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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υποχρεωτική Εφαρµογή
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς
όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων
συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες
του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ
περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE , υπερισχύουν των
τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος.
Αν ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική
Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας
εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής
επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση:
α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην
εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του
αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική
του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο
επιχειρηµατικό κίνδυνο.

Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα
εφαρµόζονται:
o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
o

Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4
της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012

o

Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα
ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου
και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή
τους.

∆απάνες Αναδόχου
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή
αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
1.1

ΓΕΝΙΚΑ

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση "CE" σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση "CE" πρέπει να βρίσκεται
πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του κάθε ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι
απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση "CE".
Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης.
Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός και µόνο κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός
εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους θα είναι
προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιµότητα
αυτού.
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται µε
τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν
πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές.
Χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων:
• Ονοµαστική ένταση λειτουργίας

σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής

• Σύστηµα διανοµής

τριφασικό
+
γείωση
+
ουδέτερος
µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας

400 V (±10%) ή 230 V

• Τάση µόνωσης κύριων ζυγών

1.000 V

• Τάση δοκιµής

2.500 V

• Συχνότητα λειτουργίας

50 Hz (-4%, +2%)

• Σύστηµα γείωσης

ΤΝ (ή ΤΤ-ΙΤ)

• Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων

24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ!
ευθείας µε το PLC και 230 V AC για τα λοιπά
κυκλώµατα

ή

• Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 25 kA κατ' ελάχιστον και σύµφωνα µε τα µεγέθη
(kArms/sec) στο σηµείο που δίδεται η που θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής
ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών)
Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι κλειστού τύπου, επαρκώς προστατευµένοι από διείσδυση
σκόνης και υγρασίας µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ55. Θα είναι µεταλλικοί
κατάλληλοι για τάση 400V.
Ο κάθε πίνακας θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
 γενικό διακόπτη (Ασφαλειοδιακόπτη ή Αυτόµατο ∆ιακόπτη Ισχύος)
 ασφαλειοαποζεύκτες
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 εκκινητές (DoL ή Υ/∆ ή Soft Starter ή Inverter)
 επιλογικούς διακόπτες Α-0-Η (αυτόµατο - 0 - χειροκίνητο)
 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας αντλιών
 ενδεικτικές λυχνίες θερµικού
 επιτηρητή φάσεων και ασυµµετρίας
 επιτηρητή πτώσης τάσης
 αναρτηµένη εξωτερική κλεµµοσειρά συνδέσεων (οργάνων ένδειξης στάθµης
αντλιοστασίου)
 ρελέ κυκλικής εναλλαγής**
 ωροµετρητής**
 βολτόµετρο και αµπερόµετρα
 ηλεκτρονικό προστασίας υπερθέρµανσης και διαρροής υγρού στο ελαιοδοχείο των
αντλιών
 µπάζερ ή φάρος µε µπαταρία
 αναχωρήσεις για πρίζες ή φωτισµό
Για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων σε υπαίθριο χώρο θα απαιτείται πίλλαρ.
** Σε περίπτωση που εγκατασταθεί στον πίνακα και σύστηµα αυτοµατισµού, οι ώρες
λειτουργίας των αντλιών και η κυκλική εναλλαγή θα καλύπτονται από τον αυτοµατισµό και
δεν θα απαιτούνται στον ηλεκτρικό πίνακα.
1.2

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι
εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές
αποστάσεις µεταξύ τούς ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και
επανατοποθέτηση χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.
Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν
επιτρεποµένη ένταση τουλάχιστο ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του
πίνακα. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα
επιτρέπεται µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή
µικρότερη), και στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές
ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή
των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 mm2. Χρησιµοποίηση
αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm2 επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση
ταυ επιβλέποντα µηχανικού.
Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδέτερου µε
πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως.
Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στοn τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να
γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω.
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Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία θα φθάσουν τα
κυκλώµατα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον
εκατοστών ανάµεσα στις κλέµµες, βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τοn
ίδιο λόγο δεν θ' αvoιχτoύv τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να
µπορούν v' αvoιχτoύv αυτές µετά µ' ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν
τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα.
Μέσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις
οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και o ουδέτερος και η γείωση
κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα
συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Στην
περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µία σειρά κλέµµες η δεύτερη σειρά θα
τοποθετηθεί κάτω από τηv πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το βάθος του
πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η
πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για τη σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων.
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε τη
βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα
πρoσαρµoστoύv στα δύο άκρα τους.
Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα πρoκαθoρισµέvo σύστηµα
σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. η R αριστερά η
S στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών
της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς.
Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα
εξής:
 Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους.
 Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ
 Πρότυπα:
o

IEC 909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατα του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται
ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκύκλωσης µιας εγκατάστασης.

o

IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιµές τύπου και σειράς

o

IEC 529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε
ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό.

 Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων.
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτηση τους
πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις εσωτερικές
συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή
διανοµές προς τους υποπίνακες ή τα φορτία αυτών.
1.3

ΒΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µία τελική στρώση µε
βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχαvικό. Η µπροστινή πλάκα
θα βαφεί µε χρώµα σφυρήλατο (µαρτελέ).
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1.4

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά o
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να
δείχνουν τα παρακάτω:
α) Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου
β) Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα
γ) Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφορών οργάνων.
1.5

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατα τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα την
περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή.
Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν
σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL (για
τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να υπάρχουν
διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια.
Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ' ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου:
 ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας
 ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση)
 ∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης»)
 ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης)
 ∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών και
µεταξύ ενεργών αγωγών και γείωσης)
 ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα)
 ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΕΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529)
Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ' ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να
εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς:
 Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων
 ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης»)
 Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger
Test)
Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών
Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου:
 Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ»
 Γενικός έλεγχος πίνακα
 Έλεγχος βαφής
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Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί
να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε την
δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου.
1.6

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕ∆ΙΩΝ

Οι πίνακες αυτοί θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ55, κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50 ΗΖ
και θ' αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη:
α) Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια
β) Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα
γ) Μεταλλική πλάκα
Μεταλλικό ερµάριο
Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση
των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε τη βοήθεια κατάλληλου
ικριώµατος συναρµολογήσεως.
Μεταλλικό Πλαίσιο και Πόρτα
Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο
µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαµαρίνα DKP
πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα
στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε τη λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα.
Μεταλλική Πλάκα
Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από
λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο της
πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να ξεβιδωθούν
εύκολα χωρίς να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη µεταλλική πλάκα θα ανοιχτούν
οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε
επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα
πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα.
Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα
ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται
από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα οποία θα ανάβουν µε
έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό. Το εξωτερικό κέλυφος
κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγµατα κυκλοφορίας αέρα στο άνω µέρος, έτσι ώστε το
κεκλιµένο κάλυµµα να µην επιτρέπει την διαβροχή των εσωτερικών τοιχωµάτων και θυρών
επίσκεψης του πίνακα.
Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη
θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των
τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος.
Τα πεδία των πινάκων ως προς την ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους)
χωρίζονται σε τρεις τύπους:
 το πεδίο εισόδου
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 το πεδίο τροφοδοσίας κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και
 το πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων
1.7

ΑΚΡΟΚΑΛΩ∆ΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Η ταξιθέτηση τους πρέπει να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση.
Οι πλάκες στηρίξεων των καλωδίων (πλάκες στυπιοθλιπτών) θα κατασκευαστούν από
χαλυβδόφυλλα για πολυπολικά καλώδια, και από µη σιδηρούχο υλικό για τα µονοπολικά. Οι
πλάκες των στυπιοθλιπτών θα τοποθετηθούν σε ύψος µεγαλύτερο των 300mm από τη βάση
του πίνακα.
Θα προβλέπεται επαρκής χώρος για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων και οπωσδήποτε
όχι λιγότερο από το προβλεπόµενο στο εφαρµοζόµενο πρότυπο.
Οι ακροδέκτες για τα καλώδια ισχύος θα είναι τύπου βύσµατος σύµφωνα µε το πρότυπο IEC
947-1.
Στην περίπτωση που η πλάκα στυπιοθλιπτών είναι µακριά από τους ακροδέκτες, τα καλώδια
θα διατρέχουν το µεσοδιάστηµα επάνω σε ειδική για την περίπτωση σχάρα ή εναέριο κανάλι.
Οι ακροδέκτες µικρών καταναλώσεων ΧΤ και βοηθητικών κυκλωµάτων θα είναι πλήρως
µονωµένοι και τύπου σφιγκτήρα. Ακροδέκτες µε τρόπο σύνδεσης διαφορετικό αυτού µε
χρήση βίδας δεν επιτρέπονται.
Στην περίπτωση που στο ίδιο πεδίο συνυπάρχουν κυκλώµατα διαφορετικών τάσεων
λειτουργίας, οι ακροδέκτες αυτοί θα οµαδοποιούνται µέσα σε πλήρως διαχωρισµένα µεταξύ
των τµήµατα και θα φέρουν ενδείξεις αναγνωρίσεως.
Θα υπάρχουν επαρκείς ακροδέκτες για τη σύνδεση όλων των καλωδίων και όπου απαιτείται
των πλεγµάτων θωράκισης.
Σε κάθε ακροδέκτη θα συνδέεται µόνο ένας αγωγός εξωτερικής ή εσωτερικής καλωδιώσεως.
Αν απαιτηθεί γεφύρωση δυο ακροδεκτών αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε γέφυρα επαρκούς
διατοµής. Οι ακροδέκτες υπό τάση που δε συνδέουν καταναλώσεις αλλά για οποιονδήποτε
λόγο φέρουν τάση θα καλύπτονται και θα σηµαίνονται µε προειδοποιητικές πινακίδες.
Θα προβλεφθεί τέλος εφεδρεία 25% σε ακροδέκτες και στυπιοθλίπτες για µελλοντικές ή
απρόβλεπτες συνδέσεις.
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2.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

2.1

ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΗ

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής, συνεχούς
όπως αυτή καθορίζεται από τη µελέτη, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση της
εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή
ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί
να αναλαµβάνει τα φορτία της καταναλώσεως αµέσως και αυτόµατα και θα αποδίδει την
πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. Το Η/Ζ σε κάθε περίπτωση θα φέρει ηχοµονωτικό
κάλυµµα.
2.2

ΘΕΣΗ

Το Η/Ζ θα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον
ανάδοχο και να λειτουργήσει σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο.
Ο χώρος εγκατάστασης θα είναι προσβάσιµος και η τοποθέτηση του Η/Ζ σε αυτόν θα είναι
δυνατή, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση και επανασυναρµολόγηση του µηχανήµατος.
2.3

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να
είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ,
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τα αντίστοιχα πρότυπα.
Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν
σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης,
όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ.
Το H/Z θα είναι κατασκευασµένο βάσει των οδηγιών (κανονισµών) ασφαλείας της κοινής
αγοράς όπως προβλέπεται από το Π.∆. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήµανση CE ως
πλήρες συγκρότηµα µε τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά
από την πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγµα δήλωσης πρέπει να
υποβάλλεται µε την προσφορά κάθε προµηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει
ότι ο δηλούµενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος µε τον αναφερόµενο στο υπόδειγµα
δήλωσης πιστότητας CE.
Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την προσφορά του να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνει ότι το Η/Ζ θα
συνοδεύεται µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.
Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται µε την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του
κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί.
Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιηµένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασµό και την κατασκευή
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιµές τύπου
και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
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Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση
διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι
κατάλληλο, έχει το δικαίωµα απόρριψής του και αντικατάστασής του µε άλλο κατάλληλο και
καταλογισµού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο.
2.4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αµεταχείριστο, στιβαρής
κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση,
που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ,
έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης
αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.
Το Η/Ζ θα εκτελεί µέσω του επιτηρητή τάσης µεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής
∆ΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα
διανοµής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύµατος της
∆ΕΗ σε µία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόµατα ειδικό ηλεκτρικό σύστηµα,
που θα διακόπτει τη ρευµατοδότηση µέσω δικτύου ∆ΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει
τα φορτία της κατανάλωσης.
Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ στην κανονική τάση, θα
διακόπτεται η ρευµατοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται
αναµεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ∆ΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα
εργάζεται για µερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και θα
διακόπτεται η λειτουργία του αυτόµατα για να παραµείνει τελικά σε επικουρική ετοιµότητα.
Στην περίπτωση µη επιτυχούς εκκίνησης θα υπάρχει σύστηµα δύο ακόµη αυτόµατων
επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήµα ακουστικό και
οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο.
Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης να αυξηθούν πλέον των
τριών έως και εφτά.
2.5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ

Το Η/Ζ θα είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή
µονάδα πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήµως γνωστού
εργοστασίου, κατασκευασµένο και δοκιµασµένο σύµφωνα µε αυστηρούς διεθνώς
αναγνωρισµένους κανονισµούς και θα φέρει σήµανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της
οδηγίας της Κοµισιόν 73/23.
Επίσης θα φέρει ενσωµατωµένα τα παρακάτω µέρη και παρελκόµενα:
 Τον πετρελαιοκινητήρα.
o

Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για
τροπικά κλίµατα.

 Την ηλεκτρογεννήτρια
 Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο
 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη:
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o

Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεµβάλλονται
µεταξύ του συγκροτήµατος κινητήρα / γεννήτρια και της βάσης, για
ικανοποιητική λειτουργία και συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν
διαταραχές του δικτύου (απότοµες ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων,
βραχυκυκλώµατα).

o

Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους

 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη:
o

Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της
γεννήτριας (επί του Η/Ζ).

o

Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ∆ΕΗ.

o

Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και
βοηθητικά κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες
καλωδιώσεις του πίνακα.

 Τον αποσιωπητήρα βιοµηχανικού τύπου.
Παρελκόµενα
Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα:
 Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο
 Ηχοµονωτικό κάλυµµα για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη µείωση
του επιπέδου του θορύβου κατά τη λειτουργία του
 Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:

2.6

o

Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.

o

Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της
γεννήτριας.

o

Ηλεκτρολογικά σχέδια

o

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα

o

Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα

o

Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα

o

Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης της γεννήτριας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Γενικά
Θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως
αντικαθιστώµενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος
σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το γνωστό εργοστάσιο, µε επαρκή
ισχύ για την περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασµένος για
εφαρµογή σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (powertech).
Ρυθµιστής στροφών (governor)
Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι µηχανικού τύπου, µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη
διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8528.
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Σύστηµα ψύξεως
Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω
αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο,
κατάλληλο και για τροπικά κλίµατα, ανεµιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός
θερµοστάτης σε περίπτωση υπερθέρµανσης του νερού.
Σύστηµα λίπανσης
Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω
γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωµα λίπανσης
θα είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο λαδιού µε εύκολα αντικαθιστώµενο εσωτερικό στοιχείο. Το
ψυγείο λαδιού θα ψύχεται µε τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την
είσοδο του στο κύριο σώµα του κινητήρα, θα φέρει ένα µανόµετρο λαδιού, καθώς και
πρεσσοστατική βαλβίδα για το σύστηµα προστασίας έναντι χαµηλής πίεσης του
λιπαντελαίου.
Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου
Το σύστηµα καυσίµου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια
για την εισαγωγή του καυσίµου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου και επιπλέον
χειροκίνητο µηχανισµό. Στην είσοδο της γραµµής καυσίµου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα
φέρει εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο.
Σύστηµα συσσωρευτών
Θα φέρει συσσωρευτή 12 V DC βαρέως τύπου µολύβδου - οξέως επί της βάσεως του Η/Ζ.
Θα αποσκοπεί στην αυτόµατη εκκίνηση µέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (µίζας) µετά την
διακοπή ή παρατεταµένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για
επανειληµµένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου µε
ειδικό µετασχηµατιστή συνεχούς ρεύµατος. Ο συσσωρευτής θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και
σύστηµα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης από τη ∆ΕΗ.
Φίλτρο αέρος
Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκρατήσεως
σκόνης ξηρού τύπου, µε ευκόλως αντικαθιστώµενο στοιχείο και εφοδιασµένο µε δείκτη
στραγγαλισµού σε περίπτωση φραγής του φίλτρου.
Σύστηµα ελέγχου και προστασίας
Θα υπάρχει πλήρες σύστηµα ελέγχου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την
αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (µέσω τυπωµένου κυκλώµατος) µαζί µε τις
απαραίτητες σηµάνσεις για τις εξής περιπτώσεις :
α.

∆ιακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού.

β.

∆ιακοπή λόγω υψηλής θερµοκρασίας.

γ.

∆ιακοπή λόγο υπερστροφίας

Σύστηµα εκκεντροφόρου
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Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα µε ειδική επεξεργασία. Η
µετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται µε
οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έµβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα
ειδικής κατασκευής ελαίου, µε εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ’όλον το µήκος της
εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται
επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαµόρφωση του σώµατος του κινητήρα θα είναι
ευχερής και άνετη για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τµηµάτων αυτού και όλα τα
κινούµενα µέρη του θα καλύπτονται από µεταλλικά πλέγµατα για προστασία.
Σύστηµα στροφαλοφόρου
Ο στροφαλοφόρος άξονας µε όλες τις µάζες που φέρονται επ’ αυτού, καθώς και η επέκτασή
του, δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας µε τις περιστρεφόµενες µάζες θα αποτελούν ελαστικό
σύστηµα ζυγοσταθµισµένο δυναµικά, ώστε το παραγόµενο ρεύµα να είναι απαλλαγµένο από
ταλαντώσεις.
Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων
Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου
σιγαστήρα και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων.
2.7

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από γνωστό ευρωπαϊκό εργοστάσιο.
H γεννήτρια θα είναι
τετραπολική, σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, ενός εδράνου,
αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι
χωρίς ψήκτρες (brushless) µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα αποσβεστικά τυλίγµατα.
Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι :
Ισχύς (συνεχής)

3φάσεων 400/230V

Κλάση

H

Συντελεστής ισχύος

συνφ 0,8

Στροφές / περίοδοι

1500 rpm / 50 Hz

Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύλης

THD µικρότερη 2% χωρίς φορτίο

Τηλεφωνικές παρεµβολές

THF µικροτερες του 2%

Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από δονήσεις.
Θα περιστρέφεται µέσω του εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης
διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος της γεννήτριας
(single bearing type)
Τα τυλίγµατα του στάτη και του ρότορα θα είναι κλάσης Η, απολύτως κατάλληλα για
βιοµηχανική χρήση. Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 23 κατάλληλη για βιοµηχανική
χρήση, κλειστού τύπου µε προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυµµένα ανοίγµατα
στα άκρα της για τον αυτοαερισµό, Το κιβώτιο των ακροδεκτών θα είναι τοποθετηµένο στη
γεννήτρια µε εύκολη πρόσβαση, θα είναι µεταλλικό, στεγανό, σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΡ44.
Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων θα είναι κατά αστέρα µε τον ουδέτερο απευθείας
γειωµένο.
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Η γεννήτρια θα είναι αυτοδιεγειρόµενη και χωρίς ψύκτρες. Η διέγερση θα επιτυγχάνεται µέσω
ανορθωτικής γέφυρας που θα περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη προστασίας, µέσω
VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας
θα αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου ρυθµιστή τάσης (AVR). Ο αυτόµατος
ρυθµιστής τάσης θα διαθέτει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης
υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία.
H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούµενη, τον αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως
στεγανό ρυθµιστή τάσεως (AVR) µε δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής
± 1 % της ονοµαστικής τιµής σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή
ισχύος από 0,8 έως 1 συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών.
Η συνολική παραµόρφωση της κυµατοµορφής θα είναι όπως προαναφέρεται µικρότερη του
2%.
H παρεµβολή στη ραδιοφωνική µετάδοση θα διατηρείται στο ελάχιστο σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΕΝ55011 Class B Group 1, BS800 και VDE κλάση G και Ν.
Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή ισχύος και
κανονική τάση. Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 θα είναι 94,9 %
τουλάχιστον.
Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
BS4999-5000, IEC 60034-1 (34-1), CEI 2-,3, VDE0530, NF 51-100,111, OVE M-10, NEMA
MG1-22.
2.8

ΖΕΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Βάση
Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέου
τύπου κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές.
Ζεύξη
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε
χελώνη προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακράν χρήσιν. Ο
άξονας της γεννήτριας θα συνδέεται µε τον σφόνδυλο του κινητήρα οµοαξονικά και ελαστικά,
ώστε να µην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότηµα. Γενικά η µετάδοση της
κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και απαλλαγµένο πλήρως
από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιµα σηµεία, έτσι ώστε η ανοµοιοµορφία του
συγκροτήµατος να είναι ελάχιστη και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής συχνότητας.
Αντικραδασµικές βάσεις
Αντικραδασµικές βάσεις θα παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων
κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών των
περιστρεφόµενων µερών.
Προφυλακτήρες ασφάλειας
Ειδικό πλέγµα προστασίας κατά δυστυχηµάτων θα περιβάλλει τον ανεµιστήρα, τις τροχαλίες
ανεµιστήρος και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας
θα τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήµατα.
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2.9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιγραφή λειτουργίας
Το Η/Ζ θα µεσολαβεί µεταξύ του πίνακα ρευµατοδότησης και του πίνακα διανοµής, η
ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ∆ΕΗ διερχόµενη µέσω αυτών θα επιτηρείται από τον
επιτηρητή τάσεως του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν
κανονική τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή.
Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύµατος µίας ή και
περισσοτέρων φάσεων της ∆ΕΗ, θα διεγείρεται αυτόµατα το ηλεκτρονικό σύστηµα, θα
διακόπτει εντελώς τη ρευµατοδότηση του δικτύου της ∆ΕΗ, θα εκκινεί το Η/Ζ και θα
αναλαµβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν λαµβάνεται το σήµα ότι υπάρχει πρόβληµα
στο ρεύµα του δικτύου, θα ανοίγει η επαφή του ρεύµατος του δικτύου και θα ενεργοποιείται
το χρονικό καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η ρυθµιζόµενη αυτή χρονική καθυστέρηση θα
συντελεί στην αποφυγή λανθασµένων εκκινήσεων από στιγµιαίες διακοπές ∆ΕΗ ή σε
περίπτωση που η τάση παρουσιάζει στιγµιαίες διακυµάνσεις. Όταν ο χρόνος ρύθµισης του
χρονικού καθυστέρησης επέλθει, θα δίνεται σήµα εκκίνησης.
Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ στην κανονική τάση, θα
ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της µεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν
παρέλθει ο ρυθµιζόµενος χρόνος θα µετάγεται το φορτίο στη ∆ΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της
παραπάνω χρονικής καθυστέρησης επανεµφανιστεί σφάλµα δικτύου, τότε θα ακυρώνεται η
εντολή κράτησης του Η/Ζ και θα γίνεται άµεση µεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν
εµφανιστούν σφάλµατα στο δίκτυο το χρονικό ψύξης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την
λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε να ψυχθεί το Η/Ζ πριν διακοπεί η λειτουργία του.
Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του Η/Ζ και διατίθεται
σε δύο πεδία :
α. Ηλεκτρονικό πεδίο ενδείξεων και αυτοµατισµών, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο και
στηριγµένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαµβάνει και το circuit
breaker.
β. Ανεξάρτητο πεδίο µεταγωγής (ισχύος) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο.
Πεδία Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµών
Κάθε πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοµατισµού να είναι ερµάριο κλειστού τύπου, ισχυρής
µεταλλικής κατασκευής και ειδικής βαφής, επισκέψιµος από εµπρός. Ο ως άνω πίνακας είναι
τοποθετηµένος στο πλαίσιο του Η/Ζ και να είναι εξοπλισµένος µε προηγµένο ψηφιακό
σύστηµα λειτουργίας και ελέγχου.
Το σύστηµα να ενσωµατώνει την προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας σε κοινό
λογισµικό, το οποίο να έχει την δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφόρων
παραµέτρων. Οι πληροφορίες να διοχετεύονται και να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην
ψηφιακή οθόνη του πίνακα.
Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι οδηγίες, οι
προειδοποιήσεις και οι συναγερµοί να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην µεγάλη ψηφιακή
του οθόνη.
Ενδείξεις, ηχητική σήµανση και µηνύµατα ως κάτωθι:
 Ενδείξεις ελέγχων λειτουργίας
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o

Ένδειξη έντασης γεννήτριας Αµπέρ

o

Ένδειξη τάσης γεννήτριας Volt

o

Ένδειξη συχνότητας (Hz)

o

Ένδειξη τάσης µπαταριών (Volt DC)

o

Ένδειξη στροφών

o

Ένδειξη ωρών λειτουργίας

o

Ένδειξη θερµοκρασίας κινητήρα οC

o

Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα bar

o

Ένδειξη παροχής ρεύµατος από κεντρική παροχή

o

Ένδειξη παροχής ρεύµατος από Η/Ζ

o

Ένδειξη θέσης λειτουργίας

 Σύστηµα προστασίας και Alarm ηχητικά και οπτικά (κόκκινου χρώµατος) µε κράτηση
του κινητήρα (σβέση) και αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης:
o

Υψηλή θερµοκρασία νερού

o

Χαµηλή πίεση λαδιού

o

Χαµηλή στάθµη νερού

o

Υπερστροφία του κινητήρα

o

Ενεργοποίηση του emergency stop

 Ενδείξεις alarm χρώµατος κίτρινο προειδοποιητικά (χωρίς σβέση του κινητήρα) και
αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης
o

Απαιτείται συντήρηση του κινητήρα

o

Ο κινητήρας δεν εκκινεί, ενεργοποιηµένο το STOP του κινητήρα

o

Υπερστροφία του κινητήρα

o

Υποστροφία του κινητήρα

o

Υψηλή θερµοκρασία νερού του κινητήρα

o

Χαµηλή πίεση λαδιού κινητήρα

o

Αποτυχία εκκίνησης

o

Ο κινητήρας δεν σταµάτησε την λειτουργία του

o

∆εν διεγείρεται το δυναµό του κινητήρα ή κόπηκε ο ιµάντας

o

Χαµηλή τάση µπαταρίας

o

Υψηλή τάση µπαταρίας

o

Ενεργοποίηση του emergency stop

o

Χαµηλή τάση γεννήτριας

o

Υψηλή τάση γεννήτριας

 Ενδείξεις θέσεων λειτουργίας
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o

Block

o

Manual

o

Automatic

o

Test

 Κοµβία χειρισµού επιλογών θέσεων λειτουργίας MODE, SCROLL, START, STOP
 Έναν τριφασικό επιτηρητή τάσης της κεντρικής παροχής, µεγάλης ακρίβειας, ο
οποίος θα επιτηρεί τις τρεις φάσεις της κεντρικής παροχής και αν µειωθεί η τάση
κάτω ορισµένων ορίων, έστω και στη µια φάση, θα δίνεται εντολή µέσω του
επιτηρητή να εκκινήσει το Η/Ζ και να συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο της
γεννήτριας.
 Επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύµα της
κεντρικής παροχής (∆ΕΗ).
 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα
κύρια και βοηθητικά κυκλώµατα µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα,
συστήµατα επιβράδυνσης εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστηµα
επιβράδυνσης της σύνδεσης των καταναλωτών από την γεννήτρια µετά την
επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής.
 Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος πλήρεις εντός σωλήνων
(πλεξούδες DC και AC).
 Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα θα συνδέονται µε τον πίνακα µέσω
βιοµηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο
γρήγορος εντοπισµός βλάβης και η εύκολη σύνδεση.
 Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker)
 Στο πεδίο ενδείξεων θα βρίσκεται και ο circuit breaker ο αυτόµατος τετραπολικός
διακόπτης ίσης ισχύος µε το Η/Ζ, µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία για την
προστασία της γεννήτριας από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα.
 Αποµακρυσµένες ενδείξεις
Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα διαθέτει µία ελεύθερη επαφή για
αποµακρυσµένο alarm π.χ. για το Η/Ζ σε λειτουργία.
Από το πεδίο µεταγωγής δύναται να ληφθούν οι παρακάτω ενδείξεις:
o

Επαφή ∆ΕΗ κλειστή

o

Επαφή Η/Ζ κλειστή

 Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα αυτοµάτου δοκιµής του
Η/Ζ άνευ φορτίου, µε ρύθµιση διαστήµατος µεταξύ των δοκιµών από 1 έως 7 ηµέρες.
 Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα έχει την δυνατότητα προειδοποίησης του
χειριστή για την αναγκαιότητα service µε ρύθµιση των µεσοδιαστηµάτων µεταξύ των
σέρβις αυτών µε προειδοποιητικό alarm και µήνυµα στην οθόνη. Η ρύθµιση αυτή δεν
εµποδίζει τη λειτουργία του Η/Ζ εάν αυτό έχει υπερβεί τις προκαθορισµένες
Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος
Έκαστο πεδίο µεταγωγής είναι ανεξάρτητο, µεταλλικό, επιδαπέδιο, ερµάριο κλειστού τύπου,
επισκέψιµο από εµπρός που θα περιλαµβάνει:
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 ∆ύο αυτόµατους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ) γνωστού Ευρωπαϊκού
εργοστασίου ίσης ισχύος µε την ισχύ του Η/Ζ µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές
για το δίκτυο της κεντρικής παροχής και της γεννήτριας
 Σύστηµα ηλεκτρικής και µηχανικής µανδάλωσης των δύο ως άνω αυτοµάτων
διακοπτών του συστήµατος µεταγωγής για τον αποκλεισµό της ταυτόχρονης
ρευµατοδότησης των εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και των Η/Ζ.
 Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύµατος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από τα
Η/Ζ.
 Καλώδια µε τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων µε τα πεδία
ισχύος µε την κατάλληλη αρίθµηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις
στα δύο πεδία.
Το πεδίο µεταγωγής µπορεί εναλλακτικά να ενσωµατωθεί στο Γ.Π.Χ.Τ.
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3.

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ –ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΣ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα καλώδια προβλέπεται να διαστασιολογηθούν σύµφωνα:
 Με τις συνθήκες τοποθέτησης
 Με το ηλεκτρικό φορτίο
 Με την πτώση τάσης
Η ελάχιστη διατοµή µέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες προτείνεται να είναι 1 mm2 ,για τον
ηλεκτροφωτισµό 1,5 mm2 , για τους ρευµατοδότες και για την τροφοδοσία αντλιών 2,5 mm2.
Όλα τα καλώδια θα φέρουν πιστοποιητικό VDE. Οι προδιαγραφές όλων των
χρησιµοποιούµενων καλωδίων θα πρέπει να ικανοποιούν τους διεθνείς κανονισµούς ΙΕC. Η
διαστασιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ. Ο αγωγός του ουδετέρου
µπορεί να έχει µικρότερη διάµετρο από τον αγωγό της κάθε φάσης όπως αυτή προκύπτει
από τους παραπάνω κανονισµούς.
Οι προτεινόµενοι τύποι των καλωδίων δίνονται παρακάτω:
Α/Α

ΧΡΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τροφοδοσία
αντλιών, ισχύος

J1VV (R,U, S)

ΝΥΥ

Πολύκλωνο
µονόκλωνο,
εύκαµπτο

ή

1

ή

ΝΥΥ

Πολύκλωνο
µονόκλωνο,
εύκαµπτο

2

Φωτισµός

3

Σηµάτων
(αναλογικών
ψηφιακών)

J1VV (R,U, S)

/ OLFLEX / LIYCY

Θωρακισµένο

Όλα τα καλώδια χαµηλής τάσης µέχρι 1000 V, τροφοδοσίας συσκευών, κυρίων και
βοηθητικών κυκλωµάτων θα είναι τύπου ΝΥΥ, µε µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό
υλικό, χωρίς µεταλλική προστασία, σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Καvovισµoύς VDE 0271.
Ειδικά τα καλώδια σηµάνσεων και τηλεχειρισµών θα είναι τύπου ΝΥΥ µε αριθµηµένους
αγωγούς.
Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων θα είναι
γαλβανισµένοι σιδηρoσωλήvες χωρίς µονωτική επένδυση, µε πάχος τοιχωµάτων σύµφωνο
µε τους καvovισµoύς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Για εξωτερικές
εγκαταστάσεις, οι εξωτερικοί αγωγοί προστασίας θα είναι από σωλήνες PVC ή άλλο
εγκεκριµένο υλικό, σύµφωνα µε το VCE 0605.
Στις αλλαγές κατεύθυνσης θα
χρησιµoπoιoύvται προκατασκευασµένες καµπύλες. Για τη σύνδεση του δικτύου πλαστικών
σωλήνων µε δίκτυο χαλυβδoσωλήvωv θα χρησιµoπoιηθoύv φλάντζες µε µoύφα από
χυτοσίδηρο (DIN 2532).
Εξωτερικά καλώδια που οδεύουν πάνω σε δοµικά στοιχεία, µεταλλικές κατασκευές ή το
έδαφος, θα προστατεύονται από γαλβανισµένη σιδηρoσωλήvα ύδρευσης µεσαίου τύπου.

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΗM.doc

- 22 -

Ν5600a/5157/B10

Η επιλογή των καλωδίων ενέργειας και αυτοµατισµού, των σωλήνων, των κυτίων
διακλαδώσεων και τροφοδοσίας συσκευών έγινε σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές
προδιαγραφές:
 Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραµµών ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων θα
πληρούν, κατά προτεραιότητα, τους σχετικούς ελληνικούς κανονισµούς ή
προδιαγραφές, καθώς επίσης και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις ή οδηγίες της ∆ΕΗ.
 Τα φορτία των καλωδίων πρέπει να καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές
των συντελεστών ισχύος, καθώς επίσης και την µελλοντική ανάπτυξη των έργων. Οι
συντελεστές µείωσης της ονοµαστικής τιµής λόγω της θερµοκρασίας του
περιβάλλοντος πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις συστάσεις του κατασκευαστή και τους
κανονισµούς καλωδιώσεων ΙΕΕ. Οι ονοµαστικές τιµές των καλωδίων, µετά την
εφαρµογή των συντελεστών µείωσης, δεν πρέπει να είναι µικρότερες από τις
αντίστοιχες των κυκλωµάτων προστασίας.
 Για την τροφοδότηση των πινάκων διανοµής και των µηχανηµάτων που βρίσκονται
εκτός κτιρίων θα χρησιµοποιηθούν, καλώδια ΝΥΥ, που θα εγκαθίστανται µέσα σε
πλαστικούς σωλήνες PVC εντός του εδάφους. Όπου υπάρχουν διακλαδώσεις ή
αλλαγές κατεύθυνσης τοποθετούνται φρεάτια. Για την τροφοδότηση των
µηχανηµάτων στα µηχανοστάσια θα χρησιµοποιηθούν καλώδια
ΝΥΥ εντός
σιδηροσωλήνων επίτοιχα ή χωνευτά στο δάπεδο εντός σωλήνων σπιράλ.
 Τα καλώδια αυτοµατισµού θα είναι εύκαµπτα, µε µόνωση PVC, πολύκλωνα,
αριθµηµένα µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 300/500V, τάση δοκιµής τα 300V βάσει
των προδιαγραφών VDE 0812/0281. Τα καλώδια για τα αναλογικά – ψηφιακά σήµατα
θα είναι τύπου LIYCY σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0812.
3.2

ΚΑΛΩ∆ΙΑ

α) Αγωγοί τύπου «ΝΥΑ»:
Οι αγωγοί τύπου «ΝΥΑ» θα έχουν θερµοπλαστική µόνωση και θα είναι απόλυτα σύµφωνοι
µε τον πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 1α των ελληνικών κανονισµών και των γερµανικών
κανονισµών VDE 0520, 0283 και DIN 47102. Είναι κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
β) Καλώδια τύπου «ΝΥΜ»:
Τα καλώδια τύπου «ΝΥΜ» θα έχουν θερµοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα
σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισµών και των
Γερµανικών κανονισµών VDE 0250, 0233 και DIN 47705. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές
εγκαταστάσεις.
γ) Καλώδια τύπου «ΝΥΥ»:
Είναι καλώδια ισχύος κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους και στο
έδαφος (µόνο µέσα από σωληνώσεις). Έχουν µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0271. Είναι κατάλληλα για µεταφορά
ενέργειας δεν επιτρέπεται όµως να καταπονούνται µηχανικά.
Τα χαρακτηριστικά των καλωδίων δίνονται παρακάτω:
•
•
•
•
•

Τύπος καλωδίου
Κανονισµοί, πρότυπα
Ονοµαστικής τάσης λειτουργίας
Θερµοκρασία λειτουργίας
Χαρακτηριστικά αγωγού
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•
•
•

Μορφή
Εξωτερικός µανδύας
Χρώµα αγωγών

1-^5 πόλοι
PVC χρώµατος µαύρο
2-πολικά: µαύρο/ανοιχτό-µπλε
3-πολικά: πράσινο-κίτρινο/µαύρο/ανοιχτό-µπλε
4-πολικά: πράσινο-κίτρινο/µαύρο/ανοιχτόµπλε/καφέ
5-πολικά: πράσινο-κίτρινο/µαύρο/ανοιχτόµπλε/καφέ/µαύρο
6-πολικά: πράσινο-κίτρινο/λοιποί πόλοι µαύροι
αριθµηµένοι 1,2,3….

Ο αγωγός του ουδετέρου θα είναι δυνατό να έχει µικρότερη διάµετρο από τον αγωγό της
κάθε φάσης όπως αυτή προκύπτει από τους παραπάνω κανονισµούς.
δ) Καλώδια τροφοδοσίας αισθητηρίων στάθµης
Καλώδια για Μεταφορά Ψηφιακών Σηµάτων και εντολών:
•
•

Τύπος καλωδίου
Κανονισµοί, πρότυπα

OLFLEX
Βραδύκαυστος µανδύας κατά IEC 332.1
Προδιαγραφές κατά VDE 0250

•
•
•
•
•

Αγωγοί κατά VDE 0295 class 5
Ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 300-500V
θερµοκρασία λειτουργίας
-20 °C έως 80 °C
Χαρακτηριστικά αγωγού
Εύκαµπτα λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού
Εξωτερικός µανδύας
PVC χρώµατος γκρι
Χρώµα Αγωγών
Μαύροι µε τυπωµένη λευκή αρίθµηση

Οπλισµένα Καλώδια Μεταφοράς Αναλογικών Σηµάτων και εντολών:
•
•

Τύπος καλωδίου
Κανονισµοί, πρότυπα

LIYCY
Βραδύκαυστος µανδύας κατά IEC 332.1
Προδιαγραφές κατά VDE 0812
Αγωγοί κατά VDE 0295 class 5

•
•
•
•
•
•
•

Χρωµατισµός αγωγών κατά DIN47100
Ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 250 V
Θερµοκρασία λειτουργίας
-30 °C έως 80 °C
Βαθµός µόνωσης
500 V(peak)
Μονωτικό αγωγών
PVC
Χαρακτηριστικά αγωγού
Εύκαµπτου τύπου από χαλκό
Μορφή
Πολύκλωνο
Θωράκιση
Μπλεντάζ από πλέγµα επικασσιτερωµένου
χαλκού µε κάλυψη
>90%

•

Χρώµα Αγωγού

Χρωµατιστοί αγωγοί κατά DIN47100 χωρίς
επανάληψη χρωµάτων

ε) Καλώδια Μέσης Τάσης
Το καλώδια µέσης τάσης 20 kV θα είναι µονοπολικά τύπου N2YSY κατά ΕΛΟΤ 1029, 1EC
502 και VDE 0273, παλαιού τύπου YHSY. για ονοµαστική Τάση λειτουργίας 20 KV.
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Τα καλώδια συνδέσεως της κυψέλης µε την ∆.Ε.Η. και προς τους µετασχηµατιστές θα
ελεγχθούν από τον Ανάδοχο βάσει του Τεχνικού Υποµνήµατος της ∆.Ε.Η. και των οριστικών
στοιχείων των αυτόµατων διακοπτών για την επάρκεια των διατοµών σε βραχυκύκλωµα, θα
είναι διατοµής τουλάχιστον 95 mm2.
Όλα τα καλώδια µέσης τάσεως θα καταλήγουν σε ειδικά ακροκιβώτια, εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου κατά περίπτωση, τάσεως 20 KV.
Τµήµα των εξερχόµενων από το κτίριο καλωδίων µέχρι ένα µέτρο θα περιβάλλεται από
τσιµεντοσωλήνα.
Το διάκενο των σηµείων εξόδου των καλωδίων από τους σωλήνες (µεταξύ καλωδίου και
σωλήνα) θα στεγανοποιηθεί κατάλληλα.
Τα καλώδια µέσης τάσης θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1.20 m από την επιφάνεια
του εδάφους, εντός σωλήνων PVC, οι οποίοι σωλήνες θα καλυφθούν µε στρώµα θραυστού
αµµοχάλικου, πάχους 0.50 m.
Όλες οι µεταλλικές επενδύσεις των καλωδίων θα συνδεθούν αγώγιµα µε τη γείωση.
3.3

ΣΩΛΗΝΕΣ

Οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων σ’ όλο το µήκος τους, (από τους πίνακες ως τις
συσκευές που τροφοδοτούν ή ελέγχουν) θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους:
Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς):
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι µε ραφή και θα αποτελούνται από χαλύβδινο σωλήνα πάχους
τουλάχιστον 1,5mm που στο εσωτερικό του θα έχει µονωτική επένδυση, σύµφωνα µε το
άρθρο 146 παρ.4 του κανονισµού εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55).
Οι χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν µεταξύ τους και µε τα εξαρτήµατά τους (µούφες,
καµπύλες, διακλαδωτήρες, ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που παρέχουν.
Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ):
Οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό µεταλλικό οπλισµό από
λεπτό έλασµα που θα περιβάλλει την µονωτική επένδυση.
Σκληροί µονωτικοί σωλήνες (ευθείς):
Οι σκληροί µονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύµφωνα µε το άρθρο 146 του
κανονισµού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ59/Β/).
Εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες (σπιράλ):
Οι εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες θα είναι από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.
Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι κατάλληλη για τον αριθµό και τη διατοµή των καλωδίων
που οδεύουν σ’ αυτούς, σύµφωνα µε τον κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων. Καλώδια που οδεύουν σε εξωτερικά τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε
σχάρα, πλάτους 10mm, που στερεώνονται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα.
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3.4

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού συστήµατος
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Στοιχεία του συστήµατος

Συνθήκες λειτουργίας

Τα καλώδια τροφοδοσίας των Κινητήρας που
κινητήρων
ονοµαστική ισχύ
Στους
ακροδέκτες
των Κατά τη
κινητήρων κατά την εκκίνηση κινητήρα
σε βραχυκύκλωµα

διάρκεια

Πτώση τάσης

λειτουργεί
εκκίνησης

στην 5%
του 25% (σηµ.Ι)

Στις µπάρες των πινάκων Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του πιο 15% (σηµ.ΙΙ)
τροφοδοσίας των κινητήρων
µεγάλου κινητήρα
Στα καλώδια τροφοδοσίας των Με max προβλεπόµενο φορτίο
πινάκων φωτισµού

1%

Σηµείωση Ι
Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα είναι
τέτοια που να εγγυάται µια σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για MAX φορτίο,
χωρίς βλάβη των κινητήρων.
Η MAX τιµή των 25% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις
µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων.
Για κινητήρες µέσης τάσης, η αναγκαία τάση στους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι
γενικά µεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και γι’ αυτό οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι
αντικείµενο επαλήθευσης κατά περίπτωση, θα ικανοποιείται όµως παντού η συνθήκη του
προηγούµενου σηµείου (α) αυτής της σηµείωσης.
Σηµείωση ΙΙ
Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την λειτουργία των
κινητήρων που είναι ήδη αναµµένοι και αν επιτρέπει το κλείσιµο των επαφών των κινητήρων.
Η παροχή των καλωδίων θα είναι όπως παρακάτω, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο, τις
θερµοκρασίες, το είδος, το έδαφος κλπ.
Τα καλώδια για τροφοδοσία µετασχηµατιστών θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το
ονοµαστικό ρεύµα των µετασχηµατιστών.
Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες µιας διατοµής θα έχουν παροχή
µεγαλύτερη από το απαιτούµενο ρεύµα του συστήµατος.
Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες πολλών διατοµών, συζευγµένες, θα
έχουν διατοµή τέτοια ώστε να αντέχουν στην MAX απαιτούµενη παροχή.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το ονοµαστικό
ρεύµα των κινητήρων.
Όλα τα υπόλοιπα καλώδια που δεν αναφέρονται παραπάνω θα έχουν παροχή µεγαλύτερη
από τη ΜΑΧ απαιτούµενη για διάρκεια µεγαλύτερη της µίας ώρας.
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Καλώδια που οδεύουν σε εξωτερικά τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε σχάρα, πλάτους
τουλάχιστον 10 cm, που στερεώνεται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα.
3.5

Ό∆ΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται µε κατάλληλους στυπιοθλήπτες.
Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και θα υπάρχει ο
κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες στα καλώδια.
Οι αγωγοί, βάσει των κανονισµών, θα οδεύουν σε µικρά κανάλια από PVC τα οποία θα είναι
άκαυστα και διάτρητα από τις δύο πλευρές. Η διαδροµή έξω από το κανάλι επιτρέπεται µόνο
όταν οι αγωγοί έχουν µεγάλες διατοµές, αρκεί να εξασφαλίζεται η στήριξη τους επαρκώς µε
τη βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης λειτουργίας θα οδεύουν µέσα από
διαφορετικά κανάλια ή µέσα στο ίδιο κανάλι έχοντας διαχωριστικό από PVC και τηρώντας
κατάλληλη απόσταση ασφαλείας.
Η τοποθέτηση των καναλιών από PVC προβλέπεται να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
 Θα τοποθετούνται µόνο οριζόντια ή κάθετα.
 Οι αποστάσεις από το γειτονικό ηλεκτρολογικό εξάρτηµα θα είναι κατ' ελάχιστο 10cm.
 Θα έχουν το ίδιο ύψος.
 Το πλάτος τους θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπεται η άνετη διέλευση όλων των
αγωγών που απαιτούνται.
 Θα έχουν τα ίδιο χρώµα.
 Θα είναι ολόκληρα κοµµάτια κατά την ίδια διεύθυνση χωρίς ενώσεις.
3.6

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ, ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Στα άκρα των καλωδίων ισχύος χαµηλής τάσης προτείνεται να χρησιµοποιηθούν ειδικά
σωληνάκια κασσιτερωµένου χαλκού (κως).
Τα τελειώµατα και οι συνδέσεις του κάθε αγωγού προβλέπεται να γίνονται σύµφωνα µε το
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του και τις θερµικές και δυναµικές καταπόνησης που
εξαρτώνται από τα βραχυκυκλώµατα. Επιπλέον, θα εξασφαλίζονται τα αντιδιαβρωτικά
χαρακτηριστικά τους.
Για την εκτέλεση των τελειωµάτων, τα καλώδια προτείνεται να είναι κοµµένα σε τέτοιο
µέγεθος που να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών.
Θα αποκλεισθούν οι συνδέσεις (µούφες). Θα επιτρέπονται µόνο όταν το µήκος των
καλωδίων υπερβαίνει τα µήκη που µπορούν να βρεθούν στην αγορά. Στην περίπτωση που
θα ήταν απολύτως αναγκαία ενδιάµεση σύνδεση (µούφα) για τα καλώδια ισχύος ή ελέγχου,
θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση συνδέσµων υπό πίεση και υλικών µε βάση την έγχυτη ρητίνη.
Τα χαρακτηριστικά µόνωσης των συνδέσµων θα είναι τουλάχιστον ίδια µε εκείνα των
καλωδίων.
Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωµάτων των καλωδίων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις
οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
Θα τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες :
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 Θα εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν το βαθµό µόνωσης των
καλωδίων στην ονοµαστική του τιµή.
 Οι σύνδεσµοι θα είναι από µονωτικό υλικό που δεν είναι καλός αγωγός.
3.7

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ-ΚΛΕΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ο κάθε αγωγός προτείνεται να ξεχωρίζει µε αντίστοιχους δακτυλίους όπου θα σηµειώνονται
τα χαρακτηριστικά του. Οι αγωγοί που θα συνδεθούν µε κλέµµες θα φέρουν τον αριθµό που
καθορίζεται στα σχέδια σύνδεσης των κλεµµών.
Όλοι οι αγωγοί θα είναι αριθµηµένοι µε ειδικές πλαστικές ανεξίτηλες έγχρωµες πινακίδες που
θα φέρουν τον αντίστοιχο αριθµό ή σύµβολο και θα σηµειώνεται στα σχέδια κατά την
τοποθέτηση τους.
3.8

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Ο χειρισµός και η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνεται µε όσο το δυνατό περισσότερη
προσοχή.
Ήδη από την στιγµή εναποθήκευσης, ο Ανάδοχος θα σιγουρευτεί ότι τα καλώδια έχουν
πώµατα κλεισίµατος ικανά για να εµποδίσουν την εισροή υγρασίας εντός του καλωδίου.
3.9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Θα προβλεφθούν χωριστοί αγωγοί τοποθέτησης για:
 Καλώδια µέσης τάσης
 Καλώδια σηµατοδότησες και συναγερµού .
Κάθε τύπος αγωγού από τούς παραπάνω πρέπει να σηµανθεί µε ιδιαίτερο χρωµατικό
κώδικα.
Οι ενσωµατωµένοι σε στοιχεία σκυροδέµατος αγωγοί θα είναι από µη µεταλλικό υλικό.
Αγωγοί που τρoφoδoτoύv ηλεκτρικές συσκευές που υπόκεινται σε κραδασµούς θα είναι
εύκαµπτου τύπου, στεγανοί. Όπου χρησιµoπoιoύvται χαλύβδιvoι αγωγοί θα πρέπει και τα
εξαρτήµατά τους να είναι χαλύβδινα.
Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να κατασκευασθεί µε την άριστη πρακτική. Οι αγωγοί θα
πρέπει να τoπoθετoύvται σε απόσταση µεγαλύτερη από 30 εκ. από σωληνώσεις υγρών ενώ
αγωγοί καλωδίων διαφoρετικώv χρήσεων πρέπει να τoπoθετoύvται σε απόσταση που
ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΛΟΤ 384. Κάτω από δρόµους οι αγωγοί θα
εγκιβωτίζονται σε ενισχυµένο σκυρόδεµα.
Στα αντλιοστάσια ήλοι οι αγωγοί θα τoπoθετηθoύv µετά την εγκατάσταση ταυ εξοπλισµού.
Τοποθέτηση καλωδίων απ' ευθείας στο φυσικό έδαφος δεν θα επιτραπεί.
Θα προβλεφθούν 50% εφεδρικοί κλώνοι για όλα τα καλώδια σηµατοδότησης και
τηλεχειρισµού.
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3.10

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να µην υποβληθούν σε µηχανικές και τεχνικές
διαδικασίες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον τύπο του
χρησιµοποιηµένου καλωδίου.
Τα παράλληλα συνδεδεµένα καλώδια, για την µεταφορά αυξηµένου ηλεκτρικού ρεύµατος, θα
είναι του ίδιου τύπου και διατοµής και θα παρακολουθούν τις παράλληλες διαδροµές µε
τρόπο που το µήκος τους να είναι το ίδιο. Τα καλώδια θα είναι ενωµένα και στερεωµένα µε
ταινίες nylon.
Τα καλώδια θα οδεύουν σε παράλληλες διατάξεις.
Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα όδευσης, θα ανήκουν στον ίδιο
χώρο χρήσης.
Ανεξάρτητες σωληνώσεις θα χρησιµοποιούνται για:
 Καλώδια µεταφοράς ισχυρών ρευµάτων
 Καλώδια µεταφοράς εντολών
 Καλώδια µεταφοράς σηµάτων οργάνων
 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισµού
Κάθε σωλήνας θα έχει ένα µέγιστο αριθµό (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου λειτουργίας.
3.11

ΡΕΥΜΑΤO∆ΟΤΕΣ

Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου ΣΟΥΚΟ, στεγανοί, δύο πόλων, τριών αγωγών
γειωµένου τύπου (φάση, ουδέτερος, γείωση), 16Α, 220 V, τoπoθετηµέvoι σε ύψος 1,00 µ.
από το τελικό δάπεδο και θα έχουν µεταλλικό χυτό κάλυµµα µε στεγανή φλάντζα και
ελατήριο επαναφοράς.
3.12

ΚΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

Τα κυτία διακλάδωσης θα είναι από σκληρό PVC για τις συνήθεις τοποθεσίες. Η ελάχιστη
διάσταση των κουτιών διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατος τους σε 70mm.
Για υγρές τοποθεσίες, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επικίνδυνες περιοχές, κλπ., τα κουτιά
θα είναι µεταλλικά χυτά.
Κάθε κουτί θα έχει επαρκείς διαστάσεις για τα προβλεπόµενα καλώδια. Στις υγρές και
εξωτερικές τοποθεσίες τα κουτιά θα έχουν στεγαvoπoιητική φλάντζα.
Τα κουτιά θα στερεώνονται µε βίδες και παξιµάδια, µε εκτονωτικά βύσµατα σε τσιµέντο ή
τσιµεvτόλιθo, µε χιαστί µπουλόνια σε κοίλους κτιστούς τοίχους και µε βίδες αγκίστρου σε
µεταλλικές επιφάνειες.
3.13

ΚΑΝΟΝΕΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ

Τόξα και ακτίνες καµπυλότητας
Τα τόξα θα πραγµατοποιούνται µε τρόπο που να µην παραµορφώνουν τη διάµετρο του
σωλήνα ή να δηµιουργούν ραγίσµατα.
Οι ακτίνες καµπυλότητας για σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων δίνονται παρακάτω :
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∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΑΚΤΙΝΑ (mm)

1/2"

100

3/4"

125

1"

150

1 1/2"

250

2"

300

3"

460

4"

600

Τα τόξα (καµπύλες) θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά εν
µηχανές σύµπτυξης εφοδιασµένες µε µήτρες

ψυχρώ

µε

κατάλληλες

Συντελεστής Πλήρωσης σωλήνα όδευσης
Η διατοµή του σωλήνα µέσα στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν καλώδια προβλέπεται
να είναι το ελάχιστο 30% µεγαλύτερη από την συνολική διατοµή των συγκεκριµένων
καλωδίων .
Τα καλώδια ισχύος θα προστατευθούν µηχανικά µε την τοποθέτηση τους σε υδραυλικούς
πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες, µε επαρκές µήκος. Αυτοί θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 34 φορές πάνω από τη διάµετρο του καλωδίου.
Συγκεκριµένα:
Καλώδια

Σωλήνας

3x1.5 mm

Φ 13.5mm

3x2.5 mm, 5x1.5 mm

Φ 16 mm

3x4 mm, 5x2.5 mm

Φ 21 η Φ 23mm

3x6 mm, 5x4 mm

Φ 21 η Φ 23mm

3x10 mm, 5x6 mm

Φ 29mm

3x16 mm, 5x10 mm

Φ 36mm

Παραλληλία Σωληνώσεων και Σύνδεσµοι
Τα διαστήµατα µεταξύ παράλληλων σωληνώσεων, προβλέπεται να είναι σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα (διαστάσεις σε mm):
∆ιάµετρος σωλήνα

1/2"- 3/4"

1"

1 1/2" -2"

3"

4"

1/2"- 3/4"

90

105

110

125

155

1"

105

105

115

140

185
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1 1/2" -2"

110

115

140

165

200

3"

125

140

165

185

230

4"

155

185

200

230

230

Οι σύνδεσµοι µε συνδετικό κρίκο, ή ένωση τριών τεµαχίων, επί των παραλλήλων σωλήνων
θα είναι ευθυγραµµισµένες έτσι ώστε να υπάρχει ο χώρος για µια εύκολη συναρµολόγηση ή
αποσυναρµολόγηση.
∆εν θα υπάρχουν µεταξύ σωλήνων καλώδια απροστάτευτα.
Στηρίγµατα των Σωλήνων
Οι σωλήνες προβλέπεται να είναι τοποθετηµένοι πάνω σε φυσικά ή τεχνητά στηρίγµατα.
Πάνω στο στήριγµα θα συγκολληθεί ή θα τοποθετηθεί µε µπουλόνια το υλικό στήριξης του
σωλήνα.
Η σταθεροποίηση του σωλήνα θα περιλαµβάνει ένα στήριγµα σχήµατος "U"
θα προβλέπονται σηµεία στήριξης σε απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από το κάθε
κουτί, σύνδεση ή τελική συσκευή. Κατά µήκος της σωλήνωσης η µέγιστη απόσταση µεταξύ
δύο σηµείων σταθεροποίησης δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 µέτρα.
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4.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ – ∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

4.1

ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιµoπoιηθoύv για εντάσεις µέχρι 100Α (εκτός αν σηµειώνεται
διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι συvτηκτικές από πορσελάνη σύµφωνα µε τους
Γερµανικούς Καvovισµoύς DIN 49360 και VDE 0635.
4.2

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιµoπoιηθoύv για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι
σύµφορες µε τους Γερµανικούς Καvovισµoύς DIN 43620 και µεγέθους I για ονοµαστικές
εντάσεις από 125Α µέχρι 200Α.
4.3

ΡΑΓO∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ

Οι ραγoδιακόπτες µovoπoλικoί, διπολικοί ή τριπoλικoί (400/230V, 50 ΗΖ) θα έχουν εξωτερική
µορφή όµοια µε αυτή των µικρoαυτoµάτωv του τύπου "L" της παρακάτω παραγράφου. Η
στερέωσή τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι
ραγoδιακόπτες θα χρησιµoπoιηθoύv σαν διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους
πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής
εντάσεως 16Α και 25Α. Το κέλυφος των ραγoδιακoπτώv θα είναι από συνθετική ύλη
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες.
4.4

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "PACCO"

Οι γενικοί ή µερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερµαρίου ή τύπου πεδίου µε ένταση 40Α,
63Α, και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου "PACCO". Οι διακόπτες αυτοί µovoπoλικoί,
διπολικοί, ή τριπoλικoί, σύµφωνα µε τα σχέδια θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50
ΗΖ και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 χειρισµών ζεύξεως ή αποζεύξεως και
ισχύ διακοπής ίση ή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους ένταση.
4.5

ΜΑΧΑΙΡΩΤOΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ

Οι διακόπτες µε ονοµαστική ένταση µεγαλύτερη από 100Α θα είτε µαχαιρωτoί, σύµφωνα µε
τους Γερµανικούς Καvovισµoύς VDE 0660, και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Ονοµαστική τάση: 500V (εναλλασσόµενη)
β) Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τη µελέτη
γ) Ισχύς ζεύξεως: Τουλάχιστον 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση
δ) ∆ύο θέσεων: κλειστός - ανοικτός
ε) ∆ιάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 30.000 χειρισµών
στ) Με δυνατότητα ακινητοποιήσεως στη θέση "ανοικτός" µε τη βοήθεια κατάλληλου κλειδιού
ή λουκέτου.
4.6

ΜΙΚΡOΑΥΤΟΜΑΤOΙ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙO∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ)

Οι µικρoαυτόµατoι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Καvovισµoύς VDE 0641 τύπου
"L" για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και τύπου "G" για τα κυκλώµατα µικρών
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κινητήρων. Οι µικρoαυτόµατoι θα έχουν ονοµαστική τάση 400V (εναλλασσόµενη), ισχύ
διακοπής τουλάχιστον 1,5 ΚΑ και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από
υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα
διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 3-5 φορές την ονοµαστική, για τους τύπους "L"
και 8-12 φορές την ονοµαστική για τους τύπου "G". Το πλάτος του καλύµµατός τους δε
πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενώ η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε
ειδικές ράγες µε τη βοήθεια καταλλήλου µανδάλου.
4.7

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δε θα πρέπει να µαυρίζουν από τη σύνεχε λειτουργία
τους και θα συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακιέρας) µε
τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα (εκτός αν
σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο επινικελωµένο πλαίσιο. Η
αλλαγή των λαµπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα
χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η µπροστινή µεταλλική πλάκα των πινάκων.
4.8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

Οι ηλεκτρονόµοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπoλικoί (σύµφωνα µε τα σχέδια)
ονοµαστικής τάσεως 400/230V. Το επιτρεπόµενο ρεύµα διαρροής θα είναι 30 mA.
4.9

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ (ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ)

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι ψηφιακά ή κινητού σιδήρου βιοµηχανικού τύπου, κατηγορία
1,5 σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Καvovισµoύς VDE 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη
τοποθέτηση σε τετράγωνη πλάκα πλευράς 144΄144 χιλ. Το πεδίο µετρήσεως των
παραπάνω οργάνων πρέπει v' αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης. Κάθε βολτόµετρο θα
είναι εφοδιασµένο και µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός, 3 φασικές τάσεις, 3 πολικές
τάσεις). Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µε τη βοήθεια καταλλήλων µετασχηµατιστών
εντάσεως ξηρού τύπου. Ο λογής µετασχηµατισµού πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια της
µελέτης.
4.10

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α)Τύπος διακόπτη: Τριπoλικός, ή τετραπoλικός διακόπτης (σύµφωνα µε τα σχέδια)
κατάλληλος για προστασία γραµµών µετασχηµατιστών, κινητήρων κλπ.)
β) Ονοµαστική τάση: 500 V η µεγαλύτερη για τριφασικό δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ.
γ) Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τη µελέτη, για θερµοκρασία περιβάλλοντος 35ο C.
δ) Ικανότητα διακοπής: σε ΚΑ συµµετρικού τριφασικού βραχυκυκλώµατος (RMS) µε
cosφ=0,25 σύµφωνα µε τη µελέτη.
ε) Ικανότητα ζεύξεως: ∆ιπλασία ή το πολύ ίση µε την ικανότητα διακοπής.
στ) Μηχανική αντοχή: Τουλάχιστον 20.000 χειρισµών ζεύξεως ή διακοπής.
ζ) Τρόπος χειρισµού: χειροκίνητος µε τη βοήθεια εξωτερικού µοχλού µε σαφή απτικό έλεγχο
της θέσεώς του και δυνατότητα ασφαλίσεως στη θέση "εκτός".

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΗM.doc

- 33 -

Ν5600a/5157/B10

η) Στοιχεία υπερφορτίσεως: Θερµικά ένα σε κάθε φάση ρυθµιζόµενα.
θ) Στοιχεία βραχυκυκλώσεως: Ηλεκτροµαγνητικά ένα σε κάθε φάση µε ρυθµιζόµενη χρονική
καθυστέρηση.
ι) Βοηθητικές επαφές: Σύµφωνα µε τη µελέτη ή σύµφωνα µε τις λοιπές απαιτήσεις.
ια) Ισχύοντες καvovισµoί: VDE 0660 και IEC 157-1.
ιβ) Ειδικές απαιτήσεις: Όταν οι αυτόµατοι διακόπτες θα χρησιµoπoιoύvται σα γενικοί
µετασχηµατιστών θα είναι εφοδιασµένοι, πέρα από τα παραπάνω, και µε στοιχεία ελλείψεως
τάσεως.
4.11

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΣΧΥΟΣ)

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι αυτόµατοι διακόπτες (CIRCUIT BREAKERS) χωρίς θερµικά
(κατά συνέπεια ισχύουν και γι' αυτούς όλα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο)
και µαγνητικά στοιχεία προστασίας. Η ικανότητα διακοπής τους σε συµµετρικό
βραχυκύκλωµα (RMS) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τις παρακάτω τιµές:
α) ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 63Α, 100Α και 160Α:10ΚΑ σε cosφ=0,3.
β) ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 250Α: 20ΚΑ σε cosφ=0,3
γ) ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 500Α: 30ΚΑ σε cosφ=0,25
δ) ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 630Α και πάνω: 50ΚΑ σε cosφ=0,25
4.12

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΛΜΙΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ (IMPULSE SWITCHES)

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι 16Α - 250 V (µε τάση τηλεχειρισµού 24 V)
λειτουργούντες σε ρευµατoπαθήσεις (IMPULSE SWITCH).
4.13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ (CONTACTORS)

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εvαλλασσoµέvoυ ρεύµατος 230V 50ΗΖ ονοµαστικής
εντάσεως σύµφωνα µε τα σχέδια. Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων αναφέρεται σε
φόρτιση AC3. Για την φόρτιση αυτή οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω
αποδόσεις για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς:
ΟΝΟΜΑΣΤIΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΦΟΡΤIΣΗ AC3 (400 V - 50ΗΖ)

9Α

4,0 KW

12Α

5,5 KW

16Α

7,5 KW

25Α

11,0 KW

40Α

18,5 KW

50Α

22,0 KW

63Α

30,0 KW

80Α

37,0 KW
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Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε 4 βοηθητικές επαφές (2 ηρεµίας και 2
εργασίας) εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.
Η τάση έλξεως του ηλεκτρονόµου θα πρέπει να είναι 0,75-1,1 της ονοµαστικής τάσεως ενώ η
τάση απoδιεγέρσεως 0,4-0,6 της ονοµαστικής.
Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους καvovισµoύς DIN 46199, VDE 0660/PART 1V
IEC 158.
4.14

ΤΡΙΠOΛΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ

Τα τριπoλικά θερµικά στοιχεία υπερεντάσεως θα είναι κατάλληλα για τη προστασία των
αντίστοιχων κινητήρων. Η περιοχή ρυθµίσεως αυτών θα είναι ρυθµιζόµενη. Τα θερµικά
στοιχεία θα είναι εφοδιασµένα µε διάταξη αντισταθµίσεως της θερµοκρασίας του
περιβάλλοντος.
4.15

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Οι διακόπτες αστέρα τριγώνου χρησιµoπoιoύvται για την εκκίνηση µεγάλων κινητήρων
βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε µειωµένο ρεύµα εκκινήσεως. Οι διακόπτες αστέρα - τριγώνου
θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρονόµους ισχύος (CONTACTORS) (∆ικτύoυ – τριγώvoυ αστέρα) και χρονοδιακόπτη µεταγωγής από τη θέση "αστέρα" στη θέση "τρίγωvo".
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5.

ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ – SOFT STARTERS

5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος ώστε να εκκινεί τον κινητήρα σε
ένα δοσµένο χρόνο σύµφωνα µε την απαίτηση σε ροπή και την ισχύ εξόδου του. Για την
αποφυγή οποιασδήποτε δυστοκίας ανάµεσα στον κινητήρα και τον εξοπλισµό ελέγχου, ο
Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ενσωµατωµένη (built in) θερµική προστασία για
κάθε κινητήρα.
5.2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Οµαλός Εκκινητής θα πρέπει να κατασκευάζεται από επώνυµο κατασκευαστή ο οποίος θα
είναι πιστοποιηµένος µε πιστοπιοητικό 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 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
ρεύµατος, είτε µε συνδυασµό και των δύο παραµέτρων.
5.3

ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο Ο/Ε θα πρέπει να πληροί τους ακόλουθους διεθνής κανονισµούς και συστάσεις
 IEC 947-4-2-1, για τον βιοµηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό
 IEC 1000-4-2/(tevel 3)
 IEC 1000-4-3/(level 3)
 IEC 1000-4-4/(level 4)
 IEC 1000-4-5/(level 3)
 IEC 1000-4-12/(level 3)
5.4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιµος για λειτουργία και για την πλειοψηφία των
εφαρµογών να µη χρειάζεται επιπλέον ρυθµίσεις στο χώρο εγκατάστασης
 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 έτσι ώστε για παράδειγµα
η πίεση του υγρού να µπορεί να ανιχνευτεί
 Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό βραχυκυκλωµένου
κλωβού κινητήρα στο ονοµαστικό του ρεύµα µε τεχνολογία έλεγχου ράµπας ροπής
(TCS), και περιορισµό του ρεύµατος µέχρι 5 φορές το ονοµαστικό
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 Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος να ανιχνεύει το ρεύµα του κινητήρα και να
παρουσιάζει τις ακόλουθες ράµπες επιτάχυνσης:
o

Σταθερής επιτάχυνσης

o

Γραµµική ράµπα ροπής

o

Γραµµική ράµπα τάσης

 Εκτός περιπτώσεων ειδικών εφαρµογών ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιµος για
χρήση για standard duty εφαρµογές µε περιορισµό του ρεύµατος στις 4 φορές το
ονοµαστικό ρεύµα και µε ράµπα ροπής διάρκειας 10 sec
 Για ιδιαίτερες εφαρµογές θα πρέπει να είναι δυνατό να εκκινεί τον κινητήρα σε ένα
προρυθµισµένο από το χρήστη χρόνο
 ∆υνατότητα λειτουργίας µέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by- pass). Ο
µικροεπεξεργαστής θα ρυθµίζει τη λειτουργία του ρελέ γεφύρωσης µέσω ενός ρελέ
εξόδου. Αυτό θα γίνεται µε την ολοκλήρωση της ράµπας επιτάχυνσης, ενώ θα
διακόπτεται κατά την έναρξη της ράµπας επιβράδυνσης ή τους άλλους τρόπους
σταµατήµατος
 Θα πρέπει ο Ο/Ε να είναι ικανός για 3 µεθόδους σταµατήµατος ώστε vu ταιριάζει µε
την εκάστοτε εφαρµογή
o

Ελεύθερο σταµάτηµα

o

Σταµάτηµα µε έλεγχο ράµπας ροπής

o

Αυτόµατο σταµάτηµα µε έλεγχο ροής (breaking)

 Σε εφαρµογές όπου χρειάζεται η ράµπα ροπής να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης
από 0.5 σε 60 sec
 Ειδικότερα για εφαρµογές αντλιών ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα γραµµικής
ράµπας επιβράδυνσης για την αποφυγή υδραυλικού πλήγµατος. Σ αυτή τη
περίπτωση η επιβράδυνση θα πρέπει να είναι σταθερή, ανεξαρτήτως του φορτίου της
αντλίας και χωρίς την ανάγκη ακριβής ρύθµισης
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

5.5

Θερµοκρασία
 Για να προστατεύσει τον κινητήρα και τον ίδιο από υπερθέρµανση 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
 Το σύστηµα λαµβάνει υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα . ή εκείνο που
ρυθµίζει ο χρήστης και την κατανάλωση ρεύµατος του κινητήρα ώστε να προβλέπει
τις θερµοκρασιακές συνθήκες
 Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη όταν η θερµοκρασία ξεπερνά τα ονοµαστικά
µεγέθη ενώ αν αυτή ανέβει και άλλο θα σταµατά τον κινητήρα
 Η πληροφορία της θερµοκρασίας θα µένει αποθηκευµένη στην µνήµη του Ο/Ε και δεν
θα χάνεται ακόµη και µετά από µια διακοπή στην τροφοδοσία
 Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατά να επανεκκινήσουµε τον κινητήρα µετά από
ένα σφάλµα υπερθέρµανσης πριν η θερµοκρασία του επιστρέψει σε αποδεκτές
συνθήκες
Ρεύµα
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 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 έχουµε by pass λειτουργία και
µετά την ράµπα επιτάχυνσης τίθεται εκτός µέσω ρελέ ο Ο/Ε
Επιπλέον προστασίες
 Απώλειας φάσης ή ανισοροπίας ανάµεσα στις φάσεις
 Αναστροφής φάσεων λόγω σφάλµατος
 Μόνωση
5.6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο Ο/Ε θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υποβιβασµό στις ακόλουθες συνθήκες:
 Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 0-40 C
 Υψόµετρο από το επίπεδο της θάλασσας: 1000m
 Σχετική υγρασία: 93 % (σύµφωνα µε IEC 68-2-3)
5.7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τάση τροφοδοσίας 380V - 15% έως 415V + 10% (400V). 60ΗΖ

Συχνότητα:50ΗΖ έως

 Είσοδοι / Έξοδοι
o

Λογικές Είσοδοι: 3 µε τα εξής χαρακτηριστικά(305 κΩ, 24V τροφοδοσία,
κατάσταση 0 όταν < 5V. κατάσταση 1 όταν > 11V

o

Λογικές έξοδοι: 2 (0V common, ελάχιστη τάση 10V, µέγιστη τάση 40V, µέγιστο
ρεύµα εξόδου 200mA.)

o

Έξοδοι ρελέ: 3 (R1 για ένδειξη κανονικής λειτουργίας. R2 για ένδειξη tou
τέλους της υκολουθείας εκκίνησης, R3 για ένδειξη τροφοδοσίας του κινητήρα
από τον Ο/Ε "run") .

o

Αναλογική έξοδος: 1 (0-20mA ή 4-20mA, 0-10V)

 Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται µε την αντίστοιχη οθόνη εµφάνισης .και αλλαγής
παραµέτρων LED για τοπικό έλεγχο µε 4 πλήκτρα
 Θα έχει τη δυνατότητα για επικοινωνία µε PLC µέσω όλων των γνωστών
πρωτοκόλλων
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6.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

Σε αυτή την παράγραφο προδιαγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής
των κινητήρων και των εκκιvητώv κινητήρων που λειτουργούν σε τάση έως 1000 V. Κάθε
υλικό, εργασία και δοκιµές πρέπει να ακoλoυθoύv τις αναγνωρισµένες προδιαγραφές και
κατά προτίµηση τις γερµανικές προδιαγραφές DIN, VDE όπως και της IEC:
 DIN 40050: Βαθµός προστασίας
 DIN 42673: Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα
 DIN 42678: Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων δακτυλίου
 DIN 42950: Τύποι κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών
 DIN 45665: Στάθµες δονήσεως περιστρεφόµενων ηλεκτρικών µηχανών
 VBE 0171: Αντιεκρηκτικά υλικά
 και τις αµερικανικές προδιαγραφές NEMA, A.I.E.E., A.S.A.
Οι κινητήρες θα διαθέτουν ένα πλήρες σύστηµα εκκινητή, αποτελούµενο από αυτόµατο
διακόπτη θερµοµαγνητικής προστασίας κινητήρων και ένα τηλεχειριζόµενο διακόπτη αέρος
(ρελέ) κατηγορίας AC3, µε δύο βοηθητικές επαφές τουλάχιστον. Κάθε εκκινητής θα
συνοδεύεται από µία ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και µία βλάβης.
Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη από 2,50 KW θα εκκινούν µέσω συστήµατος
αστέρος –τριγώνου ή άλλης διάταξης (soft starter – inverter).
Οι κινητήρες θα ελέγχονται µέσω τηλεχειριζοµένων διακοπτών (relays) .
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7.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

7.1

ΣΤΑΘΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι ελάχιστες απαιτούµενες µέσες στάθµες φωτισµού των διαφόρων χώρων είναι:
Γραφεία - εργαστήρια

500 lux

Αίθουσα ελέγχου

500 lux

Χώροι εργασίας και ασφάλειας, χώροι συνεργείων,

250 lux

χώροι παραγωγής ενέργειας
Χώροι υγιεινής, αποθήκες

250 lux

∆ιάδροµοι

150 lux

Λοιποί βοηθητικοί χώροι

150 lux

Χώροι
εκκένωσης
βυτιοφόρων(σε
νυκτερινής εργασίας) γενικός φωτισµός

περίπτωση 80 lux

Χώροι δεξαµενών, χώροι εργασίας γενικός φωτισµός

20 lux

Αυλή - περιφράξεις

10 lux

Πλατείες και δρόµοι µεγάλης κυκλοφορίας

20 lux

∆ρόµοι µικρής κυκλοφορίας

15 lux

7.2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Σε όλους τους χώρους µε πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα στεγανά:
προστασίας IP 55.
Στους χώρους µε πιθανή παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα
αντιεκρηκτικού τύπου, προστασίας IP 55.
7.3

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους θα προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας,
µε διάταξη αυτοµάτου εναύσεως σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος και διάταξη
αυτοµάτου φορτίσεως των συσσωρευτών µε ενδεικτική λυχνία.
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Ο φωτισµός ασφαλείας γίνεται µε αυτόνοµα φωτιστικά, που τροφοδοτούνται από την ∆ΕΗ
και εξασφαλίζουν σε όλα τα σηµεία των οδεύσεων διαφυγής ελάχιστη ένταση φωτισµού 15
lux.
Η διακοπή του φωτισµού, στην διάρκεια της αλλαγής από µία ενέργεια σε άλλη, δεν
υπερβαίνει τα 10 sec.
Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας, διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 90 λεπτά σε
περίπτωση διακοπής.
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8.

ΓΕΙΩΣΕΙΣ

8.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η κατασκευή της κεντρικής γείωσης στα αντλιοστάσια µεταφοράς λυµάτων θα γίνει µε τη
χρήση θεµελιακής γείωσης (ΕΛΟΤ Η384). Η θεµελιακή γείωση θα εφαρµοστεί υποχρεωτικά
παντού ώστε όλα τα µεταλλικά µέρη να συνδεθούν σε αυτή για την προστασία του
προσωπικού. Όπου χρειάζεται (περιγράφεται παρακάτω) θα χρησιµοποιηθούν και τρίγωνα
γείωσης.
Αν η θεµελιακή γείωση δεν επαρκεί σύµφωνα µε την γνώµη της ∆ΕΗ θα προστεθούν
τρίγωνα γείωσης µέχρι την επίτευξη της επιθυµητής αντίστασης (Αντίσταση γείωσης < 1 Ω).
Γειώσεις θα τοποθετηθούν σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και όλες τις µεταλλικές µάζες
που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τον άνθρωπο.
Πιο συγκεκριµένα θα γειωθούν :
 Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες και υποπίνακες
 Όλοι οι µεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο ελέγχου και κτίριο
τροφοδοσιών.
 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές φωτισµού και κίνησης
 Πλαίσια κονσόλες, σκελετοί µηχανών, σωληνώσεις κ.λ.π.
 Μεγάλοι οργανισµοί από οπλισµένο σκυρόδερµα
 Το Η/Ζ
 Η περιµετρική περίφραξη της εγκατάστασης
 Οι πυλώνες φωτισµού
 Οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή µεταλλική µάζα που δεν αναφέρεται παραπάνω αλλά
µπορεί να έρθει σε επαφή µε άνθρωπο
8.2

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ

Η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή που ορίζει η ∆ΕΗ (1 Ω). Αν
µε τη χρήση της θεµελιακής δε καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί τέτοια τιµή, τότε
προστίθενται ηλεκτρόδια γείωσης σε διάταξη τριγώνου όπως αυτό περιγράφεται
παρακάτω ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή τιµή.
8.3

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Η θεµελιακή γείωση θα κατασκευαστεί στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόµενων κτιρίων,
υπό µορφή κλειστού δακτυλίου στην περίµετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της θεµελιακής
γειώσεως θα γίνει σύµφωνα µε το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185 (ΦΕΚ 1525/31-12-73).
Η θεµελιακή γείωση αποτελείται από µια ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη
διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 30Χ3,5 mm = 105 mm2 σε όλα τα αντλιοστάσια µεταφοράς,
ενσωµατωµένη στο γκρό µπετόν κάτω από τις περιµετρικές πεδιλοδοκούς και τον αρµό των
θεµελίων.
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Χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα είναι και όλα τα ειδικά τεµάχια κατασκευής της
θεµελιακής γείωσης, ήτοι:
 οι ορθοστάτες ή στηρίγµατα ταινίας
 οι σύνδεσµοι διακλαδώσεων ή κατά µήκος συνδέσεων
 οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού
 οι συνδετήρες ταινίας και οπλισµού θεµελίων
Η τοποθέτηση της ταινίας θα γίνει κατακόρυφα, ώστε η µεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι
κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας θα γίνει µε ειδικά στηρίγµατα
(ορθοστάτες) που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών θα
τοποθετηθεί στρώµα σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει
µηδενική διάβρωση, µηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως.
Όσον αφορά τις συνδέσεις µεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνουν
µε ειδικά τεµάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιµη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής
πρέπει εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέµατος θα γεφυρωθούν τα τµήµατα της θεµελιακής
γείωσης µε κατάλληλα διαστολακά ελάσµατα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιµη
συνέχεια. Οι διακλαδώσεις ή κατά µήκος συνδέσεις αυτής θα γίνουν µε µηχανικό σύνδεσµο
(σφικτήρα).
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει µόνωση κατά της υγρασίας, πρέπει το ηλεκτρόδιο να
τοποθετηθεί προς την πλευρά του εδάφους. Για µεγάλες διαστάσεις των κτιρίων (>10 m), θα
πραγµατοποιηθούν εγκάρσιες συνδέσεις του περιµετρικού γειωτή έτσι ώστε κανένα σηµείο
του υπογείου να µην απέχει πάνω από 10 m από τον γειωτή. Ο θεµελιακός γειωτής θα
περιβάλλεται παντού από δονηµένο σκυρόδεµα. Πρόκειται να συνδεθεί στον γειωτή ο
οπλισµός του σκυροδέµατος του κτιρίου.
Το µέρος του γειωτή ή της σύνδεσης που βγαίνει από το έδαφος µονώνεται κατά της
υγρασίας µε πίσσα ή άλλα µονωτικά και µάλιστα 30 cm µέσα και 30 cm έξω από το έδαφος.
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και µεταλλικές µάζες που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τον
άνθρωπο προβλέπεται να είναι γειωµένες.
Ποιο συγκεκριµένα θα γειωθούν:
 Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσης (συµπεριλαµβανοµένου του
µεταλλικού ερµαρίου που περιέχει τον πίνακα)
 Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες (σχάρες, ιστοί, κάγκελα κ.α.)
 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (αντλίες κ.α.)
 Πλαίσια, πίνακες, σκελετοί µηχανών, σωληνώσεις κ.λ.π.
 Οι πυλώνες φωτισµού
 Οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή µεταλλική µάζα που δεν αναφέρεται παραπάνω αλλά
µπορεί να έρθει σε επαφή µε άνθρωπο.
8.4

ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι γυµνοί αγωγοί γειώσεως που θα χρησιµοποιηθούν είναι κατασκευασµένοι από χαλκό
γειώσεων µε αγωγιµότητα 98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό και είναι πολύκλωνοι.
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Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων είναι µεµονωµένοι αγωγοί της αυτής µόνωσης
και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος.
Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως µε τις ράβδους γειώσεως είναι ορειχάλκινοι τύπου
ασφαλείας και κατασκευασµένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους
γειώσεως.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 21 του Κ.Ε.Η.Ε. (Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων) η διατοµή των αγωγών γείωσης, εφ' όσον οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν
διατοµή µικρότερη από 16 mm2, είναι της αυτής διατοµής. Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος
έχουν διατοµή 16 ως 35 mm2 , ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2 , ενώ, για διατοµές
αγωγών κυκλωµάτων µεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή
τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος.
Οι συνδέσεις µεταξύ των γυµνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή µε
θερµή συγκόλληση ή µε ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Η µέθοδος µε θερµή συγκόλληση
πραγµατοποιείται µε την τήξη των υπό σύνδεση αγωγών σε µία ενιαία µάζα και δεν θα γίνει
συγκόλληση των αγωγών µε λιωµένο µέταλλο. Για να γίνει η σύνδεση, χρησιµοποιείται ένα
ελαφρύ καλούπι από γραφίτη µέσα στο οποίο γίνεται η εξώθερµη αντίδραση της σύνδεσης.
Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης ρεύµατος µεγαλύτερου από το επιτρεπόµενο να
διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση δεν µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει
κάτω από τις πιο δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος.
Σε κάθε πίνακα θα "φθάνει" καλώδιο γείωσης παράλληλα µε το παροχικό καλώδιο το οποίο
θα συνδέεται µε την µπάρα γείωσης του πίνακα.
Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πεδίων Χ. Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης
κατάλληλης διατοµής προς κάθε σηµείο ρευµατοληψίας χωρίς να συνδέεται προς
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή σύστηµα ή τον ουδέτερο. Όλα τα µεταλλικά µέρη των
τοπικών πινάκων, συσκευών, µηχανηµάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωµάτων κτλ θα
γειωθούν επί του συστήµατος αυτού.
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, θα ενωθούν µε την γείωση µε αγωγό J1VV (NYY), σύµφωνα µε
το IEC 502, κατάλληλης διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δοµικά στοιχεία και τις υπαίθριες µεταλλικές
κατασκευές, θα τοποθετηθεί σε χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου µέχρι το φρεάτιο, όπου θα
συνδεθεί µε το ηλεκτρόδιο γείωσης.
Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (µπλεντάζ) θα χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η µεταλλική
συνέχεια των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχάρων κτλ
καθώς και στις συνδέσεις µεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις
συσκευές που υπόκεινται σε κραδασµούς ή διαστολές. Η πλεξίδα είναι από γυµνό
κασσιτεροµένο χαλκό, επίπεδη, πολύ εύκαµπτου τύπου. Οι συνδέσεις πραγµατοποιούνται
εξ' ολοκλήρου στον αέρα και το µήκος κυµαίνεται µεταξύ 50 cm - 20 cm.
Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δοµικών στοιχείων του έργου καθώς και τις
υπαίθριες µεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα κτλ), είναι J1VV (ΝΥΥ) διατοµής 35 mm2.
8.5

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Τα ηλεκτρόδια γειώσεως είναι από ράβδους Φ17Χ1500 mm E-Cu. Οι ράβδοι αποτελούνται
από χαλύβδινο πυρήνα µεγάλης µηχανικής αντοχής που θα περιβάλλεται από µανδύα από
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χαλκό. Η σύνδεση του χαλκού µε το χάλυβα θα γίνει ή µε ειδική χύτευση ή µε ηλεκτρολυτική
µέθοδο. Περαστός χιτώνας από χαλκό δεν θα χρησιµοποιηθεί πουθενά. Το πάχος του
χαλκού είναι 250µm. Οι ράβδοι µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους για σχηµατισµό
ηλεκτροδίων γειώσεως µε διπλάσιο ή τριπλάσιο µήκος.
8.6

ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Το τρίγωνο γείωσης θα είναι ισόπλευρο µήκους πλευράς 3m, µε ηλεκτρόδια γείωσης
χαλύβδινα επιχαλκωµένα διατοµής Φ17Χ1500mm πάχους επιχάλκωσης 250µm, τα οποία
συνδέονται µεταξύ τους µε χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατοµή 50mm2. Πάνω από κάθε
ηλεκτρόδιο θα υπάρχει φρεάτιο γείωσης 30Χ30Χ30cm εντός του οποίου θα γίνουν οι
κατάλληλες συνδέσεις µε τον χάλκινο αγωγό όπως φαίνεται και στο συνηµµένο
ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιµοποιηθεί τρίγωνο για
τη γείωση του ουδετέρου κόµβου του κάθε Η/Ζ. Το τρίγωνο προτείνεται να συνδεθεί µε τη
θεµελιακή του αντλιοστασίου ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστηµα.
8.7

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Ο σκοπός των ισοδυναµικών συνδέσεων είναι να µειώσουν τις διαφορές δυναµικού µεταξύ
των µεταλλικών µερών και εγκαταστάσεων στο εσωτερικό του υπό προστασία χώρου και να
µειώσουν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται κατά την άµεση ή έµµεση
κεραυνοπληξία, εντός αυτού.
Η εξίσωση δυναµικών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ανθρώπων και επιτυγχάνεται
µε συνδετήριους αγωγούς και συσκευές υπέρτασης, που συνδέουν το σύστηµα
αντικεραυνικής προστασίας µε τις µεταλλικές εγκαταστάσεις, τα άλλα αγώγιµα µέρη και τις
ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.
Λόγω του πλήθους των µεταλλικών κατασκευών, σε όλα τα αντλιοστάσια µεταφοράς
λυµάτων θα δηµιουργηθεί Συγκεντρωτικός ∆ακτύλιος Άµεσης Γείωσης όπως φαίνεται και στα
συννηµένα ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια. Θα χρησιµοποιηθεί ταινία Cu διαστάσεων κατ’
ελάχιστον 30X2 mm για όλα τα κτίρια.
Ο συγκεντρωτικός δακτύλιος άµεσης γείωσης συνδέεται µε τη θεµελιακή και χρησιµοποιείται
για τη γείωση όλων των µεταλλικών συσκευών (δικλείδες, πλαίσια, περιβλήµατα µηχανών,
πόρτες µεταλλικές κ.λ.π.) του χώρου.
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9.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

9.1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Θα χρησιµοποιηθεί παντού Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) τύπου κλωβού
Faraday.
Για την γενική µελέτη συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας που ακολουθεί, θα
χρησιµοποιηθούν τα κάτωθι ισχύοντα πρότυπα:
1. Ο γερµανικός κανονισµός VDE 0185/78 και για τα υλικά της αντικεραυνικής ο κανονισµός
DIN 48852
2. Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 ‘ Προστασία κατασκευών από κεραυνούς-Μέρος 1:
Γενικές αρχές’, το οποίο είναι τεχνικά ισοδύναµο µε το διεθνές πρότυπο IEC publication
1024-1 “Protection of structures against lightning, Part 1 : General principles”
3. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ENV 61024-1
4. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 ‘ Προστασία κατασκευών από κεραυνούς-Οδηγία Α : Εκτίµηση
κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήµατος αντικεραυνικής
προστασίας (ΣΑΠ) το οποίο βασίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC 61024-1-1 “Protection of
structures against lightning, Part 1: General principles - Section 1: Guide A : Selection of
protection levels for lightning protection systems”.
5. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 50164-1 : Lightning Protection Components (LPC)
6. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50164-2: Lightning Protection Components (LPC)
7. IEC 61024-1 (∆ιεθνείς)
8. IEC 61312-1
9.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΣΑΠ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ

Ένα τέτοιου τύπου ΣΑΠ αποτελείται βασικά από 3 µέρη:
1. Από τους «συλλεκτήριους αγωγούς», δηλαδή το πλέγµα των αγωγών που χρησιµεύει στο
να προσελκύει τους κεραυνούς που τυχόν κατεβαίνουν προς αυτό και βρίσκεται φυσικά στην
οροφή του οικοδοµήµατος.
2. Από τους «αγωγούς καθόδου», αυτούς δηλαδή που συνδέουν τους συλλεκτήριους
αγωγούς µε τη γη κατεβαίνοντας κατά µήκος των τοίχων.
3. Το «σύστηµα γείωσης».
Συλλεκτήριοι αγωγοί:
Όσο πιο πυκνό είναι το πλέγµα, τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται. Στον παρακάτω
πίνακα δίδεται το άνοιγµα των βρόγχων συναρτήσει της επιλεγόµενης στάθµης προστασίας.
Στάθµη προστασίας

∆ιαστάσεις βρόχων (m)

Ι

5
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Στάθµη προστασίας

∆ιαστάσεις βρόχων (m)

ΙΙ

10

ΙΙΙ

15

ΙV

20

Ο αγωγός χαλκού έχει εφαρµογή σε όλες τις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας
παρέχοντας µεγαλύτερη µακροζωία στο σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας.
Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα είναι στρογγυλοί χάλκινοι κατ’ ελάχιστον Φ8mm.
Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή
κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα µετά, µε κατάλληλα στηρίγµατα
κατασκευασµένα κατά DIN. Η επιλογή του υλικού των στηριγµάτων πρέπει να είναι ίδιο µε
εκείνο του αγωγού προκειµένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόµενα, διότι σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγµα. Η ανωτέρω αρχή
βρίσκει εφαρµογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Θα πρέπει να
αποφεύγονται όσα για την στήριξή τους απαιτείται το άνοιγµα οπής. Εάν παρ’ όλα αυτά
απαιτηθεί το άνοιγµα οπής θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αποκατάστασης της
στεγανότητας εκεί όπου τοποθετήθηκε το στήριγµα.
Κάθε 20m περίπου ευθείας αγωγού καθώς επίσης σε κάθε διασταύρωση αγωγών,
τοποθετείται συστολοδιαστολικό. Οτιδήποτε αγώγιµο υπερβαίνει τη σκεπή θα πρέπει να
συνδέεται αγώγιµα µε το συλλεκτήριο αγωγό µέσω κατάλληλων συνδέσµων και µέσω
κατάλληλων περιλαίµιων.
Στην περίπτωση προεξεχόντων µη αγώγιµων κατασκευών (καµινάδες, σωλήνες από PVC,
δώµα κ.λ.π) είτε τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών η οποία γεφυρώνεται µε
το κύριο συλλεκτήριο σύστηµα, µέσω αγωγού ιδίων διαστάσεων και υλικού µε τους αγωγούς
του κύριου συλλεκτηρίου συστήµατος, είτε δηµιουργούνται βρόχοι οι οποίοι µέσω
τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου συνδέονται µε το κύριο συλλεκτήριο σύστηµα επίσης.
Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση εξαρτηµάτων του ιδίου υλικού, για την αποφυγή
ηλεκτροχηµικής διάβρωσης θα πρέπει να παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή Cupal ή
αντίστοιχη µεταξύ διαφορετικών υλικών πχ χάλκινων και επιψευδαργυρωµένων.
Οτιδήποτε αγώγιµο υπάρχει στην επιφάνεια της στέγης (κλιµατιστικές µονάδες, πύργος
ψύξης, σωληνώσεις κ.τ.λ) συνδέονται στο συλλεκτήριο σύστηµα εάν ισχύει µία από τις
συνθήκες:
 Προεξέχουν από την προστατευµένη περιοχή ≥ 30 cm.
 Περικλείουν µία επιφάνεια 1 m² ή έχουν µήκος ≥ 2 m
 Μεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές
Αγωγοί καθόδου
Θα χρησιµοποιηθούν χάλκινοι αγωγοί Cu Φ8mm.
Οι αγωγοί καθόδου πρέπει να είναι ευθείς και κατακόρυφοι, και τοποθετούνται περιµετρικά
στις εξωτερικές παράπλευρες επιφάνειες του κτιρίου σε µέση απόσταση που δίδεται στον
παρακάτω πίνακα, ανάλογα µε την κατάταξη της στάθµης προστασίας της κατασκευής.
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Οι αγωγοί καθόδου δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε οριζόντιες ή κατακόρυφες υδρορροές
ακόµα και αν καλύπτονται µε µονωτικό υλικό. Πρέπει να έχουµε περισσότερους του ενός
αγωγούς καθόδου επειδή σε τυχόν διακοπή του ενός δε κινδυνεύει να αποσυνδεθεί το
συλλεκτήριο σύστηµα από το σύστηµα γείωσης. Ταυτόχρονα, συµβάλλουν και στην
πύκνωση του συλλεκτήριου πλέγµατος. Η χρήση πολλών αγωγών καθόδου βοηθάει στον
καλύτερο καταµερισµό του κεραυνικού ρεύµατος, µειώνει τον κίνδυνο δηµιουργίας
ηλεκτρικών τόξων ενώ παράλληλα ελαττώνει την επίδραση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου
στο εσωτερικό της κατασκευής που οφείλεται στην ένταση του κεραυνού. Γι’ αυτό και η IEC
61024-1 υπαγορεύει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου.
Η σύνδεση των αγωγών καθόδου µεταξύ τους στο επίπεδο του εδάφους (κοντά στη γείωση)
διευκολύνει την ισοµερή κατανοµή του κεραυνικού ρεύµατος ανεξάρτητα από το σηµείο
κεραυνικού πλήγµατος στην κατασκευή. Σηµαντικό είναι επίσης να απέχουν πάνω από 0,5 m
από πόρτες και παράθυρα και πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις
γωνίες του κτίσµατος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η εγκατάσταση των αγωγών καθόδου εξωτερικά της κατασκευής
µπορεί να ενέχει κινδύνους για τη ζωή, ακόµη και αν έχει πραγµατοποιηθεί βάση των
ανωτέρω απαιτήσεων. Οι κίνδυνοι οφείλονται στην ανάπτυξη βηµατικών τάσεων και τάσεων
επαφής κατά τη διάρκεια κεραυνικού πλήγµατος.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3 οι κίνδυνοι µειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο
εφόσον ισχύει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 Οι αγωγοί καθόδου περιβάλλονται µε µονωτικό µε ικανότητα τουλάχιστον 100kV υπό
κρουστική τάση 1.2/50µs
 Η ειδική αντίσταση του υλικού επίστρωσης µεταξύ του ηλεκτροδίου γείωσης και της
επιφάνειας του εδάφους για πάχος περίπου 10cm και σε ακτίνα περίπου 3m από τον
αγωγό καθόδου έχει τιµή µεγαλύτερη των 5000Ωm
 Ο χώρος γύρω από τον αγωγό καθόδου έχει ισοδυναµική γείωση (εγκατάσταση
ηλεκτροδίου γείωσης µορφής πυκνού πλέγµατος διαστάσεων 5x5cm)
Στην περίπτωση µας οι αγωγοί καθόδου θα περιβάλλονται µε το µονωτικό που περιγράφεται
στη συνθήκη 1.
Μέση απόσταση αγωγών καθόδου
ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

Ι

10m

ΙΙ

15m

ΙΙΙ

20m

ΙV

25m

Οι αγωγοί καθόδου που χρησιµοποιούνται είναι ιδίου υλικού µε τους αγωγούς του
συλλεκτηρίου. Η στήριξη των αγωγών καθόδου γίνεται κατά ανάλογο τρόπο µε την στήριξη
των αγωγών του συλλεκτηρίου. Ένα έως δύο µέτρα περίπου πριν από την είσοδο του
αγωγού καθόδου στο έδαφος τοποθετείται λυόµενος σύνδεσµος που σκοπό έχει τον
διαχωρισµό του συλλεκτηρίου συστήµατος και των αγωγών καθόδου από το σύστηµα
γείωσης, για την µέτρηση του τελευταίου και την συντήρηση γενικώς του ΣΑΠ. Στις
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περιπτώσεις όπου θέλουµε να προστατεύσουµε τον αγωγό καθόδου από µηχανικές
καταπονήσεις, αντί του λυόµενου συνδέσµου τοποθετούµε προστατευτικό αγωγό διαµέτρου
Φ16mm χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο ή χάλκινο. Η χρησιµοποίηση ως µηχανική
προστασία σωλήνας πλαστικής ή µεταλλικής δεν ενδείκνυται, διότι δεν επιτρέπει τον οπτικό
έλεγχο του αγωγού της καθόδου. Άλλη δυνατότητα προστασίας από µηχανικές καταπονήσεις
του αγωγού καθόδου είναι η τοποθέτηση αντί του προστατευτικού αγωγού ταινίας
30x3,5mm2 και χρησιµοποίηση λυόµενου συνδέσµου. Κατά την είσοδο των αγωγών στο
έδαφος θα πρέπει να επενδύονται µε αντιδιαβρωτική ταινία 20-30 cm πριν και µετά την
είσοδό τους στο έδαφος, προς αποφυγή της διάβρωσης των αγωγών σε εκείνο το σηµείο.
Κατά ανάλογο τρόπο ενεργούµε γενικώς όταν αγωγοί αλλάζουν µέσο όπως για παράδειγµα
από το µπετόν στο έδαφος. Για την αποφυγή της ηλεκτροχηµικής διάβρωσης ισχύουν τα ίδια
που αναφέρονται στην παράγραφο του συλλεκτηρίου συστήµατος.
Σύστηµα γείωσης
Για τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας σε κάθε κτίριο θα χρησιµοποιηθούν αναµονές
από την θεµελιακή του εκάστοτε κτιρίου. Κάθε αγωγός καθόδου θα διαθέτει τη δική του
αναµονή από τη θεµελιακή µε την οποία θα συνδέεται.
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10.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

10.1

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από δύο τµήµατα:
α) το Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας που περιγράφηκε παραπάνω και
β) το Εσωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας.
Το Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας, παρέχει προστασία στο κτίριο ως
οικοδοµή κι όχι ως λειτουργικό σύστηµα. ∆ηλαδή τα ηλεκτροµηχανολογικά των
εγκαταστάσεων ενδέχεται να µην προστατεύονται επαρκώς σε περίπτωση άµεσου
κεραυνικού πλήγµατος, παρά την ύπαρξη Εξωτερικής Αντικεραυνικής Προστασίας, εάν αυτή
δεν συνοδεύεται από την Εσωτερική Αντικεραυνική Προστασία.
10.2

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο περί γείωσης
10.3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Θα τοποθετηθούν οι παρακάτω απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων:
 Στην άφιξη όλων των πινάκων θα τοποθετηθεί απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ1+2
 Στην άφιξη όλων των υποπινάκων των παραπάνω πινάκων θα τοποθετηθεί
απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ2
 Το τηλεφωνικό κέντρο θα προστατευτεί µε τη χρήση απαγωγέα υπερτάσεων
γραµµών data και τηλεφώνου
 Τα PLC των εγκαταστάσεων θα προστατευτούν από υπερτάσεις κατά την
τροφοδοσία τους.
 Αντικεραυνική προστασία θα έχουν και τα διάφορα όργανα µέτρησης τόσο στην
γραµµή τροφοδότησης όσο και σηµάτων στην αναχώρηση και την άφιξη τους, ώστε
να προστατεύεται και το όργανο και η θύρα του PLC
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11.

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

11.1

ΓΕΝΙΚΑ

Το προσφερόµενο σύστηµα θα είναι βιοµηχανικού τύπου και θα παρέχει λειτουργίες
ασύρµατης µετάδοσης (GSM) και ελέγχου σε αντλιοστάσια (ΤΣΕ - Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου).
Μέσω των ψηφιακών εισόδων και εξόδων της κάθε τοπικής µονάδας αυτοµατισµού γίνεται ο
τοπικός έλεγχος και η παρακολούθηση, ενώ όλα τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσω της
σειριακής θύρας στο προσφερόµενο modem που αναλαµβάνει την ασύρµατη επικοινωνία µε
τον κεντρικό σταθµό ελέγχου. Ο ΚΣΕ θα εγκατασταθεί από άλλη εργολαβία στο Κέντρο
Ελέγχου της ΕΕΛ.
Το κρίσιµο µέγεθος στην φιλοσοφία και το σενάριο λειτουργίας του όλου συστήµατος είναι η
στάθµη και των δεξαµενών, η µέτρηση της οποίας θα γίνεται από αντίστοιχο αναλογικό
αισθητήριο καθώς θα υπάρχουν και για εφεδρεία φλοτέρ.
Τα δεδοµένα θα συλλέγονται από τοπικές µονάδες αυτοµατισµού (σε κάθε ΤΣΕ) και θα
µεταφέρονται στο κεντρικό σταθµό ελέγχου (ΚΣΕ) ασύρµατα µέσω των modem που θα είναι
εγκατεστηµένα τόσο σε κάθε ΤΣΕ όσο και στον ΚΣΕ .
Το SCADA λογισµικό που θα προσφερθεί, µέσω αυτού ο χρήστης θα µπορεί να
παρακολουθεί και να ελέγχει όλη τη διεργασία. Επίσης θα µπορεί να θέτει τα όρια στα οποία
υφίστανται τα alarms, τα οποία θα τα παρακολουθεί στην οθόνη του Η/Υ και θα έχει την
δυνατότητα ανάκτησης ιστορικού των συµβάντων. Ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να
παρακολουθεί σε γράφηµα τις υπό µέτρηση µεταβλητές, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα για αποθήκευση καταγραφή των µετρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα
τηλεδιαχείρισης των αντλιοστασίων από το κέντρο ελέγχου έτσι ώστε να είναι δυνατή η
εποπτεία του αντλιοστασίου σε πραγµατικό χρόνο, η αποµακρυσµένη εκκίνηση ή στάση
αντλίας, η αλλαγή κατάστασης αντλίας καθώς και η αλλαγή παραµέτρων του ΤΣΕ. Επίσης,
θα πρέπει να έχει την δυνατότητα µε απλούς χειρισµούς, της προσθήκης νέων µελλοντικών
σταθµών στο σύστηµα.
Τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συνιστωσών του συνολικού συστήµατος
περιγράφονται παρακάτω.
11.2

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ)

Θα είναι εξοπλισµένος µε Μονάδα Ελέγχου (ΜΕΛ), η οποία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται
τις πληροφορίες από τις διατάξεις πεδίου.
Η ΜΕΛ πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται µε διατάξεις πεδίου, όπως διάταξη
µέτρησης στάθµης (τύπου υπερήχων µε αναλογικό σήµα εξόδου 4 - 20mA) και µε άλλες
κατάλληλες διατάξεις προστασίας των αντλητικών συγκροτηµάτων (ύπαρξη υγρασίας στο
λάδι, υπερθέρµανση κ.λπ.), από τις οποίες λαµβάνει ψηφιακά σήµατα, τα οποία
επεξεργάζεται και τα αξιοποιεί, ώστε να ελέγχεται και να επιτηρείται η λειτουργία του
αντλιοστασίου.
Η ΜΕΛ πρέπει να έχει display, πληκτρολόγιο, µιµικό διάγραµµα του θαλάµου του
αντλιοστασίου, ενδεικτικά LED λειτουργίας, σφάλµατος κτλ.
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Η ΜΕΛ πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε το κατάλληλο έτοιµο λογισµικό πλήρως
παραµετροποιήσιµο και οι παράµετροι µε εύκολο τρόπο να µπορούν να τροποποιηθούν από
τον χρήστη, µέσω των πλήκτρων που φέρει στη πρόσοψη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης
καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του αντλιοστασίου. Η ΜΕΛ πρέπει να εξασφαλίζει την
αυτόµατη λειτουργία και κυκλική εναλλαγή των αντλιών, την καταγραφή βλαβών,
επεξεργασία συναγερµών, καθώς και να έχει δυνατότητα τηλεπρογραµµατισµού από το ΚΣΕ.
Η λειτουργία της όλης εγκατάστασης που η ΜΕΛ επιτηρεί και ελέγχει θα είναι δυνατόν να
επιλέγεται, µέσω επιλογικού διακόπτη τριών θέσεων (Hand - O - Auto) εάν θα γίνεται
αυτόµατα (Auto) από την ΜΕΛ, µε βάση τον κατάλληλο προγραµµατισµό της, ή χειροκίνητα
(Hand).
Στην αυτόµατη λειτουργία της εγκατάστασης, η ΜΕΛ ελέγχει την λειτουργία της µε βάση
κατάλληλο πρόγραµµα και συνεργαζόµενη µε τις διατάξεις πεδίου. Το επίπεδο της στάθµης
καθορίζει την εκκίνηση και στάση των αντλητικών συγκροτηµάτων.
Η ΜΕΛ πρέπει να µπορεί να ελέγξει εγκαταστάσεις µε µέχρι τέσσερα αντλητικά
συγκροτήµατα, να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί µε συστήµατα SCADA ή και µε
τερµατικές συσκευές (pagers, GSM/SMS). Πρέπει να ικανοποιεί τα πρότυπα για προστασία
κατά των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Η πρόσοψη της συσκευής θα φέρει πίνακα µε
επεξηγηµατικά σύµβολα (ΜΜΙ λειτουργίες).
Στην πρόσοψη πρέπει να υπάρχουν ενδεικτικά για την κατάσταση στην δεξαµενή των
αντλιών, τους σηµαντικούς συναγερµούς και την κατάσταση των αποµακρυσµένων
συνεργαζόµενων συσκευών. Επίσης, οθόνη LCD 2x20 χαρακτήρων µε λυχνία φωτισµού και
πλήκτρα για ρυθµίσεις σε συνεργασία µε το κατάλληλο λογισµικό.
Η συσκευή πρέπει να ικανοποιεί τα πρότυπα κατά ΕΝ 61000-6-3 (EMC emission Standard),
EN 61000-6-2 (EMC immunity Standard), EN 61010-1 (LVD electrical safety), C22.2 No. 1495 (CSA).
Η πρόσοψη του ΤΣΕ που θα τοποθετηθεί στην πόρτα του πίνακα πρέπει να εξασφαλίζει
βαθµό στεγανότητας τουλάχιστον IP 65. Η µονάδα εισόδων εξόδων πρέπει να είναι τύπου
ράγας και να εξασφαλίζει βαθµό στεγανότητας IP 20.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΛ για εύρος θερµοκρασιών από -200C έως
+500C και υγρασίας 90% RH.
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επεξεργαστή 16 bit 32 MHz µε µνήµη Flash 128
Kb (Application Memory) και µνήµη Flash 128 Kb (System Memory) καθώς και µπαταρία
εφεδρείας µε Real time clock.
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 16 ψηφιακές εισόδους 6 ψηφιακές εξόδους
(Relay output) και 3 αναλογικές εισόδους για 4 ... 20 mA (δισύρµατη σύνδεση).
Η ΜΕΛ θα πρέπει µέσω µετασχηµατιστών έντασης να παρακολουθεί την λειτουργία των
αντλιών και να ενηµερώνει για ενδεχόµενη υπερφόρτιση (σε σχέση µε ονοµαστικές τιµές που
τίθενται από το χρήστη) καθώς και υποφόρτιση (σε ενδεχόµενο φραγής αγωγού του
αντλιοστασίου).
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα επικοινωνίας µε συστήµατα SCADA ή και µε
τερµατικές συσκευές (pagers, GSM/SMS). Επιπρόσθετα, η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µία
(1) θύρα σειριακής επικοινωνίας RS232.
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Για διασφάλιση της επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του
αντλιοστασίου θα πρέπει να προβλεφθεί συστοιχία µπαταριών έτσι ώστε να ειδοποιείται το
κέντρο ελέγχου ή και ο υπεύθυνος συντήρησης των αντλιοστασίων. Η ΜΕΛ πρέπει να
διασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτισης των µπαταριών.
Η τροφοδοσία της ΜΕΛ πρέπει να προστατεύεται στην είσοδό της από αντικεραυνικό
γραµµής για προστασία από κεραυνούς και υπερτάσεις. Η τροφοδοσία της πρέπει να γίνεται
απ’ ευθείας µε τάση τροφοδοσίας δικτύου 220-240V AC χωρίς την παρεµβολή τροφοδοτικών
ή µετασχηµατιστών.
Ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες και εντολές
 Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων (ON/OFF)
 Εντολή εκκίνησης / στάσης των αντλητικών συγκροτηµάτων (START/STOP)
 Θέση του επιλογικού διακόπτη του τρόπου λειτουργίας των αντλητικών
συγκροτηµάτων, δηλαδή στάση / αυτόµατη λειτουργία / χειροκίνητη λειτουργία
(OFF/AUTO/MANUAL)
 Βλάβη των αντλητικών συγκροτηµάτων
 Πληροφόρηση για την στάθµη στην δεξαµενή, από κατάλληλες διατάξεις επιτήρησης
και ελέγχου (όργανο µέτρησης στάθµης υδροστατικού τύπου, µε αναλογικό σήµα
εξόδου)
 Πληροφόρηση από τις διατάξεις προστασίας των αντλητικών συγκροτηµάτων
 Σήµατα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερµού
(alarms)
 Καταγραφή βλαβών µε διακριτές περιγραφές
 Καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων λειτουργίας
 ∆υνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) εφόσον συνδεθεί µε GSM
modem
 ∆υνατότητα αποµακρυσµένου χειρισµού και αλλαγής παραµέτρων
 Υπολογισµός παροχής αντλίας (µε ακρίβεια >80%)
 Υπολογισµός εισερχόµενης στο αντλιοστάσιο παροχής
 Ενηµέρωση υπερχείλισης και υπολογισµός ποσότητας υπερχείλισης
 Έλεγχος διακοπής ρεύµατος και χαµηλής τάσης από εφεδρικές συστοιχίες µπαταριών
 Μέτρηση ρεύµατος λειτουργίας αντλιών
 Χρόνος λειτουργίας των αντλιών και αριθµό εκκινήσεων.
11.3

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)

Η όλη εγκατάσταση θα ελέγχεται από έναν Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα
περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο hardware και το λογισµικό που απαιτείται.
Οι πληροφορίες θα συλλέγονται από τους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου (ΤΣΕ) που θα είναι
εξοπλισµένοι µε Μονάδες Ελέγχου (ΜΕΛ), οι οποίες θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τις
πληροφορίες από τις διατάξεις πεδίου και θα µεταφέρουν την πληροφόρηση στον ΚΣΕ.
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Η επικοινωνία θα γίνεται µε κατάλληλες συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας (GSM modems).
Οι συλλεγόµενες πληροφορίες στον ΚΣΕ επεξεργάζονται και αξιοποιούνται από λογισµικό
SCADA εγκαταστηµένο σε κατάλληλο Η/Υ. Ο ΚΣΕ διαθέτει και αυτός κατάλληλες
επικοινωνιακές διατάξεις για την επικοινωνία µε τις ΜΕΛ των ΤΣΕ.
Ο ΚΣΕ πρέπει να διαθέτει και διατάξεις καταγραφής συµβάντων ή και συναγερµών, αλλά και
εκτύπωσης αναφορών.
11.4

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ

 Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται από την µονάδα ελέγχου (ΜΕΛ), αλλά
και οι εντολές που πρέπει να είναι δυνατόν να δίδονται από αυτήν είναι:
 Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων (ON/OFF)
 Εντολή εκκίνησης / στάσης των αντλητικών συγκροτηµάτων (START/STOP)
 Θέση του επιλογικού διακόπτη του τρόπου λειτουργίας των αντλητικών
συγκροτηµάτων, δηλαδή στάση / αυτόµατη λειτουργία / χειροκίνητη λειτουργία
(OFF/AUTO/MANUAL)
 Βλάβη των αντλητικών συγκροτηµάτων
 Πληροφόρηση για την στάθµη στην δεξαµενή, από κατάλληλες διατάξεις επιτήρησης
και ελέγχου (όργανο µέτρησης στάθµης υδροστατικού τύπου, µε αναλογικό σήµα
εξόδου)
 Πληροφόρηση από τις διατάξεις προστασίας των αντλητικών συγκροτηµάτων
 Σήµατα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερµού
(alarms)
 Καταγραφή βλαβών µε διακριτές περιγραφές
 Καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων λειτουργίας
 ∆υνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) εφόσον συνδεθεί µε GSM
modem
 ∆υνατότητα αποµακρυσµένου χειρισµού του ΤΣΕ και αλλαγής παραµέτρων
 Καταγραφή και απεικόνιση παροχής αντλίας (µε ακρίβεια >80%)
 Καταγραφή και απεικόνιση εισερχόµενης στο αντλιοστάσιο παροχής
 Ενηµέρωση υπερχείλισης και υπολογισµός ποσότητας υπερχείλισης
 Καταγραφή και απεικόνιση ρεύµατος λειτουργίας αντλιών
 Καταγραφή χρόνου λειτουργίας των αντλιών και αριθµού εκκινήσεων.
11.5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η µονάδα ελέγχου (ΜΕΛ) πρέπει να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί µε συστήµατα
SCADA ή και µε τερµατικές συσκευές ( GSM/SMS).
Επιπρόσθετα, θα είναι εξοπλισµένη µε τουλάχιστον µία (1) θύρα σειριακής επικοινωνίας
RS232.
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11.6

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισµικό SCADA πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Το πρόγραµµα εφαρµογής (SCADA) θα επιτελεί την λειτουργία τηλε-ελέγχου και
τηλεχειρισµού του συστήµατος µέσω γλώσσας προγραµµατισµού 4ης γενιάς, απλής
στη χρήσης και µεγάλη γκάµα γραφικών. Ο χειρισµός του SCADA θα πρέπει να
γίνεται µε απλή χρήση του ποντικιού χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε χρήση
εντολών του λειτουργικού συστήµατος.
 Το SCADA πρέπει να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και να µπορεί να επικοινωνεί µε
διάφορους λογικούς ελεγκτές. Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων είτε
πραγµατικού χρόνου είτε ιστορικών γραφικών παραστάσεων όπως και αυτόµατη
καταγραφή των τρεχόντων συναγερµών και απεικόνιση αυτών µετά το πέρας των
συναγερµών σε οθόνη ιστορικών συναγερµών.
 Οι δυνατότητες διαµόρφωσης της εικόνας πρέπει να παρέχουν κάθε είδους αλλαγές
µεγέθους, χρώµατος, κινήσεως ή/ και θέσης και να είναι δυνατή η εύκολη δηµιουργία
πολύπλοκων γραφικών οθονών. Κάθε οθόνη να µπορεί να δηµιουργηθεί από µια
πλούσια βιβλιοθήκη γραφικών συµβόλων, κατασκευασθεί εξ αρχής, είτε να εισαχθεί
σαν bitmap γραφική οθόνη από οποιαδήποτε άλλο σχεδιαστικό πακέτο των
WINDOWS. Επιπλέον να υποστηρίζει την δηµιουργία και αποθήκευση βιβλιοθηκών
µε object και έχει την δυνατότητα εισαγωγής object που έχουν κατασκευασθεί από
άλλα πακέτα των WINDOWS (π.χ. Visual Basic).
 Να υποστηρίζει σύστηµα DDE (Dynamic Data Exchange) το οποίο επιτρέπει την
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών σε διάφορους κόµβους του δικτύου. Η
δυνατότητα επικοινωνίας να παρέχεται µέσα από περιβάλλον Windows, VMS, και
UNIX.
 Πρέπει να έχει δικιά του βάση δεδοµένων όπου οι θέσεις των µεταβλητών της βάσης
δεδοµένων διαµορφώνονται ως ψηφιακές, πραγµατικές και ακέραιες τιµές και strings.
Να υπάρχουν οι δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων από άλλες βάσεις
δεδοµένων και να παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλες βάσεις δεδοµένων
όπως Microsoft ACCESS, ORACLE … κ.ά. και γενικά όσα προγράµµατα
υποστηρίζουν τις λειτουργίες κατά τα πρότυπα ODBC, µέσω SQL εντολών.
 Η συλλογή στοιχείων να επιτρέπει την επεξεργασία τους και τη δηµιουργία
διαγραµµάτων µε βάση τις πληροφορίες που φτάνουν εκείνη τη στιγµή αλλά και
εκείνες που είναι αποθηκευµένες. Παράλληλα να διατηρούνται αρχεία και υπάρχει η
δυνατότητα επεξεργασίας τους και ανταλλαγής δεδοµένων µε το Excel και κάθε
πρόγραµµα ανταλλαγής δεδοµένων. Επίσης να µην υπάρχει περιορισµός στον
αριθµό των διαγραµµάτων που µπορούν να εµφανιστούν ανά οθόνη ή ανά
εφαρµογή.
 Το πρόγραµµα να υποστηρίζει και να ιεραρχεί τις οµάδες συναγερµών σε οχτώ
επίπεδα. Κάθε οµάδα να µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 16 υπό-οµάδες. Να µην
υπάρχει περιορισµός για τον αριθµό των συναγερµών, οι οποίοι µπορεί να
εµφανίζονται στην οθόνη, να αποθηκεύονται στον δίσκο ή να εκτυπώνονται. Τέλος να
υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους και να παρέχεται στον χρήστη η
δυνατότητα να δηλώσει πολύ απλά ότι έχει επίγνωση µιας καταστάσεως συναγερµού.
Ακόµη να διαθέτει µηχανισµούς καταγραφής, αναγνώρισης, εκτύπωσης των alarm.
Επίσης µε την βοήθεια κάρτας ήχου να µπορεί να σηµάνει ηχητικά ένα alarm, όχι
µόνο µε έναν απλό τόνο, αλλά προφέροντας ολόκληρη φράση σχετική µε το είδος του
alarm.
 Να υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας υποπρογραµµάτων (script) που διευκολύνουν
τον χρήστη στη επικοινωνία του µε το λογισµικό και να τον υποβοηθούν στην εργασία
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του. Να διαθέτει ισχυρή script γλώσσα µε την οποία µπορούν να γίνουν πολύπλοκες
µαθηµατικές ή λογικές πράξεις.
 Να υπάρχει δυνατότητα προστασίας µέσω Κωδικών Προσπέλασης (passwords) µέσα
από ένα σύστηµα τουλάχιστον1.000 επιπέδων πρόσβασης. Να υπάρχει εκτεταµένη
δυνατότητα καθορισµού της πρόσβασης σε λειτουργίες µέσω κωδικών
προσπέλασης, αλλά και επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης υπό συνθήκη
λειτουργιών.
 Θα πρέπει να συνεργάζεται µε όλες σχεδόν τις γλώσσες προγραµµατισµού
(C/C++,FORTRAN, Visual basic ) και να έχει την δυνατότητα ενσωµάτωσης των
ρουτινών τους. Να επικοινωνεί µε τα PLCs χρησιµοποιώντας DDE server και να
υπάρχουν διαθέσιµοι DDE server για όλα σχεδόν τα PLC της αγοράς και να έχει την
δυνατότητα να χρησιµοποιεί περισσότερους από έναν server ώστε να συνδέεται
ταυτόχρονα µε περισσότερα από ένα είδος PLC.
 Να υπάρχουν ειδικές ρουτίνες χειρισµού του πληκτρολογίου και δηµιουργίας
µακροεντολών ώστε αποφεύγεται η επανάληψη σειρών πληκτρολόγησης. Να έχει
την δυνατότητα να υπολογίζει τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων που
λειτουργούν στην εγκατάσταση και να ειδοποιεί τον χρήστη σε προκαθορισµένα
διαστήµατα για την ανάγκη συντήρησης αυτών.
 Να διαθέτει ειδικό module µε το οποίο να επικοινωνεί µέσω συσκευών επικοινωνίας
όπως Modem και συσκευές κινητής επικοινωνίας για την µετάδοση επειγόντων
συναγερµών είτε µέσω fax είτε µέσω e-mail είτε µέσω sms.
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Λίστα alarms

Στατιστικές αναφορές δεδοµένων

Αποµακρυσµένος χειρισµός

Συνοπτική σελίδα µε πληροφορίες
αντλιών

Απεικόνιση µεγεθών και τάσεων

Αποµακρυσµένη
παραµετροποίηση
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11.7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 Επεξεργαστή:

Intel P4 3.0GHz

 Μνήµη:

1 GB RAM

 Σκληρό δίσκο:

80 GB

 Κάρτα δικτύου:

Fast Ethernet Lan 10/100 Mbps

 Μονάδες αποθήκευσης:

DVD-RW-ROM
Floppy disk 3.5 » 1.44ΜΒ

 Κάρτα γραφικών:

AGP 128 MB

 Mouse:

Optical mouse

 Πληκτρολόγιο:

104 πλήκτρων µε Ελληνικολατινικούς χαρακτήρες

 Θύρες:

2 σειριακές, 1 παράλληλη, 2 USB

 Οθόνη:

17’’ CRT

 Λειτουργικό:

Windows XP Professional

11.8

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ο εκτυπωτής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Τύπος:

INKJET

 Εκτύπωση:

Έγχρωµη

 Ταχύτητα εκτύπωσης:

20 σελίδες το λεπτό

 Ανάλυση:

1200 x 1200 dpi

 Χαρτί:

Α4

 Σύνδεση:

Παράλληλη και USB

11.9

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για την λειτουργία των αντλιών (εκκίνηση – στάση) αλλά και για την καταγραφή και
ενηµέρωση ενδεχόµενου υπερχείλισης του αντλιοστασίου η ΜΕΛ θα παίρνει συνεχή ένδειξη
στάθµης αντλιοστασίου από αναλογικό αισθητήριο στάθµης τύπου υπερήχων 4 – 20 mA
κατάλληλου για λύµατα.
Η τροφοδοσία του αισθητηρίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την ΜΕΛ.
Θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα standards: EMC 89/336, EN61000-6-2, 61000-6-3,
EN61000-4-2, EN50141, EN61000-4-4, EN61000-4-5, ENV50140, R.I.N.A. n° ELE/28697/1,
TUV Shocks test IEC 68-2-28 up to 200g.
Για εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του αναλογικού αισθητηρίου και για αποφυγή βλάβης
των αντλιών ή υπερχείλισης του αντλιοστασίου, πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση 2
φλοτεροδιακοπτών στάθµης κατάλληλων για λύµατα (ένας υπερχείλισης και ένας
προστασίας ξηράς λειτουργίας). Οι φλοτεροδιακόπτες πρέπει να συνοδεύονται από καλώδιο
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τουλάχιστον 10 µέτρων και να πληρούν τα ακόλουθα standards: CSA, SEMKO, NEMKO,
CE, EN61058.

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΗM.doc

- 59 -

Ν5600a/5157/B10

12.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

12.1

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

Το σύστηµα µέτρησης στάθµης µε υπερήχους θα αποτελείται από το αισθητήριο και τον
ενισχυτή/µεταδότη µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 ψηφιακή ένδειξη της στάθµης στον µεταδότη
 σήµα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη της στάθµης
 δύο τουλάχιστον µεταγωγικές επαφές ορίου ρυθµιζόµενες
 αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε
περίπτωση βλάβης
 τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz
 περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας -20 οC ως +60 οC
Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards ΕΝ 50 081-1 for interference
emission και EN 50 082-2 for interference immunity.
Η πληροφορία του αισθητηρίου, θα µεταφέρεται στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (PLC) για
επεξεργασία
12.2

ΠΛΩΤΗΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (FLOAT SWITCH)

Ο πλωτηροδιακόπτης (ψηφιακό αισθητήριο στάθµης) προτείνεται να είναι τύπου ‘’µπάλας’’
κατάλληλος για τοποθέτηση σε νερό και λύµατα.
Το σώµα του προβλέπεται να είναι από πλαστικό (πολυπροπυλένιο), η µπάλα προβλέπεται
να είναι µεταλλική και θα φέρει κατάλληλο τερµατικό µικροδιακόπτη, που θα ανοίγει ή θα
κλείνει το κύκλωµα ανάλογα µε την κλίση στον πλωτήρα και την µετακίνηση της µπάλας. Τα
ψηφιακά αισθητήρια στάθµης προτείνεται να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Εγκατάσταση:

Εµβαπτιζόµενο σε λύµατα ή Όµβρια ύδατα

Ονοµαστική τάση:

250 V

Ονοµαστικό ρεύµα:

15 Α

Θερµοκρασία:

0 έως 70ºC

Πίεση λειτουργίας:

0 έως 1 bar

Μέγιστο βάθος:

10 µέτρα

Τροφοδοσία:

∆ε θα απαιτείται

Προστασία:

ΙΡ 68

Σήµατα εξόδου:

Ξηρά επαφή (Λογικό σήµα ‘’0’’ ή ‘’1’’)

Τοποθέτηση, συντήρηση:

Εύκολη
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