ζωνών.  ∆ιακοπή, βραχυκύκλωµα βρόγχου ανίχνευσης. 
στ.  Ελεγχος Κουδουνιών Συναγερµού – Εντολής.   
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 
 
Το στοιχείο παρέχει γενικές ηχητικές και οπτικές ενδείξεις σε περίπτωση: 
Α.  Συναγερµού (alarm) ζώνης ανίχνευσης. 
Β. Βλάβης (fault) στις καλωδιώσεις ζωνών ανίχνευσης και κουδουνιών συναγερµού 
και ενεργοποίησης του στοιχείου ελέγχου βλαβών µε µια η περισσότερες βλάβες. 
 
Το στοιχείο ελέγχου διαθέτει βοµβητή (buzzer) και κουδουνι συναγερµού (bell) για 
την ηχητική ειδοποίηση συναγερµού ενώ η οπτική ένδειξη παραµένει µέχρι 
επαναφοράς του πίνακα πυρανίχνευσης σε ηρεµία. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (Supply Module) 
Το στοιχείο περιλαµβάνει τις παρακάτω βαθµίδες : 
• Μετασχηµατιστή υποβιβασµού της τάσης πόλης (220 V AC  - 24 V AC). 
• Ανόρθωση (24 V.) 
• Σταθεροποίηση – εξοµάλυνση. 
• Αυτόµατη φόρτιση συσσωρευτών κλειστού τύπου µέσω φορτιστή. 
• Ηλεκτρονικού κυκλώµατος αλλαγής από κυρία σε εφεδρική τροφοδοσία 
 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ 
Οι συσσωρευτές θα βρίσκονται µέσα στο µεταλλικό ερµάριο του πίνακα 
πυρανίχνευσης.  Θα είναι επαναφορτιζόµενες ξηρές µπαταρίες, τύπου που δεν 
απαιτείται συντήρηση και θα έχουν την ικανότητα σε περίπτωση διακοπής της τάσης 
του δικτύου να τροφοδοτήσουν πλήρως το σύστηµα επί 30 ώρες σε κατάσταση 
ηρεµίας και επί 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερµού. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
Ηλεκτρικοί µηχανισµοί δικτύου πυρανίχνευσης 
 
Μηχανισµός ελέγχου-παρακολούθησης (Monitor Module) 
 
Ο µηχανισµός ελέγχου χρησιµοποιείται για να συνδέονται ελεγχόµενες ζώνες 
συµβατικών συσκευών ή κυκλωµάτων (Συσκευές µε ξηρά επαφή περιλαµβανοµένων 
ανιχνευτών καπνού µε τέσσερα καλώδια) σ'ένα από τους βρόγχους σήµανσης. 
  
Ο µηχανισµός ελέγχου τοποθετείται σε ηλεκτρολογικό κουτί τετράγωνο 4" ιντσών και 
2-1/8" ίντσες βάθος.  
 
Η συµβατική ζώνη µπορεί να καλωδιώθει για λειτουργία Style D ή Style B (Style 6 ή 
Style 4). 
 
Ο µηχανισµός ελέγχου περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την 
τοποθέτηση εσωτερικού κωδικού ταυτότητας που ο πίνακας χρησιµοποιεί για να 
αναγνωρίσει τον τύπο της συσκευής.  
 
Η µονάδα έχει φωτεινή ένδειξη LED το οποίο αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες 
ηρεµίας και δείχνει ότι ο σταθµός αναγγελίας λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε 
τον πίνακα. 
 
Μηχανισµός εντολών (Control Module) 
 
Ο µηχανισµός εντολών  συνδέεται µε συµβατικά κυκλώµατα συσκευών αναγγελίας 
24VDC (ηχητική/οπτική ένδειξη), fire dampers ή µηχανισµούς απελευθέρωσης θυρών 
και η εντολή  δίνεται από κάποιο βρόγχο σήµανσης. 
 
Ο µηχανισµός εντολών τοποθετείται σε ηλεκτρολογικό κουτί τετράγωνο 4" ιντσών και 
 2 - 1/8" ιντσών βάθος.  
Το κύκλωµα αναγγελίας µπορεί να συνδεθεί για λειτουργία style Z ή style Y. 
 
Ο µηχανισµός εντολών µπορεί να συνδεθεί και σαν ένας ηλεκτρονόµος.  
 
Η ισχύς για το πηνίο του µπορεί να δοθεί από το βρόγχο σήµανσης για την µείωση της 
απαιτούµενης καλωδίωσης. 
 
Η ισχύς για τις ηχητικές/οπτικές ενδείξεις δίνεται από ένα ξωχωριστό βρόγχο από τον 
κεντρικό πίνακα. 
 
Ο µηχανισµός εντολών περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την 
τοποθέτηση εσωτερικού κωδικού ταυτότητος (διεύθυνσης) που ο πίνακας χρησιµοποιεί 
για την αναγνώριση του τύπου της συσκευής. 
 
Η µονάδα έχει φωτεινή ένδειξη LED το οποίο αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες 
ηρεµίας και φανερώνει ότι ο µηχανισµός εντολών λειτουργεί και βρίσκεται σε 
επικοινωνία µε τον πίνακα. 
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Μηχανισµός αποµόνωσης (Isolator Module) 
 
Ο µηχανισµός αποµόνωσης χρησιµοποιείται για να αποµονώνει βραχυκυκλώµατα στο 
βρόγχο σήµανσης και να περιορίζει τον αριθµό των µηχανισµών ή ανιχνευτών που 
αδρανοποιούνται από βραχυκύκλωµα γραµµής.  
Οταν παρουσιαστεί ένα βραχυκύκλωµα ο µηχανισµός αποµόνωσης αυτοµάτως θα 
ανοίξει το κύκλωµα του βρόγχου σήµανσης. Οταν το βραχυκύκλωµα αποκατασταθεί οι 
µηχανισµοί αποµόνωσης αυτοµάτως θα επανασυνδέσουν το αποµονωµένο τµήµα του 
βρόγχου σήµανσης. 
 
Ο µηχανισµός αποµόνωσης δεν απαιτεί κωδικό ταυτότητος αν και κάθε ένας ηλεκτρικά 
περιορίζει την χωρητικότητα του βρόγχου ανίχνευσης κατά δύο κωδικούς ταυτότητος. 
 
Ο µηχανισµός αποµόνωσης τοποθετείται σε ηλεκτρολογικό κουτί 4" βάθους και 
περιλαµβάνει ένα LED το οποίο αφεσβήνει όταν ο µηχανισµός λειτουργεί και ανάβει 
συνεχώς όταν έχει υπάρξει βραχυκύκλωµα και έχει αποµονωθεί. 
 
Αποµανδαλωτές θυρών 
 
Ηλεκτρικοί αποµανδαλωτές θυρών 
 
Ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυρών 
Αυτοί τοποθετούνται σε όλες τις πόρτες µεταξύ διαφορετικών πυροδιαµερισµάτων ή 
καπνοδιαµερισµάτων οι οποίες σε κανονική περίοδο λειτουργίας του χώρου, πρέπει να 
παραµένουν ανοιχτές. 
 
 Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς µέσα στον χώρο διακόπτεται η παροχή ρεύµατος 
στους ηλεκτροµαγνήτες και οι πόρτες απελευθερώνονται αυτοµάτως, ώστε να κλείσουν 
ελεύθερα µέσω δικού τους µηχανισµού.  
 
Οι ηλεκτροµαγνήτες ελέγχονται από τους βρόχους πυρανίχνευσης, µέσω µηχανισµών 
εντολών (control modules) µέσω των οποίων έχουν και συγκεκριµένη διεύθυνση. 
 
Οι ηλεκτροµαγνήτες  θα λειτουργούν µε συνεχή τάση 24 V/0,068Α. Εκτός από την 
αυτόµατη λειτουργία τους θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργούν και χειροκίνητα ή 
ποδοκίνητα. 
 
Εγκαθίστανται τρεις τύποι ηλεκτροµαγνητών συγκράτησης ανάλογα µε τη θέση τους 
ως προς τα περιβάλλοντα δοµικά στοιχεία: επίτοιχοι, επιδαπέδιοι και χωνευτοί στον 
τοίχο. 
   
Οι ηλεκτροµαγνήτες θυρών θα είναι πλήρως συνδεδεµένοι µε τα δίκτυα καλωδίων 
δοκιµασµένοι και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
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Κώδωνες – Φωτεινές σηµάνσεις 
 
Συσκευές φωτεινής ένδειξης 
 
Φωτεινός επαναλήπτης 
 
Ο φωτεινός επαναλήπτης χρησιµοποιείται συνδεδεµένος παράλληλα µε τον ανιχνευτή 
για την έγκαιρη οπτική αναγνώριση σήµατος συναγερµού που έχει δοθεί από τον 
ανιχνευτή. 
Τοποθετείται µε την βοήθεια δύο κοχλίων απευθείας σε πλαίσιο πόρτας ή σε τοίχο. 
Περιλαµβάνει µια φωτοδίοδο λυχνία LED, ενώ οι κλέµµενς σύνδεσης της καλωδίωσης 
είναι χωρίς βίδες. 
Επίσης µπορεί να εξυπηρετήσει  έως και τέσσερις συνολικά ανιχνευτές. 

 
Λειτουργικές απαιτήσεις : 
 
α)  Τάση λειτουργίας   : 2,7-3,6 V DC 
β)  Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : 6.5 mΑ 
γ)  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : -10º έως 60º C 
δ)  Σχετική υγρασία   : Μέγιστη 93% 
ε)  Κατασκευή                                    :          Ισχυρό πλαστικό 
ζ)  Συνδεσµολογία                              :         ∆ιπολικός βιδωτός ακροδέκτης 

 
Φωτιστικό σώµα µε ένδειξη STOP 
 
Χρησιµοποιείται για την οπτική ένδειξη του σήµατος συναγερµού που έχει δοθεί από 
τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης, προκειµένου να µην εισέλθουν άτοµα στον 
κατακλιζόµενο µε αέριο χώρο. 
 
Το φωτιστικό είναι κατασκευασµένο για επίτοιχη τοποθέτηση και φέρει ένδειξη STOP. 
Σε περίπτωση ενεργοποιήσεως του συστήµατος κατασβέσεως ανάβει η εσωτερική 
λυχνία και γίνεται εµφανής η ένδειξη STOP. 
 

Χαρακτηριστικά συσκευής:  
 
Κατανάλωση ρεύµατος : 500mA 
Τάση λειτουργίας  : 24VDC 
Χρώµα    : Κόκκινο 
Χρήση    : Εσωτερική 
 
 

Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 
 
Συσκευές ηχητικής ένδειξης 
 
Κουδούνι προσυναγερµού 
 
Χρησιµοποιείται για την ηχητική ένδειξη του σήµατος προσυναγερµού για τους χώρους 
µε αυτόνοµη κατάσβεση µε CO2, ώστε να ειδοποιείται το προσωπικό για εκκένωση 
τους. 
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Αποτελείται από το κουδούνι, το σφυράκι, τον κινητήρα συνεχούς ρεύµατος που κινεί 
το σφυράκι και το ηλεκτρολογικό κουτί. 
 
Χαρακτηριστικά συσκευής-Λειτουργικά στοιχεία:  

 
∆ιάµετρος κουδουνιού 150-250mm 
85dB  στα  3 πόδια, 30mA 
Επίτοιχη τοποθέτηση. 
Τάση λειτουργίας 24 VDC 
Ελάχιστη τάση εκκίνησης λειτουργίας: 12 VDC 
Υλικό κουδουνιού και σφύρας: χάλυβας  
 

Ο κινητήρας είναι πλήρως ενσωµατωµένος µέσα σε βάση από χυτό αλουµίνιο. 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds. 

 
Συσκευές φωτεινής και ηχητικής ένδειξης 
 
Σειρήνα συναγερµού µε ενσωµατωµένο flash συµβατικού τύπου 
 
Χρησιµοποιείται για την ηχητική και οπτική ένδειξη του σήµατος συναγερµού. 
Αποτελείται από το µεγάφωνο µε όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία παραγωγής 
της κατάλληλης ηχητικής συχνότητας και το ενσωµατωµένο στο µέσον της  φλας. 
Η συσκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3 και είναι 
πλήρως εξελιγµένης συµβατικής µορφής.  
 
 
Χαρακτηριστικά συσκευής-Λειτουργικά στοιχεία:  
 
- ∆ιακριτικό σχήµα χαµηλού προφίλ, που ακουστικά είναι λίαν αποδοτικός 

παράγοντας, υψηλή ένταση σε χαµηλά επίπεδα ρεύµατος: 
800Hz συνεχής τόνος, 103dB (A) στο 1 µέτρο, 18mA 
2400Hz συνεχής τόνος, 106dB (A) στο 1 µέτρο, 21mA 

 
- Eνσωµατωµένος εξασθενητής, που µειώνει την ένταση κατά 15dB (A) και το ρεύµα 

κατά 10mA 
 
- Ευρυγώνια, οµοιόµορφη διασκόρπιση του ήχου, εξασφάλιση καλής ακουστικής προς 

όλες τις κατευθύνσεις 
 
- Επίτοιχη τοποθέτηση 
 
- Κατασκευή από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εµφάνιση και αντίσταση στα 

κτυπήµατα. Χρώµα κόκκινο ή λευκό. 
 
- 15-33V τάση λειτουργίας 
 
- Στερεά κατασκευή µε στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόµενα από ζηµιά κατά 

την εγκατάσταση 
 
- Θερµοκρασία λειτουργίας από -300 έως +700C, για συµβατικές σειρήνες 
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- Υγρασία 93% στους 550C. 
 
- Οι ήχοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των BS 5839 
 
- Προστασία IP66 
 
- ∆υνατότητα ρύθµισης κατά την εγκατάσταση 14 διαφορετικών συνδυασµών τόνων, 

επιλεγόµενων µέσω ενσωµατωµένων διακοπτών DIP. 
 
- Οι ήχοι και του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι πολωµένοι 
 
- Η ένταση του ήχου της σειρήνας και το ρεύµα είναι ανάλογα µε τον επιλεγέντα ήχο. 

Οι τυπικές εντάσεις είναι 100-106dB (Α) στο 1 µέτρο, µε ρεύµα 14-21mA 
 
- Το φλας, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στο µέσο της σειρήνας θα είναι ισχύος 

0.6W. 
Τα χαρακτηριστικά του θα είναι: 
Ρυθµός φλας, µία φορά ανά 1.5secs 

- Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος 25mA στα 24V 
- Mεγάλη επιφάνεια φλας για µέγιστη ορατότητα 
 
Το υλικό θα είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους οργανισµούς: UL, FM, Vds ή άλλους 
ισοδύναµους ευρωπαϊκούς. 

 
Σειρήνες συναγερµού συµβατικού τύπου 
 
Χρησιµοποιείται για την οπτική και ηχητική ειδοποίηση σήµατος συναγερµού που έχει 
δοθεί από ανιχνευτές που καλύπτουν χώρους µε προστασία αυτόµατης κατάσβεσης. 
Ενεργοποιείται αυτόµατα από την κεντρική µονάδα και ειδοποιεί ευκρινώς το 
προσωπικό να µην εισέλθει στον υπόψη χώρο. 
Η ηχητική ένδειξη δίνεται από κατάλληλο βοµβητή και η οπτική λυχνία φθορίου µέσω 
διαφανούς φύλλου πλαστικού όπου αναγράφεται η λέξη «GAS». Η ηχητική και οπτική 
ένδειξη αναβοσβήνουν µε συχνότητα 1:1. 
Τα ηλεκτρικά καλώδια, η λυχνία φθορίου και η µια ασφάλεια υπερέντασης είναι 
προσιτά µε το άνοιγµα της πόρτας του κουτιού της ένδειξης. 
Είναι δυνατόν τα καλώδια να οδηγηθούν στο εσωτερικό του κουτιού από το πίσω 
µέρος ή το πάνω. 

Λειτουργικές Απαιτήσεις : 
α) Τάση λειτουργίας    : 18-33 V DC 
β) Ένταση ρεύµατος (Μέγιστη) : 0,1 Α/1 W 
γ) Ισχύς λυχνία φθορίου  :  6W 
δ) Φωτεινή ένταση   : 150 Lm 
ε) Συχνότητα αφής –σβέσης  : 1HΖ 
στ) Ηχητική ένταση   : 80 dB σε απόσταση 1m 
ζ)  Ηχητική συχνότητα  : 2500HZ 
η) Θερµοκρασία λειτουργίας  : -1οC έως 50οC 
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ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  
 
Αυτόνοµο Σύστηµα Κατάσβεσης µε INERGEN πιέσεως  λειτουργίας 
200/300bar. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το Σύστηµα Πυρόσβεσης INERGEN αποτελείται από : 

 

• Υλικό πυρόσβεσης 
• Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης 
•   Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας 
•   Συσκευή ένδειξης περιεχοµένου INERGEN 

•   Σύστηµα ενεργοποίησης 
•   Λάστιχα υψηλής πίεσης 
•   Συλλέκτη µε βαλβίδες αντεπιστροφής  
•   Μειωτή πίεσης 
•   ∆ίκτυο σωλήνων διανοµής  
•   Ακροφύσια καταιονισµού 

 

Όλος αυτός ο εξοπλισµός συνδέεται έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα πλήρες, 
λειτουργικό και ασφαλές πυροσβεστικό σύστηµα. 

Το σύστηµα αυτό είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Οργανισµών της Γερµανίας (VdS) και το υλικό πυρόσβεσης σύµφωνο µε τις 
προδιαγραφές NFPA 2001 για τα “Πυροσβεστικά Συστήµατα µε Καθαρά Πυροσβεστικά 
Υλικά”. Όλος ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να φέρει πιστοποιητικά VdS ή 
άλλου ισοδύναµου οργανισµού. 

Το καθαρό πυροσβεστικό υλικό INERGEN είναι γνωστό σαν IG541 στο NFPA 2001 
καθώς επίσης και σαν 52.40.08 στις προδιαγραφές VdS. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Το INERGEN είναι φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό αέριο, αφού είναι µίγµα 
φυσικών αερίων που βρίσκονται στην ατµόσφαιρα όπως Άζωτο, Αργόν και ∆ιοξείδιο 
του Άνθρακα. Το INERGEN δεν καταστρέφει το Όζον, δεν δηµιουργεί αύξηση 
θερµοκρασίας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισµού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά 
φαινόµενα. 

Το INERGEN χρησιµοποιείται σε Συστήµατα Πυρόσβεσης Ολικής Πλήρωσης, τα οποία 
απαιτούν ειδικό µηχανολογικό σχεδιασµό. Όταν σχεδιαστεί σωστά είναι κατάλληλο για 
κατηγορίες φωτιάς  A, B και C αφού µειώνει την περιεκτικότητα Ο2 σε επίπεδα 
χαµηλότερα απ’ αυτά που συντηρούν τη φωτιά ενώ συγχρόνως επιτρέπει τις ζωτικές 
λειτουργίες του ανθρώπου. 

Μερικές τυπικές εφαρµογές είναι : 

• Χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Χώροι αρχείων 
• Χώροι µε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό 
• Χώροι µε εξοπλισµό ελέγχου 
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• Χώροι συνήθως κατοικηµένοι ή και όχι κατοικηµένοι µε πολύ ευαίσθητο 
ή  αναντικατάστατο ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

Tο INERGEN έχει επίσης ελεγχθεί από το FMRC για την ικανότητά του αδρανοποίησης 
εκρηκτικών µιγµάτων και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το INERGEN σε συγκεντρώσεις 
µεταξύ 40% και 50% είναι κατάλληλο για αδρανοποίηση µιγµάτων Προπανίου/Αέρα και 
Μεθανίου/Αέρα. 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή-προµηθευτή των συστηµάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστηµα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό 
ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρµοσµένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας.  

Σηµειώσεις : 
1) Τα συστήµατα  INERGEN 200 BAR χρειάζονται ανεξάρτητη  

φιάλη πιλότο  27 lt/200 Bar για συστήµατα   21-40   φιάλες 
           80 lt/200  Bar για συστήµατα  41-250 φιάλες  
 
2) Τα συστήµατα  INERGEN 300 BAR χρειάζονται ανεξάρτητη  

φιάλη πιλότο    8 lt/200 Bar  για συστήµατα      2-40   φιάλες 
           27 lt/200  Bar για συστήµατα    41-100 φιάλες  
           80 lt/200  Bar για συστήµατα  101-250 φιάλες 

Οταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό 
ενεργοποιητή αυτός ανοίγει µηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και 
απελευθερώνεται το INERGEN .Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήµατος ανοίγουν µε 
πνευµατικούς ενεργοποιητές µέσω κατάλληλης γραµµής πνευµατικού ελέγχου 
χρησιµοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου. 

Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που 
δηµιουργείται όταν απελευθερώνεται το INERGEN.Οι κύλινδροι εύκολα µετακινούνται 
και το σύστηµα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήµατος ηλεκτρικής και 
πνευµατικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση 
αερίου. 

Ενδεικτικό σύστηµα: TOTAL WALTHER FEURSCHUTZ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Υλικό Πυρόσβεσης INERGEN 
 

Το INERGEN είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του NFPA 2001 και έχει αυστηρά 
καθορισµένη σύσταση ως εξής : 

• N2       52 ± 4% 
• Ar       40 ± 4% 
• CO2 8,0 ± 1% 
• περιεκτικότητα σε νερό κατά µέγιστο 0,005% κατά βάρος. 

Αποθηκεύεται σε πίεση 200 ή 300 Βar στους 15
ο
C. 
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 Kύλινδρος/οι  αποθήκευσης
 

Το INERGEN αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς ραφή κύλινδρους, οι οποίοι µπορούν 
να ξαναγεµιστούν, είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την οδηγία 
84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου TUV Γερµανίας, 
Stoomweeren Ολλανδίας, SDM Γαλλίας, Aspagar Βελγίου ή άλλου ισοδύναµου 
οργανισµού ελέγχου. 

 

Τεχνικά στοιχεία  

Πίεση δοκιµής :   300 bar 450 bar 
Πίεση πλήρωσης :   200 bar 300 bar 
Χωρητικότητα :   80 LT /16,8Νm3 ή 

23,6kg 
    67 LT /14,1Νm3 ή 
19,7kg 
    40 LT /  8,4Νm3 ή 
11,8kg 
    27 LT /  5,6Νm3 ή   
7,9kg 

80LT/23,6Νm3 ή 
33,15kg 

 

   

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
 

 

Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόµατη λειτουργία που µπορεί να ενεργοποιηθεί 
ηλεκτρικά, πνευµατικά ή χειροκίνητα. Φέρει σύνδεση ελέγχου για µέτρηση πίεσης και 
λήψη δείγµατος INERGEN για αναλύσεις. Είναι εφοδιασµένη µε δίσκο θραύσης που 
λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης. 

Τεχνικά στοιχεία 

    200 bar 300 bar 
Ονοµαστική διάµετρος :   12 mm 12 mm 
Πίεση λειτουργίας :   200 bar / 150C 300 bar / 150C 
Ασφάλεια υπερπίεσης :   270 bar 380 bar 
min. πίεση ελέγχου :   100 bar   80 bar 
max. πίεση 
λειτουργίας 

:   240 bar 360 bar 

Υλικά κατασκευής   

Σώµα :   ορειχάλκινο oρειχάλκινο 
 

Συσκευή ένδειξης περιεχοµένου INERGEN

 

 

Tο περιεχόµενο του κυλίνδρου INERGEN ελέγχεται µε µανόµετρο µε ένδειξη 0 - 300 
bar, για συστήµατα 200 Bar ή 0-400 για συστήµατα  300 Βαr, το οποίο τοποθετείται 
στην ειδική θέση ελέγχου της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας του κυλίνδρου. Η 
τοποθέτηση ή αποµάκρυνση του µανόµετρου γίνεται χωρίς την απώλεια αερίου. 
 

Σύστηµα ενεργοποίησης
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Η απελευθέρωση του INERGEN από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται µε 
ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιµοποιώντας ηλεκτροµηχανικό 
ενεργοποιητή µε τάση λειτουργίας 24 VDC. 
Όταν υπάρχει εγκατάσταση µε περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα 
του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται µε χρήση ηλεκτροµηχανικού 
ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν µε χρήση πνευµατικών 
ενεργοποιητών και γραµµής πνευµατικού ελέγχου. Το αέριο του πνευµατικού 
συστήµατος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό. 

         Τεχνικά στοιχεία 

Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής  

Τάση λειτουργίας :   24 VDC 
Ισχύς :   15 W 
Bαθµός προστασίας :   ΙΡ 65 

 
Υλικά κατασκευής :   Σώµα - κόκκινος ορείχαλκος 

    Η/Μ - ανοξείδωτος  χάλυβας,  
              πλαστικοποιηµένος 

Πνευµατικός 
Eνεργοποιητής 

(ενσωµατωµένος στη βαλβίδα 
ταχείας λειτουργίας) 

Ελάχιστη πίεση 
λειτουργίας 

:   100 Bar 

Yλικά κατασκευής :   ορείχαλκος 
 

Λάστιχα υψηλής πίεσης
 

Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήµατος µέσω εύκαµπτων σωλήνων 
υψηλής πίεσης µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

Τεχνικά στοιχεία 

   200 bar    300 bar 
Ονοµαστική διάµετρος :   10 mm :   12 mm 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   240 bar :   360 bar 
Πίεση δοκιµής :   480 bar :   700 bar 
Υλικό κατασκευής :Συνθετικό λάστιχο      

 Γαλβανισµένος χάλυβας 
: Συνθετικό λάστιχο 
Γαλβανισµένος χάλυβας 

 
Στα συστήµατα των 300 Βar στην έξοδο κάθε λάστιχου υψηλής πίεσης πριν την 
σύνδεση µε τη βαλβίδα αντεπιστροφής του συλλέκτη τοποθετείται µειωτής 
πίεσης DN12 για υποβιβασµό  300/200 Bar 
Yλικό :Ορείχαλκος 

 

Συλλέκτης µε βαλβίδες αντεπιστροφής
 

Εάν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται 
µε τους εύκαµπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη µέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα να µετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η 
λειτουργία του συστήµατος. Ο συλλέκτης πλήρης µε τις βαλβίδες αντεπιστροφής. 
∆ιατίθεται σε διάµετρο DN 50  και µε ικανότητα να δεχτεί έξι (6) ή εννέα (9) 
κυλίνδρους. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής που δεν χρησιµοποιούνται κλείνονται µε 
ειδικές τάπες. 

      Τεχνικά στοιχεία 
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Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   240 bar 
Πίεση δοκιµής :   320 bar 
Υλικό κατασκευής :  Συλλέκτης από γαλβανισµένο 

χάλυβα 
   Βαλβίδες αντεπιστροφής  
 από ορείχαλκο 

 

Μειωτής πίεσης φλαντζωτός
 

 

Συσκευή που τοποθετείται µεταξύ του κυλίνδρου και του δικτύου σωλήνων ή µεταξύ 
συλλέκτη και δικτύου σωλήνων για σύστηµα ενός ή περισσοτέρων κυλίνδρων 
αντίστοιχα, και χρησιµεύει για τον υποβιβασµό της πίεσης του INERGEN από 200 bar 
που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαµηλώτερα στο δίκτυο σωλήνων. 

Τεχνικά στοιχεία 

Ονοµαστική διάµετρος      :    2″ ή  3″ 
∆ιάµετρος οπής µείωσης 
ροής 

:    3 mm - 35 mm / 2″ 
   20 mm - 56 mm / 3″ 

Υλικό κατασκευής :  Γαλβανισµένος χάλυβας, 
ορείχαλκος 

 
Μειωτής πίεσης για σύστηµα µίας φιάλης 

∆ιάµετρος οπής µείωσης 
ροής 

:    1 mm - 5 mm  

Υλικό κατασκευής :    ορείχαλκος 
 

∆ίκτυο σωλήνων διανοµής
 

 

Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τµήµατα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις 
παρακάτω απαιτήσεις : 

Από κυλίνδρους έως µειωτή πίεσης 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   240 bar 
Πίεση δοκιµής :   320 bar 
Τυποποίηση       :   Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 
Υλικό :   st 35.8-III 

Από µειωτή πίεσης έως ακροφύσια 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   60 bar 
Πίεση δοκιµής :   80 bar 
Τυποποίηση       :   Με ραφή κατά DIN 2458/1626 / st 

37.0  
    Φ15 - 50mm 
    Χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 
37.0 
    Φ>DN 50 

Υλικό :   st 37.0 killed 
 

Οι απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα θα είναι τουλάχιστον : 

Από κυλίνδρους έως µειωτή πίεσης 
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Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   240 bar 
Πίεση δοκιµής :   320 bar 
Τυποποίηση       :   ANSI B16.11 
Υλικό :   A105/AStM (C21) 

Από µειωτή πίεσης έως ακροφύσια 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας :   60 bar 
Πίεση δοκιµής :   80 bar 
Τυποποίηση       :   GTW / DIN 2950 
Υλικό :   GTW 40-05 

 

Ακροφύσια καταιονισµού
 

 

Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του 
συστήµατος να επιτυγχάνονται οµοιόµορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασµού του Ο2 και 
CO2. 

Τεχνικά στοιχεία 

Ονοµαστική διάµετρος      :   1/2″ ή  1″ 
Εφαρµογή :   Ολική πλήρωση  
Υλικό  :   ορείχαλκος 
Κάλυψη µεγίστη :   30 m2 για δωµάτιο ως 5 m ύψος 

Τα ακροφύσια έχουν οπές ανάλογα µε την επιθυµητή παροχή σε συνάρτηση µε την 
πίεση λειτουργίας. 
Οι οπές για τους δύο τύπους των ακροφυσίων είναι : 

 1/2″ :   από 3 mm ως 10 mm 
   1″ :   από 11 mm ως 20 mm 

Τα ακροφύσια φέρουν σφραγίδα µε τη διάµετρο της οπής (orifice size). 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει για µια προεπιλογή των δικτύων διανοµής ή για έλεγχο 
υπαρχόντων δικτύων. 

qG  :  ειδική παροχή αερίου σε Nm3/min 
DN :  ονοµαστική διάµετρος σε mm 
 

qG DN 

14  15 
24,5  20 
45,5  25 
87,5  32 
119  40 
216  50 
398  65 
698  80 

 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
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Για ιδιαίτερα στεγανούς χώρους όπου πιθανόν να απαιτηθεί εξαερισµός για ελάττωση 
της πίεσης που θα δηµιουργηθεί λόγω καταιονισµού µεγάλων ποσοτήτων INERGEN, η 
ελάχιστη αναγκαία επιφάνεια για φυσικό εξαερισµό προσδιορίζεται µε έναν από τους 
δύο απλοποιηµένους τύπους : 

A
M

p

I G
=

∗ 7 8 8

∆
             ή             

A
V

p
=

∗ 2 0

∆
 

 
όπου           Α  =  Επιφάνεια φυσικού αερισµού σε cm2 
                ΜΙG  =  ρυθµός καταιονισµού INERGEN σε kg/sec 
                   V =  ρυθµός καταιονισµού INERGEN σε  m3/sec 
                 ∆p =  επιτρεποµένη αύξηση πίεσης σε  mbar 

Στους παραπάνω τύπους θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι µέγιστες τιµές του MIG και 
V. 
Η τιµή του ∆p εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής και πάντοτε πρέπει να ζητείται 
η συµβουλή του αρχιτέκτονα που έχει προδιαγράψει την κατασκευή. Αν δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία τότε να θεωρείται  ∆p = 1 mbar. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ  ΧΩΡΟΥ 

 

Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. 
Για το λόγο αυτό ανοίγµατα εξαερισµού, κλιµατισµού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν 
από τον καταιονισµό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να 
προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα INERGEN για αντιστάθµιση των διαρροών. 
Κάθε αλλαγή στον προστατευµένο χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου 
θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’όψη για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος. 
 
Αυτόνοµο Σύστηµα Κατάσβεσης µε CO2. 
 
Το Σύστηµα Πυρόσβεσης CO2 αποτελείται από τα εξής επιµέρους υλικά: 

  
- Υλικό πυρόσβεσης 
- Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης 
- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας 
- Σύστηµα ενεργοποίησης 
- Λάστιχα υψηλής πίεσης 
- Συλλέκτη µε βαλβίδες αντεπιστροφής  
- ∆ίκτυο σωλήνων διανοµής  
- Ακροφύσια καταιονισµού 
 

Όλος αυτός ο εξοπλισµός συνδέεται έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα πλήρες, λειτουργικό 
και ασφαλές πυροσβεστικό σύστηµα. 
Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση του συστήµατος γίνεται µε βάση τις απαιτήσεις    
NFPA  12, 1993 ή  VdS  (Ενωση Ασφαλιστικών Οργανισµών της Γερµανίας). 
Ο βασικός εξοπλισµός του συστήµατος (κύλινδροι, βαλβίδες, κλπ) θα έχει πιστοποίηση 
από διεθνείς οργανισµούς ή θα είναι listed. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα ( C02) είναι φυσικό αέριο, και σε κανονικές συνθήκες είναι 
άχρωµο, άοσµο, βαρύτερο του ατµοσφαιρικού αέρα.                                      
Είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισµού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόµενα. 
Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα καταπολεµά τη φωτιά ελαττώνοντας την περιεκτικότητα της 
ατµόσφαιρας σε Οξυγόνο σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά που είναι απαραίτητα για 
την καύση. Χρησιµοποιείται  σε Συστήµατα Πυρόσβεσης Ολικής Πλήρωσης  ή Τοπικής 
Εφαρµογής , τα οποία απαιτούν ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό. 
Επίσης δεν έχει υπάρξει µέχρι τώρα ούτε προβλέπεται να υπάρξει σχέδιο απόσυρσής 
του για λόγους περιβαλλοντολογικούς ή υγιεινής. 

 
Μερικές εφαρµογές για τις οποίες ενδείκνυται το C02 είναι : 
- Χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- Χώροι αρχείων 
- Χώροι µε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό 
- Χώροι µε εξοπλισµό ελέγχου 
- Χώροι συνήθως κατοικηµένοι ή και όχι κατοικηµένοι µε πολύ ευαίσθητο ή    

αναντικατάστατο ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
- Αποθήκες ευφλέκτων υλικών 
- Χηµικά εργοστάσια 
- Τυπωτικές µηχανές 
- Βαφεία 
- Εργοστάσια ελαστικών 
- Ανοικτές µηχανές (υφαντουργεία) 
- Χοάνες κουζινών ξενοδοχείων, εστιατορίων κλπ. 
- Αποθήκευση λαδιών, κλπ. 
 

Οι ποσότητες του ∆ιοξειδίου του Άνθρακα που απαιτούνται για την καταπολέµηση της 
φωτιάς είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα 
(προσυναγερµός, χρονοκαθυστέρηση, κ.λ.π.) που υποδεικνύονται από τους 
κανονισµούς τόσο κατά τη µελέτη, όσο και κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και 
συντήρηση των συστηµάτων. 
Ως εκ τούτου το σύστηµα τοποθετείται µόνο σε χώρους µε σπάνια παρουσία 
προσωπικού, το οποίο θα είναι εξοικειωµένο µε την λειτουργία του συστήµατος. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστηµα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό 
ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρµοσµένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο 
ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό 
ενεργοποιητή αυτός ανοίγει µηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και 
απελευθερώνεται το CΟ2.  Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήµατος ανοίγουν µε 
πνευµατικούς ενεργοποιητές µέσω κατάλληλης γραµµής πνευµατικού ελέγχου 
χρησιµοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου. 
Αν το σύστηµα περιέχει περισσότερους  από πέντε (5) κυλίνδρους, για λόγους 
ασφαλείας, απαιτείται πρόσθετος κύλινδρος πιλότος (ένας για κάθε πέντε επιπλέον). 
Αυτοί όµως οι επιπλέον πιλότοι ανοίγουν πνευµατικά και ονοµάζονται “κύλινδροι-
σκλάβοι µε λειτουργία πιλότου”. 
Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που 
δηµιουργείται όταν απελευθερώνεται το C02

 . Οι κύλινδροι εύκολα µετακινούνται και το 
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σύστηµα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήµατος ηλεκτρικής και πνευµατικής 
ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου. 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Kύλινδρος/οι αποθήκευσης 
To  C02   στα συστήµατα υψηλής πίεσης αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς  ραφή 
κυλίνδρους , οι οποίοι µπορούν να ξαναγεµιστούν, είναι σχεδιασµένοι και 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την οδηγία  84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν 
πιστοποιητικό ελέγχου διεθνούς οργανισµού ελέγχου. 

 
Τεχνικά στοιχεία  
Πίεση δοκιµής   : 250 bar 
Συντελεστής πλήρωσης : 0,66 ή   0,75  kg/lt 
Χωρητικότητα   : 40 LT / 30 KG 
           67 LT / 45 KG 
           67 LT / 50 KG 

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας 
Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόµατη λειτουργία που µπορεί να ενεργοποιηθεί 
ηλεκτρικά, πνευµατικά ή χειροκίνητα. Ο ηλεκτρικός, πνευµατικός ή χειροκίνητος 
ενεργοποιητής σπρώχνει και στρέφει ελαφρά µία καστάνια η οποία σε ηρεµία κρατά το 
έµβολο της βαλβίδας σε κλειστή θέση. Οταν στραφεί η καστάνια τότε το έµβολο 
ανασηκώνεται λόγω της εσωτερικής πίεσης και η βαλβίδα ανοίγει. Είναι εφοδιασµένη µε 
δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης. 

 
Τεχνικά στοιχεία 
Ονοµαστική διάµετρος : 12 mm 
Πίεση λειτουργίας  :  250 bar 
∆ιαστάσεις & σπείρωµα :  DIN 4664/477 
Υλικά κατασκευής  
Σώµα    :  ορειχάλκινο 

 

Σύστηµα ενεργοποίησης 
Η απελευθέρωση του C02

 από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται µε 
ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιµοποιώντας πυροκροτητή µε 
τάση λειτουργίας 24 VDC. 
Όταν υπάρχει εγκατάσταση µε περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα 
του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται από τον πυροκροτητή ενώ οι 
βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν µε χρήση πνευµατικών ενεργοποιητών και 
γραµµής πνευµατικού ελέγχου. Το αέριο του πνευµατικού συστήµατος ενεργοποίησης 
διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό. 

 
Τεχνικά στοιχεία 
Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής  
Τάση λειτουργίας  : 24 VDC 
Ισχύς    : <15 W 
Υλικά κατασκευής 
Σώµα    : ορείχαλκος 
     
Πνευµατικός Eνεργοποιητής  
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας : 15 Bar 
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Yλικά κατασκευής  : διάφορα ανοξείδωτα υλικά 
 

Όταν υπάρχει πνευµατική ενεργοποίηση βαλβίδων, στη γραµµή πνευµατικού ελέγχου 
πρέπει να τοποθετείται συσκευή προστασίας διαρροής. Η συσκευή προστασίας 
διαρροής χρησιµεύει για την αποφυγή ψευδών ενεργοποιήσεων σε περίπτωση διαρροής 
από κύλινδρο πιλότο. 

Λάστιχα υψηλής πίεσης 
Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήµατος µέσω εύκαµπτων σωλήνων 
υψηλής πίεσης µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
Τεχνικά στοιχεία 
Ονοµαστική διάµετρος :10-12 mm 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας :150 bar 
Υλικό κατασκευής  :Συνθετικό λάστιχο-χάλυβας 

Συλλέκτης µε βαλβίδες αντεπιστροφής 
Εάν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται 
µε τους εύκαµπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη µέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα να µετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η 
λειτουργία του συστήµατος. 

 
Τεχνικά στοιχεία 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 150 bar 
Πίεση δοκιµής   : 240 bar 
Υλικό κατασκευής  : Συλλέκτης από χάλυβα 
        Βαλβίδες αντεπιστροφής από ορείχαλκο 

Κατευθυντήριες βαλβίδες  C02 

Όταν µε την ίδια συστοιχία φιαλών προστατεύονται περισσότεροι του ενός χώρου τότε 
απαιτείται η εγκατάσταση κατευθυντηρίων βαλβίδων υψηλής πίεσης των οποίων η 
ενεργοποίηση γίνεται ηλεκτρικά ή πνευµατικά. (Για το σχεδιασµό συστηµάτων µε 
κατευθυντήριες βαλβίδες να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις του NFPA 12, 
1993 ή VdS  σχετικά µε την εγκατάσταση ή όχι εφεδρικών φιαλών). 
Οι κατευθυντήριες βαλβίδες εγκαθίστανται σε συλλέκτη καταλλήλου µεγέθους, µε 
προδιαγραφές όπως και αυτές που ισχύουν για το συλλέκτη των φιαλών. Οταν 
εγκαθίστανται κατευθυντήριες βαλβίδες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ασφαλιστικής 
βαλβίδας υπερπίεσης πάνω στο συλλέκτη των κατευθυντήριων βαλβίδων. 
 

Τεχνικά στοιχεία 
 
Κατευθυντήριες Βαλβίδες 
Ονοµαστική διάµετρος :  DN 25,50,80 
Πίεση λειτουργίας  : 120 bar   
Πίεση δοκιµής   : 160 bar 
Υλικό κατασκευής  : κόκκινος ορείχαλκος 
 
 
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 
Τάση λειτουργίας  :  24VDC 
Ισχύς    :  25W 
Bαθµός προστασίας  :  ΙΡ65 
Υλικό κατασκευής  :χυτοσίδηρος,γαλβανισµένοςχάλυβας, 
ανοξείδωτος χάλυβας 
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Πνευµατικός ενεργοποιητής 
Πίεση λειτουργίας  : > 4,2  bar 
Υλικά κατασκευής :ορείχαλκος,γαλβανισµένος χάλυβας, ανοξείδωτος 

χάλυβας 
 
Aσφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 
Πίεση ρύθµισης  : 120 bar 
Θερµοκρασία λειτουργίας :  -45o έως 200o  C 
Yλικά (κυρίως)   : ανοξείδωτος χάλυβας 

 

 

Ακροφύσια καταιονισµού 
Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του 
συστήµατος να επιτυγχάνονται οµοιόµορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασµού του  CO2. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι και µεγέθη ακροφυσίων .  
Για συστήµατα ολικής πλήρωσης χρησιµοποιούνται ακροφύσια διασκορπισµού αερίου 
(C02 gas). 
Για συστήµατα τοπικής εφαρµογής χρησιµοποιούνται ακροφύσια οµίχλης (fog). 
H διάµετρος οπής (orifice size)  κάθε ακροφυσίου εξαρτάται απο την πίεση και την 
απαιτούµενη παροχή C02. 
Υλικό κατασκευής:  ορείχαλκος 
Μέγιστη κάλυψη για τα ακροφύσια είναι τα 30m2. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. 
Για το λόγο αυτό ανοίγµατα εξαερισµού, κλιµατισµού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν 
από τον καταιονισµό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να 
προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα C02 για αντιστάθµιση των διαρροών.(NFPA 12, 1993 
παράγραφοι 2-3-5.1 , 2-3-5.2) 
Όταν οι θερµοκρασίες του χώρου υπερβαίνουν τους 93ο C τότε να λαµβάνονται υπόψη 
οι απαιτήσεις του NFPA 12, 1993 παράγραφος 2-3.5.3. για πρόσθετες ποσότητες C02  
που θα αντισταθµίζουν τις υψηλές θερµοκρασίες. Κάθε αλλαγή στον προστατευµένο 
χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη 
για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τo σύστηµα ενεργοποίησης της εγκατάστασης θα είναι αυτόµατο µεν αλλά θα 
επικοινωνεί µε τον Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης. Θα αποτελείται από τον τοπικό 
πίνακα ελέγχου κατάσβεσης, τα κοµβία χειροκινήτου ενεργοποίησης και ακύρωσης 
κατάσβεσης, τα οπτικά και ηχητικά µέσα ειδοποίησης και τις συσκευές ανίχνευσης. Τα 
ηχητικά µέσα ειδοποίησης περιλαµβάνουν εκτός της σειρήνας συναγερµού µε το 
ενσωµατωµένο φλας και κουδούνι προσυναγερµού ως πρόσθετο προληπτικό µέτρο 
εκκένωσης  του χώρου. Στον πίνακα θα προγραµµατισθεί και χρονοκαθυστέρηση για 
την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος. 
Για την ενεργοποίηση των συστηµάτων θα εφαρµοστεί η µέθοδος Cross Zoning µε µια 
ζώνη µε πυρανιχνευτές ιονισµού και µια µε φωτοηλεκτρικούς για ¨καθαρούς¨ χώρους 
και µια ζώνη  πυρανιχνευτών ιονισµού και µια µε θερµοδιαφορικούς για χώρους βαριάς 
χρήσης (πχ µηχανοστάσια). 
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Το σύστηµα αυτόνοµης κατάσβεσης προ της ενεργοποίησής του θα ειδοποιεί το 
προσωπικό του χώρου. 
 
Το σύστηµα θα έχει εφεδρική πηγή ενέργειας για αυτόνοµη λειτουργία τουλάχιστον 12 
ωρών. 
 
Πυροφραγµοί 

 
 Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων, σωλήνων, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου των 

ορίων των πυροδιαµερισµάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγµών που 
περιλαµβάνει ανάλογα µε τις διάφορες περιπτώσεις: 

 
α.  Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/Μ3 

που φράσει ολα τα κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών, κλπ. 
 
β.  Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση 

πάχους 3mm) και των δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό 
επικαλύπτονται επίσης (µε στρώση πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του 
πυροφραγµού, τα καλώδια (σε µήκος 50 εκ.) και οι σωλήνες (σε µήκος 25εκ.) 
αφού περιβληθούν πρώτα µε κοχύλι ορυκτοβάµβακα. 

 
 Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους 

τοίχους, οροφές ή δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης 
αντοχής στη φωτιά του χωρίσµατος. 'Ετσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα 
πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγµός τοποθετηθεί σ'αυτόν να έχει αντοχή στη φωτιά 
δύο ώρες. 

 
 Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 
 
 Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα 

αλλαγών, όπως προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη 
δυνατότητα διάνοιξης του πυροφραγµού µε ένα µαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των 
καλωδίων ή σωλήνων και την επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι 
ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση της αρχικής στεγανότητας του 
πυροφραγµού σε καπνό και αέρια. 

 Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό 
σηµαίνει ειδικότερα, ότι οι λεγόµενοι συµπαγείς πυροφραγµοί, που καταλαµβάνουν όλο 
το πάχος του χωρίσµατος µε µονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

 Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των πυράντοχων διαφραγµάτων (fire dampers) βρίσκονται 

στο κεφάλαιο 4 «Κλιµατισµού – Αερισµού». 
 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
 
Τα καλώδια αυτά πέραν της δυσκαυστότητας του µονωτικού µανδύα τους, θα 
διασφαλίζουν και την λειτουργία των κυκλωµάτων που τροφοδοτούν για τουλάχιστον 
30min, ενώ θα έχουν ακεραιότητα µόνωσης 180min. 
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Τα καλώδια των βρόχων διευθυνσιοδότησης του συστήµατος πυρανίχνευσης θα είναι 
του τύπου NHXCH FE180/E30 και θα αποτελούνται από οµοκεντρικούς αγωγούς από 
χάλκινα συρµατίδια και περιέλιξη από χάλκινη ταινία. 
 
Τα καλώδια τροφοδοσίας µε 24V διαφόρων συσκευών ελέγχου, τα καλώδια 
διασύνδεσης συµβατικών συσκευών µε µονάδες διευθυνσιοδότησης, καθώς και 
οποιαδήποτε καλώδια ισχύος απαιτηθούν στην εγκατάσταση πυρανίχνευσης θα είναι 
του τύπου NHXH FE180/E30. 
 
Όλοι οι τύποι καλωδίων θα αποτελούνται από αγωγούς µε µονόκλωνα ή πολύκλωνα 
συρµατίδια από καθαρό χαλκό, επενδεδυµένα µε συνθετική ταινία ανθεκτική στη 
φωτιά, µε µόνωση και εσωτερική επένδυση από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων, 
µε εξωτερική επένδυση από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, 
κατάλληλα για τάση λειτουργίας 600/1000V και περιοχή θερµοκρασιών –20 έως 70°C. 
 
Προδιαγραφές: 
 
Χάλκινοι αγωγοί κατά VDE 0295 Μέρος 2 (κατασκευή χαλκού) 
Μονωτικές στρώσεις: χωρίς αλογονούχες ενώσεις 
∆υσκαυστότητα σύµφωνα µε το IEC 332.3 (DIN VDE 0472 µέρος 804, µέθοδος 
ελέγχου C). 
Ελεύθερο αλογόνου σύµφωνα µε IEC 754-2 (DIN  VDE 0472 µέρος 813). 
Μικρή πυκνότητα καπνού σύµφωνα µε IEC 1034-1 και 2. 
Ακεραιότης µονώσεως 180min σύµφωνα µε IEC 331. 
Aκεραιότης κυκλώµατος  30min µε δοκιµή σύµφωνα µε DIN 4102, Μέρος 12. 
Κώδικας χρωµάτων: κατά VDE0293 
 
Πρότυπα: σύµφωνα µε το γενικό πρότυπο πυράντοχων καλωδίων VDE 0266 Τµήµα 3 
και DIN4102 
Τα καλώδια θα είναι πιστοποιηµένα για την ακεραιότητα του κυκλώµατος κατά την 
καύση τους, σύµφωνα µε το DIN4102. 
 

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 
Οι δεξαµενές πόσιµου νερού θα είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη και θα 
περιλαµβάνουν τα εξής:  
 
- Θυρίδα επίσκεψης στην οροφή ή πλευρικά (σύµφωνα µε την µελέτη), µε 

κάλυµµα κατασκευασµένο από µπακλαβαδωτό ανοξείδωτω χαλυβδόφυλλο 
AISI 316 πάχους 3mm, µε εσωτερική προστασία µε εποξειδική ρητίνη και 
πίσσα, κατάλληλα για πόσιµο νερό. Θα φέρει ειδική λαβή και µεντεσέδες 
βαρέως τύπου από το ίδιο υλικό ή οριχάλκινους προκειµένου για το εύκολο 
άνοιγµά των θυρίδων καθώς και ειδικό στήριγµα για προσωρινό άνοιγµα 
υπό γωνία 750(ενδεικτικά).  



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc                    C04/ΣΕΑ/07/Β10 
 

Σελ. 101 από 103 

 

 

- Βαθµίδες ανά 30cm καθ΄ ύψος κάτω από τη θυρίδα επίσκεψης, για την 
επίσκεψη και τον καθαρισµό της δεξαµενής. Οι βαθµίδες αυτές θα είναι 
κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα µε βάση τα πρότυπα 
BS 970: Part 1 ή BS 3100 ή BS 4360 ή BS 4449, διαµέτρου άξονα 16mm  
και πλάτους 350mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε επισκέψιµα φρεάτια 
πλήρως επικαλυµµένο µε στρώµα πολυολεφίνης, επιφάνεια διαµορφωµένη 
µε αντιολισθητικές εγκοπές και αντανακλαστικά άκρα διαφορετικού ή ίδιου 
χρώµατος, δοκιµασµένη βάσει DIN 19555 ή DIN 1264. 

 
- ∆ιάτρητα στόµια αναρρόφησης – λήψεις (ποτήρια) µε φίλτρο για την 

τροφοδοσία των γραµµών ύδρευσης και πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τα 
σχέδια.  

 
- ∆ιάταξη υπερχείλισης που θα συνδέεται µε την έξοδο της αποστράγγισης 

της δεξαµενής και θα καταλήγει στο δίκτυο συµπυκνωµάτων – 
στραγγισµάτων του κτιρίου.  

 
- Υδραργυρικό διακόπτη για τον έλεγχο των / της βάνας τροφοδοσίας της 

δεξαµενής µε νερό, κατασκευασµένος από εύκαµπτο πλαστικό κατάλληλο 
για συνεχή εµβάπτιση σε πόσιµο νερό χωρίς τη διαπίδυση µορίων του 
πολυµερούς προς το νερό. Θα έχει σχήµα φούσκας αχλαδιού, µε βάση 
στερέωσης σε τοιχείο δεξαµενής και εύκαµπτο καλώδιο µε πολύκλωνους 
αγωγούς (2) µε εξωτερική µόνωση για υγρό περιβάλλον.  

 
- Εσωτερική στεγάνωση µε ειδικό τσιµεντοκονίαµα υψηλής πρόσφυσης στο 

σκυρόδεµα εκτιµώµενου υλικού 1,0 kg/m2 επιφάνειας, ή άλλο υλικό 
αντίστοιχων στεγανωτικών ιδιοτήτων µε πιστοποιητικό καταλληλότητας 
για χρήση σε πόσιµο νερό.  

 
Οι δεξαµενές θα έχουν ειδική διαµόρφωση στον πυθµένα τους µε επαρκή κλίση 
για το πλήρες άδειασµα του στην περίπτωση που απαιτηθεί.  
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ  
 
Θα είναι εγκεκριµένος, βαµµένος χρώµατος κόκκινου και θα φέρει πινακίδα µε 
όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας.  
 
Θα είναι κατασκευής κόνεως κατάλληλος για υγρά και αέρια καύσιµα παρουσία 
ηλεκτρικού ρεύµατος.  
 
Θα είναι κατασκευασµένος µε επεξεργασία βαθείας εξελάσεως, ραφή 
συγκολλήσεως στο µέσο, µε σώµα από χάλυβα (ειδικής βαθείας εξελάσεως) και 
δοκιµασµένος σε 25bar.  
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Ο αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής θα συνοδεύεται από ειδική ανθεκτική 
βάση για την ανάρτησή του από την οροφή του χώρου. Θα τοποθετείται 
εύκολα στην οροφή του χώρου και ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης θα 
καλύπτει δραστικά περίπου 15m2 επιφάνεια, µε χρόνο εκτόξευσης 25sec. 
 
Θα φέρει ειδικό όργανο SPRINKLER  που θα ενεργοποιείται µέσω αισθητηρίου 
στοιχείου θερµότητας µόλις η θερµοκρασία του χώρου φθάσει στους 680C, και 
θα βάζει σε λειτουργία τον πυροσβεστήρα. Το µανόµετρο που είναι 
τοποθετηµένο στον πυροσβεστήρα δείχνει κάθε στιγµή εάν είναι έτοιµος να 
λειτουργήσει.  
 
Θα έχει κατάλληλη προεξοχή κόλουρου κώνου καθοδήγησης της 
εκτινασσόµενης σκόνης.  
  

 
 
 
 





K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\MAPS_4 ΣΕΑ_4521-4522-4523-4524.doc 
C04/ΣΕΑ/07/Β10 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

(Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 
 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

(Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 
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 1.  Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 
1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
 
 Σωληνώσεις 
Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης θα κατασκευασθούν 
µε υπόγειους σωλήνες πολυαιθυλενίου  υψηλής πυκνότητας HDPE τρίτης γενιάς (PE 100) 
σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται κατά DIN 8075 (Μάιος 1987).  
Τα εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές για σωλήνες δικτύων ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE τρίτης γενιάς (PE 100) είναι: EN 12201-1:2003,  
EN 12201-2:2003, EN 12201-3:2003, EN 12201-4:2003, EN 12201-5:2003.  
 
Όλες οι συσκευές εξοπλισµού του δικτύου ύδρευσης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις 
µελέτες και θα είναι γενικά κλάσης πίεσης: 
 - Λειτουργίας : 10 bars, 12.5 bars, 16 bars 
 - ∆οκιµής : 16 bars, 25 bars  
 
Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών, η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα, η 
σύνδεση των σωλήνων (ηλεκτροσυγκόλληση ή µετωπική συγκόλληση), τα σώµατα 
αγκυρώσεως, οι δοκιµές στεγανότητας (προδοκιµασία, κύρια δοκιµή υπό πίεση, γενική 
δοκιµή ολόκληρου δικτύου), η πλύση και η αποστείρωση του δικτύου ύδρευσης θα γίνουν  
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της µελέτης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Τα ειδικά τεµάχια – εξαρτήµατα θα είναι χυτοσιδηρά ή ατσάλινα σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τη µελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
 
 ∆ικλείδες (βάνες) 
 Oι δικλείδες των αγωγών ύδρευσης θα είναι :  
 1) Tύπου στρεφόµενου δίσκου ("πεταλούδας")  ή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5752 
σειρά 14 ή 16 το DIN 3203 σειρά F4 και µε ονοµαστική πίεση κατ΄ ελάχιστο PN 10 bar, 
  2) Tύπου σύρτη ελαστικής έµφραξης, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259-88 τύπος Α µε 
ελαστική έµφραξη – DIN 3352/4A BS 5163 τύπος Α και µε ονοµαστική πίεση κατ΄ ελάχιστο 
PN 10 bar  
 σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
 Βαλβίδες Εξαερισµού 
 Οι βαλβίδες εξαερισµού  θα είναι τύπου "διπλού ακροφυσίου" Οι βαλβίδες εξαερισµού θα 
είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό και ονοµαστικής πίεσης 10, 16 ή 25 bar, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου στη θέση που πρόκειται να τοποθετηθούν  
Οι βαλβίδες εξαερισµού διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 80 mm θα είναι 
κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο και θα διαθέτουν φλάντζες σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 7005 ή DIN 2501. Θα είναι κατά το δυνατόν συµπαγούς κατασκευής και θα 
φέρουν ενσωµατωµένη ή ανεξάρτητη δικλείδα αποµόνωσης της ροής, για εύκολη επιτόπια 
συντήρηση στο φρεάτιο. Η συντήρησή της θα επιτυγχάνεται  χωρίς µετακίνηση από το 
φρεάτιο. 
Οι βαλβίδες εξαερισµού µέχρι Φ60 θα είναι κατασκευασµένες από µεταλλικό σώµα 
(συνδυασµός ορειχάλκινων ή/και χυτοσιδηρών µερών), συµπαγούς, ελαφράς και 
ανθεκτικής κατασκευής, µε βάση βόλτας κατά BSP και θα διαθέτει δικλείδα αποµόνωσης 
σφαιρικού τύπου ανεξάρτητη ή ενσωµατωµένη. 
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 Τεµάχια εξάρµωσης 
Τα τεµάχια εξάρµωσης είναι υδραυλικά εξαρτήµατα µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η 
αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων της σωληνώσεως (δικλείδων, 
βαλβίδων αντεπιστροφής, µετρητών ροής, κτλ.), χωρίς να θιγεί ο σωλήνας ή να 
καταστραφούν τα παρεµβύσµατα. Τα τεµάχια εξάρµωσης θα είναι ονοµαστικής πίεσης ίσης 
µε τα εξαρτήµατα ή ειδικά τεµάχια που συνδέουν. Τα τεµάχια αποσυναρµολόγησης θα είναι 
φλαντζωτά κατασκευασµένα από χάλυβα St 37 κατά DIN 17100 και θα αποτελούνται από 
το εσωτερικό τµήµα (σωλήνας+φλάντζα), εξωτερικό τµήµα (σωλήνας+φλάντζα), ενδιάµεση 
περαστή φλάντζα σύσφιξης, ελαστικά παρεµβύσµατα από PERBUNAN ή άλλο καλύτερο 
υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό, τα περαστά µπουλόνια και τα αντίστοιχα περικόχλια. Τα 
µπουλόνια και τα περικόχλια των τεµαχίων εξαρµώσεως θα είναι ηλεκτρολυτικά 
γαλβανισµένα µε πάχος γαλβανίσµατος τουλάχιστον 120 µικρά. Οι φλάντζες θα είναι κατά 
DIN 2501  ή ISO 7005 αντίστοιχης πίεσης. 
 
Υδραυλική βαλβίδα ελέγχου τροφοδοσίας αγωγού µέσω στάθµης δεξαµενής (Float 
valve). 
 H βαλβίδα θα τοποθετηθεί προ της δεξαµενής στον αγωγό τροφοδοσίας. Η βαλβίδα θα 
χρησιµοποιηθεί για την µεταβαλλόµενη ρύθµιση της παροχής τροφοδοσίας δεξαµενής µε 
εντολή τη στάθµη της και θα περιορίζει την παροχή ώστε η στάθµη της δεξαµενής να 
παραµείνει σταθερή, ανεξαρτήτως της παροχής εξόδου της δεξαµενής προς το δίκτυο. Η 
διερχόµενη απαιτούµενη παροχή δεν θα µεταβάλλεται από ενδεχόµενη µεταβολή της 
πίεσης εισόδου της βαλβίδας. 
Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο µεταλλικό υλικό 
τουλάχιστον ισοδύναµου του χυτοσιδηρού GGG 40 κατά DIN 1691-85. H πίεση λειτουργίας 
θα είναι κατ’ ελάχιστον 16 bar και σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Θα είναι τύπου 
µεµβράνης (diaphragm actuated) ή τύπου εµβόλου (piston type). 
 
Αντιπληγµατική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης 
 Η αντιπληγµατική βαλβίδα ελέγχεται από ένα πιλότο αντιπληγµατικής δράσης. Ο πιλότος 
αυτός ανοίγει την κυρίως βαλβίδα όταν διαπιστώνει ότι η πίεση βρίσκεται σε πιο υψηλά 
επίπεδα από την πίεση που έχει ρυθµιστεί να ελέγχει. Στη συνέχεια, όταν έχει γίνει η 
απόσβεση του πλήγµατος 100%, κλείνει τη βαλβίδα. 
Το υλικό του σώµατος των βαλβίδων θα είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 
τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, είτε χυτοχάλυβας 
τουλάχιστον GS-45 κατά DIN 1681 είτε χαλύβδινο συγκολλητό από χάλυβα τουλάχιστον Fe 
360  κατά ISO 630-80. Ο πιλότος θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τα ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα που περιγράφηκαν ανωτέρω θα είναι  σύµφωνα µε τη 
µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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1.2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 ∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ DIN 2440 (ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ) 
 
Θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 (DIN2440) κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 
10 atm και θερµοκρασίας νερού µέχρι 120οC και επιψευδαργυρωµένοι κατά ΕΛΟΤ 284. 
 
Οι σωλήνες θα είναι µε ραφή, και οι συνδέσεις τους όταν προεκτείνονται ή διακλαδίζονται 
θα γίνονται µε βίδωµα ειδικών εξαρτηµάτων (συνδέσµους, ταύ, σταυρούς κ.λ.π.), ώστε να 
µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους κατά την σύσφιξη. 
 
Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε πρότυπο ΕΛΟΤ 567. 
 
Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 
269 είναι: 
 
 
  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
(mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
(mm) 

1/2″ 21,3 2,65 
3/4″ 26,9 2,65 
1″ 33,7 3,25 

1 1/4″ 42,4 3,25 
1 ½″ 48,3 3,25 

2″ 60,3 3,65 
2  ½″ 76,1 3,65 

3″ 88,9 4,05 
4″ 114,3 4,50 

 
Τα σπειρώµατα των σωλήνων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
 
Οι σωλήνες δικτυωµένου πολυαιθυλενίου (VPE) και τα εξαρτήµατα τους θα είναι σύµφωνες 
µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 16892 και DIN 16893. 
 
Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ποσίµου νερού υπό πίεση. Η σύνδεση των σωλήνων 
γίνεται µε θερµική αυτοσυγκόλληση. 
 
Έχουν υψηλή αντοχή σε χηµική διάβρωση, δεν δηµιουργούνται επικαθήσεις λόγω της λείας 
εξωτερικής επιφάνειας τους και της χηµικής αδράνειας του υλικού τους. Επίσης διαθέτουν 
εξαιρετική αντοχή σε εδαφικές µετακινήσεις, σε κρούση και απόλυτη στεγανότητα στα 
σηµεία σύ νδεση σωλήνων και εξαρτηµάτων. 
 
Οι σωλήνες διατίθενται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη συγκρότηση δικτύων. 
 
Προσφέρονται σε µήκη για διαµέτρους από Φ20 µέχρι Φ63 σε ρολλούς των 25m. 
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Εχουν το πάχος τοιχώµατος από 2.0mα έως 30mm ανάλογα µε τη διατοµή του σωλήνα που 
χρησιµοποιούµε και βάρος από 0,09kg/m έως 1,39kg/m (για τις διατοµές που 
χρησιµοποιούµε στον εν λόγω έργο). 
 
Η πίεση λειτουργίας στους 20οC, είναι 10atm. 
 
Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των σωλήνων είναι: 
 
  
Ονοµαστική ∆ιάµετρος Εξωτερική ∆ιάµετρος 

(mm) 
Πάχος τοιχώµατος 
(mm) 

Φ16 16 2,2 
Φ20 20 2,8 
Φ25 25 3,5 
Φ32 32 4,4 
Φ40 40 5,5 
Φ50 50 6,9 
Φ63 63 8,7 

 
ΣΩΛΗΝΕΣ FASER ΠΡΑΣΙΝΟΙ PN20 – ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
 
Οι σωλήνες αυτοί αποτελούνται από τρία στρώµατα : 
  
1ο στρώµα: Πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωµένο ΡΡ-R type 3) 
2ο στρώµα:Μύγµα από πολυπροπυλένιο ΡΡ-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες συνθετικό. 
3ο στρώµα: Πολυπροπυλένιο ΡΡ-R80 είναι κατασκευασµένα κατά το DIN 8077/78 µε 
συντελεστή ασφαλείας 1.5 για πίεση λειτουργίας 20atm. 
 
Κατασκευάζονται σε ευθύγραµµα τµήµατα (βέργες) των 4m από Φ20mm ~ Φ110mm. 
Το πάχος και οι διατοµές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
  

ΣΩΛΗΝΕΣ FASER ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΜΕ 4 ΣΚΟΥΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΡΙΓΕΣ 

Εξωτερική 
∆ιάµετρος 

Πάχος  
τοιχώµατος 

Εσωτερική 
∆ιάµετρος 

d s di Κωδ. 
Αριθµ. 

Ονοµαστική 
διάµετρος 

Συσκευασία 
mm mm mm 

70708 20mm 100 20 2.8 14.4 
70710 25mm 100 25 3.5 18.0 
70712 32mm 40 32 4.4 23.2 
70714 40mm 40 40 5.5 29.0 
70716 50mm 20 50 6.9 36.2 
70718 63mm 20 63 8.6 45.8 
70720 75mm 20 75 10.3 54.4 
70722 90mm 12 90 12.3 65.4 
70724 110mm 8 110 15.1 79.8 

 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη στήριξη των σωλήνων. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις σωστές αποστάσεις των στηριγµάτων για κάθε διατοµή 
και κάθε θερµοκρασιακή διαφορά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

 
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ FASER aquatherm ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 
20 25 32 40 50 63 75 90 110 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡ. 
∆t (K) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (cm) 
0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 
20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 
30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 
40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 
50 85 95 110 125 145 165 175 175 190 
60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 
70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 

 
Oι σωλήνες aquatherm έχουν µέγαλη θερµοµονωτική ικανότητα και σιτς συνήθεις 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, αλλά και θέρµανσης. 
 
Σε δίκτυα θερµού νερού µεγάλων αποστάσεων απαιτείται µόνωση το ενδεικνυόµενο πάχος 
της οποίας φαίνεται στον πίνακα. 
 
 

Συντελεστής 
Θερµοπερατότητας 

0,030 
W/moK 

0.035 
W/moK 

0.040 
W/moK 

∆ιατοµή ∅ Πάχος Μόνωσης (mm) 
20mm 6.1 7.8 9.7 
25mm 6.0 7.6 9.3 
32mm 9.4 11.8 14.4 
40mm 9.3 11.5 13.9 
50mm 9.0 11.0 13.2 
63mm 13.1 15.9 19.0 
75mm 15.6 19.0 22.6 
90mm 18.8 22.8 27.1 
110mm 23.1 27.9 33.1 

 
H χρήση των σωλήνων Faser στις εξωτερικές (µη χωνευτές εγκαταστάσεις ζεστών νερών 
µειώνει δραστικά την διαστολή τους. 
 
Η αντιµετώπισή τους όσο αφορά την στήριξη και τον αριθµό των διαστολικών Ωµέγα ισχύει 
ότι κατασκευάζουµε ένα Ωµέγα ανά 30m. 
 
Στις χωνευτές εγκαταστάσεις η επικάλυψη των σωλήνων πρέπει να έχει πάχος 3cm 
τουλάχιστον (σοβά, τσιµέντο κ.λ.π.). 
 
Έτσι δεσµεύεται η γραµµική διαστολή των σωλήνων και υποχρεώνονται σε ακτινική 
διαστολή (διαστέλλονται προς το εσωτερικό τους), λόγω της πλαστικότητάς τους, η οποία 
αυξάνει µε την θερµοκρασία. 

Η συµπεριφορά τους αυτή αποκλείει και την επικάθιση των αλάτων που µειώνουν την 
διατοµή. 
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Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται οι γραµµικές διαστολές των 
σωλήνων στα δίκτυα ζεστού νερού και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα (σωστή 
στήριξη, κατάλληλες αντιδιαστολικές διατάξεις). 

Στις αλλαγές διεύθυνσης πρέπει να αφήνουµε τα αναγκαία περιθώρια για την παραλαβή των 
διαστολών. 

Αν η εγκατάσταση έχει δίκτυα µε µεγάλες ευθείες αποστάσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
αντιδιαστολικά ή διατάξεις Ωµέγα όπως περιγράφονται στα παραδείγµατα που ακολουθούν: 

Ο υπολογισµός των διαστολών προκύπτει από την σχέση: 
 
∆Ι= a x L x ∆t 
 
Όπου: 
 

ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

∆Ι 
Επιµήκυνση 

 mm 

α1 Συντελεστής γραµµικής 
διαστολής σωλήνα 
FASER (τρίτης γενιάς) 

0.03 mm/m oC 

L Μήκος (αρχικό) σωλήνα 25.0 m 
tW Θερµοκρασία 

λειτουργίας 
60 oC 

tM Αρχική θερµοκρασία 20 oC 
∆t ∆ιαφορά θερµοκρασίας 

(∆t=tw-tM) 
40 oC 

 
ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 
Όλοι οι  γαλβανισµένοι σωλήνες θα  ελαιοχρωµατιστούν µε µία στρώση µινίου και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος. 
 
Επίσης όλες οι σιδηροκατασκευές (στηρίγµατα, αναρτήσεις κλπ.)  θα  ελαιοχρωµατιστούν  
όπως  παραπάνω  αλλά αφού πρώτα προστατευτούν µε µία στρώση γραφιτούχου µινίου. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 
Οι σωλήνες θα φέρουν  εξωτερικά και σε  αποστάσεις 5 µ. περίπου,  έγχρωµες  ταινίες  από  
πλαστικό  αυτοκόλλητο υλικό πάχους 0,1  ΜΜ και πλάτους 25  ΜΜ για την ένδειξη του 
ρευστού που κυκλοφορεί σ'αυτές. 
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ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 
ΠΠεερριιλλααίίµµιιαα  σσωωλληηννώώσσεεωωνν  
 
Στις διελεύσεις σωλήνων από τοίχους ή δάπεδα, αυτές θα καλύπτονται από σωλήνα 
µεγαλύτερης διαµέτρου («περιλαίµια») για την αποφυγή συγκόλλησης µε τα οικοδοµικά 
υλικά. 
 
Τα περιλαίµια θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ή σωλήνα PVC εσωτερικής 
διαµέτρου τόσης ώστε να είναι δυνατή η ευχερής διέλευση των σωληνώσεων και µήκους 
τόσου ώστε να προεξέχει από κάθε µεριά του τοίχου ή της πλάκας του δαπέδου κατά 
25mm. 
 
Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, το κενό µεταξύ σωλήνα και περιλαίµιου θα γεµίζεται 
µε µαστίχα σιλικόνης, για επίτευξη τέλειας στεγανότητας. 
 
ΣΣττήήρριιξξηη  δδιικκττύύωωνν    
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων, µεµονωµένα ή σε οµάδες, θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία 
του κτιρίου. 
 
Οι κατακόρυφες σωλήνες θα στηρίζονται στα δάπεδα ή τις οροφές µε κατάλληλα σιδηρά 
στηρίγµατα από σιδηροδοκούς επαρκούς διατοµής, για να φέρουν το βάρος της 
σωληνώσεως. 
 
Οι οριζόντιες σωλήνες θα αναρτώνται από την οροφή µε σιδηρές ράβδους (ντίζες), 
κατάλληλης διαµέτρου και περιλαίµια (κολλάρα), για µεµονωµένους σωλήνες. 
 
Όταν πρόκειται για περισσότερες της µιας σωλήνων, θα στηρίζονται σε οριζόντια 
σιδηροδοκό ή σε channel profiles, αντοχής ικανής να φέρει το βάρος των φεροµένων 
σωλήνων, (συνυπολογιζοµένου του βάρους του νερού και της µονώσεως,) η οποία θα 
αναρτάται στα δυο άκρα της ή και ενδιαµέσως, αναλόγως του µήκους της, από την οροφή 
µε ράβδο και µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα. Για µήκος διατασσόµενων σωλήνων (κατά 
την εγκάρσια) έως 1,2 m η στήριξη µπορεί να είναι στα δύο άκρα της σιδηροδοκού.  
 
Στην περίπτωση των πολλών σωλήνων θα εξασφαλίζεται η ευθυγράµµιση των σωλήνων και 
η τήρηση της µεταξύ των αποστάσεως, είτε µε ηµικυκλικό δακτύλιο στηριζόµενο µε 
περικόχλια πάνω στην οριζόντια δοκό(φουρκέτα), είτε µε διαιρούµενα κολλάρα όπως και 
στις περιπτώσεις των µεµονωµένων σωλήνων αλλά µε στήριξη της ράβδου (ντίζας) επί της 
δοκού. Οι στηρίξεις αυτές θα αποκλείουν την εγκάρσια µετακίνηση των σωλήνων πάνω 
στην οριζόντια δοκό, θα επιτρέπουν όµως την αξονική. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα µέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων (ντίζες, δοκοί 
κ.λ.π.), θα υπολογίζονται ώστε να φέρουν µε άνεση το βάρος των δικτύων µε το 
περιεχόµενό τους, µε περιθώρια ασφαλείας. 
 
Τα στηρίγµατα σε σωληνώσεις χωρίς µόνωση, θα φέρουν ελαστική επικάλυψη. 
 
Τα στηρίγµατα σε σωλήνες µε µόνωση,  δεν θα φέρουν ελαστική επικάλυψη, αλλά θα 
περιβάλλουν την µόνωση. 
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Στις περιπτώσεις σωλήνων που φέρουν εξωτερική θερµική µόνωση, η µόνωση θα 
περιβάλλεται στο σηµείο του στηρίγµατος από δακτύλιο µε ασυµπίεστο µονωτικό υλικό. 
 
Σωλήνες µεγάλων διαµέτρων  (άνω των 4”), εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, και για 
σωληνώσεις µε έντονες συστοδιαστολές, αντί των δακτυλίων µε ασυµπίεστο υλικό, ο 
µονωµένος σωλήνας θα προστατεύεται από µεταλλικό χιτώνιο, από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1mm, µε διάµετρο ίση περίπου µε την εξωτερική διάµετρος της µονώσεως και 
µήκους ≈15cm. 
 
Η απόσταση των στηριγµάτων µεταξύ τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην 
δηµιουργείται βέλος κάµψεως στους σωλήνες (µέγιστο επιτρεπόµενο 2mm). Σε κάθε 
περίπτωση η απόσταση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του πίνακα Α για 
µεµονωµένους σωλήνες και τα  όρια του πίνακα Β για οµαδική ανάρτηση σωλήνων. 
 
Τα µέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων (ήτοι ράβδοι-ντίζες, περικόχλια, 
ροδέλλες, clamps και βιοµηχανοποιηµένες τραβέρσες-profiles) θα είναι γαλβανισµένα. Τα 
ιδιοκατασκευαζόµενα µέρη θα φέρουν δυο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας. 
 
Η στερέωση των ράβδων (ντιζών), και των στηριγµάτων γενικώς στο σκυρόδεµα, θα γίνεται 
µε µεταλλικά, ανοξείδωτα εκτονούµενα βύσµατα µεγέθους και διατοµής αναλόγου µε τα 
φορτία που πρόκειται να φέρουν. 
 
Η τοποθέτηση των βυσµάτων ό,που αυτό είναι δυνατό,θα γίνεται σε σηµεία και κατά τρόπο 
ώστε, η καταπόνηση των κοχλιών να γίνεται κατά προτίµηση, σε διάτµηση και όχι σε 
εφεκλυσµό (ανάρτηση από δοκούς κ.λ.π.). 
 
Σε σηµεία των δικτύων όπου η χρησιµοποίηση βανών, φλαντζών κλπ δηµιουργεί 
συγκεντρωµένα φορτία θα τοποθετούνται στηρίγµατα και από τις δύο πλευρές. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 

∆ιάµετροι 
 

DN     (") 

Οριζόντιες 
Αµόνωτες 

(m) 

Οριζόντιες 
Μονωµένες 

(m) 

Κατακόρυφες 
Όλες 
(m) 

∆ιαστάσεις 
Ταινιών 
(mm) 

∆ιάµετρος 
Ράβδου 
(mm) 

Φουρκέτα 
(U-Bolts) 

(mm) 

15       
½” 

1.8 2.1 2.2 20x1.5 6 6 

20       
¾” 

2.4 2.1 3.0 20x1.5 6 6 

25        
1” 

2.4 2.1 3.0 20x1.5 8 8 

32    1 
¼” 

2.7 2.7 3.3 20x1.5 10 8 

40    1 
½” 

3.0 2.7 3.7 20x1.5 10 8 

50        
2” 

3.0 3.0 3.7 25x2.0 10 10 

65    2 
½” 

3.6 3.4 4.5 25x2.0 10 10 

80        
3” 

3.9 3.7 4.5 25x2.0 10 10 

100        
4” 

4.0 4.3 4.8 25x2.0 12 12 

125        
5” 

4.9 5.2 5.2 30x3.0 16 12 
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150        
6” 

4.9 5.2 5.2 30x3.0 16 12 

200        
8” 

5.5 5.8 5.6 30x3.0 16 12 

250      
10” 

5.8 6.1 6.3 30x3.0 20 16 

300      
12” 

6.0 7.0 7.3 30x3.0 20 16 

350      
14” 

6.6 7.6 8.0 30x3.0 25 20 

          * Σύµφωνα µε το MSS Standard SP-69 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
∆ιάµετροι   
(΄΄) 

 
Έως ¾΄΄ 

       
 1΄΄ 

       
   1¼΄΄-
1½΄΄ 

 
2΄΄-4΄΄ 

 
4΄΄-6΄΄  

 
8΄΄-12΄΄  

Αποστάσεις 
στηριγµάτων (m) 

 
1.50                  

 
1.80 

 
2.40 

 
3.00 

 
3.50 

 
6.00 

* Σηµείωση :  Για τις αποστάσεις έχουν ληφθεί υπ’όψη και τα προτεινόµενα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2423/86 (Σχ.603.4) 

  
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (PVC) 6ATM 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό (µη 
πλαστικοποιηµένο) χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), σύµφωνα µε τους Γερµανικούς 
Κανονισµούς DIN 19532, 8061 και 8062,και τους Ελληνικούς ΝΗS 9-71, µε εξαρτήµατα και 
ειδικά τεµάχια τύπου «υποδοχής» κατάλληλα για συγκόλληση µε ειδική κόλλα ή 
«ενσφήνωση» µε την παρεµβολή ειδικού ελαστικού δακτυλίου, ειδικής κατασκευής για 
αποχετεύσεις. Οι εντός του κτιρίου σωλήνες θα είναι χρώµατος µαύροι οι δε εκτός του 
κτιρίου υπόγειοι χρώµατος κεραµιδί.  
 
Οι σωλήνες θα είναι της σειράς 3 κατά DIN 8062, δηλαδή για πίεση λειτουργίας 6 
ατµοσφαιρών, σε θερµοκρασία 200C. Έτσι το ελάχιστο πάχος τους θα είναι, για κάθε 
διάµετρο, όπως παρακάτω:  
 

Ονοµαστική διάµετρος  
(mm) 

Εξωτερική διάµετρος  
(mm) 

Πάχος  
(mm) 

32 40 1,8 
40 50 1,8 
50 63 1,9 
65 75 2,0 
80 90 2,7 
100 110 3,2 
125 140 4,1 
150 160 4,7 
200 225 6,6 

 
 
Στα σχέδια δίνεται η εξωτερική διάµετρος των σωληνώσεων.  
Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων µεταξύ τους, κατά προέκταση ή διακλάδωση, θα 
γίνεται µε ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα από σκληρό (µη πλαστικοποιηµένο) χλωριούχο 
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πολυβινίλιο ειδικής κατασκευής για αποχετεύσεις, που θα έχουν υποδοχή µέσα στην οποία 
θα εισάγεται το άλλο κοµµάτι που πρόκειται να συνδεθεί και θα κολλιέται µε ειδική κόλλα ή 
σφηνώνεται µε την παρεµβολή ελαστικών δακτυλίων, ειδικής κατασκευής για αποχετεύσεις.  
 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ) 
 
Οι σωλήνες αυτοί θα είναι σύµφωνα µε το DIN 19.534, και EΛΟΤ 476 (σειρά 41). 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός του εδάφους και η σύνδεσή τους θα 
γίνεται µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. 
 
Τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα είναι: 
Φ110  : 3,0mm 
Φ125  : 3,1mm 
Φ160  : 3,9mm 
Φ200  : 4,9mm 
Φ250  : 6,1mm 
Φ315  : 7,7mm 
Φ355  : 8,7mm 
Φ400  :9,8mm 
Φ500  :12,2mm 
Φ630  :15,4mm 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ  
(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΜΑΤΩΝ – 
ΑΠΟΝΕΡΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ)  

 
Θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 (DIN 2440) κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 
10 ατµ. και θερµοκρασία νερού µέχρι 120οC και επιψευδαργυρωµένοι κατά ΕΛΟΤ 284. 
 
Οι σωλήνες θα είναι µε ραφή, και οι συνδέσεις τους όταν προεκτείνονται ή διακλαδίζονται 
θα γίνονται µε βίδωµα (για διατοµές έως και 3”) ειδικών εξαρτηµάτων (συνδέσµους, ταύ, 
σταυρούς κ.λ.π.), από µαλακτό χυτοσίδηρο (µαγιαµπλ) επίσης γαλβανισµένα µε ενισχυµένα 
χείλη στις εσωτερικές κοχλιώσεις (κορδονάτα) , ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως 
της συνεχείας τους κατά την σύσφιξη. Για διατοµές άνω των 3" οι συνδέσεις των 
εξαρτηµάτων θα γίνονται αποκλειστικά µε την χρήση φλαντζών. 
 
Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε πρότυπο ΕΛΟΤ 567. 
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Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 
269 είναι: 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 
1/2” 21,3 2,65 
3/4” 26,9 2,65 
1 “ 33,7 3,25 

1 1/4” 42,4 3,25 
1 1/2” 48,3 3,25 

2” 60,3 3,65 
2 1/2” 76,1 3,65 

3” 88,9 4,05 
4” 114,3 4,50 
5” 139,7 5,00 
6” 168,3 4,50 
8” 219 6,30 

 
Τα σπειρώµατα των σωλήνων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Βάνες - ∆ιακόπτες 
 
Οι βάνες – διακόπτες θα είναι σφαιρικοί (ball valve) και θα αποτελούνται από τα παρακάτω 
τµήµατα: 
 
• Σώµα διακόπτη, από σφυρήλατο ορείχαλκο 
• Βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη 
• Στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE 
• Λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς 

θέσεις. 
• Εδρα λαβής θα είναι ενισχυµένη µε TFE. 
 
Οι βάνες – διακόπτες θα συνδέονται στις σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι 
κατάλληλοι για ονοµαστική πίεση ΡΝ16 και για θερµοκρασία µέχρι 120οC. 
 
Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. 
 
Κρουνοί εκκένωσης 
 
Οι κρουνοί εκκένωσης του δικτύου θα είναι ιδίων προδιαγραφών µε τις βάνες και τους 
διακόπτες. 
 
Επιπλέον θα είναι µε αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκένωσης θα φέρουν 
σπείρωµα και πώµα, έτσι ώστε µετά την αφαίρεση του πώµατος να µπορεί να κοχλιωθεί 
εύκαµπτος σωλήνας για σύνδεση µε την αποχέτευση. 
 
∆ίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων (On-Off) 
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Οι βαλβίδες αυτές χρησιµοποιούνται ό,που στο δίκτυο είναι αναγκαία η διακοπή της ροής 
του νερού µε εντολή από τοπικό ή κεντρικό σύστηµα αυτοµατισµού. 
Οι βαλβίδες φέρουν ηλεκτροµαγνητικό µηχανισµό κίνησης του ανυψούµενου βάκτρου, 
τάσεως 24V συνεχούς ρεύµατος. 

 
α) Κοχλιωτές: 
 
Υλικό:  
 
Σώµα: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (ελάχιστη αντοχή 2000Kp/cm2) 
Εδρα και  Βάκτρο:  ανοξείδωτος χάλυβας.  
Στεγάνωση βάκτρου µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους από EPDM ή VITON. 
Προσαρµογή στα δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Ονοµαστική πίεση: ΡΝ16 
 
β) Φλαντζωτές: 
 
Υλικό:  
 
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 ΡΝ16. 
 
Ρυθµιστικές βαλβίδες (Balancing valves) 

 
Τύπος: Globe Valve 
Λειτουργία: Κατάλληλη για ρύθµιση παροχών κυκλωµάτων µε δυνατότητα ακριβούς 
ρύθµισης (τέσσερις πλήρεις περιστροφές), για αποµόνωση κυκλωµάτων χωρίς να χάνεται η 
θέση ρύθµισης και για µέτρηση της πτώσης πίεσης και παροχής. 
Χαρακτηριστικά: Λογαριθµική καµπύλη για την περιοχή ανοίγµατος 0÷60% 
Ευθύγραµµη καµπύλη για 60 ÷ 100% 
Παρελκόµενα :  
Αναµονές µέτρησης πίεσης και στις δύο πλευρές, πριν και µετά την έδρα στραγγαλισµού. 
Ακριβής προσδιορισµός της θέσης ρύθµισης µε δυνατότητα ασφάλισης. 
Γραφική παράσταση για τον προσδιορισµό της παροχής µέσω της διαφοράς πίεσης. 
H κατηγορία πιέσεως θα είναι PN16. 
Οι βαλβίδες µέχρι και τη διάµετρο των 2’’ θα είναι κοχλιωτές, ενώ από τη διάµετρο των 2’’ 
και άνω θα είναι φλαντζωτές. 
Θα έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πάνω στο βολάν του χειροστροφάλου των 
µετρούµενων πιέσεων. 
 
α) Κοχλιωτές 
Yλικά: 
Σώµα, έδρα, βάκτρο και κάλυµµα: κράµα ορείχαλκου (Αmetal C) σύµφωνα µε το BS 5154 
Alloy B 
Στεγάνωση έδρας: EPDM O-ring κατάλληλο για θερµοκρασίες έως 120 oC 
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας:   120 oC 
Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας: -20 oC 
Τα σπειρώµατα των βαλβίδων θα είναι σύµφωνα µε το ISO 228, ενώ το µήκος των 
σπειρωµάτων σύµφωνα µε το ISO7. 
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β) Φλαντζωτές 
Yλικά: 
Σώµα: Χυτοσίδηρος  EN-GJL-250 σύµφωνα µε την EN1561 και το ISO 185 Grade 250, 
Hardness class HB215. 
Κάλυµµα, βάκτρο και άξονας ρύθµισης : κράµα ορείχαλκου (Αmetal C) σύµφωνα µε   
το BS 5154 Alloy B 
Στεγάνωση έδρας: EPDM O-ring κατάλληλο για θερµοκρασίες έως 120 oC 
Βίδες καλύµµατος : Χρωµιούχος χάλυβας             :  
Χειροστρόφαλος: Πλαστικός από Polyamide. 
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας:   120 oC 
Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας: -10 oC 
∆ιαστάσεις σύµφωνα µε τα ISO5752 series1, BS2080. 
Οι διάµετροι DN200-300 έχουν κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κατά BS2789 και 
χειροστρόφαλο από αλουµίνιο. 
 
Οι δοκιµές πίεσης των βαλβίδων θα εκπληρούν τις απαιτήσεις του ISO5208. 
Οι βαλβίδες θα ικανοποιούν και τα ISO 9001 και ISO 14001 που αφορούν τη διασφάλιση 
ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Βαλβίδες αντεπιστροφής 
 
Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου περιστρεφόµενου διαφράγµατος (Swing chech 
valves) 
 
α) Κοχλιωτές 
 
Υλικά: 
 
Σώµα : Φωσφορούχος χυτός ορείχαλκος (60/40) αντοχής τουλάχιστον σε 2000      
           Kp/cm2 
Κάλυµµα : Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Εδρα: EPDM   
∆ίσκος: Εν θερµώ σφυρήλατος ορείχαλκος CuZn40Pb2. 
Στεγάνωση: ΝΑ1030Gr (ελεύθερη αµιάντου) κατάλληλη για θερµοκρασίες έως 180oC 
 
Περιγραφή: 
 
Βαλβίδα τύπου περιστρεφοµένου διαφράγµατος (κλαπέ), έδρα αντικαθιστώµενη κάλυµµα 
προσαρµοζόµενο µε κοχλίωση, προσαρµογή στο δίκτυο µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
Πιστοποιητικό από τον προµηθευτή. 
 
β) Φλαντζωτές 
 
Υλικά: 
 
Σώµα, Κάλυµµα: Χυτοχάλυβας GS-C25 ή σφυρήλατος χάλυβας C 22.8 
Εδρα: EPDM ή FPM 
∆ίσκος: ορείχαλκος (CuZn40Pb2) 
 
Περιγραφή:  
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Βαλβίδα τύπου περιστρεφόµενου διαγράγµατος (κλαπέ) µε αντικαθιστάµενη έδρα και µε 
κοχλιωτή προσαρµογή καλύµµατος, 
Προσαρµογή στο δίκτυο µέσω φλαντζών κατά DIN2633. 
Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
 
ΒΒααλλββίίδδεεςς  ααννττεεππιισσττρροοφφήήςς  ττύύπποουυ  εελλααττηηρρίίοουυ  

 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 304 τόσο στο σώµα, 
όσο και στο κινητό διάφραγµα  και θα προσαρµόζονται στο δίκτυο µε φλάντζες. 
 
Το διάφραγµα θα κινείται κατά τον άξονα του σωλήνα και θα συγκρατείται στη θέση του µε 
ελατήριο  από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302. 
 
Η  πίεση λειτουργίας των αντεπίστροφων θα είναι 16 atm. 
 
ΤΤρρίίοοδδοοςς  ρρυυθθµµιισσττιικκήή  ββααλλββίίδδαα 
 
Υλικά: 
α)Σώµα: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (αντοχής τουλάχιστον σε2000  
           Kp/cm2 
Έδρα   : Βάκτρο και σώµα στραγγαλισµού –ανοξείδωτος χάλυβας.  
Στεγάνωση: ∆ακτύλια από EPDM ηVITON  
Περιγραφή: 
Βαλβίδα τύπου περιστρεφοµένου διαφράγµατος, έδρα αντικαθιστώµενη κάλυµµα 
προσαρµοζόµενο µε κοχλίωση, προσαρµογή στο δίκτυο µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ10 
 
β) Σώµα: Χυτοσίδηρου GG20, 
Κάλυµµα   : Βάκτρο–ανοξείδωτος χάλυβας.  
Στεγάνωση: ∆ιπλός στεγανοποιητικός δακτύλιος από EPDM η VITON   
προσαρµοζόµενο µε φλάντζες. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ10 
Ρύθµιση παροχής σε συσκευές σε θέση διανοµής η ανάµιξης. 
 
Φίλτρα νερού 

 
α) Κοχλιωτά 
 
Υλικό: Φωσφορούχος ορείχαλκος τύπου Gun metal (αντοχή τουλάχιστον 2000 Kp/cm2). 
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4401 (AISI 316) 
Περιγραφή : Φϊλτρο καθαριζόµενου τύπου µε οπές διαµέτρου 0,8mm, προσαρµοζόµενο στα 
δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999. 
Πιστοποιητικό από τον Προµηθευτή. 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
 
β) Φλαντζωτά 
 
Υλικό: Χυτοχάλυβας GS-C25 ή σφυρήλατος χάλυβας C22.8 
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4401 (AISI 316) 
Περιγραφή: Φίλτρο καθαριζόµενο τύπου µε οπές διαµέτρου 0,8mm, προσαρµοζόµενο στο 
δίκτυο µε φλάντζες κατά DIN 2633, ανυψωµένης στεγανοποιητικής επιφανείας. 
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Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 
Κατηγορία πιέσεως : ΡΝ16 
 
Τα φίλτρα θα είναι ορειχάλκινα για διαµέτρους µέχρι 2” βιδωτά και χυτοσιδηρά  φλαντζωτά 
για µεγαλύτερες διαµέτρους.  
 
Θα αποτελούνται από το σώµα, το πώµα αφαίρεσης του φίλτρου που θα κλείνει στεγανά 
είτε µε κοχλίωση και κατάλληλο παρέµβυσµα, είτε µε φλάντζα τυφλή και κοχλίες µε την 
παρεµβολή καταλλήλου  παρεµβύσµατος  και το υλικό φιλτραρίσµατος, τύπου καλαθιού, 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο σύρµα πλεγµένο σε διαστάσεις κατάλληλες για το µέγεθος 
των σωµατιδίων των οποίων επιδιώκεται η παρακράτηση. 
 
γ) Σακούλας 
 
Τα φίλτρα σακούλας θα χρησιµοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την αποµάκρυνση 
των αιωρουµένων στερεών και των λοιπών ρύπων. Το φιλτραρισµένο νερό θα καθίσταται 
κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγµένο από ανεπιθύµητα αιωρούµενα 
στερεά. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε την ροή του νερού διαµέσου σακούλας πολυπροπυλενίου 
κατάλληλου πορώδους. Το µέσον φίλτρανσης (σακούλα) θα αφαιρείται, θα καθαρίζεται και 
θα επαναχρησιµοποιείται.  
Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από πάνω µέρος του, όπου εσωτερικά 
θα υπάρχει διάτρητο κυλινδρικό πλέγµα µε βάση, στο οποίο θα στηρίζεται η σακκούλα του 
φίλτρου.  Αφού το νερό διέλθει διαµέσου της σακούλας πολυπροπυλενίου η οποία θα 
κατακρατά τα αιωρούµενα στερεά και τους ρύπους που περιέχονται σε αυτό, θα εξέρχεται 
καθαρό από το φίλτρο. Όταν η σακούλα λερωθεί, θα ξεβιδώνεται το καπάκι του φίλτρου και 
η σακούλα θα αφαιρείται, θα πλένεται και θα επανατοποθετείται. Ένδειξη για το πότε η 
σακούλα θα χρειάζεται πλύσιµο θα είναι η πτώση πίεσης που θα προκαλείται κατά τη 
διέλευση του νερού από το φίλτρο. Συνήθως η σακούλα θα πλένεται όταν η πτώση πίεσης 
θα φθάνει στα επίπεδα του 1 bar. Προκειµένου να γνωρίζει ο χρήστης ανά πάσα στιγµή την 
πτώση πίεσης του φίλτρου, κατά την εγκατάστασή του θα τοποθετείται ένα µανόµετρο 
στην είσοδο και ένα στην έξοδό του. Η δυναµικότητα του φίλτρου όσον αφορά την 
ποιότητα φίλτρανσης θα εξαρτάται από το πορώδες της σακούλας που θα χρησιµοποιείται 
και θα κυµαίνεται µεταξύ 1-100 microns.  
Όσον αφορά σε ωριαία παροχή, η δυναµικότητα θα εξαρτάται από την εφαρµογή, το 
φορτίο ρύπων του προς φίλτρανση νερού και την επιτρεπτή πτώση πίεσης του νερού κατά 
τη διέλευσή του από το φίλτρο. Για τα φίλτρα σακούλας η µέση πτώση πίεσης µε καθαρή 
σακούλα είναι 0,4 bar. 
Μέση πτώση πίεσης:  0,4 bar 
Μέση παροχή   :  10 m3/hr 
Η πτώση πίεσης (∆P) για κάθε διαφορετική παροχή, θα ποικίλλει ανάλογα µε το πορώδες 
της σακούλας, την παροχή και το φορτίο ρύπων που θα έχει συγκρατήσει η σακούλα. 
 
ΕΕξξααεερριισσττιικκάά  ττύύπποουυ  δδοοχχεείίοουυ  µµεε  ππλλωωττήήρραα  
 
Αυτά θα είναι τύπου δοχείου µε πλωτήρα, θα προσαρµόζονται στα δίκτυα µε κοχλίωση Φ 
3/8″ και θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 16atm. 
Το σώµα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο. 
 
ΛΛυυόόµµεεννοοιι  σσύύννδδεεσσµµοοιι  
 
Οι   λυόµενοι  σύνδεσµοι  (ρακόρ)   θα  είναι  ορειχάλκινοι ή πλαστικοί, κατάλληλοι για 
µεταλλικά µέρη εγκαταστάσεων από Φ16 έως Φ110.  
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Οι  λυόµενοι  σύνδεσµοι πρέπει να είναι  κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας  νερού 
δικτύου πίεσης  16 ατµ. για θερµοκρασία 120^oC. 
 
ΑΑπποοσσββεεσσττήήρρεεςς  υυδδρρααυυλλιικκοούύ  ππλλήήγγµµααττοοςς  ((SSHHOOCCKK  AABBSSOORRBBEERR))  
 
Οι αποσβεστήρες θα έχουν: 
(α)   Ανοξείδωτη χαλύβδινη θήκη. 
(β)    Ελαστοµερή  φυσαρµόνικα που  χωρίζει  στεγανά τον χώρο σε δύο µέρη. 
(γ)   Είσοδο νερού (στο κάτω τµήµα τους). 
(δ)   Ειδικό υγρό (καθαρή γλυκερίνη). 
(ε)   Μαξιλάρι µε αέριο αργόν. 
 
Η παραλαβή του υδραυλικού πλήγµατος θα γίνεται ως εξής: 
Με την αύξηση της πίεσης στο κάτω µέρος που προκαλεί το νερό  κατά  την  παραγωγή  
του  κρουστικού  κύµατος,  η φυσαρµόνικα  συµπιέζει  το  αργόν  και  παραλαµβάνει  ο 
αποσβεστήρας το πλήγµα. 
 
ΕΕλλαασσττιικκάά  ααννττιικκρρααδδαασσµµιικκάά  σσφφααιιρριικκήήςς  µµοορρφφήήςς  ααππόό  ννεεοοππρρέέννιιοο  

 
Τα  αντικραδασµικά  χρησιµοποιούνται στα σηµεία σύνδεσης αντλιών ή µηχανηµάτων µε 
δίκτυα σωληνώσεων για τη µείωση των µηχανικών καταπονήσεων των σωλήνων, για 
απόσβεση θορύβου από τους κραδασµούς και για απορρόφηση µικρών αξονικών ή 
εγκάρσιων ταλαντώσεων που θα µπορούσαν να καταστρέψουν τις συνδέσεις. 
 
Τα αντικραδασµικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι λαστιχένια από χυτό ελαστικό 
νεοπρένιο ενισχυµένο µε καναβάτσο από νάυλον και θα έχουν ενσωµατωµένες φλάντζες 
από γαλβανισµένο χάλυβα είτε σπείρωµα. 
 
Η κατηγορία πίεσης θα είναι PN16. 
 
Το εύρος των θερµοκρασιών αντοχής των αντικραδασµικών θα κυµαίνεται από -20°C έως 
+110°C. 
 
Τα αντικραδασµικά θα έχουν αντοχή σε υποπίεση (Vacum) τουλάχιστον 0,5atm, 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 2633, είναι  δυνατόν όµως αν η 
ανάγκη των προς σύνδεση µηχανηµάτων το απαιτεί και για διαµέτρους ως 3″, να είναι 
κοχλιωτή DIN 2999 µε ρακόρ. 
 
Η διάµετρος των αντικραδασµικών θα είναι ίση µε τη διάµετρο του σωλήνα του δικτύου στη 
θέση που εγκαθίστανται. 
 
ΣΣυυσσττοολλοοδδιιαασσττοολλιικκάά  ττύύπποουυ  φφυυσσααρρµµόόννιικκααςς  

 
Για σωληνώσεις µεγάλου µήκους θα ήταν δυνατό να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις 
του µήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολής , πρέπει κατά την διαµόρφωση των 
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δικτύων να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών, ώστε να 
αποκλεισθεί η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων.  
 
Οι διατάξεις αυτές θα γίνουν  στις θέσεις  που υποδεικνύονται από τη µελέτη. 
 
Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή συστολοδιαστολών µε κατάλληλη 
διαµόρφωση των δικτύων, σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν  
τυποποιηµένα ειδικά εξαρτήµατα του εµπορίου σε θέσεις ορατές  και απολύτως επισκέψιµες. 
  
Τα τυποποιηµένα  συστολοδιαστολικά θα είναι χαλύβδινα, τύπου φυσαρµόνικας χωρίς 
χρήση παρεµβυσµάτων. 
 
Το υλικό τους θα είναι χάλυβας ανθεκτικός σε υψηλές θερµοκρασίες υγρού από –5 έως 
110οC. 
 
Η κατηγορία πίεσης θα είναι PN16. 
 
Για διαµέτρους µέχρι και 2’’ θα είναι κοχλιωτά µε κοχλίωση  κατά DIN 2999 και για 
διαµέτρους από 2 ½’’ και άνω θα είναι φλαντζωτά κατά DIN 2633. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ  
 
ΜΜααννόόµµεεττρραα  

 
Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και κατάλληλης 
κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή µεταξύ του 1/4 και 
3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-16 bar οπωσδήποτε). 
 
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα συνδέεται µε σωλήνα 1/2” µέσω διακόπτη 
BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.  
 
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις 
µετρήσεις. 
 
∆∆ιιααφφοορριικκάά  µµααννόόµµεεττρραα  

 
Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και κατάλληλης 
κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή µεταξύ του 1/4 και 
3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-16 bar οπωσδήποτε). 
 
Το µανόµετρο θα έχει δύο µηχανισµούς µέτρησης για την µέτρηση της διαφοράς πίεσης σε 
δύο σηµεία. 
 
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα  συνδέεται µε δύο σωλήνες 1/2” µέσω 
διακοπτών BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.  
 
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις 
µετρήσεις. 
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Το µανόµετρο θα είναι κατάλληλο για δίκτυα νερών και θα συνδεθεί πριν και µετά από κάθε 
κυκλοφορητή ή αντλία in-line. 
 
 
ΘΘεερρµµόόµµεεττρραα  

 
Θα είναι υδραργυρικού τύπου εµβαπτίσεως , στην κλίµακα βαθµών Κελσίου, τοποθετηµένα 
εντός προστατευτικής ορειχάλκινης θήκης. 
 
Τα θερµόµετρα που θα τοποθετηθούν στα δίκτυα  κρύου – ζεστού νερού θα πρέπει να 
έχουν κλίµακα από -10οC έως +120οC τουλάχιστον. Η τοποθέτηση του θερµοµέτρου στο 
δίκτυο θα γίνει µέσω ορειχάλκινου θύλακα, τοποθετηµένου στο σωλήνα, έτσι ώστε για την 
αλλαγή του θερµοµέτρου να µην απαιτείται η διακοπή της ροής του νερού. 
 
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ  
 
ΣΣυυλλλλέέκκττεεςς  κκεεννττρριικκήήςς  δδιιααννοοµµήήςς  
 
Οι  συλλέκτες θα κατασκευαστούν από µαύρο χαλυβδοσωλήνα χωρίς  ραφή και µετά  την 
κατασκευή  τους  θα  γαλβανιστούν σε θερµό λουτρό µέσα  και έξω.Τέλος θα 
ελαιοχρωµατισθούν εξωτερικά µε δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. 
 
Οι πυθµένες  των συλλεκτών θα  είναι φλαντζωτοί  και θα κοχλιώνονται  πάνω  στις  
φλάντζες   του   σώµατος  του  συλλέκτη µε γαλβανισµένες βίδες. 
 
Η πίεση λειτουργίας του συλλέκτη θα είναι 16 ατµ. 
 
Οι αναχωρήσεις από  τον συλλέκτη για  διάµετρο µέχρι 4" θα έχουν σπείρωµα για κοχλίωση 
ενώ  στις αναχωρήσεις µε µεγαλύτερη διάµετρο θα µπούν φλάντζες. 
 
Στους συλλέκτες θα  υπάρχει υποδοχή για  την τοποθέτηση µανοµέτρου, και κρουνού  
εκκενώσεως. Επιπλέον στους συλλέκτες ζεστού νερού θα υπάρχει  υποδοχή για τοποθέτηση 
θερµοµέτρου. 
 
ΥΥδδρροοµµεεττρρηηττήήςς    
 
Ο µετρητής θα είναι κατάλληλος για µέτρηση νερού δικτύου πόλεως (µέχρι 30οC) ενώ η 
πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10atm . 
 
Θα είναι ξηρού δροµέα και θα συνδέεται απ’ευθείας στον αγωγό υδροδότησης µε τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα (δικλείδες, βαλβίδα αντεπιστροφής). 
 
Η επιλογή του θα γίνει µε βάση την ονοµαστική παροχή για την οποία είναι 
κατασκευασµένος (σύµφωνα µε τον κατασκευαστή) για συνεχή λειτουργία (και όχι µε βάση 
τη µέγιστη παροχή που µπορεί να µετρήσει στιγµιαία). 
 
Η µέτρηση θα πραγµατοποιείται σε m3 και ο υδροµετρητής θα συνοδεύεται από κατάλληλη 
συσκευή που θα έχει την ικανότητα αποστολής σήµατος στο BMS ώστε να είναι ανά πάση 
στιγµή µετρήσιµη η συνολική κατανάλωση νερού  κάθε καταναλωτή. Η έξοδος της 
συσκευής θα είναι κατάλληλη για αποµεµακρυσµένη καταγραφή (κάρτα relais). 
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Θα διαθέτει σπείρωµα για τη σύνδεσή του µε τις σωληνώσεις κατά DIN 2999. To σώµα των 
υδροµετρητών είναι από χυτοσίδηρο GG25 ή GGG50 ενώ για τις διαµέτρους 2 1/2” και κάτω 
θα είναι από κράµα χαλκού και ψευδαργύρου.  
 
Ως προς το υλικό και την κατασκευή των υδροµετρητών θα ακολουθηθούν τα αναφερόµενα 
στη γερµανική προδιαγραφή PTB-A6 καθώς και στην βρετανική ΟΙMLIR – 49. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  
 
Η στήριξη ή ανάρτηση των αγωγών αποχετεύσεων βασίζεται στις απαιτήσεις των 
κατασκευαστών των σωλήνων αυτών.  
Κάθε τµήµα αγωγού µεγαλύτερου των 2,00 µ σε µήκος, θα στηρίζεται µε 2 στηρίγµατα, ενώ 
τα µικρότερα των 2,00 µ, θα στηρίζονται µε ένα στήριγµα.  
Οι στήλες θα στερεώνονται στα κατακόρυφα οικοδοµικά στοιχεία. 
Τα στηρίγµατα (περιλαίµια 2 τεµαχίων), θα είναι κατασκευασµένα από χαλύβδινο έλασµα µε 
επικάλυψη ψευδαργύρου (γαλβάνισµα). Τα περιλαίµια θα φέρουν εσωτερικώς δακτύλιο από 
ελαστικό – συνθετικό υλικό για τον περιορισµό της µεταδόσεως του πιθανού θορύβου, σε 
ανεκτά επίπεδα.  
Οι αναρτήσεις των σωληνώσεων αποχετεύσεως, εκτός των διµερών περιλαίµιων, θα φέρουν 
κοχλιοτοµηµένες ράβδους (ντίζες) µε τα κατάλληλου µεγέθους περικόχλια (παξιµάδια), 
ροδέλες και µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα κατάλληλα για χρήση σε οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή σε άλλο οικοδοµικό στοιχείο.  
Απαντα τα παραπάνω αναφερόµενα υλικά θα είναι επιψευδαργυρωµένα (γαλβανιζέ).  
Το σύνολο των εξαρτηµάτων που αποτελεί µία ανάρτηση (περιλαίµια, ντίζα, περικόχλιο, 
βύσµα κ.λ.π.), θα είναι κατάλληλου µεγέθους και αντοχής ώστε να µπορεί να φέρει το 
βάρος του αγωγού που αναρτάται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένου του ιδίου του βάρους 
του υλικού, του περιεχόµενου υγρού (λυµάτων, ακαθάρτων κ.λ.π.).  
Οι διάµετροι των ντιζών (και κατά συνέπεια και των µεταλλικών βυσµάτων) θα είναι οι 
ακόλουθες:  
Για αγωγούς έως και DN 150 = M10, M12 
Για αγωγούς από 200 έως 300 = M16 
Για τις περιπτώσεις στηρίξεων των αγωγών από κατακόρυφα οικοδοµικά στοιχεία (π.χ 
τοιχεία) θα χρησιµοποιηθούν, πέραν των διµερών περιλαίµιων και U-bols, σε συνδυασµό µε 
κατάλληλους διατοµικούς προβόλους (από γωνιακά, πι, κανάλια κ.λ.π.) ώστε να µπορούν να 
φέρουν τα φορτία των σωληνώσεων.  
Τέλος στις περιπτώσεις αναρτήσεως περισσότερων του ενός αγωγού από το αυτό στήριγµα, 
το στήριγµα αυτό θα είναι ικανό να φέρει το αθροιστικό φορτίο των αγωγών που στηρίζει.  
 
ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ  
 
ΣΣττόόµµιιαα  κκααθθααρριισσµµοούύ  δδααππέέδδοουυ    
 
 Στο δίκτυο των σωληνώσεων αποχετεύσεως εντός του κτιρίου, δεν θα κατασκευασθούν 
φρεάτια επισκέψεως. Αντ΄ αυτών και όπου χρειάζεται, θα προβλεφθούν στόµια 
καθαρισµού των σωληνώσεων (FLOOR CLEANOUTS), δηλαδή απολήξεις των σωληνώσεων 
επί του δαπέδου, µε στεγανό πώµα και κάλυµµα.  

 
 Τα καλύµµατα των στοµίων καθαρισµού θα είναι επαρκούς αντοχής για την αναµενόµενη 
καταπόνηση, από χυτοσιδηρό ή σκληρό πλαστικό και θα τοποθετούνται µε την δέουσα 
επιµέλεια ώστε η πάνω επιφάνειά τους να συµπίπτει ακριβώς µε την πάνω επιφάνεια του 
τελειωµένου δαπέδου. Οποιαδήποτε απόκλιση θα αποτελεί λόγω αποξηλώσεως και ορθής 
επανατοποθετήσεως του στοµίου.  
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 Η στεγανότης των σωληνώσεων αποχετεύσεως στην θέση των στοµίων θα εξασφαλίζεται 
µε κοχλίωση του πώµατος, ενώ η εφαρµογή του καλύµµατος µπορεί να επιτυγχάνεται και 
µε απλή περιστροφή (σύστηµα µπαγιονέτ).  

 
 Στα άκρα των σωληνώσεων στα W.C. και σε άλλα σηµεία που φαίνονται  στα  σχέδια  θα  
τοποθετηθούν ακροστόµια καθαρισµού  τα οποία θα είναι τύπου FLOOR  CLEAN  OUT 
πιεστικά επικαλυµένα  µε κάλυµµα τετράγωνο (100  x  100)  mm  από επιχρωµιωµένο 
ορείχαλκο ή τάπα που να µπορεί να γεµίσει µε  το τελικό επίστρωµα του τοίχου. 

 
 Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών 
αποχέτευσης, πάνω από το δώµα, θα προστατεύονται µε κεφαλή από πλέγµα 
γαλβανισµένο ή καπέλο PVC.  Επίσης η κατασκευή των απολήξεων των shaft στα δώµατα 
θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.  

 
ΑΠΟΡΡΟΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ – ΣΙΦΩΝΙΑ  
 
Τα σιφώνια που τοποθετούνται θα είναι πλαστικά βαρέος τύπου της εγκρίσεως της 
επίβλεψης και θα διαθέτουν οσµπαγίδα τύπου καµπάνας. 
 
ΑΑπποορρρροοέέςς  δδααππέέδδωωνν  υυγγρρώώνν  χχώώρρωωνν  ((WW..CC..  κκ..λλ..ππ..))  
 
Για απορροή των νερών των δαπέδων των υγρών χώρων (χώροι ειδών υγιεινής) θα 
εγκατασταθούν σηµεία απορροής (σιφώνια δαπέδου) κατάλληλων διαστάσεων (βλέπε 
σχετικά σχέδια).  
 
Οι απορροές θα αποτελούνται από τα εξής κύρια µέρη:  
 
α. Σώµα  
β. Λαιµός (ρυθµιζόµενου ύψους) 
γ. Σιφώνι (κόφτρα ή κώδων)  
δ. Εσχαράκι  

 
Τα υλικά κατασκευής των διαφόρων µερών θα είναι τα εξής: 

 
α. Σώµα: από πλαστικό υλικό (PVC, PP, ABS κ.λ.π.) 
β. Λαιµός (ρυθµιζόµενου ύψους): από πλαστικό υλικό (PVC, PP, ABS κ.λ.π.) 
γ. Σιφώνι (κόφτρα ή κώδων): από πλαστικό υλικό (PVC, PP, ABS κ.λ.π.) 
δ. Εσχαράκι: ανοξείδωτος χάλυβας, κατηγορία φορτίου AL15 ή Κ3 

 
Τα σηµεία απορροής θα έχουν οριζόντια ή κατακόρυφη έξοδο.  
 
Τα σηµεία απορροής θα έχουν δυνατότητα καθαρισµού αυτών καθ΄ αυτών των σιφωνιών 
(κόφτρα ή κώδωνα) καθώς και των τµηµάτων των σωλήνων που ξεκινούν από τα σηµεία 
απορροής.  

 
Οι έξοδοι των σηµείων απορροής θα είναι DN 50 ή DN 70 (βλέπε σχέδια αποχετεύσεων).  
 
Κάθε χώρος υγιεινής θα είναι εφοδιασµένος µε σηµείο απορροής το οποίο θα βρέχεται µε 
νερό από υδραυλικό υποδοχέα (νιπτήρα, ντουσιέρα, γούρνα καθαρίστριας κ.λ.π.)  
 
Κάθε ντουσιέρα θα έχει σηµείο απορροής.  
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Η ικανότητα απορροής των σηµείων απορροής θα είναι από 0,6 l/s έως 1,4 l/s.  
 
Η κατασκευή των σηµείων απορροής θα είναι σύµφωνη µε το DIN19599 ή άλλο ισοδύναµο 
πρότυπο.  
 
Ενδεικτικού τύπου KESSEL 40001.20 
                           VIEGA  113.414 
 
AAααπποορρρροοέέςς  ννεερρώώνν  δδααππέέδδοουυ    
 
Για απορροή των νερών απο τα δάπεδα των µηχανοστασίων θα εγκατασταθούν σηµεία 
απορροής (σιφώνια δαπέδου) διαστάσεων αναλόγων µε την εξυπηρετούµενη επιφάνεια.  
 
Οι απορροές αυτές θα είναι των εξής τύπων:  
 
α. Περιπτώσεις πλωτών δαπέδων  
 Οι απορροές θα διαθέτουν φλάντζες συγκράτησης της µεµβράνης στεγανότητας του 

πλωτού δαπέδου.  
 
β.  Περιπτώσεις βιοµηχανικών δαπέδων:  
 Οι απορροές δεν θα φέρουν φλάντζες συγκράτησης µεµβράνης (και γενικά δάπεδα 

χωρίς µεµβράνη στεγανότητας).  
 
Οι απορροές θα έχουν όλα τα µέρη τους κατασκευασµένα από πλαστικό υλικό (PVC, PP, 
ABS κ.λ.π.). 
 
Η κατηγορία των εσχαρακιών ως προς τη δυνατότητα να αποδεχθούν φορτία θα είναι:  
 
α. Κατηγορία AL/15 για τις περιοχές µε συνήθη κυκλοφορία.  
β. Κατηγορία Κ3 για τις περιοχές µε κυκλοφορία ελαφρών οχηµάτων 
 
Η έξοδος των απορροών θα ευρίσκεται στα πλάγια (οριζόντια έξοδος) ή θα είναι 
κατακόρυφη αναλόγως της εκάστοτε κτιριακής κατασκευής και θα είναι µεγέθους 
 DN 70 ή DN 100. Σε κάθε περίπτωση τα σηµεία απορροής θα έχουν δυνατότητα 
καθαρισµού αφ΄ ενός µεν αυτών καθ΄ εαυτών των σιφωνιών αφ΄ ετέρου δε των τµηµάτων 
των σωληνώσεων που εκκινούν από αυτά.  
 
Η όλη κατασκευή των θα είναι σύµφωνη µε το DIN 19599. 
 
ΣΣιιφφώώννιιαα  ΝΝεερροοχχυυττώώνν  
 
Θα είναι τύπου σωληνωτής συναρµολογούµενης κατασκευής από  πολυαιθυλένιο µε όλα τα 
απαιτούµενα, ρακόρ συνδέσεων και ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. 
 
ΣΣιιφφώώννιιαα  ννττοουυζζιιέέρρααςς  
 
Θα είναι πλαστικά µιας εξόδου, (οριζόντιας) ονοµαστικής διαµέτρου DN50mm. Θα φέρει 
ανοξείδωτη εσχάρα 100x100mm βαρέως τύπου. 
 
 
ΣΣιιφφώώννιιαα  δδααππέέδδοουυ  µµηηχχααννοοσστταασσίίωωνν  
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Τα σιφώνια του δαπέδου των µηχανοστασίων ή εν γένει χώρων µε µεγάλη ποσότητα 
απονέρων δαπέδου θα ειναι µε έξοδο DN100 µε ή χωρίς είσοδο. 
 
Οπου τα σιφώνια θα διαθέτουν είσοδο αυτό θα γίνεται µέσω ειδικού εξαρτήµατος που 
αποτελεί προέκταση του λαιµού του σιφωνιού. 
 
Τα σιφώνια θα είναι πλαστικά από PVC. Η εσχάρα τους θα είναι, ανάλογα µε τα φορτία του 
χώρου που τοποθετούνται είτε πλαστική από PVC µε επιµήκης ράγες κατά DIN 19599, είτε 
χυτοσιδηρή κλάσεως Β κατά DIN 1229 διαστάσεων 30Χ30εκ.και ικανότητα απορροής 2.3l/s. 
 
ΕΕσσχχάάρρεεςς  σσυυλλλλοογγήήςς  ύύδδααττοοςς  
 
α. Για την συλλογή των υδάτων των δαπέδων του πλυντηρίου θα τοποθετηθούν 

ανοξείδωτα αυλάκια καθαρού πλάτους 300mm, ελάχιστου βάθους 70mm και κλίσης 
τουλάχιστον 1% ενδεικτικού τύπου KESSEL, BASICA. Οι αυλακώσεις θα καλυφθούν 
µε αντίστοιχες εσχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον 18/8.  

 
β. Για την συλλογή των υδάτων  των δαπέδων των µηχανοστασίων ή των οµβρίων 

υδάτων της ράµπας και COURANGLAIS θα χρησιµοποιηθεί η πιο πάνω διάταξη αλλά 
µε αυλάκια από συνθετικό µπετόν ενδεικτικού τύπου ΜΕΑ-RIN και εσχάρες από 
γαλβανισµένες χαλύβδινες λάµες.  

 
ΟΟµµββρριιοοσσυυλλλλέέκκττεεςς    
 
Οι απορροές οµβρίων θα είναι αλουµινίου οριζόντιας σύνδεσης ονοµαστικής διαµέτρου από 
100÷150mm και θα φέρουν διάταξη στεγανοποίησης και προσαρµογής µε την 
στεγανοποιητική µεµβράνη της στέγης.  
 
Θα έχουν επίσης επίπεδη σχάρα για βατά δώµατα και γωνιακή για µη βατά δώµατα.  
 
ΒΒααλλββίίδδεεςς  ααννττεεππιισσττρροοφφήήςς  χχυυττοοσσιιδδηηρρέέςς  
  
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής των αντλιών λυµάτων/απονέρων/οµβρίων θα είναι τύπου ball  
χυτοσιδηρές κατάλληλες για λύµµατα και θα φέρουν φλάντζες σύνδεσης µε τους 
καταθλιπτικούς αγωγούς. 
 
Το σώµα των βαλβίδων θα είναι από χυτοσίδηρο GGG40, ενώ τα παξιµάδια σύνδεσής τους 
µε τους αγωγούς θα είναι ανοξείδωτα κατά AISI 316. Οι διαστάσεις των φλαντζών θα είναι 
σύµφωνα µε το DIN2532. 
 
ΒΒααλλββίίδδεεςς  ααννττεεππιισσττρροοφφήήςς  ππλλαασσττιικκέέςς  
 
Σε κάθε επιµέρους δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων θα τοποθετηθεί βαλβίδα 
αντεπιστροφής πριν την τελική διάθεση των λυµάτων, οµβρίων στα δίκτυα πόλεως. 
 
Η βαλβίδα αποτελείται από τµήµα σωλήνα ο οποίος περιλαµβάνει το κλαπέ αντεπιστροφής 
και είναι διαµορφωµένος ώστε στο πάνω µέρος του να βιδώνεται εξάρτηµα (κάλυµµα) 
επίσκεψης µέσω ειδικής γι’αυτό το σκοπό, χειρολαβής. Μ’ αυτό τον τρόπο η όλη διάταξη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον καθαρισµό του σωλήνα. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
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∆∆ιικκλλεείίδδεεςς  
  
Οι δικλείδες διακοπής επί του καταθλιπτικού αγωγού των αντλιών λυµάτων θα είναι 
χυτοσιδηρές κατάλληλες για λύµατα. 
 
ΑΑννττιικκρρααδδαασσµµιικκοοίί  σσύύννδδεεσσµµοοιι  
 
Θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των αντλιών µε το δίκτυο σωληνώσεων και θα είναι 
ελαστικοί, µε διάµετρο ίση µε την διάµετρο του σωλήνα του δικτύου, κατάλληλοι να 
παραλαµβάνουν τους κραδασµούς των αντλιών καθώς και τις αυξοµειώσεις του µήκους των 
σωληνωσεων κατά την λειτουργία των αντλιών. Η πίεση λειτουργίας τους πρέπει να είναι 10 
ατµ. Οι σύνδεσµοι θα έχουν εξωτερικές ράβδους ενίσχυσης και φλαντζωτά άκρα για την 
σύνδεση τους µε αντλία και δίκτυο. 
 
ΣΣυυσσττοολλοοδδιιαασσττοολλιικκάά  
 
Τα συστολοδιαστολικά θα είναι τύπου φυσαρµόνικας χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων. 
 
Για διαµέτρους µέχρι 3” θα είναι κοχλιωτά. Για διαµέτρους µεγαλύτερες των 3” θα είναι 
φλαντζωτά. 
 
ΜΜηηχχααννοοσσίίφφωωννααςς  
  
Η διάµετρος του  µηχανοσίφωνα θα είναι ίση µε αυτήν του γενικού αποχετευτικού αγωγού. 
 
           Ο µηχανοσίφωνας σε εξωτερικό δίκτυο θα είναι πλαστικός και όπως όλες οι παγίδες 

δαπέδου αυτοκαθοριζόµενος. Θα φέρει δύο πώµατα καθαρισµού πριν και µετά το 
σιφωνισµό για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 

 Ο µηχανοσίφωνας θα είναι εξ ολοκλήρου µέσα σε φρέατιο επίσκεψης. 
    
• Οι µηχανοσίφωνες εντός του κτιρίου θα κατασκευαστούν από τεµάχια αγωγού του 

ίδιου υλικού µε τον σωλήνα P.V.C. 
 Θα φέρουν δύο πώµατα καθαρισµού πριν και µετά το σιφωνισµό. 
 Ο µηχανοσίφωνας θα είναι εξ ολοκλήρου µέσα σε φρέατιο επίσκεψης. 
 
ΜΜίίκκαα  ααεερριισσµµοούύ  
 
Σε θέσεις που δεικνύονται στα σχέδια, θα τοποθετηθεί δικλείδα αυτόµατη αερισµού (µίκα). 
 
Η κεφαλή αυτή θα είναι κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο, θα έχει διάµετρο στοµίου 19cm 
και πάχος τοιχωµάτων τουλάχιστον 3mm. 
 
Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να µην είναι µικρότερη των 36 cm2. 
 
Το φύλλο της µίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 
 
Η µίκα θα λειτουργεί και ως οσµοπαγίδα. ∆ηλαδή θα επιτρέπει την είσοδο αέρα στο δίκτυο 
αλλά θα απαγορεύει την έξοδο οσµών από αυτό. 
 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
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ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η µόνωση αποτελείται από τεµάχια εύκαµπτου σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό 
(ελαστοµερές), κυψελωτής δοµής µε συντελεστή αγωγιµότητας λ = 0,035 Kcal/m.H.oC, 
κατάλληλο για θερµοκρασίες από –20οC, έως 100οC. 
 
Το ελάχιστο πάχος της µόνωσης θα είναι 9mm. 
 
Ολες οι ραφές (κατά µήκος ή περιφερειακές) θα συγκολλούνται µε την ειδική κόλλα. 
Εξωτερικά οι ραφές θα προστατεύονται µε ειδική αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πάχους 3 
χλστ. και πλάτους 5εκ. 
 
ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Τα εξαρτήµατα σωλήνων (όπως ταύ, σφαιρικοί διακόπτες, βάνες κ.λ.π.) θα µονώνονται µε 
πάπλωµα από υλικό  ίδιου πάχους, ίδιας ποιότητας µε την παραπάνω προδιαγραφή 
«ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ». 
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Ολες οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα (υδροµετρητές) των εξωτερικών αγωγών και οι κρουνοί 
ποτίσµατος θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτια. 

α. Η βάση θα αποτελείται απο στρώµα ισχνού σκυροδέµατος πάχους 10 εκατ. 

τουλάχιστον αναλογίας 200 xγρ./ m3 . 

β. Τα τοιχώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν απο oπλισµένο σκυρόδεµα 

αναλογίας 300 xγρ. τσιµέντου ανα m3 . 

γ. Εσωτερικά τα τοιxώµατα των φρεατίων θα επιxρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 
kgr  τσιµέντου µε άµµο θάλασσας, πάxους 2 cm    (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο 
θάλασσας), µε λείανση της επιφάνειας µε µιστρί. 

δ. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, µε πλαίσια ανάλογων 
διαστάσεων µε την διατοµή τους. 

ε. Ο πυθµένας των φρεατίων θα φέρει οπή Φ50 ΜΜ για αποxέτευση συγκεντρούµενων 
νερών. 
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ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 

2.1 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ 
 
α. Τα φρεάτια διαµορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισµό, κατά µήκος των υπογείων 

αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους. 

β. Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συνδέονται 
σ'αυτά, η οποία (κλίση) δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 1:100 για τα δίκτυα των 
ακαθάρτων. 

γ. Τα φρεάτια τύπου Α θα έχουν διπλό στεγανό χυτοσιδερένιο κάλυµµα και πλαίσιο, των 
ίδιων διαστάσεων µε το φρεάτιο. Για την εξασφάλιση της στεγανότητας, µεταξύ 
καλυµµάτων και πλαισίων θα αλείφεται λίπος. Τα φρεάτια τύπου Β θα έχουν µονό 
χυτοσιδερένιο κάλυµµα διαστάσεων 600 χ 600 mm, CLASS A κατά DIN 1229, για 
εκτός των δρόµων κυκλοφορίας εγκατάσταση, και CLASS B κατά DIN 1229, για 
εγκατάσταση σε δρόµους κυκλοφορίας οχηµάτων. 

δ. Ανάλογα µε το βάθος του φρεατίου προβλέπονται τρεις τύποι φρεατίων : 

(1) Φρεάτια βάθους µέχρι 0,9 m  (Τύπος Α). 

 Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των 
αγωγών που συµβάλλουν σε αυτά (βλέπε σxέδια). 

  ∆ιαστάσεις                 Βάθος 
  30 x 30                 έως 40 cm 
  30 x 40             από 40 cm   έως   60 cm   
  40 x 50             από 60 cm   εως   75 cm   
  50 x 60             από 75 cm   έως   90 m   
 

(2) Φρεάτια βάθους µεγαλύτερου του 0,9 m  και µέχρι 2,7 m  (Τύπος Β). 
 
            ∆ιαστάσεις                    Βάθος 

  1.00 x 1.00          0.90  m    έως  2.70 m 
 
 (3)  Φρεάτια βάθους µεγαλύτερου από 2,70 m  (Τύπος C). 

ε. Η κατασκευή των φρεατίων αυτών φαίνεται στα σχέδια λεπτοµερειών. Με συντοµία, 
εδώ αναφέρεται ότι τα φρεάτια βάθους µέχρι 0,9 µ. θα είναι των διαστάσεων που 
αναγράφονται στα σχέδια λεπτοµερειών και των ίδιων διαστάσεων θα είναι και το 
κάλυµµά τους (καθαρό άνοιγµα). Τα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου του 0,9 m  και 
µέχρι 2,7 µ. θα είναι εσωτερικών διαστάσεων 0,90 χ 0,90 µ. καθ'όλο το ύψος τους και 
τέλος τα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου των 2,7 m  θα είναι εσωτερικών διαστάσεων 
0,90 x 1,20 m  στο βαθύ τµήµα τους κοντά στη επιφάνεια. Ανεξάρτητα από τις 
διαστάσεις τους τα φρεάτια θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται παραπάνω. 

στ. Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό 
σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200 kg τσιµέντου ανά m3 , µε ελάχιστο (µετά τη 
διαµόρφωση των παρακάτω αυλακιών) πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο θα 
διαµορφώνεται αυλάκι, µε ενσωµάτωση µέσα σ'αυτό µισού τεµαχίου πλαστικού 
σωλήνα, ίσιου ή καµπύλου ή διακλάδωσης Υ (κοµµένου κατά την έννοια του άξονά 
του), που θα προσαρµόζεται στεγανά µε κανονική συναρµογή πάνω στους 
αποχετευτικούς αγωγούς που συναντιούνται στο ύψος του πυθµένα, από τους οποίους 
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ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, έτσι ώστε να µην 
διακόπτεται η συνέχεια της ροής µέσα στο γενικό αγωγό, τα δε κενά, από το αυλάκι 
µέχρι τα πλευρικά τοιχώµατα του φρεατίου, θα γεµίζονται µε τσιµεντοκονία 600 kg 
τσιµέντου και µε κλίση προς το αυλάκι. Τα στόµια των υπόλοιπων αγωγών που 
χύνονται στο φρεάτιο από διάφορες διευθύνσεις, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το 
αυλάκι του κύριου αγωγού. 

ζ. Τα τοιχώµατα του φρεατίου, θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθµένα µε 
ισχνό σκυρόδεµα, και θα κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα των 300 kg 
τσιµέντου, µε πολλή προσοχή, ώστε να µην µένουν κενά γύρω από τα στόµια των 
αγωγών που συνδέονται στο φρεάτιο. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα 
επιχρίζονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1 µέρους τσιµέντου προς 2 µέρη άµµου 
θαλάσσης, µε λείανση της επιφάνειάς τους µε µιστρί, χωρίς όµως να καλύπτονται τα 
αυλάκια που διαµορφώνονται πάνω στον πυθµένα µε τα κοµµένα πλαστικά τεµάχια. 

 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
Το αντλιοστάσιο  ακαθάρτων  θα  κατασκευασθεί  από  χυτό σκυρόδεµα διαστάσεων όπως  
στα σχέδια.  Στο πυθµένα του θα  διαµορφωθούν  κεκλιµένα   επίπεδα   προς  την θέση 
τοποθέτησης  των αντλιών  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες των κατασκευαστών των αντλιών. 
Ολα τα βρεχόµενα τµήµατα του αντλιοστασίου θα είναι επενδεδυµένα µε πατητή 
τσιµεντοκονία των 600 Kg. 
 
Πάνω από την θέση τοποθέτησης των αντλιών θα  υπάρχει  άνοιγµα  επιθεώρησης  µήκους  
και  πλάτους ικανού για την άνετη σύγχρονη  έξοδο όλων  των αντλιών. 
 
Το  άνοιγµα   θα  καλύπτεται  από (µπακλαβωτή λαµαρίνα διαιρεµένο) σε ίσα µέρη όσα και 
οι  αντλίες.  Το κάλυµµα  θα είναι κλάσης Β κατά DIN 1229. 
 
Κάθε µεταλλική κατασκευή µέσα στο φρεάτιο αντλιών θα χρωµατισθεί για  προστασία  µε 
δύο στρώσεις   βασικού   εποξειδικού   ασταριού  και  τρείς στρώσεις εποξειδικού 
χρώµατος. 
 
 
ΕΙ∆Η ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ 
 
ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ 
 
Ολοι οι αναµικτήρες θα είναι σύµφωνοι µε τους Ελληνικούς κανονισµούς ΕΛΟΤ ΕΝ 200, 
τύπου εσωτερικής ανάµιξης. 
 
• Οι αναµικτήρες (µπαταρίες) των νιπτήρων θα είναι τύπου εσωτερικής 

αναµίξεως ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι, θα έχουν διατοµή DN15(Φ1/2”) µε σταθερό 
ράµφος ενσωµατωµένο διακόπτη αποµόνωσης και µη αφαιρούµενο χειριστήριο. Στο 
άκρο του ράµφους θα υπάρχει επιστόµιο οµαλού διασκορπισµού του νερού 
(AERATOR). Η σύνδεσή τους µε το δίκτυο σωληνώσεων θα γίνει µε επιχρωµιωµένο  
σωλήνα και γωνιακό διακόπτη ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο µε λαβή µεταλλική 
επιχρωµιωµένη µικρού µήκους. 

 
• Οι αναµικτήρες (µπαταρίες) των νιπτήρων για Α.Μ.Κ θα είναι διαµέτρου ½’’ 

ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί του νιπτήρα µε 
κεραµικό στέλεχος διακοπής της ροής του νερού.  
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  Οι αναµικτήρες θα εξασφαλίζουν τον ευκολότερο δυνατό χειρισµό στον χρήστη για 
αυτό αντί των συνήθων 2 χειρολαβών, θα είναι εφοδιασµένοι µε 1 µοχλό µήκους 
τουλάχιστον 12cm.  

 
• Οι αναµικτήρες των ντουσιέρων θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου DN15. Οι 

βαλβίδες τους, όπως και η έδρα τους θα είναι ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες µε 
ενσωµατωµένο διακόπτη και διάταξη σύνδεσης ή ροζέτα τοίχου. Οι µπαταρίες θα 
έχουν µεταλλικό µη αφαιρούµενο χειριστήριο , και θα είναι δε επιχρωµιωµένες.  

 Η κεφαλή της ντουσιέρας  (καταιωνιστήρας) θα είναι τύπου τηλέφωνο ονοµαστικής 
διαµέτρου σύνδεσης DN15. 

 
• Oι αναµικτήρες των νεροχυτών θα είναι διαµέτρου DN15 ορειχάλκινοι 

επιχρωµιωµένοι κατάλληλοι για νεροχύτες µε κινητό ράµφος για την πρόσβαση 
αυτού στις δύο γούρνες του νεροχύτη.  

 Θα συνδέονται µε το δίκτυο µέσω διακόπτη τύπου καµπάνας 1/2” και εύκαµπτο 
σωλήνα µε ειδικό ρακόρ. 

 
ΚΡΟΥΝΟΙ 
 
Οι κρουνοί (βρύσες) θα είναι διαµέτρου 1/2” ορειχάλκινοι , επιχρωµιωµένοι κατάλληλοι για 
επίτοιχη τοποθέτηση µε ενσωµατωµένη διάταξη οµαλού διασκορπισµού του νερού Aerator. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ 
 
Η έκπλυση των ουρητηρίων θα γίνει µε βαλβίδα έκπλυσης µέσω φωτοκυττάρου. 
 
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 
 
• Σύστηµα µε ενδότοιχο  δοχείο έκπλυσης 
Για την έκπλυση  των λεκανών θα τοποθετηθεί σύστηµα έκπλυσης αποτελούµενο από 
δοχείο έκπλυσης µε κοµβίο (πλακέτα) πίεσης   και σύστηµα στήριξης του δοχείου και της 
λεκάνης, αποτελούµενο από πλαίσιο στήριξης και ράγες. 
 
Το σύστηµα αυτό τοποθετείται στο κενό µεταξύ τοίχου και γυψοσανίδας ή µεταξύ τοίχου 
και ειδικής ηχοαπορροφητικής κατασκευής για τους χώρους που υπάρχουν ηχοµονωτικές 
απαιτήσεις και το πάχος του δεν ξεπερνά τα 100mm. 
 
Οι συνθήκες λειτουργίας του δοχείου νερού ακολουθούν τις οδηγίες του DIN 52218/86 
(Μέρος 4, εδάφια 3.1.1. - 3.1.3) έτσι ώστε για κάθε σηµειο λειτουργίας (άνοιγµα - κλείσιµο 
βαλβίδας, πλήρωση κ.λ.π.) η µέση τιµή του παραγόµενου ήχου να µην ξεπερνά τα όρια του 
DIN. 
 
Συγκεκριµένα σύµφωνα  µε το DIN σε πιέσεις εκροής για την πλήρωση του δοχείου 3 και 5 
bar δεν θα έχουµε  παραγόµενο ήχο άνω των 17 db ακόµα και κατά το κλείσιµο της 
βαλβίδας πλήρωσης. 
 
Η πλακέτα πίεσης για την ενεργοποίηση του δοχείου νερού θα είναι αρκετά µεγάλη 
(διαστάσεις 200x200mm τουλάχιστον) ούτως ώστε να παρέχεται ευκολία επισκεψιµότητας 
του συστήµατος για service. 
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Το σύστηµα στήριξης της λεκάνης (ό,που αυτή είναι κρεµαστή) θα είναι αναρτηµένο από το 
πλαίσιο της συσκευής και θα αποτελείται από ρυθµιζόµενες ράγες καθ’ύψος και κατά πλάτος 
για την εύκολη προσαρµογή και στήριξη της λεκάνης . 
 
Ως προς το είδος στήριξης και τα υλικά κατασκευής ακολουθούνται οι οδηγίες του DIN Reg-
NR .3KO 85/I 
 
 
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
 
ΛΕΚΑΝΕΣ W.C. 
 
Oι λεκάνες θα είναι κατασκευασµένες από υαλώδη λευκή πορσελάνη µε ορειχάλκινες 
επιχρωµιωµένες βίδες στερέωσης και ελαστικά παρεµβύσµατα, χαµηλής πίεσης και η 
έκπλυσή τους θα γίνεται από καζανάκια, χαµηλής πίεσης.  
 
Οι λεκάνες W.C  θα είναι ευρωπαϊκού (καθήµενου) τύπου από πορσελάνη λευκού χρώµατος. 
 
Το κάθισµα της λεκάνης θα είναι λευκό, από πορσελάνη που προτείνει ο κατασκευαστής και 
θα έχει όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης.  
 
Αυτονόητο είναι ότι το κάθισµα θα προσαρµόζεται πλήρως στον τύπο και τις διαστάσεις της 
λεκάνης που θα εγκατασταθεί.  
 
Οι λεκάνες για ανάπηρους θα φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές στήριξης.  
 
ΛΕΚΑΝΗ W.C ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.   
 
Οι λεκάνες W.C  θα είναι ευρωπαϊκού (καθήµενου) τύπου από πορσελάνη λευκού χρώµατος. 
Οι λεκάνες θα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης από πρόσωπα µε 
αµαξίδια. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η λεκάνη να έχει:  
 
α.  Σχήµα µε όσο γίνεται πιο οµαλές καµπύλες 
β. Περισσότερο 
 
Οι λεκάνες θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε:  
 
α. Το εµπρός µέρος της λεκάνης να απέχει από τον τοίχο τουλάχιστον 70cm 
β. Το ύψος του καθίσµατος από το δάπεδο του χώρου να είναι 50cm (χρησιµοποίηση 

λεκανών ειδικής κατασκευής και ύψος 18’’45,7cm ή χρησιµοποίηση ειδικού 
καθίσµατος).  

 
ΝΙΠΤΗΡΕΣ  
 
Οι νιπτήρες θα είναι σύµφωνοι µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς ΕΛΟΤ ΕΝ 32, δηλαδή 
κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση( διαστάσεων 67Χ55 εκ.) ή τοποθέτηση σε 
πάγκο(διαστάσεων 55Χ50εκ.).  
 
Οι νιπτήρες θα φέρουν σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο σύµφωνα µε το σχήµα 1.2/σελ. 
26 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
Θα είναι τύπου γούρνας από υαλώδη λευκή πορσελάνη και θα έχουν τρύπα υπερχείλισης.  
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ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ  
 
Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί από πορσελάνη, θα έχουν ορθογωνικό σχήµα µε 
στρογγυλεµένες γωνίες και διαστάσεις κατά προτίµηση 65x55cm. Οι νιπτήρες θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις ή να παρέχουν τις παρακάτω διευκολύνσεις στους 
χρήστες:  
 
α. ∆υνατότητα εύκολης προσέγγισης του νιπτήρα από πρόσωπα µε αµαξίδια. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει ο νιπτήρας να έχει:  
- Το µικρότερο δυνατό βάθος λεκάνης (όχι µεγαλύτερο των 1,30cm περίπου) ώστε 

να αφήνει όσο γίνεται περισσότερο χώρο από κάτω για τα πόδια του ασθενούς.  
- Λεκάνη κατάλληλου σχήµατος που να είναι πιο φαρδιά στην µπροστινή πλευρά.  
- Τοποθέτηση της βαλβίδας εκκενώσεως στο πίσω µέρος του νιπτήρα όσο γίνεται 

πιο κοντά στον τοίχο.  
 

β. Ο νιπτήρας και η στήριξή του θα πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 113,5 Kg (250 
POUNDS) τουλάχιστον για 5 λεπτά χωρίς να υφίστανται µόνιµη παραµόρφωση επειδή 
οι ανάπηροι πολλές φορές για να στηριχθούν ή για να ανασηκωθούν χρησιµοποιούν 
οτιδήποτε τους είναι διαθέσιµο.  

 
Οι νιπτήρες της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύονται από τα παρακάτω εξαρτήµατα: 
 
α. Βαλβίδα εκκενώσεως 1 ¼’’ ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη µε ελαστικό πώµα και 

επιχρωµιωµένη αλυσίδα.  
β. Σιφώνι τύπου φιαλοειδούς (ΤΟΤΕΕ σελ. 26/1.2) 1 ¼’’ ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο.  
 
Οι νιπτήρες θα τοποθετηθούν σε ύψος περίπου 80cm από το τελικό δάπεδο του δωµατίου.  
 
ΠΡΟΤΥΠΑ: Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 1386, DIN 
EN 38 & DIN 18024-2.  
 
ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 
 
Οι νεροχύτες θα είναι χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πάγκο µε δύο 
γούρνες και σιφώνια σύµφωνα µε το σχήµα 1.3/σελ.26 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
 
Τα σιφώνια θα είναι πλαστικά από τεµάχια σωληνώσεων στα οποία θα υπάρχει πρόβλεψη 
για σύνδεση πλυντηρίου πιάτων. 
  
ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ  
 
Τα ουρητήρια θα είναι επίτοιχα κατασκευασµένα από υαλώδη λευκή πορσελάνη σύµφωνα 
µε τον ΕΛΟΤ 1112. Θα φέρουν ενσωµατωµένο σιφώνι σύµφωνα µε το σχήµα 1.5(δ)/σελ. 
26 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
 
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ  
 
Οι ντουζιέρες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό ΕΛΟΤ ΕΝ 
263.  
Θα είναι επίπεδες από λευκή υαλώδη πορσελάνη µε λεκάνη και θα έχουν διάταξη 
αποχέτευσης DN 50 µε σιφώνι από τεµάχια πλαστικού σωλήνα (PVC) σύµφωνα µε το σχήµα 
1/σελ. 26 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. ∆ιαστάσεις περίπου 800x800mm.  
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SINK ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
 
Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισµού κάδων (SINK) 
 από υαλώδη πορσελάνη αρίστης ποιότητος πλήρης µε εσχάρα ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη 
και σιφώνι DN 50mm. 
Η λεκάνη θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στο δάπεδο, θα έχει δε διαστάσεις 
700x500mm. 
Η λεκάνη θα τηρεί τα παρακάτω πρότυπα. 
ΕΛΟΤ:3. Υαλώδη πορσελάνη, ποιότητα, δοκιµές. 
ΕΛΟΤ:902-907. Είδη υγιεινής έλεγχος, δοκιµές. 
ΕΛΟΤ:1147,1148. Είδη υγιεινής έλεγχος, δοκιµές. 
 
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ W.C. 
 
• Καθρέπτης τοίχου πάχους 5mm µπιζουτέ, κολητός, διαστάσεων 0.60Χ1.10m για κάθε 

νιπτήρα και καθρέπτης από τοίχο σε τοίχο στους πάγκους νιτήρων. 
• Μπάρες  νιπτήρων αναπήρων .              
• Σαπωνοθήκες ανοξείδωτες για νιπτήρες. 
• Σαπωνοσπογγοθήκη νουζιέρας ανοξείδωτη 
• Εταζέρα νιπτήρα από υαλώδη λευκή πορσελάνη για µεµονοµένους νιπτήρες 
• Άγκιστρα ανάρτησης πετσετών ανοξείδωτα.  
• Χαρτοθήκη W.C.ανοξείδωτη διπλού ρολού. 
• Κουρτίνα ντουσιέρας . 
• ∆οχείο απορριµµάτων W.C. ανοξείδωτο 
• Βούρτσα W.C. πλαστική 
• Στεγνωτήρας χεριών για κάθε ενιαίο χώρο νιπτήρων και από δύο στα WC κοινού. 
• Πετσετοκρεµάστρες καµαρινιών ανοξείδωτες. 
 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
 – ΠΙΕΣΤΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα πιεστικά συγκροτήµατα ύδρευσης και άρδευσης θα αποτελούνται κάθε ένα από : 
• από τις αντλίες ανυψώσεως πιέσεως 
• το πιεστικό δοχείο 
• τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοτήσεως και αυτοµατισµού των αντλιών 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το συγκρότηµα θα αποτελείται από 2 (1 εφεδρική), ανοξείδωτες πολυβάθµιες αντλίες, 
παροχής και µανοµετρικού όπως αναφέρεται στην µελέτη. ∆ιευκρινίζεται ότι το απαιτούµενο 
µανοµετρικό ύψος µετριέται στην έξοδο του συγκροτήµατος και όχι την κατάθλιψη των 
αντλιών. 
Οι αντλίες µπορεί να είναι οριζόντιας ή κατακόρυφης διατάξεως. 
Οι αντλίες θα περιλαµβάνουν ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνότητας (Inverter) για 
αδιαβάθµιτη, αυτόµατη αυξοµείωση στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση, µε σκοπό τη 
διατήρηση της προρυθµισµένης επιθυµητής πίεσης σε σταθερή τιµή. 
Οι αντλίες θα είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου, οι δε αποδόσεις τους θα είναι 
εξακριβωµένες µε εργαστηριακές µετρήσεις και θα δίνονται σε έντυπα του κατασκευαστή. 
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Οι αντλίες θα είναι φυγόκεντρες, απευθείας συζευγµένες, µέσω ελαστικού συνδέσµου, προς 
στεγανό ηλεκτροκινητήρα. Κάθε συγκρότηµα θα είναι πάνω σε ενιαία µεταλλική βάση.  
Οι αντλίες θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλες για µεταφορά πόσιµου νερού 
συνηθισµένης θερµοκρασίας, κατάλληλα υπολογισµένες και κατασκευασµένες µε τρόπο που 
να αποκλείει τη διάβρωση των φτερωτών και των σωµάτων τους, λόγω της εµφανίσεως του 
φαινοµένου της σπηλαιώσεως (CAVITATION). Θα έχουν όσες βαθµίδες απαιτούνται. 
Το σώµα κάθε αντλίας θα είναι "πολυµερές", θα αποτελείται δηλαδή από όµοια δακτυλιοειδή 
τµήµατα, αντίστοιχα προς τις βαθµίδες της (εκτός από τις ακραίες) που θα προσαρµόζονται 
µε σύσφιξη (µε οδηγούς τρύπες και περαστές βίδες).  
Το κέλυφος (σώµα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας θα είναι 
κατασκευασµένα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα στρέφεται 
πάνω σε έδρανα που θα στερεώνονται πάνω στις ακραίες βαθµίδες.  
Τα έδρανα πρέπει να είναι "τριβείς ολισθήσεως" (κουζινέτα) ή "ένσφαιροι" (ρουλεµάν) 
διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι αντλίες θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανικούς στυπιοθλίπτες υψηλής ποιότητας, που θα 
µπορούν εύκολα να επιθεωρηθούν και να αποσυναρµολογηθούν για αντικατάσταση, από 
υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό. Κάθε αντλία θα φέρει ακόµα διάταξη εξισορροπήσεως της 
υδραυλικής πιέσεως στον στυπιοθλίπτη της καταθλίψεως.  
Η φτερωτή κάθε αντλίας µαζί µε τον άξονα θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη 
και δεν θα εµφανίζει κρίσιµους αριθµούς στροφών στην περιοχή µέχρι του αριθµού 
στροφών κανονικής λειτουργίας.  
Ο ηλεκτροκινητήρας, κάθε αντλίας, θα είναι στεγανός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου 
δροµέα, τριφασικός, για τάση 380 βολτ, 50 περιόδων και προστασίας IP54.  
 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ∆ΟΧΕΙΟ 
 
Το πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης θα περιλαµβάνει ένα πιεστικό δοχείο µεµβράνης 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
Το δοχείο θα είναι εγκατεστηµένο πάνω στην ίδια βάση µε τις αντλίες ή ξεχωριστά ανάλογα 
µε τις προκύπτουσες διαστάσεις του συγκροτήµατος. 
Το δοχείο θα είναι κατακόρυφης (ή οριζόντιας) διάταξης, κυλινδρικό, κατασκευασµένο από 
περίβληµα από ειδικό χαλυβδοέλασµα, πιέσεως λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, µε πλαίσιο 
εδράσεως και θα φέρουν διαχωριστική µεµβράνη BUNA µεγάλης αντοχής κατάλληλη για 
πόσιµο νερό.  
Αυτό θα µεταφερθεί επί τόπου του έργου γεµισµένο µε άζωτο. Το δοχείο θα φέρει 
ενσωµατωµένο µανόµετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα ρυθµιζόµενης οριακής πιέσεως. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα διαθέτει : 
• LCD-ένδειξη, ρύθµιση πιέσεων, αποθήκευση στατιστικών στοιχείων και βλαβών  
• λειτουργίας. 
• ∆υνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτιρίου (σειριακή έξοδος 
• RS232/RS485). 
• Κεντρικό διακόπτη µε θέσεις ON/OFF και ξεχωριστό διακόπτη για κάθε αντλία στο  
• εσωτερικό του πίνακα µε θέσεις MAN/OFF/AUT. 
• Ενδείξεις για λειτουργία-βλάβη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
• Ελεύθερες επαφές για αναγγελία λειτουργίας-βλάβης καθώς και για εξωτερική εντολή 
• ON/OFF. 
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• Ενσωµατωµένη θερµική προστασία για κάθε κινητήρα καθώς και προστασία από 
έλλειψη 

• νερού. 
• Ωροµετρητή για κάθε αντλία, αυτόµατη εναλλαγή των αντλιών για οµοιόµορφη  
• κατανοµή λειτουργίας. 
• Αυτόµατο ξεκίνηµα της επόµενης αντλίας σε περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας  
• Ειδικό πρόγραµµα για θέση εκτός λειτουργίας του πιεστικού συγκροτήµατος, χωρίς 

την εµφάνιση υδραυλικού πλήγµατος, όταν δεν υπάρχει ζήτηση. 
• Φίλτρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Interference emission: EN 

50081-1, Interference resistance: EN 50082-2), για την αποφυγή ηλεκτροµαγνητικών 
παρεµβολών σε χώρους µε ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήµατα όπως αεροδρόµια, 
νοσοκοµεία κτλ. 
  

ΑΑππόό  όόσσαα  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρρααππάάννωω  ττοο  ππιιεεσσττιικκόό  σσυυγγκκρρόόττηηµµαα  θθαα  εείίννααιι  ππλλήήρρεεςς  κκααιι  
ααυυττοοδδύύννααµµοο,,  ώώσσττεε,,  µµεεττάά  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσήή  ττοουυ,,  νναα  µµηηνν  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  
ππααρράά  µµόόννοο  ηη  σσύύννδδεεσσήή  ττοουυ  ππρροοςς  τταα  δδίίκκττυυαα  υυδδρρεεύύσσεεωωςς,,  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  κκεεννττρριικκοούύ  
εελλέέγγχχοουυ..  
  
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Το πιεστικό συγκρότηµα αµέσως µε την ελάχιστη ζήτηση θέτει σε λειτουργία την πρώτη 
αντλία (βασική), η οποία ενεργοποιείται από την πτώση πίεσης. Βασικό χαρακτηριστικό θα 
είναι η οµαλή εκκίνηση µέσω του ενσωµατωµένου στην αντλία µετατροπέα συχνότητας 
(Inverter), που παίρνει εντολή-σήµα 0-10V από τον ηλεκτρικό πίνακα. Στην περίπτωση που 
η ζήτηση αυξάνει και η ελεγχόµενη από Inverter βασική αντλία φτάσει το 96% της 
απόδοσής της τίθεται σε λειτουργία η δεύτερη αντλία στο ελάχιστο των στροφών της. Εάν 
εντός 15sec σηµειωθεί επιπλέον αύξηση της ζήτησης η βασική αντλία φτάνει στο 100% των 
στροφών της όπου και παραµένει. Την ίδια στιγµή ο συνεχής έλεγχος µεταβολής στροφών 
µεταφέρεται µέσω του πίνακα στο Inverter της δεύτερης αντλίας που αναλαµβάνει το 
ρυθµιστικό ρόλο. 
Εάν τώρα η ζήτηση ελαττώνεται η µείωση των στροφών της ελεγχόµενης από Inverter 
αντλίας καθώς και η διακοπή τής εκάστοτε αντλίας αιχµής πραγµατοποιείται µε παρόµοιο 
τρόπο. Όταν η ζήτηση µηδενιστεί (δηλαδή Q = 0 m3/h), τότε το συγκρότηµα διακόπτει τη 
λειτουργία µέσω του ηλεκτρονικού επεξεργαστή αποκλείοντας µε αυτό τον τρόπο 
υδραυλικά πλήγµατα που προκαλούνται από την πρόωρη διακοπή και άµεση επανεκκίνηση 
των αντλιών. 
Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας θα επιτυγχάνεται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια σταθερή πίεση 
(απόκλιση ± 0.1bar για πιέσεις ≤ 5bar και ± 2% για πιέσεις > 5bar) και εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθµός απόδοσης των αντλιών του συγκροτήµατος. Σηµειωτέον ότι σε κάθε νέα 
εκκίνηση του συγκροτήµατος ο έλεγχος µέσω Inverter µετακινείται σε άλλη αντλία. 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ  
 
Αντλίες λυµάτων, απόνερων  
 
Το αντλητικό συγκρότηµα θα τοποθετείται σε φρεάτια κατάλληλου µεγέθους (στεγανή 
δεξαµενή) στο οποίο απορρέουν όλα τα οριζόντια συλλεκτήρια δίκτυα τµήµατος  ή 
τµηµάτων  του κτιρίου . 
 
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας (αποδόσεις) των αντλιών ελέγχονται κατά την πρότυπη 
Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ISO 2548 (class C ). 
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Η κάθε µία από τις αντλίες θα είναι επαρκής για την άντληση των λυµάτων, ενώ η άλλη θα 
είναι εφεδρική σε περίπτωση βλάβης της πρώτης. 
 
Οι αντλίες θα εναλλάσονται µεταξύ τους στο ρόλο τους σαν κύρια και εφεδρική κατά 
διαστήµατα µέσω αυτόµατου διακόπτη εναλλαγής της σειράς. 
 
(α)  Η κάθε αντλία θα είναι εµβαπτιζόµενου τύπου µε   κατακόρυφο ανοξείδωτο άξονα  και   

µε πτερωτή τύπου στροβιλισµού, δυναµικά και στατικά ζυγοσταθµισµένη  κατάλληλη  
για  την  διέλευση  µακροϊνικών λυµάτων και στερεών σωµάτων  µεγέθους  έως  
50mm. Η στεγανότητα µεταξύ αντλίας και κινητήρα θα  εξασφαλίζεται  µε  µηχανικό   
στυπιοθλίπτη   σε  λουτρό λαδιού. 

 
 O ανοξείδωτος άξονας, οι κοχλίες και τα περικόχλια των αντλιών θα είναι ως προς το 

υλικό κατά   AISI 431  και AISI  Α48. 
            
 Η πτερωτή των αντλιών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 17440 και BS970. 
  
 Η αναρρόφηση της κάθε αντλίας θα γίνεται από την κάτω και περιµετρική ζώνη και 

κατάθλιψη της θα είναι οριζόντια προς το αγωγο κατάθλιψης. 
 Το κέλυφος της αντλίας θα είναι χυτοσιδηρό GG25 κατά DIN1691 και BS 1452  Grade 

260. Από το ίδιο υλικό θα είναι και όλα τα χυτά τεµάχια του σώµατος της αντλίας. 
 Οι φλαντζες των αντλιών θα είναι σύµφωνες µε τα DIN 2532  και 2533.   
 Oι αντλίες ως προς την κατασκευή θα πληρούν τα standards EN 50014  και  EN 50018 

καθώς και τους κανονισµούς ασφαλείας CEI-EN 60604-1  (CEI 44-5). 
 
 Οι χειρολαβές των αντλιών θα είναι κατά DIN 17100 και BS 4360. 
 
(β)  Η αντλία θα φέρεται σε ειδική χυτοσιδηρή  βάση που θα  κοχλιώνεται   µόνιµα  στον  

πυθµένα   της  στεγανής δεξαµενής.  Η  κάθοδος της αντλίας  από  την  οροφή του 
αντλιοστασίου θα γίνεται µέσω γαλβανισµένων οδηγών και η στεγανή σύνδεσή της  
στην ειδική βάση µέσω του ιδίου βάρους  της  αντλίας.  Η  ειδική  βάση  αυτή  θα  
είναι παράλληλα  και  η  αρχή  του  καταθλιπτικού  αγωγού της αντλίας. 

  
 Η σχετική θέση των αντλιών και των οδηγών έλξεώς τους µέσα στο φρεάτιο θα είναι 

τέτοια ώστε η έξοδος των αντλιών να είναι ευχερής διαµέσου του καλύµµατος 
επίσκεψης του φρεατίου λυµάτων. 

  
 Η κάθε αντλία θα φέρει αλυσίδα έλξεως προσαρµοσµένη κατάλληλα στο κέλυφος της 

αντλίας και στο µπετό επικάλυψης του φρεατίου λυµάτων στα όρια του καλύµµατος 
της επίσκεψης. 

 
(γ)  Ο ηλεκτροκινητήρας  προβλέπεται  αντιεκρηκτικής προστασίας κατάλληλος για 

τριφασική παροχή 380V/50 HZ και θα  είναι ενσωµατωµένος  µε  την  αντλία  στο ίδιο 
στεγανό κέλυφος, συζευγµένος απ’ευθείας µε την πτερωτή µέσω του ιδίου άξονα. Θα 
είναι βαθµού προστασίας ΙΡ68 και µόνωσης F. 

 
δ)  Ο άξονας θα φέρεται επί αυτολίπαντων µεγάλης διάρκειας ζωής ένσφαιρων τριβέων 

κατασκευασµένων από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 304. 
 
 Ο κινητήρας θα φέρει ενσωµατωµένο το κάλωδιο τροφοδοσίας του, ανθυποβρυχιακού 

τύπου µήκους 5m κατ’ελάχιστο. 
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 Οι διατάξεις εκκίνησης και  προστασίας του ηλεκτροκινητήρα θα βρίσκονται στον 
πίνακα ελέγχου του αντλητικού  συγκροτήµατος.  

 Οι αντλίες θα φέρουν πιστοποιητικό CE ότι είναι κατάλληλες ως προς τα 
ηλεκτρολογικά τους µέρη. 

 
ε)  Ο αγωγός κατάθλιψης κάθε αντλίας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας βαρέως 

τύπου κατα DIN 2440. Ο σωλήνας καθώς και όλες οι αντίστοιχες κατασκευές στο 
αντλιοστάσιο λυµάτων θα υποστούν επεξεργασία βαφής µε δύο στρώσεις βασικού 
εποξειδικού ασταριού και τρεις στρώσεις εποξειδικού χρώµατος.  Επίσης  οι  βάννες  
και  οι βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου γλωττίδας µε  αντίβαρο θα συνδεθούν µε τον 
αγωγό κατάθλιψης κάθε αντλίας  µέσω φλαντζών. Οι  βάννες   και   οι  βαλβίδες   
αντεπιστροφής   θα  είναι  χυτοσιδηρές κατάλληλες για λύµατα. 

 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 
Ο αυτοµατισµός των  αντλιοστασίων θα  γίνεται µε υδραργυρικούς διακόπτες (αχλάδια): 
 
Ο αυτοµατισµός θα εξασφαλίζει την διαδοχική κυκλικά εναλλασσόµενη εκκίνηση ή στάση 
των  αντλιών  ανάλογα µε την  αύξηση  ή  την  µείωση  της  στάθµης   των  υγρών. 
Προβλέπονται µία στάθµη εκκίνησης και µία στάθµη  στάσης . 
 
Τέλος το σύστηµα αυτοµατισµού  σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης  αντλίας θα οπλίζει  
αυτόµατα τον ηλεκτρονόµο του  βοηθητικού  κυκλώµατος του  αυτοµάτου της επόµενης  
αντλίας. 
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ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής για δίκτυα λυµάτων υπό πίεση θα είναι φλαντζωτές τύπου 
«µπάλας». Το σώµα του αντεπίστροφου και οι φλάντζες θα είναι χυτοσιδηρές ποιότητας 
GG-20 κατά DIN 1691. 
 
Η µπάλα θα είναι από αλουµίνιο περιβεβληµένο µε επίστρωση από καουτσούκ.  
 
Το καπάκι επίσκεψης θα είναι από χυτοσιδηρό και οι κοχλίες αυτού από γαλβανισµένο 
χάλυβα.  
 
Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας θα είναι 10atm. 
 
ΒΑΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ  
 
Οι δικλείδες τύπου πεταλούδας θα είναι φλαντζωτές ονοµαστικής πίεσης 10atm. 
 
Ο περιστρεφόµενος δίσκος θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας, ο οποίος στην 
κατακόρυφο θέση του δίσκου θα συµπιέζεται σε ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή του 
κελύφους.  
 
Το υλικό του σώµατος των δικλείδων θα είναι φαιός χυτοσίδηρος ποιότητας τουλάχιστον 
GG-20 κατά DIN 1691 η χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG-40 κατά 
DIN 1693. 
 
Τα σώµατα των δικλείδων µετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
απαλλαγµένη από λέπια, φλύκταινες, κοιλότητες από άµµο, σπογγώδεις µάζες και γενικά 
οποιαδήποτε φύσεως ελαττώµατα ή ατυχήµατα χυτηρίου.  
 
Οι δικλείδες µετά από κατάλληλη αµµοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά µε 
υπόστρωµα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους 50µ. Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικώς µε 2 
στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής.  
 
Ο δακτύλιος στεγανότητας θα είναι από ελαστικό αρίστης ποιότητας EPDM κατά BS  2494 
και δεν έχει προεξοχές ή εγκοπές όπου θα ήταν δυνατόν να επικαθίσουν φερτά υλικά. Η 
στεγανότητα θα εξασφαλίζεται για θερµοκρασίες από -10 µέχρι 50 βαθµούς Κελσίου 
(Centigrade). Η δικλείδα θα κλείνει στεγανά ακόµη και σε γωνία +4% περίπου από την 
πλήρως κλειστή θέση.  
 
Ο άξονας θα είναι κατά προτίµηση ενιαίος (µη διαιρούµενος) και το υλικό του άξονα θα είναι 
ανοξείδωτος χάλυβας µε περιεκτικότητας σε χρώµιο 12-14%. 
 
Το σώµα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος) την 
ονοµαστική πίεση (ΡΝ και πίεση) και ένδειξη για το υλικό του σώµατος.  
 
Ο χειρισµός των δικλείδων θα επιτυγχάνεται µε χειροτροχό µε την βοήθεια µηχανισµού 
υποβιβασµού στροφών, που θα βρίσκεται σε κλειστό κιβώτιο στερεωµένο στο κέλυφος της 
δικλείδας και ο οποίος θα δρα στον άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο µηχανισµός θα φέρει 
σύστηµα ένδειξης της θέσης του δίσκου.  
 
Ο µηχανισµός χειρισµού θα είναι κατάλληλος για χειρισµό µε εφαρµοζόµενη την ονοµαστική 
πίεση µονοµερώς στον δίσκο.  
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ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των αντλιών µε το δίκτυο σωληνώσεων και θα είναι 
ελαστικοί, µε διάµετρο ίση µε την διάµετρο του σωλήνα του δικτύου, κατάλληλοι να 
παραλαµβάνουν τους κραδασµούς των αντλιών καθώς και τις αυξοµειώσεις του µήκους των 
σωληνώσεων κατά την λειτουργία των αντλιών. Η πίεση λειτουργίας τους πρέπει να είναι 
10atm. Οι σύνδεσµοι θα έχουν εξωτερικές ράβδους ενίσχυσης και φλαντζωτά άκρα για την 
σύνδεση τους µε αντλία και δίκτυο.  
 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ  
 
Πρόκειται για ειδικά τεµάχια ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε τα οποία είναι δυνατή η 
αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση των δικλείδων, αντλιών κ.λ.π. χωρίς να θιγεί ο σωλήνας 
ή να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα.  
 
Τα τεµάχια αυτά θα είναι της αυτής ονοµαστικής διαµέτρου και πιέσεως µε τις αντίστοιχες 
δικλείδες, θα αποτελούνται από δύο τµήµατα κατασκευαζόµενα από συγκολλητά 
χαλυβδοελάσµατα, τα οποία θα παρουσιάζουν την δυνατότητα αξονικής µετακινήσεως του 
ενός προς το άλλο, αυξοµειούµενου έτσι του συνολικού µήκους του τεµαχίου κατά 3 έως 5 
εκ. Η µεταξύ των δύο τµηµάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό 
δακτύλιο.  
 
Η σύνδεση των δύο τµηµάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεµάχια θα γίνεται 
µε γαλβανισµένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τµηµάτων θα είναι ανεξάρτητοι 
των κοχλιών συνδέσεων προς τις σωληνώσεις. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Θερµοσίφωνας 
 
1. Ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε το 

Β∆69/ΦΕΚ17Α/14-2-67, όπως ισχύει σήµερα, θα πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας 
των ΕΛΟΤ ΕΝ 60335.2.21, και θα έχουν έγκριση του Υπουργείου Βιοµηχανίας.  

 
2. Θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 5mm και θα 

έχουν ονοµαστική πίεση λειτουργίας 10atm. Το δοχείο θα φέρει κατάλληλη εσωτερική 
και εξωτερική προστασία (π.χ. γαλβάνισµα εν θερµώ ή εφυάλωση κ.λ.π.) 

 
3. Το δοχείο θα είναι ισχυρά µονωµένο µε άκαυστο υλικό για ελαχιστοποίηση των 

απωλειών. Εξωτερικά θα υπάρχει µεταλλικός µανδύας µε αντιδιαβρωτική προστασία 
για προστασία της µόνωσης.  

 
4. Θα έχει τον παρακάτω εξοπλισµό κατ΄ ελάχιστον:  
- Θερµοστάτη 
- Θερµόµετρο 
- Ενδεικτική λυχνία 
- ∆ιπλή ασφαλιστική βαλβίδα 
 
και κάθε άλλη διάταξη που προβλέπουν οι κανονισµοί  
 
Θερµαντήρας  (BOILER) 
  
Ο θερµαντήρας νερού θα είναι κατακόρυφου τύπου, διπλού τοιχώµατος κατά DIN4802 µε 
θερµαντικό στοιχείο από χαλκοσωλήνα σχήµατος U κατάλληλος για θερµανση νερού µέσω 
πρωτεύοντος θερµου νερού 55° C . 
Το υλικό κατασκευής του κελύφους, του µανδύα, των πυθµένων , των φλαντζών κ.λ.π. θα 
είναι κοινός χάλυβας µε αντοχή 37-45 Kp/mm2, όριο αντοχής >=24 Kp/mm2, µήκυνση 
θραύσεως (L=5d) >=25%, C<=0,22 έως 0.25%, P<=0,063 έως 0,09%, S<=0,55 έως 
0,63%, N<=0,009% µε εξασφαλισµένη συγκολλητότητα όπως π.χ. ο χάλυβας ST 37-2.  
 
Οι εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια κάθε θερµαντήρα θα καθαριστούν µε αµµοβολή.  
Η εσωτερική επιφάνεια θα γαλβανιστεί εν θερµώ. Εναλλακτικά η εσωτερική επιφάνεια θα 
προστατεύεται από οξείδωση µε επάλειψη εποξειδικών ρητινών σε 4 στρώσεις, για την 
αντοχή των οποίων υπάρχει γενική και επίσηµη αναγνώριση.  
Η εξωτερική επιφάνεια θα προστατεύεται µε αντιοξειδωτικό εποξειδικό   επικάλυµµα ή θα 
γαλβανιστεί επίσης εν θερµώ. 
Οι θερµαντήρες θα είναι κατάλληλοι για µέγιστη πίεση λειτουργίας 10 atu και µέγιστη 
θερµοκρασία νερού 80°C. Η πίεση δοκιµής θα είναι 13 bar.  
Oι θερµαντήρες νερού θα είναι εφοδιασµένοι µε τα εξής : 
• Ανθρωποθυρίδα διαµέτρου 40εκ. 
• Ακροσυνδέσµους µε τα αντίστοιχα ζεύγη φλαντζών ή συνδέσµους (µούφες) ανάλογα 

µε τη διάµετρο των στοµίων. 
• Αναµονές για την σύνδεση όλων των σωληνώσεων (κρύου νερού, λέβητα, ζεστού 

νερού χρήσης, ανακυκλοφορίας και εκκενώσεως). 
• Όλες τις απαιτούµενες υποδοχές για την σύνδεση διαφόρων οργάνων (θερµοµέτρου, 

πιεζοστάτη, θερµοστάτη, ασφαλιστικού κλπ). 
Επί πλέον θα φέρουν : 
• Θερµόµετρο 0° C έως 100° C 
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• Ασφαλιστική δικλείδα 
• Κρουνό εκκένωσης 
• Εµβαπτιζόµενα αισθητήρια 
• Ειδική αντιδιαβρωτική προστασία µε άνοδο από µαγνήσιο µεγέθους ανάλογου µε τον 

όγκο του δοχείου. 
• Κάθε άλλο όργανο ελέγχου, ρυθµίσεως και ασφαλείας σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

2421/86. 
Οι θερµαντήρες κατακόρυφου τύπου θα έχουν ποδαρικά στήριξης ώστε το κάτω µέρος του 
θερµαντήρα να βρίσκεται σε ύψος 20 cm από το δάπεδο.  
Οι θερµαντήρες µετά την εγκατάστασή τους και τις δοκιµές θα µονωθούν µε πάπλωµα 
υαλοβάµβακα, πάχους 10 cm τουλάχιστον, ή άλλο ισοδύναµο υλικό. Αυτό, θα στερεωθεί επί 
της επιφάνειας µε κοτετσόσυρµα, µε τη βοήθεια φουρκετών και θα προστατευθεί µε 
επένδυση φύλλου γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 0,5 mm.  
Πέραν των ανωτέρω, η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, 
παράγραφος 4.2. 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ  
 
Για την λειτουργία του συστήµατος αυτόµατης χλωρίωσης της δεξαµενής πόσιµου νερού και 
την ανακυκλοφορία θερµού νερού στους διάφορους κλάδους σωληνώσεων, προβλέπονται 
αντλίες κυκλοφορίας του τύπου "κυκλοφορητή" "IN-LINE", κατάλληλοι για εγκατάσταση 
απευθείας επί των σωληνώσεων. 

 
Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συζευγµένη απευθείας µε 
ελαστικό σύνδεσµο µε ηλεκτροκινητήρα 1450 RPM, ασύγχρονο, τριφασικό, κατάλληλο για 
λειτουργία σε δίκτυο 380/50/3. 
 
Η σύνδεση των κυκλοφορητών µε τις σωληνώσεις θα πραγµατοποιείται µε φλάντζες και οι 
κυκλοφορητές θα συνοδεύονται µε τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και 
παρεµβύσµατα για την προσαρµογή τους στο σωλήνα. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, και θα αρχίζει από τον πίνακα κλιµατισµού. Οι τελικές 
συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών µε τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαµπτοι και θα 
προστατεύονται µε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για ένταξη των 
αντλιών στο όλο σύστηµα αυτοµατισµού. 
Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι παροχές και 
µανοµετρικά ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύµα 50 περιόδων. 
Οι ηλεκτροκινητήρες, οι διατάξεις προστασίας, ελέγχου και χειρισµού τους και οι ηλεκτρικές 
γραµµές των κυκλοφορητών θα είναι σύµφωνοι µε όσα σχετικά καθορίζονται στο κεφάλαιο 
των Ισχυρών Ρευµάτων. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι κυκλοφορητές θα πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής, 
ανάλογα µε το είδος του ρευστού που θα εξυπηρετεί, (αυτόµατη χλωρίωση, απιονισµένο 
νερό ή κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης). 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ  
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 
 
Το συγκρότηµα  αποσκληρυντών νερού για την τροφοδοσία της αντλίας θερµότητας και 
των κλιµατιστικών µονάδων, θα αποτελείται από δύο αυτόµατους ογκοµετρικούς 
αποσκληρυντές (ο ένας εφεδρικός) και δύο δοχεία άλατος. 
 
Ο αυτόµατος αποσκληρυντής θα αποτελείται από: 
 
(α)  Ενα δοχείο ρητινών κατασκευασµένο από ισχυρώς φυγοκεντρισµένο fiber glass 

βαρέως βιοµηχανικού τύπου, αντοχής σε πίεση λειτουργίας 10,5 bar. Εσωτερικά, το 
δοχείο φέρει ειδικό σύστηµα οµοιόµορφης διανοµής του νερού µέσα στην ρητίνη κατά 
τις οµοιόµορφης διανοµής του νερού µέσα στη ρητίνη (Distribution system). Η ρητίνη 
θα είναι υψηλής αποδόσεως, ειδικής κοκκοµετρικής συνθέσεως. 

 

(β)  Σύστηµα αυτοµατισµού θα αποτελείται από : 

-  ∆ύο ηλεκτρονικές και δύο µηχανικές κεφαλές που εφαρµόζουν πάνω στα δοχεία 
ρητίνης. 

-  Ειδικούς µετρητές νερού, µε φωτοκύτταρο που εφαρµόζουν πάνω στους 
µετρητές. 

-  Μετασχηµατιστή 24 Volt. 
-  Πίνακα ηλεκτρονικό µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης, επιλογής και 

εντολών. 
 

Ενδεικτικές λυχνίες θα ενηµερώνουν διαρκώς για όλες τις φάσεις λειτουργίας του 
συστήµατος. 
Λειτουργία : Το σύστηµα θα δουλεύει σε ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ. Στο σωλήνα 
εξόδου του κάθε αποσκληρυντή θα είναι προσαρµοσµένος ο µετρητής νερού. Το 
φωτοκύτταρο που θα είναι προσαρµοσµένο στο µετρητή νερού, σε κάθε στροφή του δείκτη 
του µετρητή θα στέλνει ένα σήµα στον ηλεκτρονικό πίνακα. Κάθε σήµα θα αντιπροσωπεύει 
µια ποσότητα νερού. 
 
Όταν η µνήµη του πίνακα δεχθεί ένα σύνολο σηµάτων που αντιπροσωπεύουν µια ποσότητα 
νερού (που καθορίζεται ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού εισόδου) τότε το κύκλωµα 
εντολών θα δίνει εντολή για αναγέννηση. 
 
Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα για εντολή αναγέννησης κατά βούληση µε το πάτηµα ενός 
µπουτόν. 
Ακόµα στο παραπάνω περιγραφόµενο σύστηµα θα υπάρχουν εφεδρικές µπαταρίες που θα 
µπορούν να κρατήσουν στην µνήµη τον προγραµµατισµό, σε µικροδιακοπή ρεύµατος. 
 
Το σύστηµα αυτοµατισµών θα ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις λειτουργίες του αποσκληρυντή. 
 
Τα στάδια του κύκλου αναγέννησης θα είναι : 

α.  Αργό πλύσιµο. 

β.  Γρήγορο πλύσιµο. 

γ. Αντίστροφο πλύσιµο. 

δ. Αναρρόφηση διαλύµατος άλµης. 
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ε. Επιστροφή στη θέση λειτουργίας. 
 

Η κεφαλή του συστήµατος θα έχει ειδική ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα. 
 
Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα έχει τις εξής δυνατότητες : 

 
1. ∆υνατότητα ογκοµετρικής ρύθµισης. 
2. ∆υνατότητα χρονικής ρύθµισης. 
3. Συνδυασµός χρονικής και ογκοµετρικής ρύθµισης. 
4. Μπουτόν για χειροκίνητη έναρξη αναγέννησης. 
5. ∆ιαθέτει οθόνη µε ψηφιακές ενδείξεις των παρακάτω παραµέτρων : 

 
α. Ώρα της ηµέρας. 
β.     Ώρα της αναγέννησης. 
γ. Ηµέρες αναγέννησης. 
δ.  Στάδια αναγέννησης. ∆ηλαδή φαίνεται αµέσως σε ποιο στάδιο αναγέννησης βρίσκεται 

και πόση ώρα έχει περάσει από την έναρξη του σταδίου. 
ε. Φαίνεται µε ψηφιακή ένδειξη η ροή του αποσκληρυµένου νερού. 
στ. Ένδειξη ικανότητας του αποσκληρυντή ως την επόµενη αναγέννηση. 
ζ. Ρεζέρβα για την αναγέννηση. 
η. ∆ιαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. 
 

Το σύστηµα της αποσκλήρυνσης θα λειτουργεί σε χαµηλή τάση 24 Volt, ώστε να 
αποκλείεται κάθε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
         
∆οχείο άλατος. 
Το δοχείο άλατος, θα είναι κατασκευασµένο από λευκό άθραυστο πολυαιθυλένιο µε 
εφαρµοστό καπάκι. Στο εσωτερικό θα υπάρχουν φίλτρα άλµης, για να κρατούν τις βρωµιές 
που έχει το αλάτι καθώς και βαλβίδες αναρρόφησης και αντεπιστροφής. Θα διαθέτουν όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αρµονική λειτουργία τους µε τα δοχεία ρητινών και τους 
αυτοµατισµούς των αποσκληρυντών καθώς και συστήµατα προστασίας από τυχόν 
υπερχείλισης τους. Θα έχουν σχάρα κατακράτησης της λάσπης αυξάνοντας την διάρκεια 
ζωής των ρητινών και την απόδοσή τους. Θα έχουν µεγάλη χωρητικότητα σε αλάτι ώστε να 
µειώνεται η πιθανότητα να µείνουν οι αποσκληρυντές χωρίς αλάτι. 
 
Το συγκρότηµα θα συνοδεύεται και από ογκοµετρητή που θα µετράει την ποσότητα του  
διερχοµένου νερού και στην καθορισµένη ποσότητα νερού θα δίνει εντολή αναγεννήσεως 
στην «εν στάσει» συσκευή που θα αρχίζει τον κύκλο της αναγεννήσεως στην δεύτερη 
συσκευή. Ο ογκοµετρητής θα έχει διάµετρο τουλάχιστον Φ 1 1/2″.  
 
Χλωριωτές  
 
1. Ο χλωριωτής θα αποτελείται από το δοσοµετρικό σύστηµα και το δοχείο χλωρίου.  
 
2. Το δοσοµετρικό σύστηµα µέτρησης και καταγραφής του ελεύθερου χλωρίου και 

δοσµοµετρική αντλία.  
 
3. Το σύστηµα θα έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή την ποσότητα του ελεύθερου 

χλωρίου µέσω κλειστού κύκλου ρύθµισης (close control loop).  
 
4. Όλο το σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό. 
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5. Τα υλικά του εξοπλισµού θα είναι ανθεκτικά στο διάλυµα του χλωρίου που διακινείται 
και ενδεικτικά αναφέρονται: PVC, PTFE (Teflon), Viton για τις βαλβίδες και 
πολυαιθυλένιο µέσης και υψηλής πυκνότητας για το δοχείο του διαλύµατος.  

 
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
  
Κλίµακες, πλατφόρµες κλπ. 
 
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει µόνιµες κλίµακες, πλατφόρµες και άλλα µέσα πρόσβασης, για 
να εξασφαλίζει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση, όπου απαιτείται, για την επιθεώρηση, 
έλεγχο, επιδιόρθωση και συντήρηση όλων των µερών του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων 
που εγκαθίστανται στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας. Θα κατασκευαστούν επίσης, όπου 
απαιτούνται, µεταλλικές κατασκευές (γραδελάδες) στους µηxανολογικούς κατακόρυφους 
αγωγούς εγκαταστάσεων (shafts) για τους ίδιους ακριβώς λόγους. 
 
Οπές σε τοίχους και φέροντα στοιχεία 
 
Κατά τη φάση της  σκυροδέτησης ο ανάδοχος οφείλει να προβλέψει όλες τις αναγκαίες 
τρύπες στον φέροντα οργανισµό. 
  
Αφού χρησιµοποιηθούν τα ανοίγµατα που έχουν αφεθεί σε τοίχους, δοκούς, πλάκες κλπ. για 
διέλευση εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εσχάρες καλωδίων, αεραγωγοί κλπ.) ο εργολάβος 
οφείλει να κλείσει και σφραγίσει το τυχόν εναποµείναν κενό µέρος του ανοίγµατος. Τα υλικά 
και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και εγκριθούν από 
την επίβλεψη. 
  
Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να καταβληθεί ώστε η θέση και το µέγεθος των ανοιγµάτων να 
µην προκαλεί βλάβη στην υπόλοιπη κατασκευή και ιδιαίτερα να µην εξασθενεί τον φέροντα 
οργανισµό. 
  
Η επαναπλήρωση των οπών ή η συµπλήρωση σε τυχόν αφεθέν πλεονάζον κενό θα γίνεται 
µε υλικό που συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κατασκευή, είναι πυράντοχο (ό,που αυτό 
απαιτείται) και δεν δηµιουργεί φθορά (διαβρώσεις κλπ) στις κατασκευές. 
 
 
Επίσης κατά τη φάση της σκυροδέτησης των υπογείων έργων (δεξαµενές , δάπεδα κ.λ.π.) ο 
ανάδοχος οφείλει  να ενσωµατώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
 
Βάσεις µηχανηµάτων 
 
Όλα τα µηχανήµατα που εδράζονται σε δάπεδο θα έχουν γενικά αντικραδασµική βάση. 
  
Γενικά, οι βάσεις των µηχανηµάτων θα είναι όπως συνιστά η µελέτη ηχοπροστασίας.  
  
Σε όσα µηχανήµατα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.χ. εµβαπτιζόµενες αντλίες) 
επιβάλλεται να τοποθετούνται στις θέσεις στερεώσεως κατάλληλα ελαστικά πέλµατα και 
δακτύλιοι ή ό,τι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ηχοπροστασίας, έτσι ώστε να µην 
µεταφέρονται οι κραδασµοί στον οικοδοµικό σκελετό. 
  
Σε περίπτωση ανάρτησης µηχανηµάτων, εφ΄όσον θα κατασκευάζεται βάση µε σκελετό από 
µορφοσίδηρο, η στήριξη των συσκευών επ΄αυτής θα γίνεται επίσης µε παρεµβολή 
αντιδονητικών παρεµβυσµάτων, ή ό,τι άλλο ορίζει η µελέτη ηχοπροστασίας. 
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Μέτρα αντιµετώπισης θορύβων και δονήσεων 
 
Γενικά 
 
Γενική αρχή για την αντιµετώπιση του θορύβου και των δονήσεων στο έργο είναι ότι 
αφ΄ενός θα εγκαθίστανται µηχανήµατα που όταν λειτουργούν, παράγουν κατά το δυνατόν 
τον ελάχιστο θόρυβο και αφ΄ετέρου ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή, κατασκευαστικά, 
προσπάθεια, να περιορίζεται ο θόρυβος στην πηγή του, δηλαδή να αποφεύγεται η διασπορά 
του και επίσης να αποφεύγεται η µετάδοση δονήσεων στο κτίριο. 
  
Οι προσπάθειες καταβάλλονται σε δύο κατευθύνσεις: 
 
1. Με κατάλληλες κατασκευές και εξαρτήµατα θα περιορίζεται η διάδοση θορύβων στο 

κτίριο 
2. Με κατάλληλες κατασκευές θα διακόπτεται η οποιαδήποτε συνέχεια και θα 

περιορίζονται οι ό,ποιες ταλαντώσεις προκαλούν τα µηχανήµατα από τη λειτουργία 
τους. 

 
Γενικά θα τηρηθούν µε σχολαστικότητα όλα τα υλικά, λεπτοµέρειες κατασκευής κ.λ.π. 
στοιχεία της µελέτης ηχοπροστασίας (αν υπάρχει). Πέραν των όσων τυχόν αναφέρει η 
µελέτη ηχοπροστασίας και για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από αυτήν θα ληφθούν υπόψη 
τα παρακάτω αναφερόµενα. 
 
Έλεγχος δονήσεων 
 
α. Γενικά 
 
Όλα τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στο έργο επιλέγονται ώστε να µην προκαλούν 
υπερβολικές δονήσεις. Γενικά τα µεγάλα µηχανήµατα τοποθετούνται όπως παραπάνω στην 
παράγραφο περί «βάσεων µηχανηµάτων» αναφέρεται χωρίς να επιτρέπουν την υπερβολική 
δόνηση των µηχανών, ή άλλες κατάλληλες διατάξεις. 
 
Θα επιλεγούν εξοπλισµοί µε ελάχιστες δυνάµεις µη ζυγοσταθµισµένες. 
Όλα τα µέρη των εξοπλισµών θα είναι ζυγοσταθµισµένα µε τις επιτρεπόµενες ανοχές πριν 
εξαχθούν από το εργοστάσιο κατασκευής. 
 
β. Εύκαµπτοι σύνδεσµοι 
 
Ο,που οι εξοπλισµοί είναι τοποθετηµένοι σε υποστηρίγµατα ή άγκιστρα στήριξης δονητικής 
µόνωσης, θα χρησιµοποιούνται εύκαµπτες συνδέσεις, έτσι ώστε οι ταλαντώσεις των 
εξοπλισµών να µην µεταδίδονται στα κατασκευαστικά µέρη του κτιρίου. 
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις 

α. Αντλίες 

Τα οριζόντια συγκροτήµατα αντλία - κινητήρα θα είναι στερεωµένα σε µία αδρανή βάση από 
άκαµπτο χάλυβα και αυτή η κατασκευή σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα µε παρεµβολή 
κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού (βλ. παραπάνω). 
 
Προστασία και καθαρισµός 
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Ο Ανάδοχος θα προστατεύει όλο τον εξοπλισµό, σωληνώσεις, εξαρτήµατα, αντλίες, 
κινητήρες, κλπ., από ακαθαρσίες, σκόνη και προσβολή από χηµικές ουσίες ή νερό. 

Η αποθήκευση των υλικών που εισέρχονται στο έργο, µέχρι την χρησιµοποίησή τους, θα 
γίνεται σε καθορισµένους χώρους για αυτή τη χρήση. Για την τοποθέτηση των υλικών (πχ 
σωλήνες) θα λαµβάνονται υπόψη και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους. 
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα ανοικτά άκρα των σωληνώσεων, τα εξαρτήµατα και οι 
βαλβίδες θα προστατευθούν κατάλληλα για να προληφθεί η εισχώρηση ξένων ουσιών. 
 
Οι σωληνώσεις νερού χρήσης (κρύο, ζεστό και επιστροφή ζεστού) και το σύστηµα 
πυρόσβεσης θα αποστειρωθούν. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβάλλεται ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε τυχόν 
οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται πλησίον κατασκευασµένων τµηµάτων των 
εγκαταστάσεων να µην προκαλούν φθορά, ρύπανση ή ζηµιές. Σε κάθε δε περίπτωση η 
αποκατάσταση των ζηµιών και ο καθαρισµός πρέπει να είναι άµεσος.  
Μετά την τελική συµπλήρωση των εργασιών και πριν από την τελική επιθεώρηση, όλα τα 
εξαρτήµατα, συσκευές, µηχανήµατα, κλπ. θα καθαρισθούν επαρκώς και θα παραδοθούν σε 
άριστη κατάσταση έτοιµα για χρήση. Όλα τα άχρηστα υλικά θα αποµακρυνθούν από το 
χώρο των εργασιών. 
 

Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών επιφανειών 

ΠΠεεδδίίοο  ΕΕφφααρρµµοογγήήςς  ––  ΟΟρριισσµµοοίί  
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και 
την εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την 
αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών µηχανηµάτων και Η/Μ συστηµάτων 
και εξοπλισµού, ιδιαιτέρως των υδραυλικών συστηµάτων.  
Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των 
διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε 
ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύµφωνα µε το DIN EN 
ISO 12944-1 έως DIN EN ISO 12944-8 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα 
γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση 
επιφάνειες. 

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ααννττιιδδιιααββρρωωττιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  
 
Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, 
µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις 
απαιτήσεις της ΕΝ 12255 (WASTEWATER TREATMENT PLANTS) και να εξασφαλίζει ελάχιστη 
διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 4628. 
 
∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 
Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής, µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής, εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν 
κίνδυνο διαβροχής 
 
Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι 
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µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς 
πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες 
επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 

 
Κατηγορία 01.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία 

επιφάνειας 
Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή 
SIS 055900 Sa 2 1/2. 

4 Προστασία  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού 
ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο 
συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και 
πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 

 
Κατηγορία 01.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία 

επιφάνειας 
Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται 
για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε 
αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 
µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών 
µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό 
σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 
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Κατηγορία 02.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή 
SIS 055900 Sa 2 1/2. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού 
ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών 
µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό 
σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µ) 

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο 
συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και 
αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 

 
Κατηγορία 02.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται 
για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε 
αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 
µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα 
δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και 
αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 
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Κατηγορία 03.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια. 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή 
SIS 055900 Sa 2 1/2. 

4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού 
ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο 
συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, 
πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µ)  

 
Κατηγορία 03.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

1 Επιφάνεια 
εφαρµογής 

Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

3 Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται 
για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε 
αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και 
καθαρίζεται από τα λίπη. 

4 Προστασίας  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 
µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό 
σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες 
ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο 
συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, 
πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µ)  

  
ΥΥλλιικκάά  
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. Τα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι 
εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, µε εµπειρία στην κατασκευή υλικών 
προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. 
  
ΕΕκκττέέλλεεσσηη  ΕΕρργγαασσιιώώνν  
-Καθαρισµός µε αµµοβολή 
 
Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή πρέπει να αφαιρούνται όλα τα 
λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωµα που θα 
ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν 
δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επιφανειακές απολεπίσεις 
κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 
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Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (2η ποιότητα) ή 
SIS 055900, Sa 2,5-3. Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από καµινεύµατα νικελίου 
κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm µε το 60% περίπου στο 1 mm, πλυµένη µε max 
ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου σύµφωνα µε το BS 2451, κατά 
προτίµηση µε όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 
(άνοιγµα 0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 0,42 mm).  
Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
είναι µεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. 
Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις 
επιφάνειες, κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των 
ακµών που δεν θα κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν µετά την αµµοβολή πρέπει να 
καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 
Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωµα 
που θα επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του 
αντικειµένου), θα σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε αµµοβολή ώστε να 
αποκτήσουν την απαιτούµενη υφή.  
Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό µε 
αµµοβολή, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 
αστάρωµα. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισµένες 
µε αµµοβολή επιφάνειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 
 
-Μεταλλικές επιστρώσεις 
 
Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, 
συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λιµαρίσµατος, σφράγισης, κοπής και 
κάµψης, και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες οπές θα 
ανοίγονται πριν από την βαφή. 
Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια και 
οι ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του 
εξοπλισµού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού 
γαλβανισµού αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέταλλο µε µηχανικά µέσα και 
µέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν 
ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

(1)    Γαλβάνισµα εν θερµώ.  Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ 
EN ISO 1460 και την ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 65 µ (450 gr/m2), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισµα θα 
γίνεται µόνο µετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται 
άλλη προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια 
εξέλασης (καλαµίνα). 

 

(2)Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα 
γίνονται σύµφωνα µε το BS 2569-2 και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές κατασκευές που 
έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν 
πρέπει η επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. 
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- Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
 
Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν 
προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 
10% κ.ό. Το χρώµα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια 
της χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα. 
Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη 
από 10οC, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC µεγαλύτερη από το 
σηµείου δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι µικρότερη από 90 %. 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη, 
ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται 
ελαφρά µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι 
επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν χωρίς υγρασία 
µέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην µελλοντική εµφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της 
βαφής. 
Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και 
χωρίς σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται 
κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δηµιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να 
έχουν οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίµατα, ή άλλα 
ελαττώµατα. 
Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασµα του 
επόµενου χεριού. 
Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία να φρεσκοβαµµένων 
επιφανειών από φθορές που µπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, 
περιλαµβανοµένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα 
περιλαµβάνουν προειδοποιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. 
 
-Αστάρωµα 
 

Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση της 

εργασίας προετοιµασίας της επιφάνειας. 

Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν τµήµατα 
του έργου (µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τµήµα 
µιας συγκολληµένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερµητικά κλειστού κενού, 
πρέπει να βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) µε πρόσθετο στρώµα εποξειδικού 
ασταριού, εκτός από το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής 
(συγκόλλησης), προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην 
περιοχή αυτών των ακµών κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα 
από το προηγούµενο και τα επόµενα στρώµατα. 
 
-Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. 

 
Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, 
στα πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα 
χρονικά διαστήµατα που πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. 
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Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα 
γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες κατά την 
ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει 
οποιαδήποτε εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό νερό για να φύγουν 
όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήµατα που πρόκειται 
να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες οµάδες και να 
συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που 
έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την µεταφορά του έργου. 
 
ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  σσυυγγκκοολλλλήήσσεεωωνν  
 
Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την 
µεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά 
που έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες 
µεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση 
θα καθαρίζονται µε αµµοβολή. 
Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των 
υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της 
ραφής και στις κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπόλοιπη µεταλλική 
επιφάνεια. Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 
50 mm και από τις δύο µεριές της ραφής. 
  
ΕΕππιισσκκεευυήή  φφθθοορρώώνν  ττωωνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ββααφφήήςς  
 
Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν 
φθορά, θα τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο 
(whitemetal) και οι άκρες του υγιούς χρώµατος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα 
βάφονται επί τόπου µε αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές. Η κάθε στρώση νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη 
τουλάχιστον κατά 50 mm. 
Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή έχει 
κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρµένης 
επιφάνειας στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. 
Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό 
επισκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα 
προετοιµάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 
 
-Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων 
 
Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 
σκυρόδεµα πρέπει να λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή 
σκουριά και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει 
να είναι απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ.  
 
-Αποδοχή χρωµατισµών  
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Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε 
οι σωληνώσεις, ο εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν 
κωδικοποιηµένα χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου µε το κατάλληλο κωδικό χρώµα. 
Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο όρο 
τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 
Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού 
αριθµού µετρήσεων ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω 
περισσότερο από το 20% του προδιαγραφόµενου Μ.Ο. 
Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του 
συνόλου, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΥπηρεσίαςΕπίβλεψης. 
 
Σύνδεση ανόµοιων µετάλλων 
 
Συνδέσεις µεταξύ σωλήνων, εξαρτηµάτων, αναρτήρων και εξοπλισµού εν γένει από 
διαφορετικά µέταλλα, θα µονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής µε xρήση κατάλληλου 
µονωτικού υλικού. 
Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσµος 
xρησιµοποιείται, µε συνδετικούς δακτύλιους µόνωσης, και ότι κάθε δυνατή προφύλαξη έxει 
ληφθεί έναντι δηµιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης. 
Ο Ανάδοχος θα ελέγξει κάθε σηµείο των µονωτικών συνδέσµων και µονωτικών αναρτήρων 
µε ωµόµετρο, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη µόνωση και αποµόνωση του συστήµατος. 
Ο έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και από την επίβλεψη. 
 
Λίπανση 
Μετά την εγκατάσταση των συστηµάτων σωληνώσεων και του εξοπλισµού και πριν από την 
έναρξη λειτουργίας, όλοι οι κινητήρες και όλος ο εξοπλισµός που χρειάζεται λίπανση και 
προµηθεύτηκε ή εγκαταστάθηκε από τον εργολάβο, θα λιπανθεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. 
 
Σήµανση - Αναγνώριση - Επιγραφές 
 
ΓΓεεννιικκάά  
Όλες οι σωληνώσεις θα έχουν για αναγνώρισή τους έγχρωµες ταινίες χρωµατικού κώδικα 
από κατάλληλο υλικό, µε αντίσταση στη θερµότητα και τους υδρατµούς . Βαφή µε ψεκασµό 
δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
Όλες οι µονάδες εξοπλισµού, όπως δεξαµενές, δοχεία, θερµαντήρες, διανεµητές, βαλβίδες, 
συσκευές, κλπ θα έχουν σαφή σήµανση που θα δείχνει τη λειτουργία και συντήρηση της 
µονάδας. 
 
Τα συστήµατα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται µε µαύρα βέλη 
διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm. 
 
Οι σωληνώσεις, µονωµένες ή όχι, µέσα στα µηχανοστάσια θα σηµανθούν σε διαστήµατα 6 
m και σε όλες τις βαλβίδες, στους συνδέσµους Τ και στις απολήξεις. Η σήµανση θα 
αποτελείται από έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 65mm για τον χαρακτηρισµό του ρευστού 
που διέρχεται από τους σωλήνες σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για διακλαδώσεις µήκους 
µικρότερου των 6m θα υπάρχει τουλάχιστον µία ένδειξη. Τα χαρακτηριστικά χρώµατα των 
δακτυλίων αυτών θα είναι ως ακολούθως: 
 
 Σωληνώσεις κρύου νερού  
 καταναλώσεως:   Χρώµα κυανούν (απλός δακτύλιος)    
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 Σωληνώσεις προσαγωγής   
 ζεστού νερού καταναλώσεως: Χρώµα πορτοκαλόχρουν (διπλός δακτύλιος)  
  
 Σωληνώσεις επιστροφής  
 ζεστού νερού καταναλώσεως: Χρώµα πορτοκαλόχρουν (απλός δακτύλιος) 
 
Οι γραµµές σωληνώσεων στους διαδρόµους, ή σε ψευδοδάπεδα θα σηµανθούν όπως 
παραπάνω, αλλά σε µέγιστα διαστήµατα των 15µ.  
 
Όλες οι σωληνώσεις µετά τον xρωµατισµό τους ή πάνω στην τελική τους επιφάνεια θα 
έxουν βέλη από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm, κατά διαστήµατα, µε τη φορά της 
ροής του περιεxόµενου ρευστού. Το µέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην εξωτερική 
διάµετρο του σωλήνα (µετά τη µόνωση), θα είναι ισοµεγέθες (µε στάµπα), και ευκρινούς 
xρώµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

Σήµανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραµµή που διέρxεται µέσω 
τοίxου ή δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου. 

Η σήµανση του δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύµφωνα µε τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2481/86. 

Σωληνώσεις εντός shafts θα φέρουν µία σήµανση ανά επίπεδο του κατακόρυφου shaft, σε 
ύψος ορατό από τη θυρίδα επίσκεψης. 
 
Η τιµή των δακτυλίων σήµανσης περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου σωλήνα. 

 
ΠΠιινναακκίίδδεεςς  σσήήµµααννσσηηςς  

Οι πινακίδες σήµανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα µηxανήµατα και συσκευές 
και θα αναγράφουν τους απαιτούµενους xειρισµούς για τη λειτουργία, τη συxνότητα 
επεµβάσεων για συντήρηση, τα συνιστώµενα υλικά συντήρησης και τους τυxόν κινδύνους 
που επιφυλάσσουν τα µηxανήµατα για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. 

Οι πινακίδες σήµανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την επίβλεψη 
σύµφωνα µε τη µελέτη σήµανσης . 

Οι πινακίδες θα φέρουν µηxανικά xαραγµένα γράµµατα µε ελάxιστο ύψος 15 mm. 
Προβλέπονται πινακίδες εξηλασµένες πλαστικές, µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο. Οι 
πινακίδες θα αναρτηθούν στα περιβλήµατα όλων των µονάδων του εξοπλισµού, σε 
κατάλληλα σηµεία, µε τουλάxιστον τέσσερις επιxρωµιωµένους ορειxάλκινους κοxλίες. 

Οι πινακίδες εξαρτηµάτων ανηρτηµένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα 
προσαρµοσθούν σε µη σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή τη 
µόνωση του εξοπλισµού, στερεωµένες ασφαλώς µε ορειxάλκινους κοxλίες και περικόxλια. 

Θα τοποθετηθούν µεταλλικές πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βανών σε όλα τα δίκτυα, 
µε αντίστοιxη αναγραφή των στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη". 

Η ονοµασία της πινακίδας θα είναι κατά µήκος του σωλήνα σε θέση που να µπορεί να 
διαβασθεί εύκολα. Κοντά στις xρωµατισµένες ετικέτες θα τοποθετηθούν τα βέλη διεύθυνσης 
της ροής. 

Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν εξελασµένες πλαστικές πινακίδες σήµανσης. Η 
σήµανση θα είναι συµβατή µε τα σxηµατικά διαγράµµατα και τα διαγράµµατα 
καλωδιώσεων. 
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Θα υποβληθεί πίνακας σηµάνσεων στα ελληνικά για έγκριση. 

Επιβλαβείς αναθυµιάσεις θα επισηµαίνονται µε λέξεις και η αναγνωριστική πινακίδα κινδύνου 
θα έxει αναγνωριστικό βασικό xρώµα σε συµφωνία µε τα BS 1710:1975. 

Θέσεις σηµάνσεων 
 
Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια: 
- Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών 
- Στις συνδέσεις του εξοπλισµού 
- Στις εισόδους και εξόδους των µηxανοστασίων και του λεβητοστασίου 
 
Αεραγωγοί και διάδροµοι εγκαταστάσεων: 
- Στην είσοδο και στην έξοδο του αεραγωγού και στις αλλαγές διεύθυνσης από 
90°  και πάνω 
- Σε ενδιάµεσα διαστήµατα 10 m  περίπου 
  
Σε διαδρόµους (εντός των ψευδοροφών) ή ψευδοδάπεδα: 
- Σε σηµεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Κοντά σε βαλβίδες αποµόνωσης 
- Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόµων 
∆ιάστηµα: Όπου η απόσταση µεταξύ των σηµείων εισόδου και εξόδου είναι µεγαλύτερη των 
20 m, τότε θα τοποθετηθούν ενδιάµεσες σηµάνσεις 
  
Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές 
- Στην είσοδο του xώρου 
- Στην έξοδο του xώρου 
  
Σε διαδρόµους πάνω από ψευδοροφές 
- Σε σηµεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης 
- Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόµου 
 
Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων 
- Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft 
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∆ιαγράµµατα 
 
Προβλέπονται διαγράµµατα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την 
ιxνοθέτηση και τοποθέτηση διαδροµών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και βαλβίδων. 
 
Γενικά, η σήµανση θα αποτελείται από : 
- Χρώµατα, ό,πως υποδεικνύεται 
- Βέλη για την κατεύθυνση ροής 
- Επεξηγηµατικό κείµενο 
- Υπόµνηµα που θα δείxνει τον κώδικα xρωµάτων και τις συντµήσεις θα  
- εγκατασταθεί στο γραφείο συντήρησης 
 
Ετικέτες βαλβίδων 
 
Όλες οι βαλβίδες θα σηµανθούν µε µεταλλικές πινακίδες, για όλες τις γραµµές ψυχρού 
νερού και κρύου νερού χρήσης που θα προσαρτηθούν στον χειροστρόφαλο µε πλαστικό 
δέσιµο επαρκούς αντοχής. 
 
Οι βαλβίδες των γραµµών ζεστού νερού,  συµπυκνωµάτων και πετρελαίου θα σηµανθούν µε 
κυκλικές ορειχάλκινες πινακίδες, προσαρµοσµένες στα χειροστρόφαλα µε µεταλλικές 
αλυσίδες. Η διάµετρος των ετικετών θα είναι τουλάχιστον 50 mm. 
 
 Οι ετικέτες των βαλβίδων για το σύστηµα πυρόσβεσης θα είναι διαµέτρου 75 mm, 
ορειχάλκινες, στις οποίες θα χαραχθούν οι καθορισµένοι αριθµοί, ύψους 50mm. 

 
 
3.  ∆ΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  
Γενικά, προβλέπονται για όλα τα µηχανολογικά συστήµατα οι εξής δοκιµές: 

 
1. ∆οκιµή πίεσης 
Όλες οι βαλβίδες ελέγχου, ο εξοπλισµός και οι διάφορες διατάξεις θα αποµονωθούν 
(αποσυνδεθούν) κατά τη διάρκεια των δοκιµών για να προληφθούν φθορές, όπου η πίεση 
δοκιµής υπερβαίνει αυτή του εξοπλισµού. 
 
2. ∆οκιµή νερού 
∆οκιµή νερού σηµαίνει ότι τα συστήµατα που θα δοκιµασθούν θα είναι πλήρως φορτισµένα, 
απαλλαγµένα από αέρα, µε νερό στην προδιαγραφόµενη πίεση δοκιµής. Η πίεση πρέπει να 
παραµείνει σταθερή χωρίς άντληση για την προδιαγραφόµενη χρονική περίοδο. 
 
4. ∆οκιµή ροής   
Θα εκτελεσθεί δοκιµή ροής για όλα τα µέρη του συστήµατος αποxέτευσης και σε περίπτωση 
ατελειών στις σωληνώσεις ή τον εξοπλισµό, ο εργολάβος θα αποσυναρµολογήσει, θα 
καθαρίσει, θα επισκευάσει και θα επανασυναρµολογήσει τις ελαττωµατικές σωληνώσεις, 
εξαρτήµατα ή εξοπλισµό εν γένει. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
 
Όλα τα δίκτυα νερού µε πίεση µεγαλύτερη της ατµοσφαιρικής θα υποστούν δοκιµές πίεσης 
και θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν αυτό 
αλλά και στις επί µέρους παραγράφους που ακολουθούν, ανάλογα µε την περίπτωση.  
Πριν από την εκτέλεση των δοκιµών τα δίκτυα θα καθαρισθούν επιµελώς για να 
αποµακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες, λιπαντικά προστασίας, υπολείµµατα υλικών 
συγκολλήσεως, γρέζια κλπ.  
Σαν υλικό καθαρισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ανάλογα µε τη χρήση του δικτύου, 
καθαρό νερό, κρύο ή ζεστό, που θα αφεθεί να τρέχει ελεύθερα µέχρις ότου καθαρίσει 
τελείως το εσωτερικό των σωληνώσεων, ή κατάλληλα για την κάθε περίπτωση ειδικά 
διαλύµατα καθαρισµού.  
Στην περίπτωση αυτή τα διαλύµατα θα πρέπει να µην προκαλούν την παραµικρή φθορά ή 
βλάβη στο υλικό κατασκευής των δικτύων, τα στεγανοποιητικά υλικά και παρεµβύσµατα και 
τα εξαρτήµατα και συσκευές του δικτύου και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όλους τους 
ισχύοντες κανονισµούς σχετικά µε τη χρήση και τη διάθεσή τους. 
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών µε νερό θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την 
αποφυγή ζηµιών από τυχόν διαρροές ή το πάγωµα του νερού. Επί πλέον όταν από το είδος 
της εγκατάστασης υπάρχει τέτοιος κίνδυνος (π.χ. θραύση κεφαλής sprinkler) τότε της 
δοκιµής µε νερό θα προηγείται οπωσδήποτε δοκιµή µε πεπιεσµένο αέρα στην ίδια πίεση. 
Αµέσως µετά από κάθε δοκιµή τα τµήµατα των δικτύων που δοκιµάσθηκαν θα πρέπει να 
αδειάζουν τελείως από το περιεχόµενο νερό της δοκιµής. 
Η πίεση δοκιµής των διαφόρων δικτύων θα είναι τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερη από 
την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας σε κάθε περίπτωση. 
Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιµής, όταν δηλαδή δεν µπορεί να συντηρηθεί η πίεση 
δοκιµής στο δίκτυο, θα επιθεωρείται προσεκτικά το δίκτυο για την εξακρίβωση των σηµείων 
διαρροής και θα αποκαθίστανται οι βλάβες όχι µε επιδιόρθωση αλλά µε πλήρη 
αντικατάσταση των ελαττωµατικών σηµείων (κοχλιωτές ή συγκολλητές συνδέσεις, 
ελαττωµατικοί σωλήνες κλπ). 
Σε κάθε περίπτωση αποτυχηµένης δοκιµής αυτή θα επαναλαµβάνεται.  
 
∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος του δικτύου σωληνώσεων της 
εγκατάστασης ύδρευσης και πριν από την σύνδεση µε τα δοκιµασµένα ήδη τµήµατα του 
δικτύου ή την κεντρική παροχή, την εφαρµογή των εργασιών της µόνωσης και της βαφής 
των σωληνώσεων (όπου απαιτείται από τις προδιαγραφές) ή την επίχωσή τους (αν αυτές 
οδεύουν σε τάφρους που πρέπει να καλυφθούν), θα διεξάγεται δοκιµή στατικής πίεσης του 
τµήµατος αυτού του δικτύου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο ΄΄∆οκιµές 
δικτύων σωληνώσεων υπό πίεση΄΄ καθώς και µε όσα ακολουθούν στη συνέχεια. 
 
Το δίκτυο, αφού προηγουµένως καθαρισθεί εσωτερικά και εξωτερικά µε επιµέλεια, θα 
τίθεται σε υδραυλική πίεση κατά 50% τουλάxιστον µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη 
πίεση λειτουργίας και όχι µικρότερη των 12 bar για διάστηµα 5 ωρών, αφού προηγουµένως 
φραχτούν τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της 
στεγανότητας των σωληνώσεων και των συνδέσµων. 
 
Λόγω της µεγάλης έκτασης του δικτύου, µετά την ολοκλήρωση των τµηµατικών δοκιµών 
του συνόλου των αυτοτελών τµηµάτων του, θα διεξαχθεί και η τελική δοκιµή της 
εγκατάστασης στο σύνολό της. 
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Εάν κατά τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες που οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάχια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων, 
σε κακότεχνη γενικά εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως 
στην αποκατάστασή τους χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 
 
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές τοπικές επισκευές σε 
ελαττωµατικούς σωλήνες, διαρροές κοχλιωτών ενώσεων και οπών κλπ, αλλά θα επιβάλλεται 
η πλήρης αντικατάστασή τους. 
 
Σε κάθε περίπτωση µετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων και των κακοτεχνιών της 
εγκατάστασης η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µέχρις ότου αποκατασταθεί και αποδειχθεί η 
αρτιότητα των εγκαταστάσεων.  
Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάστασή 
τους. ∆εν θα γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοχλιωτών ενώσεων και οπών. 
Μετά την αποκατάσταση των ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές µέχρις ότου 
αποδειχθεί η αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 
 
Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω δοκιµές που αφορούν τα δίκτυα παροχής κρύου νερού θα 
εφαρµοσθούν και προκειµένου για τα δίκτυα παροχής και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού 
χρήσεως µε τη διαφορά ότι η θερµοκρασία του νερού κατά τη διάρκεια των δοκιµών θα 
είναι ίση µε τη µέγιστη προβλεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας της εγκατάστασης 
σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
Για κάθε δοκιµή θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµής σύµφωνα µε την εισαγωγική 
παράγραφο του κεφαλαίου. 
 
 
∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
H εγκατάσταση αποχετεύσεως εξ αιτίας της λειτουργικής και κατασκευαστικής της 
ιδιοµορφίας δεν παρέχει την δυνατότητα αξιόπιστων δοκιµαστικών διαδικασιών της πλήρους 
λειτουργίας της.  
 
Πάντως σε κάθε φάση του έργου θα ελέγχεται:  
Η χρησιµοποίηση των κατάλληλων και συνεργαζόµενων υλικών.  
Η στεγανότητα των συνδέσµων.  
Η αποτελεσµατική στήριξη των σωληνώσεων και η εξασφάλιση των απαιτουµένων κλίσεων  
Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών.  
Η διατήρηση ελεύθερης διατοµής των σωληνώσεων από εξωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα 
στις περιοχές συνδέσεων.  
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων προ της καλύψεώς τους, θα υποστούν δοκιµές στεγανότητας που 
δύνανται να γίνονται και κατά τµήµατα σύµφωνα προς την πρόοδο των εργασιών. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τα ακόλουθα : 
 
1. Οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, που σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας δεν ευρίσκονται υπό πίεση, θα τεθούν υπό δοκιµαστική πίεση, αφού φραχθούν 
τα ελεύθερα άκρα τους, πλην του κειµένου στο υψηλότερο σηµείο από όπου θα πληρωθούν 
καθ΄ ολοκληρία µε νερό µέχρις υπερχειλίσεως από αυτό. Στο σύστηµα των σωληνώσεων θα 
πρέπει να συγκρατηθεί το νερό τούτο για διάστηµα 30 πρώτων λεπτών της ώρας, χωρίς το 
δίκτυο να παρουσιάσει απώλειες. 
 
Κάθε τµήµα της εγκαταστάσεως πρέπει να δοκιµασθεί υπό πίεση στήλης νερού ύψους όχι 
µικρότερου των 3µ., µε φροντίδα ώστε κάθε ένωση του δικτύου να δοκιµάζεται µε την 
παραπάνω πίεση κατ΄ ελάχιστο. 
 
2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αποχέτευσης και την τοποθέτηση όλων των 
υδραυλικών υποδοχέων θα διεξαχθεί η πιο κάτω δοκιµή για τη διαπίστωση της 
ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της.  
Η δοκιµή αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη λειτουργία αριθµού υποδοχέων κατά το 
δυνατόν γειτονικών, που συνδέονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη ή οριζόντιο κλάδο και 
µάλιστα οι πιο αποµακρυσµένοι από τη στήλη στην περίπτωση δοκιµής οριζόντιου κλάδου ή 
οι πιο πλησιέστεροι προς αυτήν όταν δοκιµάζεται η κατακόρυφη στήλη. Ο αριθµός και το 
είδος των υποδοχέων που θα επιλεγούν θα καθοριστεί από την Επίβλεψη βάσει του πίνακα 
24 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
Η λειτουργία των υποδοχέων θα γίνει µε το ταυτόχρονο άνοιγµα του πώµατος απορροής 
τους και εφ' όσον προηγουµένως έχουν πληρωθεί µε νερό µέχρι τη στάθµη υπερχείλισης 
(νιπτήρες, νεροχύτες κλπ) ή µε τη θέση σε λειτουργία του δοχείου έκπλυσης των λεκανών 
WC και µέχρι της πλήρους εκκένωσής τους. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιµής αυτής, που θα εκτελεστεί για το σύνολο των σηµαντικών από 
πλευράς αριθµού υποδοχέων οριζόντιων κλάδων και κατακόρυφων στηλών της 
εγκατάστασης, θα ελεγχθεί τόσο η ικανοποιητική απορροή, η στεγανότητα των συνδέσεων 
κλπ όσο και η ικανότητα διατήρησης εντός των παγίδων φραγής ύψους τουλάχιστον 25 
mm. 
 
3. Εάν κατά τις δοκιµές γενικώς εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες στις 
εγκαταστάσεις, οφειλόµενες σε κακή ποιότητα υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάχια, 
πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων ή σε κακότεχνη εργασία, ο εργολάβος υποχρεούται 
αµέσως στην αποκατάστασή τους χωρίς καµία επιβάρυνση του εργοδότη. 
Η επιδιόρθωση των προβληµατικών τµηµάτων του δικτύου θα γίνει µε αντικατάσταση των 
ελαττωµατικών υλικών και όχι µε τρόπους επιδιόρθωσης µε ιδιοκατασκευή (πχ χρήση 
καµινέτου σε πλαστικούς σωλήνες).  
Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα γίνεται αντικατάσταση. 
 
Μετά την αποκατάσταση των παραπάνω ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές µέχρις 
ότου αποδειχθεί η αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 
 
∆ίκτυα κατάθλιψης αντλιών λυµάτων, υπογείων δικτύων κλπ δοκιµάζονται ό,πως τα δίκτυα 
υδρεύσεως. 
 
 Για κάθε δοκιµή θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµής σύµφωνα µε την εισαγωγική 
παράγραφο του κεφαλαίου. 
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44..      ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΩΩΦΦΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  
((ΟΟΚΚΩΩ))  ΣΣΕΕ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  

 
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών. 

(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι 
αγωγοί εταιρειών ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου 
και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και 
µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες 
(υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 

 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή 
που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε 
λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε 
το εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες 
αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους 
χαρακτηριστικών. 

(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί 
σχετικές µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να 
ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 

(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι 
ως άνω µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

 
Εκτέλεση εργασιών 
 
Προκαταρκτικές εργασίες 

(α)   Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις   εκσκαφές   
του έργου ή γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του 
θέση  

Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την 
ανευρεθείσα κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν 
υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 

Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να 
ενηµερώσει έγκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία Επίβλεψης 

(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια 
της αξιολόγησης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα 
πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον 
οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία Επίβλεψης, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση 
αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 
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Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και 
λοιπών κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό 

Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 

Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις 
περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 

Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του 
χαρακτηριστικών 

(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα 
γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ. 

 
Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 

(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, , 
περιλαµβάνονται: 

Η σύνταξη  πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «αγνώστων αγωγών» όσο και 
των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί 
τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας 
µελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών 
αγωγών» περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του 
µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και 
πέρατος του «γνωστού αγωγού».  

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και 
συνεργασία µε τον αρµόδιο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην 
έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την 
µελέτη µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων 
που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον 
υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου 
από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

 (β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος 
αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του 
υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε 
θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε 
αυτά. 

Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος 
αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του 
υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτή. 



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
 

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\Προδιαγραφές ΣΕΑ\Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.doc              C04/ΣΕΑ/07/Β10 

Σελ. 61 από 87 
 

 (γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα 
επιµέλεια και, εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν 
παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 

(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία Επίβλεψης σχέδια 
«ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 

(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν 
πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου 
αγωγού..,  

(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών 
στην περιοχή του αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος.  

       
Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 

(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, 
µε πολύ ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για 
τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας Επίβλεψης όσο και του οικείου 
ΟΚΩ. 

(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης 
ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα 
(ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής 
όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτείται, 
µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας Επίβλεψης, θα 
συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα: 

για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  

(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά 
έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος 
κτλ. 

(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη 
µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 

(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών 
αδειών. Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της 
αλλά δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι 
η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά 
τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή 
όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 

(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων 
και διατηρουµένων στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε 
αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και 
οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50 m από την προσκείµενη 
πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού ή 
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µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο 
αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην 
µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή 
ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου. 

Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη 
ζηµιές ή, αν έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου 

Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, ώστε να 
διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου, πριν 
από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε 
χρήση ξυλοτύπων. 

Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, 
π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η 
επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω 
από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την 
υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα 
πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα 
πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος 
και του αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα 
προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση 
διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του 
αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την 
πρόοδο των εκσκαφών. 
 
 

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΡΡΕΕΥΥΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟ  ΠΠΙΙΕΕΣΣΗΗ  
 
Σωληνώσεις δικτύων 
 
Όλες οι σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για τον τύπο και τη λειτουργία του συγκεκριµένου 
δικτύου. 
 
Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές. 
  
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όπως υποδεικνύεται στα σχέδια, ή όπως απαιτείται, ώστε 
να προκύψει µία σωστή εγκατάσταση. 
  
Οι σωλήνες θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όπως υποδεικνύεται από τους 
κατασκευαστές. Ο Ανάδοχος θα τις επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τις εγκαταστήσει και θα 
απορρίψει αυτές που είναι ελαττωµατικές. 
  
Οι σωληνώσεις που είναι θαµµένες στο έδαφος κοντά στο κτίριο πρέπει να προστατεύονται 
κατάλληλα. 
  
Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να κοπούν µε ακρίβεια και να τοποθετηθούν έτσι ώστε να µην 
δέχονται άλλες εξωτερικές δυνάµεις ή ταλαντώσεις. 
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Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την απορρόφηση όλων των διαστολών και συστολών, χωρίς 
αδικαιολόγητη επιµήκυνση και ένταση σε κανένα τµήµα του συστήµατος. 
  
Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να θαφτούν, να εγκιβωτισθούν ή να µονωθούν πριν 
επιθεωρηθούν, δοκιµασθούν και εγκριθούν. 
  
Οι σωληνώσεις κατά τη διαδροµή τους κατά µήκος υποστυλωµάτων ή τοίχων πρέπει να 
οδεύουν παράλληλα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την τελειωµένη επιφάνεια. 
  
Συνδέσεις δεν πρέπει να γίνονται στα σηµεία διέλευσης των σωλήνων από τοίχους, δάπεδα 
ή οροφές. 
  
Όλες οι σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα κλπ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από διάβρωση, 
σκουριά ή αποφράξεις. 
  
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όλα τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων θα πρέπει να 
κλείνονται, ώστε να αποφευχθεί ή είσοδος σκόνης ή ακαθαρσιών σ΄αυτές. Τα ελεύθερα 
άκρα πρέπει να κλείνονται αποτελεσµατικά µε τάπες, πώµατα ή τυφλές φλάντζες, εκτός από 
το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται εργασία σ΄αυτές. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ξύλινων 
πωµάτων, πασσάλων ή στουπιών. 
  
Ο,που είναι αναγκαίο, οι σωληνώσεις θα έχουν την αναγκαία κλίση, ώστε να διευκολύνεται 
η αποστράγγιση και ο αερισµός τους. Προβλέπονται επίσης αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού 
σε όλα τα υψηλά σηµεία των σωληνώσεων και βαλβίδες αποστράγγισης για την πλήρη 
αποστράγγιση κάθε τµήµατος σωλήνωσης µεταξύ βαλβίδων διακοπής. 
  
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου (κλειστών δικτύων όπως θερµάνσεως) καθορίζονται σε 
0,5% έως 1% περίπου. Αυτές δεν είναι αναγκαίο να ανέρχονται ή να κατέρχονται συνεχώς, 
αλλά εκλέγονται εναλλάξ ανερχόµενες ή κατερχόµενες µε µοναδική προσπάθεια η συµβολή 
µιας ανόδου και µιας καθόδου να γίνεται κοντά στην βάση µιας στήλης ή θερµαντικού 
σώµατος για διαφυγή των φυσσαλίδων αέρα. 
Βαλβίδες ή ενώσεις δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε σηµεία µη προσιτά µετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
 
Ενώσεις ή φλάντζες προβλέπονται σε κάθε πλευρά, κάθε µονάδας του εξοπλισµού, ή σε 
άλλες θέσεις ό,που αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού, ή ειδικών συσκευών µπορεί να 
απαιτηθεί. 
 
Ενώσεις (ρακόρ ή φλαντζωτοί σύνδεσµοι) θα εγκατασταθούν κατά διαστήµατα όχι 
µεγαλύτερα από 40µ. που θα επιτρέπουν την αποσυναρµολόγηση ή αντικατάσταση 
τµηµάτων σωληνώσεων. 
 
Προβλέπεται κατάλληλη δικλείδα σε όλες τις γραµµές διακλαδώσεων από συλλέκτες και σε 
κάθε κύρια γραµµή διακλάδωσης, ό,που απαιτείται η τµηµατοποίηση του συστήµατος. 
 
Το σύστηµα σωληνώσεων θα έχει χρωµατική σήµανση. 
 
Ειδικότερα ανάλογα µε το είδος του υλικού των σωληνώσεων θα ακολουθηθούν και τα 
εξής: 
 
Γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες µε ή χωρίς ραφή  
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Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται 
οπωσδήποτε µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα (ταυ κλπ). Οι αλλαγές διεύθυνσης των 
σωλήνων, για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας των δικτύων, θα 
πραγµατοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά, µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα µεγάλης 
ακτίνας καµπυλότητας. Για µικρές διαµέτρους έως και 2΄΄, οι αλλαγές διεύθυνσης µπορούν 
να γίνονται και µε εν ψυχρώ κάµψη µε χρήση κουρµπαδόρου, αποκλειόµενης εντελώς της 
χρήσης θέρµανσης οποιασδήποτε µορφής, και µε ακτίνα καµπυλότητας ίση ή µεγαλύτερη 
των τεσσάρων διαµέτρων του σωλήνα. Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα δε θα 
παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. Ό,που ανυπέρβλητα εµπόδια επιβάλλουν ακτίνα 
καµπυλότητας µικρότερη των τεσσάρων διαµέτρων, θα χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένο 
εξάρτηµα γωνία ή καµπύλη. Στις αλλαγές διατοµής, συνίσταται η χρήση έκκεντρων 
συστολών µε το πάνω µέρος της διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία. Η σύνδεση των 
διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό κλάδων του δικτύου θα πραγµατοποιείται 
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση συνδέσµων (µούφες). 
 
Σύνδεση σιδηροσωλήνων µε κοχλιωτά εξαρτήµατα και φλάντζες 
 
Όλα τα τµήµατα που απαρτίζουν µέρος του δικτύου πριν την κοχλιοτόµηση θα κοπούν µε 
κόπτη σωληνώσεων. Θα χρησιµοποιηθεί αρκετό λάδι κοπής κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας κοπής για να διατηρηθεί το σπείρωµα ψυχρό και οι άκρες καθαρές. 
 
Οι σιδηροσωλήνες µέχρι διαµέτρου 2" θα συνδεθούν µε κοχλιωτά εξαρτήµατα. Σωλήνες 
διαµέτρου 2 1/2" ή µεγαλύτερες µπορούν να συνδεθούν µε φλάντζες ή διαιρούµενους 
συνδέσµους. 
 
Οι κοχλιωτοί σύνδεσµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς κανονισµούς ή τους 
ισοδύναµους κανονισµούς ISO, κατασκευασµένοι µε στεγανωτική ταινία σπειρώµατος 
(teflon) ή κάναβη. 
  
Τα αρσενικά και τα θηλυκά σπειρώµατα πρέπει να καθαρίζονται µε συρµάτινη βούρτσα. 
  
Συνδετική ουσία θα χρησιµοποιηθεί µόνο στα αρσενικά σπειρώµατα και πρέπει να ληφθεί 
πρόνοια για αποφυγή εισχώρησης της ουσίας στις σωληνώσεις ή στα εξαρτήµατα. 
  
Οι σωληνώσεις και οι σύνδεσµοι θα ευθυγραµµισθούν και θα συσφιχθούν µε το χέρι, 
κατόπιν δε θα συστραφούν µε κλειδί (µερικά ή ατελή σπειρώµατα θα αφεθούν 
εκτεθειµένα). Τα πλεονάζοντα σπειρώµατα θα καθαρισθούν µε συρµάτινη βούρτσα για να 
αποµακρύνουν τα συνδετικά (στεγανωτικά) υλικά που έχουν αποµείνει. Στην περίπτωση της 
χρήσης κάναβης αυτή, πριν τη σύσφιξη των κοχλιωτών εξαρτηµάτων, θα βάφεται µε µίνιο. 
  
Όπου φλάντζες σύνδεσης ενώνονται µε φλάντζες ή µε επίπεδη µετωπική επιφάνεια, οι 
συνδέουσες φλάντζες θα έχουν επίσης επίπεδη µετωπική επιφάνεια. 
  
Σε φλαντζωτές συνδέσεις επίπεδης µετωπικής επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί παρέµβυσµα σε 
ολόκληρη την µετωπική επιφάνεια. 
        
Συνδέσεις σιδηροσωλήνων µε διαιρούµενους συνδέσµους (couplings) 
 
Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρόσβεσης (και εναλλακτικά και των σωληνώσεων 
κλιµατισµού), θα γίνει µε σύστηµα λυοµένων συνδέσµων (couplings) θα γίνει µε 
συνδέσµους ευφήµως γνωστού εργοστασίου στο αντικείµενο αυτό (π.χ. Victaulic, Grinnell). 
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Για τη διαµόρφωση του δικτύου οι χαλυβδοσωλήνες, πριν την τοποθέτησή τους στο δίκτυο, 
θα αυλακώνονται στα άκρα τους, µε αύλακες µορφής roll-grooved, σε ειδικό προς τούτο 
µηχάνηµα, προκειµένου να συνδεθούν µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα, µέσω 
ειδικών συνδέσµων  µε ελαστικά παρεµβύσµατα, µε εξασφάλιση στεγανότητας µέσω 
σύσφιξης διµερών σφικτήρων. Το µέγεθος και η κατασκευή των αυλάκων θα συµφωνούν 
τόσο µε τα εξαρτήµατα, όσο και µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των συνδέσµων. 
  
Οι διαιρούµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από µαλακό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
ή ελατό σίδηρο κατάλληλοι για τις πιέσεις λειτουργίας των δικτύων που εξυπηρετούν. 
 
Οι σύνδεσµοι θα συνοδεύονται από αντίστοιχο στεγανοποιητικό δακτύλιο από EPDM, 
κατάλληλο για την πίεση και τις θερµοκρασίες του δικτύου. 
 
Οι σύνδεσµοι θα φέρουν επιφανειακή προστασία  από χρώµα ανάλογο µε το διατιθέµενο 
από τον κατασκευαστή για την standard παραγωγή του (όχι γαλβάνισµα). 
  
Τα υλικά για σύστηµα αυλακωτό κατασκευάζονται σύµφωνα µε ISO 9001. 
 

 
Εξαρτήµατα δικτύων 
 
Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για χρήση και λειτουργία 
στο συγκεκριµένο δίκτυο σωληνώσεων όπου θα ενσωµατωθούν. Θα είναι αρίστης ποιότητας 
και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 
  
Τα εξαρτήµατα θα αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται όπως υποδεικνύεται από τον 
κατασκευαστή τους. Ο Ανάδοχος πρέπει να τα επιθεωρεί προσεκτικά προτού τα 
εγκαταστήσει και να αποµακρύνει κάθε ελαττωµατικό κοµµάτι. 
  
Εξαρτήµατα ταυ θα χρησιµοποιηθούν γενικά στις διακλαδώσεις. Εν τούτοις, θα επιτρέπονται 
απ’ευθείας συγκολλήσεις σωλήνων διακλαδώσεων προς τις κύριες σωληνώσεις, ό,που οι 
διακλαδώσεις έχουν διατοµές διαφέρουσες τουλάχιστον κατά 2 τάξεις µεγέθους από τις 
κύριες γραµµές. Στην περίπτωση αυτή, η διακλάδωση θα ενώνεται µε καµπύλη µεγάλης 
ακτίνας ώστε να σχηµατίζει εύκολη είσοδο για τα υγρά. 
  
Σωληνώσεις διαφορετικών διαµέτρων θα ενώνονται µε οµοκεντρικά συστολικά εξαρτήµατα. 
  
Όπου είναι αναγκαίο (στο οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων), θα χρησιµοποιηθούν έκκεντρα 
συστολικά εξαρτήµατα, ώστε να διευκολύνουν την αποστράγγιση και τον εξαερισµό του 
συστήµατος. 
  
Όταν χρησιµοποιούνται έκκεντρα συστολικά εξαρτήµατα για τη σύνδεση γραµµών υγρών, 
το εξάρτηµα πρέπει να εγκαθίσταται µε τέτοιο τρόπο ώστε η κορυφή των δύο γραµµών να 
είναι σε συνεχές επίπεδο. 
  
Οι συνδέσεις πρέπει να είναι κωνικού τύπου. 
 
Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τµήµα του έργου. 
  
Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µε εξαρτήµατα, εκτός από καµπύλωση (κουρµπάρισµα) που 
θα επιτρέπεται για σωλήνες χωρίς ραφή διαµέτρου 4" ή µικρότερες, µε την προϋπόθεση ότι 
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θα χρησιµοποιείται κουρµπαδόρος σωληνώσεων και θα σχηµατίζονται µεγάλου τόξου 
καµπύλες. Η ακτίνα καµπυλότητας µετρούµενη στον άξονα του σωλήνα δεν θα είναι 
µικρότερη από το εξαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα. ∆εν θα γίνουν αποδεκτές 
στρεβλώσεις στις καµπές των σωλήνων, τσακίσµατα ή άλλες κακοτεχνίες. 
  
Φλάντζες ολίσθησης ή συγκολληµένου λαιµού µπορούν γενικά να χρησιµοποιηθούν εκτός 
από όπου δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. Τα εξαρτήµατα των χαλκοσωλήνων θα είναι 
συγκολληµένα ή µε άκρα κασσιτεροκολληµένα µε συµπίεση, σπειροειδή ή φλαντζωτά άκρα 
σύµφωνα µε τα DIN. Όπου χρησιµοποιούνται φλάντζες ολίσθησης θα είναι συγκολληµένες 
κατά µήκος της εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς της φλάντζας. 

 
∆ικλείδες αποµόνωσης 
 
Η σύνδεση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού γίνεται πάντοτε µε την παρεµβολή βανών 
αναλόγου διατοµής προς τη διάµετρο του δικτύου που συνδέεται µε το µηχάνηµα. 
Βάνες παρεµβάλλονται στα δίκτυα, ό,που οι ανάγκες χειρισµών ή αποµόνωση µέρους του 
δικτύου απαιτούν τούτο. 
 
Γενικά, βαλβίδες 2" ή µικρότερες θα είναι κοχλιωτές. Βαλβίδες 21/2" και µεγαλύτερες θα 
είναι φλαντζωτές. 
 
Συρταρωτές βαλβίδες ή βαλβίδες τύπου πεταλούδας απαιτούνται ό,που η λειτουργία είναι 
“τελείως ανοικτή” ή “τελείως κλειστή”. 
 
Σφαιρικές βαλβίδες απαιτούνται για λειτουργία “τελείως κλειστή” κυρίως για παρακάµψεις 
και για µικρές διαµέτρους. 
 
Μανόµετρα 
 
1. Θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν µανόµετρα στην είσοδο και στην έξοδο όλων 

των αντλιών και του υπόλοιπου εξοπλισµού, ό,που µπορεί να συµβεί µία αλλαγή 
πίεσης. Η κλίµακα των δεικτών θα είναι ανάλογη µε τις προβλεπόµενες πιέσεις. Ολα 
τα µανόµετρα θα εφοδιασθούν µε βαλβίδες που θα επιτρέπουν την εναλλαγή ή την 
αντικατάσταση. 

2. Όλα τα µανόµετρα θα εξοπλισθούν µε βελονοειδή βαλβίδα. Μανόµετρα που θα 
εγκατασταθούν σε δίκτυα όπου οι πιέσεις είναι παλµικές ή κρουστικού χαρακτήρα θα 
είναι τύπου γλυκόλης. 

3. Όλα τα µανόµετρα θα είναι αναγνώσιµα από το επίπεδο εργασίας. 
 

 
 
Θερµόµετρα 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση θερµοµέτρων θα γίνει σε όλα τα σηµεία όπου συµβαίνει αλλαγή 
θερµοκρασίας. Οι περιοχές µέτρησης θα είναι ανάλογες µε τις θερµοκρασίες που 
προβλέπονται κατά την λειτουργία. 
 
Τα θερµόµετρα θα είναι αναγνώσιµα από το επίπεδο εργασίας. 
 
Όλα τα θερµόµετρα θα εξοπλισθούν µε διαχωριζόµενες φωληές και υποδοχές θερµοµέτρων, 
µε µέταλλο κατάλληλο για τη λειτουργία αυτή. 
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Αντιµετώπιση διαστολών, συστολών και κραδασµών στα δίκτυα 
 
Η διαστολή του δικτύου σωληνώσεων πρέπει να απορροφηθεί µε την πρόβλεψη 
εγκατάστασης διαστολικών ευθύγραµµου ή γωνιακού τύπου, ή µε τον σχηµατισµό 
βρόγχων, διακλαδώσεων ή καµπυλών σε µακρινές ευθείες διαδροµές σωληνώσεων. Ολες οι 
σωληνώσεις διακλαδώσεων θα είναι ελεύθερες να εκτελέσουν θερµική κίνηση και δεν θα 
χρησιµοποιηθούν σαν σηµεία αγκύρωσης (fix points). 
 
Τα προβλεπόµενα σηµεία αγκύρωσης και η κατασκευαστική τους διαµόρφωση θα είναι 
τέτοια ώστε η διαστολή ή η συστολή να παραλαµβάνεται στα διαστολικά, στους βρόγχους, 
στις διακλαδώσεις ή στις καµπύλες που προβλέπονται. Όλα τα σηµεία αγκύρωσης θα 
µελετηθούν, ώστε να αντέχουν στις µέγιστες καταπονήσεις που θα αναπτυχθούν µέσα στο 
σύστηµα των σωληνώσεων. 
 
Τα διαστολικά, ευθύγραµµου ή γωνιακού τύπου τοποθετούνται όπου είναι απαραίτητα και 
θα περιλαµβάνουν χαλύβδινα κοχλιωτά ή φλαντζωτά άκρα, µε πτυχώσεις (bellows) από 
ανοξείδωτο χάλυβα και όλους τους απαραίτητους αρθρωτούς ή διπλής εξάρτησης 
συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι εκτόνωσης τύπου bellows θα χρησιµοποιηθούν σαν 
ολοκληρωµένο τµήµα του σύνθετου συστήµατος αγκυρίων/οδηγών/ διαστολικών, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η κίνηση των σωλήνων και η εξασκούµενη πίεση στα σηµεία αγκύρωσης. 
 
Προβλέπεται επίσης να εγκατασταθούν εύκαµπτες συνδέσεις σε όσα σηµεία είναι αναγκαίο 
για να ελαχιστοποιηθεί η µετάδοση του θορύβου και των κραδασµών από το δίκτυο προς 
τους διάφορους χώρους του κτιρίου. Οι εύκαµπτες συνδέσεις θα έχουν φλαντζωτά άκρα 
που θα στερεώνονται µεταξύ κοχλιωτών φλαντζών από µαλακό χάλυβα ώστε να 
εξασφαλίζεται σωστή και ικανοποιητική τοποθέτηση. Οι εύκαµπτες συνδέσεις θα είναι 
κατάλληλες για τις συνθήκες λειτουργίας του αντίστοιχου τµήµατος. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να προβλέψει κάθε πρόσθετους συνδέσµους και/ή 
εύκαµπτες συνδέσεις που θα απαιτηθούν για να ασφαλίσουν την σωστή λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
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∆ιέλευση σωλήνων από οικοδοµικές κατασκευές 
 
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα προγραµµατίσει εργασία πριν από την κατασκευή των 
αντίστοιχων πλακών και των τοίχων ό,που είναι εφικτό και θα εγκαταστήσει έγκαιρα όλα τα 
inserts and sleeves που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα εγκαταστήσει χιτώνια σωλήνων για όλους τους σωλήνες 
που διέρχονται µέσω τοίχων, δαπέδων, χωρισµάτων οροφών κλπ. Τα χιτώνια θα έχουν 
αρκετό µήκος, ώστε να εκταθούν σε όλο το πάχος της κατασκευής σε ισόπεδα άκρα µε το 
τελείωµα κάθε πλευράς, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Τα χιτώνια σωλήνων διαµέσου τοιχοποιίας ή κατασκευών τοίχων από σκυρόδεµα, 
χωρισµάτων ή οροφών, θα είναι σωλήνες από PVC. 
 
Τα χιτώνια των εξωτερικών τοίχων θα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν 
στεγανοποίηση του κενού για γέµισµα (σουλάτσο) µε κατάλληλη για την θερµοκρασία του 
διερχόµενου ρευστού µαστίχη. 
 
Το κενό για σωλήνες που διέρχονται µέσω χιτωνίων κατά την είσοδό τους στα 
µηχανοστάσια ή διέρχονται από ένα πυροδιαµέρισµα σε ένα άλλο, θα συµπληρώνεται µε 
κατάλληλο πυράντοχο υλικό. 
 
Ο,που οι σωληνώσεις διέρχονται από υγρές περιοχές, τα χιτώνια θα εφοδιάζονται µε 
στεγανές φλάντζες. 
 
Τα χιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιµο της πλάκας (αν προβλέπεται) και 
θα εκτείνονται 25χλσ. πάνω από το δάπεδο για να εµποδίσουν το νερό από πλύσιµο και 
σφουγγάρισµα να στάξει στην οροφή του κάτω ορόφου. 
 
Τα χιτώνια για γυµνούς (αµόνωτους) σωλήνες θα είναι µεγαλύτερα κατά 2 µεγέθη από τους 
διερχόµενους σωλήνες. 
 
Τα χιτώνια για µονωµένους σωλήνες θα είναι αρκετά µεγάλα για να καλύψουν το πλήρες 
πάχος της µόνωσης του σωλήνα µε επαρκές περιθώριο για διαστολή και συστολή. 
 
Τα χιτώνια δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν στηρίγµατα και σε όλες τις περιπτώσεις οι σωλήνες 
θα είναι ανεξάρτητοι από τα χιτώνια. 
 
Κατά τη διέλευση σωλήνων δια των σηµείων όπου διέρχεται αρµός του κτιρίου κάθε δοµικό 
στοιχείο (τοίχος, δοκός κλπ.) θα έχει ξεχωριστό χιτώνιο. 
 
Αναρτήσεις, στηρίγµατα και αγκύρια 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα αναγκαία στηρίγµατα, οδηγούς 
(guide points) και αγκύρια (fix points) για τις σωληνώσεις, αεραγωγούς και άλλα συστήµατα 
ή εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την µελέτη. 
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι τα σηµεία από τα οποία διέρχονται οι σωλήνες διαµέσου τοίχων ή 
δαπέδων και οι συνδέσεις στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τους θερµοποµπούς, κλπ., δεν 
µπορούν σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν ως σηµεία στήριξης των σωλήνων. 
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Το µέγεθος κάθε στηρίγµατος θα είναι τέτοιο ώστε να στηρίζει όχι λιγότερο από 1 1/2 φορά 
το ολικό βάρος του σωλήνα και του νερού που µεταφέρει, που αντιστοιχεί στο στηριζόµενο 
δι΄αυτού τµήµα του δικτύου. 
 
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηριχθούν κατάλληλα στη βάση ή όπως δείχνεται για να 
φέρουν όλο το βάρος του σωλήνα. Θα οδηγούνται δε µε εγκεκριµένα στηρίγµατα (clamps) 
σωλήνων και κολάρων που σε καµµιά περίπτωση όµως δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι 
αναλαµβάνουν µέρος του βάρους του σωλήνα. 
 
∆ιακλαδώσεις από κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν στήριγµα για την 
κατακόρυφη σωλήνωση. 
Όλα τα στηρίγµατα και τα αγκύρια θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα. 
 
Σε εξωτερικές ή σε εσωτερικές συνθήκες µεγάλης υγρασίας, όλες οι αναρτήσεις και τα 
στηρίγµατα θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ µετά την κατασκευή και σε περίπτωση που η 
γαλβανισµένη επιφάνεια καταστραφεί κατά την εγκατάσταση, η όλη επιφάνεια θα ξυσθεί µε 
σύρµα και βαφεί µε 2 στρώσεις εγκεκριµένου εµπλουτισµένου µινίου. 
Στηρίγµατα, ράβδοι και αναρτήσεις θα είναι γαλβανισµένα όταν χρησιµοποιούνται σε δίκτυο 
από γαλβανισµένους σωλήνες. 
 
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται σαν σηµεία πακτώσεως ή στηρίγµατα για 
κατακόρυφες σωλήνες, τα στηρίγµατα των σωλήνων θα εγκατασταθούν µε σκοπό να 
επιτρέψουν την ελεύθερη κίνηση λόγω διαστολών και συστολών του αντίστοιχου σωλήνα. 
 
Στηρίγµατα επίσης θα τοποθετηθούν δίπλα στις ενώσεις, αλλαγές διευθύνσεων και 
διακλαδώσεις. 
Μεµονωµένοι σωλήνες που αναρτώνται από πλάκες ορόφων θα στηρίζονται µε ράβδους 
ανάρτησης. 
 
Όπου δύο ή περισσότερες σωλήνες οδεύουν παράλληλα, θα χρησιµοποιηθεί κοινό στήριγµα. 
Η απόσταση στηριγµάτων των σωληνώσεων σ΄αυτή την περίπτωση καθορίζεται µε βάση το 
µέγεθος του µικρότερου σωλήνα (βλέπε επόµενο πίνακα). 
 
Οι επί µέρους σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε να µπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα επί 
του στηρίγµατος. 
Όλα τα στηρίγµατα για µονωµένους σωλήνες θα τοποθετηθούν έτσι, ώστε το χαλύβδινο 
στήριγµα να µην έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια του σωλήνα (βλέπε λεπτοµέρεια). 
 
Οδηγοί σωλήνων θα τοποθετηθούν όπου χρειάζονται για να εξασφαλίσουν ευθυγράµµιση 
των σωλήνων και να εµποδίσουν κάµψεις σε µεγάλες διαδροµές. 
 
Βραχίονες και στηρίγµατα προσαρµοσµένα σε µη τσιµεντένιους τοίχους θα στερεωθούν µε 
εκτονούµενα βύσµατα ή άλλα κατάλληλα στηρίγµατα. 
Ξύλινα πώµατα δεν θα χρησιµοποιηθούν. 
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Μέγιστη απόσταση µεταξύ στηριγµάτων (σε µέτρα) 
 

Ονοµαστική  
∆ιάµετρος 
Σωλήνα 

 
Χαλυβδοσωλήνας 

 
Χαλκοσωλήνας 
 

 
mm 

Οριζόντια 
µε µόνωση 

Οριζόντια 
χωρίς 
µόνωση 
m 

Κατα- 
κόρυφη 
m 

Οριζόντια 
µε  
µόνωση 

Οριζόντια 
χωρίς 
µόνωση 
m 

Κατα- 
κόρυφ
η 
m 

10 1,7 1,8 2,2 1,0 1,2 1,   2 
15 2,0 1,8 2,2 1,4 1,2 1,   2 
20 2,4 2,4 3,0 1,4 1,4 1,   4 
25 2,4 2,4 3,0 1,5 1,7 1,   7 
32 2,7 2,7 3,3 1,5 1,7 1,   9 
40 2,7 3,0 3,7 1,8 2,0 2,   2 
50 2,9 3,0 3,7 1,8 2,0 2,   2 
65 3,2 3,6 4,5 1,8 2,0 2,   2 
80 3,2 3,6 4,8 2,2 2,4 2,   6 
100 3,6 3,9 4,8 2,5 2,7 2,   9 
125 3,9 4,2 5,2   
150 4,2 4,2 5,2  
200 4,2 4,5 5,6  
250 4,5 5,1 6,3  
300 5,0 5,9 7,3  

 
 
 
Μονώσεις 
 
Η µόνωση θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, συµπεριλαµβανοµένης της 
προστασίας της µόνωσης. Οι σωληνώσεις µονώνονται, ό,που αυτό απαιτείται από την 
Μελέτη του Εργου. 
  
Το υλικό της µόνωσης θα είναι καινούριο, αρίστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και 
κατάλληλο για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
  
Το υλικό της θερµικής µόνωσης θα είναι απαλλαγµένο από αµίαντο. Ακόµη πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από απαράδεκτες οσµές στη θερµοκρασία στην οποία θα χρησιµοποιηθεί και 
να µην αλλοιώνεται κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης ή σαν αποτέλεσµα 
επαφής µε υγρασία προερχόµενη από συµπυκνώµατα. Τέλος πρέπει να είναι κατάλληλο να 
εφαρµοσθεί στις συγκεκριµένες επιφάνειες, χωρίς να παθαίνει διάβρωση στις συνθήκες του 
εργοταξίου. 
  
Καµία επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στα δίκτυα σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό, 
προτού τα συστήµατα δοκιµασθούν και εγκριθούν από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης. 
  
Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες. 
  
Η εργασία θα είναι πρώτης ποιότητας από κάθε άποψη. Θα ακολουθηθούν δε πιστά οι 
υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά µε τη µέθοδο τοποθέτησης και στερέωσης του υλικού 
που θα χρησιµοποιηθεί. 
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Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 
  
Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόµενα τµήµατα 
θα ενωθούν µεταξύ τους σταθερά. 
  
Επίσης η µόνωση πρέπει να συνεχίζεται αδιατάρακτα στις θέσεις στήριξης σωληνώσεων, 
αεραγωγών κλπ. 
  
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά. 
  
Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα µονωθούν µαζί. 
  
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, ό,που είναι αναγκαίο. 
  
Η θερµική µόνωση στα µηχανοστάσια και στο ύπαιθρο θα προστατεύεται µε κάλυµµα από 
φύλλο αλουµινίου, ελάχιστου πάχους 0,6χλσ, ασφαλισµένο είτε µε περτσίνια, είτε µε 
συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προλαµβάνεται φθορά της στεγάνωσης 
της µόνωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωµένη επιφάνεια όλης της θερµικής 
µόνωσης και στην επένδυση η οποία πρέπει να παρουσιάζει µια καθαρή και συµµετρική όψη 
ευθυγραµµισµένη µε την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. 
  
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της µόνωσης που φαίνονται τραχείς, ανώµαλες ή 
ελαττωµατικές, θα αποµακρυνθούν και θα αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
επίβλεψης. 
  
Τοποθέτηση οργάνων 
 
α. Γενικά 
 
Η τοποθέτηση οργάνων προβλέπεται για όλα τα συστήµατα, όπως περιγράφεται παρακάτω, 
ή σε επί µέρους τµήµατα συστηµάτων, ή οπουδήποτε αλλού που φαίνεται στα σχέδια. 
 
Γενικά λέβητες και ψυκτικά µηχανήµατα θα είναι συµπληρωµένα µε ολοκληρωµένους 
πίνακες ελέγχου ενσωµατωµένους µε τα απαιτούµενα όργανα. 
 
β. Όργανα 
 
1. Θερµόµετρα 
 
Τα θερµόµετρα θα είναι τύπου οριζόντιου ή κάθετου στελέχους. Ο υδράργυρος σε 
µεταλλικό περίβληµα θα είναι σχεδιασµένος για µετρήσεις θερµοκρασίας σε +1οC σε όλο το 
πλάτος των διαβαθµίσεων της κλίµακας. 
 
2. Μετρητές πίεσης 
 
Οι µετρητές πίεσης που προσαρµόζονται σε εγκαταστάσεις και σωληνώσεις θα φέρουν 
πλάκα ένδειξης σε bar από 0 έως όχι λιγότερο από 1 1/2 φορά και όχι περισσότερο από τη 
διπλάσια της κανονικής πίεσης σε λειτουργία. Οταν προσαρµόζονται σε δοχεία πίεσης οι 
µετρητές θα έχουν πίνακες ενδείξεων µε διάµετρο όχι µικρότερη από 100χλστ µε περίβληµα 
από στιλβωµένο ορείχαλκο ή επιχρωµιωµένο µαλακό χάλυβα. Σε όλες τις θέσεις, οι πίνακες 
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ενδείξεων των µετρητών θα έχουν διάµετρο όχι µικρότερη από 100χλσ και το περίβληµα θα 
είναι από στιλβωµένο ορείχαλκο, επιχρωµιωµένο µαλακό χάλυβα ή από εγκεκριµένο 
σµαλτωµένο µέταλλο. 
 
Μετρητές πίεσης θα προσαρµόζονται µε κρουνούς µανοµέτρου που έχουν ένα µοχλό 
χειρολαβής. 
 
Μετρητές που χρησιµοποιούνται µόνο για να δείξουν το µανοµετρικό ύψος ή στατικά 
πιεζοµετρικό ύψος των συστηµάτων θα είναι όπως παραπάνω, αλλά θα είναι διαβαθµισµένοι 
σε bar και µέτρα ύδατος µε ρυθµιζόµενο κόκκινο δείκτη. 

 
Τοποθέτηση σωλήνων σε χαντάκια 
 
Για την τοποθέτηση σωληνώσεων σε χαντάκια στο έδαφος θα προηγηθεί η διάνοιξη των 
αναγκαίων τάφρων και η επιµελής µόρφωση του πυθµένα τους πριν την τοποθέτηση των 
σωλήνων. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει σύµφωνα µε τα DIN 4033. Ολες οι 
σωληνώσεις θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο σε ένα στρώµα άµµου από κοκκώδες 
υλικό σε πάχος 100 χλσ. Το κοκκώδες υλικό θα είναι απαλλαγµένο από πηλό, λάσπη ή 
χώµα. Επί πλέον, ο Ανάδοχος θα επαναπληρώσει το χαντάκι µετά την τοποθέτηση των 
σωλήνων µέχρι ενός σηµείου 100χλσ πάνω από το σωλήνα µε κοκκώδες υλικό (άµµο), 
τοποθετηµένο προσεκτικά για να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά κάτω και γύρω από τον 
σωλήνα και προσεκτικά πατηµένο σε στρώµατα. 
 
Η επαναπλήρωση του χαντακιού πάνω από την άµµο µέχρι το επίπεδο του εδάφους θα 
εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο σε στρώσεις 30εκ. και συµπίεση µε υλικό από τα προϊόντα 
εκσκαφής απαλλαγµένα λίθων. 
 
Πριν από την έναρξη της επαναπλήρωσης, θα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες δοκιµές στους 
σωλήνες, στις µονώσεις, στα περιτυλίγµατα κλπ., κατά τρόπο ικανοποιητικό για την 
επίβλεψη. 
 
Ειδικά για την σωλήνωση ύδρευσης στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης θα προβλεφθεί 
αγκύρωση του σωλήνα µε σκυρόδεµα 40x40x40cm. 
Επίσης οι σωληνώσεις πυρόσβεσης και ψύξης πριν επικαλυφθούν θα προστατευθούν µε 3 
στρώσεις ασφαλτικού υλικού για την προστασία από διάβρωση. 
 
Αποστείρωση συστηµάτων ύδρευσης 
 

Ολο το σύστηµα νερού xρήσης (κρύο, ζεστό και επιστροφή ζεστού), συµπεριλαµβανοµένων 
δεξαµενών τροφοδοσίας, βαλβίδων και ποικίλου εξοπλισµού, θα αποστειρωθεί µε 
εγκεκριµένο διάλυµα xλωρίου, πριν από την αποδοxή για λειτουργία. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι αυστηρά σύµφωνη προς τους 
εφαρµοζόµενους κανονισµούς για τη δηµόσια υγεία. 

Ενα από τα ακόλουθα xλωριούxα διαλύµατα θα xρησιµοποιηθεί για την αποστείρωση των 
σωληνώσεων νερού : 

- Υγρό xλώριο σε διαλυτή µορφή ή σε µορφή σκόνης 

- Υποxλωρίδιο όπως είναι εγκεκριµένο από το Υπουργείο Υγείας 

Πριν από τη xλωρίωση, οι κύριες γραµµές θα αποπλυθούν όσο το δυνατόν καλύτερα µε τη 
διατιθέµενη πίεση νερού. Η αποστείρωση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η δοκιµή πίεσης. 
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Το xλωριούxο διάλυµα θα εισαxθεί στην αρxή των γραµµών σωληνώσεων που είναι 
πλησιέστερα µε την υπάρxουσα γραµµή. 

Η ποσότητα της δόσης του xλωρίου ή του υποxλωριδίου πρέπει να δίνει µια συγκέντρωση 
50 µερών ανά εκατοµµύριο. Το xλωριούxο υλικό θα εισαxθεί στις γραµµές νερού και στο 
σύστηµα διανοµής µε εγκεκριµένο τρόπο. Στις γραµµές που θα αποστειρωθούν θα 
ανοιxθούν όλες οι βαλβίδες και η διαδικασία αποστείρωσης θα επαναληφθεί αρκετές φορές 
για να εξασφαλισθεί ότι το αποστειρωτικό µείγµα διανεµήθηκε πλήρως και οµαλά σε όλο το 
σύστηµα. 

Κάθε σύστηµα θα αποπλυθεί πλήρως για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα µέρη είναι πλήρη και 
το σύστηµα έxει εξαερισθεί. 

Πρέπει να δοθεί φροντίδα ώστε να αποµονωθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τα 
φίλτρα άνθρακα και  αποσκληρυντές νερού από το σύστηµα κατά τη διάρκεια της 
αποστείρωσης. Το επεξεργασµένο νερό δεν πρέπει να εµφανίζει λιγότερο από 5 ppm ίζηµα 
xλωρίου στα πιο αποµακρυσµένα άκρα των γραµµών, κατά τη λήξη της περιόδου επαφής. 

Mετά από µια περίοδο επαφής τουλάxιστον 24 ωρών, το σύστηµα θα αποπλυθεί µε πόσιµο 
νερό µέxρι να µειωθεί το ίζηµα του xλωρίου σε 1,0 ppm και οι δοκιµές να δείξουν ότι το 
νερό αντικατάστασης είναι xηµικά και βακτηριολογικά καθαρό. 

Το σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία και θα ληφθούν 3 δείγµατα σε 7 ηµέρες µετά την αρxική 
δοκιµή και 3 δείγµατα σε 21 ηµέρες για βακτηριολογικό έλεγxο. ∆εν θα επιτραπούν δείγµατα 
από ελαστικό σωλήνα ή από στόµιο υδροληψίας πυρκαγιάς.Αν είναι αναγκαίο, η διαδικασία 
αποστείρωσης θα επαναληφθεί µέxρι να επιτευxθούν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα. 

Ο εκπρόσωπος του εργοδότη πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα για την αποστείρωση των 
γραµµών νερού ή του συστήµατος διανοµής, ώστε να εγκρίνει το σxέδιο του Αναδόχου για 
την εισαγωγή του xλωρίου στις σωληνώσεις και τη διανοµή του xλωριούxου µίγµατος σε 
όλα τα µέρη των σωληνώσεων που θα αποστειρωθούν. Τυxόν αναγκαίοι κρουνοί, βαλβίδες 
και εξαρτήµατα επί πλέον αυτών που απαιτούνται, θα προµηθευθούν από τον εργολάβο 
xωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον εργοδότη.Η αποστείρωση δεν πρέπει να αρxίσει πριν οι 
σωληνώσεις και το σύστηµα διανοµής δοκιµασθούν επιτυxώς υπό πίεση, όπως 
προδιαγράφεται. 

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
 
ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΒΒΡΡΙΙΩΩΝΝ  
 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
 
Το τµήµα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής 
της εγκατάστασης αποχέτευσης οµβρίων σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της 
εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων 
ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων αποτελείται από: 
 
Σωλήνες συλλογής από στέγες 
Σωλήνες καθόδου  
Εξαρτήµατα 
Λεκάνες συλλογής οµβρίων σε δώµατα 
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Τάφρους συλλογής 
 
Υλικά 
 
Οι υδρορροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες. Τα υπόγεια δίκτυα 
θα είναι από πλαστικούς σωλήνες PVC. 
 
Εκτέλεση Εργασιών 
 
∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων 
 
Θα αποτελείται από σωλήνες όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και στα σχέδια. 
Οι κατακόρυφες υδρορροές θα αγκυρώνονται µε σφιγκτήρες στην δοµική κατασκευή ενώ οι 
υπόγεια εγκατεστηµένοι πλαστικοί οχετοί (όπου υπάρχουν) θα εγκιβωτίζονται σε µπετόν. 
Η σύνδεση της υδρορροής µε το στόµιο απορροής του δώµατος θα γίνει µεσώ σιδηρού 
γαλβανισµένου εξαρτήµατος ταυ. 
Το επάνω άκρο του ταυ θα χρησιµοποιείται σαν στόµιο καθαρισµού. Στο ελεύθερο πλευρικό 
στόµιο του ταυ συνδέεται µέσω ορειχάλκινης ουράς, ο µολυβδοχετός που στο άλλο άκρο 
του συνδέεται µε το ορειχάλκινο στόµιο απορροής του δώµατος. Στο κάτω άκρο του ταυ 
συνδέεται η κατακόρυφη υδρορροή. 
Για τις συνδέσεις των σωλήνων, φρεάτια κλπ. ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους του τµήµατος της “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. 
 
ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
 
Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
 
Το τµήµα αυτό αναφέρεται στα υλικά, τις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής 
της εγκατάστασης αποχέτευσης λυµάτων, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και 
των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων αποτελείται από: 

(1) Εξοπλισµό δικτύων 

(2) Φρεάτια 

(3) Αντλίες λυµάτων  

 
 
Υλικά 
 
∆ίκτυα σωληνώσεις 
 
Τα δίκτυα που θα οδεύουν εντός του κτιρίου  οριζόντια, στη γέµιση των δαπέδων της 
ανοδωµής, θα κατασκευαστούν από σωλήνες PVC 6 atm κατά ΕΛΟΤ 1256. 
 
Τα δίκτυα αερισµού θα κατασκευαστούν από σωλήνες PVC 6atm κατά ΕΛΟΤ 1256. 
 
Τα δίκτυα στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστούν από σωλήνες  P.V.C. υπογείων 
δικτύων κατά ΕΛΟΤ 476. 
 
Εργασίες και τρόπος κατασκευής 

 

∆ίκτυο Σωληνώσεων 
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Γενικά   

 
Τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων και αερισµού θα κατασκευασθούν µε σωλήνες όπως 
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.  
Γενικά όλες οι εργασίες την εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ Εγκατάστασης σε κτίρια: Αποχετεύσεις" ΤΟΤΕΕ 2412/86 

Συνδέσεις 
Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων 
του δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 
Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά 
οι οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά 
την σύνδεση των σωλήνων µε σωλήνες από διαφορετικό υλικό. 

Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 

Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. θα χρησιµοποιηθούν ειδικά 

τεµάχια ίδιας κατασκευής µε τους σωλήνες. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε σφήνωση του 

ευθέως άκρου του ενός µέσα στην κεφαλή του αλλού, αφού προηγούµενα γίνει επάλειψη 

του εσωτερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη κόλλα όπως αναφέρεται στις 

προδιαγραφές. 

Συνδέσεις χυτοσιδήρων σωλήνων 
Οι ενώσεις των χυτοσιδηρών σωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε ενσφήνωση και 
συγκόλληση δια κράµατος µολύβδου και κασσίτερου όπως προβλέπεται από τους 
Ελληνικούς Κανονισµούς και τους κατασκευαστές των χυτοσιδηρών σωλήνων του εµπορίου. 

 

Κλίσεις Σωληνώσεων 

 
Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονοµαστική διάµετρο σωλήνα (Ο.∆.) είναι οι 
εξής: 

Μέσα στα κτίρια: 
Ο.∆. µέχρι Φ100mm κλίση1:50 
Ο.∆. µέχρι Φ150mm κλίση1:66,7 
Ο.∆. από   Φ200mm και άνω κλίση 1:100 

Έξω από τα κτίρια:   κλίση 1:100 

 

Κατασκευή του ∆ικτύου 

 
Οι σωλήνες του υπογείου δικτύου θα εδράζονται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα 200 Κg 
τσιµέντου πάχους 7 cm. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση τους θα καλύπτονται µε 
σκυρόδεµα 200 Κg τσιµέντου σε πάχος 10 cm επίσης. Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα 
είναι τουλάχιστον Φ 50mm, θα στηρίζονται µε στηρίγµατα διαιρούµενου τύπου ανά 1,20 m 
ενώ στις αλλαγές διευθύνσεων θα στηρίζονται σε σηµεία που απέχουν το πολύ 0.30 m από 
το εξάρτηµα αλλαγής διεύθυνσης. 
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα είναι ορατές, θα είναι εντοιχισµένες στην τοιχοποιία ή 
θα οδεύουν µέσα σε κατακόρυφα επισκέψιµα κανάλια, θα στηρίζονται στα σηµεία διέλευσης 
τους από το δάπεδο και την οροφή εφ' όσον δεν ξεπερνούν τα 4.5 m. Οι κατακόρυφες 
σωληνώσεις θα είναι τουλάχιστον Φ 40 mm. 
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Οι σωλήνες αερισµού οπού είναι πρακτικά δυνατό και φαίνεται στα σχέδια συνδέονται µε 
έναν κεντρικό σωλήνα αερισµού που οδεύει κοντά στην οροφή. Οι σωλήνες αερισµού µέσα 
στις ψευδοροφές θα τοποθετούνται κοντά στην οροφή και θα παίρνονται µέτρα ώστε να 
µην δηµιουργούνται θύλακες αέρα. 
Οι ενώσεις των κεκλιµένων σωλήνων εξαερισµού µε άλλους οµοίους ή κατακόρυφους θα 
γίνονται τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την στάθµη του δαπέδου. 
Οι κατακόρυφες στήλες αερισµού θα επεκτείνονται πάνω από το δώµα κατά 0,30 m το δε 
άνω άκρο τους θα προστατεύεται µε συρµάτινο πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα 
(συρµάτινη κεφαλή). 
Εάν η οριζόντια απόσταση της στήλης αερισµού και του πλησιέστερο εξωτερικού 
ανοίγµατος (πόρτα ή παράθυρο) είναι µικρότερη από 3 m η στήλη θα επεκτείνεται πάνω 
από το δώµα τόσο ώστε η κατακόρυφη απόσταση από το πρέκι να είναι τουλάχιστον 1 m. 
Αν η στήλη απολήγει σε οριζόντια οροφή στην οποία υπάρχει δώµα, τότε πρέπει να 
υψώνεται πάνω από την οροφή κατά 2,5 m. - Γενικά θα χρησιµοποιείται φύλλο µολύβδου 
βαρέως τύπου τουλάχιστον 1,8 Κg/m2, σε ακτίνα τουλάχιστον 20 cm. Ειδικά στηρίγµατα 
(λαιµοδέτες) θα χρησιµοποιούνται µονωµένα καταλλήλως προς εξασφάλιση στεγανότητας. 
Επί της εξωτερικής τελειωµένης επιφάνειας θα τοποθετείται φλάντζα από µόλυβδο ή χαλκό 
η οποία θα στεγανοποιείται κατάλληλα δι' ασφαλτικού. 
Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει 
να φράσσονται µε προσωρινά κατάλληλα βύσµατα έτσι ώστε να παρεµποδίζεται απολύτως η 
είσοδος ξένων σωµάτων µέσα στους σωλήνες. 

 

Στήριξη Υδραυλικών Υποδοχέων 

 
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 στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να 
είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των υδραυλικών υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγµατα ή άλλοι τρόποι 
στήριξης από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων δεν θα 
γίνουν δεκτοί 
Γενικά όλα τα επίτοιχα είδη υγιεινής, συσκευές, κλπ. θα στηρίζονται µε διαµπερή 
στηρίγµατα επί της τοιχοποιίας, όπου δεν αντενδείκνυται αισθητικά. Ορατές βίδες, 
µπουλόνια, κλπ. θα είναι επιχρωµιωµένα, µε εξαγωγικά παξιµάδια, ροδέλες και καλύπτρα. 
Σε συµπαγή τοιχοποιία ή οπού η διαµπερής στήριξη δεν ενδείκνυται, τα στηρίγµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν εγκαθίστανται µε µπουλόνια 6 mm κατά ελάχιστο και µεταλλικά "ούπα". 
Σε κυψελλωτή τοιχοποιία τα είδη προς ανάρτηση θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα 
και µπουλόνια των 6 mm. Νιπτήρες και παρόµοια είδη θα στηρίζονται µε την βοήθεια 
µεταλλικών πλακών στήριξης, ελάχιστου πάχους 3 mm, πλάτους 100 mm και µήκους όχι 
µικρότερου του προς ανάρτηση σκεύους. Οι πλάκες αυτές θα φέρουν συγκολληµένα 
µπουλόνια στήριξης κατάλληλου µήκους σύµφωνα µε το πάχος της τοιχοποιίας και θα 
στηρίζονται οριζόντια. 

 

Συνδέσεις Υδραυλικών Υποδοχέων 

 
Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων συνήθων λυµάτων µε τα δίκτυα αποχέτευσης θα 
γίνει µε πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Η σύνδεση της λεκάνης WC µε το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται µε ειδική στεφάνη που θα 
φέρει στο ένα άκρο της ελαστικό παρέµβυσµα ώστε να σφηνώνεται µέσα σε αυτό η έξοδος 
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της λεκάνης και στο άλλο άκρο της θα εισέρχεται στον πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης και 
θα συγκολληθεί µε ειδική κόλλα. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 
Οι δεξαµενές πόσιµου νερού θα είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη και θα περιλαµβάνουν τα εξής:  
 
- Θυρίδα επίσκεψης στην οροφή ή πλευρικά (σύµφωνα µε την µελέτη), µε κάλυµµα 

κατασκευασµένο από µπακλαβαδωτό ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο AISI 316 πάχους 
3mm, µε εσωτερική προστασία µε εποξειδική ρητίνη και πίσσα, κατάλληλα για πόσιµο 
νερό. Θα φέρει ειδική λαβή και µεντεσέδες βαρέως τύπου από το ίδιο υλικό ή 
ορειχάλκινους προκειµένου για το εύκολο άνοιγµά των θυρίδων καθώς και ειδικό 
στήριγµα για προσωρινό άνοιγµα υπό γωνία 750(ενδεικτικά).  

 
- Βαθµίδες ανά 30cm καθ΄ ύψος κάτω από τη θυρίδα επίσκεψης, για την επίσκεψη και 

τον καθαρισµό της δεξαµενής. Οι βαθµίδες αυτές θα είναι κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα µε βάση τα πρότυπα BS 970: Part 1 ή BS 3100 ή BS 4360 
ή BS 4449, διαµέτρου άξονα 16mm  και πλάτους 350mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε επισκέψιµα φρεάτια πλήρως επικαλυµµένο µε στρώµα πολυολεφίνης, επιφάνεια 
διαµορφωµένη µε αντιολισθητικές εγκοπές και αντανακλαστικά άκρα διαφορετικού ή 
ίδιου χρώµατος, δοκιµασµένη βάσει DIN 19555 ή DIN 1264. 

 
- ∆ιάτρητα στόµια αναρρόφησης – λήψεις (ποτήρια) µε φίλτρο για την τροφοδοσία των 

γραµµών ύδρευσης και πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τα σχέδια.  
 
- ∆ιάταξη υπερχείλισης που θα συνδέεται µε την έξοδο της αποστράγγισης της 

δεξαµενής και θα καταλήγει στο δίκτυο συµπυκνωµάτων – στραγγισµάτων του 
κτιρίου.  

 
- Υδραργυρικό διακόπτη για τον έλεγχο των / της βάνας τροφοδοσίας της δεξαµενής µε 

νερό, κατασκευασµένος από εύκαµπτο πλαστικό κατάλληλο για συνεχή εµβάπτιση σε 
πόσιµο νερό χωρίς τη διαπίδυση µορίων του πολυµερούς προς το νερό. Θα έχει σχήµα 
φούσκας αχλαδιού, µε βάση στερέωσης σε τοιχείο δεξαµενής και εύκαµπτο καλώδιο 
µε πολύκλωνους αγωγούς (2) µε εξωτερική µόνωση για υγρό περιβάλλον.  

 
- Εσωτερική στεγάνωση µε ειδικό τσιµεντοκονίαµα υψηλής πρόσφυσης στο σκυρόδεµα 

εκτιµώµενου υλικού 1,0 kg/m2 επιφάνειας, ή άλλο υλικό αντίστοιχων στεγανωτικών 
ιδιοτήτων µε πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό.  

 
Οι δεξαµενές θα έχουν ειδική διαµόρφωση στον πυθµένα τους µε επαρκή κλίση για το 
πλήρες άδειασµα του στην περίπτωση που απαιτηθεί.  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
 
1. ∆ΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
Τούτο αποτελείται από τα παρακάτω: 
α) ∆εξαµενή εξισορρόπησης 
β) ∆εξαµενή αερισµού  
γ)        “       τελικής καθίζησης 
δ)        “        λάσπης  
ε)        “         χλωρίωσης  
στ)       “         καθαρών 
 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Τούτος αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
 
α) Κ ά λ α θ ο ς  - ε σ χ ά ρ α, που θα αποτελείται από ανοξείδωτες ή θερµά 

γαλβανισµένες ράβδους, µε διάκενα περίπου 50mm και διαστάσεων 0,50 x 0,60 x 
0,50m. 

β) ∆ ύ ο   φ υ σ η τ ή ρ ε ς (ο ένας εφεδρικός µε σιγαστήρες στην αναρρόφηση και την 
κατάθλιψη, φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα υπερπίεσης κ.λ.π. εξαρτήµατα.  

γ) Υ π ε ρ χ ε ι λ ι σ τ έ ς   που θα υπάρχουν µεταξύ των δεξαµενών προκαθίζησης – 
αερισµού, αερισµού – τελικής καθίζησης, τελικής καθίζησης – χλωρίωσης, τελικής 
καθίζησης – σίλο λάσπης και θα είναι κατασκευασµένοι από θερµά γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 3mm. 

δ) ∆ ύ ο    α ν τ λ ί ε ς  (AIR – LIFT)  για την διακίνηση της λάσπης. H µία επιστρέφει τη 
λάσπη στη δεξαµενή αερισµού και η άλλη οδηγεί την πλεονάζουσα λάσπη στο σιλό 
λάσπης.  

ε) ∆ ι ά τ α ξ η    α ε ρ ι σ µ ο ύ για τη δεξαµενή αερισµού (ζωογόνησης) µε όλες τις 
σωλήνες προσαγωγής του αέρα, διάχυτες (π.χ. κεραµικοί πορώδεις) 
περιλαµβανοµένων εξαρτηµάτων και µικροϋλικών.  

στ) Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ι κ ό ς    π ί ν α κ α ς   πλήρης µετά της εσωτερικής καλωδίωσης και 
των απαραίτητων αυτοµάτων προστασίας και ρελαί και :  

 1. ∆ιακόπτη εκατοστιαίας αναλογικής ρύθµισης 
 2. Ασφάλειες 
 3. Γενικό διακόπτη και διακόπτες επιλογής λειτουργίας 
 4. Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας και βλάβης 
ζ) Ο λ ε ς    ο ι    σ ω λ η ν ώ σ ε ι ς    υ γ ρ ώ ν    λ ά σ π η ς   &   α έ ρ α µετά των 

εξαρτηµάτων του υλικού στερέωσης και των µικρών υλικών για πλήρη τοποθέτηση. 
η) ∆ ο σ ο µ ε τ ρ ι κ ή    σ υ σ κ ε υ ή    υ π ο χ λ ω ρ ι ώ δ ο υ ς   Ν α τ ρ ί ο υ ΝaOC1, 

κατάλληλης παροχής και ρυθµίσεως παροχής 0 – 100%. Η χλωρίωση θα γίνεται µε 
αυτούσιο ΝaOC1, περιεκτικότητας 145gr Cl2/lt. Το διοχετευόµενο διάλυµα θα έχει 1 
µέρος ΝaOC1 και 3 µέρη H2O, δηλ. περιεκτικότητας Cl2 145/4= 36 gr Cl2/lt. Η 
διοχετευόµενη ποσότητα διαλύµατος θα είναι τέτοια, ώστε να αντιστοιχούν περίπου 
4gr Cl2/m

3 λυµάτων κατά τον χρόνο παροχής της αιχµής, δηλ.: 
 
 Η οριστική ρύθµιση του χλωριωτή θα γίνει µε την βοήθεια ανιχνευτή του 

υπολειµµατικού Cl2 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
1. Πριν ξεκινήσουµε την εγκατάσταση, θα πρέπει να γ ε µ ί σ ο υ µ ε   τ ι ς  δ ε ξ α µ ε ν έ ς  
προκαθίζησης – αερισµού – τελικής καθίζησης – χλωρίωσης, µε καθαρό νερό.  

2. Στην συνέχεια ξ ε κ ι ν ά µ ε    τ ο ν    φ υ σ η τ ή ρ α, ο δε αέρας που αυτός καταθλίβει 
οδηγείται στο κάτω µέρος της δεξαµενής αερισµού.   

3. Τα λύµατα οδηγούνται σην δ ε ξ α µ ε ν ή    π ρ ο κ α θ ί ζ η σ η ς  αφού προηγούµενα 
περάσουν από τον κάλαθο εσχάρα,  στον οποίο και κατακρατούνται τα αδιάλυτα στερεά. 
Στην δεξαµενή προκαθίζησης παραµένουν (χρόνος παραµονής λυµάτων στην δεξαµενή 
προκαθίζησης = 2h). 

4. Μετά από την δεξαµενή προκαθίζησης τα λύµατα οδηγούνται στην δ ε ξ α µ ε ν ή    α ε ρ 
ι σ µ ο ύ όπου και παραµένουν για 10 ώρες. Εκεί και από µικρό ύψος από τον πυθµένα, 
φυσάται µε κατάλληλη διάταξη πεπιεσµένος αέρας (από τον υπάρχοντα φυσητήρα), που 
εµπλουτίζει να κυκλοφορούν µέσα στην δεξαµενή. Έτσι πετυχαίνεται η ανάδευση των 
λυµάτων και η δια της ρήση της απαραίτητης οµοιογένειας λυµάτων – λάσπης. Στην 
δεξαµενή αερισµού, µε την οξυγόνωση των λυµάτων που γίνεται, δηµιουργούνται 
αναερόβιοι µικροοργανισµοί που τρώνε τις οργανικές ύλες και τις µετατρέπουν σε διοξείδιο 
του άνθρακα και σε νερό.  

5. Από την δεξαµενή αερισµού, τα οξυγονωµένα λύµατα, οδηγούνται στο κάτω µέρος του 
κώνου της   δ ε ξ α µ ε ν ή ς    τ ε λ ι κ ή ς    κ α θ ί ζ η σ η ς όπου και παραµένουν για 3 
ώρες. Από κει, τείνοντας να ανέβουν προς τα πάνω αφήνουν στον πυθµένα τη λάσπη ενώ 
στην επιφάνεια φθάνει καθαρό νερό.  

Η λάσπη του πυθµένα, µε την αεραντλία (AIR – LIFT) επαναφέρεται στη δεξαµενή 
αερισµού, ενώ τα νερά οδηγούνται µε υπερχείληση στην δεξαµενή χλωρίωσης. Για την 
περίπτωση λειτουργίας της εγκατάστασης µε τη µέγιστη απόδοση της (π.χ. πληρότητα του 
συγκροτήµατος σε άτοµα 100%) ανοίγουµε τελείως τον κρουνό επανακυκλοφορίας της 
λάσπης προς τη δεξαµενή αερισµού. Σε διαφορετική περίπτωση, ανοίγουµε τον κρουνό 
τούτο ανάλογα, ώστε να µην έχουµε λάσπη στην επιφάνεια και στα εξερχόµενα καθαρά. 
Συνιστάται ακόµη, µια φορά την εβδοµάδα, να διοχετεύουµε λάσπη από την δεξαµενή 
καθίζησης, στο σιλό λάσπης (µαύρη λάσπη). Η λάσπη αυτή (προς το σιλό λάσπης), γίνεται 
µε την βοήθεια κατάλληλης αεραντλίας και ειδικού κρουνού. Από το   σ ι λ ό    λ ά σ π η ς    
η  λάσπη πρέπει να αποµακρύνεται ανά 2-3 µήνες µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και να 
διατίθενται σε κατάλληλη τοποθεσία που θα υποδεικνύουν οι αρµόδιες τοπικές αρχές.  

6. Σ τ η ν   δ ε ξ α µ ε ν ή    χ λ ω ρ ί ω σ η ς  , τα καθαρά νερά µένουν για 30 περίπου 
λεπτά, ενώ συγχρόνως τους προστίθεται Υποχλωριώδες Νάτριο (χλωρίνη), µε κατάλληλη 
δοσοµετρική αντλία, για την καταστροφή των υπαρχόντων µικροοργανισµών. Ετσι τα νερά 
που θα φύγουν µετά από την δεξαµενή χλωρίωσης, θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της 
σχετικής νοµοθεσίας. Σηµειώνεται ότι η κατανάλωση του Υποχλωριώδους Νατρίου (όχι 
αραιωµένου), είναι περίπου 4lt/ηµέρα, ανά 100 άτοµα. Συγκεκριµένα, το ελεύθερο χλώριο 
θα κυµαίνεται µεταξύ 0,5 – 0,8 mg/lt. Για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του 
χλωριωτή, θα πρέπει να πλένονται συχνά οι βαλβίδες του κ.λ.π. µε νερό.  

7. Σ ε    π ε ρ ί π τ ω σ η     µ α κ ρ ό χ ρ ο ν η ς    δ ι α κ ο π ή ς   τ ο υ                 η λ ε κ 
τ ρ ι κ ο ύ    ρ ε ύ µ α τ ο ς, συνίσταται να ρίχνουµε σε όλα τα σηµεία της εγκατάστασης, 
αυτούσιο υποχλωριώδες Νάτριο, σε αναλογία περίπου 200gr ανά m3 εισερχοµένων 
λυµάτων.  
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
1. Η απόδοση της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού, θα είναι σύµφωνη προς τα 
διεθνή δεδοµένα. ∆ηλαδή θα επιτυγχάνεται: 
 
α. Μείωση της οργανικής ύλης µετρούµενης ως απαιτήσεως οξυγόνου για βιοχηµικές 

αντιδράσεις (BOD5), πάνω από  90%. 
β. Μείωση των βακτηριδίων χωρίς χλωρίωση, κατά 90-98%. 
γ.  Μείωση των βακτηριδίων µετά τη  χλωρίωση, κατά 98-99%. 
δ.  Μείωση των αιωρηµάτων κατά 85-95% 
  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ 
 
1. Μετά τον βιολογικό καθαρισµό, τα εξερχόµενα από την εγκατάσταση υγρά θα έχουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά. 

α. Επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά  = 30ΡΡΜ  (σηµ. )
PPM

gr/m
1

3

 

β. Αιωρήµατα ορατά                         = κανένα  
γ. Μικροοργανισµοί                          = ελάχιστοι εως µηδέν 
δ. Ελεύθερο χλώριο  
  µετά 20-30 λεπτά επαφής              = πάνω από 0,5 mg/lt (1-2mg/lt) 
ε. Οξυγόνο                                      = 1-2 mg/lt 
στ. ∆ιαύγεια                                      = ανάλογη του πόσιµου νερού 
ζ. Ποσότητα                                    = (2) m3/ηµέρα           
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ  & ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
 
1. Όπως είναι φανερό από την περιγραφή της εγκατάστασης προβλέπεται για την 
περίπτωση βλάβης του αεροσυµπιεστή (φυσητήρα), εφεδρικός αεροσυµπιεστής, για να µη 
διακοπεί η παροχή αέρα στην δεξαµενή αερισµού, τελικής καθίζησης και τις αντλίες λάσπης 
που λειτουργούν µε αέρα.  
 
2. Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπάρχει στο συγκρότηµα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα τροφοδοτεί και τους κινητήρες των αεροσυµπιεστών.  
 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ 
 
1. Τα απορρέοντα νερά από την εγκατάσταση, µπορεί να διατεθούν για άρδευση, τα δε 
πλεονάζοντα σε απορροφητικούς βόθρους.  
 
2. Η πλεονάζουσα λάσπη, διοχετεύεται στο σιλό λάσπης και τελικά αποµακρύνεται κατά 
διαστήµατα 2-3 µηνών µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και διατίθενται σε σηµείο που προβλέπουν 
οι αρµόδιες τοπικές αρχές.  
 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΘΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ) 
 
Οι αντλίες πυθµενικής αναρρόφησης είναι υποβρύχιες, πολυβάθµιες ηλεκτροκίνητες 
φυγοκεντρικές αντλίες. 
Το υδραυλικό τµήµα της αντλίας µε το στόµιο αναρρόφησης και το πλέγµα εισόδου 
βρίσκονται τοποθετηµένα στο χαµηλότερο άκρο της αντλίας, ενώ ο υποβρύχιος κινητήρας 
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είναι τοποθετηµένος πάνω από το αντλητικό σώµα. Το αποτέλεσµα είναι να µπορεί να 
επιτευχθεί η άντληση νερού µε πολύ χαµηλή στάθµη. 
Το αντλητικό τµήµα, που µπορεί να είναι µονοβάθµιο ή πολυβάθµιο, είναι απόλυτα 
στεγανοποιηµένο µε διπλό µηχανικό στυπιοθλίπτη από τον υποβρύχιο κινητήρα. 
Η εισαγωγή του αναρροφώµενου νερού επιτυγχάνεται µέσω του πλέγµατος διήθησης 
αναρρόφησης και µίας ενσωµατωµένης χοάνης εισόδου, εξοπλισµένης µε δίσκο 
αντιστροβίλου. 
Το αντλούµενο υγρό κυκλοφορεί σε όλο το εξωτερικό χιτώνιο, περιβάλλοντας πλήρως 
ολόκληρο τον κινητήρα. Το σηµείο κατάθλιψης βρίσκεται στο άνω άκρο.  
∆ιατίθενται σε ειδικές εκδόσεις παραγωγής  – από υλικά της κατασκευαστικής σειράς, καθώς 
και σε ειδικές εκδόσεις από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση, για µολυσµένο ή ακάθαρτο 
νερό. 
 
Το κάτω τµήµα του κελύφους του κινητήρα είναι κατασκευασµένο από σφαιροειδή 
χυτοσίδηρο GG. Το κάλυµµα είναι από χάλυβα µε προστατευτική βαφή (κατόπιν ζήτησης 
από Cr Ni Mo-χάλυβα 1.4571). 
Το στόµιο αναρρόφησης, το κέλυφος της αντλίας, ο ενδιάµεσος θάλαµος, το τµήµα 
κατάθλιψης και το κέλυφος στυπιοθλίπτη είναι κατασκευασµένα από σφαιροειδή 
χυτοσίδηρο GG (κατόπιν ζήτησης από ορείχαλκο G-Cu Sn10).  
Το υλικό κατασκευής της πτερωτής είναι ορείχαλκος G-Cu Sn5 Zn (κατόπιν ζήτησης από 
ορείχαλκο 2.0975). 
Το Χιτώνιο στάτορα Χάλυβας µε προστατευτική βαφή  + Cr-χάλυβας 1.4301 (κατόπιν 
ζήτησης από ορείχαλκο G-Cu Sn10). 
Ο άξονας της αντλίας είναι από Cr-χάλυβα 1.4057 (κατόπιν ζήτησης από Cr Ni Mo-χάλυβα 
1.4462). 
Οι συνδέσεις µε σπείρωµα είναι από Cr Ni-χάλυβα Α2 (κατόπιν ζήτησης από Cr Ni Mo-
χάλυβα Α4). 
 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει δύο πολυστρωµµατικά φίλτρα θολότητας, µε βάνες, 
βοηθητικό εξοπλισµό  και αυτοµατισµούς για τη πλήρη και απρόσκοπτη συνεχή και 
ανεπιτήρητη λειτουργία. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος θα είναι:   
Το ακατέργαστο νερό διανέµεται εξίσου στα δύο φίλτρα όπου και κατακρατούνται τα 
αιωρούµενα στερεά και η θολότητα του νερού 
Ο καθαρισµός του κάθε φίλτρου πραγµατοποιείται αυτόµατα µε ανάποδο πλύσιµο. Το 
ανάποδο πλύσιµο του πληρωτικού υλικού γίνεται σε πρώτη φάση µε αέρα και στη συνέχεια 
χρησιµοποιώντας καθαρό νερό από τη δεξαµενή συλλογής επεξεργασµένου νερού. 
Το πλύσιµο των φίλτρων βελτιώνεται µε τη χρήση αέρα. Τροφοδοτώντας αέρα χαµηλής 
πίεσης στο κάθε φίλτρο (κατά την έναρξη της διαδικασίας πλυσίµατος) επιτυγχάνεται η 
αποκόλληση των ενώσεων που έχουν κατακρατηθεί και έτσι στη συνέχεια είναι εύκολη η 
απόρριψή τους (κατά την ανάστροφη πλύση τους µε νερό). 
Το συγκρότηµα θα είναι εύκολα επεκτάσιµο, να µπορεί δηλ. να αυξηθεί η παροχή του 
συστήµατος χωρίς την προσθήκη πίνακα, αντλίας πλύσης και φυσητήρα. 
Η ταχύτητα φίλτρανσης δεν θα ξεπερνά τα 15 m/h  
Η πίεση λειτουργίας δεν θα ξεπερνά τα  6 bar.  
 
Το συγκρότηµα φίλτρανσης του νερού θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 
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∆ύο αυτόµατα πολυστρωµµατικά φίλτρα πιέσεως, έκαστο παροχής σύµφωνα µε τη µελέτη 
και το πίνακα µηχανηµάτων του υδροστασίου.  
Φυσητήρας 
Αντλία πλύσης των φίλτρων 
Ηλεκτρονικός πίνακας 
Σύστηµα ελέγχου και αυτοµατισµών 
Ροόµετρα 
Αυτόµατο φίλτρο πιέσεως 
 
Λειτουργία   
 
Το προς φίλτρανση νερό θα εισέρχεται µε πίεση από το άνω µέρος του φίλτρου, 
διασκορπίζεται οµοιόµορφα µε τη βοήθεια του άνω συστήµατος διάχυσης και στη συνέχεια 
διέρχεται µέσα από τις στρώσεις των υλικών φίλτρανσης, όπου συγκρατούνται τα 
αιωρούµενα στερεά. Σε τακτά διαστήµατα τα προϊόντα της φίλτρανσης που έχει 
συγκρατήσει το φίλτρο, θα αποχετεύονται µε τη βοήθεια αέρα και στη συνέχεια νερού που 
διοχετεύονται διαδοχικά µε ανάποδη ροή στο φίλτρο. Όσο διάστηµα διαρκεί το πλύσιµο, το 
φίλτρο σταµατάει να παρέχει νερό στην έξοδο.  
 
Συνοπτικά τα στάδια της πλύσης είναι: 
Ρύθµιση της στάθµης του νερού, ώστε να είναι δυνατή η πλύση µε αέρα. 
Ανάποδη ροή αέρα. 
Ανάποδη ροή νερού. 
Επιστροφή σε κανονική λειτουργία. 
 
Προδιαγραφές δοχείου 
Κώδικας κατασκευής: Danish Standard DS 320 
Σχήµα : Κυλινδρικό µε άνω και κάτω ελλειπτικούς θόλους τύπου Klöpper, σύµφωνα µε τους 
Γερµανικούς κανονισµούς TRB 200. 
Έδραση : Το δοχείο θα εδράζεται σε τρία πόδια στήριξης για αποφυγή φθοράς από υγρασία 
και νερά και για να είναι επισκέψιµο από το κάτω µέρος του µέσω της υπάρχουσας θυρίδας. 
Θυρίδες : Το δοχείο θα είναι εξοπλισµένο µε τέσσερις συνολικά θυρίδες : 
Η πρώτη βρίσκεται στον πυθµένα του φίλτρου για επιθεώρηση των ακροφυσίων-διαχυτών 
και για καθαρισµό. 
Η δεύτερη βρίσκεται στο άνω µέρος του δοχείου και εξυπηρετεί την πλήρωση µε τα υλικά 
φίλτρανσης καθώς και την επιθεώρηση της γέµισης.  
Η τρίτη και η τέταρτη θυρίδα βρίσκονται στο πλευρικό τµήµα του δοχείου και εξυπηρετούν 
το γέµισµα-άδειασµα των υλικών φίλτρανσης καθώς και τη συντήρηση του εσωτερικού του 
φίλτρου.  
Εσωτερικός πυθµένας :  Ο χαλύβδινος ψευδοπυθµένας θα είναι εξοπλισµένος µε δεκάδες 
ακροφύσια-διαχυτές για την οµοιόµορφη κατανοµή του νερού µέσα από την κλίνη τόσο 
κατά την λειτουργία όσο και κατά το ανάποδο πλύσιµο. 
Ακροφύσια – διαχυτές: Ειδικά κατασκευασµένα ώστε να είναι δυνατή η πλύση του φίλτρου 
µε αέρα. 
Υλικό κατασκευής : Χάλυβας RS t 37-2 
Εξωτερική βαφή :  
Υλικό: πλαστικό βερνίκι. 
Μέθοδος: Εν θερµώ υγρή επικάλυψη µε ψεκασµό δίχως αέρα. 
∆ιαδικασία: 
- Αµµοβολή του χάλυβα σε βαθµό SA 2 ½ . 
- Ψεκασµός της επιφάνειας µε  αρχικό υπόστρωµα (primer). Πάχος επένδυσης 140µ. 
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- Ψεκασµός της επιφάνειας µε πλαστικό βερνίκι που αποτελεί και την τελική στρώση -Πάχος 
επένδυσης 60 µ. 
Εσωτερική βαφή : 
Υλικό: βερνίκι κατάλληλο για πόσιµο νερό. 
Μέθοδος: Επικάλυψη µε επάλειψη 
∆ιαδικασία: 
- Αµµοβολή του χάλυβα σε βαθµό SA 2 1/2''. 
- Ανά 48 ώρες εφαρµόζεται και µια στρώση βαφής. Συνολικά εφαρµόζονται τρία 

στρώµατα συνολικού πάχους 240µ.  
- Γίνεται σκλήρυνση της βαφής επί 10-14 ηµέρες. 
 
Μονάδα ελέγχου λειτουργίας και καθαρισµού 
 
Τα κυριότερα µέρη της θα είναι: 
Σωληνώσεις, οι οποίες είναι βαµµένες εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και το δοχείο. 
Τέσσερις βάνες πεταλούδας που εξασφαλίζουν µεγαλύτερη αξιοπιστία και µικρή πτώση 
πίεσης. 
Το πνευµατικό έµβολο, το οποίο ενεργοποιεί ταυτόχρονα όλες τις βάνες, εξασφαλίζοντας 
τέλειο συγχρονισµό ώστε να αποφεύγονται τα πλήγµατα. 
Οι πιλότοι ελέγχου του εµβόλου, οι οποίοι λειτουργούν µε χαµηλή τάση 12 VAC. 
 
Πιστοποίηση κατασκευής 
 
Η κατασκευή θα είναι πιστοποιηµένη όσον αφορά: 
τον σχεδιασµό και τους υπολογισµούς 
τους χάλυβες των διαφόρων µερών του δοχείου 
την διαδικασία συγκόλλησης 
τους συγκολλητές 
την πίεση δοκιµής 
Θα είναι επίσης σύµφωνη µε την οδηγία 89/392 της Ε.Ε. που αφορά τις προδιαγραφές των 
µηχανηµάτων σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.  
 
Άλλος εξοπλισµός  
 
Το δοχείο θα φέρει επίσης: 
Αυτόµατη βαλβίδα εξαέρωσης στον άνω θόλο του δοχείου  
Κρουνός εκκένωσης στον κάτω θόλο του δοχείου 
Ειδικό σύστηµα διάχυσης για οµοιόµορφο ψεκασµό του νερού εισόδου 
Μανόµετρο ένδειξης της πίεσης εισόδου 
Μανόµετρο ένδειξης της πίεσης εξόδου  
Βάνα δειγµατοληψίας στην έξοδο 
Αυτόµατη πνευµατική βάνα πεταλούδας για την ρύθµιση στάθµης 
Σύστηµα έγχυσης αέρα οξείδωσης. 
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Φυσητήρας 
 
Λειτουργία 
 
Το πλύσιµο των φίλτρων βελτιώνεται µε τη χρήση αέρα. Τροφοδοτώντας αέρα χαµηλής 
πίεσης στο κάθε φίλτρο (κατά την έναρξη της διαδικασίας πλυσίµατος) επιτυγχάνεται η 
αποκόλληση των ενώσεων που έχουν κατακρατηθεί και έτσι στη συνέχεια είναι εύκολη η 
απόρριψή τους (κατά το ανάποδο πλύσιµο µε νερό). 
 
Προδιαγραφές 
 
Ο φυσητήρας θα παρέχει αέρα ελεύθερο λαδιού ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος µικροβιακής 
µόλυνσης του νερού. Ο φυσητήρας θα είναι τύπου πλευρικών καναλιών και παρέχει αέρα 
100% ελεύθερο από λάδια. Θα έχει κατάλληλη παροχή για τη 2πλάσια παροχή αέρα σε 
σχέση µε τη συνολική παροχή του συγκροτήµατος και 240 mbar µανοµετρικό. Η στάθµη 
θορύβου θα είναι το πολύ 75 dB(A) κατά DIN 45635 Part 13. 
Ο κινητήρας θα είναι τύπου ασύγχρονου – βραχυκυκλωµένου δροµέα, δύο πόλων, 
λειτουργεί στις 2900 rpm µε τάση 3 x 380V, 50Hz και έχει βαθµό προστασίας ΙΡ54. 
Για την ασφαλή λειτουργία του φυσητήρα θα περιλαµβάνεται και ο κατωτέρω εξοπλισµός: 
Βαλβίδα ασφαλείας 
Φίλτρο αναρρόφησης 
Υδατοπαγίδα 
Βαλβίδα αντεπιστροφής 
Σιγαστήρας στην αναρρόφηση 
Σιγαστήρας στη συµπίεση 

  
Αντλία πλύσης των φίλτρων 
 
Η αντλία θα είναι οριζόντια, φυγοκεντρική, τύπου επιφάνειας, µε ηλεκτρικό κινητήρα απ΄ 
ευθείας συνδεδεµένο µε αυτήν πάνω σε ενιαία βάση. Θα παρέχει την ονοµαστική παροχή 
του συγκροτήµατος σε 28 mΥΣ (2πλάσια παροχή ανά φίλτρο). Θα είναι κατάλληλη για 
θερµοκρασία αντλούµενου νερού έως 85οC και µέγιστη πίεση 12 bar.  
Τα υλικά κατασκευής στο σύνολό τους θα είναι κατάλληλα για την άντληση πόσιµου νερού. 
Τα κύρια µέρη της αντλίας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316L  ενώ η πτερωτή και η κεφαλή 
της από χυτοσίδηρο. 
Ο κινητήρας είναι τύπου ασύγχρονου - βραχυκυκλωµένου δροµέα µε δύο πόλους. 
Λειτουργεί µε τάση 380 / 660V, 50Hz, στις 2900 rpm. Έχει βαθµό προστασίας ΙΡ 55 και 
κλήση µόνωσης F. Ο στυπιοθλίπτης είναι µηχανικός, αυτολιπαινόµενος από το αντλούµενο 
νερό και είναι κατασκευασµένος από κεραµικά και ανθρακούχα υλικά ενώ τα παρεµβύσµατα 
είναι από ελαστικό νιτριλίου. 
 
Ηλεκτρονικός πίνακας 
 
Ο πίνακας θα είναι κατασκευασµένος αποκλειστικά για τον έλεγχο των φίλτρων. Τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά του θα είναι: 
Είναι ηλεκτρονικός. 
Λειτουργεί µε χαµηλή τάση 12 V. 
Μπορεί να ελέγξει από ένα έως τέσσερα φίλτρα. 
Μέσω του πίνακα ελέγχεται η λειτουργία των κάτωθι µηχανηµάτων : 
- της αντλίας ακατέργαστου νερού 
- του φυσητήρα (διάρκεια λειτουργίας) 
- της αντλίας πλύσης 
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∆ιαθέτει χρονοδιακόπτη για τον προγραµµατισµό της ηµέρας και της ώρας πλύσης σε 
εβδοµαδιαία βάση. 

Υπάρχει ενδεικτική λυχνία για κάθε φίλτρο που ελέγχει ο πίνακας ώστε να γνωρίζουµε ποιο 
φίλτρο πλένεται ή πλύθηκε τελευταίο.   

∆ιαθέτει ενδεικτικές λυχνίες χωριστά για κάθε στάδιο του ανάποδου πλυσίµατος. 

Η διάρκεια του κάθε σταδίου πλυσίµατος προγραµµατίζεται από αντίστοιχους 
µικροδιακόπτες. 

Ο προγραµµατισµός του φίλτρου δεν χάνεται µετά από διακοπή ρεύµατος διότι : 

- o προγραµµατισµός γίνεται σε σταθερούς µικροδιακόπτες και όχι σε µνήµη. 

- η ώρα, η ηµέρα και σειρά πλύσης των φίλτρων κρατιούνται σε µνήµη µέσω          
επαναφορτιζόµενης µπαταρίας που φέρει ο πίνακας. 

- Υπάρχει απαριθµητής των πλύσεων που έχουν γίνει. 

- Συνεργάζεται µε εξωτερικό διαφορετικό πιεσοστάτη. 

- ∆ιαθέτει κοµβίο για χειροκίνητη έναρξη πλύσης. 

- ∆ιαθέτει κοµβίο και λυχνία για τον έλεγχο της φόρτησης της µπαταρίας του. 

- ∆ιαθέτει λυχνία ένδειξης ότι βρίσκεται υπό τάση. 

 
Σύστηµα ελέγχου και αυτοµατισµών 

Το σύστηµα ελέγχου και αυτοµατισµών θα περιλαµβάνει έναν ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της 
λειτουργίας του συγκροτήµατος φίλτρανσης. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαµβάνει όλες τις 
απαραίτητες διατάξεις διακοπής, προστασίας, οµαλής εκκίνησης κλπ. των : 

της αντλίας τροφοδοσίας 

της αντλίας πλύσης 

του φυσητήρα 

καθώς και όλα τα βοηθητικά κυκλώµατα και αυτοµατισµούς ώστε : 

- όλα τα ανωτέρω να συνεργάζονται µε τον ηλεκτρονικό πίνακα του συστήµατος 
φίλτρανσης 

- να προστατεύονται οι αντλίες έναντι ξηρής λειτουργίας 

- να συνεργάζονται µε τους αυτοµατισµούς στάθµης των δεξαµενών. 

 
Ροόµετρα 

Για τη ρύθµιση της παροχής εκάστου φίλτρου αλλά και για τη ρύθµιση της παροχής του 
νερού για το ανάποδο πλύσιµο των φίλτρων θα εγκατασταθούν 3 ροόµετρα, έκαστο 
παροχής 10-50 m3/h 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

1)  Τα δοχεία θα είναι πιστοποιηµένα όσον αφορά : 

 α. Τον σχεδιασµό και τους υπολογισµούς 

 β. Τους χάλυβες των διαφόρων µερών του δοχείου 

 γ. Την διαδικασία συγκόλλησης 

 δ. Τους συγκολλητές 

  ε. Την πίεση δοκιµής 

2)  Ο υπόλοιπος εξοπλισµός του συστήµατος θα είναι σύµφωνος µε : 

 α. Τις προδιαγραφές ασφαλείας της οδηγίας µηχανηµάτων 89/392 EEC 

 β. Την οδηγία πάνω στη χαµηλή τάση 73/23/EEC 

 γ. Την οδηγία πάνω στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 89/336/EEC 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 
 
1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
1.1 Αποχέτευση Οµβρίων – Αποστράγγιση  
 
1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων  
 
1.3 Ύδρευση 
 
1.4 Ισχύουσες Προδιαγραφές  
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1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
Για όλα τα υδραυλικά έργα της περιοχής των ΣΕΑ (ύδρευση, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων, αποστράγγιση κ.λπ.) θα συνταχθούν σχετικές 
συµπληρωµατικές µελέτες από τον ανάδοχο, οι οποίες θα υποβληθούν για 
έγκριση στην Ε.Ο.Α.Ε. 

 
 
1.1 Αποχέτευση Οµβρίων – Αποστράγγιση  

 
Η υψοµετρική διαµόρφωση των περιβαλλόντων χώρων των Σταθµών 
Εξυπηρέτησης πρέπει να αποσκοπεί στη φυσική απορροή των οµβρίων της 
περιοχής. Η αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων µε φυσική απορροή είναι 
οικονοµικότερη λύση και απαιτεί λιγότερη συντήρηση από άλλους τρόπους 
αποχέτευσης. Κατασκευή τάφρων εντός της περιοχής κυρίων χρήσεων θα 
πρέπει να αποφεύγεται.  
 
Οι διάδροµοι κίνησης πεζών και οι επιφάνειες κυκλοφορίας πρέπει να 
αποχετεύονται στις επιφάνειες πρασίνου µε τις εγκάρσιες ή τις κατά µήκος 
κλίσεις. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, κατασκευάζονται φρεάτια, αγωγοί, αβαθή 
ρείθρα, κλπ..    
 
Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη συµπληρωµατική υδραυλική µελέτη  
κατασκευή τάφρων, αυτές θα πρέπει να έχουν βάθος < 1.5 µέτρων, εφόσον 
επαρκούν υδραυλικά. Σε περίπτωση µεγάλων κατά µήκος κλίσεων των 
τάφρων, προτείνεται η επένδυση τους µε λίθους για την αποφυγή διάβρωσης 
και πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της συµπληρωµατική υδραυλικής 
µελέτης.  
 
Στην περίπτωση που προβλέπεται από τη συµπληρωµατική µελέτη για την 
αποχέτευση των οµβρίων κατασκευή υπογείων ή  επιφανειακών δικτύων 
οµβρίων αυτά υπολογίζονται και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις  ΟΜΟΕ – 
ΑΣΥΕΟ (Αποχέτευση – Στράγγιση Υδραυλικά Έργα Οδών), τις ΟΣΜΕΟ και 
τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων της ΕΟΑΕ.  

  
 Αναλυτικότερα, θα πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που 

επιβάλλονται από το κεφάλαιο 8 των ΟΣΜΕΟ και τους λοιπούς όρους δηµο-
πράτησης (ΠΚΕ της ΕΟΑΕ , ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ.) 
σχετικά µε : 

 
 - Τους κάθε είδους αγωγούς επιφανειακής και υπόγειας αποχέτευσης 

(ελάχιστες διαστάσεις, υλικά κατασκευής και τρόποι προστασίας, 
ελάχιστες κατά µήκος κλίσεις, ελάχιστες και µέγιστες ταχύτητες, 
συντελεστές τραχύτητας, όρια ύψους πλήρωσης, φέρουσα ικανότητα 
κλπ.) και 

 
- Τα κάθε είδους φρεάτια (θέσεις, αποστάσεις µεταξύ, ελάχιστες 

διαστάσεις, γεωµετρική διαµόρφωση, υλικά κατασκευής και τρόποι 
προστασίας, φέρουσα ικανότητα κλπ.) 

 
 
Για τους υδραυλικούς υπολογισµούς θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
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1. Θα χρησιµοποιηθεί η εγκεκριµένη καµπύλη βροχόπτωσης της 

περιοχής.  
2. Τα έργα θα σχεδιαστούν για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 ετών.  
3. Θα χρησιµοποιηθούν συντελεστές απορροής σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του υποκεφαλαίου 8.1.1.2.(β)_1 των ΟΣΜΕΟ.  
4. Οι αγωγοί οµβρίων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αναγκαία παρο-

χετευτικότητα, µε τα επιβαλλόµενα περιθώρια αυτής, για την παροχή 
υπολογισµού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 8.2 των 
ΟΣΜΕΟ.   

  
Σε καµία περίπτωση τα όµβρια από τους Σταθµούς Εξυπηρέτησης δεν 
θα επιβαρύνουν το δίκτυο αποχέτευσης του αυτοκινητοδρόµου, αλλά 
θα οδηγούνται σε παρακείµενο αποδέκτη.  
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν στο τµήµα αυτό του αυτοκινητόδροµου 
περιβαλλοντικοί όροι που επιβάλλουν κλειστό σύστηµα αποχέτευσης, οι ίδιες 
απαιτήσεις θα ισχύσουν και για τους Σταθµούς Εξυπηρέτησης. Τα όµβρια 
των Σταθµών θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στις Μονάδες Ελέγχου 
Ρύπανσης (ΜΕΡ), ο τύπος των οποίων θα καθοριστεί από την 
συµπληρωµατική υδραυλική µελέτη.  
 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν τυχόν στραγγιστικά έργα υπόγειων νερών 
αυτά θα σχεδιαστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 8.4 των 
ΟΣΜΕΟ 
 
 

1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων  
 

Τα ακάθαρτα από τις δραστηριότητες των Σταθµών Εξυπηρέτησης θα 
συλλέγονται και θα οδηγούνται σε βιολογικό καθαρισµό.  
 
Για τη συλλογή των ακαθάρτων θα γίνει κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης  
από πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC100 (µη πλαστικοποιηµένο, 
πολυβινυλοχλωριδίο), οι οποίοι χρησιµοποιούνται σαν αγωγοί ελεύθερης 
ροής. Προβλέπεται χρήση σωλήνων της  σειράς 41.  
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από συµπαγές πολυβινυλοχλωριδίο θα 
πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων EN 1401–1:1998, EN 
1437:2002, EN 580:2003, EN 727:1994, EN 921:1994, EN 744:1995, DIN 
EN 1610:1979, EN 13508-1:2003.  
 
Οι απαιτήσεις για την διακίνηση και την αποθήκευση των σωλήνων, η 
τοποθέτηση των σωλήνων, η σύνδεση των σωλήνων (σύνδεση µε 
συγκόλληση ή σύνδεση τύπου µούφας – ελαστικού δακτυλίου), ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων (εγκιβωτισµός σε άµµο, εγκιβωτισµός σε 
σκυρόδεµα) θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της µελέτης και τις 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Οι έλεγχοι των σωληνώσεων του δικτύου (έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων, 
έλεγχος του αγωγού µε εσωτερική υδραυλική πίεση σε στεγανότητα, τελικός 
καθαρισµός και επιθεώρηση) θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
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Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι µπορεί να είναι είτε τοποθετηµένοι και 
στερεωµένοι στο εργοστάσιο παραγωγής των σωλήνων είτε να 
τοποθετούνται επί τόπου. Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγνωτικών 
δακτυλίων µπορεί να είναι SBR (Styrene – Butadiene Rubber), NBR 
(Acrylonitrine - Butadiene Rubber), ή EPDM (Ethylene Propylene Diene 
Monomer) µε συνηθέστερα εφαρµοζόµενο το EPDM. Οι ελαστικοί δακτύλιοι 
στεγανότητας των σωλήνα θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ISO 
4633:2002-04, EN 681-1:1996. 
 
Κάθε 40 έως 50 µέτρα µέχρι το δίκτυο των ακαθάρτων να οδηγηθεί στο 
βιολογικό καθαρισµό προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.   
 

 
1.3 Ύδρευση  
 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες χρήσεις νερού ύδρευσης θα γίνει κατασκευή 
υπόγειων αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων δικτύου(ων) ύδρευσης για τη 
διακίνηση πόσιµου νερού, µε σωλήνες Πολυαιθυλενίου  υψηλής πυκνότητας 
τρίτης γενιάς (PE 100) σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται κατά DIN 8075 
(Μάιος 1987).  
 
Όλες οι συσκευές εξοπλισµού του δικτύου ύδρευσης θα κατασκευαστούν 
σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές µελέτες και θα είναι γενικά κλάσης πίεσης: 
- Λειτουργίας : 10 bars, 12.5 bars, 16 bars 
- ∆οκιµής :    16 bars, 25 bars  
 
Τα εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές για σωλήνες δικτύων 
ύδρευσης από Πολυαιθυλενίου  υψηλής πυκνότητας τρίτης γενιάς (PE 100) 
είναι: EN 12201-1:2003,  EN 12201-2:2003, EN 12201-3:2003, EN 12201-
4:2003, EN 12201-5:2003.  
 
Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών, η τοποθέτηση των σωλήνων στο 
όρυγµα, η σύνδεση των σωλήνων (ηλεκτροσυγκόλληση ή µετωπική 
συγκόλληση), τα σώµατα αγκυρώσεως, οι δοκιµές στεγανότητας 
(προδοκιµασία, κύρια δοκιµή υπό πίεση, γενική δοκιµή ολόκληρου δικτύου), 
η πλύση και η αποστείρωση του δικτύου ύδρευσης θα γίνουν  σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα της µελέτης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Τα ειδικά τεµάχια – εξαρτήµατα θα είναι χυτοσιδηρά ή ατσάλινα σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα από τη µελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Oι δικλείδες των αγωγών ύδρευσης θα είναι:  
 
1. Τύπου στρεφόµενου δίσκου ("πεταλούδας")  ή σύµφωνα µε το πρότυπο 

ISO 5752 σειρά 14 ή 16 το DIN 3203 σειρά F4 και µε ονοµαστική πίεση 
κατ΄ ελάχιστο PN 10 bar, ή,  

2. Τύπου σύρτη ελαστικής έµφραξης, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259-
88 τύπος Α µε ελαστική έµφραξη – DIN 3352/4A BS 5163 τύπος Α και µε 
ονοµαστική πίεση κατ΄ ελάχιστο PN 10 bar  
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σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης της ΕΟΑΕ και τις σχετικές προδιαγραφές της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
Οι βαλβίδες εξαερισµού  - του δικτύου ύδρευσης θα είναι τύπου "διπλού 
ακροφυσίου" Οι βαλβίδες εξαερισµού θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό 
και ονοµαστικής πίεσης 10, 16 ή 25 bar, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του δικτύου στη θέση που πρόκειται να τοποθετηθούν  
Οι βαλβίδες εξαερισµού διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 80 mm θα είναι 
κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο και θα διαθέτουν φλάντζες σύµφωνα 
µε το πρότυπο ISO 7005 ή DIN 2501. Θα είναι κατά το δυνατόν συµπαγούς 
κατασκευής και θα φέρουν ενσωµατωµένη ή ανεξάρτητη δικλείδα 
αποµόνωσης της ροής, για εύκολη επιτόπια συντήρηση στο φρεάτιο. Η 
συντήρησή της θα επιτυγχάνεται  χωρίς µετακίνηση από το φρεάτιο. 
Οι βαλβίδες εξαερισµού µέχρι Φ60 θα είναι κατασκευασµένες από µεταλλικό 
σώµα (συνδυασµός ορειχάλκινων ή/και χυτοσιδηρών µερών), συµπαγούς, 
ελαφράς και ανθεκτικής κατασκευής, µε βάση βόλτας κατά BSP και θα 
διαθέτει δικλείδα αποµόνωσης σφαιρικού τύπου ανεξάρτητη ή 
ενσωµατωµένη. 
 
Τεµάχια εξάρµωσης. Τα τεµάχια εξάρµωσης είναι υδραυλικά εξαρτήµατα 
µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση 
διαφόρων στοιχείων της σωληνώσεως (δικλείδων, βαλβίδων αντεπιστροφής, 
µετρητών ροής, κτλ.), χωρίς να θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα 
παρεµβύσµατα. Τα τεµάχια εξάρµωσης θα είναι ονοµαστικής πίεσης ίσης µε 
τα εξαρτήµατα ή ειδικά τεµάχια που συνδέουν. Τα τεµάχια 
αποσυναρµολόγησης θα είναι φλαντζωτά κατασκευασµένα από χάλυβα St 
37 κατά DIN 17100 και θα αποτελούνται από το εσωτερικό τµήµα 
(σωλήνας+φλάντζα), εξωτερικό τµήµα (σωλήνας+φλάντζα), ενδιάµεση 
περαστή φλάντζα σύσφιξης, ελαστικά παρεµβύσµατα από PERBUNAN ή 
άλλο καλύτερο υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό, τα περαστά µπουλόνια και 
τα αντίστοιχα περικόχλια. Τα µπουλόνια και τα περικόχλια των τεµαχίων 
εξαρµώσεως θα είναι ηλεκτρολυτικά γαλβανισµένα µε πάχος γαλβανίσµατος 
τουλάχιστον 120 µικρά. Οι φλάντζες θα είναι κατά DIN 2501  ή ISO 7005 
αντίστοιχης πίεσης. 
 
Υδραυλική βαλβίδα ελέγχου τροφοδοσίας αγωγού µέσω στάθµης 
δεξαµενής (Float valve). H βαλβίδα θα τοποθετηθεί προ της δεξαµενής στον 
αγωγό τροφοδοσίας. Η βαλβίδα θα χρησιµοποιηθεί για την µεταβαλλόµενη 
ρύθµιση της παροχής τροφοδοσίας δεξαµενής µε εντολή τη στάθµη της και 
θα περιορίζει την παροχή ώστε η στάθµη της δεξαµενής να παραµείνει 
σταθερή, ανεξαρτήτως της παροχής εξόδου της δεξαµενής προς το δίκτυο. Η 
διερχόµενη απαιτούµενη παροχή δεν θα µεταβάλλεται από ενδεχόµενη 
µεταβολή της πίεσης εισόδου της βαλβίδας. 
Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο µεταλλικό 
υλικό τουλάχιστον ισοδύναµου του χυτοσιδηρού GGG 40 κατά DIN 1691-85. 
H πίεση λειτουργίας θα είναι κατ’ ελάχιστον 16 bar και σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου. Θα είναι τύπου µεµβράνης (diaphragm actuated) ή τύπου 
εµβόλου (piston type). 
 
Αντιπληγµατική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης. Η αντιπληγµατική βαλβίδα 
ελέγχεται από ένα πιλότο αντιπληγµατικής δράσης. Ο πιλότος αυτός ανοίγει 
την κυρίως βαλβίδα όταν διαπιστώνει ότι η πίεση βρίσκεται σε πιο υψηλά 
επίπεδα από την πίεση που έχει ρυθµιστεί να ελέγχει. Στη συνέχεια, όταν έχει 
γίνει η απόσβεση του πλήγµατος 100%, κλείνει τη βαλβίδα. 
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Το υλικό του σώµατος των βαλβίδων θα είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, 
είτε χυτοχάλυβας τουλάχιστον GS-45 κατά DIN 1681 είτε χαλύβδινο 
συγκολλητό από χάλυβα τουλάχιστον Fe 360  κατά ISO 630-80. Ο πιλότος θα 
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τα ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα που περιγράφηκαν ανωτέρω θα είναι  
σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης της ΕΟΑΕ και τις σχετικές προδιαγραφές της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

 
1.4 Ισχύουσες Προδιαγραφές - Κανονισµοί 
  

1. ΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ HDPE (σχετ. παράγρ. 625 της ΓΤΣΥ για Περιφερειακά Εργα 
της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε)  

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (σχετ. παράγρ. 627 της 
ΓΤΣΥ για Περιφερειακά Εργα της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

3. 8.06.02.02 - ∆ίκτυα Αποχέτευσης από Πλαστικούς Σωλήνες PVC, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ι.Ο.Κ.  

4. 8.06.03 - ∆ίκτυα από Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας (ΗDPE), 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ι.Ο.Κ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

 
∆εκέµβριος  2008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Σκοπός και αντικείµενο 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την κατασκευή υδρογεωτρήσεων, 
σωληνωµένων µε χαλύβδινους σωλήνες και φιλτροσωλήνες και τη διεξαγωγή σε αυτές 
δοκιµαστικών αντλήσεων. 

Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων 

∆ιάτρηση  – ∆ιεύρυνση – ∆ειγµατοληψία 

Η αρχική διάτρηση γίνεται µε κοπτήρα 9 5/8” και η διεύρυνση µε κατάλληλους κοπτήρες 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η τελική διάµετρος που προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ή 
στη συµπληρωµατική µελέτη.  

Στις διατρητικές εργασίες χρησιµοποιείται κατάλληλος πολτός κυκλοφορίας που 
καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή τη µελέτη και επιβεβαιώνεται επί τόπου από την 
Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ. 

Κατά τη διάτρηση πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των πετρογραφικών σχηµατισµών 
ανά δύο µέτρα, καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να λαµβάνονται ισόποσες 
ποσότητες ενός πλυµένου και ενός άπλυτου δείγµατος (περίπου 0,5 lit) κάθε φορά, εκτός 
από την περίπτωση που χρησιµοποιείται σαπωνοπολτός, οπότε θα λαµβάνεται ένα 
δείγµα.  

Τα δείγµατα στα οποία αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, φυλλάσονται σε 
ειδικά κιβώτια. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και µεταφορά καθαρού 
νερού στον τόπο του έργου, για τον καθαρισµό και ανάπτυξη της γεώτρησης. 

Σωλήνωση  

α. Σωλήνες γεώτρησης  

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι, κατασκευασµένοι 
από χαλύβδινο έλασµα ποιότητας FE360 B, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 10025 ή 
να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού  Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. 

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι αυτογενούς συγκόλλησης, σε 
ευθεία γραµµή και χωρίς προστιθέµενο µέταλλο, µε τη µέθοδο Electric Resistance 
Welded with high frequency (ERW/HF), σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ10208-1 ή να 
έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι τυφλοί 
σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες δεν πρέπει να έχουν εγκάρσια ραφή. 

Οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridge slot) και να έχουν άνοιγµα 1 ή 
1,5 ή 2,0 ή 2,5 mm, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου και µετά από εντολή της ΕΟΑΕ. 
Όταν χρησιµοποιούνται φιλτροσωλήνες διαµέτρου 4¨ µπορούν να είναι τύπου σχιστών 
φίλτρων. Η ελεύθερη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής 
επιφάνειας του φιλτροσωλήνα.Το ωφέλιµο µήκος των τυφλών σωλήνων και 
φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 6 µέτρα, χωρίς να προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα. 
Εάν ο σχεδιασµός της στήλης σωλήνωσης απαιτεί µικρότερου µήκους σωλήνες και 
φιλτροσωλήνες, αυτοί χρησιµοποιούνται ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ.   
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Οι σύνδεσµοι (µούφες) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, πρέπει να είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το DIN 4922 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην 
αγορά σε άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που να 
εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό ποιοτικά µε τους τυφλούς 
σωλήνες και τους φιλτροσωλήνες και να έχουν µήκος τουλάχιστον 100 mm και πάχος 12 
mm, για δε τους σωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 12 3/4" να έχουν µήκος 
τουλάχιστον 120 mm και πάχος 15 mm.  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κοχλιοτοµηµένοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής διατοµής µε δύο 
(2) σπείρες ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα, σύµφωνα µε το πιο 
κάτω σκαρίφηµα, να υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε το θηλυκό 
σύνδεσµο και να είναι καθαροί από «γρέζια». 

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των σωλήνων µε συνεχή ραφή 
εξωτερικά και εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντροι ως προς τον άξονα του 
σωλήνα.  

Οι τυφλοί σωλήνες οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσµοι τους πρέπει να είναι 
γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το γαλβάνισµα πρέπει να έχει γίνει µε κατάλληλη προετοιµασία 
της επιφάνειας (αµµοβολή), το δε πάχος του γαλβανίσµατος να είναι τουλάχιστον 40 
µικρά. 

Το πάχος των τοιχωµάτων των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων διαµέτρου 6 5/8” 
πρέπει να είναι 4 mm και για διαµέτρους 8 5/8”, 10 3/4" και 12’ 3/4" ή µεγαλύτερες πρέπει 
να είναι 5 mm. 

Το κατώτερο µέρος της στήλης της σωλήνωσης πρέπει να καταλήγει σε κωνικό τυφλό 
σωλήνα, το δε ανώτερο να προφυλάσσεται µε κατάλληλο βιδωτό πώµα και κλειδαριά 
ασφαλείας. 

Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµο πιστοποιητικό της κατασκευάστριας 
εταιρίας σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφονται 
τα αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα ακόλουθα: 

• Χηµική ανάλυση υλικού κατασκευής,  

• υδραυλική δοκιµή και 

• ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων, 

και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

β. Περιφραγµατικοί σωλήνες 

Ο ανάδοχος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της ΕΟΑΕ, υποχρεούται για 
την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση περιφραγµατικών σωλήνων (σωλήνων 
επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής διαµέτρου, για την προστασία της γεώτρησης από 
καταπτώσεις. 

γ. Πιεζοµετρικοί σωλήνες 

Στις υδρογεωτρήσεις πρέπει να τοποθετούνται πιεζοµετρικοί σωλήνες. Αυτοί πρέπει να 
είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες του εµπορίου µήκους 6 µέτρων, ονοµαστικής 
διαµέτρου 1 ½¨ και να έχουν συνδέσµους (µούφες). Οι πιεζοµετρικοί σωλήνες 
τοποθετούνται µεταξύ των εξωτερικών τοιχωµάτων της σωλήνωσης και των τοιχωµάτων 
της γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθµης του υπόγειου νερού. 
Ο πιεζοµετρικός σωλήνας κάθε γεώτρησης θα συγκοινωνεί µε τυφλό σωλήνα της 
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γεώτρησης, σε βάθος που καθορίζεται από την ΕΟΑΕ. Επίσης ο πιεζοµετρικός σωλήνας 
πρέπει να φέρει πώµα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω µέρος του. 

Χαλίκωση 

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο µεταξύ των τοιχωµάτων της γεώτρησης και του 
εξωτερικού τοιχώµατος της σωλήνωσης. Αποτελείται από αποστρογγυλεµένα χαλίκια, 
στα οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιµάται η ποτάµια προέλευση). 
Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατοµείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης δεν γίνονται 
αποδεκτά χαλίκια µε άργιλο ή τεµάχια που προέρχονται από µαλακά πετρώµατα (µάργες, 
σχιστόλιθοι κλπ).  

Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί µε καθαρό νερό. 

Η µέγιστη και η ελάχιστη διάµετρος των διαβαθµισµένων χαλικιών καθορίζεται από την 
τεχνική έκθεση ή τη µελέτη ή και µε εντολή της ΕΟΑΕ. Πριν την τοποθέτηση του 
χαλικόφιλτρου η γεώτρηση πρέπει να καθαρίζεται µε κυκλοφορία και αραίωση του 
πολτού. 

Ανάπτυξη (καθαρισµός) της γεώτρησης 

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται µετά τη χαλίκωση µε τις παρακάτω µεθόδους  

α) µε κυκλοφορία καθαρού νερού µε την πηλαντλία 

 β) µε σύστηµα εµβόλου (σουµπάπ) 

 γ) µε εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα µε αεροσυµπιεστή (air-lift) 

Ευθυγραµµία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων 

α) οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραµµες και κατακόρυφες, σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα: 

• Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 1 µέτρο ανά 100 µέτρα (1%). 

• Ευθυγραµµία: Η ευθυγραµµία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας 
σωλήνας µήκους 9 µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου µικρότερης κατά 1,5¨ της 
εσωτερικής διαµέτρου της σωλήνωσης να διέρχεται άνετα απ’αυτή. Σε γεώτρηση 
που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα σωλήνας 12 
µέτρων, εξωτερικής διαµέτρου κατά 3¨ µικρότερης από τη διάµετρο του κοπτήρα 
που χρησιµοποιήθηκε. 

β) Η µέτρηση της ευθυγραµµίας και της κατακορυφότητας γίνεται µε εξοπλισµό του 
αναδόχου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης και πριν την άντληση της. 
Ο τελικός έλεγχος της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας γίνεται  παρουσία της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης της ΕΟΑΕ  

Αποδεκτά όργανα µέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας µε 
συρµατόσχοινο πάχους µεγαλύτερου από 1,5 mm, µε φτερωτή διαµέτρου κατά ένα 
τέταρτο της ίντσας (1,4¨) µικρότερης της εσωτερικής διαµέτρου της τελικής σωλήνωσης 
είτε µε ανάλογο φωτοκαθετόµετρο.  Ένα από τα δύο προαναφερόµενα όργανα πρέπει να 
περιλαµβάνεται απαραίτητα στα παρελκόµενα του µηχανικού εξοπλισµού του αναδόχου. 
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γ) Αν µετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν τηρεί τις προδιαγραφές 
της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας δεν γίνεται δεκτή.  

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, εάν κριθεί ότι η 
γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί µε κάποιο τύπο αντλίας που θα αποδίδει την παροχή 
εκµετάλλευσης της γεώτρησης, η γεώτρηση γίνεται δεκτή εφ’ όσον η απόκλιση από την 
κατακόρυφό δεν υπερβαίνει το 2,5%. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 
2,5% δεν γίνεται αποδεκτή. 

∆οκιµαστική άντληση  

Η δοκιµαστική άντληση διεξάγεται σύµφωνα µε γραπτό πρόγραµµα, που συντάσσεται 
από την Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ Οι µετρήσεις παροχής γίνονται ογκοµετρικά ή µε 
συσκευή PITOT ή υδρόµετρο, η δε στάθµη του νερού µετράται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο 
ακριβείας, µέσα στον πιεζοµετρικό σωλήνα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήµατος (διάµετρος αντλίας-στροβίλου, 
βάθος τοποθέτησης, ιπποδύναµη κλπ) καθορίζονται µε βάση την τεχνική έκθεση ή µελέτη 
και είναι δεσµευτικά για τον ανάδοχο, ασχέτως αν οι αναµενόµενες παροχές µπορεί να 
επιτευχθούν και µε άλλων διαµέτρων αντλητικά συγκροτήµατα. 

1. Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για 
µακράς διάρκειας αντλήσεις. 

2. Η παροχή ρυθµίζεται µε δικλείδα ή µε αλλαγή των στροφών του κινητήρα όπου 
είναι δυνατόν. 

3. Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να µην 
επηρεάζεται η δοκιµή της άντλησης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό κατά την 
διάρκεια της άντλησης, καθώς και τα αναγκαία όργανα µετρήσεων. Τα στοιχεία της 
άντλησης αναγράφονται σε ειδικά δελτία. Μετά το πέρας της άντλησης γίνονται µετρήσεις 
επαναφοράς της στάθµης του νερού. Ο χρόνος επαναφοράς της στάθµης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο άντλησης. 

Τσιµεντένια βάση προστασίας  

Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιβάλει τη σωλήνωση πρέπει να 
προστατεύεται στην επιφάνεια από πλάκα σκυροδέµατος (µε τσιµέντο 350kg/m3), 
διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 0,40 m. Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα 
προστασίας) τοποθετείται ελαφρά κεκλιµένος πλαστικός σωλήνας 4¨, για συµπλήρωση 
χαλικόφιλτρου.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να τη σφραγίσει ή καταστρέψει σύµφωνα µε εντολές της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης της ΕΟΑΕ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 
 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τµήµα 1.1 
της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση  
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Καβάλας στο τµήµα 13.5 και 
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τµήµα 14.3 της 
Εγνατίας Οδού» 

� «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)  Μάκρης στο τµήµα 15.5 της 
Εγνατίας Οδού» 

  
∆εκέµβριος  2008 
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1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
1.1 Καθαρισµός και προετοιµασία έκτασης 
 
Ο καθαρισµός των εκτάσεων και η προετοιµασία τους για τις εργασίες φύτευσης θα πρέπει 
να περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
 
α. Καθαρισµό όλων των χώρων του έργου από καταπτώσεις εδαφών, σκουπίδια, µεγάλες 

πέτρες, σπασµένα κράσπεδα, πεταγµένα υπολείµµατα από ασφαλτόµιγµα ή τσιµέντο, 
αδρανή υλικά, διάφορα µπάζα κ.λ.π. Αν διαπιστωθεί ότι σε χώρους ή σηµεία που 
προβλέπεται να εγκατασταθεί πράσινο υπάρχει βραχώδες έδαφος, ή ασφαλτικός 
τάπητας, ή σκυρόδεµα, ή άλλα ακατάλληλα υλικά τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν 
γίνεται εκσκαφή και αφαίρεσή τους. Ο καθαρισµός του έργου και η συγκέντρωση όλων 
των παραπάνω υλικών θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (εργάτες, γκρέιντερ, φορτωτή ή 
άλλο κατάλληλο µηχάνηµα). Τα παραπάνω µετά τη συγκέντρωσή τους θα µεταφερθούν 
σε χώρο στον οποίο επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, η απόρριψή τους. 

β. Μόρφωση των επιφανειών στους οποίους θα εγκατασταθούν φυτά ή χλοοτάπητας. Η 
εργασία αυτή θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (εργάτες ή γκρέιντερ, ή φορτωτή, ή µε άλλο 
κατάλληλο µηχάνηµα) για να δοθούν ενιαίες και κατάλληλες κλίσεις στους χώρους που 
θα εγκατασταθεί πράσινο. 

γ. Προσθήκη απαραίτητης ποσότητας φυτικής γης κατάλληλα συµπυκνωµένη, ιδιαίτερα στα 
ερείσµατα και σε πρανή επιχωµάτων. 

δ. Όργωµα και φρεζάρισµα του εδάφους, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, 
µε Γεωργικό Ελκυστήρα ή µε µοναξονικό σκαπτικό µηχάνηµα το οποίο γίνεται ή για την 
προετοιµασία του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί πράσινο, ή για την καταστροφή 
της ανεπιθύµητης βλάστησης που τυχόν θα υπάρχει.   

 
 
1.2 Φυτικό υλικό 
 
Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, θα πρέπει να έχει παραχθεί και να 
προέρχεται από φυτώρια που διαθέτουν την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α , ή τύπου ∆. (ΦΕΚ 58-τεύχος Β/31-1-95).  
 
Τα φυτά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι αναπτυγµένα µέσα σε σακίδια (χάρτινα ή 
πλαστικά δοχεία ή σακίδια πολυαιθυλενίου), τα οποία να είναι γεµάτα µε κατάλληλο 
υπόθεµα ανάπτυξης (που να αποτελείται από ανόργανο έδαφος 50 %, τύρφη 30 % και 
περλίτη ή άµµο 20 % για τα περισσότερα είδη) και λίπασµα βραδείας αποδέσµευσης 6 
µηνών µε ιχνοστοιχεία, ανάλογα πάντα µε το φυτικό είδος και το έδαφος στο οποίο θα 
εγκατασταθούν τα φυτά. 
 
Το φυτικό υλικό το οποίο θα προσκοµιστεί στο έργο, για την άρτια εκτέλεσή του, για να είναι 
της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας επίβλεψης της ΕΟΑΕ, πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας και εµφάνισης, υγιές, θαλερό, εύρωστο, απαλλαγµένο από ρόζους, ξερά 
κλωνάρια, φυτοπαθολογικές ή εντοµολογικές προσβολές, να έχει πλούσιο ριζικό σύστηµα, 
να είναι αντιπροσωπευτικό του είδους του, µε σχήµα καλά διαµορφωµένο και να είναι 
κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. 
 
Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα αποτελείται κυρίως 
από φυτικά είδη που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή εκάστου ΣΕΑ και στην αντίστοιχη 
φυτοκοινωνιολογική ζώνη. Θα παραχθεί από πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο θα 
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προέρχεται από µητρικά φυτά που ευρίσκονται στην περιοχή εκάστου ΣΕΑ, θα εξυπηρετεί 
το σκοπό για τον οποίο έχει επιλεγεί και θα περιγράφεται αναλυτικά κατά είδος, αριθµό, 
κατηγορία και ποιότητα στον αντίστοιχο ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΕΑ. Στην περίπτωση που προταθούν να χρησιµοποιηθούν φυτά τα 
οποία δεν είναι αυτοφυή της τοπικής χλωρίδας, για συγκεκριµένους λόγους οι οποίοι θα 
πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς στα πλαίσια της συµπληρωµατικής µελέτης που θα 
υποβληθεί, θα πρέπει και αυτά να έχουν παραχθεί µε τον παραπάνω τρόπο και να έχουν 
ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή τους οι κλιµατολογικές και εδαφολογικές απαιτήσεις τους.     
 
 
1.2.1 Καλλωπιστικά ∆ένδρα 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη : Αγριοκερασιά, Αριά, Βελανιδιές, Γαύροι, 
Γκορτσιά, Ελιά, Ιτιές, Ιπποκαστανιά, Καστανιά, Καρυδιά, Κέδρα, Κουτσουπιά, Κυπαρίσσια, 
Αγριοµηλιές, Οξιές, Πεύκα, Πλατάνι, Σκλήθρα, Σφενδάµια, Φλαµουριές, Φράξοι, Έλατα, 
Καλλωπιστικές ή όχι Μουριές, Καλλωπιστικές ή όχι ∆αµασκηνιές, Ακακία Κων/λεως, Ροδιά, 
Μανόλια, Ευκάλυπτοι κλπ.  
 
Αυτά πρέπει να έχουν ανάλογη µε τις απαιτήσεις του έργου ηλικία, ανάλογα µε την ηλικία, 
ύψος που µετριέται από το λαιµό της ρίζας και διάµετρο κορµού, κορµό ευθυτενή και κόµη 
καλοσχηµατισµένη. Θα πρέπει επίσης να έχουν πλούσιο ριζικό σύστηµα, να είναι 
ανεπτυγµένα σε κατάλληλα φυτοδοχεία µε ανάλογη µάζα χώµατος (βωλόφυτα), αφού 
προηγουµένως έχουν υποστεί την κατάλληλη προεργασία πριν την εξαγωγή τους από το 
φυτώριο, να είναι και να έχουν άρτια εµφάνιση αντιπροσωπευτική του είδους τους κατά τα 
λοιπά όπως στη παράγραφο 1.2 
 
 
1.2.2 Καλλωπιστικοί και Αναρριχώµενοι Θάµνοι 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη : κοινοί θάµνοι όπως Σπάρτο, Φουσκιά, 
Ευώνυµος, Κοκορεβυθιά, Κορονίλα, Κράταιγος, Κότινος, Πουρνάρι, ∆άφνη, Τσαπουρνιά, 
Ελιά, Κρανιές, Κουµαριά, Γλυστροκουµαριά, Πικροδάφνη, Λυγαριά, Τούγια, Μυρτιά, 
Πυξάρι, Ρείκια, Σχίνος, Βιβούρνο, Τριανταφυλλιές, Πυράκανθος, Αρκουδοπούρναρο, 
Βερονίκη, Κυδωνίαστρα, Κενταύριο, Λιγούστρο, Λαντάνα, Ναντίνα, Ροδιά, Ράµνοι, Τεύκρια, 
Τσιντόνια, Υπέρικα, Φορσίθια, Φιλάδελφος κλπ, αναρριχώµενοι όπως Αγιόκληµα, 
Κληµατίδες, Κισσοί, Γιασεµιά, Ρυγχόσπερµα, Τριανταφυλλιές κ.λ.π., και αρωµατικοί όπως 
∆ενδρολίβανο, Θυµάρι, Φασκόµηλο, Μέντα, Λεβάντα κλπ. 
 
Αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους εκτός από ορισµένα είδη που επιβάλλεται να 
είναι µεγαλύτερης ηλικίας, αναλόγου ύψους που µετριέται από το λαιµό της ρίζας, µε 
ευθυτενή κορµό και ανάλογη διάµετρο κορµού, να είναι ανεπτυγµένοι σε κατάλληλα σακίδια 
πολυαιθυλενίου ή σε φυτοδοχεία διαστάσεων 0,12 Χ 0,2 µ., µε ανάλογη µάζα χώµατος 
(βωλόφυτα), να έχουν, ανάλογα µε το φυτικό είδος, τρία τουλάχιστον µητρικά κλωνάρια που 
να ξεκινούν από το λαιµό της ρίζας, σχήµα καλά διαµορφωµένο ανάλογα µε το είδος και το 
σκοπό που θα χρησιµοποιηθεί το φυτό, πλούσια φυλλώδη µάζα και να είναι και να έχουν 
άρτια εµφάνιση αντιπροσωπευτική του είδους τους και κατά τα λοιπά όπως στη 
παράγραφο 1.2. 
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1.3 Λοιπά υλικά 
 
1.3.1 Κηπαίο χώµα 
 
Με βάση ότι το χώµα είναι το µέσο ανάπτυξης και τροφής κάθε φυτού και αποτελεί το 
πρωταρχικό στοιχείο για την εκδήλωση όλων των βιολογικών λειτουργιών του, αυτό πρέπει 
να είναι πάντοτε άριστης ποιότητας και κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Θα 
πρέπει, σύµφωνα και µε την εδαφολογική ανάλυση που θα υποβληθεί, οι φυσικές και οι 
χηµικές ιδιότητές του να είναι στο άριστο. 
 
∆εν πρέπει να προέρχεται από βάθος µεγαλύτερο των 0,70 µ. ώστε να είναι γόνιµο και 
βιολογικά ενεργό, εµπλουτισµένο µε µικροβιακή χλωρίδα και πλούσιο σε οργανική ουσία 
(12-16 %).  
 
Να έχει συσσωµατώδη υφή, άριστη υδατοϊκανότητα και υδατοπερατότητα. Ειδικότερα η 
σύσταση του χώµατος να είναι 10-30 % άργιλος, 40-60 % άµµος και 10-30 % ιλύς. 
 
Η περιεκτικότητά του σε Ν, Ρ, Κ και ιχνοστοιχεία να είναι στις επιθυµητές τιµές (ανάλογα µε 
το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί), και η αφοµοιώσιµη µορφή των όλων των 
απαραιτήτων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων να είναι υψηλή, ενώ συγχρόνως να 
µην περιέχει CaCO3 σε υψηλή σχετικά τιµή  
 
Να έχει κατά το δυνατόν ουδέτερο ΡΗ (οξύτητα) (εκτός από έδαφος ή εδαφικά µίγµατα για 
ορισµένα φυτικά είδη όπως: Ρείκια, Μαύρη Πεύκη και Έλατα που απαιτούν αντίδραση ΡΗ 
από 5,0  έως 5,8). 
 
 
1.3.2  Εδαφοβελτιωτικά Υλικά  
 
Για την βελτίωση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του εδάφους σε ορισµένες 
περιπτώσεις όπως π.χ. για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε νησίδες, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν ποταµίσια ή κατάλληλη ορυκτή άµµος, περλίτης και εµπλουτισµένη µε τα 
κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία τύρφη µε ισορροπηµένο ΡΗ. 
 
Η ζωϊκή κόπρος πρέπει να αποφεύγεται τουλάχιστον στις επιφάνειες που θα εγκατασταθεί 
χλοοτάπητας. Σε περίπτωση όµως που προβλεφθεί να χρησιµοποιηθεί ζωϊκή κοπριά, αυτή 
πρέπει να προέρχεται κυρίως από αιγοπρόβατα, να είναι καλά χωνεµένη και κατά το 
δυνατόν απαλλαγµένη από διάφορα ανεπιθύµητα παθογόνα βακτήρια και 
µικροοργανισµούς. Να είναι καθαρή χωρίς προσµίζεις µε ξένα υλικά (χώµα, πέτρες, ξύλα, 
χόρτα κ.λ.π.) και να µην περιέχει συµπαγή κοµµάτια (σβώλους). Να είναι στεγνή και να 
τρίβεται εύκολα, η µυρωδιά της να είναι αυτή που χαρακτηρίζει την καλά χωνεµένη κοπριά 
και το χρώµα της να είναι σκούρο καστανό προς το µαύρο. 
 
 
1.3.3 Πάσσαλοι 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης µεγάλων δένδρων, οι πάσσαλοι υποστήριξης θα πρέπει 
να είναι ίσοι, να προέρχονται από ξύλο καστανιάς, ύψους 2,5 µ. και να έχουν ίδιο πάχος σε 
όλο το µήκος τους, δηλαδή 7 έως 8 cm. 
 
Θα είναι πελεκητοί και τελείως αποφλοιωµένοι. Το κάτω µέρος κάθε πασσάλου (και µέχρι 
ύψος 80 cm) θα πισσαριστεί µε παχύ στρώµα πίσσας. Όλοι οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν 
µέσα στο έδαφος µε έµπηξη σε βάθος 80 cm ακριβώς (όσο και το πισσαρισµένο τµήµα 
τους).  
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Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα εµποτισµένοι πάσσαλοι και από 
άλλα ξυλώδη είδη, µεγάλης µηχανικής αντοχής. 
 
 
1.4  Εργασίες εγκατάστασης φυτών 
 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις διαστάσεις των λάκκων φύτευσης και στον 
πλήρη καθαρισµό και τη διαµόρφωση των λάκκων, όσο και στις ποσότητες του λιπάσµατος 
(βασικού και οργανικού) και των εδαφοβελτιωτικών που θα ενσωµατωθούν µαζί µε το 
αντίστοιχο φυτό στο λάκκο φύτευσής του. 
 
Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελεγχθούν πριν από τη φύτευση των φυτών, ενώ η φύτευσή 
τους θα γίνεται παρουσία της υπηρεσίας επίβλεψης . 
 
Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που θα ορίζονται από το αντίστοιχο 
σχέδιο φύτευσης της συµπληρωµατικής µελέτης. 
 
 
 
1.4.1 Άνοιγµα λάκκων – Φύτευση δένδρων 
 
Για τη φύτευση των διαφόρων δένδρων θα πρέπει η εργασία να περιλαµβάνει: 
 
α) Τον ακριβή ορισµό, µε µικροπάσσαλο, της θέσης φύτευσης του καλλωπιστικού δένδρου. 
β) Το άνοιγµα λάκκου αναλόγου διαστάσεων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες (ανάλογα 

µε το µέγεθος της µπάλας ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος του δένδρου) και τον 
πλήρη καθαρισµό και διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης του δένδρου. 

γ) Τη µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 100 γραµ. λιπάσµατος βραδείας 
αποδέσµευσης 6 µηνών τύπου 11.15.15 της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 
ανάλογης ποσότητας οργανικού λιπάσµατος και εδαφοβελτιωτικού (εµπλουτισµένη µε τα 
κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία τύρφη µε ισορροπηµένο ΡΗ). 

δ) Τη µεταφορά του δένδρου στο λάκκο φύτευσης, τη φύτευση του, το σχηµατισµό λεκάνης 
άρδευσης, την άρδευση του δένδρου γεµίζοντας τη λεκάνη άρδευσης µε νερό και την 
πλήρη αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών . 

 
 
1.4.2 Άνοιγµα λάκκων – Φύτευση κοινών και αναρριχώµενων θάµνων. 
 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει: 
 
α) Το άνοιγµα λάκκου αναλόγου  διαστάσεων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και τον 

πλήρη καθαρισµό και διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης του θάµνου. 
 
β) Τη µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 70 γραµ. λιπάσµατος βραδείας 

αποδέσµευσης 6 µηνών τύπου 11.15.15 της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 
ανάλογης ποσότητας οργανικού λιπάσµατος και εδαφοβελτιωτικού (εµπλουτισµένη µε τα 
κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία τύρφη µε ισορροπηµένο ΡΗ). 

 
γ) Τη µεταφορά του θάµνου στο λάκκο φύτευσης , τη φύτευσή του, το σχηµατισµό λεκάνης 

άρδευσης, την άρδευση του θάµνου γεµίζοντας τη λεκάνη άρδευσης µε νερό και την 
πλήρη αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών. 
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1.5 Εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή µε την µέθοδο της υδροσποράς 
 
1.5.1 Ορισµοί 
 
Υδροσπορά είναι ο γενικός όρος για σπορά που εφαρµόζεται στα πρανή µε ειδικό 
εξοπλισµό εκτόξευσης, ενός µίγµατος που αποτελείται από σπόρους, λίπασµα,  
σταθεροποιητή εδάφους, νερό. 
 
Τα είδη της υδροσποράς είναι : 
 
α) Η απλή υδροσπορά (συνήθως δεν χρησιµοποιείτε)  
β) Η υδροσπορά µε επικάλυψη 

Η υδροσπορά µε επικάλυψη διακρίνεται σε: 
 
• Υδραυλική υδροσπορά, στην οποία τα υλικά επικάλυψης τοποθετούνται εντός του 

µίγµατος 
• Υδροσπορά και αχυροκάλυψη, στην οποία τα υλικά επικάλυψης (άχυρο) εκτοξεύονται 

χωριστά από ειδικό µηχάνηµα 
• Υδροσπορά και χρήση γεωυφασµάτων, στην οποία τα υλικά επικάλυψης είναι 

διαφόρων ειδών γεωυφάσµατα τα οποία ανάλογα µε το είδος τους τοποθετούνται 
πριν ή µετά την υδροσπορά. 

 
Οι διάφοροι µέθοδοι της υδροσποράς µε επικάλυψη περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.5.4. 
 
1.5.1.1 Σκοπός 
 
Κατά την κατασκευή του έργου δηµιουργούνται επιφάνειες πρανών στις οποίες έχει 
καταστραφεί η επιφανειακή βλάστηση και οι οποίες δεν προστατεύονται από την 
επιφανειακή διάβρωση του νερού και του ανέµου. Επειδή η φυσική αποκατάσταση είναι 
βραδεία ή δεν γίνεται ποτέ (για διαφόρους λόγους) φροντίζουµε να προστατεύσουµε τα 
πρανή αµέσως µετά την διαµόρφωσή τους µε την εγκατάσταση χλοοτάπητα µε 
υδροσπορά. 
 
Με την υδροσπορά επιτυγχάνουµε γρήγορη προστασία, ενισχύοντας αφενός το άγονο 
έδαφος µε υλικά που θα δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της µικροβιακής 
δραστηριότητας και θα το εµπλουτίσουν µε οργανικά υλικά και πραγµατοποιώντας την 
εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπόρους κατάλληλων φυτών, που θα σταθεροποιήσουν µε τις 
ρίζες τους, την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα στα πρανή έχει ως αποτέλεσµα την προστασία των πρανών 
από την επιφανειακή διάβρωση µε : 
 
– Τη µείωση έντασης της πρόσπτωσης της βροχής και της διάβρωσης των κοκκώδων 

εδαφών αλλά και της συµπύκνωσης των ιλυοαργιλικών εδαφών 
– Την αύξηση της διήθησης των νερών µε τη δράση των ριζών 
– Την επιβράδυνση της ταχύτητας του ανέµου και της επιφανειακής απορροής µε τη 

συνδυασµένη δράση φυλλωµάτων - ριζών 
– Την ενίσχυση του εδάφους µε την δράση των ριζών που συνδέουν τους εδαφικούς 

κόκκους 
– Την µείωση της επιφανειακής ξήρανσης του εδάφους, των φαινοµένων παγετού και 

συστολο-διαστολών 
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Με την προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση έχουµε και έµµεσα 
αποτελέσµατα όπως το άµεσο αισθητικό αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται στο τοπίο, η 
συγκράτηση της δηµιουργούµενης οργανικής ύλης, η επίτευξη συνθηκών που διευκολύνουν 
και επιταχύνουν την περαιτέρω φυσική αποκατάσταση, η δηµιουργία ευνοϊκότερων 
εδαφολογικών συνθηκών, µε τη διατήρηση και βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους για 
τις µελλοντικές φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν και η προστασία άλλων τµηµάτων του 
έργου από τα φερτά υλικά και τυχόν διαβρώσεων. 
 
Για την επιτυχή εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών έχει µεγάλη σηµασία ο χρόνος 
εκτέλεσης της εργασίας. Ο πιο κατάλληλος χρόνος υδροσποράς για τις ελληνικές συνθήκες 
είναι οι µήνες Οκτώβριος και Νοέµβριος. Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας 
από την επιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και διαµόρφωση της 
τελικής επιφάνειάς τους µέχρι και µέσα Νοεµβρίου, µπορεί να εκτελείται υδροσπορά. Σε 
κάθε περίπτωση τα πρανή πρέπει να προστατεύονται από την επιφανειακή απορροή µε τα 
κατάλληλα έργα αποστράγγισης όπως περιγράφονται στην οδηγία 4 του ΟΣΑΤ. 
 
1.5.2 ΥΛΙΚΑ 

1.5.2.1 Γενικά  
 
Τα υλικά υδροσποράς είναι το µίγµα των σπόρων και βοηθητικά υλικά που έχουν τις εξής 
δράσεις: 
 
(α) εµπλουτίζουν το έδαφος µε θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και ενεργοποιούν 

µικροοργανισµούς 
(β) επικολλούν τους σπόρους στην επιφάνεια του εδάφους 
(γ) προστατεύουν τους σπόρους κατά την πρώτη ανάπτυξη τους και στη συνέχεια τους 

βοηθούν παρέχοντάς τους για όσο χρόνο χρειάζεται την απαραίτητη τροφή και υγρασία.  
 
1.5.2.2 Μίγµα σπόρων 
 
Η σύνθεση του µίγµατος των σπόρων  που θα χρησιµοποιηθεί  είναι διαφορετική για κάθε 
ΣΕΑ και φυτοκοινωνιολογική ζώνη. Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι φυτοκοινωνιολογικές 
ζώνες κατά µήκος της Εγνατίας Οδού. Το µίγµα για κάθε φυτοκοινωνιολογική ζώνη 
περιγράφεται στον πίνακα 2. Αλλαγή του µίγµατος ή προσθήκη άλλων ειδών σπόρων σ’ 
αυτό, εκτός από αυτούς που περιλαµβάνονται στα µίγµατα των πινάκων 2, καθώς και των 
αναλογιών αυτών, επιτρέπεται µόνο µετά από επιστηµονική τεκµηρίωση για την αλλαγή 
αυτή, από τον ανάδοχο του έργου και µετά από  τη λήψη των εδαφολογικών 
αποτελεσµάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1.5.2.3. Οποιαδήποτε αλλαγή για να 
πραγµατοποιηθεί, απαιτείται οπωσδήποτε γραπτή έγκριση της πρότασης του αναδόχου 
από την υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ. O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστή 
εφαρµογή των παραπάνω. 
 
Για την επιτυχή υδροσπορά έχει µεγάλη σηµασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των 
σπόρων και η σωστή ανάµειξή τους. 
Οι σπόροι πρέπει να είναι προσφάτου παραγωγής, καθαροί, ώριµοι, απολυµασµένοι και 
απεντοµωµένοι και να έχουν βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώµα στιλπνό. 
Το µίγµα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να µεταφερθεί στον τόπο του έργου σε 
σφραγισµένους σάκους µε καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
 
α.  Τα είδη των σπόρων και η επί της εκατό αναλογία τους.  
β.  Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 
γ.  Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%) 
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δ.  Ο χρόνος παραγωγής. 
ε.  Η επωνυµία του οίκου παραγωγής. 
 
Όλοι οι σάκοι πρέπει ν’ ανοίξουν παρουσία του επιβλέποντα του έργου. 
Η ποσότητα σπόρου θα είναι 20 γρµ. περίπου για κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας.  

1.5.2.3. Βοηθητικά υλικά 
 

Ως βοηθητικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εξής : 
 

• Υλικά επικάλυψης (mulches)  
Είναι τα υλικά τα οποία προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από την 
διάβρωση, µέχρι να αναπτυχθεί η βλάστηση. Τα υλικά επικάλυψης (mulches) 
χρησιµοποιούνται και σαν βοήθεια στην εγκατάσταση της βλάστησης. 

 
Τα υλικά επικάλυψης (mulches)  

 
1. µετριάζουν την εδαφική θερµοκρασία  
2. µειώνουν την απώλεια υγρασίας του εδάφους µέσω της εξάτµισης   
3. προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφους από την συµπίεση και µειώνουν την 

διήθηση  
4. µειώνουν τον ανταγωνισµό µεταξύ της επιθυµητής βλάστησης και  των 

αγριόχορτων  
 

Μερικοί συνήθεις τύποι οργανικών υλικών  επικάλυψης (mulches ) είναι: 
 

1. ίνες φυτών ,όπως άχυρο ή σανός  
2. ψιλοκοµµένο ξύλο ή φλοιός ξύλου ή ίνες ξύλου 
3. ανακυκλωµένο χαρτί  
4. Κυτταρίνη  

 
• Χηµικό λίπασµα ελεύθερο χλωρίου.  

Το λίπασµα θα µεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισµένους σάκους η δοχεία, 
επάνω στα οποία θα αναγράφεται η σύνθεσή του λιπάσµατος και οι λιπαντικές µονάδες 
που περιέχει. Οι σάκοι η τα δοχεία θα ανοίγονται παρουσία του επιβλέποντα του έργου 

• Οργανικό λίπασµα ( ειδικής σύστασης) 
• Σταθεροποιητικό εδάφους 
• Μπετονίτης 
• Κόλλα 
• Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
• Νερό 

 
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά και για την υδροσπορά 
και χρήση γεωυφασµάτων, για επιφάνεια 1000 τ.µ. πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα 
υλικά :  

  
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Σπόρος (µίγµα) 20kg 
2 Υλικά επικάλυψης (mulches) 

κυτταρίνη ή άλλα (ίνες ξύλου κλπ)  
 
200 ή 400 kg  αντίστοιχα 

3 Χηµικό λίπασµα 30kg 
4 Οργανικό λίπασµα  

(ειδικής σύστασης) 
Σύµφωνα µε υπόδειξη του οίκου παρασκευής  

5 Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα  Σύµφωνα µε υπόδειξη του οίκου παρασκευής 
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Ως υλικό επικάλυψης (mulches) στην υδραυλική υδροσπορά θα χρησιµοποιηθεί  
κυρίως η κυτταρίνη. Η χρήση άλλου τύπου υλικού επικάλυψης (mulches) επιτρέπεται 
µόνο µετά από γραπτή έγκριση της πρότασης του αναδόχου, από την ΕΟΑΕ στην 
πρόταση αυτή θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που 
προτείνονται. Η ποσότητα του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιµοποιηθεί 
θα είναι της έγκρισης της ΕΟΑΕ Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού επικάλυψης 
(mulches) που θα χρησιµοποιηθεί και στις δυο περιπτώσεις, την ευθύνη για το 
τελικό αποτέλεσµα την έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για  την µέθοδο υδροσπορά και αχυροκάλυψη για 
επιφάνεια 1000 τ.µ. πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά :  
 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Σπόρος (µείγµα) 20kg 
2 Κυτταρίνη  50 kg 

3 Χηµικό λίπασµα 30kg 
4 Οργανικό λίπασµα  

(ειδικής σύστασης) 
Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου 
Παρασκευής  

5 Μπετονίτης 40kg 
6 Αχυρο 600kg 
7 Ασφαλτικό γαλάκτωµα 200kg 

 
 
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών  της υδροσποράς, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να εκτελέσει εδαφολογικές αναλύσεις µε σκοπό : 
 
1.  Να υπολογίσει την απαιτούµενη ποσότητα λιπασµάτων και των δύο τύπων,  
2.  Να διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανών προβληµάτων του εδάφους (υψηλού ή 

χαµηλού ΡΗ, υπερβολική συγκέντρωση CaCo3, ιδιαίτερη σηµείωση παρουσίας 
χλωριούχου νατρίου κλπ),  

3.  Να κάνει τις ανάλογες προσθήκες χηµικών στοιχείων για την βελτίωση των 
εδαφικών συνθηκών, 

4.  Να τροποποιήσει το µίγµα που θα χρησιµοποιήσει προσθέτοντας κατάλληλους 
σπόρους που µπορούν να αναπτυχθούν σε έδαφος που παρουσιάζει κάποιο 
πρόβληµα, 

 
 
 

• Γεωυφάσµατα   
Τα γεωυφάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι : 

 
– από γιούτα µε βρόγχους ή κοκοφοίνικα   

Πάχος: 5 mm ( + 5%)  
Βάρος: 500 gr /m2  

περίπου  
– από άχυρο  

Πάχος: 5 mm ( + 5%)  
Βάρος: 350 gr /m2  

 
Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει γεωύφασµα και από άλλο υλικό βιοαποικοδοµήσιµο. Η 
αλλαγή του είδους του γεωυφάσµατος µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της 
πρότασης του αναδόχου από την ΕΟΑΕ αφού προηγουµένως προσκοµίσει δείγµα του 
υλικού  µαζί µε τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή και ταυτόχρονα αναλάβει την 
ευθύνη ότι το υλικό αυτό έχει ανάλογα αποτελέσµατα.  
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Ο ανάδοχος 60 ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών έχει την υποχρέωση να 
υποβάλλει δείγµατα όλων των υλικών που θα χρησιµοποιήσει για έλεγχο και έγκριση, µαζί 
µε τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή. Τα δείγµατα τα οποία θα προσκοµίσει ο 
ανάδοχος και θα εγκριθούν, τον δεσµεύουν για όλες της ποσότητες των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει στο σύνολο του έργου. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή υλικών  κατά 
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς να υπάρχει η έγγραφη έγκριση από την ΕΟΑΕ  

 
1.5.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
 
Υδροσπορέας αποτελούµενος από αυτοκινούµενο ή συρόµενο όχηµα µε ειδικό βυτίο 
υδροσποράς χωρητικότητας 3-12 κ.µ., εφοδιασµένο µε 1 ή 2 αναδευτήρες για την ανάδευση 
των υλικών, ισχυρή αντλία (7-12 ατ.), ειδικό εκτοξευτήρα µε ακροφύσια διαφόρων διατοµών 
για την εξακόντιση του µίγµατος των υλικών ελάχιστου µήκους εκτόξευσης 50 µ και σύστηµα 
ανάδευσης µε επιστροφή υλικού στο βυτίο. 
Βυτιοφόρο όχηµα 6-10 κ.µ. για την τροφοδοσία του υδροσπορέα µε νερό. 
Φορτηγό όχηµα για την µεταφορά των απαιτούµενων υλικών, και 
Όχηµα µεταφοράς του εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Αχυροδιώκτης στην περίπτωση επιλογής της µεθόδου επικάλυψης µε άχυρο. 
 
1.5.4 ΕΙ∆Η Υ∆ΡΟΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ 

1.5.4.1 Υδραυλική υδροσπορά 
 
Στην υδραυλική υδροσπορά η οποία εφαρµόζεται σε πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων 
περιλαµβάνονται οι παρακάτω επί µέρους εργασίες: 
 
(α) ο καθαρισµός της επιφάνειας από χονδρά αδρανή υλικά (µεγάλες πέτρες, µεγάλα 

συµπαγή κοµµάτια χώµατα, ξύλα κ.τ.λ. 
(β) η διαµόρφωση της επιφάνειας µε σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές 

διαβρώσεις (νεροφαγιές) ιδιαίτερα κατά µήκος της κλίσης των πρανών 
(γ) η σπορά της επιφάνειας µε ειδικό µηχάνηµα (υδροσπορέα) και µε απουσία ανέµου 
 
Η διανοµή του µείγµατος πρέπει να είναι οµοιογενής γι’ αυτό η σπορά των πρανών 
ορυγµάτων και επιχωµάτων γίνεται σε δύο φάσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις για να γίνει 
οµοιόµορφη σπορά της επιφάνειας και για να δηµιουργηθεί οµοιογενής και οµοιόµορφος 
χλοοτάπητας. Τα 2/3 της ποσότητας των υλικών και η συνολική ποσότητα σπόρων για κάθε 
στρέµµα επιφανείας που θα σπαρθεί, πέφτουν στην 1η φάση ενώ το υπόλοιπο 1/3 των 
υλικών στην επόµενη φάση. Μεταξύ δύο φάσεων σποράς πρέπει να περάσουν 6 µέχρι 10 
ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί το προσκολητικό σκεύασµα της προηγούµενης φάσης. 
 
(δ) Την άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, µε εκτόξευση νερού για άρδευση ,από 

κατάλληλους εκτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες 
βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου µήνα από την υδροσπορά, για την ύπαρξη 
της απαραίτητης εδαφικής υγρασίας που απαιτείται για την εξασφάλιση της έκπτυξης 
(φύτρωµα) των σπόρων. 

(ε) Την λίπανση µε ελεύθερο χλωρίου λίπασµα, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8 εκ. 
 

1.5.4.2  Υδροσπορά και επικάλυψη µε άχυρο 
 
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών µε υδροσπορά και επικάλυψη του σπόρου µε άχυρο, 
εκτελείται σε πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων και περιλαµβάνει τις παρακάτω επί µέρους 
εργασίες: 
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(α) Τις εργασίες της  υδροσποράς, όπως ακριβώς περιγράφονται στην παρ. 1.5.4.1. 
(β) Την αχυροκάλυψη µε ειδικό µηχάνηµα (αχυροδιώκτη), για να επιτευχθεί πυκνή 

επικάλυψη του πρανούς µε συµπαγή στρώση από άχυρο 
 Αυτή γίνεται από κοντινή απόσταση ώστε να υπάρχει σωστή και οµοιόµορφη κάλυψη 

του εδάφους. Η εργασία δεν εκτελείται σε περίπτωση που φυσάει άνεµος. 
(γ)Την εκτόξευση ασφαλτικού γαλακτώµατος, ανεκτού από τα φυτά, το οποίο συγκρατεί το 

άχυρο στο πρανές ώστε να µην παρασύρεται από τον άνεµο και την βροχή 
 Η εργασία αυτή εκτελείται ή από  ειδικά ακροφύσια (µπέκ) που είναι προσαρµοσµένα 

πάνω από την έξοδο του άχυρου από τον αχυροδιώκτη και ψεκάζουν το ασφαλτικό 
γαλάκτωµα στα τεµάχια του άχυρου που εξέρχονται από τον αχυροδιώκτη και 
προωθούνται προς την επιφάνεια του πρανούς ή γίνεται µέσω του υδροσπορέα αφού 
προηγηθεί η αχυροκάλυψη. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η ποσότητα του 
ασφαλτικού γαλακτώµατος που θα εκτοξευθεί να µην διαβρέξει όλο το στρώµα του 
άχυρου και να µην έλθει σε επαφή µε τους σπόρους. Σε περίπτωση που το άχυρο έχει 
βραχεί δεν πρέπει να διενεργηθεί η εργασία αυτή. Η εργασία επίσης δεν εκτελείται σε 
περίπτωση βροχερού ή ψυχρού καιρού 

 

1.5.4.3 Υδροσπορά και επικάλυψη µε γεωύφασµα αχύρου, γιούτας ή κοκκοφοίνικα 
 

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω επί µέρους εργασίες. 
 
(α) Τις εργασίες της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 

1.5.4.1. Η επιφάνεια του πρανούς πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγµένη από 
επιφανειακές διαβρώσεις, σε περίπτωση που αυτό δεν συµβαίνει πρέπει να προηγηθεί 
κατάλληλη εξοµάλυνσή της. Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του 
γεωυφάσµατος, εκτελείται έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των εργασιών διαµόρφωσης 
της επιφάνειας του πρανούς 

(β) Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε γεωύφασµα κατασκευασµένο από άχυρο, 
γιούτα ή κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδοµήσιµο υλικό, της απολύτου έγκρισης της 
Ε.ΟΑ.Ε. Η κάλυψη της επιφάνειας µε γεωύφασµα µπορεί να προηγηθεί και της 
εργασίας της προηγούµενης παραγράφου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται 
προστασία του πρανούς και δεν είναι δυνατή η άµεση εκτέλεση υδραυλικής 
υδροσποράς. 

(γ) Τη στερέωση του γεωυφάσµατος µε ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η 
εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται µε µεγάλη προσοχή διότι παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
επιτυχία της όλης εργασίας. Ο αριθµός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων 
εξαρτάται από την κλίση του πρανούς και πρέπει να είναι  τέτοιος ώστε αφενός να 
επιτυγχάνεται η στερέωση του γεωυφάσµατος, αφετέρου η πρόσφυση του επάνω στην 
επιφάνεια του πρανούς. Ειδικές οδηγίες για την τοποθέτηση και στερέωση των 
γεωυφασµάτων στις παρ. 1.5.4.5 και 1.5.4.6. 

1.5.4.5. Κενό 

1.5.4.5. Τοποθέτηση γεωυφασµάτων σε πρανή 

1.5.4.5.1 Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος ξεκινά από επάνω µέρος του πρανούς. Το 
γεωύφασµα στερεώνεται µε δίχαλα µέσα σε µια τάφρο βάθους τουλάχιστον 30 
cm ,η οποία απέχει τουλάχιστον 1 m, από το φρύδι του πρανούς. Η τάφρος 
πληρώνεται µε χώµα συµπυκνώνεται (λεπτοµέρεια 1). 

 
1.5.4.5.2 Το γεωύφασµα ξετυλίγεται. Είναι απαραίτητη η καλή επαφή µε το έδαφος, για 
αυτό απαγορεύεται το γεωύφασµα να τεντώνεται. 
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33

 
 
 
 

1.5.4.5.3 Οι πλευρές των κοµµατιών του γεωυφάσµατος πρέπει να καλύπτουν η µια την 
άλλη τουλάχιστον 8 cm. (λεπτοµέρεια 2). 

1.5.4.5.4 Το τελείωµα του ενός κοµµατιού του γεωυφάσµατος πρέπει να καλύπτει την αρχή 
του επόµενου κοµµατιού τουλάχιστον 15 cm και να στερεώνεται.(λεπτοµέρεια 3). 
Και θα τοποθετούνται 5 τουλάχιστον δίχαλα. 

 

1. 5.4.5.5 Στερέωση γεωυφάσµατος 
Για ελαφρές κλίσεις (3:1) = 33% = 180  1 δίχαλο /τ.µ 

 

11

2 m2 m

2 m2 m

1818oo

33

 
 
 

Για µέσες κλίσεις (2:1)=50%= 260  1,5 δίχαλα /τ.µ. 
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2 m2 m
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Για µεγάλες κλίσεις (1:1)=100 % =450  4 δίχαλα /τ.µ. 
 

2 m2 m

1 m1 m

4545oo

33

33

1 m 1 m 

 
 
 
1.6  Εγκατάσταση χλοοτάπητα σε Νησίδες ή επιφάνειες ΣΕΑ 
 

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 
 

1. Τη χοντρική διάστρωση των κηπευτικών χωµάτων, σε πάχος, φόρµα και 
καµπαρί µε οµοιόµορφη κλίση 1-1,5 %. 

2. Τον καθαρισµό των χωµάτων από αδρανή υλικά, ή φυτικά υπολείµµατα. 
3. Την πλούσια άρδευση του εδάφους για να συµπυκνωθεί το χώµα και η 

επιφάνεια του εδάφους να πάρει την τελική της µορφή. 
4. Μετά το στέγνωµα, συµπλήρωση χώµατος όπου αυτό κάθισε. 
5. Την κατεργασία του εδάφους σε βάθος 15 cm µε εργάτες και φρέζα, ή 

καλλιεργητή, ή άλλο σκαπτικό µηχάνηµα. 
6. Την οµοιόµορφη διάστρωση της προβλεπόµενης από την µελέτη 

εµπλουτισµένης τύρφης µε ισορροπηµένο ΡH και των υπόλοιπων 
εδαφοβελτιωτικών, ανά κάθε στρέµµα επιφάνειας καθώς και 25 kg λιπάσµατος 
βραδείας αποδέσµευσης 6 µηνών. 

7. Τη νέα καλλιέργεια της επιφάνειας µε σταυρωτό φρεζάρισµα. 
8. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 

δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 
9. Την απολύµανση του εδάφους (σποροκλίνη) 
10. Την σπορά της επιφάνειας µε 30 kg µίγµατος σπόρου, ανά στρέµµα επιφάνειας, 

κατάλληλου για κάθε Φυτοκοινωνιολογική Ζώνη στην οποία βρίσκεται 
αντίστοιχος ΣΕΑ (το µίγµα Σπόρου για κάθε Φυτοκοικωνιολογική Ζώνη που είναι 
κατάλληλο για εγκατάσταση χλοοτάπητα σε νησίδες ή επιφάνειες ΣΕΑ φαίνεται 
στον συνηµµένο Πίνακα 3). 

11. Την κάλυψη του σπόρου και το κυλίνδρισµα της επιφανείας. 
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12. Τις συχνές καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα, µέσω του αυτόµατου 
αρδευτικού δικτύου που πρέπει να εγκατασταθεί, µέχρι την έκπτυξη του 
σπόρου, τη βλάστηση του και την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. 

13. Το κούρεµα και το κυλίνδρισµα του χλοοτάπητα µόλις αυτός απαιτήσει ύψος 8-
10 cm. 

14. Την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµά του δεν είναι 
ικανοποιητικό. 

15. Τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώνουν, µέχρις ότου ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8-10 cm και 
ξανακουρευτεί. 

 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης νερού από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού, 
τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί έτοιµος χλοοτάπητας η άρδευση του οποίου θα γίνει µε 
υπόγειο δίκτυο σταλλακτοφόρων αγωγών. Στην περίπτωση αυτή µετά το στάδιο µε αριθµό 
7, ακολουθούν τα παρακάτω στάδια : 

8. Τοποθέτηση του υπόγειου αρδευτικού δικτύου σε βάθος περίπου 20 εκ. 
9. Τοποθέτηση στρώσης άµµου ποταµού πάχους 3-5 εκ. και κυλίνδρισµα της 

επιφάνειας. 
10. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 

δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 
11. Την απολύµανση του εδάφους (σποροκλίνη) 
12. Εγκατάσταση του έτοιµου χλοοτάπητα µίγµατος σπόρου κατάλληλου για κάθε 

Φυτοκοινωνιολογική Ζώνη στην οποία βρίσκεται αντίστοιχος ΣΕΑ 
13. Τις συχνές καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα, µέσω του αυτόµατου 

αρδευτικού δικτύου που πρέπει να εγκατασταθεί, µέχρι την έκπτυξη του 
σπόρου, τη βλάστηση του και την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. 

14. Το κούρεµα και το κυλίνδρισµα του χλοοτάπητα µόλις αυτός απαιτήσει ύψος 8-
10 cm. 

15. Τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν 
εµφανιστούν, µέχρις ότου ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8-10 cm και 
ξανακουρευτεί. 

 
 
1.7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
1.7.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στην περίπτωση χρήσης νερού από άλλες πηγές, εκτός του νερού του βιολογικού 
καθαρισµού, τα έργα εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου αφορούν τα ακόλουθα δύο 
συστήµατα αυτόµατου ποτίσµατος: 

• Σύστηµα υπόγειας αυτόµατης άρδευσης µε αυτοανυψούµενους εκτοξευτήρες (pop – 
up), στατικού ή περιστρεφόµενου τύπου, ανάλογα µε τις αποστάσεις και την παροχή 
του δικτύου.   

• Επιφανειακή αυτόµατη άρδευση µε σταλακτηφόρους αγωγούς και ενσωµατωµένους 
αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες ή µε σταλακτηφόρους αγωγούς και µε 
επικαθήµενους αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες παροχής 2 ή 4 ή 8λτ/ώρα για την 
άρδευση των θάµνων και δένδρων.  

 
Το σύστηµα θα ελέγχεται από τοπικούς προγραµµατιστές µέσω πολυκαλωδιακού 
συστήµατος. 
 
 
 
Περιλαµβάνει δε αναλυτικά τις εξής εργασίες: 
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1. Την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων (εφόσον απαιτηθεί), φίλτρων, αντλιών 

λιπάνσεως, δεξαµενών  νερού και των προγραµµατιστών άρδευσης στους χώρους 
όπου θα κατασκευασθούν τα κύρια έργα υδροληψίας (Γεωτρήσεις, αντλητικά 
συγκροτήµατα γεωτρήσεων κ.λ.π.) 

2. Την εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων  
3. Την εγκατάσταση των φρεατίων άρδευσης και την σύνδεση των ηλεκτροβαλβίδων 

µε τον κεντρικό αγωγό µεταφοράς νερού. 
4. Την εγκατάσταση των σωλήνων ΡΕ επάνω στους οποίους θα συνδεθούν οι 

εκτοξευτήρες ( pop – up ) και τοποθέτηση αυτών στις κατάλληλες θέσεις  
5. Την εγκατάσταση σταλακτηφόρων αγωγών και των σταλακτών 

 
Στην περίπτωση χρήσης ως πηγή νερού τον βιολογικό καθαρισµό, τα έργα εγκατάστασης 
αρδευτικού δικτύου θα είναι όλα υπόγεια κατάλληλης διάταξης και η άρδευση τόσο των 
φυτών όσο και των χλοοταπήτων θα γίνει µε κατάλληλο υπόγειο δίκτυο σταλλακτοφόρων 
αγωγών. 
 
 
1.7.2 ΥΛΙΚΑ 
 

1.7.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΚΑΛΩ∆ΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
Ο προγραµµατιστής άρδευσης θα είναι εξωτερικού χώρου, ηλεκτρονικός, µε µνήµη 
αδιάλειπτης λειτουργίας, µε κατάλληλο αριθµό στάσεων και µε ενσωµατωµένο 
µετασχηµατιστή ηλεκτρικού ρεύµατος. Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, ηλεκτρονικό 
ρολόι για την τροφοδοσία του οποίου θα υπάρχει και αλκαλική µπαταρία 9 volt για την 
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.  
Θα µπορεί να είναι αυτόµατης, χειροκίνητης ή ηµιαυτόµατης λειτουργίας. 
Θα έχει τρία τουλάχιστον προγράµµατα, µε τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά πρόγραµµα 
και ανά ηµέρα και θα διαθέτει δυνατότητα ενεργοποίησης  MΑSTER-VALVE ή εκκίνησης 
αντλίας 
Θα διαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού του εύρους άρδευσης και θα µπορεί να 
επιδέχεται λειτουργικές παρεµβάσεις από διάφορα αισθητήρια (αισθητές υγρασίας κ.λ.π.).   
 
 
1.7.2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΕΣ. 
 
Θα είναι κατασκευασµένες από επώνυµο υλικό υψηλής αντοχής, διαφραγµατικού τύπου και 
µε δυνατότητα ελέγχου της ροής (Flow control) µε εσωτερική εκτόνωση κατά την 
χειροκίνητη λειτουργία, ευθείας ροής µε χαµηλό επίπεδο απωλειών, µε προοδευτικό 
άνοιγµα και κλείσιµο και θα είναι κατάλληλες για  τις απαιτούµενες παροχές και πιέσεις 
λειτουργίας.   
 
1.7.2.3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΥ  
 
Τα καλώδια θα είναι ανθυγρού τύπου, ΝΥΥ και για την προστασία τους καλό είναι να 
διέρχονται µέσα από αγωγό ΡΕ Φ40 4ΑΤΜ.  
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1.7.2.4 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP UP)  

Θα είναι κατασκευασµένοι από επώνυµο υλικό, µε ισχυρό επαναντατικό ανοξείδωτο 
ελατήριο, µε εσωτερικό φίλτρο και µε ρυθµιζόµενη ακτίνα εκτόξευσης. Θα έχουν επίσης την 
δυνατότητα ρύθµισης της γωνία περιστροφής. 
 
 
1.7.2.5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ 
 
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα είναι κατάλληλης ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 
κατασκευασµένοι από πρωτογενές υλικό κατά DIN 8072 και DIN 8074, και θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο που είναι σύµφωνο µε το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001. 
Θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 25 εκ. ανάλογα µε την διατοµή. 
 
 
1.7.2.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Το φρεάτιο ελέγχου άρδευσης θα είναι από πλαστικό υψηλής αντοχής κατάλληλου 
σχήµατος και διαστάσεων µε καπάκι ασφαλείας µε βίδα και θα περιέχει όλα τα αναγκαία 
συνδετικά εξαρτήµατα για την τοποθέτηση των διαφραγµατικού τύπου ηλεκτροβαλβίδων 
ελέγχου άρδευσης. Στο δάπεδο του φρεατίου ελέγχου άρδευσης, καθώς και σε όλα τα 
λοιπά φρεάτια που θα κατασκευασθούν, θα διαστρωθεί ποσότητα από πλυµένο χαλίκι σε 
πάχος 5 εκ.  
 
 
1.7.2.7 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ  
 
ΟΙ σταλακτοφόροι σωλήνες, θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο, κατάλληλης 
διατοµής, αυτορυθµιζόµενοι µε κατάλληλη παροχή και ισαποχή ανά σταλάκτη.  
Οι σταλάκτες θα είναι αυτορυθµιζόµενοι σε πίεση λειτουργίας από 1,0 έως 3,5 ατµ.   
 
 
1.7.2.8 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ 
 
Οι σταλάκτες θα είναι αυτορυθµιζόµενοι µε κατάλληλη παροχή  µε απώλεια 10%, σε πίεση 
λειτουργίας από 1,0 έως 3,5 ατµ.  
 
 
1.7.2.9 ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 
 
 Στην περίπτωση που για την καλύτερη εφαρµογή των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων 
τοποθετηθεί αντλία λιπάνσεως αυτή θα λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της αναρρόφησης 
του Venturi. 
Θα είναι κατασκευασµένη από ειδικό υλικό µεγάλης αντοχής σε χηµικά, χωρίς κινούµενα 
µέρη. Θα συνδέεται στο δίκτυο µε παράλληλο κλάδο (BY PASS), µέσω βάνας ρύθµισης της 
απαιτούµενης διαφορικής πίεσης για την λειτουργία της. 
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1.7.2.10 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
 
Στην περίπτωση που απαιτηθεί να τοποθετηθεί για τις ανάγκες της άρδευσης (εξασφάλιση 
της απαραίτητης παροχής και πίεσης για την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου) τότε, θα 
εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότηµα δύο αντλιών, αποτελούµενο από δύο πολυβάθµιες 
κατακόρυφες αντλίες, εφοδιασµένο µε µετατροπέα συχνότητας (inverter),.   
Το συγκρότηµα των δύο αντλιών θα είναι σε κοινό συλλέκτη αναρρόφησης, κοινό συλλέκτη 
κατάθλιψης, θα έχει αποφρακτικές βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής στην έξοδο των 
αντλιών, µανόµετρα, πιεζοστάτες, αντικραδασµικές βάσεις και ένα πιεστικό δοχείο. Το 
σύστηµα ελέγχου του συγκροτήµατος µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η διατήρηση της 
επιθυµητής πίεσης ανεξάρτητα από την ζητούµενη παροχή θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
αυτόµατη εναλλαγή σειράς εκκίνησης των αντλιών επιτυγχάνοντας έτσι την ισόχρονη 
λειτουργία των αντλιών αλλά και να παρέχει την δυνατότητα εάν αυτό χρειασθεί 
(περίπτωση βλάβης) να διατηρεί κάποια από τις αντλίες εκτός λειτουργίας. Ο 
ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός, βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε εκκίνηση µέσω 
διακόπτη αστέρος – τριγώνου, αναλόγου των απαιτήσεων ισχύος µε βαθµό απόδοσης 
>60%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - 
Φυτοκοινωνιολογικές ζώνες κατά µήκος της Εγνατίας Οδού 

 
 Τµήµα 

χλµ 
Μήκος 
(χλµ.) 

Υψόµετρο 
(µ) 

Ζώνη βλάστησης 
(αυξητικός χώρος) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
 

17 
 

18 
 

19 
20 
 

21 
22 
 

23 

0-4,5 
4,5-29,5 
29,5-35 

35-51 
51-69 

69-116 
116-125 
125-136 
136-137 
137-141 
141-144 
144-190 
190-228 

 
228-251,5 
251,5-259 

259-323 
 

323-341 
 

341-359 
 

359-417 
417-491 

 
491-503,5 
503,5-629 

 
629-685,25 

4,5 
25,0 
5,5 

16,0 
18,0 
47,0 
9,0 

11,0 
1,0 
4,0 
3,0 

46,0 
38,0 

 
23,5 
7,5 

64,0 
 

18,0 
 

18,0 
 

58,0 
74,0 

 
12,5 

125,5 
 

56,25 

0-200 
200-520 
500-640 
300-600 
400-790 

480-1000 
1000-1100 
800-1100 
900-960 
820-920 
700-860 
550-920 
650-760 

 
450-900 
100-450 
10-100 

 
10-120 

 
90-120 

 
60-160 
10-180 

 
40-380 
20-240 

 
10-120 

Arbuto andrachne-Quercetum ilicis  
Coccifero-Carpinetum orientalis 
Quercetum frainetto 
Coccifero-Carpinetum orientalis 
Quercetum frainetto 
Coccifero-Carpinetum orientalis 
Pinetum pallasianae 
Quercetum frainetto 
Pinetum pallasianae 
Quercetum frainetto 
Pinetum pallasianae 
Quercetum frainetto 
Quercetum frainetto (+ κατά θέσεις Q. 
trojana) 
Quercetum frainetto 
Coccifero-Carpinetum orientalis 
Coccifero-Carpinetum orientalis (+ 
Γεωργ. Καλλιέργειες) 
Coccifero-Carpinetum orientalis (+ 
οικισµοί) 
Coccifero-Carpinetum orientalis (+ 
Γεωργ. Καλλιέργειες) 
Coccifero-Carpinetum orientalis  
Orno-Quercetum ilicis (+ Γεωργ. 
Καλλιέργειες) 
Coccifero-Carpinetum orientalis 
Coccifero-Carpinetum orientalis (+ 
Γεωργ. Καλλιέργειες) 
Orno-Quercetum ilicis(+ Γεωργ. 
Καλλιέργειες) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ 
 
α) Arbuto andrachne-Quercetum ilicis  (Ζώνη Γλιστροκουµαριάς -αριάς) Ξηροθερµικό  
περιβάλλον 

 
Πολυετή αγρωστώδη   Ψυχανθή/Άλλα 
 
Cydonon dactylon 35% Phacelia tanacetifolia 10% 
festuca rubra             15% Sangisorba minor   5%  
Agrostis tennuis   5% Trifolium subterraneum   10% 
Lolium rigidum           20% 
 
β) Coccifero-Carpinetum ilicis (Ζώνη Πουρναριού- γαύρου) Ηµίξηρο-θερµό περιβάλλον 
 
Πολυετή αγρωστώδη              Ψυχανθή/Αλλα 
 
Cynodon dactylon          30%   Medicago sativa  10% 
Festuca arundinacea     20%   Lotus corniculatus  10% 
Agrostis tennuis              5% 
Poa pratensis(Nudwart) 10% 
Lolium rigidum                15%  

γ) Orno- Quercetum ilicis( Ζώνη Φράξου- αριάς) Ηµίξηρο-ψυχρό περιβάλλον 
 
Aγρωστώδη                       Ψυχανθή/Αλλα 
Festuca rubra  30 %     Medicago sativa 10% 
Festuca arundinacea 10%  Lotus corniculatus 10% 
Lolium perenne   20%  
Poa pratensis      10% 
Agrostis tennuis      10% 
 
δ) Quercetum frainetto   ( Ζώνη Πλατυφύλλων δρυών)Υφυγρο - ψυχρό περιβάλλον 
Aγρωστώδη                          Ψυχανθή/Αλλα 
Lolium  perenne  30%  Trifolium repens            10% 
Poa pratensis      10%   Medicago sativa    10 % 
Agrostis stolonifera  10% 
Festuca rubra       20% 
Bromus catharticus  10% 
 
ε) Pinetum pallasianae    ( Ζώνη παλλασιανής πεύκης)  Υγρό - ψυχρό περιβάλλον 
Aγρωστώδη                          Ψυχανθή/Αλλα 
Poa  pratensis       20% Onobrychis sativa   10% 
Festuca rubra        20% Medicago sativa   10% 
Agrostis stolonifera  10% 
Lolium perenne   20% 
Bromus inermis  10% 
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στ)    ΜΙΓΜΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ Ε∆ΑΦΗ ( ΑΡΓΙΛΛΩ∆Η) 
 

Πολυετή αγρωστώδη 
 
Lolium perenne                  15% 
Festuca arundinacea          20% 
Festuca  ovina                    10% 
Cynodon dactylon               10% 
Agrostiw stolonifera              5% 
Poa pratensis                      10% 
 
Ψυχανθή  /Αλλα 
 
Trifolium repens                     5% 
Trifolium hybridum               15% 
Lotus cornicylatus                10% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΝΗΣΙ∆ΩΝ Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕΑ  ΚΑΤΑ 

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ 
 
α) Arbuto andrachne-Quercetum ilicis  (Ζώνη Γλιστροκουµαριάς -αριάς) Ξηροθερµικό  
περιβάλλον 

 
Πολυετή αγρωστώδη    
 
Cydonon dactylon 35%  
festuca rubra             20%  
Agrostis tennuis 10%  
Lolium rigidum           25% 
Festuca arundinacea  10% 
β) Coccifero-Carpinetum ilicis (Ζώνη Πουρναριού- γαύρου) Ηµίξηρο-θερµό περιβάλλον 
 
Πολυετή αγρωστώδη               
 
Cynodon dactylon          30%    
Festuca arundinacea     25%    
Agrostis tennuis              10% 
Poa pratensis(Nudwart) 15% 
Lolium rigidum                20%  

γ) Orno- Quercetum ilicis( Ζώνη Φράξου- αριάς) Ηµίξηρο-ψυχρό περιβάλλον 
 
Aγρωστώδη                        
Festuca rubra  35% 
Festuca arundinacea 15%  
Lolium perenne   20%  
Poa pratensis      15% 
Agrostis tennuis      15% 
 
δ) Quercetum frainetto   ( Ζώνη Πλατυφύλλων δρυών)Υφυγρο - ψυχρό περιβάλλον 
Aγρωστώδη                           
Lolium  perenne  30%  
Poa pratensis      15%  
Agrostis stolonifera  15% 
Festuca rubra       25% 
Bromus catharticus  15% 
 
ε) Pinetum pallasianae    ( Ζώνη παλλασιανής πεύκης)  Υγρό - ψυχρό περιβάλλον 
Aγρωστώδη                           

Poa  pratensis       20%  
Festuca rubra        25%  
Agrostis stolonifera  15% 
Lolium perenne   25% 
Bromus inermis  15% 
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στ)    ΜΙΓΜΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ Ε∆ΑΦΗ ( ΑΡΓΙΛΛΩ∆Η) 
 

Πολυετή αγρωστώδη 
 
Lolium perenne                   15% 
Festuca arundinacea          25% 
Festuca  ovina                    20% 
Cynodon dactylon               10% 
Agrostiw stolonifera            15% 
Poa pratensis                     15% 
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