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ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα υλικά, συσκευές και µηχανήµατα του εµπορίου 
που χρησιµοποιούνται στο έργο. 

Όλα τα περιγραφόµενα πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής όπου δε τυχόν 
αναφέρεται ενδεικτικός τύπος δεν υποδηλώνει προτίµηση αλλά ποιότητα κατασκευής όµοια ή 
ανώτερη του ενδεικτικού τύπου. 

∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της 
εγκαταστάσεως, όπως πχ.  πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κλπ. οι αναγραφόµενες τιµές 
είναι οι ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που δεν καλύπτουν αυτές τις 
απαιτήσεις απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. 
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11..  ΥΥ∆∆ΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  

1.1 ∆ίκτυο σωληνώσεων µε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

Το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης – άρδευσης και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
θα κατασκευασθεί µε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE για πόσιµο νερό 3ης γενιάς (σ80, 
MRS 10, PE100) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές prEN 12201 - 2, ονοµαστικής πίεσης 10bars και 
τα πάχη τοιχώµατος θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:.  

 

Εξωτερική 
διάµετρος (mm) 

Πάχος τοιχώµατος 
(mm) 

Φ32 2 

Φ40 2.4 

Φ50 3 

Φ63 3.8 

Φ75 4.5 

Φ90 5.4 

Φ110 6.6 
 

Όλα τα εξαρτήµατα (φλάντζες, συστολές κλπ.) θα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές µε τους σωλήνες. 
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτηµάτων θα γίνονται αποκλειστικά µε «θερµική αυτογενή 
συγκόλληση» ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή, από εξειδικευµένο συνεργείο 
που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό. Μετά το πέρας των συνδέσεων (συγκολλήσεων), 
αυτές θα ελέγχονται µε ειδικό όργανο παραγωγής κρουστικής υψηλής τάσης, για τον εντοπισµό 
τυχόν διακένων ή πόρων. 
 

1.2 Όργανα διακοπής (διακόπτες) 

Γενικά όλα τα όργανα και εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση τουλάχιστον 10bars 
σε θερµοκρασία 95°C. 

Οι διακόπτες για διαµέτρους µέχρι και Φ2" θα είναι σφαιρικού τύπου (ball valve), ενώ για 
µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι συρταρωτού τύπου (gate valve). 

Οι διακόπτες σφαιρικού τύπου αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα : 

- σώµα από σφυρήλατο ορείχαλκο επιχρωµιωµένο, αντοχής σε εφελκυσµό 2,000 kg/cm2  

- βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη 

- παρέµβυσµα στεγανοποίησης από PTFE (τεφλόν) 

- λαβή χαλύβδινη επιχρωµιωµένη ή πλαστικοποιηµένη  

Οι διακόπτες θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα) και θα είναι 
κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10bars σε θερµοκρασία 95°C. 
 

Οι διακόπτες συρταρωτού τύπου θα είναι ορειχάλκινοι κοχλιωτής σύνδεσης, για πίεση 
λειτουργίας 10 bars σε θερµοκρασία 95°C. 

Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε 
εφελκυσµό 2,000 kg/m3. 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_HM.doc                                - 8 –                                                N1000c/5300/B10  

Το συρταρωτό διάφραγµα κινείται µε την βοήθεια περιστρεφόµενης χειρολαβής στην υποδοχή. 
Το διάφραγµα στεγανοποιεί χωρίς παρεµβύσµατα, αλλά µόνον µε την επαφή του στις παρειές 
της υποδοχής. 

Ο άξονας του διαφράγµατος στεγανοποιείται µε δακτυλίους από ειδικό ελαστικό. 
 

1.3 Συλλέκτης διανοµής νερού ύδρευσης 

Ο συλλέκτης θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες PPR κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 
PN25. 

Στον συλλέκτη θα υπάρχει υποδοχή ½ “ για την τοποθέτηση µανοµέτρου όπου θα τοποθετηθεί 
ορειχάλκινο µανόµετρο γλυκερίνης Φ63mm µε ένδειξη 0-10bars. 
 

1.4 Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Θα είναι ορειχάλκινες βαρέως τύπου µε γλωττίδα από φωσφορούχο ορείχαλκο και λυόµενο 
πώµα για την επιθεώρηση του εσωτερικού µηχανισµού. 

Πίεση λειτουργίας 10bars σε θερµοκρασία λειτουργίας 95°C. 
 

1.5 ∆ιακόπτες αποµόνωσης αναµικτήρων ή κρουνών 

Σε κάθε παροχή κρύου και ζεστού νερού θα τοποθετηθεί διακόπτης σφαιρικού τύπου ½” 
γωνιακός ή ευθύς, ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος για πίεση λειτουργίας 10bars και θερµοκρασία 
λειτουργίας 95°C. 
 

1.6 Αναµικτήρας νεροχύτη  

Θα έχει ονοµαστική διάµετρο Φ ½ " για παροχή νερού σε νεροχύτες µε στρεφόµενο ράµφος και 
ειδικό στόµιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και την οµαλή ροή του νερού, κατάλληλος 
για τοποθέτηση σε τοίχο ή επί του νεροχύτη θα φέρει χειρολαβή µεγάλου µεγέθους για τη 
ρύθµιση, που θα έχει ένδειξη ψυχρού - θερµού νερού. 

Θα είναι κατασκευασµένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωµιωµένος εξωτερικά και εσωτερικά. Με 
χειρισµό πάνω - κάτω θα ρυθµίζεται η ροή και µε χειρισµό δεξιά - αριστερά η ανάµιξη. 
 

1.7 Κρουνός υδροληψίας 

Θα είναι σφαιρικού τύπου, θα έχει ονοµαστική διάµετρο  Φ 1/2 " και το ράµφος του θα φέρει 
εξωτερικά στόµιο µε σπείρωµα για την προσαρµογή ρακόρ σε λαστιχένιο σωλήνα. 

Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο. 
 

1.8 Κρουνός νιπτήρων  

Θα είναι ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος µε τέσσερα νεύρα, θα έχει προέκταση ορειχάλκινη 
επιχρωµιωµένη µήκους 12cm και ροζέτα ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη. 

Κατά τα άλλα θα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές µε τους αναµικτήρες νεροχύτη. 
 

1.9 Γούρνες ποσίµου νερού 

Οι γούρνες αυτές χρησιµοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων και αποτελούνται 
από τα εξής : 

α) Λεκάνη (ποτίστρα) από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια.  
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β) Κρουνούς βαρέως τύπου ½ “ ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους που ανοίγουν µε πάτηµα 
µπουτόν και ρύγχος προς τα κάτω. Οι κρουνοί συνδέονται σε µαστό από γαλβανισµένο σωλήνα 
ενσωµατωµένο στο τοίχωµα της γούρνας και προεξέχουν µε περίπου 20εκ. από αυτό. Ο ένας εξ 
αυτών προεξέχει 30 εκ. και προορίζεται για Α.Μ.Ε.Α. 

γ) Κεντρικό διακόπτη σφαιρικού τύπου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τοποθετηµένο σε φρεάτιο 
ή εσοχή µε κάλυµµα στο πίσω µέρος της γούρνας. 

δ) Εξαρτήµατα αποχέτευσης, δηλαδή βαλβίδα Φ 1½ " ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, πλαστική 
σωλήνα Φ40mm που θα συνδέεται µε την αποχέτευση. 
 

1.10 Θερµοσίφωνας µε ηλεκτρική αντίσταση 

Στο χώρο του κυλικείου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ταχυθερµοσίφωνα απόδοσης 
κατ΄ελάχιστο 1,5lt/min στους 38oC. Ο ταχυθερµοσίφωνας θα διαθέτει: 

- στόµια σύνδεσης των σωληνώσεων εισόδου και εξόδου του προς θέρµανση νερού Φ ½ “. 
 Η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης γίνεται µε εύκαµπτους ανοξείδωτους σωλήνες µε ρακόρ 
 (φλεξίµπλ) 

- θερµαντική αντίσταση 4kW/230V/50Hz µε ανοξείδωτο περίβληµα και ράβδο µαγνησίου 

- θερµοστάτη λειτουργίας  

- θερµοστάτη ασφαλείας  
 

1.11 Φρεάτια δικτύου άρδευσης  

Τα φρεάτια άρδευσης θα είναι ίδιων προδιαγραφών µε τα φρεάτια αποχέτευσης. 
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22..  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ  

Η κατασκευή της εγκατάστασης θα γίνει σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00:2009 / Συστήµατα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01:2009 / Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους 
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01:2009 / Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01:2009 / Yδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009 / Υδραυλικοί υποδοχείς ατόµων µε Μειωµένη κινητικότητα 
(ΑΜΚ) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03:2009 / Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01:2009 / ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02:2009 / ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα   

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01:2009 / Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοιχτής ροής)   

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02:2009 / Στόµια ελέγχου – καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης 
κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου  
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33..  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

3.1 Πολυζωνικό, πολυδιαιρούµενο αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού άµεσης  
εκτόνωσης (VRF) 

3.1.1 Γενικά 
Το πολυζωνικό, πολυδιαιρούµενο αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης είναι 
µεταβλητής ροής εργαζόµενο µε οικολογικό ψυκτικό µέσο R410Α. Το σύστηµα αποτελείται από 
µεταξύ τους συνδεόµενες εξωτερικές µονάδες, σε ενιαία συστοιχία και πλήθος εσωτερικών 
µονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού µέσου. Το σύστηµα δουλεύει ως αντλία 
θερµότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρµανση.  
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Σίφνου υπάρχουν οι παρακάτω εξωτερικές µονάδες: 

• Εξωτερική κλιµατιστική µονάδα τµήµατος 1 (VRF1) - Αιθουσών διδασκαλίας που 
αποτελείται από συστοιχία 2 µονάδων µε συµπιεστές inverter 16 HP έκαστος που θα 
δουλεύουν µόνο στη θέρµανση, µε συνολική θερµική ισχύ 100 kW (32HP). 

• Εξωτερική κλιµατιστική µονάδα τµήµατος 2 (VRF2) - γραφείων, βιβλιοθήκης, χώρου 
φαγητού, εργαστηρίων που αποτελείται από συστοιχία 2 µονάδων µε συµπιεστές inverter  
16 HP και 14 HP αντίστοιχα που θα δουλεύουν µόνο στη θέρµανση, µε συνολική θερµική 
ισχύ 95 kW (30HP).  

• Εξωτερική µονάδα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (VRF3) που αποτελείται από 1 
µονάδα µε συµπιεστή inverter 16 HP µε ψυκτική/θερµική ισχύ  45kW/50 kW.  

Ο αριθµός των συνδεόµενων εσωτερικών µονάδων σε µία συστοιχία, µέσω κοινού δικτύου 
σωληνώσεων, φθάνει έως τις 48 µονάδες όλων των τύπων και µεγεθών (80 διαφορετικά 
µοντέλα). Για την µονάδα 16HP ο αριθµός των συνδεόµενων εσωτερικών µονάδων φθάνει έως 
τις 27 µονάδες. Το σύνολο της αποδιδόµενης ισχύος των εσωτερικών µονάδων θα µπορεί να 
υπερβεί έως και το 135% του συνόλου της αποδιδόµενης ισχύος των εξωτερικών µονάδων του 
συστήµατος.  
Ο σχεδιασµός του συστήµατος µε βάση τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας για το R410A και η 
προηγµένη τεχνολογία των συµπιεστών και εναλλακτών θα έχει ως αποτέλεσµα πολύ υψηλό 
βαθµό ενεργειακής αποδοτικότητας µε COP > 3,5 σε πλήρες φορτίο και ακόµη υψηλότερο βαθµό 
απόδοσης στο 50% του ονοµαστικού φορτίου µε COP > 5,5. 
 

3.1.2 Εξωτερικές µονάδες 

Κάθε εξωτερική µονάδα συγκροτείται στο εργοστάσιο, είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο 
έλασµα σιδήρου µε ηλεκτροστατική βαφή, πλήρως προστατευµένη κατά ΙΡ54 και αποτελείται 
από ξεχωριστό τµήµα συµπιεστών – εναλλακτών. Οι διαστάσεις των εξωτερικών µονάδων είναι 
πλήρως τυποποιηµένες και είναι ταυτόσηµες ανεξαρτήτως ψυκτικού φορτίου και τύπου, µε 
αποτέλεσµα το εµβαδόν βάσης κάθε συστοιχίας να είναι το ελάχιστο δυνατό. Κάθε εξωτερική 
µονάδα θα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και ασθενών, προστασίας ΙΡ65, 
στον οποίο η πρόσβαση γίνεται µέσω αποσπώµενης µεταλλικής επιφάνειας. Η τροφοδοσία της 
µονάδας θα είναι τριφασική µε ουδέτερο και γείωση, µε τάση 400(380-415)Volts/50Hz.  

Η στάθµη θορύβου για κάθε µονάδα δεν θα ξεπερνά τα 55dB(A) για µια εξωτερική µονάδα και 
62dB(A) για το συνδυασµό 2 µονάδων σε µία συστοιχία, σε απόσταση 1m οριζόντια και 1m 
επάνω από το επίπεδο βάσης της συστοιχίας.  

Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας σε ακόµα χαµηλότερη στάθµη 
εκπεµπόµενου θορύβου, γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά µόνο µε την χρήση 
αποκλειστικά και µόνο συµπιεστών inverter.  

Τα όρια λειτουργίας του συστήµατος σε εξωτερικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος θα είναι από –
5οC έως 43οC κατά την λειτουργία σε ψύξη και από –20οC έως 15οC κατά την λειτουργία σε 
θέρµανση. 

 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_HM.doc                                - 12 –                                                N1000c/5300/B10  

3.1.2.1 Συµπιεστές 

Οι εξωτερικές µονάδες των 14 και 16HP είναι εξοπλισµένες µε τρεις (3) δίδυµους-περιστροφικούς 
συµπιεστές υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας σε πλήρες και µερικό φορτίο. 

Οι συµπιεστές θα διαθέτουν σύστηµα Ενεργού Ελέγχου Λίπανσης (Active Oil Control) για 
αυξηµένη αξιοπιστία, ενώ θα παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη απόδοση και εξοικονόµηση 
ενέργειας έναντι των συµβατικών scroll συµπιεστών, ιδίως σε µερικά φορτία.  

Όλοι ανεξαρτήτως οι συµπιεστές θα ελέγχονται από Άµεσο ∆ιανυσµατικό-Έλεγχο Inverter (High-
speed Calculation Vector Control Inverter), που παράγει οµαλή ηµιτονοειδή καµπύλη λειτουργίας 
και βελτιώνει σηµαντικά την αποδοτικότητα του συστήµατος.  

Λειτουργώντας µε εξαιρετικά-ακριβή έλεγχο της συχνότητας των κινητήρων κάθε συµπιεστή, σε 
επίπεδα ακριβείας του 0,1 Hz, και ρυθµίζοντας την ταχύτητα περιστροφής των συµπιεστών, 
εξασφαλίζεται πλήρη αναλογικότητα λειτουργίας, καθώς οι συµπιεστές µεταβάλλουν την 
απόδοσή τους σε 700~1200 βήµατα λειτουργίας ανάλογα µε το µέγεθος του συµπιεστή. Ο 
υψηλής ακρίβειας έλεγχος ελαχιστοποιεί την ενεργειακή απώλεια κατά αλλαγή των συχνοτήτων, 
και δηµιουργεί ένα άνετο περιβάλλον µε µηδενικές αποκλίσεις στην επιθυµητή θερµοκρασία 
άνεσης. 

Κάθε κινητήρας χρησιµοποιεί έναν συµπαγή και ισχυρό µαγνητικό στροφέα που λειτουργεί µε 
εξαιρετικά χαµηλές τριβές και έχει ελάχιστες απώλειες ρεύµατος. 

Η βελτιστοποίηση της εξόδου κατάθλιψης του αέριου ψυκτικού µέσου και το πάχος των 
περιστροφικών λεπίδων µειώνει τις απώλειες του συµπιεστή και τις απώλειες τριβής. Η αύξηση 
της επιφάνειας των µαγνητικών στροφέων και η προσθήκη κατευθυντήριων πτερυγίων 
επιτυγχάνει µεγαλύτερη αποδοτικότητα και µειωµένα επίπεδα θορύβου. 

Αποτέλεσµα της χρήσης αποκλειστικά συµπιεστών inverter, τόσο στις συστοιχίες, όσο και στις 
µεµονωµένες εξωτερικές µονάδες, είναι η οµοιόµορφη εναλλαγή εκκίνησης συµπιεστών µε 
ισοκατανοµή των ωρών λειτουργίας, η αύξηση του συντελεστή απόδοσης στα µερικά φορτία, η 
κατάργηση της αναγκαιότητας master/slave, η καλύτερη συµπεριφορά σε πιθανότητα βλάβης και 
η εξάλειψη της ασυνέχειας στη γραµµικότητα του φορτίου. Η ηλεκτρονική πλακέτα κατανοµής 
ισχύος συνδυάζει στο βέλτιστο βαθµό τους ρυθµούς περιστροφής των συµπιεστών σε σχέση µε 
τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, για απόλυτο έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου και την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των εσωτερικών µονάδων. 

 
3.1.2.2 Εναλλάκτες θερµότητας 

Οι εναλλάκτες θερµότητας των εξωτερικών µονάδων θα είναι κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο 
από ειδικά διαµορφωµένο υψηλής µετάδοσης θερµότητας χαλκοσωλήνα, κατάλληλο για ψυκτικό 
µέσο R410A, µηχανικά εκτονωµένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουµινίου. Η επιφανεία των 
πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώµα, που εξασφαλίζει προστασία 
από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συµπυκνωµάτων. Οι εναλλάκτες θα έχουν 
κατάλληλη συνολική επιφάνεια για µεγιστοποίηση της εναλλαγής θερµότητας, διατηρώντας τα 
επίπεδα θορύβου χαµηλά. Στα µερικά φορτία σε συστοιχίες εξωτερικών µονάδων, το σύνολο των 
εναλλακτών  παραµένει όλο ενεργό, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση της επιφάνειας 
συναλλαγής ανά αποδιδόµενο φορτίο σε σχέση µε τη λειτουργία σε πλήρες φορτίο και εποµένως 
την επιπλέον αύξηση του συντελεστή απόδοσης EER/COP σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
3.1.2.3 Ανεµιστήρες 

Η πτερωτές των εξωτερικών µονάδων είναι θα ειδικά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για 
εξαιρετικά χαµηλή παραγωγή στάθµη θορύβου εφαρµόζοντας την τεχνική των Reversed Circular 
Blades, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση τόσο της διαταραχής της ροής του αέρα µεταξύ 
των πτερυγίων, όσο και των δινών στο πίσω τµήµα αυτών. Οι ανεµιστήρες περιστρέφονται 
απευθείας συνδεδεµένοι µε υψηλής απόδοσης, στεγανούς, συνεχούς λίπανσης, DC inverter 
κινητήρες των 600W, και βρίσκονται σε κοιλότητες τύπου καµπάνας διευρυµένης οπής 
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αναρρόφησης, για ακόµα οµαλότερη ροή. Έχουν διαθέσιµη στατική πίεση έως 6mm στήλης 
ύδατος για σύνδεση σε µικρό δίκτυο αεραγωγών. 

 
3.1.2.4 Ασφαλιστικά µέσα 

Όλες οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις: 

Αισθητήρες υψηλής και χαµηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλειες τήξης, αυτόµατο διακόπτη 
υπερφόρτισης κινητήρων συµπιεστών, ασφάλεια υπερθέρµανσης κινητήρων συµπιεστών και 
ανεµιστήρων, ηλεκτρικές αντιστάσεις ελαιοδοχείων, χρονοδιακόπτη κύκλων επανεκκίνησης, 
αισθητήρες θερµοκρασίας και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συµπιεστών. 

 
3.1.2.5 Τοποθέτηση των µονάδων στο πεδίο 

Θα πρέπει να τηρούνται βασικοί κανόνες για την φυσική τοποθέτηση των µονάδων στο χώρο. Οι 
εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιµες σε περίπτωση service ή επισκευής. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει εµπόδιο στα εµπρός 
καπάκια (του ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις που 
προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την σωστή λειτουργία των µονάδων και δεν πρέπει 
να υπάρχει εµπόδιο στην έξοδο των ανεµιστήρων.  

Σε περίπτωση που οι µονάδες συνδέονται µεταξύ τους ως συστοιχεία θα πρέπει οι σωλήνες που 
διέρχονται από τα εµπρός καπάκια να έχουν µία απόσταση τουλάχιστον 50 cm από την µονάδα 
έτσι ώστε να είναι δυνατή στο µέλλον οποιαδήποτε εργασία επισκευής (π.χ. αντικατάσταση 
συµπιεστού). 

 

3.1.3 Εσωτερικές µονάδες 

Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Σίφνου θα υπάρχουν επιδαπέδιες και επίτοιχες εσωτερικές µονάδες. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών µονάδων θα είναι µονοφασική µε γείωση, µε 
τάση 230(220-240)Volts/50Hz. Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης 
ψυκτικού µέσου, που επιβλέπει και ενηµερώνει το σύστηµα για την πραγµατική ροή του 
ψυκτικού. Το αποτέλεσµα είναι να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση όλων των εσωτερικών 
µονάδων ενός συστήµατος, ανεξαρτήτως ποιών και πόσων λειτουργούν, καθώς και της 
αντίστασης του δικτύου σωληνώσεων. Ο καθαρισµός του αέρα γίνεται µε υψηλής απόδοσης 
φίλτρα, τα οποία ταυτόχρονα επιτυγχάνουν χαµηλή πτώση πίεσης και µακροζωία.  

 
3.1.3.1 Εναλλάκτες θερµότητας 

Οι εναλλάκτες θερµότητας των εσωτερικών µονάδων θα είναι κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο 
από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικό µέσο R410A µηχανικά εκτονωµένο σε πολλαπλά 
πτερύγια αλουµινίου. Η επιφανεία των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο 
στρώµα, που εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των 
συµπυκνωµάτων. Οι εναλλάκτες έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για µεγιστοποίηση της 
εναλλαγής θερµότητας, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαµηλά. 

 
3.1.3.2 Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες 

Η ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών µονάδων θα είναι από το εργοστάσιο 
συγκολληµένες στην είσοδο του εναλλάκτη, θα ρυθµίζουν την ροή του ψυκτικού µέσου συνεχώς, 
ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του φορτίου στο χώρο, ώστε να διατηρείται µια σταθερή 
θερµοκρασία µε ακρίβεια ±0,5οC.  
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3.1.3.3 Ανεµιστήρες 

Η πτερωτές των εσωτερικών µονάδων θα είναι τύπου πολλαπλών πτερυγίων µε απόδοση 
υπολογισµένη βάσει της επιφάνειας του εναλλάκτη. Η χαµηλή στάθµη θορύβου αποτελεί το 
κριτήριο σχεδιασµού και κατασκευής των πτερωτών, ενώ η στατική και δυναµική ζυγοστάθµιση 
θα αποκλείει ανεπιθύµητες δονήσεις και θα εξασφαλίζει την µακροζωία των υψηλής απόδοσης 
και συνεχούς λίπανσης κινητήρων. 

 
3.1.3.4 Χειριστήρια 

Το σύστηµα θα µπορεί να ελέγχεται από µία σειρά χειριστηρίων, τα οποία συνδέονται µε τις 
εσωτερικές µονάδες µε διπολικά καλώδια χωρίς πολικότητα, όπως ακριβώς και οι εσωτερικές 
µονάδες µεταξύ τους. Το σύστηµα θα θέτει αυτόµατα τις αντίστοιχες διευθύνσεις, ενώ θα διαθέτει 
ρουτίνα ανίχνευσης σωστής συνδεσµολογίας (Mis-wiring Check).  

Θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των εσωτερικών µονάδων από ενσύρµατα και ασύρµατα τοπικά 
χειριστήρια. Κάθε µεµονωµένο τοπικό χειριστήριο δύναται να ελέγξει µέχρι και 8 εσωτερικές 
µονάδες, ενώ κάθε εσωτερική µονάδα δύναται να ελεγχθεί και από δύο πλήρη τοπικά 
χειριστήρια. Ένας αισθητήρας θερµοκρασίας θα βρίσκεται στο τοπικό χειριστήριο. Υπάρχει η 
δυνατότητα εβδοµαδιαίου χρονοπρογραµµατισµού σε οποιοδήποτε επίπεδο ελέγχου µέσω 
εξειδικευµένου χειριστηρίου timer.  

Σχετικά µε τον έλεγχο των συστηµάτων µέσω αυτόνοµου περιβάλλοντος δικτύου µε τη βοήθεια, 
είτε οθόνης επαφής υγρών κρυστάλλων, είτε προσωπικού υπολογιστή, χωρίς περιορισµούς 
(1024 εσωτερικές µονάδες και στις δύο περιπτώσεις)  και λογισµικό (περιβάλλον Windows®), 
δίνεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου, χειρισµού, προγραµµατισµού, ενεργειακής διαχείρισης 
(κατανοµή δαπανών ανά εσωτερική µονάδα µε προσαρµογέα µετρητή ισχύος στις εξωτερικές 
µονάδες) και τεχνικού ελέγχου των συσκευών. Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας µε 
συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS).   

 

3.1.4 ∆ίκτυο σωληνώσεων 

Το σύστηµα επιτρέπει απόσταση 235 m ως µέγιστο ισοδύναµο µήκος ψυκτικών σωληνώσεων 
µεταξύ εξωτερικής και πιο αποµακρυσµένης εσωτερικής µονάδας, ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη 
απόσταση της αποµακρυσµένης εσωτερικής µονάδας από τον πρώτο σύνδεσµο φθάνει τα 90m. 
Το συνολικό µήκος σωληνώσεων στο δίκτυο µπορεί να είναι έως 500m. 

 Όταν η εξωτερική µονάδα είναι ψηλότερα από τις εσωτερικές µονάδες, η µέγιστη υψοµετρική 
διαφορά µπορεί να είναι 70m, ενώ όταν η εξωτερική είναι χαµηλότερα, η µέγιστη υψοµετρική 
διαφορά µπορεί να είναι 40m. Η µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ των εσωτερικών µονάδων 
φθάνει τα 40m.  

Λόγω της ύπαρξης του αισθητήρα πίεσης σε όλες τις εσωτερικές µονάδες και εποµένως του 
ακριβή ελέγχου της ροής του ψυκτικού µέσου σε όλα τα σηµεία, το δίκτυο σωληνώσεων µπορεί 
να κατασκευαστεί µε Συνδέσµους-Υ (joints) µετά από ∆ιανοµείς (headers), µε ∆ιανοµείς 
(headers) µετά από Συνδέσµους-Υ (joints), µε Συνδέσµους-Υ (joints) µετά από Συνδέσµους-Υ 
(joints) και µε ∆ιανοµείς (headers) µετά από ∆ιανοµείς (headers). Η δυνατότητα αυτή όλων των 
πιθανών συνδυασµών, εκτός από την απλούστευση του σχεδιασµού του δικτύου, επιτρέπει και 
την µετέπειτα επέκτασή του χωρίς προβλήµατα και αλλαγές στο υπάρχον δικτυο.  

Επίσης δεν απαιτείται επαύξηση των διατοµών των σωληνώσεων, τόσο της υγρής, όσο και της 
αέριας γραµµής, για µήκη µεγαλύτερα των 90m. Ελαιοπαγίδες δεν απαιτούνται στο ψυκτικό 
κύκλωµα. Τα µεγέθη και η ποιότητα των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το 
ψυκτικό µέσο R410A, γεγονός που µειώνει γενικότερα τις απαιτούµενες διατοµές σε σχέση µε 
άλλα ψυκτικά µέσα. 
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3.2 Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (KKM) 

Η Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα θα είναι διαιρούµενη αποτελούµενη από επάλληλα 
τυποποιηµένα τµήµατα δυνάµενα να συναρµολογηθούν µεταξύ τους µε κοχλίες είτε στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους είτε επί τόπου στο έργο. 

Το κάθε ένα από τα τεµάχια θα περιέχει τα κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού του 
εξαρτήµατα και συσκευές, οι οποίες θα περιέχονται µέσα σε µεταλλικό κέλυφος οµοιόµορφης 
κατασκευής για όλα τα τµήµατα της µονάδος. 

Το κέλυφος της µονάδος θα είναι κατασκευασµένο από το εργοστάσιο µε διπλά τοιχώµατα από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα, µονωτικό υλικό πλήρωσης από υαλοβάµβακα πάχους 60mm και 
πυκνότητας 20-30 Kgr/m3  

Το πάχος των χαλυβδόφυλλων θα είναι 0,8 mm για το εξωτερικό φύλλο και 0,8 mm για το 
εσωτερικό.  H όλη κατασκευή εξωτερικά θα είναι βαµµένη µε εποξειδική πολυεστερική πούδρα µε 
ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστου πάχους 60µm σε µια στρώση σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του εποξειδικού υλικού. 

Και τα δύο φύλλα θα έχουν στραντζαρισµένα χείλη µε διαµορφωµένα, το εσωτερικό χείλος κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την τοποθέτηση του κατάλληλου στεγανοποιητικού.  

Οι συνδέσεις των τοιχωµάτων θα γίνουν µε κοχλίες.  

Οι γωνιακές συνδέσεις θα γίνουν µε προφίλ χυτό αλουµινίου ώστε να εξασφαλίζει στεγανή 
σύνδεση µα τον σκελετό της µονάδας..  

Η στήριξη του κελύφους θα γίνεται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα µε τη µεσολάβηση 
περιµετρικών ή εγκάρσιων δοκών από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 2,0 mm 
τουλάχιστον και κοχλίες στερέωσης.  

Το κέλυφος θα έχει πόρτες µε πλάτος ικανό προς επίσκεψη του εσωτερικού της Κ.Κ.Μ. Η 
κατασκευή τους θα είναι παρόµοια µε τα τοιχώµατα του κελύφους για να εξασφαλίζεται πλήρης 
στεγανότητα . Οι πόρτες θα έχουν µεντεσέδες και κλείστρα και η τοποθέτησή τους θα είναι τέτοια, 
ώστε να σφραγίζουν µε την πίεση του αέρα.  

Η όλη κατασκευή θα είναι αεροστεγής, ώστε να εµποδίζεται ή διαρροή αέρα ή θορύβου.  

Όλες οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι γαλβανισµένες και σε όλους τους αρµούς θα 
υπάρχει στεγανοποιητικό παρέµβυσµα. Τα ανοίγµατα για σύνδεση µε τους αεραγωγούς θα έχουν 
προβλεφθεί από το εργοστάσιο, καθώς επίσης και τα µικρά ανοίγµατα για σωλήνες και καλώδια 
τα οποία θα φέρουν κατάλληλο στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο. 

Οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες θα είναι πιστοποιηµένες κατά Eurovent σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN 1886 όπως παρακάτω: 

• Μηχανική αντοχή D1 

• Αεροστεγανότητα L2 

• Συντελεστής παράκαµψης φίλτρων 0.5 (F9) 

• Θερµοµόνωση κελύφους Τ2 

• Συντελεστής θερµοφραγµού ΤΒ2 

• Βαθµός πυροπροστασίας Β1 

Η ηχητική συµπεριφορά των τοιχωµάτων του κελύφους θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες 
αποδόσεις σχετικά µε την απώλεια στη µεταβίβαση του ήχου. (transmission loss : tl) κατά ISO 
140 ή 52210 ή ESTM E 90-90: 

 

 

 

125 dB 250 dB 500 dB 1000 dB 2000 dB 4000 dB 8000 dB 

19  19  20  22  21  30  36  
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Η κατασκευή των µονάδων θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 1886. Συγκεκριµένα η ακαµψία κάθε 
µονάδος (βέλος κάµψης) θα εµπίπτει στην κατηγορία 1 που αντιστοιχεί σε µέγιστο βέλος κάµψης 
4mm/m για τις δεδοµένες συνθήκες λειτουργίας του ανεµιστήρα κάθε µονάδας.  

Αντίστοιχα η αεροστεγανότητα κάθε µονάδος θα εµπίπτει στην κλάση 2 που αντιστοιχεί σε 
µέγιστη διαρροή 0,44 l/s.m2 για υποπίεση 400 Pa και 0,63 l/s.m2 για υποπίεση 700Pa. 

Το µονωτικό υλικό πλήρωσης των τοιχωµάτων θα ανήκει στην κατηγορία 2 εφ’ όσον θα είναι 
υαλοβάµβακας µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας από 0,5÷ 1 W x m2 x K-1 

Στην περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης των µονάδων, θα καλύπτεται από ειδικό κάλυµµα από 
πισσόχαρτο και θα περιλαµβάνει ανοξείδωτες βίδες σύνδεσης των πάνελ. 

Η  Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα θα αποτελείται από τα πιο κάτω τµήµατα: 

 
α. Τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής 

Το τµήµα θα περιλαµβάνει έναν φυγοκεντρικό ανεµιστήρα µε πτερύγια µε κλίση προς τα εµπρός 
για συνολικές στατικές πιέσεις µέχρι τα 750Pa ενώ πίσω για µεγαλύτερες στατικές πιέσεις. Σε 
περίπτωση που η συνολική στατική πίεση ξεπερνάει τα 1100Pa τότε θα πρέπει να επιλέγεται 
ανεµιστήρας µε πτερύγια αεροδυναµικά κεκλιµένα προς τα πίσω. Οι ανεµιστήρες θα είναι 
φυγοκεντρικοί διπλού πλάτους, διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένοι για 
αθόρυβη και χωρίς κραδασµούς λειτουργία. Τα έδρανα του άξονα θα φέρουν ένσφαιρους τριβείς 
αυτοευθυγραµµιζόµενου τύπου, αυτολίπαντους, κατάλληλους για διάρκεια ζωής 100.000 ωρών. 

Ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ασύγχρονο µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, προστασίας IP-44 
κατάλληλο για 400 V/230 V, 50 Hz που θα εδράζεται στο εσωτερικό της µονάδας σε κοινή 
ρυθµιζόµενη αντικραδασµική βάση µε τον ανεµιστήρα. 

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

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

Κοινή αντικραδασµική βάση στηρίξεως ανεµιστήρα- κινητήρα 

Ο κινητήρας εδράζεται µέσα στο περίβληµά του σε βάση ρυθµιζόµενη που επιτρέπει το τάνυσµα 
των ιµάντων και έχει σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µε αυλακοφόρες τροχαλίες και 
τραπεζοειδείς ιµάντες. Η κοινή βάση ανεµιστήρα- κινητήρα στηρίζεται µε την παρεµβολή 
αντιδονητικών ελατηρίων για µεγαλύτερη απορρόφηση κραδασµών. 

Η ταχύτητα εξόδου των ανεµιστήρων δεν θα υπερβαίνει τα 9.00m/s. Οι ανεµιστήρες θα κινούνται 
από στεγανό ηλεκτροκινητήρα 3 x 400V / 50Ηz, 1450 ΣΑΛ. 

Ολόκληρο το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως θα είναι τοποθετηµένο εσωτερικά της συσκευής. 

Το στόµιο εξόδου του ανεµιστήρα θα συνδέεται µε το αντίστοιχο του κελύφους της µονάδος µέσω 
εύκαµπτου αεραγωγού από πλαστικοποιηµένο, ύφασµα ανθεκτικό στην υγρασία, στη 
θερµοκρασία και στους µικροοργανισµούς. 

Στην πόρτα επίσκεψης του συγκροτήµατος θα προστίθεται και ειδικό πλέγµα προστασίας του 
κινητήρα για αποφυγή ατυχηµάτων. 

 
β. Τµήµα ανεµιστήρα επιστροφής 

Θα είναι αντίστοιχο µε εκείνο του ανεµιστήρα προσαγωγής της παραπάνω παραγράφου. 
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γ. Τµήµα θερµικής επεξεργασίας του αέρα (Τµήµα στοιχείων) 

Το θερµικό και ψυκτικό στοιχείο της ΚΚΜ θα είναι στοιχείο που θα λειτουργεί µε ψυκτικό υγρό. Η 
διάµετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθµός των σειρών τους (rows), ο αριθµός των 
κυκλωµάτων ως και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοιες, ώστε το στοιχείο να έχει την 
ικανότητα που καθορίζεται στα σχέδια.  

Υγραντήρα ατµού: Η ύγρανση ατµού θα επιτυγχάνεται µε την λειτουργία αυτόνοµης µονάδας 
παραγωγής ατµού η οποία θα συνδέεται µε την µονάδα µε ανοξείδωτους αυλούς.  

Λεκάνη συγκέντρωσης : Κάτω από το τµήµα στοιχείων και υγραντήρα (cοiΙ section) θα υπάρχει 
λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, η οποία θα είναι κατασκευασµένη, επίσης από 
ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,25 mm τουλάχιστον. Πριν τη σύνδεση µε την αποχέτευση θα 
δηµιουργηθεί παγίδα U από χαλκοσωλήνα Φ 32 mm. Η µέγιστη µετωπική ταχύτητα του αέρα στα 
στοιχεία δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 m/sec. Θα τοποθετηθούν κατάλληλα, ταινίες στεγανοποίησης 
που να αποκλείουν την παράκαµψη (by pass) των στοιχείων από αέρα.  

∆ιαχωριστή σταγονιδίων (droplet eliminator) από κατά προτίµηση από πλαστικό, για τα τµήµατα 
στοιχείου που περιλαµβάνουν και υγραντήρα.  

 
δ. ∆ιπλό κιβώτιο ανάµιξης και φίλτρων 

Το κιβώτιο θα φέρει στόµια σύνδεσης των αεραγωγών νωπού αέρα, απόρριψης και αέρα που 
ανακυκλοφορεί, µε τρία πολύφυλλα διαφραγµάτα, εκ των οποίων το καθένα  (λήψης νωπού 
αέρα, απόρριψης και επικοινωνίας των δύο κιβωτίων) θα είναι εφοδιασµένο µε ντάµπερ.  

Τα διαφράγµατα κάθε οµάδας θα είναι  πολύφυλλα, θα εξασφαλίζουν πρακτικά απόλυτη 
αεροστεγανότητα µε την βοήθεια στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων από καουτσούκ στις 
ακραίες θέσεις (και στα πτερύγια και στο περίβληµα) τους, όπως επίσης και την ελάχιστη 
αντίσταση λόγω του αεροδυναµικού σχεδιασµού που θα έχουν.  

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

Τα φίλτρα θα είναι διατεταγµένα µέσα στο κιβώτιο σε γωνιακή διάταξη και θα είναι όπως 
προδιαγράφονται παρακάτω. 

 

ε. Τµήµα ανάκτησης θερµότητας 

Η κυρίως διάταξη ανακτήσεως θερµότητας θα είναι τύπου ‘’αέρα-αέρα’’, µε πλάκες (κυψελωτή) 
χωρίς καµία επαφή άµεση η έµµεση των δυο ρευµάτων του αέρα. 

Η απόδοση των διατάξεων ανακτήσεως θερµότητας δεν θα είναι µικρότερη από 55%. 

Μικρότερη απόδοση εναλλάκτη θα γίνεται αποδεκτή µετά από έγκριση της επιβλέπουσας αρχής 
εφόσον αποδειχθεί µε στοιχεία ( παροχές κλπ.) ότι απόδοση 50% τουλάχιστον δεν είναι εφικτή. 

Οι επίπεδες πλάκες του εναλλάκτη θα είναι από αλουµίνιο, µε ειδική διαµόρφωση για επίτευξη 
στιβαρής κατασκευής και υψηλού βαθµού απόδοσης. Η συναρµογή των πλακών θα γίνεται µε 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια στεγανότητα και να αποφεύγεται η οξείδωση των άκρων. 

Το σύνολο των πλακών θα περιβάλλεται από πλαίσιο αλουµινίου η από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
µε παρεµβολή στεγανοποιητικού υλικού για την επίτευξη τέλειας στεγανότητας µεταξύ των δύο 
ρευµάτων αέρα. Οι πλάκες εναλλαγής θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία  

Ο εναλλάκτης θα εγκατασταθεί διαγώνια µέσα σε κιβώτιο, µε διαστάσεις που να ταιριάζουν µε 
αυτές της κλιµατιστικής µονάδας στην οποία θα προσαρµοσθεί.  

Ο εναλλάκτης από την µια πλευρά θα συνδέεται µε την είσοδο του τµήµατος θερµικής 
επεξεργασίας αέρα και την έξοδο του ανεµιστήρα επιστροφής-απόρριψης και από την άλλη 
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πλευρά θα έχει στόµια για την σύνδεση του µε τους αεραγωγούς φρέσκου αέρα και απόρριψης. 
Τα στόµια αυτά θα είναι εφοδιασµένα µε dampers.  

Το κιβώτιο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο εναλλάκτης θα έχει πλευρικά τοιχώµατα αφαιρετά για 
επίσκεψη και πλύσιµο του εναλλάκτη. Το κάτω µέρος του κιβωτίου θα διαµορφώνεται σε 
ανοξείδωτη λεκάνη (µια ή περισσότερες ανάλογα µε την διάταξη της µονάδας) για συγκέντρωση 
των συµπυκνωµάτων και των νερών από το πλύσιµο του εναλλάκτη. Η λεκάνη θα είναι 
εφοδιασµένη µε στόµιο αποχέτευσης. 

 
ζ. Τµήµα Φίλτρων 

Το πλαίσιο που θα εδράζονται τα φίλτρα θα είναι από ισχυρή ανοξείδωτη λαµαρίνα µε τις 
ενισχύσεις που χρειάζονται. Τα φίλτρα θα µπαίνουν µέσα στα κιβώτια συρταρωτά στις πιο 
κατάλληλες θέσεις για την συντήρηση, και θα έχουν κάλυµµα και παρέµβυσµα από λάστιχο. 

Τα φίλτρα θα είναι µέσα στο κιβώτιο σε κατάλληλη διάταξη και θα είναι από συνθετικό υλικό. Στο 
κιβώτιο των φίλτρων απαραίτητα θα υπάρχει πόρτα για την συντήρηση και επίσκεψη αυτών. 

Η συνολική επιφάνεια των φίλτρων θα είναι αρκετή ώστε η παροχή αέρα της συσκευής, που 
προδιαγράφεται, να περνάει απ’ αυτά µε µετωπική ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 2,8 m/sec. 

Σε κάθε µονάδα θα υπάρχουν τα προφίλτρα και τα τελικά φίλτρα. 

Τα φίλτρα θα είναι µιας χρήσεως, κατηγορίας EU4 (EUROVENT CLASS), δηλαδή µε 
αποτελεσµατικότητα κατά Dust Spot (DUST SCOT EFFICIENCY) 25 έως 30% κατά την δοκιµή 
EUROVENT 4/4 και αρχική αντίσταση 60 Pa για µετωπική ταχύτητα διόδου 2,5 m/sec, από 
ύφασµα µίγµατος βαµβακερών και συνθετικών ινών. 

Θα προβλέπεται και διαφορικό πιεσόµετρο για ενδείξεις της καθαρότητας των φίλτρων και για 
σήµανση στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου ειδοποίησης όταν το ∆ρ υπερβεί ορισµένο 
όριο που σηµαίνει ανάγκη για καθαρισµό των φίλτρων. 

 
η. Συναρµολόγηση τµηµάτων 

Το κάθε τµήµα των µονάδων θα είναι πλήρως συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο κατασκευής 
των µονάδων. 

Τα τµήµατα µεταξύ τους, ανάλογα µε το µέγεθος της µονάδος και την ευκολία εισκόµισής της θα 
συναρµολογηθούν είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου του έργου. 

Η συναρµολόγηση θα γίνεται εσωτερικά των µονάδων για την πλήρη αεροστεγανότητα αυτών µε 
την βοήθεια ελασµάτων τα οποία θα προµηθεύονται από τον κατασκευαστή. 
 

3.3 Στόµια αέρα 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω µορφολογικών τύπων στοµίων για την προσαγωγή 
και απόρριψη του αέρα: 

 

3.3.1 Στόµια απαγωγής ορθογωνικά 

Θα είναι από αλουµίνιο σχήµατος ορθογωνικού, θα έχουν µπροστά µια σειρά σταθερών 
οριζόντιων πτερυγίων (περσίδων) υπό κλίση 30° ή 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο και πίσω 
θα έχουν ρυθµιστικό πολύφυλλο διάφραγµα της ποσότητας του αέρα µε φύλλα που κινούνται 
αντίθετα ανά δύο. 

Επίσης κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για τη στεγανή προσαρµογή 
του επί του αεραγωγού. 
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3.3.2 Στόµια στροβιλισµού   

Τα κυκλικά στόµια στροβιλισµού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων µε προστατευτικό δίχτυ θα 
είναι µε ρυθµιζόµενα πτερύγια και θα έχουν την δυνατότητα να προσάγουν τον θερµό αέρα υπό 
γωνία ή και κατακόρυφα ενώ τον ψυχρό αέρα οριζόντια, µεταβάλλοντας την γωνία ρύθµισης των 
πτερυγίων τους.  

Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ύψος ≥3,80m και διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του 
προσαγόµενου αέρα και του αέρα στον χώρο, από –10 έως +15Κ.  

Τα πτερύγια του στοµίου ρυθµίζονται χειροκίνητα ή µε τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα. Το στόµιο 
µπορεί να περιλαµβάνει plenum box µε λαιµό σύνδεσης µε αεραγωγό από το πλάι ή επάνω.     

Το πρόσωπο του στοµίου είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα και το εξωτερικό 
κοίλο χείλος προσαγωγής, από αλουµίνιο. Το πρόσωπο του στοµίου είναι βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας λευκό RAL 9010  και έχει αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον κατ’ 
ελάχιστο 100 ώρες (DIN 50017). Το plenum box είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα.  

 

3.4 Αξονικός εξαεριστήρας τοίχου -τζαµιού 

Ο αξονικός εξαεριστήρας είναι αθόρυβης λειτουργίας, µε µονοφασικό µοτέρ 220V, 50 Hz ,µε 
θερµικό προστασίας κινητήρα IP 44, Κλάσης Β και  µέγιστη θερµοκρασία αέρος 40 0 C.. Είναι 
κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο ή τζάµι.  

 

3.5 Αισθητήριο µέτρησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) 

Θα είναι µετρητής υπερύθρων (NDIR) και θα έχει περιοχή µέτρησης από 0-2000 ppm. Θα 
διαθέτει οθόνη ενδείξεων και θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.  

 

3.6  Καλώδια ελέγχου 

Το καλώδιο ελέγχου των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων θα είναι διπολικό θωρακισµένο 
τύπου LiΥCY 2x1.5mm2.   

Προδιαγραφή καλωδίου LiΥCY 

• Σύµφωνο µε DIN VDE 0812 

• Περιοχή Θερµοκρασίας: Όταν κάµπτεται από -5οC έως +80οC 

 Σε µόνιµη εγκατάσταση από -30οC έως +80οC 

• Τάση λειτουργίας:   ≥0,25mm2 = 300V 

• Αντίσταση Μόνωσης:  20ΜΟhm x km ελάχιστο 

• Inductance:   0.65 mH/km 

• Σύνθετη αντίσταση:  78 Οhm 

• Ελάχιστη ακτίνα κάµψης: 10xØκαλωδίου 
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44..  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

4.1 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Οι πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα είναι σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-
20-01-02 και όπως ορίζονται στην µελέτη.  

 

4.2 Κουτιά διακλαδώσεως 

Θα είναι του ίδιου υλικού µε τις αντίστοιχες σωληνώσεις, στρογγυλά µε µικρότερη επιτρεπόµενη 
διάµετρο Φ70mm ή τετράγωνα µε µικρότερη επιτρεπόµενη πλευρά 75mm. 

 

4.3 Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας   

Οι αγωγοί και τα καλώδια διανοµής θα είναι σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 και 
όπως ορίζονται στην µελέτη.  

 

4.4 ∆ιακόπτες 

Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι διακοπτών : οι κοινοί και οι στεγανοί. 

Τα είδη των διακοπτών που χρησιµοποιούνται είναι : «απλός», «κοµµιτατέρ», «αλε-ρετούρ» και 
«πίεσης», ανάλογα µε την εφαρµογή. 

Οι κοινοί διακόπτες θα είναι διµερείς, χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε ορειχάλκινες 
επαφές 10Α/250Vac, µε τετράγωνο κάλυµµα από θερµοπλαστικό υλικό χρώµατος λευκού. 

Σε όλους τους υγρούς χώρους (τουαλέτες, WC, λεβητοστάσιο κλπ.) θα τοποθετηθούν στεγανοί 
διακόπτες. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι διµερείς, χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε 
ορειχάλκινες επαφές 10Α/250Vac, µε τετράγωνο κάλυµµα από θερµοπλαστικό υλικό χρώµατος 
λευκού. Θα έχουν βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP44 και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή ή 
επίτοιχη εγκατάσταση. 

 

4.5 Ρευµατοδότες 

Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι ρευµατοδοτών για µονοφασικό ρεύµα : οι κοινοί και οι 
στεγανοί. 

Οι κοινοί ρευµατοδότες θα είναι διµερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε πλευρικές 
επαφές γείωσης τύπου «σούκο» δύο ακροδεκτών, µε τετράγωνο κάλυµµα, χρώµατος λευκού, µε 
ορειχάλκινες επαφές 16Α/250Vac. 

Σε όλους τους υγρούς χώρους θα τοποθετηθούν στεγανοί ρευµατοδότες. 

Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι διµερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε 
πλευρικές επαφές γείωσης τύπου «σούκο» δύο ακροδεκτών, µε τετράγωνο κάλυµµα, χρώµατος 
λευκού, µε ορειχάλκινες επαφές 16Α/250Vac. Θα έχουν βαθµό προστασίας IP44 και θα είναι 
κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση. 

Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί µέσα σε σώµα από κράµα αλουµινίου µε κάλυµµα, 
τετραπολικοί, βιοµηχανικού τύπου, µε ορειχάλκινες επαφές 25Α/400V. Θα έχουν βαθµό 
προστασίας τουλάχιστον IP44 και θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση. 
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4.6 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Όλοι οι πίνακες που θα εγκατασταθούν στο κτίριο θα είναι µεταλλικοί, επίτοιχοι ή χωνευτοί 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Επιτρέπεται η χρήση τυποποιηµένων πινάκων εάν αυτοί ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

4.6.1 Μεταλλικός σκελετός 

Κάθε πίνακας θα αποτελείται από : 

 α) µεταλλικό ερµάριο κατασκευασµένο από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των 
οργάνων του πίνακα σε στηρίγµατα ράγας µε βαθµό προστασίας ΙΡ31 κατά IEC 60439-1. Κλάση 
ηλεκτρικής µόνωσης ΙΙ. 

 β) από µεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο µπροστινό µέρος του πίνακα πάνω στο οποίο 
στερεώνεται η πόρτα του πίνακα. Η πόρτα θα είναι µονόφυλλη για τους πίνακες µικρών 
διαστάσεων. Για πλάτος πίνακα µεγαλύτερο των 50εκ. η πόρτα θα είναι δίφυλλη. Κάθε πόρτα 
στερεώνεται στο πλαίσιο µε τρεις µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου. Η πόρτα όταν κλείνει 
ασφαλίζεται επάνω - κάτω µε ντίζες και διαθέτει µεταλλική κλειδαριά µε χειρολαβή και κλειδί. 

γ) από µπροστινή πλάκα πάνω στην οποία θα ανοιχτούν οι κατάλληλες οπές για τα όργανα του 
πίνακα. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν εγχάρακτες πλαστικές πινακίδες για την αναγραφή των 
κυκλωµάτων διανοµής. (πχ. Φωτισµός, Κινητήρας κλπ.). Η πλάκα αυτή θα προσαρµόζεται στο 
πλαίσιο µε τέσσερις ορειχάλκινες βίδες που να µπορούν να βγαίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη 
να βγει η πόρτα του πίνακα. 

Το πάχος της λαµαρίνας του ερµαρίου, του πλαισίου, της πλάκας της πόρτας θα είναι 
τουλάχιστον 1.50mm. Όλα τα µεταλλικά µέρη του πίνακα θα βαφούν µε µία στρώση 
αντισκωριακής βαφής (αστάρι) και δύο στρώσεις βερνίκι µετάλλων συνολικού πάχους 200µm σε 
χρώµα που θα καθορίσει η επίβλεψη. 

 

4.6.2 Εσωτερική διαµόρφωση 

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισµό, 
ασφάλιση, ένδειξη κλπ. να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των µπροστινών καλυµµάτων 
των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, η 
επισκευή και η επανατοποθέτησή τους χωρίς µεταβολή της κατάστασης των οργάνων που 
βρίσκονται κοντά. 

Οι ράγες των πινάκων θα είναι κατάλληλοι για τη στερέωση θηκών ασφαλειών, διακοπτών, 
ενδεικτικών λυχνιών, κλεµµοσειρών κλπ.  

Τα στοιχεία εισόδου των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα. 

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες κλπ.) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως 
προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διαταγµένα σε κανονικές 
οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Οι οπές διέλευσης των σωληνώσεων θα καθορίζονται από το πλήθος και την διατοµή των 
καλωδίων που θα συνδεθούν µε τον πίνακα. Όπου απαιτείται µπορεί οι τρύπες να διαταχθούν και 
σε περισσότερες από µία σειρές. 

Στους πίνακες, στο πάνω µέρος θα υπάρχουν οριζόντιες κλεµµοσειρές, στα οποία θα έχουν 
οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραµµής σε τρόπο ώστε κάθε γραµµή που 
θα µπαίνει στον πίνακα, να συνδέεται µε όλους τους αγωγούς µόνο στις κλεµµοσειρές. 

Οι κλεµµοσειρές θα ευρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους. Κάθε κλεµµοσειρά που είναι πιο κάτω 
θα βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την άλλη κλεµµοσειρά που 
είναι πιο πάνω, οι εσωτερικές δε καλωδιώσεις θα οδηγούνται προς την κλεµµοσειρά από πίσω µε 
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τρόπο ώστε η επάνω επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών 
καλωδίων. 

Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, ήτοι 
καλώδια θα ακολουθούν, οµαδικά ή ξεχωριστά, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι δε στα 
άκρα προσαρµοσµένα καλά και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια, δε θα 
παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και θα φέρουν χαρακτηριστικούς κωδικούς µε 
πλαστικά δακτυλίδια στα άκρα τους. 

Το ίδιο µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άριστη πρόσδεση των καλωδίων σε οµάδες 
όπου απαιτείται αυτό. 

Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλεµµοσειρές που θα έχουν κατάλληλη 
πινακίδα για την αναγραφή κυκλωµάτων. 

Οι διατοµές των καλωδίων και των χάλκινων ζυγών εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι 
επαρκείς και θα συµφωνούν κατ’ ελάχιστο προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις 
αντίστοιχες γραµµές άφιξης και αναχώρησης. 

Είναι απαραίτητο να τηρηθεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα ως προς τη σήµανση των φάσεων. 
Έτσι η ίδια φάση θα σηµαίνεται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα επί πλέον για τις τριφασικές γραµµές 
κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια σειρά ως προς τις άλλες (πχ. «L1» αριστερά – «L2» 
στο µέσον – «L3» δεξιά). 

Το ίδιο θα γίνεται µε τις ασφάλειες και τις κλεµµοσειρές. 

Οι στεγανοί πίνακες θα είναι κατασκευασµένοι από τα ίδια υλικά όπως και οι απλοί όµως οι 
εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές θα προσαρµοστούν στεγανά σε αυτούς µε στυπιοθλίπτες, 
οι δε πόρτες τους θα στεγανοποιούνται µε ελαστικά παρεµβύσµατα. 

Στεγανοί πίνακες τοποθετούνται σε όλους τους χώρους του υπογείου όπου υπάρχουν 
Μηχανοστάσια. 

Οι στεγανοί πίνακες θα έχουν βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54. 

Για να εξασφαλιστεί η σωστή κατασκευή του πίνακα, από τεχνικής πλευράς, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή του πίνακα σχέδια που να δείχνουν τα 
παρακάτω : 

- τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου  

- την διάταξη των οργάνων του πίνακα 

- τις αποστάσεις των διαφόρων οργάνων 

 

4.7 Ασφάλειες από πορσελάνη (κοχλιωτές) τύπου D (Diazed)  

Έχουν βάση από πορσελάνη, συντηκτικό φυσίγγιο, πώµα από πορσελάνη και λοιπά απαραίτητα 
εξαρτήµατα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.  

Χρησιµοποιούνται σαν γενικές ασφάλειες πίνακα ή ασφάλειες κυκλωµάτων διανοµής για 
ονοµαστική ένταση µέχρι 63A/400V και έχουν ισχύ διακοπής σε ρεύµα βραχυκύκλωσης 50 kA. 

 

4.8 Μικροαυτόµατοι 

Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιµοποιηθούν 
αυτόµατοι διακόπτες (µικροαυτόµατοι) όπως εµφανίζονται στα σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων. 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό IEC/EN60898 κατάλληλοι για ένταση από 
6Α µέχρι 25Α για τάση 400 V/50Hz θα έχουν καµπύλη συµπεριφοράς «Β» για κυκλώµατα 
φωτισµού και ρευµατοδοτών και καµπύλη «C» για τα κυκλώµατα κινητήρων.  

Η ισχύς διακοπής θα είναι τουλάχιστον 6 kA, για τάση 230V/50Hz και cosφ = 0.90. 
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4.9 Ραγοδιακόπτες 

Θα χρησιµοποιούνται για τον χειρισµό των κυκλωµάτων διανοµής των πινάκων (φωτισµός, 
κλιµατιστικές συσκευές κλπ.) για εντάσεις ρεύµατος µέχρι 100Α και θα είναι κατάλληλοι για τάση 
µέχρι 690V/50Hz. 

Θα αντέχουν σε ρεύµα συνεχούς λειτουργίας υπό τάση 400V/50Hz : 

- για ωµικό φορτίο τουλάχιστον ίσο µε το ονοµαστικό τους ρεύµα 

- για φορτίο κινητήρων τουλάχιστον ίσο µε το 75% του ονοµαστικού ρεύµατος 

Θα έχουν µηχανική και ηλεκτρική αντοχή για τουλάχιστον 50,000 χειρισµούς. 

Οι διακόπτες θα είναι κατά ένα τουλάχιστον µέγεθος µεγαλύτεροι από την αντίστοιχη ασφάλεια 
προστασίας. 

 

4.10 Ενδεικτικές λυχνίες 

Αυτές θα λυχνίες ράγας τεχνολογίας LED µε κατάλληλο χρωµατισµό. Η αντικατάσταση τους θα 
πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρµολόγηση της µετωπικής πλάκας του πίνακα. Οι 
ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι κεραµικές κυλινδρικές 0.5Α /400Vac διαστάσεων 
Φ5x20mm σε θήκες µε βιδωτό πώµα. 

 

4.11 ∆ιακόπτες διαρροής έντασης 

Σε όλους τους πίνακες φωτισµού και ρευµατοδοτών, τοποθετούνται διακόπτες διαρροής έντασης 
(έναντι ηλεκτροπληξίας) µε ονοµαστικό ρεύµα διαρροής In < 30mA σε χρόνο 200msec. Θα είναι 
σύµφωνοι µε τον κανονισµό IEC/EN61008. 

Οι διακόπτες τοποθετούνται µετά τον γενικό διακόπτη και τις ασφάλειες του πίνακα και το 
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του διακόπτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε αυτό του 
γενικού διακόπτη του πίνακα.  

4.12 Αυτόµατοι διακόπτες 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα είναι ονοµαστικής εντάσεως από 16Α έως 250Α τάσεως 
λειτουργίας 690V, ικανότητας διακοπής : 

� για µέγεθος από 16-100Α τουλάχιστον 16kΑ 
� απο160-250Α τουλάχιστον 25kΑ και 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος (circuit breakers) θα έχουν διατάξεις για προστασία από 
υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα. Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι προς τις προδιαγραφές IEC 
60947-2. 

 

4.13 Φωτιστικά σώµατα  

Όλα τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία 
για αντισκωριακή προστασία που θα περιλαµβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, 
φωσφάτωση και επάλειψη µε ειδικό υπόστρωµα βαφής. Η τελική βαφή θα είναι οµοιόµορφη 
χωρίς ελαττώµατα ή ξένα σώµατα και θα έχει ψηθεί σε φούρνο. Το εσωτερικό των φωτιστικών 
σωµάτων θα έχει λευκό χρώµα ή ανακλαστήρα αλουµινίου µε συντελεστή ανακλάσεως 
τουλάχιστον 80%. 

Τα γυάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές) και 
κατασκευασµένα από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα γυάλινα καλύµµατα 
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επίσης πρέπει να αντέχουν σε απότοµες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας (π.χ. διαβροχή κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες θερµικές ή µηχανικές καταπονήσεις. 

Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα και 
κατασκευασµένα από διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό µε διαπερατότητα πάνω 
από 90% χωρίς φυσαλίδες ή γραµµές ή άλλα ελαττώµατα. Τα πλαστικά καλύµµατα δεν πρέπει 
να υφίστανται παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισµα) ούτε από την θερµότητα ούτε από τις 
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού. 

Τα όργανα έναυσης προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο χώρο που 
πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της ελκυόµενης 
θερµότητας. 

Οι λυχνιολαβές θα είναι βαριάς κατασκευής από πορσελάνη. 

Οι εσωτερικές καλωδιώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική και 
µηχανική αντοχή για αυτό τα καλώδια θα έχουν µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο µονωτικό µανδύα. Τα 
φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

Όλα τα φωτιστικά µε λαµπτήρες φθορισµού ή ατµών νατρίου, υδραργύρου κλπ. θα έχουν 
ενσωµατωµένους πυκνωτές διόρθωσης του συνηµίτονου. 

Όλα τα φωτιστικά φθορισµού θα φέρουν λαµπτήρες αυξηµένης χρωµατικής απόδοσης Ra≥80. 

Γενικά τα φωτιστικά σώµατα που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν ίσες ή καλύτερες 
τεχνικές προδιαγραφές και φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά από τους ενδεικτικούς τύπους που έχουν 
επιλεχθεί. 

Για την εγκατάσταση του φωτισµού επιλέχθηκαν οι κάτωθι τύποι φωτιστικών σωµάτων : 

 

1) Υγροί Χώροι 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή. Θα µπορεί να 
δεχθεί 1-2 λαµπτήρες φθορισµού τύπου T8. Η τροφοδοσία του θα είναι 230Vac για απευθείας 
σύνδεση στο δίκτυο. Το περίβληµά του θα είναι από άθραυστο και αυτοσβενούµενο 
πολυκαρβονικό, σταθεροποιηµένο ως προς την ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσµατος. 
O ανταυγαστήρας θα είναι από κουρµπαριστό χαλυβδοέλασµα βαµµένο λευκό µε πολυεστερική 
ρητίνη. 

Θα έχει άµεση συµµετρική δέσµη φωτισµού. 

Ο βαθµός προστασίας του σε είσοδο αντικειµένων, σκόνης και νερού  θα είναι IP66. Θα είναι 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε επιφάνειες υλικών µε σηµείο ανάφλεξης > 200ºC (Κλάση F). Θα 
έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08. 

Η έναυσή του θα γίνεται µε ηλεκτρονικό ballast ώστε να έχει µικρές απώλειες ενέργειας 
(Κατηγορία Α1-Α2-A3) και οµαλή έναυση δίχως καθοδικό flickering. 

Ο κατασκευαστής του θα είναι γνωστός εγχώριος ή διεθνής κατασκευαστής, το δε προϊόν θα 
διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 

2) Κλιµακοστάσια 

Για τους χώρους αυτούς επιλέχθηκε φωτιστικό σώµα επίτοιχο τύπου «απλίκας», µε γυάλινο 
αδιαφανές κάλυµµα, µε ηλεκτρονικούς λαµπτήρες φθορισµού 2x18W απόχρωσης 83 

 

3) Υπόγειοι χώροι - Αποθήκες 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή. Θα µπορεί να δεχθεί 1-2 
λαµπτήρες φθορισµού τύπου Τ8. Η τροφοδοσία του θα είναι 230Vac για απευθείας σύνδεση στο 
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δίκτυο. Το περίβληµά του θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα. Το χρώµα του θα είναι λευκό ή 
ανοιχτό γκρι. Θα είναι βαµµένο σε φούρνο µε πολυεστερική ρητίνη  σταθεροποιηµένη ως προς 
την ακτινοβολία UV, για αποφυγή του κιτρινίσµατος. 

Ο βαθµός προστασίας του σε είσοδο αντικειµένων, σκόνης και νερού  θα είναι IP40. Θα είναι 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε επιφάνειες υλικών µε σηµείο ανάφλεξης > 200ºC (Κλάση F). 

Η έναυσή του θα γίνεται µε ηλεκτρονικό ballast ώστε να έχει µικρές απώλειες ενέργειας 
(Κατηγορία Α1-Α2-A3) και οµαλή έναυση δίχως καθοδικό flickering. 

Ο κατασκευαστής του θα είναι γνωστός εγχώριος ή διεθνής κατασκευαστής, το δε προϊόν θα 
διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 

4) Τουαλέτες κλπ.  

Για τους χώρους αυτούς επιλέχθηκε φωτιστικό σώµα για επιφανειακή τοποθέτηση σε οροφή, 
στεγανό κλάσης ΙΡ54, άθραυστο αντιβανδαλιστικού τύπου, µε διαφανές λευκό γυάλινο κάλυµµα 
τύπου "καραβοχελώνας". 

Κάθε φωτιστικό έχει δύο λαµπτήρες φθορισµού 18W. 

Η στεγανότητα του φωτιστικού επιβάλλεται λόγω της φύσης των χώρων. 

 

5) Κύριοι χώροι (αίθουσες διδασκαλίας, διάδροµοι κτλ) 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή. Θα µπορεί να δεχθεί 1-4 
λαµπτήρες φθορισµού τύπου CEL-F. Η τροφοδοσία του θα είναι 230Vac για απευθείας σύνδεση 
στο δίκτυο. Το περίβληµά του θα είναι από χαλυβδοέλασµα. Το χρώµα του θα είναι λευκό ή 
ανοιχτό γκρι. Θα είναι βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, σταθεροποιηµένη ως προς την 
ακτινοβολία UV, για αποφυγή του κιτρινίσµατος. Θα διαθέτει DARK-LIGHT περσίδα από 
παραβολικά εγκάρσια και διαµήκη στοιχεία, από γυαλιστερό ή ιριδίζον αλουµίνιο HIGH-GLOSS 
99,85. 

Ο βαθµός προστασίας του σε είσοδο αντικειµένων, σκόνης και νερού  θα είναι IP20. Θα είναι 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε επιφάνειες υλικών µε σηµείο ανάφλεξης > 200ºC (Κλάση F). 

Η έναυσή του θα γίνεται µε ηλεκτρονικό ballast ώστε να έχει µικρές απώλειες ενέργειας 
(Κατηγορία Α1-Α2-A3) και οµαλή έναυση δίχως καθοδικό flickering. Ειδικά για τις αίθουσες όπου 
προβλέπεται σύστηµα ελέγχου φυσικού φωτισµού τα φωτιστικά θα έχουν dimming electronic 
ballast. 

Ο κατασκευαστής του θα είναι γνωστός εγχώριος ή διεθνής κατασκευαστής, το δε προϊόν θα 
διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 

6) Σκηνή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Γήπεδο Basket 

Φωτιστικό σώµα ευρείας συµµετρικής δέσµης φωτισµού. Το περίβληµά του θα είναι από 
πρεσσαριστό χαλυβδοέλασµα. Θα είναι βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, σταθεροποιηµένη ως 
προς την ακτινοβολία UV. Θα διαθέσει ανταυγαστήρα από µη ιριδίζον αλουµίνιο. Θα φέρει 
χαλύβδινο προστατευτικό πλέγµα για την προστασία του φωτιστικού από προσκρούσεις. Θα έχει 
ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό σύστηµα έναυσης. 

Ο βαθµός προστασίας του σε είσοδο αντικειµένων, σκόνης και νερού  θα είναι IP40 και η αντοχή 
σε κρούση ΙΚ08. 

 

 

7) Αίθριο 
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Φωτιστικό σώµα ορατής τοποθέτησης, συµµετρικής κατανοµής φωτισµού, µε σώµα από χυτό 
αλουµίνιο και βαµµένο σε τρία στάδια, µε επεξεργασία καταφόρεσης µε εµβάπτιση σε λουτρό 
εποξειδικής ρητίνης, εφαρµογή υποστρώµατος και βαφή σε υψηλή θερµοκρασία µε ακρυλική 
οικολογική βαφή. Τα γυάλινο κάλυµα του φωτιστικού θα είναι από θερµοανθεκτικό κρύσταλλο 
πάχους 4mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής. Το φωτιστικό θα φέρει ανταυγαστήρα 
από γυαλιστερό αλουµίνιο.  

Θα έχει ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό σύστηµα έναυσης. Όσον αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια, 
θα είναι κλάσης Ι, κατά συνέπεια θα έχει γειωµένα όλα τα εκτεθειµένα µεταλλικά του µέρη. Ο 
βαθµός προστασίας του σε είσοδο αντικειµένων, σκόνης και νερού  θα είναι IP65 και η αντοχή σε 
κρούση ΙΚ07. 

 

8) Περιβάλλων Χώρος 

Για τον φωτισµό των γηπέδων επιλέχθηκε φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα εξωτερικού χώρου 
ασύµµετρης δέσµης, µε µεταλλικό κέλυφος από χυτό αλουµίνιο, µε πτερύγια απαγωγής της 
θερµοκρασίας και βραχίονα στήριξης από χάλυβα. Θα είναι βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, 
µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση.  

Θα φέρει κάλυµµα από γυαλί πάχους 5mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής (UNI7142 
tests, British Standard 3193). Εσωτερικά θα φέρει ασύµµετρο ανταυγαστήρα (ασύµµετρη δέσµη 
φωτισµού 55ο) από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητας 99.85%. 

Θα είναι στεγανός κλάσης ΙΡ66, µε ενσωµατωµένα συστήµατα έναυσης και λειτουργίας, µε 
λαµπτήρα SAPT (Νατρίου) 150W. 

 

Για τον φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου επιλέχθηκε φωτιστικό σώµα τύπου 
προβολέα εξωτερικού χώρου ασύµµετρης δέσµης, µε µεταλλικό κέλυφος από χυτό αλουµίνιο, µε 
πτερύγια απαγωγής της θερµοκρασίας και βραχίονα στήριξης από χάλυβα. Θα είναι βαµµένο µε 
πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη διάβρωση.  

Θα φέρει κάλυµµα από γυαλί πάχους 5mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής (UNI7142 
tests, British Standard 3193). Εσωτερικά θα φέρει ασύµµετρο ανταυγαστήρα (ασύµµετρη δέσµη 
φωτισµού 55ο) από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητας 99.85%. 
Θα είναι στεγανός κλάσης ΙΡ65, µε ενσωµατωµένα συστήµατα έναυσης και λειτουργίας του 
κυκλώµατος LED.  

Το φωτιστικό θα φέρει συνολικά 24 leds-4000Κ φωτεινής απόδοσης 130lm/W και ηλεκτρικής 
ισχύος 1W έκαστο και χρωµατικής απόδοσης Ra ≥ 80. Η διάρκεια ζωής των LEDs σε ώρες 
λειτουργίας είναι min 50.000h. Το φωτιστικό θα φέρει ειδική δίοδο προστασίας των LEDs από τις 
διακυµάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου και διατήρησης της θερµοκρασίας λειτουργίας σε χαµηλά 
επίπεδα. 

Τα κυκλώµατα των LEDs θα πρέπει να φέρουν γέφυρες διόδων “ZELNER” που θα εξασφαλίζουν 
τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων LEDs σε περίπτωση αστοχίας ενός από τα LED. 

Τα φωτιστικά τοποθετούνται στην πρόσοψη του κτιρίου σε ύψος περίπου 5µ. στα σηµεία όπου 
δείχνουν τα σχέδια της µελέτης. Η στερέωσή τους γίνεται µε µεταλλικά βύσµατα. 

 

Επίσης για τον περιµετρικό φωτισµό θα προβλεφθούν φωτιστικά σώµατα τύπου κορυφής, µε 
σώµα και κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο, µε δείκτη προστασίας IP66, IK09 και κλάση µόνωσης ΙΙ. 
Κάθε φωτιστικό έχει έναν λαµπτήρα LED, µε σπείρωµα Ε27, ελάχιστης φωτεινής ισχύος 
~1000lm, ισχύος 21W. 

Τα φωτιστικά σώµατα αυτά θα είναι αναρτηµένα σε γαλβανισµένους εν θερµό ιστούς 5m. 
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4.14 Ιστοί Φωτιστικών σωµάτων  

Οι ιστοί φωτισµού θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 -1 -2 - 3 -
 4 - 5 - 6 - 7 - 8 και πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει Πιστοποιητικό 
∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance), σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 σχετικά µε την 
οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει να συνοδεύονται  από πιστοποιητικό 
δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από διεθνώς αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο. 

Οι ιστοί θα είναι αποκλειστικά χαλύβδινοι (σιδηροϊστοί) γαλβανισµένοι εν θερµώ, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. Αποκλείονται ιστοί κατασκευασµένοι από αλουµίνιο, ξύλο, οπλισµένο 
σκυρόδεµα κλπ. 

Ο ιστός (εσωτερικά και εξωτερικά) και όλα του εξαρτήµατα του (πλάκα έδρασης, θυρίδα, 
αγκυρόβιδες κλπ.) θα γαλβανίζονται εν θερµώ σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
4.1. Πριν το γαλβάνισµα θα γίνεται καλή προετοιµασία των επιφανειών µε απόξεση, τρόχισµα και 
χηµικό καθαρισµό. Το γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 729, DIN 
50976/E/1988, ASTM A-123 & GR-181 (∆ΕΗ). Το πάχος της επικάλυψης, σύµφωνα µε το πρότυ-
πο  ISO 1461 – 1973 F και την προδιαγραφή NF A 91 – 122, θα είναι 500 gr/m² ή 70 µm. 

 

4.14.1 Ιστός 8m 

Ο κορµός του ιστού θα κατασκευασθεί από έλασµα Fe360 B ελάχιστου πάχους 3mm, ανεξάρτη-
τα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµικού υπολογισµού του ιστού. Ο κορµός θα έχει 
διατοµή κωνική. Στην βάση του ιστού η κυκλική διατοµή θα εγγράφεται σε κύκλο διαµέτρου 
172mm και στην κορυφή σε κύκλο διαµέτρου 76mm. Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι 
ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε 
λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε 
ελικοειδή ραφή.  

Στους ιστούς επιτρέπεται µόνον µία ενδιάµεση ένωση. Η ένωση αυτή θα γίνεται µε σφικτή 
συναρµογή, η οποία δεν θα επιτρέπει την περιστροφή, κλίση ή ταλάντωση του επάνω µέρος του 
ιστού. Απαγορεύεται ενδιάµεση ένωση µε συγκόλληση. Η ενδιάµεση ένωση θα έχει τουλάχιστον 
την ίδια αντοχή µε αυτήν του κορµού του ιστού. Τα δύο τεµάχια του κορµού θα είναι 
γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Απαγορεύεται η χρήση «ψυχρού» 
γαλβανίσµατος. 

Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρνει τους κοχλίες αγκύρωσης για τη στε-
ρέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, την «κατακορύφωση» 
(αλφάδιασµα) και την σύσφιγξη των κοχλιών, θα γίνεται πλήρωση του κενού ανάµεσα από το 
πέλµα και την βάση µε µή συρρικνούµενη τσιµεντοκονία. Τα σπειρώµατα των κοχλιών θα 
προστατεύονται µε καλύµµατα από αλουµίνιο. 

Ο κορµός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400 mm και πάχους 20mm καλά 
ηλεκτροσυγκολληµένος σε αυτή. Η στήριξη του  κορµού θα ενισχυθεί µε τέσσερα (4) 
συγκολληµένα πτερύγια πάχους 12mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 230 mm και βά-
σης 90 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέτρου 100 mm για τη διέλευση των κα-
λωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) κυκλικές οπές Φ 30 mm τοποθετηµένες 
στις κορυφές τετραγώνου πλευράς 300mm για την στερέωση του ιστού µε κοχλίες αγκύρωσης 
(αγκυρόβιδες). Γίνονται δεκτές και οπές σχήµατος "οβάλ" Φ30Χ60mm κατά παρέκκλιση των 
εµφανιζοµένων κυκλικών οπών του σχήµατος 8 της ΕΝ 40-2. 

 Οι αγκυρόβιδες θα είναι χαλύβδινες St500S Φ25mm και µήκος 750-800mm και στην κορυφή θα 
φέρουν σπείρωµα Μ24Χ150mm. Οι αγκυρόβιδες πακτώνονται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδε-
µα σε ελάχιστο βάθος 600mm. Οι τέσσερις κοχλίες τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε 
απόσταση µεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση προς 300mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης 
θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 30Χ30Χ3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σε 
αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και 
«χιαστί» κάτω από το σπείρωµά τους. Το άκρο κάθε αγκυρόβιδας (περιοχή σπειρώµατος) θα 
γαλβανίζεται σε µήκος >200mm. 
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4.14.2 Ιστός 5µ 

Ο κορµός του ιστού θα κατασκευασθεί από έλασµα Fe360 B ελάχιστου πάχους 3mm, ανεξάρτη-
τα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµικού υπολογισµού του ιστού. Ο κορµός θα έχει 
κωνική διατοµή. Στην βάση του ιστού η διατοµή θα εγγράφεται σε κύκλο διαµέτρου 120mm και 
στην κορυφή σε κύκλο διαµέτρου 60mm. Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, 
αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα 
ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ρα-
φή.  

Ο Ιστός δεν επιτρέπεται να κατασκευαστεί µε ενδιάµεση ένωση. 

Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρνει τους κοχλίες αγκύρωσης για τη στε-
ρέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, την «κατακορύφωση» 
(αλφάδιασµα) και την σύσφιγξη των κοχλιών, θα γίνεται πλήρωση του κενού ανάµεσα από το 
πέλµα και την βάση µε µή συρρικνούµενη τσιµεντοκονία. Τα σπειρώµατα των κοχλιών θα 
προστατεύονται µε καλύµµατα από αλουµίνιο. 

Ο κορµός θα εδράζεται σε χαλύβδινη έλασµα Φ320mm και πάχους 15mm καλά ηλεκτροσυγκολ-
ληµένος σε αυτή. Ο ιστός θα φέρει τέσσερα αγκύρια Μ16Χ5500mm. 

 

4.14.3 Ακροκιβώτιο Ιστών 

Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων 
για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι διαστάσεις της θύρας 
θα επιλέγονται από τον πίνακα διαστάσεων µεταλλικών θυρών της ΕΝ 40-2 παράγραφος 4. Η ε-
λάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την 
αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην  περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενί-
σχυση µε έλασµα κατάλληλου πάχους ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοι-
χο τµήµα του συνδεόµενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισµούς, ότι η 
αντοχή του ιστού στο τµήµα αυτού, όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα ό-
ρια. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ελάσµατος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχε-
ται κατ' ελάχιστον 200mm στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η 
θύρα θα κλείνει µε κατάλληλο κάλυµµα από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος ίδιο µε τον υπό-
λοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Η στε-
ρέωσή και η ασφάλιση της θύρας θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες ή µάνδαλα, που δεν θα εξέ-
χουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του 
ιστού. Επιπλέον η θύρα θα ασφαλίζεται µε αλυσίδα. 

 

4.15 Αισθητήρας φυσικού φωτός συστήµατος σύζευξης φυσικού – τεχνητού φωτισµού 

Αισθητήρας φυσικού φωτός 1-10V, κατάλληλος για τοποθέτηση επί της οροφής ή επί φωτιστικού 
σώµατος. Θα φέρει δύο αγωγούς για σύνδεση στις επαφές (+) και (-) του DIMMABLE BALLAST. 
Είναι ικανό να ελέγξει έως και 20 DIMMABLE BALLSTS 1-10V. Μέγιστη απόσταση 100m από το 
πιο αποµακρυσµένο ballast που ελέγχει.  

Θα παρέχει ρύθµιση της στάθµης του τεχνητού φωτισµού ανάλογα µε την ένταση του φυσικού 
φωτισµού. Θα φέρει περιστροφικό ποτενσιόµετρο για την ρύθµιση της ευαισθησίας του. Λοιπά 
χαρακτηριστικά: 

• Μέγιστο ύψος τοποθέτησης: 3,50m 

• Περιοχή δράσης: ø7,00m  

• να µην τοποθετείται πολύ κοντά στα παράθυρα. Προτεινόµενη ελάχιστη απόσταση από το 
πλησιέστερο παράθυρο τέτοια ώστε ο άξονας του αισθητήρα να σχηµατίζει γωνία 40ο  µε 
το παράθυρο. 
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• Θερµοκρασία λειτουργίας: 0οC εως +45 οC 

• εύρος λειτουργίας: 15-800lux. 

• σήµα εξόδου: 1-10V. 

• βαθµός προστασίας ΙΡ20 

 

4.16 Φρεάτια 

Τα φρεάτια θα κατασκευάζονται µε υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τοιχωµάτων 10 
cm τουλάχιστον. Τα φρεάτια θα φέρουν περιµετρικό πλαίσιο και κάλυµµα. Το περιµετρικό 
πλαίσιο θα είναι εγκιβωτισµένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη 
του καλύµµατος. Το κάλυµµα και το πλαίσιο θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο και η όλη 
κατασκευή θα είναι πλήρως στεγανή. Η αντοχή του καλύµµατος θα είναι κατηγορίας Β125 
(125kN) και θα διαθέτει µία ή δύο χειρολαβές µη προεξέχουσες. Οι διαστάσεις των καλυµµάτων 
θα πρέπει να είναι τυποποιηµένες. Τα καλύµµατα θα έχουν διαστάσεις περίπου ίδιες µε το 
ελεύθερο άνοιγµα των φρεατίων. Τα φρεάτια θα είναι στεγανά σε όλη την επιφάνεια. 

 

4.17 Σωλήνες  

Τα δίκτυα οδεύσεως καλωδίων φωτισµού θα κατασκευαστούν από εύκαµπτους σωλήνες 
πολυαιθυλενίου HDΡΕ διπλού τοιχώµατος και θα οδεύουν µέσα σε άµµο.  
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55..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  &&  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ΗΗ//ΥΥ  

Οι γραµµές των τηλεφωνικών συνδέσεων του κτιρίου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε στην 
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, τα δε χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι όπως καθορίζεται στα 
παρακάτω. 

Τα υλικά θα είναι εργοστασιακής προέλευσης, αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές. Τα εργοστάσια 
κατασκευής θα διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001. Τα προσφερόµενα υλικά θα διαθέτουν 
πιστοποίηση των φορέων. 

Τα υλικά θα παραδίδονται σε συσκευασία που θα διαθέτει αριθµό ποιοτικού ελέγχου.  

Οι εταιρείες κατασκευής οργάνων πιστοποίησης να κατασκευάζουν και να διαθέτουν τον 
απαιτούµενο προσαρµογέα για πιστοποίηση και µετρήσεις αντίστοιχης κατηγορίας των υλικών 
του κατασκευαστικού οίκου.  

Ο εγκαταστάτης του καλωδιακού συστήµατος θα είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης του οίκου 
κατασκευής του καλωδιακού συστήµατος.  

Τα υλικά του οίκου κατασκευής να έχουν χρησιµοποιηθεί σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στο 
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Ο εγκαταστάτης του καλωδιακού συστήµατος να είναι 
πιστοποιηµένος µε ISO:9001. Ο οίκος κατασκευής του υλικού και να έχει παρουσία στην Ελλάδα 
µε ειδικευµένο µηχανικό έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχει το εγκατεστηµένο σύστηµα και να 
παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης.  

Ο προµηθευτής και ο εγκαταστάτης οφείλει να έχει στη διάθεση του επιβλέποντα και της 
Υπηρεσίας όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν τα ανωτέρω.  

 

5.1 Εργασίες πιστοποίησης καλωδιακού συστήµατος 

Η πιστοποίηση του καλωδιακού συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα TSB 67, TSB 95 
και τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Η πιστοποίηση θα γίνει µε διακριβωµένο 
όργανο, τόσο στο δίκτυο χαλκού όσο και στο δίκτυο οπτικών ινών.  

Η πιστοποίηση χαλκού θα γίνει µε µετρήσεις ανά channel link (port to port, πρίζα – καλώδιο – 
patch panel) όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 για και υλικά CAT6 ή ISO/IEC, EN 
υλικά CLASS Ε ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρµογών GIGABIT ETHERNET. Η 
πιστοποίηση περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες µετρήσεις µε αποδόσεις αποδεκτές για τις 
αντίστοιχες συχνότητες σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα  

• HDTX Analyzer  

• HDTDR 

• Wire Map 

• Length 

• PROPAGATION DELAY 

• Delay Skew  

• NEXT 

• NEXT @ Remote 

• Attenuation 

• Resistance 

Η πιστοποίηση των οπτικών links θα γίνει µε εφαρµογή των προτύπων EIA/TIA 568.  
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5.2 Εργασίες τερµατισµού 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του καλωδίου, δεν πρέπει να επηρεασθούν αρνητικά από την 
κακή ποιότητα του τερµατισµού. Σε κάθε τερµατισµό καλωδίου µεγάλο ποσοστό σήµατος χάνεται 
λόγω ανακλάσεως (return loss) και το NEXT αυξάνει και όσο πιο αδέξιος είναι ο τερµατισµός 
τόσο πιο έντονα είναι τα παραπάνω φαινόµενα. Κακός τερµατισµός αυξάνει επίσης τόσο τον 
θόρυβο που εισέρχεται από το περιβάλλον στο δίκτυο όσο και την ακτινοβολία του δικτύου προς 
τα έξω.  

5.3 Οριζόντια καλωδίωση 

Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης θα πρέπει να τερµατίζονται πλήρως (και οι οκτώ 
αγωγοί) και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες,  καθώς και στα αντίστοιχα 
πεδία τερµατισµού στους κατανεµητές. Κάθε καλώδιο UTP 4 ζευγών θα σηµανθεί µονοσήµαντα 
στην αρχή και το τέλος του µε τον ίδιο αριθµό που αντιστοιχεί στην πρίζα που τερµατίζεται.  

Η οριζόντια καλωδίωση θα πρέπει να διατρέχει τους ορόφους σε µορφή αστεροειδή και θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ακολουθούµενες διαδροµές να είναι µικρότερες από 90µ. Έτσι µε τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συµφωνία µε τα πρότυπα δοµηµένης καλωδίωσης και  να είναι 
εφικτή η µετάδοση δεδοµένων χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως Ethernet 10/100/1000 Μb/s, 
100 Mb/s, FDDI- CDDI ή 155 Μb/s A. 

5.4 Μικτονόµηση 

Οι εργασίες µικτονόµησης θα γίνουν µε την τοποθέτηση Patch Cords , όπου θα γίνονται οι 
απαραίτητες συνδέσεις από τον ενεργό εξοπλισµό (switches) στα patch panel και από τις πρίζες 
στους Η/Υ. 

5.5 Οδεύσεις 

Τα καλώδια του δικτύου θα ξεκινούν από έναν κατανεµητή και θα καταλήγουν στις λήψεις χωρίς 
ενδιάµεσες διακοπές, συνδέσεις ή διακλαδώσεις.  

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος του οριζοντίου σταθερά εγκατεστηµένου καλωδίου µεταξύ patch 
panel και πρίζας (basic link) είναι 90 µέτρα.  

Το µέγιστο µήκος του κάθε patch cord είτε σε κατανεµητή ορόφου είτε σε θέση εργασίας δεν θα 
υπερβαίνει τα 5 µέτρα.  

Κάθε µία διαδροµή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι από την εφαρµογή χρησιµοποιούνται όλα ή 
κάποια από τα ζεύγη της, θα χρησιµοποιείται για µία µόνο χρήση. Τα αχρησιµοποίητα ζεύγη θα 
είναι εφεδρικά.  

Στις οδεύσεις θα χρησιµοποιηθούν εν γένει εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων όπως και στο υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο πέρασµά τους από τον αρµό 
διαστολής οι σωλήνες αυτοί θα οδεύουν µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα για πρόσθετη 
προστασία. 

Τα πλαστικά κανάλια διέλευσης καλωδίων θα διαθέτουν εξαρτήµατα µε έλεγχο καµπυλότητας 
µίας ίντσας κατά ΤΙΑ 568B. Τα εξαρτήµατα να είναι κατασκευασµένα από υλικό ABS και να 
διαθέτουν οδηγούς διευθέτησης καλωδίων ώστε να εξασφαλίζεται η ακτίνα καµπυλότητας. Η 
µέγιστη ακτίνα καµπυλότητας που επιτρέπεται είναι κατά την φάση της τοποθέτησης 8 φορές η 
διάµετρος του καλωδίου, ενώ κατά την λειτουργία 4 φορές η διάµετρος του καλωδίου. Για 
πολύζευγο ζευκτικό καλώδιο ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας ορίζεται 10 φορές η διάµετρος του 
καλωδίου.  

Τα κανάλια και οι εσχάρες καλωδίων να έχουν την χωρητικότητα για τον αριθµό καλωδίων που 
προορίζονται για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα, ιδιαίτερα στα σηµεία αλλαγής διεύθυνσης. 
Η πλήρωση των καναλιών µε καλώδια να γίνεται σύµφωνα µε τις συστάσεις του προτύπου ΤΙΑ 
569 ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των καναλιών και η υποβάθµιση της ποιότητας των 
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καλωδίων. Να εξασφαλίζεται κενό χώρου 25-40%, για να µην καταπονούνται τα εγκατεστηµένα 
καλώδια. 

Οι εγκατεστηµένες λήψεις να είναι ιδίου χρώµατος µε αυτό του καναλιού ώστε να πληρούνται 
όροι αισθητικής. Επιθυµητό είναι να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.  

Οι σχάρες καλωδίων να γειώνονται µε βάση τις συστάσεις του προτύπου ΕΝ 50174.  

Τα καλώδια δοµηµένης θα πρέπει γενικώς να έχουν φυσικό διαχωρισµό από καλώδια ηλεκτρικής 
ισχύος. Περιπτώσεις γειτνίασης και παραλληλισµού καλωδίων ισχύος µε καλώδια ασθενών 
ρευµάτων να αντιµετωπίζονται µε βάση τις συστάσεις του προτύπου ΕΝ 50174 ή ΤΙΑ/ΕΙΑ-569 
είτε µε διαχωρισµό των καλωδίων είτε µε διαίρεση των σχαρών σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα:  

Τύπος καλωδίων  Απόσταση 

 Χωρίς 
διαχωριστικό  

Με 
διαχωριστικό από 
αλουµίνιο  

Με 
διαχωριστικό 
ατσαλένιο  

Αθωράκιστο καλώδιο ισχύος  

Αθωράκιστο καλώδιο ασθενών  

200mm  100mm  50mm  

Αθωράκιστο καλώδιο ισχύος  

Θωρακισµένο καλώδιο ασθενών  

50mm  20mm  5mm  

Θωρακισµένο καλώδιο ισχυρών  

Αθωράκιστο καλώδιο ασθενών  

30mm  10mm  2mm  

Θωρακισµένο καλώδιο ισχυρών  

Θωρακισµένο καλώδιο ασθενών1  

0mm  0mm  0mm  

1. Το θωρακισµένο καλώδιο ασθενών ρευµάτων πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 50288 

Το σύνολο της εγκατάστασης σωληνώσεων θα είναι σύµφωνο µε τον "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε".  

Οµοίως στις ορατές οδεύσεις σε υπόγεια και βοηθητικούς χώρους θα χρησιµοποιηθούν σκληροί 
πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

 

5.6 Καλώδιο UTP 4-ζευγών Cat. 6  

(κατά EIA/TIA 568A, TSB67, ΙSO/IEC11.801, CENELEC EN 50.173) 

Tο καλώδιο είναι συνεστραµµένο (twisted pair) 4 ζευγών UTP 100 / 24WG/cat. 6 για ταχύτητα 
επικοινωνίας µέχρι  τα 1000 Mbps, για το κάθετο δίκτυο, κατά το πρότυπο EIA-TIA 568B.2-1 
6/2002. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για καλώδια 4 ζευγών 

 
1. Αγωγοί 

Υλικό :  Χαλκός,  διατοµής 0,56mm  (AWG23) 

Μόνωση : PE (polyethylene) 

 

2.  Κατασκευή ζευγών  
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Αριθµός : 4   

Χρωµατισµός καλωδίου 4 ζευγών  EIA/TIA 568 / TSB 36  

1. Λευκό / Μπλε 

2. Λευκό / Πορτοκαλί 

3. Λευκό / Πράσινο 

4. Λευκό / Καφέ 

 

3.  Μανδύας 

Υλικό : Μαλακή µάζα  PVC  

 

4. Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Αντίσταση Ωµική : 8.2 Ω / 100m, max 20oC 

Αντίσταση Επαγωγική : 100 + 15 Ω      

Χωρητικότητα: 5.1 nF/100m      max.       1.0  KHz. 

Αντοχή ∆ιηλεκτρικού: 1000 V / 1 minute. 

Ταχύτητα µετάδοσης: 67%  nom. 

 

5.7 Patch Panels  

Tα Patch Panels είναι  σχεδιασµένα ειδικά για να εξυπηρετήσει ανάγκες διοίκησης, ελέγχου και 
επικοινωνιών δικτύων υψηλής ταχύτητας. Τοποθετούνται σε Rack 15’’. 

Με το Patch Panel εξασφαλίζουµε τερµατισµό του δικτύου δεδοµένων στο πίσω µέρος του, 
αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό µέρος του, το οποίο αποτελείται από θηλυκά RJ45, 8 
επαφών.  

Για τα PP θα ισχύει αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου. Κατά τον τρόπο αυτό όταν 
απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως εργασίας γεφυρώνουµε τις θέσεις 
µεταξύ τους, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων 
θέσεων. 

Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή  αξιοπιστία και 
ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών κάθε 
σύγχρονου κτιρίου. 

Το πίσω µέρος του patch panel έχει IDC Connectors, όπου και τερµατίζεται το δίκτυο από τις 
θέσεις εργασίας, µε ειδικό εργαλείο τερµατισµού που χρησιµοποιείται και για τις πρίζες. Το 
εµπρός µέρος του patch panel έχει Connectors RJ 45, απ' όπου γίνεται βυσµατικά πλέον η ζεύξη 
µε τις πόρτες της Υπολογιστικής Μονάδας, µε καλώδια 4 ζευγών και Connectors RJ-45 στην 
άκρη (patch cords), αντικαθιστώντας το καλώδιο µικτονόµησης και τον τερµατισµό. 

 

5.8 Πρίζες  Φωνής  ή ∆εδοµένων 4 Επαφών   

 Οι πρίζες του δικτύου θα αποτελούνται από ένα ή δύο jacks utp cat.6 µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

1. θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από σκληρό πλαστικό το οποίο θα τους προσδίδει 
µεγάλη µηχανική αντοχή κατά τη διάρκεια του τερµατισµού. Θα πρέπει να χρησιµοποιούν 
τερµατικό τύπου RJ45 µε κωδικοποιηµένη χρωµατολογία σύµφωνα µε το πρότυπο Τ568 Α & Β. 
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Τα jacks θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τα πρωτόκολλα TIA/EIA-568-B.2-1 Cat.6 & 
ISO/IEC11801 2nd edition. 

2. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα για εφαρµογές τοπικών δικτύων 
(LAN) : 1000 BaseT, ATM 155, TP PMD, 100 Base-T-T2-T4-TX, ATM 25-52, Token Ring 4 and 
16-100 Mbps, 10 Base T. 

3. Να λειτουργούν σε περιβάλλον µε θερµοκρασία από 0ºC έως 60ºC. 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν καπάκι σύσφιξης και σταθεροποίησης των καλωδίων. Τα τερµατικά 
να είναι επιχρυσωµένα 1,27µm και από πάνω 2,5µm νίκελ. Θα πρέπει να µπορούν να γίνουν έως 
και 200 τερµατισµοί στο jack χωρίς να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά µετάδοσης έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών αλλαγών στους τερµατισµούς των καλωδίων.  

5. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO για την κατασκευή τους και να 
καλύπτει το υλικό µε πολυετή εγγύηση. Ο προµηθευτής-αντιπρόσωπος θα πρέπει επίσης να είναι 
πιστοποιηµένος µε ISO και να είναι εξουσιοδοτηµένος από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Oι παραπάνω πρίζες  µπορεί να είναι εντοιχισµού, επίτοιχες ή για τοποθέτηση σε κανάλι. 

 

5.9 Patch cord   

Για τις µεικτονοµήσεις στο οριζόντιο δίκτυο χαλκού θα χρησιµοποιηθούν προκατασκευασµένα 
patch cord UTP cat.6 µε 8 PIN JACK . 

Το patch cord θα είναι προϊόν εγκεκριµένου οίκου κατασκευής και θα προσκοµιστεί στο έργο 
αφού  ελεγχθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του σε συσκευασία όπου θα αναφέρεται ο αριθµός 
ποιοτικού ελέγχου του. Θα υπάρχει δυνατότητα, εφόσον ζητηθεί από την επίβλεψη ή από την 
Υπηρεσία, προσκόµισης patch cords σε διάφορα µήκη 1,2,3,5 µέτρων. 

4. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος των patch cords θα είναι 5µ σύµφωνα το πρότυπο. 

 

5.10 Τηλεφωνικές συσκευές 

 
• Το τηλεφωνικό κέντρο θα συνοδεύεται από τηλεφωνικές συσκευές ίσες µε τον αριθµό των 
εσωτερικών συνδέσεων. 

• Η τροφοδοσία τους θα γίνεται µέσω γραµµής σύνδεσης µε το κέντρο. 

• Οι συσκευές θα φέρουν κάψες µικροφώνου και ακουστικού κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.  

• Θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για επικοινωνία του εθνικού 
δικτύου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. Όλα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά 
όπως απόκριση συχνότητας, ηλεκτρακουστική ευστάθεια, θερµοκρασιακή ευστάθεια, κτλ, θα 
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

 

5.11 Μεταγωγέας ∆ικτύου  

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

- Φιλτράρισµα και αποστολή σε όλες τις θύρες 

- Αυτόµατη εκµάθηση διευθύνσεων 

- Αρχιτεκτονική αποθήκευσης και προώθησης για αποτροπή της διάδοσης των κακών 
πακέτων  

- Ο µισός και πλήρης διπλός έλεγχος ροής αποτρέπει την απώλεια πακέτων κάτω από 
υπερφόρτωση 
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- Άµεση λειτουργία µε τη σύνδεση – χωρίς απαίτηση ρύθµισης 

- Αυτόµατη διαπραγµάτευση για την αυτόµατη επιλογή της ταχύτητας και του τρόπου 
λειτουργίας 

- LEDs για τον έλεγχο µε µια µατιά του δικτύου και της δραστηριότητάς του 

Θύρες 

- 8 / 16 / 24 / 32 / 48 σταθερές θύρες 10BASE-T / 100BASE-TX 

Εύρος ζώνης ικανότητας µεταγωγής  

- 1.6 / 3.2 / 4.8 Gbps αθροισµένο εύρος ζώνης  

 

Βάση δεδοµένων µεταγωγής  

- 1K ( 8 / 16 ) ,  12K (24)  MAC καταχωρήσεις διευθύνσεων  

 

Συµβατότητα 

- IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, ISO / IEC 8802-3 
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66..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΛΛΕΕΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

6.1 Κεντρικός πίνακας ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή και στην βασική του µορφή θα έχει κατάλληλο 
αριθµό ζωνών ώστε να υπάρχει ανεξαρτησία ανά όροφο και επιπλέον ανεξαρτησία ως προς την 
διαχείριση µαγνητικών επαφών και ανιχνευτών. 

 

Ο χρήστης του συστήµατος γνωρίζει πάντοτε το ακριβές σηµείο του συναγερµού από την 
αριθµητική ένδειξη στην κονσόλα χειρισµών και ενδείξεων και την περιγραφή της ζώνης, 
καθοριζοµένης εκ των προτέρων µε προγραµµατισµό. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
• ∆υνατότητα διαχωρισµού πλήθους  ζωνών. 

• Μνήµη 224 συµβάντων. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης εκτυπωτή. 

• Κάθε χρήστης µπορεί να έχει ένα από 7 επίπεδα πρόσβασης 

• Πλήρης προγραµµατισµός των  σηµείων προστασίας µε οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω 
χαρακτηριστικά ζωνών: 

     Είσοδος / Έξοδος, περιµετρική, εσωτερική, Ηµέρα / Νύχτα, 24ωρη πανικού, 24ωρη      
βοηθητική και πυρκαγιάς. 

• ∆υνατότητα επιτηρήσεως κεντρικού βρόγχου και από τα 2 άκρα για πλήρη προστασία (CLASS 
A). 

• Φέρει ενσωµατωµένο ψηφιακό κωδικοποιητή για σύνδεση µε Κεντρικό Σταθµό. 

• Το σύστηµα θα µπορεί να επεκταθεί µελλοντικά µε την χρήση κατάλληλων ψηφιακών 
πλακετών.  

• Ο προγραµµατισµός του πίνακα θα µπορεί να γίνει είτε από το πληκτρολόγιό του είτε από 
αποµακρυσµένο υπολογιστή µε την χρήση modem. 

• O πίνακας θα µπορεί να δεχθεί την ύπαρξη ασύρµατων συσκευών συναγερµού. 

 

Λειτουργία Συστήµατος  

 
• Πλήρης προγραµµατισµός από την κονσόλα χειρισµού. 

• Μνήµη συναγερµών και βλαβών των 10 τελευταίων ηµερών. 

• Μετά από απώλεια τροφοδοσίας το σύστηµα είναι δυνατόν να τεθεί αυτοµάτως στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν την διακοπή χωρίς την απώλεια δεδοµένων. 

 

6.2 Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων 

Το οπτικό σύστηµα του ανιχνευτή διαιρεί τον χώρο σε ζώνες προστασίας. Ένας αισθητήρας 
τετραπλού στοιχείου (Quad) µετρά την ποσότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας κάθε ζώνης. Όταν 
παραβιαστούν µία ή περισσότερες ζώνες, δίδεται σήµα συναγερµού. 
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Ο ανιχνευτής αποτελείται από τον αισθητήρα τετραπλού στοιχείου, και από δύο ανεξάρτητους 
ενισχυτές επεξεργασίας σηµάτων.  

Στην πράξη δύο αισθητήρες παθητικών υπέρυθρων συνδέονται σε ένα κοινό οπτικό σύστηµα.      

Πρέπει και οι δύο αισθητήρες να ανιχνεύσουν κίνηση την ίδια στιγµή για να δοθεί σήµα συναγερµού. 
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εξαλείφονται οι ψευδοσυναγερµοί που οφείλονται στον ηλεκτρονικό 
"θόρυβο" κάθε καναλιού, στις κάθε είδους παρεµβολές, καθώς και στην παρουσία µικρών ζώων. 

Ο αισθητήρας δεν ενεργοποιείται από ακτινοβολία ορατού φωτός ή αργή µεταβολή της 
θερµοκρασίας του χώρου.      

Ο ανιχνευτής δεν εκπέµπει κανένα είδος ακτινοβολίας και γι' αυτό δεν υπάρχει περιορισµός στον 
αριθµό των ανιχνευτών που τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. 

 

Γενικά 

Περιλαµβάνει 12 ζώνες κάλυψης ευρείας δέσµης, µε εµβέλεια έως 12,2 m (40 Ft), ή 11 ζώνες για 
κάλυψη µε στενή δέσµη, µε εµβέλεια έως 21,3 m (70Ft). 

Έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
- Τετραπλό (QUAD) πυροηλεκτρικό στοιχείο, µε αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστος σαν δύο 

ανεξάρτητοι διπλοί (DUAL) ανιχνευτές που  καλύπτουν τον ίδιο χώρο. 

- Υψηλής ακρίβειας παραβολικό οπτικό σύστηµα, σχεδιασµένο από  computer. 

- Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία του από τον 
ίδιο multiplex καλωδιακό βρόγχο. 

- Προκαθορισµένες ζώνες για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. 

- Τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή επιφάνεια. 

- ∆ιπλό κανάλι και (optional) σύστηµα µέτρησης παλµών σήµατος  για εξάλειψη 
ψευδοσυναγερµών. 

- Σύστηµα ελέγχου (Walk Test) µε λυχνία LED. 

- Τροφοδοσία και µεταφορά σήµατος συναγερµού στον κεντρικό  πίνακα από το ίδιο διπολικό 
καλώδιο. 

- Σηµείο σύνδεσης στον ίδιο βρόγχο του συστήµατος και άλλων  ανιχνευτών (µη ενεργητικών) 
όπως λ.χ. µαγνητικών επαφών. 

 

Ο ανιχνευτής έχει σχεδιασθεί για αδιάλειπτη λειτουργία. Η  λυχνία LED αναβοσβήνει κατά την  
διάρκεια ανίχνευσης κίνησης. 

 

6.3 Μαγνητικές επαφές 

Η µαγνητική επαφή ανιχνεύει παράνοµο άνοιγµα πόρτας ή παραθύρου και αποτελείται από:  
• Μαγνητικό ηλεκτρονόµο, ο οποίος τοποθετείται στο πλαίσιο της πόρτας ή του παραθύρου και 

• Σταθερό µαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στο κινούµενο φύλλο της πόρτας ή του παραθύρου. 

Ο µαγνητικός ηλεκτρονόµος και ο µαγνήτης µπορούν να τοποθετηθούν είτε κολλητοί, είτε βιδωτοί 
ανάλογα µε τον τύπο του παραθύρου ή της πόρτας και τους κανόνες της αισθητικής. 

Η θέση τους θα είναι προσεκτικά ελεγµένη από την εγκαταστάτρια εταιρεία, ώστε να επιτευχθεί η 
καλύτερη µαγνητική σύνδεση µε τη µικρότερη ορατή τους εντόπιση. 

Οι επαφές (λευκού ή καφέ χρώµατος) θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση στον βρόγχο του 
συστήµατος ασφαλείας. 
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6.4 Εξωτερική σειρήνα 

Η εξωτερική σειρήνα θα είναι ηλεκτρονική αυτοτροφοδοτούµενη µεγάλης εµβέλειας ακουστικής 
ισχύος 126dB σε 1m, και θα διαθέτει σύστηµα αυτοπροστασίας και αδιάβροχη επένδυση. 

Θα διαθέτει επίσης : 

α) µπαταρία κλειστού τύπου µολύβδου επαναφορτιζόµενη µε την οποία λειτουργεί σε περίπτωση 
διακοπής της τάσης από τον πίνακα ασφαλείας. 

β) κύκλωµα ελέγχου για την προστασία από βραχυκύκλωµα ή διακοπή τάσης της γραµµής, που 
ενεργοποιεί την σειρήνα. 

γ) Χρονοδιακόπτη παύσεως λειτουργίας. 

δ) 2 tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή παραβιάσεως των 
χαλύβδινων φύλλων. 

 

6.5 Εσωτερική σειρήνα 

Θα είναι ηλεκτρονική µεγάλης εµβέλειας ακουστικής ισχύος 118dΒ σε 1m. Θα είναι ασφαλισµένη 
µέσα σε ειδικό κουτί µε διακόπτη tamper και θα έχει βάση στήριξης για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Ρεύµα λειτουργίας περίπου 800mA. 

 

6.6 Χειριστήριο συστήµατος ασφαλείας 

Το χειριστήριο συστήµατος ασφαλείας θα τοποθετηθεί στην κύρια είσοδο του κτιρίου και θα έχει 
τη δυνατότητα να θέσει εκτός λειτουργίας µια ή περισσότερες ζώνες του συστήµατος. Το 
χειριστήριο θα διαθέτει πληκτρολόγιο µε 2 σειρές των 16 χαρακτήρων και οθόνη υγρού 
κρυστάλλου. 
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77..  ΗΗΧΧΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

7.1 Μεγάφωνα 

 
7.1.1 Μεγάφωνο χοάνης (κόρνα) ισχύος 50/80W 

Το µεγάφωνο χοάνης αποτελείται από δύο µέρη και είναι κατάλληλο για εγκατάσταση τόσο σε 
εσωτερικό χώρο όσο και στην ύπαιθρο. 

Το ένα µέρος του µεγαφώνου είναι η κεφαλή κόρνας του ενσωµατωµένου µετασχηµατιστή 
προσαρµογής, γραµµής 100V και ισχύος 50/80W 

- σύνθετη αντίσταση του πηνίου φωνής : 16Ω 

- καµπύλη απόκρισης : 300 - 10.000 Hz (+/- 3dB) 

Το δεύτερο µέρος του µεγαφώνου είναι η χοάνη, που προσαρµόζεται στην άνω κεφαλή και είναι 
κατασκευασµένη από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο. 

∆ιάµετρος ανοίγµατος κυκλικής χοάνης περίπου 30cm ή ελλειψοειδής χοάνης περίπου 35X25cm. 
Η απόδοση του µεγαφώνου στα 1000Ηz και σε απόσταση ενός µέτρου 1m, για πλήρη ισχύ θα 
είναι περίπου 115dB ενώ για ισχύ 1W θα είναι 100dB. 

Το όλο µεγάφωνο θα έχει διάταξη στήριξης και ανάρτησης, ώστε να είναι δυνατόν να ρυθµίζεται η 
κατεύθυνση του ήχου προς όλες τις διευθύνσεις. 

 

7.1.2 Ηχείο οροφής 

Το µεγάφωνο φέρεται σε πλαίσιο ABS το οποίο είναι αυτοσβενύµενο και έχει αντοχή σε κρούση 
σύµφωνα µε το τεστ UL 94V0. To εµπρόσθιο µέρος του µεγαφώνου φέρει γρίλιες. Το µεγάφωνο 
συνοδεύεται µε τετραπολικό καλώδιο µήκους 1m. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατά IEC 268-5 

 

Ονοµαστική ισχύς   : 6W 

Μέγιστη ισχύς   : 9W 

Στάθµη ήχου στην οκτάβα 1 kHz, 1m, 1W  : 88 dB 

Μέγιστη στάθµη ήχου   : 96 dB 

Ονοµαστική τάση   : 100V 

Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση   : 1667 Ω 

Ενεργός περιοχή συχνοτήτων (-10dB)   : 70 Hz έως 18 kΗz 

Άνοιγµα γωνίας (στα 4kHz, -6dB)    : 170° 

 

7.1.3 Καλωδιώσεις 

Για την µεταφορά του σήµατος από τους ενισχυτές στα µεγάφωνα θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο 
Α05W-U 2x1.5mm². 

 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_HM.doc                                - 40 –                                                N1000c/5300/B10  

7.2 Μικρόφωνα 

Τα µικρόφωνα θα είναι ηλεκτροδυναµικού τύπου και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 

- απόκριση συχνότητας : 50 - 16.000 Hz 

- ευαισθησία : 0.15V/mbar 

- σύνθετη αντίσταση : 200Ω 

- κατάλληλο για ανακοινώσεις και οµιλίες. 

 

7.3 Ενισχυτές 120-200W 

Ο ενισχυτής θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- τροφοδοσία : 220V/50Hz 

- ονοµαστική ισχύς εξόδου: 100V (σύµφωνα µε IEC-268). 

Είσοδος µικροφώνου (2 είσοδοι)  

- ευαισθησία εισόδου : 0.3mV 

- αντίσταση εισόδου : >10KΩ 

Είσοδος µουσικής (2 είσοδοι) 

- ευαισθησία εισόδου : 100mV 

- αντίσταση εισόδου : >100ΚΩ. 

Έξοδος 

- ισχύς εξόδου 200W 

- απόκριση συχνότητας : 50-20.000Ηz (-2dB) 

- παραµόρφωση : <0,50% 

- λόγος σήµατος προς θόρυβο : >85db 

- τάσεις εξόδου : 100V-70V-50V 

- σύνθετες αντιστάσεις εξόδου : 

- για έξοδο 100V : 50Ω 

- για έξοδο 70V : 25Ω 

- για έξοδο 50V : 12Ω 

Συνθήκες λειτουργίας 

- θερµοκρασία λειτουργίας : -10°C µέχρι +45°C 

- θερµοκρασία αποθήκευσης : -25°C µέχρι +70°C 

- σχετική υγρασία : 0 - 95% 

 

7.4 Εγκατάσταση κουδουνιών σήµανσης διαλείµµατος 

Η εγκατάσταση των κουδουνιών αποτελείται από : 
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7.4.1 Κουδούνια 

Τα κουδούνια που θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό του κτιρίου θα είναι κουδούνια ισχύος 
διαµέτρου Φ100mm µε τάση λειτουργίας 230V/50Hz και µέση ακουστική ισχύ >102dB σε 1m.Τα 
κουδούνια που θα εγκατασταθούν στο προαύλιο θα είναι κουδούνια ισχύος διαµέτρου Φ150mm 
µε τάση λειτουργίας 230V/50Hz και µέση ακουστική ισχύ >106dB σε 1m, ειδικά για εγκατάσταση 
σε εξωτερικό χώρο µε βαθµό προστασίας ΙΡ54. 

 

7.4.2 Καλωδιώσεις 

 Οι καλωδιώσεις σύνδεσης των κουδουνιών θα είναι τύπου H05V-U 3Χ1.5mm² και θα 
εγκατασταθούν µέσα σε εντοιχισµένους πλαστικούς σωλήνες. 

 

7.4.3 Σύστηµα ενεργοποίησης  

Στο γραφείο του ∆ιευθυντή θα εγκατασταθεί σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης ενεργοποίησης 
των κουδουνιών. Αντίστοιχα στο γραφείο των δασκάλων θα εγκατασταθεί σύστηµα χειροκίνητης 
ενεργοποίησης των κουδουνιών. 

 Προβλέπεται η χειροκίνητη και αυτόµατη ενεργοποίηση των κουδουνιών µε επιλογικό διακόπτη 
«Αυτόµατο» / «Χειροκίνητο». 

 Η χειροκίνητη ενεργοποίηση θα γίνεται µε επίτοιχο µπουτόν. 

 Η αυτόµατη ενεργοποίηση θα γίνεται µε επίτοιχο προγραµµατιζόµενο ηλεκτρονικό 
χρονοδιακόπτη. 

 Ο χρονοδιακόπτης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

  α) τάση λειτουργίας 220V/50Hz 

  β) ηλεκτρονικός πλήρως προγραµµατιζόµενος µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

  γ) εσωτερικό ρολόι µε βάση χρόνου κρύσταλλο quartz 

  δ) 8 διαφορετικά αποθηκευµένα προγράµµατα 

  ε) ελάχιστος χρόνος προγραµµατισµού 1 λεπτό 

στ) 2 εξόδους επαφής 10Α/220Vac/cosφ=0.9 

  ζ) εφεδρεία 100 ώρες µε εσωτερική µπαταρία 
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88..  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  PPRROOJJEECCTTOORRSS  

Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και εργαστήριο του σχολείου θα προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός 
projector. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τις απαιτούµενες καλωδιώσεις οι οποίες θα 
ξεκινούν από τη θέση εγκατάστασης του αντίστοιχου projector και θα τερµατίζουν στον τοίχο 
κοντά στη θέση του δασκάλου, σε πλαστικό κυτίο. Στη θέση τερµατισµού θα αφεθεί επαρκές 
µήκος των αντίστοιχων καλωδίων ώστε να υπάρχει σχετική ευελιξία στις συνδέσεις.  

Σε κάθε θέση projector θα καταλήγουν ένα παροχικό καλώδιο 230V, το καλώδιο HDMI και από 
ένα καλώδιο ήχου και εικόνας (AUDIO &VGA). 

Τα πλαστικά κυτία θα είναι στεγανά IP66 – IK10, κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, µε 
ανοιγόµενη πόρτα. 
 

8.1 ∆ιαδραστικός ψηφιακός βιντεοπροβολέας (DIGITAL VIDEOPROJECTOR µε 
ενσωµατωµένα διαδραστικά χαρακτηριστικά) 

Θα έχει δυνατότητα ανάρτησης σε επιτοίχια ή βάση οροφής. Η φωτεινότητά του θα είναι > 2000 
Lumens και ο λόγος αντί8εσής του > 500:1. Η πραγµατική ανάλυση εικόνας του (native 
resolution) θα είναι > 1024 x 768 True Color. Θα έχει λόγο πλευρών εικόνας συµβατό µε λόγο 
πλευρών διαδραστικού πίνακα (σε native resolution mode). Θα υποστηρίζει τα πρότυπα PAL, 
PAL-N, PAL-M, SECAM. Θα διαθέτει ασύρµατο τηλεχειριστήριο ελέγχου του βιντεοπροβολέα. Η 
επικοινωνία του πίνακα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται µέσω εισόδου VGA (D15). Θα έχει 
οικονοµική λειτουργία (economy mode) για µεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής της λάµπας. Ο 
χρόνος ζωής της λυχνίας σε οικονοµική λειτουργία θα είναι > 3000 ώρες. Σε περίπτωση 
αδυναµίας ικανοποίησης της παραπάνω προδιαγραφής, η τελευταία θα καλύπεται µε προσφορά 
πρόσθετης λυχνίας. Θα έχει µηχανισµό προστασίας από κλοπή (security lock) και καλώδια για τη 
διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του. Θα έχει τάση λειτουργίας 220-240V/50Hz. 

 
Μαζί µε τον πίνακα θα παραδίδονται: 

• οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί 
συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό µέσο (π.χ. CD, DVD) 

• τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και τα αντίστοιχα του 
συνοδευτικού λογισµικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (π.χ. CD, DVD). 

• τα απαραίτητα εξαρτήµατα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του 
βιντεοπροβολέα 

 

Θα έχει σήµανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος και πιστοποιητικό ISO 9001 του 
κατασκευαστή, που θα καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών συστηµάτων. Θα έχει εγγύηση 
καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού (εκτός της λυχνίας του) και λογισµικού του, 
που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προµηθευτή του. 
 

8.2 Βάση Στήριξης Βιντεοπροβολέα 

 

Θα είναι κατάλληλη για ανάρτηση του προτεινόµενου βιντεοπροβολέα είτε από την οροφή είτε 
από τον τοίχο και θα αντέχει το βάρος του. Σε περίπτωση στήριξής από την οροφή θα παρέχεται 
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η ρυθµιζόµενη απόστασή του από αυτήν για τοποθέτηση σε αίθουσες µε διαφορετικό ύψος. Θα 
έχει δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης και της περιστροφής του, για επίτευξη σωστής γωνίας 
προβολής στο διαδραστικό πίνακα. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για εγκατάσταση 
βάσης στήριξης βιντεοπροβολέα. 
 

8.3 Λογισµικό 

 

Το λογισµικό θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• ∆ηµιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, µετακίνηση σελίδας, µετάβαση σε 
επόµενη/προηγούµενη/επιλεγµένη σελίδα 

• ∆υνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιού-κλικ ποντικού 

• ∆υνατότητα drag and drop, αντιγραφής-αποκοπής-επικόλλησης, περιστροφής, αλλαγής 
µεγέθους, διαγραφής, οµαδοποίησης αντικειµένων 

• Επιλογή χρώµατος, πάχους, στυλ(συνεχόµενη, διακεκοµµένη κ.λπ.) γραµµής, επιλογή 
είδους γραφίδας (µολύβι, πινέλο κ.λπ.), επιλογή µεγέθους «γόµας». 

• Συλλογή µε γεωµετρικά σχήµατα, επιλογή χρώµατος, εφέ γεµίσµατος σχήµατος 

• ∆ηµιουργία πίνακα κειµένου, υπέρθεση γραµµών, σχηµάτων κ.λπ. σε τρίτες εφαρµογές 
(annotation) 

• Εικονικό πληκτρολόγιο µε υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν 
γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων), µε διαµόρφωση κειµένου που εισάγεται 
από αυτό (γραµµατοσειρά, µέγεθος, χρώµα, εφέ κ.λπ.) 

• Αποθήκευση περιεχοµένου διαδραστικού πίνακα σε αρχείο εικόνας 

• Εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία: Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt), Εικόνας, Βίντεο - 
Μεγέθυνση/σµίκρυνση περιεχοµένου διαδραστικού πίνακα (zoom in -zoom out) 

• Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά µενού, µηνύµατα, βοήθεια κ.λπ.) 

• Εγκατάσταση στα λειτουργικά συστήµατα MS Windows XP/Vista/7 & Linux. 

• Αδεια χρήσης, που θα καλύπτει το σύνολο των µαθητών και των εκπαιδευτικών της 
σχολικής µονάδας εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας (αποσφαλµάτωση, δωρεάν νέες εκδόσεις) για 3 έτη από την 
οριστική παραλαβή. 
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99..  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΕΕΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

9.1 Κεραίες - Ιστός 

Η κεντρική κεραία αποτελείται από : 

- την κεραία λήψης ραδιοφωνικών προγραµµάτων FM 

- την κεραία λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων UHF / IV 

- τον ιστό 

Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν του ίδιου εργοστασίου για την αρτιότερη 
προσαρµογή του συστήµατος.  

Μετά την τελική εκλογή και εγκατάσταση θα µετρηθεί στις πρίζες TV το σήµα και θα συνταχθεί 
πρακτικό, παρουσία της επίβλεψης. Η ένταση του σήµατος σε κάθε πρίζα R/TV θα πρέπει να 
είναι : 

• FM > 50dBµV  

• UHF > 90dbµV 

 

Η κεραία FM θα είναι κυκλικής λήψης και θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 

• σύνθετη αντίσταση : 75Ω. 

• ζώνη λήψης : 87.5 - 108MHz. 

• απολαβή : > +3dB. 

• λόγος µπρος / πίσω σήµατος : 0dB 

• φορτίο ανέµου : > 25N 

 

Η κεραία UHF / IV (κανάλια 21-69) θα είναι τύπου «Yagi» (κατευθυντική µε 15 τουλάχιστον 
στοιχεία και θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• σύνθετη αντίσταση : 75Ω 

• ζώνη λήψης : 470 - 860 MHz 

• απολαβή : > +12dB 

• λόγος µπρος / πίσω σήµατος : > 25dB 

• φορτίο ανέµου : > 25N 

 

Ο ιστός των κεραιών θα είναι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα St37 ή από κράµα αλουµινίου, 
ύψους 4m και διαµέτρου διάµετρος : 50mm. Θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την 
συναρµολόγηση και στερέωσή του (κολάρα, βύσµατα, αντηρίδες, κλπ.). Όλα τα υλικά θα είναι 
κατασκευασµένα ή από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κράµα 
αλουµινίου. 

 

9.2 Ενισχυτής - Κατανεµητές 

Ο ενισχυτής θα περιλαµβάνει ενσωµατωµένα 

- τροφοδοτικό για τάση τροφοδοσίας 220V/50Hz 
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- ενισχυτή ραδιοσυχνοτήτων FM 

- ενισχυτή ραδιοσυχνοτήτων UHF / IV 

 

Ο ενισχυτής FM θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : ζώνη ενίσχυσης : 87.5-
108MHz ρυθµιζόµενο κέρδος µέχρι : 34dB ύψιστο σηµείο εξόδου: > 110dB δείκτης θορύβου: > 
5dB 

 

Ο ενισχυτής UHF / IV θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ζώνη ενίσχυσης : 470 
- 860MHz ρυθµιζόµενο κέρδος µέχρι : 50dB ύψιστο σηµείο εξόδου : > 120dB δείκτης θορύβου: > 
6dB. 

 

9.3 Πρίζες R/TV (κεραιοδότες) 

Οι πρίζες θα έχουν δύο (2) ξεχωριστές εξόδους για FM και TV. 

Θα είναι κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση στον τοίχο και θα είναι σύµφωνοι µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

α. απόσβεση λήψης : FM:12.5 dB, VHF:13.0 dB, UHF:13.5 dB 

  

β. απόσβεση διέλευσης: FM:1.0 dB, VHF:1.0 dB, UHF:1.3 dB 

γ. σύνθετη αντίσταση : 75Ω  

δ. αποµόνωση : > 20dB  

ε. screening factor : > 50dB  

στ. συχνότητες λήψης : FM: 87,5-108MHz TV: 125-860MHz 

Όλες οι πρίζας θα είναι τερµατικές µε αντίσταση τερµατισµού 75Ω. 

 

9.4 Οµοαξονικό καλώδιο 75Ω 

Τα καλώδια πρέπει καλύπτουν τις προδιαγραφές ΕΝ 50117 (σχετικά µε τα καλωδιακά δίκτυα) και 
τα υλικά του διηλεκτρικού τους να είναι κατασκευασµένα µε την τεχνολογία "GAS INJECTED". 
Τέλος πρέπει να καλύπτονται οι προδιαγραφές CEI 20-38 και CEI 20-11 (σχετικά µε τις 
εκποµπές καπνού και τοξικών αερίων σε περίπτωση πυρκαγιάς). 

Κατά την εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει γενικά να προσεχθούν τα εξής σηµεία : 

- τα άκρα του καλωδίου µέχρι να συνδεθούν πρέπει να είναι κλειστά µε µονωτική ταινία 
ώστε να µην µπει υγρασία µέσα στο καλώδιο 

- κατά την απογύµνωση των άκρων να µην χαραχθεί καθόλου ο κεντρικός αγωγός και το 
πλέγµα να µην βραχυκυκλώνει µε συρµατίδια που έχουν ξεφύγει 

Τα οµοαξονικά καλώδια θα εγκατασταθούν γενικά σε σχετική απόσταση από τα άλλα ηλεκτρικά 
κυκλώµατα µέσα σε πλαστικό σωλήνα. 
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1100..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΡΡΑΑΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

Η αντικεραυνική προστασία θα είναι τύπου κλωβού FARADAY. Η κατασκευή της εγκατάστασης 
θα γίνει σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ): 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 (Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής 
προστασίας) 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 (Αγωγοί καθόδου αντικεραυνικής προστασίας) 

 Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τους συλλεκτήριους αγωγούς, τους αγωγούς καθόδου και τη 
γείωση. 

 

10.1 Εξαρτήµατα συνδέσεων 

Όλα τα εξαρτήµατα συνδέσεων θα είναι σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 και όπως 
ορίζονται στην µελέτη.  

Ανά 20m ευθύγραµµου µήκους συλλεκτήριων αγωγών θα τοποθετηθούν διαστολικά-συστολικά 
εξαρτήµατα σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00. 

 

10.2 Εξαρτήµατα στήριξης 

Η στήριξη των συλλεκτήριων αγωγών και αγωγών καθόδου θα γίνει µε στηρίγµατα που ορίζονται 
από τα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 αντίστοιχα. 

 

10.3 Σύνδεση µεταλλικών µερών 

Όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου που βρίσκονται στις εξωτερικές πλευρές, µεταλλικές 
υδρορροές, µεταλλικά πλαίσια παραθύρων, επικαλύψεις αρµών διαστολής, σωληνώσεις κλπ., τα 
οποία θα απέχουν λιγότερο από 0.5m από το συλλεκτήριο σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας,  
θα συνδέονται µε το πλησιέστερο σηµείο των αγωγών συλλογής ή καθόδου.  

Στην περίπτωση κατακόρυφων µεταλλικών µερών που βρίσκονται σ' όλο το µήκος των 
εξωτερικών τοίχων, όπως υδρορροών ή σωληνώσεων κλπ., η σύνδεση θα γίνει σε δύο ή 
περισσότερα σηµεία σύµφωνα µε την µελέτη. 

Για τη σύνδεση των µεταλλικών µερών θα χρησιµοποιηθούν αγωγοί σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-04-50-02-00. 

 

10.4 Ράβδοι σύλληψης Σ.Α.Π. 

Για την προστασία της κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας από πιθανά κεραυνικά πλήγµατα θα 
τοποθετηθούν ράβδοι σύλληψης αποτελούµενοι από  ιστούς ύψους 2m διαµέτρου 2’’, 
κατασκευασµένοι από χάλυβα, θερµά γαλβανισµένο, κατακόρυφα στηριζόµενοι και συνδεόµενοι 
µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µέσω κατάλληλων σφιγκτήρων. 

 

10.5 Θεµελιακή Γείωση – Τρίγωνα Γείωσης 

Στο κτίριο θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση.  Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα αποτελείται από 
χάλκινη ταινία διαστάσεων 30Χ3mm η οποία θα είναι εγκιβωτισµένη στην θεµελίωση του κτιρίου, 
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θα είναι συνδεµένη µε τον οπλισµό µε κατάλληλα εξαρτήµατα εργαστηριακά δοκιµασµένα κατά 
ΕΝ 50164-1, σύµφωνα µε την µελέτη και θα δηµιουργεί έναν κλειστό βρόγχο.  

Στα σηµεία όπου η ταινία θα οδεύει εντός του εδάφους, σύµφωνα µε τα σχέδια, για την 
δηµιουργία του κλειστού βρόχου, θα προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα – ορθοστάτες 
(πασσαλάκια) κατασκευασµένα από χάλυβα, θερµά γαλβανισµένο,  για την διατήρηση της ταινίας 
σε κατακόρυφη θέση καθώς και σε σταθερή απόσταση 50mm από τον πυθµένα του σκάµατος. 

Στο βρόγχο γειώσεως θα καταλήγουν οι αγωγοί καθόδου και θα συνδέονται µε αυτόν σύµφωνα 
µε την µελέτη. 

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται µε την χάλκινη ταινία ο επιθυµητός βαθµός αντίστασης 
γείωσης η θεµελιακή γείωση θα ενισχυθεί µε τόσα ηλεκτρόδια γειώσεως, ώστε να επιτευχθεί η 
επιθυµητή από τους κανονισµούς αντίσταση γείωσης η οποία πρέπει να είναι µικρότερη από 1Ω. 

Τα  ηλεκτρόδια γείωσης διαµέτρου Φ14mm και µήκους 3,0m θα  είναι χαλύβδινα ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωµένα  µε ελάχιστο πάχος 250µm κατά EN 50164-1 και 50164-2. Το επάνω µέρος των 
ηλεκτροδίων θα προστατεύονται µέσα σε πλαστικά κυκλικά φρεάτια διαστάσεων Φ250x200mm, 
δοκιµασµένα κατά IEC 62561-5. Τα καλύµµατα των φρεατίων θα φέρουν ανάγλυφη τη σήµανση 
της γείωσης. 

Τα ηλεκτρόδια θα διασυνδέονται µεταξύ τους και µε την περιµετρική ταινία µε χάλκινο γυµνό 
αγωγό 95mm². Μέσω των φρεατίων θα γίνεται  έλεγχος σύνδεσης του χάλκινου αγωγού µε το 
ηλεκτρόδιο γείωσης καθώς και η µέτρηση της αντίστασης γείωσης.  

Θα γίνουν µετρήσεις της αντίστασης γείωσης. Οι µετρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε εποχή 
καλοκαιριού και σε ξηρό έδαφος. Σε περίπτωση µη επίτευξης αντίστασης γείωσης τουλάχιστον 
1Ω, προβλέπεται η τοποθέτηση πρόσθετων ηλεκτροδίων ίδιων προδιαγραφών µε τα 
προαναφερθέντα, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή τιµή γείωσης. 
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1111..  ΥΥ∆∆ΡΡΑΑΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ  

11.1 Κύλινδρος και έµβολο 

Το έµβολο θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, βαρέως τύπου για την 
παραλαβή του φορτίου λυγισµού, όπως και των τυχόν µικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η 
εξωτερική επιφάνεια του εµβόλου θα είναι λειασµένη µε εξαιρετική επιµέλεια. Στο κάτω άκρο του 
εµβόλου τοποθετείται φλάντζα µεγαλύτερης διαµέτρου, έτσι ώστε να αποκλείεται η έξοδος του 
εµβόλου από τον κύλινδρο. 

Ο κύλινδρος θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή θα κλείνει µε σιδηρά φλάντζα, 
ενώ στο πάνω άκρο θα προσαρµοστεί µε κοχλίωση η κεφαλή που θα φέρει δύο δακτυλίους 
ολίσθησης και δύο στεγανοποιητικούς ελαστικούς δακτυλίους, έναν για την αποτροπή της 
διέλευσης του υδραυλικού ελαίου από τον κύλινδρο προς τα έξω (τσιµούχα) και έναν για την 
αποφυγή εισόδου ξένων σωµατιδίων µέσα στον κύλινδρο (ξύστρα). 

Στο σηµείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου θα προσαρµοστεί ειδική βαλβίδα έλλειψης πίεσης, 
υδραυλική αρπάγη που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής ή τοµής στις σωληνώσεις 
τροφοδοσίας και εφόσον η ταχύτητα του θαλάµου υπερβεί κατά 0.30m/s την ονοµαστική (όπως 
ορίζεται στο ΕΝ 81.2). Για την απελευθέρωση της βαλβίδας θα είναι απαραίτητη µία µικρή 
µετακίνηση του εµβόλου προς τα πάνω. 

Για τη συλλογή του λαδιού που στραγγίζει από την επιφάνεια του εµβόλου κατά την κάθοδο του ή 
διαφεύγει από τους δακτυλίους στεγανότητας, θα υπάρχει στο πάνω µέρος του κυλίνδρου ειδική 
λεκάνη περισυλλογής. Το συλλεγόµενο λάδι θα οδηγείται µε πλαστική σωλήνα αφού 
φιλτραριστεί, απευθείας στη δεξαµενή λαδιού. Ο κύλινδρος θα φέρει στο επάνω µέρος του ειδικό 
κρουνό εξαέρωσης. 

Μεταξύ κυλίνδρου και εµβόλου υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. Η 
τροφοδοσία του λαδιού από την µονάδα ισχύος θα γίνεται µε ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, 
τοποθετηµένο κατάλληλα ώστε να µην ευνοείται ο εγκλωβισµός θυλάκων αέρος. Ο ελαστικός 
σωλήνας θα είναι στηριγµένος σε όποιο σηµείο της διαδροµής του απαιτείται, µε ειδικά 
στηρίγµατα. 
 

11.2 Μονάδα ισχύος 

Η µονάδα ισχύος αποτελεί ένα ενιαίο αρµονικά συνεργαζόµενο συγκρότηµα, µε το οποίο 
επιτυγχάνεται η προώθηση και ο έλεγχος της ροής του υδραυλικού λαδιού. 

∆ιακρίνονται τα εξής κύρια µέρη : 
 

11.2.1 ∆οχείο λαδιού 

Το δοχείο λαδιού θα είναι συγκολλητό, κατασκευασµένο από χαλύβδινη λαµαρίνα DKP πάχους 
2mm, αποτελεί δε το φορέα επί του οποίου προσαρµόζονται όλα τα εξαρτήµατα που συνιστούν 
τη µονάδα ισχύος. Η χωρητικότητα σε λάδι είναι ικανοποιητική για τη συγκεκριµένη λειτουργία, 
ελέγχεται δε µε δείκτη ελάχιστης στάθµης, τοποθετηµένο στο καπάκι του δοχείου, στη φάση που 
το έµβολο έχει αναπτυχθεί πλήρως, οπότε θα πρέπει το συγκρότηµα αντλίας - κινητήρα να 
παραµένει εµβαπτισµένο στο λάδι. Στο κάτω µέρος του δοχείου τοποθετείται κρουνός εκκένωσης 
µέσω του οποίου µπορεί να διαφύγει η τυχόν ευρισκόµενη υγρασία που κατακάθεται στο σηµείο 
εκείνο, καθώς επίσης και να γίνει πλήρης εκκένωση του λαδιού. 

Στο εσωτερικό του δοχείου διαµορφώνεται ειδική βάση όπου µέσω ελαστικών αντικραδασµικών 
συνδέσµων, προσαρµόζεται το συγκρότηµα αντλίας - κινητήρα. 

Στα τέσσερα σηµεία στήριξης στο δάπεδο, προσαρµόζονται ειδικοί αντικραδασµικοί τάκοι, για την 
αποµόνωση του συγκροτήµατος από τα οικοδοµικά στοιχεία. 
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Οι ανωτέρω µονώσεις, συνδυαζόµενες και µε σιγαστήρα απόσβεσης των παλµών της αντλίας, 
µειώνουν στο ελάχιστο την µετάδοση κραδασµών και θορύβου έξω από το µηχανοστάσιο. 
 

11.2.2 Αντλία - Ηλεκτροκινητήρας 

Η ανύψωση του εµβόλου θα γίνεται µε λάδι παρεχόµενο από µία αντλία χαµηλών παλµών και 
θορύβου, που δουλεύει µέσα στο λάδι. Στην είσοδο της φέρει φίλτρο για την παρεµπόδιση της 
εισόδου ξένων σωµάτων και είναι κατασκευασµένη µε τρεις ατέρµονες κοχλίες για σταθερή 
παροχή και πίεση σε λειτουργία µέχρι 60 bars. Η επιλογή της αντλίας θα γίνει σε συνδυασµό µε 
την επιλογή του κατάλληλου εµβόλου έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή ταχύτητα. 

Η αντλία παροχής 125lt/min θα είναι σταθερά συνδεδεµένη στο κινητήρα µε φλάντζα και η κίνηση 
θα µεταδίδεται µε άξονες συνδεδεµένους µε σφήνα. Η σύνδεση αυτή είναι απόλυτα αξιόπιστη και 
δεν χρειάζεται συντήρηση. 

Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, για λειτουργία κάτω από λάδι, φλαντζωτός, 
συνδεδεµένος απευθείας µε την αντλία. Η κατασκευή του θα είναι ανοικτού τύπου, ούτως ώστε 
να είναι αυτολίπαντος για να µειώνονται οι απώλειες ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος. 

Οι εκκινήσεις, σταµατήµατα και γενικότερα η λειτουργία του κινητήρα θα ελέγχεται µέσω 
συστήµατος inverter. 
 

11.2.3 Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού 

Τα υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού συµπληρώνουν την µονάδα ισχύος και είναι 
αυτά που µέσω εντολών από τον πίνακα ελέγχου εξασφαλίζουν τις επιθυµητές συνθήκες κίνησης 
του θαλάµου. Ευρίσκονται όλα µαζί ενσωµατωµένα στο µπλοκ υδραυλικών βαλβίδων. 

∆ιακρίνουµε τα παρακάτω : 

- Βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή της αντλίας 

- Βαλβίδα ανακούφισης για προστασία του υδραυλικού κυκλώµατος σε περίπτωση 
 υπερφόρτισης του θαλάµου πάνω από 40% του ωφέλιµου φορτίου 

- Ρυθµιζόµενη βαλβίδα απορρόφησης πλήγµατος για την οµαλή εκκίνηση κατά την 
 άνοδο 

- Κύρια βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου µε 
 δυνατότητα ρύθµισης 

- Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα µεγάλης ταχύτητας ανόδου ενεργοποιούµενη κατά τη 
 φάση της κίνησης µε την µεγάλη ταχύτητα ανόδου 

- Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα µεγάλης ταχύτητας καθόδου ενεργοποιούµενη κατά τη 
 φάση της κίνησης µε την µεγάλη ταχύτητα καθόδου 

- Ηλεκτροµαγνητική βοηθητική βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου ενεργοποιούµενη  σε 
 όλη τη  φάση της κίνησης καθόδου 

- Ηλεκτροµαγνητική βοηθητική βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου έκτακτης ανάγκης, 
 ενεργοποιούµενη µέσω µπαταρίας 12 Volt κατά τη λειτουργία του αυτόµατου
 απεγκλωβισµού 

-  Χειροκίνητη βοηθητική βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου, έκτακτης ανάγκης, µε  
  επαναφορά 

- Χειροκίνητη βοηθητική αντλία για την µετακίνηση του εµβόλου προς τα επάνω, 
 περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για την απελευθέρωση της υδραυλικής ή της µηχανικής 
 αρπάγης 

-  Βάνα διακοπής του κυκλώµατος 

- Φίλτρο λαδιού 
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- Μανόµετρο για έλεγχο της πίεσης 
 

11.3 Ευθυντήριες ράβδοι 

Οι ευθυντήριες ράβδοι που θα χρησιµοποιηθούν σαν οδηγοί για την κίνηση του θαλαµίσκου, θα 
είναι κατασκευασµένες από χάλυβα St 37, θα έχουν επιµελώς κατεργασµένη και ενισχυµένη 
επιφάνεια ολισθήσεως των ολισθητήρων του θαλάµου και θα συνοδεύονται µε ειδικές πλάκες 
συνδέσεως των τµηµάτων τους, σφιγκτήρες και κοχλίες σύνδεσης. 

∆ιαστάσεις οδηγού:        Τ   89 Χ 62 Χ 16 mm 

Η στερέωση των οδηγών θα γίνει στον πυθµένα του φρέατος µε ειδικά στηρίγµατα. Τα πάνω 
άκρα των οδηγών θα είναι ελεύθερα να παραλαµβάνουν τις συστολές και διαστολές. Ο έλεγχος 
της αντοχής των οδηγών γίνεται σε σύνθετη καταπόνηση κάµψης και λυγισµού. Η στήριξη των 
οδηγών επί των τοιχωµάτων του φρέατος θα γίνεται σε αποστάσεις τουλάχιστον 1.25 µέτρου, µε 
στηρίγµατα Π. Τα στηρίγµατα αυτά θα επιτρέπουν την κατά µήκος διαστολή των οδηγών. 
 

11.4 Συρµατόσχοινα 

Τα συρµατόσχοινα αναρτήσεως του θαλαµίσκου θα είναι εύκαµπτα και πολύκλωνα . 

Όλα τα συρµατόσχοινα αναρτήσεως θα είναι της ίδιας ποιότητας, διαµέτρου και τύπου. Στα άκρα 
τους θα γίνεται στέρεη και ασφαλής πρόσδεση µε ειδικούς κώνους αναρτήσεως και δύο 
τουλάχιστον σφιγκτήρες. 

Τα µήκη των συρµατόσχοινων θα είναι όλα ίσα ώστε να ισοκατανέµεται το φορτίο. Η ανάρτηση 
του θαλαµίσκου θα γίνεται µε έξι (6) συρµατόσχοινα Φ10mm, τα οποία θα έχουν δύναµη 
θραύσης 4,840 kp έκαστο. 
 

11.5 Πλαίσιο θαλάµου 

Το πλαίσιο του θαλαµίσκου θα είναι κατασκευασµένο µε δοκούς από µορφοσίδηρο κατάλληλα 
ενισχυµένους και συγκολληµένους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη ακαµψία και να µhν 
παρουσιάζουν κίνδυνο παραµόρφωσης ακόµα και στην περίπτωση λειτουργίας της διατάξεως 
ασφαλείας στους οδηγούς. 

Στο επάνω µέρος του πλαισίου θα προσαρµοσθούν δύο πλήρη πέδιλα µε παρεµβύσµατα 
ολισθήσεως στους οδηγούς, ενώ στο κάτω µέρος υπάρχουν δύο ρόδες κύλισης. Ακόµη το 
πλαίσιο θα φέρει ασφαλιστική διάταξη αρπάγης καθώς και σύστηµα ανάρτησης των 
συρµατόσχοινων. 

Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα τοποθετηθεί στέρεα ορθογώνιο πλαίσιο από ράβδους 
µορφοσιδήρου για την τοποθέτηση του θαλαµίσκου του ανελκυστήρα. 
 

11.6 Θαλαµίσκος 

Το δάπεδο του θαλαµίσκου θα κατασκευαστεί από δοκούς µορφοσιδήρου και στο πάνω µέρος 
θα φέρει λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. Πάνω σε αυτήν θα στερεωθεί πλάκα 
αµιάντου πάχους 4mm και θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις ξύλου και τελική επίστρωση 
πλαστικών πλακιδίων. Το εµπρός άκρο του δαπέδου στη θέση εισόδου θα καλύπτεται από 
προστατευτικό γωνιακό έλασµα από σκληρό αλουµίνιο. 

Τα πλευρικά τοιχώµατα του θαλαµίσκου θα κατασκευαστούν από φύλλα λαµαρίνας DKP πάχους 
1.5 mm µε διπλή αναδίπλωση στα σηµεία ενώσεων. Η λαµαρίνα αυτή θα βαφεί ή θα επενδυθεί 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Η οροφή του θαλαµίσκου θα έχει ανθρωποθυρίδα η οποία θα ανοίγει προς τα έξω. Στην στέγη 
του θαλαµίσκου θα τοποθετηθεί ρευµατολήπτης 42 Volt και µεταλλικό προστατευτικό 
περιφερειακό περίφραγµα ύψους 10 cm τουλάχιστον. 
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Ο εξαερισµός του θαλαµίσκου θα εξασφαλίζεται µέσω καταλλήλων ανοιγµάτων. 

O θάλαµος θα φέρει συνεχείς χειρολισθήρες στις τρεις πλευρές, σε ύψος 0.9µ από το δάπεδο.  

Ο εσωτερικός φωτισµός του θαλάµου θα γίνει µε λαµπτήρες φθορισµού. 
 

11.7 Θύρες 

Οι εξωτερικές θύρες του φρέατος θα είναι µεταλλικές µε καθαρό άνοιγµα 1100mm και θα 
ανοίγουν προς τα έξω. Η επαναφορά και το κλείσιµο των θυρών θα γίνεται από ειδικούς 
αυτόµατους ενσωµατωµένους µηχανισµούς. 

Τα θυρόφυλλα και τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP πάχους 1.5 mm µε 
ενδιάµεσες ενισχύσεις. Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αντοχή στις κρούσεις και θα στερεωθούν µε 
ισχυρούς µεντεσέδες, για να αποκλείονται. 

Η θύρα θα έχει τις απαραίτητες επαφές και σύστηµα προµανδάλωσης µε ηλεκτροµαγνήτη. 
 

11.8 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός & εγκαταστάσεις 

Ο πίνακας θα τοποθετηθεί µέσα στον χώρο του µηχανοστασίου. 

Ο πίνακας χειρισµών θα περιλαµβάνει τα όργανα µετασχηµατισµού, ρυθµίσεως λειτουργίας, τους 
ηλεκτρονόµους ισχύος, τους ηλεκτρονόµους των ορόφων, τους βοηθητικούς ηλεκτρονόµους 
φωτισµού, τους ανορθωτές, τα υπόλοιπα µικροεξαρτήµατα και τον αυτόµατο διακόπτη 
προστασίας του τυλίγµατος του ηλεκτροκινητήρα. 

Θα τοποθετηθεί σε κλειστό µεταλλικό ερµάριο µε δίφυλλη µεταλλική πόρτα. 

Η επιλογή των ορόφων θα γίνεται µε ηλεκτροµηχανικούς διακόπτες τριών θέσεων που 
τοποθετούνται ένας σε κάθε όροφο. 

Θα τοποθετηθούν ισάριθµοι µε τις στάσεις «κοµβιοδόχοι» δίπλα στο πλαίσιο της πόρτας και σε 
κάθε στάση. Τα εξωτερικά χειριστήρια θα έχουν ένα κοµβίο, ένα φωτεινό σήµα µε ένδειξη κλήσης 
του θαλαµίσκου και φωτεινές ενδείξεις για την πορεία της κίνησης του ανελκυστήρα. Παρόµοια 
χειριστήρια θα τοποθετηθούν και στο θαλαµίσκο και στο µηχανοστάσιο. Του θαλαµίσκου θα έχει 
κοµβία κλήσεως ισάριθµα των στάσεων, κοµβίο «STOP» και κοµβίο κώδωνος κινδύνου. 

Οι πίνακες θα συνδεθούν µε τα χειριστήρια και τα όργανα λειτουργίας ελέγχου του ανελκυστήρα 
µε κατάλληλες ηλεκτρικές γραµµές. 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τις διάφορες συνδέσεις καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.2 παρ13.5. Στο µηχανοστάσιο θα τοποθετηθεί ρευµατοδότης 42V. 

Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές για τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. 
 

11.9 ∆ιατάξεις ασφαλείας 

Το σύστηµα πεδήσεως του θαλαµίσκου που θα στερεωθεί στο πλαίσιο αναρτήσεως και κατά την 
πέδηση θα επενεργεί στους οδηγούς ταυτόχρονα και αναγκαστικά. Το σύστηµα αρπάγης θα είναι 
ακαριαίας πεδήσεως και θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία σε περίπτωση υπέρβασης του 
επιτρεπτού ορίου ταχύτητας του θαλάµου κατά 15%. 

Το σύστηµα θα αποτελείται από : 

- ∆ιακόπτη (κόντακτ αρπάγης) που διακόπτει το κύκλωµα χειρισµού σε περίπτωση 
λειτουργίας της αρπάγης 

- Βαλβίδα έλλειψης πιέσεως (υδραυλική αρπάγη) που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση 
διαρροής ή τοµής στις σωληνώσεις τροφοδοσίας και εφόσον η ταχύτητα του θαλάµου 
υπερβεί κατά 0,3 m/s την ονοµαστική 
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- Σύστηµα διακοπτών τερµάτων διαδροµής, που θα διακόπτουν την παροχή του ρεύµατος 
κινήσεως σε περίπτωση που ο θαλαµίσκος υπερβεί τα ακραία όρια της διαδροµής του 

Μέσα στο φρέαρ σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν δύο ηχητικές συσκευές για το σήµα 
κινδύνου του αντίστοιχου κοµβίου του θαλάµου. 

Στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προµανδάλωσης, οι οποίες 
καθιστούν αδύνατη την κίνηση του ανελκυστήρα, εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές 
θύρες και ακόµα θα αποκλείουν το άνοιγµα θύρας φρέατος εφόσον ο θαλαµίσκος κινείται ή δεν 
βρίσκεται πίσω από την συγκεκριµένη πόρτα. 

Στο κάτω µέρος του φρέατος θα τοποθετηθεί σύστηµα προσκρουστήρων επικαθήσεως του 
θαλάµου. Η απορρόφηση ενέργειας από το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει το σταµάτηµα του 
φορτωµένου θαλαµίσκου µε επιβράδυνση µικρότερη της βαρύτητας και σύµφωνη µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 

Μέσα στο θαλαµίσκο θα τοποθετηθεί πινακίδα που θα αναγράφει : 

- τον κατασκευαστή 

- τον αριθµό σειράς παραγωγής του ανελκυστήρα 

- το προβλεπόµενο φορτίο 

- το έτος κατασκευής 

- τον αριθµό ατόµων που µπορεί να µεταφέρει 

Πινακίδες για τον αριθµό των ατόµων θα τοποθετηθούν και εξωτερικά στις θύρες του φρέατος ή 
κοντά τους σε εµφανή σηµεία. Όλες οι πινακίδες, ανακοινώσεις και οδηγίες χρήσεων θα είναι 
σύµφωνες µε την παράγραφο 15 του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2. 
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1122..  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ    ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

12.1 Αναλογικός διευθυνσιοδοτούµενος πίνακας πυρανίχνευσης 

• Μηχανικός σχεδιασµός 

Ο κεντρικός πίνακας θα είναι εντός κατάλληλου κυτίου για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Το πίσω µέρος του κυτίου και η πόρτα θα είναι από 0.060 ατσάλι µε υποδοµή για ηλεκτρικές 
συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω µέρος. 

Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά και τζάµι για να φαίνονται οι ενδείξεις του πίνακα. 

Ο κεντρικός πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασµένος, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του, 
συντήρησή του και µελλοντική επέκτασή του. 

• Χωρητικότητα συστήµατος 

Ο κεντρικός πίνακας θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες στην πλήρη ανάπτυξη του  

 Βρόχους µε διεύθυνση     1 

 Ανιχνευτές σηµειακής αναγνώρισης ανά βρόχο  99 

 Στοιχεία ταυτότητας και εντολών ανά βρόχο  99 

 Σύνολο συσκευών µε διεύθυνση ανά βρόχο  198 

 Μέγιστος αριθµός συσκευών προτεραιότητας  83 ανά δύο βρόχους 

• Κύκλωµα βρόχου (LOOP) 

Ένα κύκλωµα βρόχου παρέχεται για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε βρόχου ανιχνευτών και 
στοιχείων. Το κύκλωµα αυτό περιλαµβάνει τον δικό του µικροεπεξεργαστή. 

Το κύκλωµα βρόχου επικοινωνεί και τροφοδοτεί όλες τις συσκευές του βρόχου µέσω ενός απλού 
2πολικού καλωδίου. 

Το κύκλωµα βρόχου θα δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλους τους ανιχνευτές σηµειακής 
αναγνώρισης και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να διαπιστώσει καταστάσεις 
κανονικές, συναγερµού ή βλάβης. 

Οι αναλογικές πληροφορίες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για αυτόµατο έλεγχο και 
προσδιορισµό των απαιτήσεων συντήρησης. 

Το κύκλωµα βρόχου θα επικοινωνεί µε κάθε ανιχνευτή σηµειακής αναγνώρισης και κάθε στοιχείο 
µε διεύθυνση στον αντίστοιχο βρόγχο και επιβεβαιώνει την κανονική λειτουργία και κατάσταση. Ο 
ονοµ. χρόνος επικοινωνίας του πίνακα µε τις συσκευές είναι 11ms ανά συσκευή. 

• Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU)   

Η κεντρική µονάδα (CPU) επικοινωνεί, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις άλλες πλακέτες του 
πίνακα. Μετακίνηση, αποσύνδεση ή βλάβη οποιασδήποτε πλακέτας του πίνακα ανιχνεύεται και 
αναφέρεται από το CPU. 

Η κεντρική µονάδα περιλαµβάνει και εκτελεί όλα τα προγράµµατα για την απαραίτητη επέµβαση 
σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέτοια προγράµµατα είναι αποθηκευµένα στην µνήµη και 
δεν χάνονται ακόµα και στην περίπτωση διακοπής της κυρίας και εφεδρικής τροφοδοσίας. 

Η κεντρική µονάδα περιλαµβάνει επίσης ρολόι αληθινού - χρόνου και δυνατότητα σύνδεσης serial 
interfaces RS232 και RS485. 

• ∆ιάταξη πληκτρολογίου χειρισµών και ελέγχων   

Η διάταξη παρέχει όλα τα όργανα χειρισµών και ελέγχων που χρησιµοποιούνται από τον χρήστη 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό όλων των παραµέτρων του κεντρικού 
πίνακα. 
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Η διάταξη περιλαµβάνει και δείχνει πληροφορίες για όλους τους σηµειακούς ανιχνευτές και 
στοιχεία µε διεύθυνση. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι συσσωρευµένες στην µνήµη. 

Η διάταξη θα περιλαµβάνει οθόνη υγρών καυσίµων 80 χαρακτήρων, φωτεινές ενδείξεις LEDS για 
ΠΡΟ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΝΕΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΒΛΑΒΗ, ΒΛΑΒΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΗ CPU, 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ/ΕΣ MASKED  ΖΩΝΗ ΣΕ  ΕΛΕΓΧΟ, ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ / 
ΒΛΑΒΗ για 80 ζώνες. Επίσης περιλαµβάνει πληκτρολόγιο για τον προγραµµατισµό µε 
δυνατότητα εισαγωγής 3 διαφορετικών λέξεων ‘κλειδιά’ για να µην είναι δυνατός ο 
προγραµµατισµός ή χειρισµός από άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο. 

Τέλος περιλαµβάνει κοµβία για: σιώπηση σειρήνων, εκκένωση, έλεγχο λυχνιών, επαναφορά και 
σιώπηση εσωτερικής σειρήνας. 

• Τροφοδοτικό 

Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σηµεία είναι ενσωµατωµένο στον πίνακα 
ελέγχου. 

Περιέχει τροφοδοσία για όλες τις ανάγκες του συστήµατος καθώς επίσης και 3 Amps, 24VDC για 
ηχητικές και οπτικές συσκευές. Η τροφοδοσία για αυτές τις συσκευές µπορεί να µεγαλώσει 
προσθέτοντας εφεδρικά τροφοδοτικά. 

Θερµίστορς, διακόπτες ή οποιαδήποτε άλλη προστασία από υψηλό ρεύµα περιλαµβάνοντας σε 
όλες τις εξόδους. 

Το ρεύµα εξόδου είναι 220VAC  50HZ. Το τροφοδοτικό περιλαµβάνει ενσωµατωµένο φορτιστή 
για χρήστη µε εσωτερικούς συσσωρευτές έως 23ΑΗ. Εξωτερικοί συσσωρευτές και φορτιστές 
µπορούν να συνδεθούν στο τροφοδοτικό. Το ρεύµα ηρεµίας θα είναι 160 mA στα 24 VDC.  

 

12.2  Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός καπνού σηµειακής αναγνώρισης 

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής διευθυνσιοδοτούµενου τύπου θα είναι µε οπτική ένδειξη 
ενεργοποίησης led ορατή από 3600 ανήκει στην κατηγορία του ανιχνευτή καπνού, έχει ταχύτατη 
απόκριση και παρουσιάζει µεγάλη ανοχή σε ψευδοσυναγερµούς.    

Θα διαθέτει οπτική ένδειξη led διπλής λειτουργίας : κίτρινο σε περίπτωση σφάλµατος αισθητηρίου 
ή σύνδεσης και κόκκινο σε περίπτωση ενεργοποίησης. 

Η βάση του ανιχνευτή θα είναι από αυτοαποσβενούµενο πλαστικό, κατάλληλη για υγρούς 
χώρους και µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54. 

 
• Τάση λειτουργίας : 15 – 30Vdc 
• Ρεύµα ηρεµίας : 30µΑ 
• Ρεύµα συναγερµού : 25mA 
• Θερµ. λειτουργίας (min) : -20°C 
• Θερµ. λειτουργίας (max) : 60°C 
• Σχετική υγρασία :  95% 

 
Οι ανιχνευτές θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 54 µε 
βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 43. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατασκευασµένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ορατό ή και µη 
ορατό καπνό. 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήµατα και µάλιστα 
αναλογικού διευθυνσιοδοτούµενου τύπου (ΑΝALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

Οι ανιχνευτές θα συνδέονται µε διπολικό καλώδιο στον βρόγχο του πίνακα πυρανίχνευσης. 

Ο ανιχνευτής θα έχει την δυνατότητα να προσοµοιώσει συνθήκη συναγερµού και να την 
αναφέρει στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Τέτοια συνθήκη θα µπορεί να δηµιουργηθεί είτε 
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από τον ίδιο τον ανιχνευτή µέσω της ενεργοποίησης ενός µαγνητικού διακόπτη, είτε από τον 
πίνακα πυρανίχνευσης. 

Οι ανιχνευτές θα είναι εφοδιασµένοι µε δεκαδικούς διακόπτες στην κεφαλή τους, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η διευθυνσιοδότησή τους. Επίσης θα αποθηκεύουν ένα εσωτερικό κώδικα 
αναγνώρισης τον οποίο θα χρησιµοποιεί ο πίνακας πυρανίχνευσης για την αναγνώριση του 
τύπου του διακόπτη.  

Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα είναι ρυθµιζόµενη από τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης και 
θα µπορεί να προσαρµοστεί µέσω του συστήµατος προγραµµατισµού επί τόπου. 

Οι ανιχνευτές θα πρέπει να ικανοποιούν την προδιαγραφή NFPA 72E, σχετικά µε την ρύθµιση 
της ευαισθησίας τους. 
 

12.3  Κοµβίο συναγερµού διευθυνσιοδοτούµενου τύπου 

 
Το κοµβίο συναγερµού θα είναι κατασκευασµένο από πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου 
χρώµατος που δεν συντηρεί την καύση, θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.  

 
Το κοµβίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε διευθυνσιοδοτούµενο αναλογικό σύστηµα ανίχνευσης 
φωτιάς. 

 
Θα φέρει στην πρόσοψη τζάµι επενδεδυµένο µε διαφανή πλαστικό υµένα µε την ένδειξη “ΦΩΤΙΑ 
ΠΙΕΣΤΕ Ε∆Ω”. 

 
Με το σπάσιµο του τζαµιού θα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα και θα αναγγέλλεται στον 
πίνακα ανίχνευσης φωτιάς. 

 
Το κοµβίο θα συνδέεται µε δύο καλώδια στον βρόγχο του πίνακα πυρανίχνευσης.  

 
Ο σταθµός αναγγελίας σε επικοινωνία µε τον πίνακα θα στέλνει δεδοµένα που θα 
αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του χειροκίνητου διακόπτη.  
 
Ο σταθµός αναγγελίας θα περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την τοποθέτηση 
εσωτερικού κωδικού ταυτότητας που ο πίνακας χρησιµοποιεί για να αναγνωρίσει τον τύπο της 
συσκευής.  

 
Υπάρχει λυχνία LED που αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας και φανερώνει ότι ο σταθµός 
αγγελίας λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον πίνακα. 
 
Όταν έχει ανιχνευθεί συναγερµός από τον πίνακα τότε το LED ανάβει συνεχώς στο σταθµό 
αναγγελίας. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένο αποµονωτή. 

  
Ο σταθµός διαθέτει κλειδί επανάταξης που είναι το ίδιο µε το κλειδί του πίνακα πυρανίχνευσης.  

 
• Τάση λειτουργίας   15 έως 30 VDC 
• Κατανάλωση ηρεµίας   200 µA 
• Θερµοκρασία λειτουργίας  από -30 έως +700C 
• Σχετική υγρασία   από 0 έως 95% 
 
 
 

12.4  Μονάδα επιτήρησης (monitor module)  

To στοιχείο ταυτότητας χρησιµοποιείται για να συνδέονται επαφές από τον συµβατικό πίνακα 
πυρανίχνευσης στον βρόχο του συστήµατος.  
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Ο µηχανισµός ελέγχου περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την τοποθέτηση 
εσωτερικού κωδικού ταυτότητας, που ο πίνακας χρησιµοποιεί για να αναγνωρίσει τον τύπο της 
συσκευής. 

Υπάρχει LED το οποίο αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας και δείχνει ότι ο σταθµός 
αναγγελίας λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον πίνακα. 

 

• Τάση λειτουργίας  - 15 έως 32 VDC 

• Κατανάλωση ηρεµίας  - 375 µA 

• Θερµοκρασία λειτουργίας - από -10 έως +600C 

• Σχετική υγρασία  - από 10 έως 95% 
 

12.5  Μονάδα επιτήρησης και εντολής (control module)  

H ανωτέρω µονάδα συνδέεται µε συµβατικά κυκλώµατα συσκευών αναγγελίας 24Vdc (ηχητική / 
οπτική ένδειξη ) και η εντολή δίνεται από τον βρόγχο σύνδεσης.  

Ο µηχανισµός εντολών τοποθετείται σε ειδικό τετράγωνο κυτίο. 

Ο µηχανισµός εντολών µπορεί να συνδεθεί και σαν ένας ηλεκτρονόµος. Η ισχύς για το πηνίο του 
µπορεί να δοθεί από το βρόχο σήµανσης για την µείωση της απαιτούµενης καλωδίωσης. 

Η ισχύς για τις ηχητικές / οπτικές ενδείξεις δίνεται από ένα ξεχωριστό βρόχο από τον κεντρικό 
πίνακα ή από τοπική ελεγχόµενη πηγή ισχύος. 

Ο µηχανισµός εντολών περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την τοποθέτηση 
εσωτερικού κωδικού ταυτότητος (διεύθυνσης) που ο πίνακας χρησιµοποιεί για την αναγνώριση 
του τύπου της συσκευής. Υπάρχει λυχνία LED η οποία αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας 
και φανερώνει ότι ο µηχανισµός εντολών λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον πίνακα. 

 
• Τάση λειτουργίας  15 έως 30 VDC 
• Κατανάλωση ηρεµίας  520 µA 
• Θερµοκρασία λειτουργίας από -20 έως +600C 
• Σχετική υγρασία  από 0 έως 95% 
 

12.6  Καλώδια για συστήµατα διευθυνσιοδοτούµενου τύπου 

To καλώδιο βρόγχου θα είναι διπολικό θωρακισµένο τύπου LiΥCY 2x1.5mm2 και σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης. 

Ο οπλισµός του καλωδίου θα γειωθεί στην έξοδο και είσοδο του πίνακα µόνο. 

Παράλληλα µε το καλώδιο του βρόγχου θα οδεύει και καλώδιο τύπου Α05VV-U 2G1.5A για 
την τροφοδότηση µε ρεύµα των στοιχείων πυροπροστασίας που για την λειτουργία τους 
απαιτούν ηλεκτρική ισχύ. 

Προδιαγραφή καλωδίου LiΥCY 

• Σύµφωνο µε DIN VDE 0812 

1. Περιοχή Θερµοκρασίας: Όταν κάµπτεται από -5οC έως +80οC 

 Σε µόνιµη εγκατάσταση από -30οC έως +80οC 

• Τάση λειτουργίας:   ≥0,25mm2 = 300V 

• Αντίσταση Μόνωσης:  20ΜΟhm x km ελάχιστο 

• Inductance:   0.65 mH/km 

• Σύνθετη αντίσταση:  78 Οhm 
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• Ελάχιστη ακτίνα κάµψης: 10xØκαλωδίου 
 

12.7  Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης και αυτόµατης κατάσβεσης 

Για τον έλεγχο του τοπικού συστήµατος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης χρησιµοποιείται 
πίνακας πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου. Κάθε συσκευή ανίχνευσης (ανιχνευτής 
φωτοηλεκτρικός καπνού κ.τ.λ.) θα είναι κατάλληλη για σύνδεση στον συµβατικό πίνακα. 

Ο τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης και αυτόµατης κατάσβεσης θα είναι εύκολος στην 
εγκατάστασή του και απολύτως συµβατός µε τις απαιτήσεις BS5839 Part4 & BS7273 Part1. 
∆ιατίθεται σε 2 ζώνες ανίχνευσης φωτιάς και µιας ζώνης κατάσβεσης. Θα διαθέτει ενδείξεις 
σφάλµατος συστήµατος, βλάβης ανοιχτού κυκλώµατος ή βραχυκυκλώµατος για κάθε ζώνη και 
δυνατότητα σύνδεσης επαναληπτικού πίνακα. 

Ο πίνακας θα διαθέτει ενσωµατωµένο κοµβίο για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του 
συστήµατος κατάσβεσης σε περίπτωση που κάποιο άτοµο αντιληφθεί την φωτιά πριν ακόµη 
ενεργοποιηθούν οι ανιχνευτές. 

Ακόµη θα διαθέτει ενσωµατωµένο κλειδοδιακόπτη ακύρωσης της εντολής κατάσβεσης. 

Ο πίνακας θα διαθέτει επίσης κοµβία για την επαναφορά / επανήχηση / ελέγχου ενδεικτικών 
λυχνιών ζωνών, εκκένωσης, σιώπισης σειρήνων συναγερµού και σιώπισης σειρήνων βλάβης.   

Επιπλέον θα διαθέτει ενδείξεις βλάβης σειρήνων, συσσωρευτών / βλάβης τροφοδοτικού, 
παρουσίας τάσης 220VAC, συναγερµού ζώνης και βλάβης ζώνης. 

Τέλος, διαθέτει ανοιχτές και κλειστές επαφές (Ν.Ο ή N.C) γενικής βλάβης συστήµατος, 1ου 
σταδίου συναγερµού και 2ου σταδίου συναγερµού. 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα είναι τα ακόλουθα: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία 230V+ 10VAC 

Εσωτερικό τροφοδοτικό 27VDC 

Συνολικό ρεύµα εξόδου 2,5Α 

Τροφοδοσία ελεγχόµενη για αστοχία NAI 

Φορτιστής ελεγχόµενος για αστοχία NAI 

Συσσωρευτές ελεγχόµενοι για αποσύνδεση και  
αστοχία 

NAI 

Αριθµός ζωνών 2 

Μέγιστος αριθµός ανιχνευτών ανά ζώνη 20 

Βλάβη γραµµής ελεγχόµενη για ανοικτό κύκλωµα ή 
βραχυκύκλωµα 

ΝΑΙ 

Βλάβη γραµµής ελεγχόµενη για αφαίρεση ανιχνευτή ΝΑΙ, εάν τοποθετηθεί η 
τερµατική αντίσταση στην θέση της 
τερµατικής µονάδας ελέγχου 

Τερµατική αντίσταση 6800Ω, µε ανοχή 5%, 0,25W 

Αριθµός κυκλωµάτων σειρήνων 2 

Έξοδος 1Amp 

Ν.Ο. ή N.C. επαφές 30VDC 1Amp 

Χρόνος καθυστέρησης εντολής κατάσβεσης 4, 32, 64 ή 128sec 
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12.8  Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός συµβατικού τύπου 

Ο ανιχνευτής διαθέτει  : 

Σωµατίδια καπνού από µία τεράστια γκάµα πηγών καύσης, ανιχνεύονται από τον οπτικού τύπου 
θάλαµο ανίχνευσης του ανιχνευτή. 

Ο ανιχνευτής επεξεργάζεται το σήµα του, πριν δώσει συναγερµό στον κεντρικό πίνακα, 
µειώνοντας έτσι τους ψευδοσυναγερµούς. 

Ο ανιχνευτής εµπεριέχει κύκλωµα δείγµατος/κατακράτησης, το οποίο απλοποιεί την µέτρηση της 
επιτόπιας ευαισθησίας. 

Ο ανιχνευτής δεν επηρεάζεται από ταχύτητες ανέµου µέχρι και 15m/sec. 
• ∆υνατότητα επιτήρησης 3600. 
• Βάση µε µηχανισµό ασφαλείας για την αποφυγή αποξήλωσης του από µη εξουσιοδοτηµένο 
 άτοµο. 
• Προστατευτικό κάλυµµα από έντοµα. 

Ο ανιχνευτής είναι εγκεκριµένος και πληρεί τις προδιαγραφές UL 268 & EN-54. 
• Τάση λειτουργίας                -15 έως 28 VDC 
• Κατανάλωση ηρεµίας          - 200 µA 
• Θερµοκρασία λειτουργίας   - από -10 έως +600C 
• Σχετική υγρασία                - από 10 έως 95% 
 

12.9 Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός συµβατικού τύπου 

Ο ανιχνευτής χρησιµοποιεί το ίδιο µοναδικό διπλό κύκλωµα ανίχνευσης, για να δίνει την καλύτερη 
δυνατή απόδοση και αξιοπιστία στερεού τύπου. Ο θερµοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι 
εξοπλισµένος µε ένα στατικό στοιχείο ρυθµισµένο στους 60 0C, το οποίο δίνει ταχεία απόκριση, σε 
ξαφνικές και µεγάλες ανόδους της θερµοκρασίας. 

ΒΑΣΕΙΣ 

Κάθε ανιχνευτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε έναν αριθµό διαφορετικών βάσεων, δίνοντας έτσι 
συµβατότητα µε τους περισσότερους κεντρικούς πίνακες. 

Όλες οι βάσεις έχουν προστασία "tamper" και περιλαµβάνουν ένα "jumper", για την συνέχιση της 
ζώνης, εάν ένας ανιχνευτής αφαιρεθεί. 
 

12.10  Σειρήνα συναγερµού µε ενσωµατωµένο φλας 

 
Η σειρήνα συναγερµού θα είναι ηλεκτρονική µε ηχητική απόδοση 100dB σε 1m. Η σειρήνα µε 
ενσωµατωµένο φλας θα έχει δυνατότητα ήχησης σε δύο τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους 
ήχων, διακοπτόµενο και συνεχή, για την σήµανση συναγερµού ή εκκένωσης (κατάσβεση) 
αντίστοιχα. 
 
θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση και θα είναι ισχυρή κατασκευή από θερµοπλαστικό 
υλικό κόκκινου χρώµατος. 
 
Θα φέρει προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας σύνδεσης. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Τάση λειτουργίας :                                  24VDC+/- 20% 
Ρεύµα λειτουργίας:                                  100mA (2W) 
Συχνότητα του φλάς:                               1 / 1,5sec 
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Θερµοκρασία λειτουργίας:                      -25oC έως +50oC 
Επιτρεπόµενη υγρασία:                            93% RH (40oC) 
 

12.11  Κοµβίο ακύρωσης εντολής κατάσβεσης  

 
Το κοµβίο θα είναι κατασκευασµένο από ισχυρό πλαστικό.  
Το κοµβίο χειρός θα ακυρώνει την εντολή κατάσβεσης πιέζοντας τον διακόπτη προς τα µέσα. 
Η απασφάλιση επιτυγχάνεται µόνο µε ειδικό κλειδί. 
Το κοµβίο θα φέρει ένδειξη κόκκινου χρώµατος για την περίπτωση ενεργοποιήσεως και λευκή για 
την κατάσταση ηρεµίας. 
 

12.12  Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης 

Θα έχει δύο καλύµµατα έτσι ώστε να αποφεύγεται η άστοχη και κατά λάθος ενεργοποίηση. Η 
πρόσθια όψη του θα χρειάζεται αντικατάσταση µετά από 4 χρήσεις. 

Κατά την πίεση της καλυµµένης πρόσοψης θα ενεργοποιείται αυτοµάτως ο συναγερµός. Θα 
διαθέτει κλειδί ελέγχου. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Ισχυρή πλαστική κατασκευή (engineering plastic) ερυθρού χρώµατος. 
• Αντιδιαβρωτική προστασία ΙP54. 
• Είσοδος καλωδίων µε οπή 20 mm (άνω, κάτω και οπίσθια πλευρά) 
• Ακροδέκτες διπλοί µε προστασία καλωδίου (καλώδιο έως 4 mm) 
• ∆υνατότητα διελεύσεως ρεύµατος από τις επαφές µέχρι και 250 VAC / 10A ή 12/24 VDC 
 10A ή 48 VDC/3A. 
 

12.13  Φωτεινή ένδειξη ‘’STOP GAS’’  

Τo φωτιστικό θα είvαι κατασκευασµέvo για επίτοιχη τoπoθέτηση και θα φέρει έvδειξη “STOP 
GAS”. 
 
Σε περίπτωση εvεργoπoιήσεως τoυ συστήµατoς κατασβέσεως αvάβει η εσωτερική λυxvία για  να 
γίvεται εµφαvής η έvδειξη “STOP GAS”. 
 
• Καταvάλωση ρεύµατος : 70mA 
• Τάση λειτουργίας  : 12-24VDC 
• χρώµα               : Ερυθρό 
• χρήση    : Εσωτερική – IP42 
 

12.14  Kαλώδια για συστήµατα συµβατικού τύπου 

Τα καλώδια των συµβατικών συστηµάτων πυρανίχνευσης θα είναι διπολικού ή τριπολικού τύπου 
Α05VV-U 2G1.5A ή Α05VV-U 3G1.5A και σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Ο 
οπλισµός του καλωδίου θα γειωθεί στην έξοδο και είσοδο του πίνακα µόνο. 

 

12.15  Φωτισµός ασφαλείας 

Ο φωτισµός ασφαλείας θα υλοποιείται µε φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 
8W τα οποία είναι συνεχούς λειτουργίας. Κάθε φωτιστικό σώµα θα έχει µπαταρίες Νi-Cd οι 
οποίες θα επαρκούν για πλήρη απόδοση της φωτεινής ροής επί 1.5 h. 

Ανάλογα µε την θέση του φωτιστικού σώµατος ασφαλείας θα υπάρχει σ' αυτό η κατάλληλη 
σήµανση (έξοδος κτλ.) Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να έχουν βαθµό στεγανότητας IP65.  
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12.16  Αυτόµατο Σύστηµα Κατάσβεσης µε CO2 

Στο χώρο του µηχανοστασίου ανελκυστήρα θα εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης 
ολικού κατακλυσµού µε CO2. 
 

Το αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης µε CO2 θα αποτελείται από τα εξής : 
 

12.16.1 Φιάλη (δεξαµενή) αποθήκευσης CO2  

Προβλέπεται µια φιάλη µε κατασβεστικό υλικό CO2, όπως περιγράφεται στην µελέτη. 
 
Η αποθήκευση του CO2 θα γίνει σε χαλύβδινη φιάλη. Η φιάλη θα διατηρεί το CO2 σε υγρή 
µορφή υπό πίεση 51.7bar (750psi) για θερµοκρασία περιβάλλοντος 21οC . 

Η φιάλη θα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αρµοδίου οργανισµού του 
Κράτους κατασκευής της. 

Η φιάλη θα πληρούται µε CO2 σε πυκνότητα πληρώσεως όχι µεγαλύτερη από 0.70kgr/lt . 

H φιάλη θα είναι µαρκαρισµένη ευκρινώς και µόνιµα µε τον τύπο και την ποσότητα του µέσου 
που περιέχει, όπως και µε τον βαθµό υπερπίεσης. 

Το CO2 θα είναι σύµφωνο µε τους Αµερικάνικους Οργανισµούς United States Enviromental 
Protection Agency (EPA) και National Fire Protection Agency (NFPA), και θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό όπου θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης και ο οίκος παρασκευής του αερίου. 
 
Η φιάλη CO2 θα είναι εφοδιασµένη µε τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήµατα: 
 
• Βαλβίδα πληρώσεως CO2 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συµπλήρωση κατά 

τους εξαµηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης  εφ΄ όσον η απώλεια του CO2 υπερβεί το 5%. 
Η απώλεια αυτή θα προσδιορίζεται µε κατάλληλο ζύγισµα της φιάλης. 

• Εύκαµπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης µε το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής CO2   
• Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου µεγέθους 
• Μανόµετρο 
• Βαλβίδα ασφαλείας 
• Ηλεκτρικό µηχανισµό ενεργοποίησης  
 

Η φιάλη του συστήµατος θα εγκαθίστανται πάνω στο δάπεδο ή θα συγκρατείται µε ειδικά 
στηρίγµατα τοίχου (απαιτούνται τουλάχιστον δύο στηρίγµατα για κάθε φιάλη) στη θέση που 
φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης. 
 

12.16.2 Ηλεκτρικός µηχανισµός ενεργοποίησης  
 
Όταν εκδηλωθεί φωτιά στον προστατευόµενο χώρο, ενεργοποιείται µέσω του συµβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, ο ηλεκτρικός σωληνοειδής ενεργοποιητής. Με την ενεργοποίηση 
του τελευταίου ανοίγει η βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης της φιάλης. Το CO2 ρέει µέσω του 
εύκαµπτου σωλήνα υψηλής πίεσης στο δίκτυο σωληνώσεων και στον προστατευόµενο χώρο.  
 
Η ενεργοποίηση του συστήµατος θα γίνεται µέσω διπλού συστήµατος πυρανιχνεύσεως ή 
πιεστικού κουµπιού. 

Επίσης προβλέπεται και µπουτόν απενεργοποιήσεως του συστήµατος. 
 

12.16.3 Σωληνώσεις προσαγωγής CΟ2   
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∆ίκτυο σωληνώσεων 

Το δίκτυο σωληνώσεων κατάσβεσης µε κατασβεστικό υλικό CO2, θα κατασκευασθεί µε 
γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής αντοχής τουλάχιστον Schedule 40 κατά DIN 
2448/1629/84.  

Οι σωλήνες θα είναι των παρακάτω ελάχιστων παχών: 

 ------------------------------------------------------- 

 Ονοµαστική  Πάχος  Συµβατικά βάρη 

  ∆ιάµετρος 

 ------------------------------------------------------ 

  DN    in       mm      kgr/m 

 ------------------------------------------------------- 

   15 ½  2,8   1,27 

   20 ¾  2,9   1,68 

  
Συνδέσεις 
 
Για την σύνδεση των σωλήνων θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι (µούφες) γαλβανισµένοι ή 
φλάντζες επίσης γαλβανισµένες οι οποίες θα βιδώνονται στους σωλήνες.  
Απαγορεύεται η σύνδεση σωλήνων µε συγκόλληση (ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση). 
 
Αλλαγές διευθύνσεως 
 
Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για να πετύχουµε την επιθυµητή διαδροµή του δικτύου, 
θα γίνεται µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας (καµπύλες), γαλβανισµένα, µε 
ενισχυµένα χείλη, πλην σε περιπτώσεις σωλήνων µικρής διαµέτρου µέχρι 1", όπου επιτρέπεται η 
κάµψη µε ειδικό εργαλείο, χωρίς ζέσταµα του σωλήνα. Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα 
πρέπει να µη παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας 
καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις που το επιβάλλουν αξεπέραστα εµπόδια, και 
πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για την τροφοδότηση 
των µερικών κλάδων που αναχωρούν, θα γίνεται οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα (ταυ, 
σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη. 
 
Παραλαβή συστολοδιαστολών  

Προκειµένου για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες θα µπορούσαν, κατά το ξεκίνηµα και 
σταµάτηµα της λειτουργίας της εγκαταστάσεως, να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του 
µήκους των  σωληνώσεων λόγω των συστολοδιαστολών πρέπει κατά την διαµόρφωση των 
δικτύων, να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών µε τρόπο που να 
αποκλείει την εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων πάνω στους σωλήνες. Σαν τέτοιες διατάξεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε η διαµόρφωση του άξονα των σωληνώσεων σε "Ωµέγα", µε 
σκέλη που να έχουν αρκετό µήκος για την παραλαβή των µετακινήσεων, είτε, σε µικρότερες 
διαµέτρους, µετατόπιση του άξονά τους µε κάµψη των σωλήνων, είτε τέλος ειδικά εξαρτήµατα 
παραλαβής των συστολοδιαστολών. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη 
αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισµένα σηµεία, έτσι ώστε οι µετατοπίσεις να 
παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις. Κατά τις διελεύσεις των σωληνώσεων µέσα από 
δάπεδα ή τοίχους, αυτές θα καλύπτονται µε σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου, για την αποφυγή 
συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. 
 
Κατασκευή 

Ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του δικτύου για CO2, θα υποβάλει 
στην Επίβλεψη, προς έγκριση, πλήρη υπολογισµό του δικτύου σωληνώσεων, σύµφωνα µε τα 
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χαρακτηριστικά των ακροφυσίων που θα χρησιµοποιήσει, τις διαµέτρους και τα πάχη των 
σωληνώσεων, τις ακριβείς διαδροµές σωληνώσεων κλπ.  

Για την στήριξη των σωληνώσεων θα ληφθούν υπ’ όψη πέραν των αναφεροµένων στις 
προδιαγραφές και οι οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος κατασβέσεως, για την 
αντιµετώπιση των ωθήσεων που αναπτύσσονται κατά την στιγµή της απελευθέρωσης του υλικού 
από τις φιάλες. 
 

12.16.4 Ακροφύσια εκτόξευσης CO2 
 
Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του CO2 θα είναι ορειχάλκινα µε µεγάλη αντίσταση στην διάβρωση, 
κατάλληλα για τοποθέτηση σε συστήµατα ολικού κατακλυσµού. 
Η ονοµαστική τους παροχή εξαρτάται από το µέγεθος του στοµίου και  την πίεση του. 
 

12.17  Ερµάριο µε αναπνευστική συσκευή 

 
Προβλέπεται µεταλλικό ερµάριο κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα ψυχρής εξελάσεως 
(DKP), πάχους 1,5 mm, κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισµένη εγκατάσταση. 
Το πλαίσιο του ερµαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η πόρτα, όπως και οι πλευρικές ενισχύσεις της 
πόρτας, θα επιτυγχάνονται µε διπλό στραντζάρισµα της λαµαρίνας. Το πλαίσιο της πόρτας θα 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πλαίσιο του ερµαρίου. 
Η πόρτα θα φέρει δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται στο εσωτερικό των πλαισίων 
ερµαρίου-πόρτας, ώστε η πόρτα να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο του ερµαρίου. Θα 
φέρει επίσης χειρολαβή κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 
Το ερµάριο αφού καθαρισθεί µε µεταβολή κατηγορίας Sa 2 1/2, θα βαφεί εσωτερικά και 
εξωτερικά µε αντισκωριακό αστάρι και µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής κόκκινου χρώµατος 
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00. 
Στο ερµάριο θα εγκατασταθεί αναπνευστική συσκευή ατµοσφαιρικού αέρα υπό πίεση διάρκειας 
λειτουργίας 15min. 
 
Η αναπνευστική συσκευή θα αποτελείται από πλάτη και ιµάντες ανάρτησης, φιάλη πεπιεσµένου 
αέρα, µειωτήρα πίεσης, ταχυσύνδεσµος ασφαλείας, µανόµετρο, αεροπνεύµονας, σωλήνες µέσης 
και υψηλής πίεσης, προσωπίδα.  
 
Η αναπνευστική συσκευή θα τροφοδοτεί το χρήστη µε καθαρό αναπνεύσιµο αέρα σε 
οποιοδήποτε βεβαρηµένο από παντός είδους προϊόντα καύσης περιβάλλον. Ο ευρισκόµενος σε 
υψηλή πίεση (συνήθως 200bar) αέρας της φιάλης διοχετεύεται αρχικά µέσω του µειωτήρα πίεσης 
στο κύκλωµα µέσης πίεσης (5-7bar) και στη συνέχεια µέσω του αεροπνεύµονα (όπου συντελείται 
το δεύτερο στάδιο µείωσης της πίεσης, περίπου 1-3mbar στατικής θετικής πίεσης) τροφοδοτείται 
ο χρήστης.  
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