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Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.1 Αντικείμενο – περιγραφή  
 

Α.1.1 Αντικείμενο  

 

Οι παρούσες "Τεχνικές προδιαγραφές" αναφέρονται στην προμήθεια, μεταφορά, 

εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όλου του αναγκαίου 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γιά τη λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης των 

οικισμών αμπελοφύτου και Κορυφασίου, της Δ.Ε. Νέστορος, του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

του Νομού Μεσσηνίας. 

Αυτά τα στοιχεία προσδιορίζουν τα ελάχιστα όρια όσον αφορά την ποιότητα και την 

ποσότητα των υλικών και εξαρτημάτων τα οποία πρέπει να προμηθεύσει και να 

εγκαταστήσει ο ανάδοχος. 

Ο όρος "αντλιοστάσιο" αναφέρεται στο σύνολο των αντλητικών μονάδων που στεγάζονται 

στο ίδιο κτίριο και στον κοινό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αυτών. 

Δεν αποτελούν αντικείμενο των προδιαγραφών αυτών, και συνεπώς των 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οιεσδήποτε οικοδομικές ή χωματουργικές εργασίες, 

κατασκευές από σκυρόδεμα (γιά τη διαμόρφωση βάθρων κλπ) και τυχόν μεταλλικές 

κατασκευές ενσωματούμενες στα κτίρια του αντλιοστασίου (πόρτες, κλίμακες, κιγκλιδώματα 

κλπ). 

 

Α.1.2 Περιγραφή  

 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τους ανωτέρω 

οικισμούς και σύνδεσή τους μέσω δυο αντλιοστασίων με τα υφιστάμενα αντλιοστάσια 

αποχέτευσης της Δ.Ε. Νέστορος και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Τα αντλιοστάσια τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στα τοπογραφικά σχέδια της 

οριστικής μελέτης. 

Ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων φαίνονται σε 

επόμενες παραγράφους. 

Τα αντλητικά συγκροτήματα τοποθετούνται εντός του θαλάμου αναρροφήσεως (φρέαρ), ο 

οποίος κατασκευάζεται κάτω από το κτίριο του αντλιοστασίου, αναρροφούν απευθείας από 

το θάλαμο χωρίς παρεμβολή αγωγού αναρροφήσεως και καταθλίβουν μέσω ατομικών 

αγωγών καταθλίψεως σε συλλεκτήριο αγωγό, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται με τον 

εξωτερικό καταθλιπτικό αγωγό. 

Ακριβέστερα, ο ανάδοχος πρέπει για κάθε αντλιοστάσιο να προμηθεύσει και με κατάλληλο 

προσωπικό και μέσα να εγκαταστήσει, με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και 

εξαρτήματα, τα ακόλουθα είδη, που περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους: 

α. Τα αντλητικά συγκροτήματα 

β. Τα υδραυλικά εξαρτήματα, δηλαδή δικλείδες απομονώσεως, βαλβίδες αντεπιστροφής 

κ.λ.π. 

γ. Το σύστημα μετρήσεως στάθμης νερού θαλάμου αναρροφήσεως 

δ. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως 

ε. Τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης 

στ.Το σύστημα αυτοματισμού 

ζ. Τα προβλεπόμενα ανυψωτικά μηχανήματα 

η. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την κίνηση, το φωτισμό και τις γειώσεις. 

θ. Διάφορα βοηθητικά όργανα και εξαρτήματα, απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του 

αντλιοστασίου. 
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Α.2 Προδιαγραφές που ισχύουν - Εγκατάσταση εξοπλισμού  
 

Α.2.1 Προδιαγραφές που ισχύουν  

 

Όλες οι εργασίες του παρόντος έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την απόφαση 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ273 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) “Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα”, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις προδιαγραφές και πρότυπα που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

παρόντος τεύχους και συμπληρωματικά, με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και 

Πρότυπα (ΕΛΟΤ κτλ.). 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί θα πρέπει να είναι 

στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανόμενων 

και των σχετικών τροποποιήσεων. 

Για οποιαδήποτε κατασκευή ή υλικό και για ποιοτικούς ελέγχους (μέθοδοι, δοκιμές, 

διαδικασίες κτλ.) που δεν καλύπτονται από τις παρούσες Τ.Π. και θα εφαρμόζονται τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης” 

(CEN) ή από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης” (CENELEC) ως 

“Ευρωπαϊκά Πρότυπα” (EN) ή ως “Κείμενα εναρμόνισης” (HD), σύμφωνα με τους κοινούς 

κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Ακόμη συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

• Η απόφαση 6690/2012 (ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012) “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: 

χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και 

σήμανση συμμόρφωσης «CE»” 

• Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• Οι υπάρχουσες “Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις” (ΕΤΑ). Αυτές αφορούν καταλληλότητα 

προϊόντων και χορηγούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών 

Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ) 

• Τα πρότυπα ISO (Ιnternational Standards Organization) 

• Τα πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών όπως DIN 1045, DIN 1054 για θεμελιώσεις, DIN 

1055 για παραδοχές φορτίων κτλ. 

• Για δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών, εάν το απαιτεί η Υπηρεσία, οι μέθοδοι 

.Α.S.H.T.O. 

και A.S.T.M. 

Σε όλες τις μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίζονται με 

λεπτομέρεια οι προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται, πάντοτε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

ανωτέρω. Παράλειψη του καθορισμού των προδιαγραφών συνεπάγεται να θεωρείται η 

μελέτη μη συμπληρωμένη. 

Όσες φορές αναφέρεται, ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα με 

ορισμένο πρότυπο, ΕΤΕΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η 

εκτέλεση όλων των αντιστοίχων δοκιμών που προδιαγράφονται, έστω και αν είναι 

προαιρετικές στην υπ' όψη προδιαγραφή ή πρότυπο. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες των 

δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο, και η αποζημίωσή τους περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες 

τιμές μονάδας του Τιμολογίου. 

Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό από 

το κείμενο των 440 ΕΤΕΠ των "αποδεκτών" προτύπων ή άλλων προδιαγραφών στα οποία 

αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των 440 ΕΤΕΠ και στη δεύτερο το κείμενο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της μελέτης. 
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Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Εργασίες που εκτελέστηκαν σε διαστάσεις, βάρη ή αριθμό μεγαλύτερα από τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την  

επιβλέπουσα υπηρεσία, γίνονται από τεχνική άποψη αποδεκτές μόνο εφ΄όσον δεν 

παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, την ασφάλεια και /ή την 

λειτουργικότητα του όλου έργου. 

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων και συσκευών, τους 

ελέγχους ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί 

(των Υπουργείων Βιομηχανίας και Συγκοινωνιών, της ΔΕΗ κ.λ.π) συμπληρούμενοι, όπου 

δεν υπάρχουν κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, από τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές ISO, 

τους αντίστοιχους Γερμανικούς ΅Κανονισμούς DIN, VDE, τους Αμερικάνικους Κανονισμούς 

ASTM, NEMA ή τους Κανονισμούς της χώρας προελεύσεως των μηχανημάτων. 

Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής: "Συμβατικές Προδιαγραφές". 

Τυχόν διαφορές μεταξύ των συμβατικών προδιαγραφών και όσων αναφέρονται στις 

παρούσες "Τεχνικές Προδιαγραφές", αυτές θα καλύπτονται με εφαρμογή των "Τεχνικών 

Προδιαγραφών", που θεωρούνται ισχυρότερες από τις συμβατικές. 

 

Α.2.1 Εγκατάσταση εξοπλισμού  

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και με τις απαιτήσεις των "Τεχνικών Προδιαγραφών". 

Η εγκατάσταση του κυρίου εξοπλισμού, δηλαδή των αντλητικών συγκροτημάτων, των 

αεροφυλακίων, των πινάκων, του συστήματος αυτοματισμού, μετρήσεων κ.λ.π. θα 

εκτελεσθεί βάσει λεπτομερών και σαφών οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής. Εάν πέρα 

από τις οδηγίες αυτές απαιτηθεί η αποστολή ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο 

κατασκευής, η αμοιβή αυτού καθώς και όλες οι δαπάνες κίνησης, διαμονής κ.λ.π. βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, που δεν δικαιούται για το λόγο αυτό καμιά πρόσθετη 

αποζημίωση. 

Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα εκτελεσθούν απ' 

αρχής μέχρι τέλους υπό τη διεύθυνση Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, που να έχει αποδειγμένη εμπειρία σε κατασκευές παρομοίων έργων. 

Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων με τα 

απαραίτητα βοηθητικά υλικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη ή εργασία, ώστε να είναι 

ο εξοπλισμός έτοιμος για λειτουργία, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος 

της προσφοράς έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται ρητά στο Τιμολόγιο. 

Στη δαπάνη εγκαταστάσεως του εξοπλισμού θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη 

βαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και της Τεχνικής 

Προδιαγραφής. 

 

Α.2.2 Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού  

 

Ολόκληρος ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος, δηλαδή αντλίες, κινητήρες, υδραυλικά εξαρτήματα, πίνακες, αυτοματισμούς, 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, σωληνώσεις κ.λ.π., θα είναι απολύτως καινούργιες, αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένης -όπου κατασκευάζεται- κατασκευής, χωρίς να υπόκειται σε 

γρήγορη φθορά και να μπορεί να λειτουργήσει με τη μικρότερη δαπάνη συντηρήσεως. 

Όλες οι ομοειδείς μονάδες του εξοπλισμού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου 

κατασκευής και τα ομοειδή εξαρτήματα ομοίων μονάδων θα είναι εναλλακτά μεταξύ τους και 

με τα τυχόν ανταλλακτικά τους. 

Στο σώμα των μηχανημάτων ή συσκευών θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα που θα 

αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό κατασκευής και 

όπου απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες κ.λ.π.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
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λειτουργίας αυτού. Είναι δυνατόν αντί πινακίδας, τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται με 

ανάγλυφα γράμματα στο σώμα του μηχανήματος. 

Τα μεταλλικά μέρη των διαφόρων ειδών, εκτός από αυτά που πακτώνονται σε σκυρόδεμα, 

που λιπαίνονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, τους άξονες, οδοντωτούς τροχούς και γενικά 

εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων, τα ορειχάλκινα τεμάχια ή εκείνα για τα οποία 

προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή αλλιώς καθορίζεται στις παρούσες 

Προδιαγραφές, θα ελαιοχρωματισθούν με δύο στρώσεις μινίου και μία στρώση 

ελαιοχρώματος άριστης ποιότητας στην απόχρωση που θα εναρμονίζεται με το γενικό 

χρωματισμό του αντλιοστασίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη. 

Στην υποχρέωση της βαφής αυτής υπάγονται και όλες οι σωληνώσεις. Οι επιφάνειες των 

μεταλλικών μερών που πρόκειται να βαφούν θα εκκαθαριστούν πρώτα από κάθε ξένο 

σώμα, λίπος κ.λ.π., με ξυστήρες, ειδικά ορυκτέλαια ή με αμμοβολή. Κατόπιν οι επιφάνειες 

θα βάφονται με μια στρώση μινίου στο εργοστάσιο και μετά την επί τόπου τοποθέτηση με 

δεύτερη στρώση μινίου, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η πρώτη στρώση στα σημεία 

όπου έχει υποστεί φθορά. 

Μετά τη συμπλήρωση δύο στρώσεων μινίου εφαρμόζεται η τελική βαφή σε δύο επίσης 

στρώσεις. Σαν βαφή μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλαστικά ελαιοχρώματα, χρώματα από 

συνθετικές ρητίνες ή χρώματα από χλωριούχο ελαστικό. Αυτά θα είναι καλά διαλυμένα, 

εύχρηστα και θα ξεραίνονται μέσα σε 8 το πολύ ώρες από την εφαρμογή τους που θα 

εκτελείται με πινέλο ή πιστολέτο. 

Η δαπάνη για τους χρωματισμούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται 

στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα 

άρθρα της Προδιαγραφής και του Τιμολογίου. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα θα παραδοθούν τελείως 

εγκατεστημένα, υδραυλικά και ηλεκτρικά συνδεδεμένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

Ο βασικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου, δηλαδή τα αντλητικά συγκροτήματα, 

ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης και 

αυτοματισμού, διατάξεις μετρήσεων καθώς και  κάθε άλλο είδος που θα ζητηθεί από την 

Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από τέσσερεις σειρές τευχών οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας 

και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Α.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού  
 

Α.3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 

Γενικά 

Κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την προσφορά 

του, και μέσα σε χωριστό φάκελο που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνσή 

του καθώς και τον τίτλο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ" λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας του 

προσφερομένου εξοπλισμού, όπως κατωτέρω λεπτομερώς αναφέρεται. 

Για κάθε υλικό μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλλει στοιχεία ενός μόνου 

κατασκευαστικού οίκου, που θα καθορίζονται σαφώς και θα δίδονται πλήρη στοιχεία για το 

προσφερόμενο υλικό. 

Ο τελικός ανάδοχος εκτελέσεως του έργου δεν δικαιούται να μεταβάλλει τα υποβληθέντα και 

εγκριθέντα από την επιτροπή τεχνικά στοιχεία ούτε να προβεί στην προσκόμιση και 

εγκατάσταση άλλων μηχανημάτων ή υλικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή άλλου 

κατασκευαστή. 

Τα προτεινόμενα μηχανήματα και υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις της 

προδιαγραφής. Για όλα τα μηχανήματα και βασικά εξαρτήματα πρέπει να υποβληθούν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

-Οίκος κατασκευής 
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-Τύπος 

-Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι 

κυριότερες διαστάσεις και το βάρος. 

Σε περίπτωση όπου στο έντυπο αναγράφονται περισσότεροι από ένα τύπο, θα σημειώνεται 

ιδιαίτερα ο προτεινόμενος με τα χαρακτηριστικά του. 

Εκτός από τα ανωτέρω γενικά στοιχεία, πρέπει, ειδικά για κάθε ένα από τα κατωτέρω 

μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα να δοθούν αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Αντλίες 

-Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών των βασικών μερών και των υλικών 

κατασκευής. 

-Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των αντλιών, δηλαδή καμπύλες μεταβολής σε 

συνάρτηση με την παροχή των βασικών λειτουργικών μεγεθών των αντλιών και ειδικότερα 

καμπύλες: 

α. Μανομετρικού ύψους Η 

β. Βαθμού απόδοσης η 

γ. Απαιτούμενης ισχύος στον άξονα P 

δ. Καθαρού θετικού ύψους αναρρόφησης (NPSH) 

Οι καμπύλες πρέπει να εκτείνονται από το σημείο μηδενικής παροχής μέχρι το σημείο του 

κατώτατου δυνατού μανομετρικού ύψους. Στις καμπύλες αυτές θα σημειωθεί ιδιαίτερα το 

σημείο ονομαστικής λειτουργίας καθώς και τα ακραία όρια του πεδίου λειτουργίας. 

-Αριθμός στροφών ανά πρώτο λεπτό. 

-Σχέδια της αντλίας με τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονομασία των επιμέρους 

τμημάτων της. 

 

Ηλεκτροκινητήρες 

-Μορφή, βαθμός προστασίας, κλάση μονώσεως, ονομαστικός αριθμός στροφών. 

-Συνδεσμολογία τυλίγματος στάτη. 

-Υπολογισμός της ισχύος κινητήρων με βάση την απαιτούμενη από την αντλία ισχύ και το 

περιθώριο ασφαλείας που καθορίζεται στην προδιαγραφή. 

-Εγγυημένος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα. 

-Περιγραφικά έντυπα, διαστασιολόγιο και βάρος κινητήρα. -Για το ονομαστικό σημείο 

λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν: 

α. Στροφές 

β. Ισχύς 

γ. Βαθμός απόδοσης 

δ. Συντελεστής ισχύος 

ε. Ονομαστική ένταση ρεύματος 

στ. Ρεύμα εκκίνησης 

-Για τα 3/4 και 1/2 της ονομαστικής ισχύος θα δοθούν: 

α. Βαθμός απόδοσης 

β. Συντελεστής ισχύος 

 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

-Μορφή, βαθμός προστασίας, κλάση μονώσεως, αριθμός στροφών γεννήτριας και 

πετρελαιοκινητήρα 

-Ισχύς πετρελαιοκινητήρα και αποδιδόμενη ισχύς της γεννήτριας 

-Βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος 

-Στοιχεία του συστήματος εκκίνησης (μίζα, μπαταρία) 

-Στοιχεία του συστήματος ζεύξης (μεταγωγέας) 

-Περιγραφικά έντυπα, διαστασιολόγιο και βάρος ζεύγους. 
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Συστήματα αυτόματης λειτουργίας 

Πλήρης περιγραφή του τρόπου αυτοματισμού σε σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας και 

πρόχειρο σχέδιο μορφής του πίνακα με τα χαρακτηριστικά των συσκευών, οργάνων 

ενδείξεων, στοιχείου αντιλήψεως στάθμης κ.λ.π. 

 

Πίνακας χαμηλής τάσης 

-Σύντομη περιγραφή κατασκευής του πίνακα και διαστάσεις του. 

-Περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστή για τους αυτόματους διακόπτες (εισόδου, αστέρος - 

τριγώνου) και τους ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου. 

-Χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως και προστασίας ηλεκτροκινητήρων και 

αυτόματων διακοπτών. 

 

Συστήματα μετρήσεων 

Τεχνικά στοιχεία με έντυπα των στοιχείων αντιλήψεως στάθμης, μετρήσεως πιέσεων, του 

πομπού τηλενδείξεων και περιγραφή λειτουργίας. 

Καθορισμός των απαιτούμενων αγωγών και της διατομής τους για τους δείκτες στάθμης του 

θαλάμου αναρρόφησης. 

 

Σύστημα απόσμησης 

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και του αυτοματισμού του συστήματος, καθώς και πλήρη 

τεχνικά στοιχεία όλων των βασικών μονάδων του συστήματος. 

 

Λοιπός εξοπλισμός 

Για σωληνώσεις, δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ειδικά τεμάχια εξαρμώσεως, κλπ.: 

-Υλικά κατασκευής 

-Πιέσεις λειτουργίας και δοκιμής 

-Περιγραφικά έντυπα 

-Σχέδια με διαστάσεις 

 

Α.3.2 Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο  

 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε ένα 

(1) μήνα από την ανακήρυξή του τα εξής: 

α. Πλήρη και οριστικά τεχνικά στοιχεία για τα υλικά του ενός και μόνο κατασκευαστή που 

τελικά θα εγκαταστήσει. Συγκεκριμένα θα υποβληθούν όλα τα στοιχεία της προηγούμενης 

παραγράφου της παρούσας προδιαγραφής για τα υλικά και τα μηχανήματα που θα 

τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδια κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων με τα 

παραπάνω υλικά και μηχανήματα. Επίσης θα γίνουν προτάσεις για τυχόν τροποποιήσεις 

στην εγκεκριμένη μελέτη που κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή της εγκατάστασης 

στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Στα σχέδια της μελέτης δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή χωρίς 

την παραπάνω διαδικασία. Θα υποβάλει επίσης λεπτομερή περιγραφή λειτουργίας των 

συστημάτων αυτοματισμού του αντλιοστασίου. 

β. Χρονικό διάγραμμα στο οποίο θα καθορίζεται, στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου 

περαίωσης των έργων, ο επί μέρους χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης για 

καθένα από τα βασικά μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Διευκρινίζεται, ότι πριν από την έγκριση των ανωτέρω υποβαλλομένων στοιχείων ή των 

τροποποιήσεων που θα ζητήσει τυχόν η επίβλεψη δεν δικαιούται ο ανάδοχος να προβεί σε 

παραγγελίες υλικού. Η έγκριση από την Υπηρεσία των στοιχείων για τα οποία αυτή 

συμφωνεί, πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. 
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Ένα μήνα πριν από τη δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει 

οριστικά ηλεκτρολογικά σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία του πίνακα Χ.Τ., του 

συστήματος αυτοματισμού και των καλωδιώσεων διασυνδέσεώς τους. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος 

πρέπει να παραδώσει: 

α. Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, με βάση την οριστική διαμόρφωση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.  

β. Διαφανή σχέδια (σε πολυεστερικό χαρτί με ενίσχυση στην περίμετρο) των εγκαταστάσεων 

(κατόψεις, τομές αντλιοστασίων, όδευση καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών κλπ.) 

όπως τελικά διαμορφώθηκαν. 

γ. Πίνακες ανταλλακτικών για τα βασικά μηχανήματα του εξοπλισμού με σχέδια στα οποία 

θα αναγράφεται η ονομασία των επιμέρους εξαρτημάτων. 

 

Α.4 Δοκιμές εξοπλισμού  
 

Α.4.1 Γενικά  

 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού διακρίνονται σε τρία στάδια: 

α. Δοκιμές του βασικού εξοπλισμού (αντλιών, ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους, πινάκων) στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της 

εγκρίσεως του Εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές θα γίνονται πριν από την άφιξη των μονάδων επί 

τόπου των έργων. 

β. Δοκιμές επί τόπου των έργων που εκτελούνται σε όλες τις εγκαταστημένες μονάδες και 

που θα αποτελούν τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής. 

γ. Δοκιμές οριστικής παραλαβής που εκτελούνται σε όλη την εγκατάσταση μετά την πάροδο 

του οριζόμενου χρόνου εγγύησης, εφ' όσον η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης 

κρίνεται ικανοποιητική. 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές. 

Αν κατά τη διεξαγωγή μιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή κατασκευή ή 

φθορά μιας μονάδας ή κάποιου εξαρτήματος ή εάν για οποιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν 

κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί αμέσως σε 

άρση της αιτίας που προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής και κατόπιν η δοκιμή 

επαναλαμβάνεται. 

 

Α.4.2 Δοκιμές στο εργοστάσιο  

 

Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν στο εργοστάσιο κατασκευής των αντίστοιχων μονάδων.  

Σκοπός των δοκιμών και ελέγχων αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε μονάδα είναι 

απολύτως κατάλληλη για την εργασία που προορίζεται να εκτελέσει και σύμφωνη με τις 

Τεχνικές και Συμβατικές Προδιαγραφές και με τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο τεχνικά και 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει, κατά τη διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής, να παρέχει όλες τις 

απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθεια και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήρια δύναμη, προσωπικό, όργανα και συσκευές 

μετρήσεως και ελέγχου, τα οποία θα απαιτηθούν για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή τους. 

Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να είναι σε άριστη 

κατάσταση. 

Οι δαπάνες όλων των δοκιμών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται 

στις τιμές της προσφοράς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο. 

Διευκρινίζεται, ότι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών των μονάδων στο εργοστάσιο δεν 

προδικάζουν την παραλαβή της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις μονάδες αυτές. Η 
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παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων, προσωρινές και 

οριστικές. 

 

Α.4.3 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής  

 

Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεσθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες παρουσία 

αντιπροσώπων του Αναδόχου και θα εκτείνονται σε όλα τα μηχανήματα, συσκευές, 

εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις. 

Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 

υδραυλικές δοκιμές. Οι βασικές δοκιμές αναφέρονται στη συνέχεια, όμως ο Εργοδότης 

μπορεί εκτός από αυτές να ζητήσει την εκτέλεση οιασδήποτε άλλης δοκιμής που θα κρίνει 

δικαιολογημένα αναγκαία. 

Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι όλη η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις των Τεχνικών και Συμβατικών Προδιαγραφών. 

Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής, εκτός από την δαπάνη ηλεκτρικής 

ενεργείας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κυριότερες δοκιμές: 

α. Δοκιμές υδραυλικής πιέσεως σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων με τα εξαρτήματά 

του, για έλεγχο της στεγανότητας συνδέσεων. Η πίεση δοκιμής όπως καθορίζεται σε κάθε 

περίπτωση από την προδιαγραφή. Η δοκιμή αυτή δεν εκτελείται κατά την προσωρινή 

παραλαβή, αλλά κατά το στάδιο της κατασκευής των σωληνώσεων, παρουσία της 

Επίβλεψης, οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο. Το Πρωτόκολλο αυτό θα 

υποβληθεί στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 

β. Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήματος με την 

μέγιστη συχνότητα εκκίνησης, καθώς και δοκιμές ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς 

και ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήματος. 

γ. Δοκιμές κανονικής 8ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, καθώς 

και όλων των υπόλοιπων διατάξεων και συστημάτων. Με αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν 

εμφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, σε κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις 

των μανομέτρων, αμπερομέτρων, βολτομέτρων και γενικά κάθε ενδεικτικού οργάνου καθώς 

και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

δ. Δοκιμές καλής λειτουργίας και επιτυχούς ζεύξης και απόζευξης ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους. 

ε. Δοκιμές καλής λειτουργίας δικλείδων και γενικά υδραυλικών συστημάτων. 

στ. Δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης λειτουργίας. 

ζ. Δοκιμές καλής λειτουργίας συστήματος απόσμησης 

η. Δοκιμασίες και έλεγχοι για την διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του 

υπόλοιπου βοηθητικού εξοπλισμού. 

9.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, να 

εκπαιδεύει το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ο Εργοδότης και το οποίο 

θα αναλάβει μετά το τέλος των εγκαταστάσεων τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Η δαπάνη 

για την εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου και δεν θα 

πληρωθεί χωριστά. 

9.2.Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να λειτουργήσει με δικό του προσωπικό τα 

αντλιοστάσια. Εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία να εκτελέσει και την εργασία αυτή για 

μικρό χρονικό διάστημα, δικαιούται χωριστή πληρωμή με σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και συγκριτικού 

πίνακα. Αντίθετα σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος 

υποχρεούται χωρίς πρόσθετη πληρωμή να παρέχει τεχνική βοήθεια με τη μορφή οδηγιών 

και συμβουλών σε περίπτωση ανάγκης στο προσωπικό λειτουργίας του Εργοδότη. 

 

Α.4.3 Δοκιμές οριστικής παραλαβής  
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Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμασίες με τις 

δοκιμές προσωρινής παραλαβής. 

Τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δοκιμών όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά 

και εφόδια γενικά, θα προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής 

ενεργείας και τα έξοδα προσωπικού για την εξάρμωση των συσκευών βαρύνουν τον 

Εργοδότη. 

Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού 

και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και ειδικά τυχόν φθορές των αντλιών, η κατάσταση των 

τριβείων, αξόνων, επαφών αυτομάτων κ.λ.π.. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως τα φθαρμένα τεμάχια, εάν η φθορά 

τους οφείλεται σε κρυφό ελάττωμα ή κακή κατασκευή, όχι όμως σε φυσιολογική αιτία από τη 

λειτουργία. 

 

 

 

Α.5 Λειτουργία – επιμέτρηση – ηλεκτροδότηση  
 

Α.5.1 Λειτουργία αντλιοστασίων  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, να 

εκπαιδεύει το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ο Εργοδότης και το οποίο 

θα αναλάβει μετά το τέλος των εγκαταστάσεων τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Η δαπάνη 

για την εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου και δεν θα 

πληρωθεί χωριστά. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να λειτουργήσει με δικό του προσωπικό τα αντλιοστάσια. 

Εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία να εκτελέσει και την εργασία αυτή για μικρό χρονικό 

διάστημα, δικαιούται χωριστή πληρωμή με σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και συγκριτικού πίνακα. 

Αντίθετα σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος 

υποχρεούται χωρίς πρόσθετη πληρωμή να παρέχει τεχνική βοήθεια με τη μορφή οδηγιών 

και συμβουλών σε περίπτωση ανάγκης στο προσωπικό λειτουργίας του Εργοδότη. 

 

Α.5.2 Επιμέτρηση – πληρωμή  

 

Η επιμέτρηση των εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται βάσει πλήρων μονάδων εργασίας που 

έχουν εκτελεσθεί μέχρι τέλους, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου 

Προσφοράς. 

Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν προμήθεια υλικών, μεταφορά και εργασία 

τοποθέτησης θα γίνει βάσει των ποσοτήτων που θα επιμετρούνται και με τις αντίστοιχες 

τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 

Η τιμή κάθε κονδυλίου που αναφέρεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου καλύπτει, 

εκτός από τα ρητώς κατονομαζόμενα στο Τιμολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές υλικά και 

εργασίες και κάθε πρόσθετη σχετική δαπάνη ή εργασία απαραίτητα για την εκτέλεση των 

εργασιών που περιγράφονται. 

 

Α.5.3 Χρόνος εγγύησης  

 

Ο χρόνος εγγυήσεως για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αντλιοστασίου 

καθορίζεται σε 24 μήνες. 

Ο χρόνος αυτός αρχίζει να μετράει από την ημέρα προσωρινής παραλαβής ή από την 

ημέρα που θα τεθεί το αντλιοστάσιο σε λειτουργία, εάν αυτό γίνει πριν από την προσωρινή 

παραλαβή. 
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Α.5.4 Άδεια λειτουργίας – Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων  

 

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούμενες ενέργειες, για τον έγκαιρο 

έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές 

απαιτούνται από το Νόμο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες, εφόσον 

απαιτείται, για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από τη ΔΕΗ και να υποδείξει 

εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκομίζοντας σ' 

αυτόν για υπογραφή τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ. 

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την πορεία του 

ζητήματος της ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα 

για τις τυχόν παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως το τι 

πρέπει να κάνει για την άρση τους. 

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο 

Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη ΔΕΗ τις δαπάνες κατασκευής 

παροχετεύσεων και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις. 
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ΤΠ-1 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

1.1. Γενικά 
 

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών µονάδων. 

Οι προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 

υποβρύχιων αντλιών για άντληση αστικών ανεπεξέργαστων λυμάτων. Η παροχή της κάθε 

αντλίας και το συνολικό μανομετρικό ύψος λειτουργίας θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των αντλιοστασίων. 

Κάθε αντλητικό συγκρότηµα των αντλιοστασίων θα αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά 

στοιχεία: 

• Το κυρίως αντλητικό συγκρότηµα, δηλαδή αντλία και ενσωµατωµένος στεγανός υποβρύχιος 

ηλεκτροκινητήρας. 

• Την βάση στηρίξεως της αντλίας που είναι συγχρόνως και αρχή του σωλήνος καταθλίψεως, 

τον ταχυσύνδεσµο εδράσεως και τους σωλήνες ολισθήσεως της αντλίας. 

 

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή µορφή και τις 

διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων.  

Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο με την τελική επιλογή των 

αντλιών.  

Ο σχεδιασμός των αντλιοστασίων και ο υπολογισμός των αντλιών στηρίχθηκαν σε 

συγκεκριμένους τύπους ανλτιών, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούνται με αξιοποστία στα 

υφιστάμενα αντλιοστάσια. Οι συμπληρωματικές αντλίες των 3 υφιστάμενων αντλιοστασίων 

πρέπει να είναι ακριβώς ίδιου τύπου με τις υφιστάμενες. Αντιθέτως στα 5 νέα αντλιοστάσια, 

σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει άλλου τύπου αντλητικά συγκροτήματα, αυτό θα 

πρέπει να γίνει πριν την κατασκευή των αντλιοστασίων και να γίνει, σε συνεργασία με την 

επίβλεψη, επανέλεγχος της διαστασιολόγησης του υγρού θαλάμου, για να επιτευχθεί η 

σωστή τοποθέτηση των αντλιών, είδικά εάν είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από τις 

υπολγιζόμενες. 

 

1.2. Αντλίες 
 

1.2.1 Τύπος αντλιών 

 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, ακτινικής ροής, µονοβάθµιες, µε πτερωτές µονοκάναλες ή 

δικάναλες που θα εξασφαλίζουν ελεύθερη δίοδο σφαίρας διαµέτρου τουλάχιστον όση 

αναφέρεται στο τεύχος υπολογισµών της µελέτης, κατακόρυφου άξονα, για τοποθέτηση 

εντός του θαλάµου αναρροφήσεως (υγρός θάλαμος). 

 

1.2.2 Σχεδιασμός αντλιών 

 

Κάθε αντλία θα συνδέεται σταθερά σε πέλμα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε 

ανοξείδωτους οδηγούς ράβδους, εκτεινόμενες από την κορυφή του αντλιοστασίου μέχρι το 

πέλμα επικάθισης της αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται είσοδος του 

προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σημείο επαφής με το πέλμα 

επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικά επεξεργασμένης μεταλλικής 

υδατοστεγούς επαφής.  

Κανένα τμήμα της αντλίας δεν θα χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθμένα του 

αντλιοστασίου, παρά μόνο στο πέλμα επικάθισης. 
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Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά 

κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους. H συναρμογή τους 

θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων, και 

στις τέσσερις πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους 

κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. 

 

1.2.3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 
Μανομετρικό ύψος - παροχή 

Η παροχή, το μανομετρικό ύψος στην ονομαστική παροχή, καθώς και το πεδίο λειτουργίας 

θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ   

Αντλιοστάσιο Α5 Α6 

Αριθμός αντλιών 2 5 

Κύριες 1 4 

Εφεδρικές 1 1 

Παροχή ονομαστική (m3/h) 27 39 

Μανομετρικό ονομ. παρ. (μΣΥ) 51 36 

Ισχύς ηλεκτροκινητήρος (KW) 15 15 

 
Βαθμός απόδοσης 

Στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντλιών δεν θα είναι 

κατώτερος του αναφερομένου στο τεύχος υπολογισμών και πάντως σε κάμμυα περίπτωση 

κατώτερος του 40%. 

 
Στροφές 

Ο αριθμός στροφών κάθε αντλίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να επιτευχθεί 

άμεση σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα (1500 ή 3000 rpm). 

 

1.2.4 Χαρακτηριστικά κατασκευής 

 

Κάθε αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί οµαλά χωρίς 

κραδασµούς ή ταλαντώσεις και να παρουσιάζει ευκολία στη συναρµολόγηση και 

αποσυναρµολόγηση των διαφόρων µερών του. 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα επιστόµια, υποδοχές, κρουνούς, 

µανόµετρα και γενικά µε τα βοηθητικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και 

για την εκτέλεση των δοκιµών. 

Οι αντλίες θα δοκιµασθούν σε πίεση στεγανότητας του κελύφους τουλάχιστον ίσης προς το 

150% του µανοµετρικού ύψους ονοµαστικής παροχής. 

Οι πτερωτές θα είναι χυτευτές το δε υλικό κατασκευής θα είναι ειδικός χάλυβας απολύτως 

αδιάβρωτος και σκληρότητας τουλάχιστον 600 BRINELL. Θα έχουν υποστεί επιµελή λείανση 

και θα είναι απαλλαγµένες ελαττωµάτων χυτεύσεως και ελαττωµάτων επιφανείας. 

Οι πτερωτές θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένες, θα στερεώνονται δε επάνω 

στον άξονα µε απόλυτα ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση στην 

περίπτωση ανάγκης. Επίσης το όλο περιστρεφόµενο σύστηµα πτερωτών-άξονα πρέπει να 

είναι ζυγοσταθµισµένο. 

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε ισχυρά ένσφαιρα έδρανα πάνω στον άξονα. 

Η στεγάνωση του κινητήρα προς την αντλία θα εξασφαλίζεται µε θάλαµο ελαίου και δύο 

δακτυλίους στεγανότητας. Με το έλαιο του θαλάµου θα εξασφαλίζεται τόσο η ψύξη όσο και η 

λίπανση των δακτυλίων στεγανότητας και των ένσφαιρων τριβέων, η δε διαµόρφωση του 
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θαλάµου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ψύξη και λίπανση των δακτυλίων σε κάθε θέση 

της αντλίας. 

Οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι από καρβίδιο του βολφραµίου. 

 

1.2.5 Υλικά κατασκευής 

 

Τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένα από: 

Κέλυφος κινητήρα    : χυτοσίδηρος GG-25 ή ανώτερο 

Πτερωτή     : χυτοσίδηρος GG-25 ή ανώτερο 

Άξονας      : ανοξείδωτος χάλυβας AISI431 

Παξιμάδια, βίδες και ροδέλες   : ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 

Δακτύλιοι στεγανοποίησης (O-rings)  : Viton - NBR 

 

Τα κύρια εξαρτήματα των αντλιών θα έχουν λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή 

άλλες ανωμαλίες. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο 

υγρό θα πρέπει να προστατεύονται με ειδική βαφή. 

 

1.3. Κινητήρες 
 

1.3.1 Γενικά 

 

Η κίνηση κάθε αντλίας εξασφαλίζεται από τον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα που θα 

τροφοδοτείται από το δίκτυο Χ.Τ. (380 V) της ∆ΕΗ µέσω του πίνακα του αντλιοστασίου. 

Ο κινητήρας θα είναι υποβρύχιος, κατακόρυφος, απολύτως στεγανός, τριφασικός,  

ασύγχρονος επαγωγικός µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, και θα αποτελεί µε τις αντλίες ένα 

ενιαίο block. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 

τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής.  

Τα τυλίγματα του στάτορα θα είναι μονωμένα κλάσης μόνωσης Η, ανθεκτικά στην υγρασία 

και σε θερμοκρασίες μέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα είναι τοποθετημένος στο θάλαμο του 

κελύφους, αφού, προηγουμένως, το περίβλημα έχει θερμανθεί (διαδικασία συναρμογής 

σύσφιγξης).  

Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας 

μέχρι 40ºC και για δεκαπέντε (15) εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες 

ρυθμισμένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα είναι δε 

τοποθετημένοι μέσα στα τυλίγματα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη 

θερμοκρασία κάθε φάσης του τυλίγματος.  

Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να είναι <3.000rpm.  

Ο θάλαμος σύνδεσης θα περιέχει τον τερματικό πίνακα και θα είναι ερμητικά απομονωμένος 

από τον κινητήρα με ελαστομερές Ο-ring. H σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών 

του στάτορα θα γίνεται με κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης μόνιμα στερεωμένης πάνω στον 

τερματικό πίνακα. 

Το καλώδιο ισχύος θα περιλαμβάνει και δύο επαφές 2x1.5mm2 για τον έλεγχο των 

θερμικών διακοπτών. 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη με συγκεκριμένη ροπή στρέψεως. Η 

είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωμένο 

από ροδέλες. Όλα μαζί θα είναι συναρμολογημένα με απόλυτη ακρίβεια ως προς την 

εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάμετρο της εισόδου. Η συμπίεση του 

ελαστικού παρεμβύσματος θα γίνεται με τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα 

του καλωδίου.  



ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 

 

 19 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί με διακύμανση τάσεως της τάξης του 

+/-10%. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

έως 40ºC. Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα πρέπει να φαίνονται σε πίνακα (motor chart) που 

θα περιλαμβάνει τις εξής καμπύλες λειτουργίας: ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, 

συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον 

άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν 

την υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονομαστική ισχύς 

του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται στο ζητούμενο σημείο 

λειτουργίας.  

Οι κινητήρες των υποβρύχιων αντλιών θα είναι διαστασιολογημένοι έτσι ώστε να ψύχονται 

από το υγρό και τον αέρα που θα τους περιβάλει. 

 

1.3.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 

Τάση ρεύματος: Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 380 V, θα µπορεί 

όµως να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωµαλίες µε τάση µέχρι ±5% της ονοµαστικής. 

 

Συχνότητα: Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50 Hz. 

 

Ισχύς: Η ονοµαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 10% (ή όσο αναφέρεται στο τεύχος 

υπολογισµών) ανώτερη από τη µέγιστη απαιτούµενη ισχύ στον άξονα της αντλίας για το 

ελάχιστο µανοµετρικό ύψος λειτουργίας. 

 

Στροφές: Ο κινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθµό στροφών µε την αντλία. 

 

Βαθµός απόδοσης: Ο βαθµός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονοµαστική 

τάση και συχνότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτεροι και πάντως όχι µικρότεροι 

από αυτούς που έχουν καθοριστεί στο τεύχος υπολογισµών. 

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθµός απόδοσης 

και ο συντελεστής ισχύος για 100%, 75% και 50% του ονοµαστικού φορτίου, όπως και το 

ονοµαστικό ρεύµα εκκίνησης µε διακόπτη αστέρος-τριγώνου. 

 

Στοιχεία εκκίνησης: Η εκκίνηση θα γίνεται µε αυτόµατο διακόπτη αστέρος - τριγώνου. Κατά 

την εκκίνηση πρέπει η απορροφουµένη ένταση να µην υπερβαίνει µια τιµή που να είναι 

παραδεκτή από τη ∆ΕΗ, ενώ και η αναπτυσσόµενη ροπή στρέψεως πρέπει να είναι 

απόλυτα επαρκής για την οµαλή εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος. 

Τόσο οι κινητήρες, όσο και οι διατάξεις εκκίνησης αυτών, πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να 

εκτελούν 10 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα. 

 

Μονώσεις: Η µόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία µε 

πλήρες φορτίο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και µε επιτρεποµένη ανύψωση 

θερµοκρασίας µέχρι 80 °C. 

Ο κινητήρας πρέπει να µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε πλήρες φορτίο και χωρίς να 

θερµαίνεται επικίνδυνα ή να δηµιουργείται κίνδυνος ανωµαλίας έτσι, ώστε η ταυτόχρονη 

απόκλιση της τάσης και της συχνότητας να µην υπερβαίνει το ±5% από τις ονοµαστικές 

τιµές τους. 

Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ 67 κατά DIN 40050, θα είναι δηλαδή πανταχόθεν 

στεγανός. 

Για τον απ'ευθείας έλεγχο της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινητήρα, πρέπει να 

προβλεφθεί ειδικό σύστηµα ηµιαγωγών φωρατών µέσα στα τυλίγµατα, που να δρουν πάνω 
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σε ειδικό ηλεκτρονόµο, τοποθετηµένο στον πίνακα του αντλιοστασίου, σε τρόπο ώστε να 

διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση υπερθερµάνσεως του. 

Τέλος, µέσα στον θάλαµο ελαίου θα υπάρχει εµβαπτισµένο ηλεκτρόδιο, το οποίο θα 

ανιχνεύει τυχόν είσοδο νερού µέσα στο έλαιο του θαλάµου. Το ηλεκτρόδιο αυτό θα δρα 

πάνω σε ειδικό ηλεκτρονόµο τοποθετηµένο στον πίνακα που θα θέτει σε λειτουργία ένα 

βοµβητή και κατάλληλη φωτεινή ένδειξη αν εισέλθει νερό στον θάλαµο ελαίου. 

 

1.3.3 Χαρακτηριστικά κατασκευής 

 

Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασµένος µε τα απαιτούµενα ακροκιβώτια για τη σύνδεση των 

καλωδίων τροφοδότησης. 

Ο κινητήρας θα είναι αυτόψυκτος, θα ψύχεται δηλαδή µόνος του είτε είναι βυθισµένος σε 

νερό είτε όχι. Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν όργανα ανίχνευσης της θερµοκρασίας 

τυλιγµάτων (θερµικά), που µε τη βοήθεια ηλεκτρονόµου, τοποθετηµένου στον πίνακα 

χαµηλής τάσης, να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία τους σε περίπτωση υπερθέρµανσης. 

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει 

στιβαρούς κρίκους ανύψωσης, ενώ ο άξονας από ειδικό χάλυβα. 

Ολα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα θα είναι χωριστά, στατικά και δυναµικά 

ζυγοσταθµισµένα, το πλήρες δε συγκρότηµα θα είναι επίσης ζυγοσταθµισµένο µε µεγάλη 

ακρίβεια. 

 

1.4. Τμήματα αντλίας. 
 

1.4.1. Μηχανική στεγανοποίηση. 

 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα εν σειρά μηχανικό σύστημα στεγανότητας άξονα, 

αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, μεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του 

ελαιοθαλάμου, θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο από καρβίδιο του 

βολφραμίου ή του πυριτίου. 

Ο άνω δευτερεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, θα είναι τοποθετημένος μεταξύ του 

ελαιοθαλάμου και του χώρου του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο και έναν 

περιστρεφόμενο δακτύλιο από καρβίδιο του βολφραμίου ή του πυριτίου. Η επαφή των 

λειασμένων επιφανειών σε κάθε σημείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα 

ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθμιση, ούτε η ικανότητα 

στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 

Άλλες μέθοδοι στεγανοποίησης δηλαδή χωρίς δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες, δεν θα 

θεωρούνται ισοδύναμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Επιθυμητό είναι, το κάτω μέρος του ελαιοθαλάμου να είναι εφοδιασμένο με ειδική ελικοειδή 

διαμόρφωση, με την οποία επιτυγχάνεται δραστική μείωση της φθοράς στο χώρο του 

εξωτερικού μηχανικού στυπιοθλίπτη, λόγω της δημιουργούμενης ελικοειδούς κίνησης των 

αιωρούμενων στερεών στοιχείων του ρευστού. Τα στερεά σωματίδια (άμμος, κλπ.), 

καταυτόν τον τρόπο, απομακρύνονται και, έτσι, αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της 

αντλίας. 

 

1.4.2. Άξονας αντλίας. 

 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσμοι δεν θα γίνονται 

αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων AISI431 ή ανώτερο 

και δεν θα έρχεται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό (πλήρως στεγανοποιημένος), θα είναι 

δε ζυγοσταθμισμένος κατά ISO1940 ή ανώτερο. 
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1.4.3. Πτερωτή 

 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο GG-25 ή ανώτερο, υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, 

ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, 

πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα λύματα. 

Για παροχές μικρότερες ή ίσες των 20m3/h η πτερωτή θα διαθέτει ένα αποτελεσματικό 

πολτοποιητή (κοπτήρα) κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής χρωμίωσης που θα 

μετατρέπει όλα τα στερεά και μακρόινα σε κομμάτια διαστάσεων όχι μεγαλύτερα των 15mm. 

Για παροχές μεγαλύτερες των 20m3/h, η πτερωτή θα είναι ημι-ανοικτού τύπου, 

ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, 

πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα λύματα. Τα 

πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτοκαθαριζόμενα. H διάταξη και η μορφολογία της 

πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση μακρόϊνων, στερεών σωμάτων κλπ., επιτυγχάνοντας, 

δε, μη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν, διατηρώντας, έτσι, μία αδιατάρακτη 

λειτουργία άντλησης. 

 
1.4.4. Έδρανα 

 

Ό άξονας της αντλίας και κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής 

έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Το άνω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το 

κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την 

αντιστάθμιση αξονικών και ακτινικών δυνάμεων.  

 
1.4.5. Σαλίγκαρος αντλίας 

 

Το περίβλημα θα αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο GG-25 μη 

ομοκεντρικού τύπου με διόδους περάσματα λεία και αρκετά μεγάλα ώστε να περνούν 

στερεά.  

Οι αντλίες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δεχθούν βαλβίδες απολάσπωσης, ώστε στα 

αντλιοστάσια να αποφεύγονται επικαθίσεις στερεών.  

 
1.4.6. Προστασία  

 

Όλοι οι κινητήρες θα έχουν, ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες στο τύλιγμα κάθε 

φάσης, συνδεδεμένους σε σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 140°C. 

 

1.5. Ανάδευση αντλιοστασίων. 
 

Για την αποφυγή δημιουργίας κρούστας στην επιφάνεια του αντλιοστασίου αλλά και 

επικαθίσεων στον πυθμένα αυτού, στοιχεία που επιδεινώνουν το πρόβλημα οσμών στα 

αντλιοστάσια λυμάτων, πρέπει να προβλεφθεί σύστημα ανάδευσης του υγρού θαλάμου του 

αντλιοστασίου με βαλβίδα ανάδευσης. 

Η βαλβίδα θα αναδεύει τα λύματα των αντλιοστασίων, στην αρχή κάθε αντλητικού κύκλου 

λειτουργίας, εμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη συσσώρευση λάσπης και στερεών 

καταλοίπων στον πυθμένα του αντλιοστασίου, καθώς και τον σχηματισμό επιπλέουσας 

κρούστας. 

Όταν αρχίζει η άντληση, η βαλβίδα θα είναι ανοικτή και τα αντλούμενα λύματα θα εξέρχονται 

μέσω αυτής σαν ένα ισχυρό, προωθητικό ρεύμα, παρασύροντας όλες τις επικαθίσεις στον 

πυθμένα του αντλιοστασίου. Με αυτόν τον τρόπο τα στερεά που έχουν συσσωρευτεί καθώς 
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και τα επιπλέοντα στερεά, επαναφέρονται σε αιώρηση και ακολούθως θα καταθλίβονται 

κατά την λειτουργία της αντλίας. 

Μετά από λειτουργία 20 έως και μέγιστη 50 δευτερολέπτων, η βαλβίδα θα κλείνει. Μετά το 

πέρας του κύκλου άντλησης η βαλβίδα θα ανοίγει πάλι αυτόματα για τους επόμενους 

κύκλους λειτουργίας της αντλίας. Η βαλβίδα απολάσπωσης θα λειτουργεί μηχανικά και όχι 

ηλεκτρικά. 

 

1.6. Βάσεις στηρίξεως. 
 

Κάθε αντλητικό συγκρότηµα συνοδεύεται από µία βάση στηρίξεως µε την οποία 

εξασφαλίζεται: 

1. στήριξη της αντλίας στο δάπεδο του αντλιοστασίου. 

2. σύνδεση-στεγάνωση της φλάντζας εξαγωγής της αντλίας µε την αρχή του σωλήνα 

εξαγωγής. 

3. άµεση απελευθέρωση της αντλίας όταν θέλουµε να την ανυψώσουµε για επισκευή, 

συντήρηση ή επιθεώρηση. 

 

Η βάση στηρίξεως αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 

1. Ανοιχτή   καµπύλη  διαµέτρου  Φ80  και  τις  σιδηροκατασκευές  µε  τις  οποίες  η   

καµπύλη  αυτή στερεώνεται στο δάπεδο. 

2. Τους απαιτούµενους κοχλίες αγκυρώσεως. 

3. Ταχυσύνδεσµο στην αρχή του οριζοντίου τµήµατος της καµπύλης πάνω στον οποίο 

"κουµπώνει" η αντλία, και στεγανώνει µε τη ροπή του ίδιου του βάρους της. 

4. ∆ύο ανοξείδωτους σωλήνες (AISI 304) οδηγούς µε τους οποίους οδηγείται η αντλία ώστε 

να προσαρµόζεται ακριβώς επάνω στον ταχυσύνδεσµο. 
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ΤΠ-2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

2.1. Γενικά. 
 

Η ονοµαστική διάµετρος των υδραυλικών εξαρτηµάτων θα είναι η ίδια µε την ονοµαστική 

διάµετρο της σωλήνωσης στην οποία τοποθετούνται. 

Ολα τα υδραυλικά εξαρτήµατα θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) τυποποιηµένης κατασκευής, 

σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς DIN 2501 ΡΝ6 ή ΡΝ10 για πίεση λειτουργίας 

µέχρι 6 ή 10 ατµ. αντίστοιχα, ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις. Μέσω των ωτίδων τα 

υδραυλικά εξαρτήµατα συνδέονται προς τα εκατέρωθεν τµήµατα σωληνώσεων ή άλλα 

υδραυλικά εξαρτήµατα µε γαλβανισµένους κοχλίες και µε παρεµβολή ελαστικών 

παρεµβυσµάτων πάχους 2.5-3.0 χλστ. 

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα (φλάντζες, κοχλίες) εντός του θαλάμου αναρρόφησης 

(υγρού θαλάμου) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

 

2.2. Δικλείδες.  
 

2.2.1. Δικλείδες τύπου πεταλούδας 

 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-03:2009 “Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας”. 

 

2.2.2. Συρταρωτές δικλείδες 

 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-02:2009 “Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές”. 

 

2.3. Βαλβίδες αντεπιστροφής 
 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι µε ελεύθερη σφαίρα, κατάλληλες για λύµατα, 

κατασκευασµένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιµών όπως και οι αντίστοιχες 

δικλείδες κατάθλιψης, µε βάση αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα και µε φλάντζες κατά DIN 

2501 PN10. 

Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από γκρίζο ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο ή από 

χυτοχάλυβα.  

 

2.4. Τεμάχια εξάρμωσης 
 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-05:2009 “Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών”. 

 

2.5. Ειδικά τεμάχια διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικά 
 

Το πέρασµα κάθε χαλύβδινης σωληνώσεως από τοιχείο φρεατίου θα γίνεται µε ειδικό 

τεµάχιο, το οποίο θα εξασφαλίζει τη στεγανότητα και θα απορροφά τους κραδασµούς. 

Τα τεµάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου και πιέσεως µε το σωλήνα επί του 

οποίου τοποθετούνται. Θα είναι φλαντζωτά και ρυθµιζόµενα, ώστε να προσαρµόζονται 

απόλυτα στην οπή του μπετόν. Η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεµάχια, θα γίνεται µε 

γαλβανισµένους κοχλίες. 

Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση από ισχυρή ασφαλτούχο αντιοξειδωτική βαφή. 
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2.6. Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα 
 

Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα αποτελούνται από δύο συστήµατα: 

- το ένα σύστηµα, αποτελούµενο από θάλαµο µε µεγάλη οπή στο ανώτατο άκρο του και 

σφαιρικού πλωτήρα, για την είσοδο αέρα στον αγωγό σε περίπτωση δηµιουργίας 

υποπίεσης στο εσωτερικό του 

- το άλλο σύστηµα, αποτελούµενο από θάλαµο µε µικρή οπή στο ανώτατο άκρο του και 

κυλινδρικό πλωτήρα, για την απελευθέρωση του συσσωρευµένου αέρα, όταν ο αγωγός 

λειτουργεί υπό πίεση. 

Οι βαλβίδες θα έχουν σώµα από χυτοσίδηρο GG25 DIN 1691/65, σφαίρα από ξύλο µε 

επένδυση ελαστικού ή εβονίτη, παρέµβυσµα από συνθετικό ελαστικό, κοχλίες από χάλυβα 

81 42, κάλυµµα από χυτοσίδηρο, δακτύλιο συσφίγξεως από ανθρακούχο χάλυβα, 

παρέµβυσµα από συνθετικό ελαστικό και πλωτήρα και οδηγό πλωτήρα από ΡνΟ. 

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασµένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιµών όπως και 

οι αντίστοιχες δικλείδες κατάθλιψης, µε βάση αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα και µε 

φλάντζες κατά DIN 2501 PN10. 

 

2.7. Βαλβίδες αντιπληγματικές 
 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-06:2009 “Αντιπληγματικές βαλβίδες”. 
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ΤΠ- 3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

3.1. Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτροσυγκολητές 
 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ:  

1501-04-01-05-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή”. 

1501-04-01-06-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής”. 

 

3.2. Χαλυβδοσωλήνες ανοξείδωτοι 
 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-07-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες ”. 

 

3.3. Ειδικές προδιαγραφές χαλυβδοσωλήνων 
 

Η προδιαγραφή αυτή είναι συμπληρωματική στις προηγούμενες και αναφέρεται στις ειδικές 

απαιτήσεις για τις χαλύβδινες και ανοξείδωτες σωληνώσεις των αντλιοστασίων, δηλαδή τις 

µερικές σωληνώσεις καταθλίψεως αυτών, καθώς και τους κεντρικούς σωλήνες καταθλίψεως 

µέχρι τη σύνδεση µε τους κύριους καταθλιπτικούς αγωγούς, λαμβάνιντας υπόψη τις 

απαιτήσεις τοποθέτησης αντλιοστασίων αντί για κτίρια. 

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων, σε περίπτωση διαφορών ισχύουν οι ειδικές προδραγραφές 

αντί των προηγούμενων γενικών. 

Η διαµόρφωση των σωληνώσεων και οι διάµετροί τους δείχνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 

 

3.3.1. Κατασκευή σωλήνων 

 

Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν ελάσµατα κατάλληλα για 

ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας ST 37.2 κατά DIN 17100. 

Η κατασκευή των σωλήνων, οι µηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν και οι µέθοδοι και µέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα 

για την εργασία για την οποία προορίζονται και απόλυτα σύµφωνα µε τις συµβατικές 

προδιαγραφές. 

Ολα τα άκρα των ελασµάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούµενα λοξότµηση 

(φρεζάρισµα). 

Ολες οι ραφές τόσο κατά το µήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και 

εξωτερικά. Εάν υπάρχουν σηµεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι από τα πράγµατα 

αδύνατη, πρέπει η εξωτερική ραφή να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να 

εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή. 

Στις θέσεις που δείχνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα αποσυναρµολόγησης. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι εν 

θερµώ. 

Ολες οι σωληνώσεις καταθλίψεως θα δοκιµασθούν σε πίεση στεγανότητας 1 1/2 φορές την 

ονοµαστική πίεση των δικλείδων του αντλιοστασίου. 

 

3.3.2. Γαλβάνισμα 

 

Οι σωληνώσεις µετά την ηλεκτροσυγκόλλησή τους θα υποστούν ισχυρό γαλβάνισµα εν 

θερµώ σε κατάλληλο λουτρό. 
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Η προστατευτική επένδυση που προβλέπεται στη συνέχεια δεν αντικαθιστά το γαλβάνισµα, 

αλλά αποτελεί πρόσθετη προστασία. 

3.3.3. Προστατευτική επένδυση 

 

Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί µε επιµέλεια, θα επιχρισθεί ύστερα µε 

δύο στρώσεις συνθετικού χρώµατος βάσεως ψευδαργύρου ή θα υποστεί προστασία µε 

λιθανθρακόπισσα σύµφωνα µε τον κανονισµό AWWA C-203. 

Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί µε επιµέλεια και: 

• Τα ορατά τµήµατα µέσα ή εξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν µε µία στρώση 

συνθετικού χρώµατος βάσεως ψευδαργύρου και ύστερα θα επικαλυφθούν µε στρώση 

βαφής αποχρώσεως που θα καθοριστεί από την Επίβλεψη και θα συνεργάζεται µε το 

υπόστρωµα. 

• Τα τµήµατα µέσα στο έδαφος θα επενδυθούν εξωτερικά µε λιθανθρακόπισσα, πάχους 3 

χιλ. και θα περιτυλιχθούν µε διπλή στρώση υαλοταινίας, σύµφωνα µε τους Αµερικανικούς 

Κανονισµούς AWWA C-203. 

• Για τα τµήµατα που πακτώνονται µέσα σε σκυρόδεµα δεν προβλέπεται επένδυση ή άλλη 

προστασία. 

Οι αρµοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεµαχίων µεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι, 

εσωτερικά και εξωτερικά, µε όµοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες. 

 

3.3.4. Εγκατάσταση στοιχείων σωλήνων 

 

Η τοποθέτηση δικλειδων και βαλβίδων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια αλλά και επί πλέον 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως για την ευχερή συντήρηση των δικτύων. 

 

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ενώσεων κατά τη διέλευση τοίχων, δαπέδων ή άλλων 

οικοδοµικών στοιχείων. Ολα τα στοιχεία σωληνώσεων θα εγκατασταθούν κατά τρόπο 

επιτρέποντα την αποσυναρµολόγηση τους προς επισκευή ή αντικατάσταση κατά τη 

λειτουργία του κτιρίου. Οπου είναι αναπόφευκτη η ένωση σε σηµείο µη προσπελάσιµο θα 

γίνεται συγκόλληση των σωλήνων και θα τοποθετούνται λυόµενοι (φλάντζες, µούφες) πριν 

και µετά τη συγκόλληση στα αµέσως µετά προσπελάσιµα σηµεία, για την αφαίρεση του 

τεµαχίου σε περίπτωση βλάβης. 

Επίσης λυόµενοι σύνδεσµοι θα τοποθετηθούν πριν και µετά τη διέλευση από τοίχους, 

δάπεδα και λοιπά µη προσπελάσιµα σηµεία. 

 

3.3.5. Αλλαγές διεύθυνσης 

 

Γενικά οι διαδροµές των δικτύων θα ακολουθήσουν τις αντίστοιχες των σχεδίων, πλην όµως 

όπου οικοδοµικά στοιχεία αναγκάζουν τα δίκτυα να αλλάξουν διαδροµές αυτές θα γίνονται 

µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιβλέψεως. 

Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων οι αλλαγές κατευθύνσεως θα γίνονται µόνο µε 

γαλβανισµένα κοχλιωτά εξαρτήµατα. 

Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για µερικές διαµέτρους επιτρέπεται η κάµψη του σωλήνα 

αλλά το πολύ µέχρι γωνία 45°. 

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή µεγαλύτερες γωνίες θα χρησιµοποιούνται τα εξαρτήµατα που 

παρέχονται από τον κατασκευαστή των σωληνώσεων. 

 

3.3.6. Κλίσεις σωληνώσεων 

 

Ολες οι σωληνώσεις θα έχουν στα οριζόντια τµήµατά των ελαφρά οµοιόµορφη  κλίση ώστε 

να αυταερίζονται και να αυταποχετεύονται, ολα τα τµήµατά των. 

Σε τµήµατα στα οποία δεν είναι δυνατός ο αυτοαερισµός ή η αυταποχέτευση θα 

εγκαθιστώνται αυτόµατα εξαεριστικά και κρουνοί εκκενώσεως αντιστοίχως. 
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3.3.7. Παραλαβή διαστολών 

 

Οπου είναι δυνατόν η παραλαβή των διαστολών θα γίνεται µε την αλλαγή κατευθύνσεως 

των σωληνώσεων. Στις άλλες περιπτώσεις µε τη δηµιουργία βρόγχων διαστολής ή την 

τοποθέτηση τοπικών διαστολών, θα αντισταθµίζονται οι διαστολές των δικτύων, όπως 

απεικονίζονται στα σχέδια. 

Πλευρικές διακλαδώσεις σωληνώσεων θα γίνονται από την κορυφή ή τις πλευρές του 

κεντρικού και θα περιλαµβάνουν δύο καµπυλώσεις πριν διέλθουν από τοίχους ή δάπεδα. 

Οι δύο καµπυλώσεις θα διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν σηµεία 

παραλαβής κάµψεων και αποκλείουν δηµιουργία ροπών στις ενώσεις. Οι αξονικές 

συστολοδιαστολές των δικτύων θα παραλαµβάνονται από αξονικά, γωνιακά ή αρθρωτά 

διαστολικά. 

Αντισταθµιστές διαστολής έως 50 (2”) θα έχουν κοχλιωτά άκρα και άνω των 65 (2 1/2") µε 

φλαντζωτά άκρα. Οι εγκαταστάσεις αντισταθµιστών θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των. 

Οι αντισταθµιστές θα τοποθετούνται αφού πρώτα διασταλούν κατά την τοποθέτησή των στο 

υπό του Κατασκευαστή προδιαγραφόµενο µήκος και θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή 

του δικτύου. Αξονικά διαστολικά θα τοποθετούνται επί της αυτής ευθείας µε τον άξονα και 

δεν θα υπόκεινται σε καµία τάση κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσεως εκτός από της 

επιτρεπόµενης από τον κατασκευαστή. 

Φλαντζωτοί αντισταθµιστές θα έλκονται αξονικά δια της τοποθετήσεως µακρών κοχλιών, 

µετά την τοποθέτηση οι κοχλίες θα αφαιρούνται και ταυτόχρονα θα αντικαθίστανται από 

κοχλίες και περικόχλια µε παράκυκλους απλούς και ασφαλίσεως. 

Κάθε οδηγός σωλήνος, στην περιοχή που υπάρχουν αξονικά διαστολικά, θα είναι τύπου 

τέτοιου ώστε να επιτρέπει µόνο αξονικές µετατοπίσεις του σωλήνος. Οδηγός σωλήνος θα 

τοποθετείται σε θέση απέχουσα το πολύ µήκος ίσο µε διάµετρο του σωλήνος από κάθε 

άκρη του διαστολικού και ένας δεύτερος οδηγός σε απόσταση 10 διαµέτρων από κάθε άκρη 

διαστολικού. 

Οταν αξονικό διαστολικό τοποθετείται αµέσως µετά από αγκύρωση οδηγοί τοποθετούνται 

µόνο στο ελεύθερο άκρο. 

Επί πλέον οδηγοί σωλήνος θα τοποθετούνται κατά τη διαδροµή του σωλήνος σε 

αποστάσεις όχι περισσότερο από 75 µήκη διαµέτρων και οπου αλλού δείχνουν τα σχέδια. 

 

3.3.8. Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων 

 

Οι δοκιµές του δικτύου σωληνώσεων θα γίνουν κατά τµήµατα δικτύου και κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπερκαλύπτονται από τις δοκιµές τα διάφορα τµήµατα του δικτύου. 

Οι δοκιµές στεγανότητας υπό πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόµενη πίεση 

λειτουργίας αλλά όχι κάτω από πίεση 150 Psi ή 10 bar για ύδρευση και 10 Psi ή 6.5 bar για 

θέρµανση - κλιµατισµό. 

Η ένδειξη του οργάνου πρέπει να παραµένει για χρονικό διάστηµα 2 ωρών αµετάβλητη. 

 

3.4. Ενώσεις σωληνώσεων 
 

3.4.1 Ενώσεις γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 

 

Σωληνώσεις γαλβανισμένες έως 2” θα συναρμολογούνται με μούφες επίσης γαλβανισμένες 

από malleable σίδηρο σύμφωνα με DIN. Σωληνώσεις γαλβανισμένες από 2 ½” και άνω θα 

συναρμολογούνται με κοχλιωτές φλάντζες. 
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Στις ενώσεις με μούφες μετά την ελικοτόμηση των άκρων των σωλήνων θα καθαρίζονται 

επιμελώς με συρματόβουρτσα θα λιπαίνονται και θα συναρμολογούνται προς το εξάρτημα 

με την προσθήκη ειδικής ταινίας στεγανοποιήσεως ανθεκτικής στο νερό και στις 

θερμοκρασίες λειτουργίας. 

Προσοχή θα καταβληθεί ώστε τα ελικοτομούμενα άκρα να έχουν μήκος ελικοτομήσεως όσο 

απαιτείται για την συναρμογή. 

Στην περίπτωση συναρμογής με φλάντζες αυτές θα κοχλιώνονται στα άκρα όπως τα 

εξαρτήματα και κατόπιν ο σωλήνας θα εκτονώνεται στο εσωτερικό της φλάντζας με τη 

βοήθεια ειδικού κυλινδρικού εκτονωτή. 

Προ της συσφίξεως του ζεύγους των φλαντζών θα τίθεται κατάλληλο παρέμβυσμα με 

σύνθεση μεταλλική κατάλληλο για το μεταφερόμενο ρευστό και τις θερμοκρασίες 

λειτουργίας. 

Η σύσφιξη θα γίνεται ομοιόμορφα και οι κοχλίες συσφίξεως θα λιπαίνονται και θα 

ασφαλίζονται. 

 

3.4.2 Ενώσεις μαύρων σιδηροσωλήνων 

 

Οι ενώσεις των μαύρων σιδηροσωλήνων θα γίνονται πάντοτε με κοχλιωτά εξαρτήματα. 

Πριν από την κοχλίωση (για υπάρχον σπείρωμα) το σπείρωμα θα καθαρίζεται επιμελώς με 

χάλκινη συρματόβουρτσα. Το προς κοχλίωση άκρο θα επαλείφεται με κατάλληλο υλικό 

στεγανώσεως της συναρμογής αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως μινίου ή 

ελαιοχρώματος. 

Ενδεικτικώς αναφέρεται το υλικό το προβλεπόμενο από το BS 1737 τμήμα 3. Μετά την 

συναρμογή θα αφαιρείται το πλεονάζον υλικό επιμελώς. 

Στην περίπτωση ελικοτομήσεως του σωλήνος προς σύνδεση η ελικοτόμηση θα γίνεται με 

σειρά εργαλείων ώστε το τελικό βάθος ελικοτομήσεως να επιτυγχάνεται βαθμιαία. 

Το μήκος ελικοτομήσεως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του απαιτουμένου ώστε να 

καλυφθεί ολόκληρο το κοχλιούμενο τεμάχιο. 

 

3.4.3 Ενώσεις χαλυβδοσωλήνων 

 

Οι ενώσεις χαλυβδοσωλήνων θα γίνονται δια προετοιμασίας του προς συγκόλληση άκρου. 

Οι σωληνώσεις θα κόπτονται κάθετα προς τον άξονα του με χειροπρίονο, θα λειαίνεται το 

άκρο με λίμα και θα διαμορφώνεται κωνικά. Κοπή με φλόγα οξυγόνου απαγορεύεται. 

Η συγκόλληση θα γίνεται είτε με φλόγα οξυγόνου-ασετυλίνης είτε με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Στην περίπτωση οξυγονοκολλήσεως αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τον BS2645-19 και τα συνιστώμενα από το “practice of Oxy-Acetylene Welds in Mild Steel 

Pipelines 1970” HYCA. 

Οι ράβδοι συγκολλήσεως θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις από χαμηλής περιεκτικότητας σε 

άνθρακα χάλυβα επιχαλκομένο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας 

από τον κατασκευαστή τους. 

Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο δειγματοληπτική εξέταση σε 

ακτίνες “Χ” ποσοστού συγκολλήσεων. 

Στην περίπτωση συνενώσεως διαφορετικών διαμέτρων σωλήνων η ένωση θα γίνεται 

έκκεντρα κατά τρόπο μη εμποδίζοντα τη ροή του ύδατος με κατάλληλη διαμόρφωση εν 

θερμώ των άκρων των σωλήνων. 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται με την τεχνική που καθορίζεται στο Technical 

Memorandum T.3 της British Welding Research Association και σύμφωνα με BS 2633. 

Τα ηλεκτρόδια θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με BS 639, καλυμμένα και καταλλήλων 

διαμέτρων. 

Μετά από κάθε διαδρομή συγκολλήσεως θα απομακρύνεται η τέφρα και θα ελέγχεται η 

ύπαρξη φυσαλίδων στην συγκόλληση. 
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Όλες οι συγκολλήσεις είτε οξυγόνου είτε ηλεκτροσυγκολλήσεως θα είναι του απαιτουμένου 

εύρους και δεν πρέπει να προεξέχουν από την επιφάνεια του σωλήνος περισσότερο από 4 

ΜΜ και θα πρέπει να παρουσιάζουν ομοιομορφία καθ’ όλο το μήκος των. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμής πιέσεως των σωληνώσεων οι συγκολλήσεις θα χτυπόνται, 

ελαφρά, με σφυρί για την αποκάλυψη σφαλμάτων τους. Όταν παρουσιασθεί διαρροή θα 

κόπτεται το τμήμα με την εσφαλμένη συγκόλληση και θα γίνεται νέα συγκόλληση. 

 

3.4.4 Ενώσεις χαλκοσωλήνων 

 

Ελαφρού τύπου χαλκοσωλήνες θα ενώνονται με “τριχοειδούς συγκολλήσεως” εξαρτήματα 

αφού προηγουμένως κόπτονται κάθετα με πριόνι και λειαίνονται τα προς συγκόλληση άκρα 

των με ατσαλόμαλλα ή λεπτό σμυριδόχαρτο. 

Η συγκόλληση θα γίνεται με ειδική κόλληση παρεχομένη από τον κατασκευαστή των 

σωλήνων και κατά τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με αυτήν. 

Ελαφρού τύπου χαλκοσωλήνες που θα ενώνονται με εξαρτήματα εκτονώσεως θα κόπτονται 

όπως και προηγουμένως και θα καθαρίζεται θα κατεργάζονται με τη βοήθεια εργαλείου 

διαμορφώσεως που παρέχεται από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων με προσοχή για 

την αποφυγή βλάβης στο κωνικά διαμορφούμενο άκρο. 

Η ένωση θα τελειωθεί με τη σύσφιξη του ελεύθερα στρεφόμενου περικοχλίου προς το 

αντίστοιχο του άλλου άκρου. 

Σε περιπτώσεις ενώσεως χαλκοσωλήνων με γαλβανισμένους σωλήνες πρέπει να γίνεται “μη 

μεταλλική” ένωση για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διαβρώσεως. 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων διαμέτρων άνω των 3” θα γίνονται με συγκολλητές φλάντζες από 

ορείχαλκο. 

Οι συσφίξεις των φλαντζών αυτών θα γίνονται με ορειχάλκινους κοχλίες και περικόχλια. 

 

3.5. Εδρσεις σωληνώσεων 
 

3.5.1 Γενικά 

 

Τα εξαρτήματα εδράσεως των σωληνώσεων θα είναι είτε βιομηχανοποιημένα τυποποιημένα 

προϊόντα είτε ιδιοκατασκευές, και στις δύο περιπτώσεις θα υποβληθούν στην Επίβλεψη 

προσπέκτους ή σχέδια κατασκευής αντιστοίχως προς έγκριση προς της προμηθείας ή της 

κατασκευής των. 

Γενική αρχή ως προς το υλικό των εξαρτημάτων αυτών είναι ότι αυτά θα είναι το ίδιο 

μέταλλο με τους εργαζόμενους σωλήνες για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διαβρώσεως και 

ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εδράσεως με ετερογενή υλικά σε επαφή θα τίθεται 

διαχωριστική μονωτική επιφάνεια. 

Τα εξαρτήματα θα είναι τέτοια ώστε να εδράζουν αξιόπιστα και στερεά τους σωλήνες και να 

αποκλείουν την μετάδοση δονήσεων. 

Σε κάμμυα περίπτωση σωλήνας δεν θα εδράζεται επάνω σε άλλον. 

Τα εξαρτήματα εδράσεως θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε ενώσεις 

σωλήνων. Η διευθέτηση τους θα είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζουν την προσπέλαση σε 

όργανα διακοπής ή ελέγχου ή σε λυόμενους συνδέσμους κ.λ.π. που απαιτούν συντήρηση.  

Όπου απαιτείται τα στηρίγματα θα είναι ρυθμιζόμενα. Δίκτυα σε υπόγειες διελεύσεις ή 

τάφρους θα φέρονται σε σίδηροκατασκευές με κοχλιωτά στηρίγματα τύπου “U” θα υπάρχει 

διάκενο 1,5mm περίπου μεταξύ “U” στηριγμάτων και των σωλήνων που μεταφέρουν ρευστά 

θερμοκρασίας άνω των 10° C. 

 

3.5.2 Υλικά στηριγμάτων 
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Τα υλικά για στηρίξεις οπως τύπου “U” θα είναι σύμφωνα με DIN, οι δε διαστάσεις όπως 

κατωτέρω: 

 

 

 

 

Διάμετρος σωλήνος Διαστάσεις 

στηρίγματος 

Κοχλίες 

mm mm in 

έως Φ100 50ΜΜ Χ 3ΜΜ 1/2” 

Φ125 - Φ175 80ΜΜ Χ 6ΜΜ 5/8” 

Φ200 - Φ250 100ΜΜ Χ 9ΜΜ 3/4” 

 

3.5.3 Ράβδοι αναρτήσεως 

 

Οι ράβδοι αναρτήσεως θα φέρονται από στοιχεία σκυροδέματος με πάκτωση μέσα σ’ αυτά. 

Οι ράβδοι αναρτήσεως θα είναι μονοί ή διπλοί ανάλογα με το εξάρτημα αναρτήσεως και θα 

έχουν είτε οπή στο πεπλατισμένο άκρο για αρθρωτή ανάρτηση είτε κοχλίωση. 

Όλοι οι ράβδοι αναρτήσεως θα έχουν ελάχιστο μήκος 300 από άκρο σε άκρο και με τις 

κατωτέρω διαμέτρους : 

Σωλήνες ράβδοι 

mm mm 

έως Φ32 Φ9 

Φ 40 - Φ 50 Φ13 

Φ 65 - Φ125 Φ15  

πάνω απο Φ150 Φ19 

 

Σωληνώσεις που δεν θα φέρονται από στηρίγματα με ράβδους αναρτήσεως, θα φέρονται σε 

σιδηροκατασκευές από προφίλ μορφοσιδήρου “L”, “T”, “U”, κ.λ.π. ή μεταλλικά κανάλια από 

λαμαρίνα καταλλήλου πάχους, πακτωμένα ή προσαρμοσμένα σε από σκυρόδεμα, φέροντα 

στοιχεία του κτιρίου. 

 

3.5.4 Αποστάσεις εδράσεως 

 

Οι εδράσεις θα γίνονται ανά τακτικά διαστήματα και στις θέσεις συνδέσεων των σωλήνων ή 

στις θέσεις εξαρτημάτων διακλαδώσεως οργάνων διακοπής κ.λ.π. Οι αποστάσεις εδράσεως 

θα είναι σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

Διαμετρος 

Σωλήνος 

Υλικό 

Σωλήνος 

Αποστάσεις 

Οριζόντιες 

Αποστάσεις 

Κατακόρυφες 

mm  m m 

Φ15 ελαφροί 1.250 2.000 

Φ22 σιδηροί 2.000 2.500 

Φ28 και 2.000 2.500 

Φ35 χαλκοσωλ.  2.000 2.500 
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Διαμετρος 

Σωλήνος 

Υλικό 

Σωλήνος 

Αποστάσεις 

Οριζόντιες 

Αποστάσεις 

Κατακόρυφες 

mm  m m 

Φ42  2.500 3.000 

Φ54  2.750 3.000 

Φ67  3.000 3.000 

Φ76  3.000 3.750 

Φ108  3.000 3.750 

 

Σε περιπτώσεις ομαδικής εδράσεως θα ακολουθείται η απαιτούμενη απόσταση για το 

μεγαλύτερο φερόμενο σωλήνα. 

Σε περίπτωση εδράσεως μονωμένων σωλήνων αυτές θα περιβάλλονται προς της στηρίξεως 

τους με γαλβανισμένη λαμαρίνα σε μήκος διπλάσιο της διαμέτρου των, αλλά όχι μικρότερο 

του 150% του πλάτους του στηρίγματος. 

 

3.5.5 Αγκυρώσεις 

 

Αγκύρωσεις θα προβλέπονται στα σημεία όπου απαιτείται παραλαβή των αξονικών 

μετατοπίσεων εξ αιτίας διαστολικών. Τα δημιουργούμενα φορτία θα υποτίθεται ότι 

εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία των αγκυρώσεων ακόμη και αν σημείο αγκυρώσεως 

βρίσκεται μεταξύ δύο διαστολικών. 

Κατάλληλη διάταξη αγκυρώσεως είναι η χρησιμοποίηση σιδηρού επιπέδου “U” με κοχλίες 

και στα δύο άκρα σφιγμένο αρκετά στο σωλήνα και με ένα μεταλλικό έλασμα κολλημένο 

στην προς επαφή με την βάση του σωλήνα και στραβωμένο ώστε να προσαρμόζεται προς 

τη βάση. 

Οι κοχλίες στις αγκυρώσεις θα έχουν κατά 3mm μεγαλύτερες διαμέτρους από τις αντίστοιχες 

εδράσεις για “U” στηρίγματα τα δε ελάσματα συγκρατήσεως του σωλήνα θα είναι 38mm X 

9mm ανεξαρτήτως διαμέτρου σωλήνα. 

Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για τη δημιουργία αγκυρώσεως θα τίθεται ζεύγος 

ορειχάλκινων φλαντζών στις οποίες θα κοχλιώνονται χαλύβδινα ελάσματα και από τις δύο 

πλευρές, και θα πακτώνονται στα οικοδομικά στοιχεία. 

 

3.5.6 Μέθοδοι στηρίξεως 

 

Οι διαστάσεις των κοχλιών θα είναι οι μεγαλύτερες που επιτρέπονται από τη διάμετρο της 

οπής του προς στήριξη εξαρτήματος. 

Κάθε οπή στο προς στήριξη εξάρτημα θα χρησιμοποιηθεί. 

Για στερέωση σε πλινθοδομή ή σκυρόδεμα θα ανοιχθεί οπή καταλλήλου μεγέθους για το 

προς τοποθέτηση βύσμα, με τρυπάνι καρβιδίου του Βολφραμίου διπλής ελικώσεως, σε 

βάθος ίσο με το μήκος του βύσματος. 

Τοποθετήσεις βυσμάτων δεν θα γίνονται στα ενδιάμεσα των πλίνθων. 

Σε πλινθοδομές οι κοχλίες θα είναι κατ’ ελάχιστο 38mm μήκος και σε σκυρόδεμα 25mm 

μήκος. 

Φρεζαριστής κεφαλής βίδες θα χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν αντίστοιχες οπές 

ειδάλλως οι κοχλίες θα έχουν επίπεδη κεφαλή.  

Ξύλινα βύσματα δεν επιτρέπονται για τη στήριξη σωληνώσεων. Σε περίπτωση αναγκαίας 

στηρίξεως επί ξυλοκατασκευών θα χρησιμοποιούνται στριφώνια. 
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3.6. Υλικά και εξαρτήματα δικτύων σωληνώσεων  
 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

Σιδηροσωλήνες με ραφή από χάλυβα St 33 σύμφωνα με DIN 2440. 

 

Εξαρτήματα γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) σύμφωνα με DIN 2950 με ενισχυμένα χείλη. 

Σιδηροσωλήνες μαύροι 

Με ραφή σύμφωνα με DIN 2440 από χάλυβα St 33 πίεση εργοστασίου δοκιμής 50 ATU. 

 

Ειδικά τεμάχια σιδηροσωλήνων μαύρων 

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) σύμφωνα με DIN 2950 με ενισχυμένα χείλη 

(κορδονάτα). 

 

Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 

Από χάλυβα St 00 σύμφωνα με DIN 2449. 

 

Ειδικά τεμάχια χαλυβδοσωλήνων 

Χαλύβδινα σύμφωνα με DIN 2980. 

 

Διακόπτες μέχρι Φ2” 

Ορειχάλκινοι με έδρα “αντικαθισταμένου” τύπου και παρέμβυσμα στεγανότητος από φίμπερ 

ή ισοδύναμο υλικό και σύνδεση με κοχλίωση. 

Πίεση λειτουργίας και διακοπής για νερό 5-120°C, 10 Bar. 

 

Κρουνοί εκκένωσης 

Ορειχάλκινοι, πίεση λειτουργίας για νερό μέχρι 120°C και ατμόσφαιρα 10 Bar. 

 

Λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ) 

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) εξαγωνικού περικοχλίου κωνικού τύπου. 

 

Διαστολικά 

Χαλύβδινα πτυσσομένου τύπου (φυσαρμόνικα) με ενεργό μήκος 10 εκ. ενδεικτικώς 

αναφέρεται η κατασκευή του εργοστασίου “SAMPSON”. 

 

Αντιδονητικά 

Από ανοξείδωτο χάλυβα φλαντζωτά με διπλά τοιχώματα κατάλληλα για θερμοκρασίες από 

3° - 105° C και με πίεση λειτουργίας 10 Bar. 

 

Φίλτρα σωληνώσεων 

Ορειχάλκινα κοχλιωτά για μεγέθη έως 2” και χυτοσιδηρά φλαντζωτά για τις πιο πάνω από 2” 

διαμέτρους, με αφαιρετό σκέπασμα και οπή με κοχλιωτό πώμα εκκένωσης. 

Ικανότητα συγκράτησης στερεών ουσιών τάξης μεγέθους 2χλστ. Πτώση πιέσεως υπό 

ταχύτητα ροής 0,90 MPS οχι μεγαλύτερη απο 1 Μ WG. 

 

3.7. Χρωματισμοί  
 

Ολες οι σωληνώσεις, οι μονώσεις, σιδηροκατασκευές κλπ. θα χρωματισθούν οπως 

περιγράφεται παρακάτω : 

Τα ορατά μεταλλικά μέρη, που προηγουμένως δεν προστατεύθηκαν, θα καθαριστούν πολύ 

καλά με συρμάτινη βούρτσα και στη συνέχεια θα βαφούν με δύο στρώσεις γραφιτούχου 
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μίνιου και μετά απο πλήρη καθαρισμό των επιφανειών θα ακολουθηθεί διπλή στρώση 

ελαιοχρώματος φωτιάς ή βερνικοχρώματος αρίστης ποιότητος, οπου είναι αναγκαίο. 

Τα προστατευόμενα ορατά μεταλλικά μέρη, (π.χ. γαλβανισμένα ή προστατευμένα 

αντιδιαβρωτικώς), με τρείς στρώσεις ελαιοχρώματος οπως παραπάνω. 

Τα μη μεταλλικά ορατά μέρη (π.χ. μονώσεις, πλαστικά κλπ) με τρείς στρώσεις 

ελαιοχρώματος οπως παραπάνω. 

Τα αόρατα μεταλλικά και μή μεταλλικά μέρη, ήτοι εντός ψευδοροφών κλπ, με δύο στρώσεις 

γραφιτούχου μίνιου ή ελαιοχρώματος αντίστοιχα. 
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ΤΠ-4  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

4.1. Γενικά 

 
Στην προδιαγραφή αυτή καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που αφορούν τις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις των ηλεκτροµηχανολογικών έργων, εκτός από τον πίνακα διανοµής χαµηλής 

τάσης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα απαιτούµενα 

υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Με τις εγκαταστάσεις 

αυτές θα εξασφαλίζεται η τροφοδότηση όλων των καταναλώσεων και ο ηλεκτροφωτισµός 

του αντλιοστασίου. 

Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, τους 

κανονισµούς και απαιτήσεις της ∆ΕΗ και τις οδηγίες της Επίβλεψης, θα περιλαµβάνει δε 

εκτός από τα παρακάτω ρητά αναφερόµενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα απαραίτητο για 

την ικανοποιητική κατασκευή της εγκατάστασης. 

Η τροφοδότηση της εγκατάστασης µε ηλεκτρικό ρεύµα θα γίνει βασικά µε τριφασικό ρεύµα 

τάσης 220 V / 380 V. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει: 

1. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

2. Τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού 

3. Το σύστηµα γειώσεων 

 

4.2. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές εργασίες, ώστε να 

επιτευχθούν οι απαιτούµενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος για την 

οµαλή λειτουργία των προβλεποµένων κυρίων µονάδων, του βοηθητικού εξοπλισµού, του 

συστήµατος αυτόµατης λειτουργίας και της εγκατάστασης φωτισµού, σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς. 

Ειδικότερα, σε κάθε αντλιοστάσιο θα κατασκευασθούν τα παρακάτω δίκτυα: 

1. ∆ίκτυο χαµηλής τάσης 220/380 V, 50 ΗΖ για την τροφοδότηση του πίνακα χαµηλής τάσης 

από το δίκτυο Χ.Τ. της ∆ΕΗ 

2. ∆ίκτυο κίνησης 220/380V για τη τροφοδότηση των κινητήρων των αντλιών και των 

βοηθητικών καταναλώσεων 

3. ∆ίκτυο χαµηλής τάσης 24 V για τις τηλενδείξεις - αυτοµατισµό 

 

Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερµής εξέλασης, µπορεί να είναι 

µονόκλωνοι µέχρι διατοµή 6 τ.χ. και οπωσδήποτε πολύκλωνοι για τις µεγαλύτερες διατοµές. 

Οι διατοµές των αγωγών θα είναι κατ'ελάχιστο όπως στα συµβατικά σχέδια σηµειώνονται. 

Σε όσες περιπτώσεις στα σχέδια δεν αναγράφονται διαστάσεις, η διατοµή τους θα οριστεί 

από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε σύµφωνα προς τις εφαρµοστέες προδιαγραφές να είναι 

απόλυτα επαρκής για το ρεύµα που τις διαρρέει. 

Τα καλώδια τροφοδότησης του πίνακα Χ.Τ., των κινητήρων µε µόνιµη εγκατάσταση κλπ. 

από τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, αποτελούµενα από αγωγούς µε θερµοπλαστική 

µόνωση εντός περιβλήµατος από θερµοπλαστική ύλη, τύπου ΝΥΥ. Ειδικά τα υποβρύχια 

µηχανήµατα θα τροφοδοτηθούν µε καλώδια υποβρύχιου τύπου (SUBCAB κλπ). 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων και αυτοµατισµού, που βγαίνουν υπόγεια έξω 

από το κτίριο ή οδεύουν προς το υπόγειο φρεάτιο αναρρόφησης, θα γίνουν µε καλώδια 
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τύπου ΝΥΥ, προστατευόµενα µηχανικά κατά εµφανή τρόπο. Τα καλώδια αυτά θα 

προστατεύονται από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες. 

Ολοι οι υπόλοιποι αγωγοί µέσα στο αντλιοστάσιο για τα βοηθητικά κυκλώµατα και τον 

αυτοµατισµό θα είναι τύπου A05VV-U (ΝΥΜ) και θα τοποθετηθούν µέσα σε 

χαλυβδοσωλήνες ή µέσα στο επίχρισµα. 

Η διαµόρφωση των άκρων των καλωδίων πρέπει να είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε 

τους κανόνες της καλής τέχνης και η σύνδεσή τους µε τους ακροδέκτες των κινητήρων θα 

γίνεται µε ακροπέδιλα (κως). 

Για την τροφοδότηση κάθε ηλεκτροκινητήρα, ισχύος άνω των 2 KW (εκκίνηση µε διάταξη 

αστέρα -τριγώνου), θα χρησιµοποιηθούν δύο καλώδια ΝΥΥ, ένα τριπλό και ένα τετραπλό. 

Τα καλώδια αυτά θα ξεκινούν από τα άκρα Χ,Ψ,Ζ (το τριπλό) και U, V, W και την µπάρα 

γειώσεως (το τετραπλό) του αυτόµατου διακόπτη κάθε αντλίας και θα οδεύουν 

προστατευόµενα µέσα σε σιδηροσωλήνες µέσα στο δάπεδο του οικίσκου και θα καταλήγουν 

στο ακροκιβώτιο του ηλεκτροκινητήρα και θα συνδεθούν στους ακροδέκτες µε τη βοήθεια 

κως. 

Για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρα, ισχύος µέχρι 2 KW (απ' ευθείας εκκίνηση), θα 

χρησιµοποιηθεί ένα τετραπλό καλώδιο J1VV-R (ΝΥΥ). 

Το καλώδιο αυτό θα ξεκινά από τα άκρα του αυτόµατου διακόπτη και την µπάρα γειώσεως 

του Ηλεκτρικού Πίνακα και θα καταλήγει οµοίως στο ακροκιβώτιο του ηλεκτροκινητήρα. 

 

4.3. Εγκαταστάσεις φωτισμού 

  
Κάθε αντλιοστάσιο θα εφοδιαστεί µε πλήρες δίκτυο φωτισµού που θα λειτουργεί µε το 

εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V, 50 Hz, 3 φάσεων του αντλιοστασίου. 

Το δίκτυο φωτισµού θα τροφοδοτείται από το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων του πίνακα 

του αντλιοστασίου. 

Ολοι οι διακόπτες τοπικού φωτισµού θα είναι στεγανοί και θα τοποθετηθούν σε ύψος 1.5 µ. 

από το δάπεδο. 

Ολοι οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί µε γείωση τύπου ΣΟΥΚΟ και θα τοποθετηθούν σε 

ύψος 0.60 µ. από το δάπεδο. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V, 50 Hz και 

νοούνται πλήρως εγκατεστηµένα µε όλα τα εξαρτήµατά τους (στελέχη αναρτήσεως, 

λαµπτήρες κλπ.). 

Οι γραμμές φωτισμού θα κατασκευαστούν με αγωγούς H07V-U (ΝΥΑ) ή καλώδια A05VV-U 

(ΝΥΜ) διατομής 1.5 τ.χ. 

Οι γραμμές ρευματοδοτών θα κατασκευαστούν με αγωγούς H07V-U (ΝΥΑ) ή καλώδια 

A05VV-U (ΝΥΜ) διατομής 2.5 τ.χ. 

 

4.4. Γειώσεις 
  

Θα κατασκευαστούν δύο συστήµατα γείωσης: 

1. Ενα σύστηµα θεµελιακής γείωσης για τον πίνακα χαµηλής τάσης του αντλιοστασίου. Η 

γείωση των υπόλοιπων µεταλλικών τµηµάτων που µπορεί να βρεθούν κάτω από τάση θα 

επιτευχθεί µε σύνδεσή τους µε τον ουδέτερο ζυγό του πίνακα που θα συνδέεται µε το 

σύστηµα γείωσης. 

2. Ενα σύστημα γείωσης για τη σύνδεση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

 

Η αντίσταση γειώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Ωµ για τη ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

ή τα 10 Ωµ για την αντικεραυνική προστασία, διαφορετικά θα προστεθούν ράβδοι γειώσεως 

µέχρι να επιτευχθεί η τιµή αυτή. 
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Για την κατασκευή των παραπάνω γειώσεων θα χρησιµοποιηθεί ταινία 30χ3.5 mm 

χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικαλύψεως 300 Kg/m
2
, κατά DIN 48801, 

ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 030. 

Οι αγωγοί που συνδέουν τα τµήµατα, που πρέπει να γειωθούν µε τον ουδέτερο ζυγό του 

γενικού πίνακα χαµηλής τάσης, µε τους ακροδέκτες γείωσης του πίνακα φωτισµού θα είναι 

ενσωµατωµένοι στα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 

4.5. Φωτιστικά σώματα 
  

4.5.1. Γενικά 

 

Για ολα τα φωτιστικά σώµατα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των 

κατασκευαστών. 

Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται πλήρη µε λαµπτήρες, συρµατώσεις, πυκνωτές, εκκινητές και 

οτι άλλο απαιτείται, έτοιµα προς σύνδεση και λειτουργία. 

Ολα τα φωτιστικά σώµατα θα ειναι αρίστης κατασκευής και θα τύχουν της εγκρίσεως της 

Επιβλέψεως πριν παραγγελθούν. 

 

4.5.2. Λαμπτήρες 

 

Οι λαµπτήρες φθορισµού θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7000 ωρών. Προβλέπονται 

λαµπτήρες φθορισµού µε ουδέτερο φως (INTERMEDIATE), µε τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις υποδείξεις της CIE (PUBLICATION Νο. 13). 

• Θερµοκρασία χρώµατος: 3300 έως 5500ºK (COLOR TEMPERATURE) 

• ∆είκτη χρωµατικής αποδόσεως: Ra 85 (COLOR RENDERING) 

• Ισχύς: 28 W τύπου Τ5 

• Φωτεινή απόδοση: 3450 Lumen 

• Ενδεικτικός τύπος: Philips ή ισοδύναµος 

• Σύστηµα   αφής:   αποτελείται   από   στραγγαλιστικό   πηνίο   (ballast),   εκκινητή   και   

πυκνωτή διορθώσεως του συνηµίτονου σε 0.95 µε αντίσταση εκφορτίσεως 

• Ισχύς συστήµατος αφής: το πολύ 8 W 

 

Οι λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης θα έχουν κοχλιωτή βάση (Ε40) και ο γυάλινος 

κώδωνας µε επίµηκες σχήµα θα είναι κατασκευασµένος από σκληρό γαλακτερό αδιαφανές 

γυαλί. 

Η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων θα είναι τουλάχιστο 9000 ώρες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των λαµπτήρων θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

• Ισχύς λαµπτήρα: 70 W 

• Ρεύµα γραµµής (µε πυκνωτή διόρθωσης Cosφ): 0.40 Α 

• Ελάχιστη επιτρεπόµενη τάση δικτύου: 200 V 

• Φωτεινή ροή µετά 100 ώρες λειτουργίας: 5600 Lumen 

• Ενδεικτικός τύπος: Philips SON 

Σύστηµα αφής: αποτελείται από στραγγαλιστικό πηνίο (ballast), εκκινητή, πυκνωτή 

διορθώσεως του συνηµίτονου σε 0.90 µε αντίσταση εκφορτίσεως, συσκευές εναύσεως 

ηλεκτρονικού τύπου µε Thyristors. 

 

4.5.3. Φωτιστικά σώματα 

 
Τα φωτιστικά σώµατα για λαµπτήρες φθορισµού 2x40W, βαθµού προστασίας ΙΡ50, χωρίς 

ανταυγαστήρα. 

Πλαστική βάση από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού, δύσκολα αναφλεγόµενο και 

ανθεκτικό στις επιδράσεις οξέων. 
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Εσωτερικά θα φέρουν λευκό ανακλαστήρα, στον οποίο θα είναι στερεωµένες οι 

λυχνιολαβές. 

Στη βάση θα είναι στερεωµένα τα πλαστικά µάνδαλα, που θα συγκρατούν το διαφανές 

πλαστικό κάλυµµα από πολυµεθακρυλικό. 

Στην µετώπη της βάσεως θα υπάρχει η εισαγωγή του καλωδίου, η οποία θα προστατεύεται 

µε ελαστικό παρέµβυσµα η στυπιοθλίπτη έτσι ώστε να δηµιουργείται στεγανότητα. 

 

Τα φωτιστικά σώµατα για λαµπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 1x70 W, θα είναι κατάλληλα 

για τοποθέτηση στην προέκταση µεταλλικού βραχίονα ή επί κορυφής σε τσιµεντοϊστό ή 

µεταλλικό ιστό. Το φωτιστικό σώµα θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

• κέλυφος: θα είναι κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου. Οι εξωτερικές επιφάνειές του 

θα είναι βαµµένες µε διπλή στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου, ενώ όλα τα µεταλλικά 

εξαρτήµατα κοχλίες, µάνδαλοι κλπ. θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο µέταλλο. 

• οπτικό σύστηµα: Το κάτοπτρο και ο ανακλαστήρα θα αποτελούν ενιαίο σύνολο που θα 

είναι κατασκευασµένο από πρεσσαριστό φύλλο αλουµινίου µε βαθµό καθαρότητας 99.9%. 

Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ηλεκτρολυτική επεξεργασία. Το σχήµα 

του ανακλαστήρα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή κατανοµή 

του φωτός. 

• διαφανές κάλυµµα: Το διαφανές κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από διαφανές 

πλαστικό χωρίς ραβδώσεις. Το κάλυµµα θα στηρίζεται στο φωτιστικό µε δύο απλά µάνδαλα 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στήριξη του καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτό να 

συγκρατείται πάνω στο φωτιστικό και όταν ακόµα είναι ανοικτό. 

όργανα αφής: θα είναι ενσωµατωµένα στο φωτιστικό και θα πρέπει να µπορούν να 

επιθεωρηθούν εύκολα. 

 

4.6. Δίκτυα καλωδίων 
  

4.6.1 Αγωγοί - καλώδια ισχυρών ρευµάτων 

 

Ο τύπος των αγωγών και η διατοµή τους φαίνονται στα αντίστοιχα. 

• Αγωγοί τύπου “ H07V-U (ΝΥΑ) ”: Οι αγωγοί με θερμοπλαστική μόνωση H07V-U (ΝΥΑ) 

θα είναι απόλυτα σύμφωνοι είτε με τον ΕΛΟΤ 754, είτε με τους Γερμανικούς κανονισμούς 

VDE 0250, 0283 και DIN 47102. 

• Καλώδια τύπου “ A05VV-U (ΝΥΜ)”: Τα πολυπολικά καλώδια ανθυγρής θερμοπλαστικής 

μονώσεως A05VV-U (ΝΥΜ) (ονομαστικής τάσεως 500 βόλτ) θα είναι σύμφωνα είτε με τον 

ΕΛΟΤ 754, είτε προς τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705. 

• Καλώδια τύπου “ J1VV-R (ΝΥΥ)”: Τα υπόγεια πολυπολικά καλώδια θερμοπλαστικής 

μονώσεως J1VV-R (ΝΥΥ) θα είναι σύμφωνα είτε με τον ΕΛΟΤ 754, είτε προς τους 

Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271/369. 

Ολοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, και µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6mm².Οι αγωγοί µε 

διατοµή 10 mm² και πάνω θα είναι πολύκλωνοι. 

 

4.6.2 Υπόγεια καλώδια εντός του εδάφους 

 

Τα καλώδια του εξωτερικού δικτύου θα τοποθετηθούν υπόγεια σε βάθος 0,70m, µέσα σε 

πλαστική σωλήνωση, µιας ή περισσοτέρων πλαστικών σωλήνων PVC 6 atm, διαµέτρου 

σύμφωνα με τα σχέδια. 

Όπου είναι εφικτό (αφορά το μεγαλύτερο τμήμα των καλωδιώσεων) τα καλώδια θα οδεύουν 

εντός του σκάματος των κεκτρικών αγωγών αποχέτευσης και θα συνδέουν οικίσκο με 

αντλιοστάσιο. 

Στις κοιπές περιπτώσεις, τα καλώδια του εξωτερικού δικτύου θα οδεύουν σε πλαστική 

σωλήνωση εγκιβωτισµένη σε σκυρόδεµα. 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 

 

 38 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

4.6.3 Σωλήνες καλωδίων 

 

Οι τύποι των σωλήνων που χρησιµοποιούνται είναι : 

• Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς): Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι µε ραφή, και θα αποτελούνται 

από χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλ. που στο εσωτερικό του θα έχει µονωτική 

επένδυση, σύµφωνα µε το άρθρο 146 παρ. 4 του κανονισµού εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν µεταξύ τους και µε τα 

εξαρτήµατά τους (µούφες, καµπύλες διακλαδωτήρες ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης 

κ.λ.π.) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν. 

• Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται 

από ένα διπλό µεταλλικό οπλισµό από λεπτό έλασµα που θα περιβάλλει την µονωτική 

επένδυση. 

• Σκληροί Μονωτικοί Σωλήνες (ευθείς): Οι σκληροί µονωτικοί σωλήνες θα είναι από 

πλαστικό σύµφωνα µε το άρθρο 146 του κανονισµού εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 

• Εύκαµπτοι Μονωτικοί Σωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες θα είναι 

επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω. 

• Γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες: Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν µονωτική 

επένδυση γι’ αυτό και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την προστασία των 

καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Οι διαστάσεις που δίδονται στα σχέδια αναφέρονται στην 

ονοµαστική διάµετρό τους. Το πάχος των τοιχωµάτων των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 

θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

270/Α/36, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 

• Πλαστικοί σωλήνες υπόγειων καλωδίων: Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι 

από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 

τουλάχιστον 4 ατµοσφαιρών. Οι σωλήνες θα χρησιµοποιηθούν για την προστασία των 

υπογείων καλωδίων, θα έχουν διάµετρο 100 mm και πάχος τοιχωµάτων τουλάχιστον 2 mm. 

 

4.6.4  Σωληνώσεις - συρµατώσεις - εξαρτήµατα 

 

Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά οργάνων διακοπής κ.λ.π. θα 

τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα αλλά µετά την κατασκευή των οδηγών 

επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι µεν σωλήνες να καλύπτονται µετά από πλήρωση 

των αυλάκων που τοποθετούνται µέσα, τα δε κουτιά διακλαδώσεως, οργάνων διακοπής 

κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε µετά την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων να ευρίσκονται τα 

χείλη αυτών στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια της στρώσεως αυτής. 

H διάνοιξη των απαιτουµένων αυλάκων εντός της τοιχοποιίας ή του επιχρίσµατος κλπ. δια 

την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγµατοποιείται µε ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό 

εργαλείο, προσεκτικά ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά της τοιχοποιίας ή των 

κονιαµάτων να περιορισθούν εις το ελάχιστον. 

Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεµβολή κουτιού διακλαδώσεως είναι το 

πολύ τρεις. Οι σωλήνες µεταξύ των κουτιών µπορούν να έχουν δύο το πολύ ενώσεις ανά 

τρία µέτρα δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, οταν η απόσταση των κουτιών δεν 

υπερβαίνει το ένα (1,0) µέτρο. 

Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε 

ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και θα είναι απαλλαγµένες παγίδων 

(σιφώνων). 

Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα προς την πορεία των στο σηµείο εισόδου. Τα 

κουτιά διακλαδώσεως θα είναι διαµέτρου τουλάχιστον 70 χλστ. Η ελαχίστη απόσταση 

ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνες θερµού νερού (κεντρικής θερµάνσεως) είναι 20 εκ. 
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Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσον πίσω από τους πίνακες όσον και στις θέσεις 

τροφοδοτήσεως φωτιστικών σωµάτων κλπ. ή στις αναµονές θα εφοδιάζονται µε προστόµια 

τα οποία θα εξέχουν της τελευταίας στρώσεως, των επιχρισµάτων κατά 2 χλστ. 

Οι αγωγοί ΝΥΑ πρέπει να φέρουν καθ’όλο το µήκος τους χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς 

των φάσεων ουδετέρου και γειώσεως θα ενώνονται και θα διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά 

διακλαδώσεως µε κατάλληλους διακλαδωτήρες. 

Τα τµήµατα των γραµµών τα οποία θα κατασκευασθούν από καλώδια ΝΥΜ θα είναι ορατά, 

στερεώνονται δε µε διµερή πλαστικά στηρίγµατα αποστάσεως λευκά, και τα οποία θα 

απέχουν µεταξύ τους 30 εκ. το πολύ, εκτός από τα κάµψεως, οπου η πυκνότητα πρέπει να 

ειναι µεγαλύτερη. 

Σε περίπτωση παράλληλης διαδροµής περισσοτέρων των τριών καλωδίων ΝΥΜ, τα 

στηρίγµατα των διαφόρων γραµµών θα ευρίσκονται σε ευθεία και θα είναι ειδικής µορφής 

ώστε να στερεώνονται πάνω σε ειδικής διατοµής µεταλλικές ράβδους (σιδηρόδροµος). 

Η ένωση των αγωγών της γραµµής από ΝΥΑ µε καλώδια ΝΥΜ, θα γίνεται µέσα σε κουτιά 

διακλαδώσεως µε κατάλληλους διακλαδωτήρες. 

Οι σωλήνες µέσα στο σκυρόδεµα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες. 

Οι σωλήνες που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος θα αλείφονται µε δύο στρώσεις 

ασφαλτικής επαλείψεως. 

Η διατοµή και ο αριθµός που υπάρχουν µέσα σε κάθε σωλήνα φαίνεται στα σχέδια. 

Η αντιστοιχία της διαµέτρου σωλήνων προς διατοµής και αριθµόν των περιεχοµένων 

αγωγών καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πλήθος αγωγών ∆ιατοµή (mm2) ∆ιάµετρος σωλήνα (mm) 

  πλαστικός χαλύβδινος 

Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 Φ 13,5 Φ 13.5 

Από 5 έως 7 αγωγοί 1,5 Φ 16 Φ 16 

Από 8 έως 12 

αγωγοί 
1,5 Φ 23 Φ 21 

Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 Φ 16 Φ 16 

Μέχρι 3 αγωγοί 4 Φ 16 Φ 16 

Από 4 έως 5 αγωγοί 4 Φ 23 Φ 21 

Μέχρι 3 αγωγοί 6 Φ 16 Φ 16 

Από 4 έως 5 αγωγοί 6 Φ 23 Φ 21 

 

Ο αγωγός γειώσεως και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µονώσεως µε τους 

υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους 

υπόλοιπους. 

Η διατοµή των αγωγών κάθε κυκλώµατος πρέπει να είναι η ίδια καθ’όλο το µήκος αυτού. 

Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής χωρίς να παρεµβληθούν στοιχεία ασφαλίσεως. 

Η ελαχίστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, τηλεχειρισµού και ελέγχου είναι 1,5 τ.χ. 

και των ρευµατοδοτών 2,5 τ.χ. 

Η δε ελαχίστη διάµετρος σωλήνων όλων των κυκλωµάτων και συστηµάτων ασθενών 

ρευµάτων, θα είναι Φ 13,5 χ. ή ½”. 

Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 70 

χιλ. Οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα 

είναι Φ 70 χιλ. οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διελεύσεως των συστηµάτων 

ασθενών ρευµάτων θα είναι 75 Χ 75 χιλ. 

Οι αγωγοί διατοµής έως 4 τ.χ. θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω των 6 τ.χ. θα 

είναι πολύκλωνοι. 
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Η απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα γίνεται προσεκτικά ώστε να µην δηµιουργούνται 

εγκοπές πάνω σ’αυτούς και επέρχεται ελάττωση της µηχανικής αντοχής αυτών. 

Η σύνδεση αγωγών διατοµής άνω των 10 χιλ. µετά των µπαρών των πινάκων κλπ. θα 

πραγµατοποιείται µε την βοήθεια ακροδεκτών συσφιγκτικού κοχλία και συγκολλήσεως. 

 

4.6.5 Κουτιά διακλαδώσεως 

 

Τα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι κυκλικά ή τετράγωνα ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον 

αντίστοιχο τύπο του σωλήνα. 

Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα γίνεται δια κοχλιώσεως του σωλήνα 

µε το κουτί. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιούνται µέχρι το πολύ τεσσάρων διευθύνσεων. 

Η ελαχίστη διάσταση των κουτιών διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατός 

τους σε 70 χιλ. 

 

4.6.6 Διακόπτες - ρευµατοδότες 

 

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση µε πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής 

κατασκευής και µε βάση από πορσελάνη. 

Οι διακόπτες είναι για ρεύµα 10Α, 250 Βολτ. 

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250 βολτ περιστροφικοί βαρέως τύπου µε βάση από 

πορσελάνη κατάλληλοι είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση είτε για χωνευτή εγκατάσταση 

µέσα στο επίχρισµα. 

Οι ρευµατοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση µέσα στο επίχρισµα 16Α, 250 

βολτ µε πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου ΣΟΥΚΟ. 

Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι 15Α, 250 βολτ µε πλευρικές επαφές γειώσεως, τύπου 

ΣΟΥΚΟ κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση είτε για χωνευτή εγκατάσταση µέσα στο 

επίχρισµα. 

Οι ρευµατοδότες χαµηλής τάσεως θα είναι 10Α, 42 βολτ στεγανοί µε βάση από πορσελάνη, 

ισχυράς κατασκευής µε κατάλληλους δέκτες ώστε µόνον ο αντίστοιχος ρευµατολήπτης να 

µπορεί να προσαρµοσθεί µε αυτόν. 

Πάνω από ρευµατοδότες χαµηλής τάσεως θα τοποθετηθεί πινακίδα που θα γράφει την τάση 

του ρευµατοδότη. 

Ολοι οι χωνευτοί ρευµατοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα, χρώµατος 

της εκλογής του Επιβλέποντος. 
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ΤΠ-5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

5.1. Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου - επιδαπέδιοι 

 
5.1.1   Γενικά 

 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V 50 ΗΖ και η κατασκευή τους θα 

πληροί τους παρακάτω όρους: 

α) Η συγκρότηση του πίνακα θα πραγµατοποιηθεί µε την αποκλειστική χρήση 

τυποποιηµένων και προκατασκευασµένων πεδίων που να εξασφαλίζουν την εύκολη 

επέκταση ή µετατροπή της εγκατάστασης. 

β) Οι πίνακες του τύπου αυτού θα κατασκευασθούν επίτοιχοι (τοποθέτηση µπροστά σε 

τοίχο). 

 

5.1.2  Μεταλλικά πεδία 

 

Τα µεταλλικά πεδία θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστο 2,0 χιλ. και 

θα είναι κατάλληλα για απ'ευθείας στήριξη πάνω στο δάπεδο. 

Οι διαστάσεις των πεδίων και ειδικά το βάθος αυτών θα καθορισθεί από τις απαιτήσεις σε 

χώρο των οργάνων που θα τοποθετηθούν σ' αυτά, πάντως σε καµία περίπτωση οι 

διατάσεις των πεδίων δεν πρέπει να είναι µικρότερες από τα παρακάτω όρια: 

• ύψος : ~ 200 cm. 

• πλάτος : 54 - 60 cm. 

• βάθος : 36 - 40 cm. 

 

Κάθε πεδίο θα καλύπτεται από µπροστινό µεταλλικό κάλυµµα το οποίο θα στερεώνεται 

πάνω στο πλαίσιο του ερµαρίου µε την βοήθεια επινικελωµένων κοχλιών. Στο κάλυµµα αυτό 

δεν θα στερεώνεται κανένα όργανο ή στοιχείο του πίνακα (όψη ηλεκτρικά ακίνδυνη). Οταν 

αφαιρείται το µπροστινό κάλυµµα, ολόκληρος ο πίνακας και τα όργανά του θα είναι προσιτά 

ώστε να µπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί οποιοδήποτε από αυτά, χωρίς να 

µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Πάνω στο κάλυµµα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα 

υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. 

Κάθε πεδίο θα κλείνει µε συµπαγή µονόφυλλη µεταλλική πόρτα που θα εφοδιασθεί µε 

κλειδαριά. 

Τα µεταλλικά πεδία θα έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία και θα βαφούν µε 

δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και από µία τελική στρώση από βερνίκι. 

Στο εσωτερικό κάθε πόρτας θα τοποθετηθεί καρτέλα µέσα σε θήκη µε ζελατίνα µε την 

συνδεσµολογία του πίνακα. 

 

5.1.3  Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαµόρφωσης των πινάκων 

 

Τα µεταλλικά πεδία θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστο 2,0 χιλ. και 

θα είναι κατάλληλα για απ'ευθείας στήριξη πάνω στο δάπεδο. 

 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι 

εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές 

αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

H εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν 

επιτρεποµένη ένταση τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του 
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πίνακα. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα 

επιτρέπεται µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40 Α ή 

µικρότερη) και στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές 

ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35 Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή 

των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 mm². Χρησιµοποίηση 

αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm² επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση 

του επιβλέποντα µηχανικού. 

Ολοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδετέρου µε 

πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως. 

Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των και θα έχουν άνεση χώρου για το καλώδιο 

εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία 

στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των πινάκων. Γι’αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές : 

α) Τα γενικά όργανα εισαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα. 

β) Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως 

προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού. 

γ) Τα όργανα των διαφόρων κυκλωµάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες σειρές 

συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του Πίνακα. 

Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα 

παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί µία τροποποίηση ή συµπλήρωση ή 

επέκταση της εσωτερικής συνδεσµολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία θα φθάνουν τα 

κυκλώµατα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον 

εκατοστών ανάµεσα στις κλέµµες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον 

ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK-OUTS) ώστε να 

µπορούν να ανοιχθούν αυτές µετά µε ένα απλό κτύπηµα. Οι οπές αυτές θα είναι ως προς 

τον αριθµό όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (θα υπάρχουν οπές και για το γενικό καλώδιο 

του πίνακα καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραµµών), ως προς την διάµετρο ίσες 

προς την µικρότερη απαιτούµενη διάµετρο για κάθε κύκλωµα θα έχουν όµως αρκετή 

απόσταση µεταξύ τους ώστε να µπορούν να µεγαλώσουν ώστε να περνούν και καλώδια 

µεγαλύτερης διαµέτρου. 

Οι οπές µπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες της µιας σειράς αν τούτο απαιτηθεί. 

Μεσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις 

οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση 

κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα 

συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. 

Υπενθυµίζεται ότι όλη η εσωτερική διανοµή των πινάκων µέχρις τις κλέµµες θα πρέπει να 

γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής των πινάκων. Στην περίπτωση που απαιτούνται 

περισσότερες από µία σειρά κλέµµες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη 

σε απόσταση µεγαλύτερη η το πολύ ίση µε το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για 

την δεύτερη σειρά των κλέµµες θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά 

αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων. 

Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, 

δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες 

διαδροµές, θα είναι καλώς προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και 

περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ., και 

θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα δύο άκρα τους. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε την 

βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα 

προσαρµοσθούν στο δύο άκρα τους. 

Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα 

σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. ή R αριστερά ή 
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S στη µέση και ή T δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών 

της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς. 

5.1.4  Ειδικές απαιτήσεις 

 

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά, ο 

εργολάβος υποχρεούται όπως πριν από την κατασκευή τους υποβάλλει για έγκριση σχέδια 

των πινάκων που να δείχνουν τα παρακάτω: 

α) Τις εξωτερικές διαστάσεις κάθε ερµαρίου και ολόκληρου του πίνακα. 

β) Την διάταξη των οργάνων και τις αποστάσεις µεταξύ τους. 

γ) Την διακοπή των ζευγών του πίνακα και τον τρόπο στήριξής τους. 

δ) Την αντοχή σε βραχυκύκλωµα. 

ε) Τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοµάτων διακοπτών ισχύος 

 

5.1.5  Βαθµός προστασίας 

 

Ο  βαθµός προστασίας των πινάκων αυτών θα είναι  IP 40 κατά DIN 40050 /IC  144 εκτός 

αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια. 

 

5.2. Pillar ηλεκτροδότησης  
 

Ο πίνακας ηλεκτροδότησης τύπου pillar είναι κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση. 

Κατασκευάζεται µε µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) 

συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα 

ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι 

όπως στα σχέδια. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε τρεις 

ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m, θα 

προορίζεται για τον µετρητή της ∆.Ε.Η. ο δεύτερος για την ηλεκτρική διανοµή και ο άλλος για 

τον πίνακα αυτοµατισµού. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει µε µονόφυλλη θύρα ενώ οι άλλοι 

θα έχουν θύρες κατάλληλες για τον πλήρη και εύκολο έλεγχο των πινάκων. Οι θύρες α) θα 

κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές 

κεκαµµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην 

παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτώνται στο σώµα του 

πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή 

κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι 

στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm 

για να µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η. Στο χώρο που 

προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για 

την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή 

τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα 

είναι στεγανή. 

 

5.3. Όργανα πινάκων  
 

Στις επεκτάσεις των πινάκων των υφιστάμενων αντλιοστασίων θα χρησίμοποιηθούν 

υποχρεωτικά ιδίου τύπου όργανα, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των 

αντλιοστασίων. Στα νέα αντλιοστάσια θα είναι ενδεικτικού τύπου ιδίου με των υφιστάμενων 

αντλιοστασίων. 

 
5.3.1   Ασφάλιση κυκλωµάτων - ασφάλειες 

 

Ολες οι ασφάλειες κυκλωµάτων κινητήρων άνω του 1 ΗΡ θα είναι συντηκτικές βραδείας 

τήξεως. 
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Η ασφάλιση κυκλωµάτων µικρών κινητήρων (µέχρι 1 ΗΡ), θα γίνεται µε µικροαυτόµατους 

ενδεικτικού τύπου SIEMENS WG κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE 0641 και DIN 

46277. 

Οι κινητήρες άνω του 1 ΗΡ και µέχρι 2 ΗΡ θα είναι τριφασικοί και εκτός από τις ασφάλειες 

βραδείας τήξεως, εκκινούν µε αυτόµατο διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης τοποθετείται µέσα 

στον πίνακα έχει δε κουµπιά εκκινήσεως στάσεως και παρέχει θερµική προστασία από 

υπερένταση. 

Τα κουµπιά επαναφοράς των θερµικών θα τοποθετούνται στο εµπρόσθιο κάλυµµα του 

πίνακα. 

Οι τριφασικοί κινητήρες άνω των 2 ΗΡ, όσοι δεν έχουν ενσωµατωµένη διάταξη εκκινήσεως, 

θα εκκινούν µε αυτόµατους διακόπτες “αστέρος τριγώνου” που τοποθετούνται µέσα στον 

πίνακα µε τα κατάλληλα θερµικά για υπερένταση και χρονοδιακόπτη. Τάση πηνίων 220 

βολτ ή 380 βολτ. Για τα κουµπιά εκκινήσεως ή στάσεως καθώς και τα κουµπιά επαναφοράς 

των θερµικών ισχύουν τα ίδια µε τους αυτόµατους διακόπτες. 

Η ασφάλιση κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών θα γίνεται από µικροαυτόµατους 

ενδεικτικού τύπου SIEMENS WL κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE 0641 και DIN 46277. 

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξεως. 

Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι 63Α (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) θα είναι 

πορσελάνης κατά VDE 0635 και DIN 49360 τάσεως 500 βολτ AC µε βιδωτά πώµατα και 

συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξεως ικανότητας διακοπής 70ΚΑ. 

Πάνω από 63Α θα είναι µαχαιρωτού τύπου κατά VDE 0660 και DIN 43620 ικανότητας άνω 

των 100 ΚΑ τάσεως 500 βολτ AC. 

 

5.3.2  Μαχαιρωτοί διακόπτες 

 

Για εντάσεις  µεγαλύτερες  των   100 Α θα τοποθετηθούν  µαχαιρωτοί διακόπτες φορτίου  

ταχείας αποζεύξεως. 

Θα εκπληρώνουν τους καθορισµένους κανονισµούς για τα υλικά κατά VDE 0660 που 

ισχύουν για γενικούς διακόπτες. 

Οι διακόπτες θα έχουν αναλόγως του ονοµαστικού ρεύµατος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία : 

 

Ονοµαστικό ρεύµα / διαρκές ρεύµα (Α) 250 400 630 1000 

Ονοµαστική τάση (V) 600 600 600 600 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 1000 1000 1000 1000 

Ονοµαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) 90 90 90 50 

µε ασφάλειες ΝΗ (Α) 250 400 630 1000 

Αντοχή σε βραχυκύκλωµα (ονοµ. κρουστικό ρεύµα)(ΚΑ) 45 45 60 60 

Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα 

επί 0,5 S (ΚΑ) επί 1 S (kA) 
9 8 9 8 13 10 13 10 

Ονοµαστική ικανότητα διακοπής έως 500V/COSφ = 0,7 

(Α) 
1300 1300 2200 2200 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) 30000 30000 30000 30000 

Μέγιστη επιτρεπόµενη ροπή στρέψεως (ΝΜ) 20 20 30 30 

 

Οι διακόπτες βαθµού προστασίας ΙΡ00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα 

µε το χειριστήριο πάνω στη πλάκα ή την πόρτα του πίνακα. 

Το χειριστήριο θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως Ο-Ι. 

 

5.3.3  Ασφαλειοδιακόπτες 
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Για εντάσεις µεγαλύτερες των 63Α και µέχρι 630Α, σε ορισµένες περιπτώσεις, αντί 

διακόπτου και ασφάλειας, θα τοποθετηθεί ασφαλειοδιακόπτης, ο οποίος είναι συνδυασµός 

µαχαιρωτού διακόπτου φορτίου και µαχαιρωτής ασφάλειας. Ο ασφαλειοδιακόπτης θα 

εκπληρώνει του κανονισµούς VDE 0113. 

Οι διακόπτες θα έχουν αναλόγως του ονοµαστικού ρεύµατος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 

Ονοµαστικό ρεύµα / διαρκές ρεύµα (Α) 63 100 200 400 630 

Ονοµαστική τάση (V) 500 500 500 500 500 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 700 700 700 700 700 

Ονοµαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) 150 150 150 80 80 

µε ασφάλειες ΝΗ (Α) 125 125 250 400 630 

επιτρεπόµενο ρεύµα διελεύσεως της ασφάλειας (ΚΑ) 16 16 28 35 45 

Ονοµαστική ικανότητα αποζεύξεως (Α) 400 700 1000 2000 3000 

Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα επί 0,5 S (ΚΑ) 2 2 3 8 9 

Ονοµαστική ικανότητα διακοπής έως 500V/COSφ = 

0,7 (Α) 
1300 1300 2200  2200 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) 13000 13000 13000 8000 2500 

Μέγιστη επιτρεπόµενη ροπή στρέψεως (ΝΜ) 20 20 30  30 

 

Οι ασφαλειοδιακόπτες, βαθµού προστασίας ΙΡ 00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα 

σε πίνακα µε το χειριστήριο πάνω στη πλάκα ή την πόρτα του πίνακα. Το χειριστήριο θα 

είναι βαθµού προστασίας ΙΡ 54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως 0-Ι. 

 

5.3.4 Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων 

 

Για την προστασία των κινητήρων θα τοποθετηθούν αυτόµατοι διακόπτες ενδεικτικού τύπου 

3VE-SIEMENS. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες θα προστατεύουν τον κινητήρα από θερµικές υπερφορτίσεις, θα 

επενεργούν γρήγορα, οταν η θερµοκρασία του κινητήρα υπερβεί το όριο, θα επιτρέπουν 

όµως υψηλά ρεύµατα εκκινήσεως ή βραχυχρόνια υψηλά ρεύµατα. Θα έχουν ρυθµιζόµενα 

θερµικά, τα οποία θα µπορούν να ρυθµιστούν επακριβώς στο ονοµαστικό ρεύµα ή στο 

ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα (την τιµή ρυθµίσεως θα την καθορίσει ο προµηθευτής των 

κινητήρων). 

Τα ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωµα θα ρυθµιστούν σε σταθερή 

τιµή και θα προκαλούν άµεση απόζευξη σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, αλλά δεν 

επενεργούν όταν πρόκειται για ρεύµατα εκκινήσεως. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα έχουν, αναλόγως του ονοµαστικού 

ρεύµατος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 

Ονοµαστικό ρεύµα / διαρκές ρεύµα 

(Α) 
16 25 

Ονοµαστική τάση 

κύριοι αγωγοί (V)  

βοηθητικά κυκλώµατα (V) 

600 600 700 600 
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Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 700 700 

Περιοχή ρυθµίσεως του θερµικού (Α) 5 - 8 8 - 12 

Ρύθµιση ηλεκτροµαγνητικού στοιχείου (Α) 96 150 

Ονοµαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) 150 150 

µε ασφάλειες ΝΗ (Α) 125 125 

Ονοµαστική ικανότητα διακοπής τάσης 380V 

(kA/COSφ) 
1,5/0,7 10/0,5 

Αντοχή σε βραχυκύκλωµα τάση 380V (kA/COSφ) 1,5 /0,7 20/0,3 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) 100000 100000 

Μέγιστη συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) 25 25 

 

Οι αυτόµατοι διακόπτες δεν θα περιέχουν πηνίο αποζεύξεως ελλείψεως τάσεως, θα φέρουν 

βοηθητική επαφή δια λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και 

κατάλληλη για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα µε το χειριστήριο πάνω στην πλάκα ή την 

πόρτα. 

Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθµού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα 

ενδείξεως 0-Ι. 

 

5.3.5 Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας διανοµών 

 

Οι αυτόµατοι διακόπτες διανοµών ενδεικτικού τύπου 3VT-SIEMENS, θα προστατεύουν 

καλώδια, αγωγούς και τµήµατα εγκαταστάσεων από θερµική υπερφόρτιση και 

βραχυκύκλωµα. Θα έχουν θερµικά µε ρύθµιση σταθερής τιµής, που θα επιλεχθεί ανάλογα 

µε τη δυνατότητα υπερφορτίσεων των αγωγών ή των καλωδίων. 

Τα ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωµα χωρίς καθυστέρηση θα είναι 

ρυθµιζόµενα, ώστε να µπορούν να προσαρµοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες διανοµών θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 

Ονοµαστικό ρεύµα / διαρκές ρεύµα (Α) 125 250 400 600 800 

Ονοµαστική τάση 

κύριοι αγωγοί (V) βοηθητικά κυκλώµατα (V) 

600 

600 

600 

600 
700 600 800 600 

1000 

600 

Ονοµαστική τάση µονώσεως 

κύριοι αγωγοί (V) βοηθητικά 

κυκλώµατα (V) 

1000 

380 

1000 

380 

1000 

380 

1000 

380 

1000 

380 

Περιοχή ρυθµίσεως του θερµικού (Α) 125 250 315 500 700 

Ρύθµιση ηλεκτροµαγνητικού στοιχείου (kΑ) 
1.00-

1.60 

1.25-

2.50 

1.60-

3.10 

2.50-

4.00 

3.10-

5.00 

Ονοµαστική ικανότητα ζεύξεως τάση 380 V 

(kA/COSφ) 
28/0,25 28/0,25 28/0,25 28/0,25 28/0,25 

µε ασφάλειες ΝΗ (Α)    125 125 

Ονοµαστική ικανότητα διακοπής τάσης 

380V (kA/COSφ) 
   1,5/0,7 10/0,5 
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Αντοχή σε βραχυκύκλωµα τάση 380V 

(kA/COSφ) 
   1,5 /0,7 20/0,3 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) 6000 6000 6000 6000 6000 

Μέγιστη συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) 20 20 20 20 20 

 

Οι αυτόµατοι διακόπτες δεν θα έχουν πηνίο αποζεύξεως ελλείψεως τάσεως (εκτός από την 

περίπτωση που χρησιµοποιούνται σαν γενικοί µετασχηµατιστών), θα φέρουν βοηθητική 

επαφή δια λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για 

τοποθέτηση µέσα σε κιβώτια πλαστικών διανοµών µε το χειριστήριο πάνω στο κάλυµµα του 

κιβωτίου. 

Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθµού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα 

ενδείξεως 0-1. 

 

5.3.6 Διακόπτες φορτίου 

 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι αυτόµατοι διακόπτες (CIRCUIT BREAKER S) χωρίς θερµικά 

και µαγνητικά στοιχεία προστασίας (κατά συνέπεια ισχύουν και για αυτούς όλα όσα 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο). Η ικανότητα διακοπής τους σε συµµετρικό 

βραχυκύκλωµα (RMS) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τις παρακάτω τιµές: 

1. ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 63Α, 100Α και 160Α 10ΚΑ σε COS Φ 0,3. 

2. ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 250Α, 20ΚΑ σε COS Φ= 0,3. 

3. ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 500Α, 30ΚΑ σε COS Φ= 0,25 

4. ∆ιακόπτες ονοµαστικής εντάσεως 630Α και πάνω, 50 ΚΑ σε COSΦ=0,25. 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι ενδεικτικού τύπου CLOCKNER MOELLER (ΤΥΠΟΣ Ν) ή 

ισοδύναµος. 

 

5.3.7 Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ) λειτουργίας AC1 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισµό κυρίως κυκλωµάτων 

φωτισµού µιας φάσεως, λειτουργούντες µε ρευµατωθήσεις (IMPULSE SWITCH) και θα 

έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία : 

 

Ονοµαστικό ρεύµα για ωµικό φορτίο 

κατηγορία λειτουργίας ACI (Α) 
10 16 22 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 380 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) µεγαλύτερη των 8.000.000 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας του πηνίου 

(V) 
220 

Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V) 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας 

Ονοµαστική ισχύς του πηνίου 

κατά την ζεύξη (VA/COSφ) στην 

συγκράτηση (VA/COSφ) 

µικρότερη των 30/0,7 µικρότερη 

των 14/0,3 

∆ιάρκεια ζεύξεως (MS) µικρότερη των 45 

∆ιάρκεια αποζεύξεως (MS) µικρότερη των 55 

Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) µεγαλύτερη των 500 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής 

λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα. 
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5.5.8  Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ) λειτουργίας AC3 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισµό κινητήρων, κατηγορία 

λειτουργίας AC3, και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 

 

 
 

Ονοµαστικό ρεύµα για ζεύξη κινητήρων 

κατηγορία λειτουργίας AC3 (A) 
16 22 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) µεγαλύτερη των 600 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) µεγαλύτερη των 13.000.000 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας του πηνίου 

(V) 
220 

Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V) 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας 

Ονοµαστική ισχύς του πηνίου 

κατά την ζεύξη (VA/COSφ) στην 

συγκράτηση (VA/COSφ) 

µικρότερη των 90/0,8 µικρότερη 

των 15/0,3 

∆ιάρκεια ζεύξεως (MS) µικρότερη των 45 

Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) µεγαλύτερη των 600 

Ικανότητα ζεύξεως τριφασικού κινητήρα 

(380V) µέχρι ονοµαστική ισχύ (kW) 
7 10 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για αυτοσυγκράτηση  και 

λειτουργίας ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση 

µέσα σε πίνακα. 

 

5.3.9  Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ) αστέρος - τριγώνου 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου θα τοποθετηθούν δια τον χειρισµό και 

εκκίνηση τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα, θα φέρουν θερµικό στοιχεία για 

την προστασία του κινητήρα από υπερφόρτωση και χρονικό ρελαί δια την µεταγωγή της 

συνδέσεως αστέρα σε τρίγωνο. 

 

Ο χρόνος µεταγωγής θα ρυθµιστεί έτσι ώστε η µεταγωγή να γίνεται αφού ο αριθµός 

στροφών κινητήρα έχει φτάσει τον ονοµαστικό. 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 
 

Ονοµαστικό ρεύµα για ζεύξη κινητήρων 

κατηγορία λειτουργίας AC3 (A) 
30 60 90 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 600 600 700 

Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) µεγαλύτερη των 2.800.000 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας των πηνίων (V) 220 

Περιοχή λειτουργίας των πηνίων (V) 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας 
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Ονοµαστική ισχύς των πηνίων 

κατά την ζεύξη (VA/cosφ) στην συγκράτηση 

(VA/cosφ) 

µικρότερη των 250/0,36 µικρότερη 

των 25/0,3 

Χρόνος µεταγωγής (S) έως 12 

Συχνότητα ζεύξεως 

χωρίς θερµικό(ζεύξεις / Η) µε θερµικό(ζεύξεις / 

Η) 

µεγαλύτερη των 230 15 

Ικανότητα ζεύξεως τριφασικού κινητήρος (380V) 

µέχρι ονοµαστική ισχύ (kW) 
15 30 45 

Στον τηλεχειριζόµενο διακόπτη θα τοποθετηθεί και θερµικό στοιχείο υπερεντάσεως, µε 

προστασία στην διακοπή µιας φάσεως, αντιστάθµιση θερµοκρασίας περιβάλλοντος, 

ρύθµιση για αυτόµατη ή χειροκίνητη επαναλειτουργία, µε µπουτόν εκτός ένδειξη λειτουργίας 

και βοηθητικές επαφές 1 S + 10. 

Το θερµικό στοιχείο θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 
 

Ονοµαστικό ρεύµα (A) 25 36 80 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 600 600 600 

Βαθµός προστασίας ΙΡ00 

Περιοχή ρυθµίσεως (Α) 220 

Περιοχή ρυθµίσεως (Α) 10-16 16-25 30-45 

 

Στον τηλεχειριζόµενο διακόπτη θα υπάρχει και χρονικό ρελέ δια την µεταγωγή της 

συνδέσεως αστέρος εις τρίγωνο. Θα είναι ηλεκτρονικό και θα έχει µεγάλη ακρίβεια στην 

επανάληψη του χρόνου που επιλέχθηκε. 

Το χρονικό ρελέ θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

 

Ονοµαστική τάση µονώσεως (V) 380 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας (V) 220 

Περιοχή λειτουργίας των πηνίων (V) 0.8-1.1 τάσεως λειτουργίας 

Περιοχή χρόνου ρυθµίσεως (8) µεγαλύτερη των 50 

Κατανάλωση του πηνίου (VΑ/Λ/) µικρότερη των 10/3 

Χρόνος νέας ετοιµότητας (Μ8) µικρότερος των 70 

 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου θα φέρουν διάταξη αυτοσυγκράτησης και 

επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για 

τοποθέτηση µέσα σε πίνακα. 

 

5.3.10  Ηλεκτρονόµοι ισχύος (contactors) 

 

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 220V - 50ΗΖ ονοµαστικής 

εντάσεως σύµφωνα µε τα σχέδια. 

Η ονοµαστική ένταση  των ηλεκτρονόµων αναφέρεται σε φόρτιση AC3.Για την φόρτιση αυτή 

οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω αποδόσεις για 1 εκατοµµύριο χειρισµούς. 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 

ΦΟΡΤΙΣΗ [KW]  

ΑC3 (380V - 50ΗΖ) 

9 4,0 

12 5,5 

16 7,5 

25 11,0 

40 18,5 

50 22,0 

63 30 

80 37 

125 55 

200 90 

 

Ολοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε 4 βοηθητικές επαφές (2 ηρεµίας και 2 

εργασίας) εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

Η τάση έλξεως του ηλεκτρονόµου θα πρέπει να είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης 

ενώ η τάση αποδιεγέρσης 0,4 έως 0,6 της ονοµαστικής. 

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς DIN 46199,VDE 0660/PART 1/EC 

158 και ενδεικτικού τύπου ιδίου με των υφιστάμενων αντλιοστασίων. 

 

5.3.11 Τριπολικά θερµικά στοιχεία υπερεντάσεως 

 

Τα τριπολικά θερµικά στοιχεία υπερεντάσεως θα είναι κατάλληλα για την προστασία των 

αντιστοίχων κινητήρων. Η περιοχή ρυθµίσεως αυτών θα είναι ρυθµιζόµενη. Η ονοµαστική 

ένταση των θερµικών στοιχείων που αναγράφεται στο σχέδια είναι ενδεικτική και αναφέρεται 

στο άνω όριο της περιοχής ρύθµισης. Τα θερµικά στοιχεία προστασίας µεγάλων  κινητήρων   

(>7Κ\Λ/) θα είναι εφοδιασµένα µε διάταξη αντιστάθµισης της θερµοκρασίας του 

περιβάλλοντος. 
 

5.3.12 Εκκινητές κινητήρων µε θερµική και µαγνητική προστασία 

 

Οι εκκινητές κινητήρων µε θερµική και µαγνητική προστασία αποτελούν ουσιαστικά ένα 

χειροκίνητο εκκινητή (manual motor starter) µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 
 

Ονοµαστική τάση 500 V AC 

Ονοµαστική ένταση σύµφωνα µε τα θερµικά στοιχεία που προβλέπονται. 

Θερµικά στοιχεία 
3 ρυθµιζόµενα ονοµαστικής έντασης ανάλογα µε την 

ισχύ του κινητήρα. 

Μαγνητικά στοιχεία 
3 µη ρυθµιζόµενα, ταχείας λειτουργίας σε εντάσεις 9-

11 φορές το ονοµαστικό ρεύµα. 

Χειρισµός 
µε περιστροφικό µοχλό ή κοµβία και δυνατότητα 

ακινητοποίησης στην θέση εκτός. 

(στ) Μηχανική αντοχή τουλάχιστον 100.000 χειρισµούς. 
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Ικανότητα διακοπής 
Τουλάχιστον 10ΚΑ συµµετρικού τριφασικού 

βραχυκυκλώµατος (RMS) µε οοδ Φ = 0,5. 

Βοηθητικές επαφές 
σύµφωνα µε τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις λοιπές 

απαιτήσεις. 

Συνθήκες περιβάλλ. 
κατάλληλοι για λειτουργία σε συνθήκες περιβάλλοντος 

µέχρι +40°0 

 

5.3.13  Χωνευτοί διακόπτες πινάκων (ραγοδιακόπτες) 

 

Οι χωνευτοί διακόπτες (ραγοδιακόπτες) θα είναι τύπου µοχλίσκου µε κέλυφος από 

συνθετική πλαστική ύλη, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου 

ερµαρίου, µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ-8ΙΕΜΕΝ8. 

Για την διάκρισή τους από τους µικροαυτόµατους θα υπάρχει στην µετωπική πλευρά το 

σύµβολο του αποζεύκτη. 

Οι µονοπολικοί και διπολικοί θα είναι ονοµαστικής τάσεως 250 V και οι τριπολικοί τάσεως 

380 V. 

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων 

στους πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί δια κόπτες κυκλωµάτων 

ονοµαστικής έντασης 16Α και 25Α. 

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές 

θερµοκρασίες. 

 

5.3.14  Μικροαυτόµατοι 

 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 τύπου 

Τ" για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και τύπου “<3” για τα κυκλώµατα µικρών 

κινητήρων. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 380V (εναλλασσόµενη) ισχύ 

διακοπής τουλάχιστον 1,5 ΚΑ, θα είναι κατάλληλοι για 20000 τουλάχιστον αποζεύξεις σε 

πλήρες φορτίο και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις 

και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα διεγείρονται 

από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 3 έως 5 φορές την ονοµαστική, για τους τύπους Τ" και 8 έως 

12 φορές την ονοµαστική για τους τύπους “<3”. 

 

Το πλάτος του καλύµµατός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενώ η στερέωσή 

τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. 

Ενδεικτικός τύπος µικροαυτόµατων SIEMENS τύπου “W” ή ισοδύναµος. 

Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες και θα 

είναι ονοµαστικής τάσεως 380 V. 

 

5.3.15  Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας 

 

Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και 

διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες, ενδεικτικού τύπου STE-SIEMENS, ονοµαστικής τάσεως 

250 V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερµαρίου µε διαφανές 

κάλυµµα. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να µαυρίζουν από την συνεχή λειτουργία 

τους και θα συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακιέρας) µε 

τις φάσεις, που ελέγχουν. Το κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα (εκτός αν 

σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο επινικελωµένο πλαίσιο. Η 

αλλαγή των λαµπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα 

χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η µπροστινή µεταλλική πλάκα των πινάκων. 
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5.3.16  Ενδεικτικές λυχνίες για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα 

 

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε τάση 220 V, ονοµαστικής 

εντάσεως 10 Α και ονοµαστικής διαµέτρου περίπου 22 mm. 

Η ενδεικτική ροζέτα χρώµατος κόκκινου ή πράσινου θα έχει πλαστικό µετωπικό δακτύλιο, 

βαθµού προστασίας ΙΡ65, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο κάλυµµα ή πόρτα 

πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλα για 

τοποθέτηση µέσα σε πίνακα. 

Το κάλυµµα του πίνακα θα µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η 

αποσυναρµολόγηση της ροζέτας. 

 

 

 

5.3.17  Συντηκτικές ασφάλειες 

 

Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι ονοµαστική ένταση 6 Α θα είναι µινιόν ενδεικτικού τύπου 

NEOZED-SIEMENS, ονοµαστικής τάσεως 380 V και µέχρι ονοµαστική ένταση 63 Α θα είναι 

κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ-SIEMENS, ονοµαστικής τάσεως 500 V. 

Η ασφάλεια των παραπάνω τύπων είναι βιδωτή και αποτελείται από την βάση της, την 

µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το φυσίγγιο. Ολα τα µέρη της ασφάλειας θα είναι 

κατασκευασµένα από πορσελάνη. Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων, ταχείας και βραδείας 

τήξεως, όπως αναφέρεται εις τα σχέδια. 

Για ένταση µεγαλύτερη των 63 Α θα τοποθετηθούν µαχαιρωτές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου 

ΝΗ-SIEMENS. 

Η µαχαιρωτή ασφάλεια αποτελείται από το φυσίγγιο και τη βάση και είναι ονοµαστικής 

τάσεως 500 V µε ικανότητα διακοπής ρεύµατος βραχυκυκλώσεως πάνω από 100 ΚΑ. 

 

5.3.19  Ενδεικτικά όργανα πινάκων 

 

Τα ενδεικτικά όργανα των πινάκων θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα 

πίνακα. Το κέλυφος θα είναι προστασίας ΙΡ54 και τα στοιχεία επαφών ΙΡ00. 

 

Όργανα µετρήσεως  

Τα όργανα µετρήσεως θα ανταποκρίνονται γενικά στις προδιαγραφές VDE 0410. 

Γενικά όλα τα όργανα θα είναι τετράγωνα 72 Χ 72 χιλ. και κατάλληλα για την δυναµικότητα 

της αντίστοιχης γραµµής αναχωρήσεως. 

Οι περιοχές µετρήσεως αυτών θα ανταποκρίνονται στο DIN 43701. Η τάση δοκιµής για την 

αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V, 50Hz. 

Επίσης όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για να στερεωθούν στην εµπρόσθια πλευρά του 

πίνακα και θα είναι κλάσεως ακριβείας, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε επόµενες 

παραγράφους και σύµφωνα προς τα VDE 0410. 

Κάθε όργανο θα φέρει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως αυτού, ώστε ο δείκτης 

του να δείχνει ακριβώς την µηδενική θέση σε ηρεµία. 

 

Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα - Συνηµιτονόµετρα - Κιλοβαττόµετρα 

Θα αποτελούν ενιαίο όργανο μετρήσεων. 

 

Μετασχηµατιστές εντάσεως 

Αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDE 0414/12.70 και DIN 

42600 και θα είναι κατάλληλοι να στερεωθούν σε µπάρες. 
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Επίσης θα είναι κλάσεως ακριβείας 1%, ονοµαστικής έντασης στο δευτερεύον 5Α, ισχύος 

10VA, ικανοί να αντέχουν θερµικό ρεύµα τουλάχιστον 60 φορές το ονοµαστικό τους και 

δείκτη υπερέντασης µέχρι 5. 

Τέλος κατά την εγκατάσταση των µετασχηµατιστών εντάσεως το ένα όριο του 

δευτερεύοντος θα γειωθεί. 

 

Κοµβία χειρισµού 

Αυτά θα είναι κατασκευασµένα από θερµοπλαστική ύλη και κατάλληλα να τοποθετηθούν 

στην εµπρόσθια πλευρά µεταλλικού πίνακα, θα είναι βαθµού προστασίας IP40 ή IP65, 

ονοµαστικής έντασης 6Α, τάσης λειτουργίας επαφών 380V και θα αντέχουν σε 10 6 ζεύξεις 

και άνω. 

Επίσης το εν λόγω κοµβίο θα είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές IEC 337-1, VDE 0113 και 

DIN 43602. 

 

 

 

5.4. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  
 

5.4.1   Γενικά 

 

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, το 

οποίο θα αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά στοιχεία: 

- Τη γεννήτρια εναλλασσοµένου ρεύµατος 

- Τον πετρελαιοκινητήρα 

- Τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του 

ζεύγους 

- Το ηχομονωτικό κάλυμμα 

- Την αντικραδασμική βάση 

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή µορφή και τις 

διαστάσεις του ζεύγους. 

Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο. 

 

5.4.2 Γεννήτρια 

 

Τύπος γεννήτριας 

Η κίνηση της γεννήτριας εξασφαλίζεται από τον συζευγµένο µε αυτή πετρελαιοκινητήρα, µε 

τον οποίο θα αποτελεί ενιαίο σύνολο πάνω σε ενιαία βάση. 

Η συνήθης λειτουργία του ζεύγους θα είναι αυτόµατη. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας της γεννήτριας θα είναι όπως παρακάτω. 

 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Η ονοµαστική τάση λειτουργίας της γεννήτριας θα είναι τριφασική 220/380 V, θα µπορεί 

όµως να αποδώσει συνεχώς και χωρίς ανωµαλίες τάση µέχρι ±5% της ονοµαστικής. 

 

Η συχνότητα του παραγόµενου ρεύµατος θα είναι 50 Hz. 

 

Η γεννήτρια θα έχει σταθερό αριθµό στροφών, ώστε να παραµένει σταθερή η συχνότητα 

του ρεύµατος. Ο αριθµός στροφών θα είναι το που 1500 ανά λεπτό. 

 

Ο βαθµός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονοµαστική τάση και συχνότητα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτεροι. Ειδικά ο βαθµός απόδοσης δεν πρέπει να είναι 
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κατώτερος του 0.85 και ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του 0.80 στο ονοµαστικό φορτίο της 

γεννήτριας. 

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθµός απόδοσης 

και ο συντελεστής ισχύος για 100%, 75% και 50% του ονοµαστικού φορτίου. 

 

Η µόνωση τής γεννήτριας πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία µε πλήρες 

φορτίο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και µε επιτρεποµένη ανύψωση θερµοκρασίας 

µέχρι 80 °C. 

Η γεννήτρια πρέπει να µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε πλήρες φορτίο και χωρίς να 

θερµαίνεται επικίνδυνα ή να δηµιουργείται κίνδυνος ανωµαλίας έτσι, ώστε η ταυτόχρονη 

απόκλιση της τάσης και της συχνότητας να µην υπερβαίνει το ±5% από τις ονοµαστικές 

τιµές τους. 

Οι γεννήτριες των αντλιοστασίων Γ1 και Γ2 θα είναι προστασίας ΙΡ 65 κατάλληλες για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο πλησίον παραθαλάσσιας περιοχής, ενώ η γεννήτρια του Γ3 

θα είναι εντός του οικίσκου, προστασίας ΙΡ 55, με ηχομονωτικό κάλυμμα. 

 

Χαρακτηριστικά κατασκευής 

Η γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε τα απαιτούµενα ακροκιβώτια για τη σύνδεση των 

καλωδίων αναχώρησης. 

Η γεννήτρια θα είναι αερόψυκτη, ψυχόµενη µε ανεµιστήρα προσαρµοσµένο στον άξονά της. 

Η γεννήτρια θα διαθέτει όργανα ανίχνευσης της θερµοκρασίας τυλιγµάτων (θερµικά), που µε 

τη βοήθεια ηλεκτρονόµου, τοποθετηµένου στον πίνακα ελέγχου, να διακόπτεται αυτόµατα η 

λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρµανσης. 

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει 

στιβαρούς κρίκους ανύψωσης, ενώ ο άξονας από ειδικό χάλυβα. 

Ολα τα περιστρεφόµενα µέρη της γεννήτριας θα είναι χωριστά, στατικά και δυναµικά 

ζυγοσταθµισµένα, το πλήρες δε συγκρότηµα θα είναι επίσης ζυγοσταθµισµένο µε µεγάλη 

ακρίβεια. 

 

5.4.3  Πετρελαιοκινητήρας 

 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι τύπου L, τετράχρονος, υδρόψυκτος ή αερόψυκτος, 

ελαιολίπαντος. Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα θα είναι όπως 

παρακάτω. 

Το καύσιµο του πετρελαιοκινητήρα θα είναι πετρέλαιο DIESEL, για µηχανές εσωτερικής 

καύσης. 

Η ονοµαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 15% ανώτερη από τη µέγιστη απαιτούµενη ισχύ 

στον άξονα της γεννήτριας. 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθµό στροφών µε τη γεννήτρια. 

Ο βαθµός απόδοσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος. 

Ειδικά ο βαθµός απόδοσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 0.80 στο ονοµαστικό φορτίο 

του κινητήρα. 

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθµός απόδοσης 

για 100%, 75% και 50% του ονοµαστικού φορτίου. 

 

Η εκκίνηση θα γίνεται µε ηλεκτρική µίζα τροφοδοτούµενη από κατάλληλο συσσωρευτή. Ο 

έλεγχος της εκκίνησης εξασφαλίζεται µέσω µεταγωγικού διακόπτη στον πίνακα 

αυτοµατισµού. 

Η συνήθης λειτουργία του ζεύγους είναι αυτόµατη. 

Τόσο ο πετρελαιοκινητήρας, όσο και η διάταξη εκκίνησης αυτού, πρέπει να είναι κατάλληλα 

ώστε να εκτελούν 4 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα. 
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Η µόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία µε πλήρες φορτίο 

σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και µε επιτρεποµένη ανύψωση θερµοκρασίας µέχρι 

80 °C. 

Ο πετρελαιοκινητήρας πρέπει να µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε πλήρες φορτίο και χωρίς 

να θερµαίνεται επικίνδυνα ή να δηµιουργείται κίνδυνος ανωµαλίας. 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει τα απαραίτητα όργανα ελέγχου θερµοκρασίας λαδιού και 

νερού ψύξεως, καθώς και πιέσεως λαδιού. 

Τα όργανα αυτά θα παρέχουν σηµάνσεις στον πίνακα ελέγχου του ζεύγους. 

 

Χαρακτηριστικά κατασκευής 

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοχάλυβα εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει στιβαρούς 

κρίκους ανύψωσης. 

Ο στροφαλοφόρος άξονας θα είναι από ειδικό χάλυβα. 

Ολα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα θα είναι χωριστά, στατικά και δυναµικά 

ζυγοσταθµισµένα, το πλήρες δε συγκρότηµα θα είναι επίσης ζυγοσταθµισµένο µε µεγάλη 

ακρίβεια. 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Βοηθητικές εγκαταστάσεις Η/Ζ  

 

Δεξαµενή πετρελαίου 

Για την αποθήκευση του απαραίτητου πετρελαίου DIESEL για τη λειτουργία του Η/Ζ, θα 

υπάρχει δεξαµενή, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια λειτουργίας του 

ζεύγους υπό πλήρες φορτίο για 2 ηµέρες (48 ώρες). 

Η δεξαµενή στα Γ1 και Γ2 είναι ενσωματωμένη στα Η/Ζ. 

Η δεξαµενή στο Γ3 τοποθετείται σε υπερυψωµένη θέση σε σχέση µε το ζεύγος, θα 

κατασκευασθεί δε από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2.5 χλστ. σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές των σωληνώσεων και των σιδηρών κατασκευών του αντλιοστασίου. 

 

Αερισµός-Εξαερισµός 

Για την είσοδο και έξοδο αέρα από το χώρο του ζεύγους, θα προβλεφθούν κατάλληλα και 

επαρκή ανοίγµατα µε περσίδες. 

 

Βάση θεµελίωσης 

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί επί ειδικής αντικραδασµικής βάσης από κατάλληλο ελαστικό υλικό, 

για την απόσβεση των κραδασµών και ταλαντώσεων. 

 

Εξοδος καυσαερίων 

Η έξοδος των καυσαερίων του πετρελαιοκινητήρα γίνεται µε κατάλληλη χαλύβδινη 

καπνοδόχο, η οποία εξέχει επαρκώς πάνω από το δώµα του κτιρίου και στο ανώτερο 

σηµείο της φέρει ειδικό καπέλο διευκόλυνσης της εξαγωγής των καυσαερίων και 

παρεµπόδισης της εισόδου βροχής. 

Στην έξοδο των καυσαερίων θα προσαρµοστεί κατάλληλος ηχοαποσβεστήρας (σιγαστήρας) 

για τη µείωση του θορύβου λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα είναι της 

εγκρίσεως του κατασκευαστή του ζεύγους. 

 

5.5. Δοκιμές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 

 

 56 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5.5.1 Γενικά 

 

Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων ως και μετά την αποπεράτωση αυτών, θα 

εκτελεσθούν παρουσία της Υπηρεσίας Επιβλέψεως οι εξής δοκιμές, θα συντάσσονται δε και 

τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Τις δοκιμές, αυτές υποχρεούυται ο Εργολάβος οπως επαναλάβη και ενώπιον της αρμοδίας 

Επιτροπής Παραλαβής, εφ’όσον αυτό ήθελε ζητηθή απο αυτήν. 

 

5.5.2 Δοκιμές μονώσεων 

 

Δοκιμή της αντοχής των μονώσεων σε διάσπαση : Οι μονώσεις πρέπει να αντέχουν σε τάση 

δοκιμής 500 βόλτ επι ενα λεπτό της ώρας μεταξύ αγωγών. 

Δοκιμή της αντιστάσεως μονώσεως της εγκαταστάσεως δια ωμομετρήσεως και καταρτισμού 

πρέπει να αναγράφωνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων τόσον δια τα βραχυκυκλωμένα ή 

παρεμβεβλημένα σημεία καταναλώσεως (ρευματοδόται κλπ.) με ανοικτούς τους διακόπτες 

οσον και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά με κλειστους τους αντίστοιχους διακόπτες. 

Η αντίσταση μονώσεως κάθε τμήματος της εγκαταστάσεως περιλαμβανομένου μεταξύ δύο 

διαδοχικών ασφαλειών ή ευρισκομένου μετά την τελευταίαν ασφάλειαν, δεον να είναι εναντι 

της γής τουλάχιστον 250000 Ω. 

Αι αυταί ως άνω αντιστάσεις μονώσεως ισχύουν και μεταξύ αγωγών επίσης δε διά τα 

μονίμους ή κινητάς συσκευάς τας συνδεδεμένας επι των διοχετεύσεων. 

Δοκιμή λειτουργίας 

Εαν οταν γίνη αυτή η δοκιμή το ηλεκτρικόν δίκτυον ευρίσκεται υπο τάση θα γίνη έλεγχος 

λειτουργίας των τμημάτων της εγκαταστάσεως και των συσκευών καταναλώσεως. 

Εαν η εγκατάταση δεν είναι συνδεδεμένη ακόμη με το δίκτυον παροχής ρεύματος, τότε ο 

ελεγχος θα γίνει αφού συνδεθή το ωμόμετρο στους γενικούς κόμβους της εγκαταστάσεως 

και προσωρινά βραχυκυκλωθούν τα ελεγχόμενα σημεία καταναλώσεως. 

 

5.5.3 Ελεγχος πτώσεως τάσεως 

 

Ο έλεγχος πτώσεως τάσεως θα λάβη χώραν οταν η εγκατάσταση ευρίσκεται υπο τάση και 

έχει εγκατεστημένες τις συσκευές καταναλώσεως (λυχνίες, κινητήρες κλπ.) Η πτώση τάσεως 

θα μετρηθή κατά την στιγμή του πλήρους φορτίου δια βολτομέτρου και αφ’ετέρου εις το 

δυσμενέστερον σημείον της εγκαταστάσεως απο απόψεως πτώσεως τάσεως. 

Το εκατονταπλάσιον των δύο μετρήσεων, διαιρούμενον δια της μετρηθείσης εις τους 

γενικούς κόμβους τάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνη τον αριθμόν τρία (3) για το δίκτυο 

φωτισμού και πέντε (5) για το δίκτυο κινήσεως. 

 

5.6. Δοκιμές εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού  
 

5.6.1 Δοκιμές της αντίστασης μόνωσης 

 

Οι δοκιμές της αντιστάσεως μονώσεως θα εκτελούνται τμηματικά με τη βοήθεια συνεχούς 

ρεύματος τάσεως τουλάχιστον ίσης με την τάση λειτουργίας του κυκλώματος. Ο αρνητικός 

πόλος της πηγής του συνεχούς ρεύματος θα συνδέεται με τη γραμμή που ελέγχεται. 

Η αντίσταση της μονώσεως θα πρέπει να έχει τιμές μεγαλύτερες απο: 

(α) 250,000 ΟΗΜ για τάση λειτουργίας μέχρι 250 V. 

(β) 500,000 ΟΗΜ για τάση λειτουργίας πάνω από 250 V. 

 

5.6.2 Δοκιμές λειτουργίας 

Οι δοκιμές λειτουργίας όλων των τμημάτων της εγκαταστάσεως θα γίνει με τάση ίση με την 

τάση λειτουργίας των κυκλωμάτων. 
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5.6.3 Μέτρηση αντίστασης γείωσης 

 

Η μέτρηση αντιστάσεως γειώσεως της εγκαταστάσεως θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 48 

ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

 

5.7. Ανταλλακτικά  
 

5.7.1 Γενικά 

 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια των ανταλλακτικών για το μηχανολογικό 

εξοπλισμό που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος. 

 

5.7.2 Σχετικές προδιαγραφές 

 

Οι αντίστοιχες προδιαγραφές των κυριοτέρων μερών του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού για τα οποία απαιτούνται ανταλλακτικά. 

 

5.7.3 Στοιχεία προς υποβολή 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πίνακα 

προσφερομένων ανταλλακτικών που θα παραληφθούν από την Υπηρεσία με την οριστική 

παραλαβή του έργου. Η Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του 

έργου θα οριστικοποιήσει τον παραπάνω πίνακα και θα αποδεχθεί το σύνολο ή μέρος του. 

Το σύνολο του ΗΛΜ εξοπλισμού διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. 

Τον ειδικό εξοπλισμό που δεν βρίσκεται σε επάρκεια στην Ελληνική αγορά. 

Τον κοινό εξοπλισμό που βρίσκεται σε ικανοποιητική επάρκεια στην Ελληνική αγορά.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ανταλλακτικά για εκείνο το μέρος του ειδικού ΗΛΜ 

εξοπλισμού που η (ενδεχόμενη) έλλειψή του θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες ή 

διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

Για το σκοπό αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα προβλέψουν σε ότι αφορά την ύπαρξη των 

απαραιτήτων ανταλλακτικών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής του ΗΛΜ εξοπλισμού. 

 

5.7.4 Ανταλλακτικά 

 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια από τα ίδια υλικά και με τις 

ίδιες διαστάσεις και ανοχές όπως και τα πρωτότυπα. Πρέπει να είναι καινούργια, 

αχρησιμοποίητα και πλήρως ανταλλάξιμα με τα τμήματα που πρόκειται να αντικαταστήσουν 

και πρέπει να έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και να έχουν την κατάλληλη 

συσκευασία ώστε να αντέχουν σε αποθήκευση μεγάλης διάρκειας κάτω από τις 

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο  εργασίας. 

Κάθε ανταλλακτικό πρέπει να έχει καθαρά σημειωμένη, πάνω στην συσκευασία ή σε ειδική 

ετικέττα, την περιγραφή και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Οταν στο ίδιο κιβώτιο ή 

άλλου είδους συσκευασία υπάρχουν περισσότερα από ένα ανταλλακτικά πρέπει να υπάρχει 

στο εξωτερικό του κιβωτίου ή του πακέττου μια γενική περιγραφή του περιεχομένου του και 

στο εσωτερικό του λεπτομερής κατάλογος. 

Τα κιβώτια, δοχεία ή άλλα πακέτα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα και αριθμημένα με κάποιο 

εγκεκριμένο τρόπο για λόγους αναγνώρισης. Τα κιβώτια, δοχεία ή άλλου είδους 

συσκευασίες πρέπει να έχουν σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα και 

ξανακλείσιμό τους. 
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ΤΠ-6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

6.1 Διάταξη μέτρησης στάθμης λυμάτων  
 

Για την ένδειξη της στάθµης του νερού στο θάλαµο αναρρόφησης και για τη προστασία από 

λειτουργία των αντλιών χωρίς νερό, προβλέπεται η τοποθέτηση της παρακάτω διάταξης 

ελέγχου στάθµης: 

Στο φρεάτιο αναρρόφησης τοποθετούνται πιεζοηλεκτρικά σταθμήμετρα και ως εφεδρεία 

φλωτεροδιακόπτες υδραργύρου, µεγάλης ακριβείας, µε σύστηµα µετατροπής στης στάθµης 

σε ηλεκτρικό σήµα. Το σήµα αυτό δρα πάνω στο όργανο περιοχής ενδείξεως µε µ.Σ.Υ. και 

στα όργανα ελέγχου λειτουργίας των αντλιών και σηµάνσεως σταθµών.  

 

6.2. Σύστημα πυρανίχνευσης 

 
6.2.1   Ανιχνευτές καπνού τύπου καπνού - ιονισµού 

 

Οι ανιχνευτές αυτοί θα ανιχνεύουν τα προϊόντα καύσης (ορατά ή µη ορατά) οιουδήποτε 

καιγόµενου υλικού. 

Η ισχύς της ραδιενεργού πηγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2ΜCΙ. 

Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη για την προσαρµογή στις 

ανάγκες των διαφόρων προστατευόµενων χώρων. Η ρύθµιση αυτή δεν θα απαιτεί τη χρήση 

ειδικών οργάνων.Η υποστήριξη των πρανών των εκσκαφών υπαίθριων έργων προβλέπεται 

να γίνεται, στα μεν βραχώδη ορύγματα με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης στις παρειές 

αυτών και τοποθέτηση πλέγματος για τη προστασία από πτώσεις μικρών σχετικά λίθων, στα 

δε εδάφη με ξυλοζεύγματα. 

Στην αντιστήριξη με τα ξυλοζεύγματα η επαφή με τις παρειές γίνεται με ξυλεία και στήριξη με 

διαμήκεις δοκούς 10x10 cm και με εγκάρσιες ξύλινες αντιρίδες ή με μεταλλικές κοχλιωτές 

αντιρίδες.  

Τα ανοιχτά ορύγματα θα περιφράσσονται με ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα, για την 

πρόληψη ατυχημάτων και στα χείλη αυτών θα πρέπει να κατασκευάζονται μικρού ύψους 

φράγματα, ικανά να συγκρατήσουν λίθους και χώματα που τυχόν παρασυρόμενα είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα στους εντός των ορυγμάτων εργαζομένους. 

 

Σε περιπτώσεις όπου τα ανοιχτά ορύγματα εκτείνονται σε ικανό μήκος, ο Ανάδοχος οφείλει 

να κατασκευάζει προσωρινές πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των 

δύο παρειών. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την υποστήριξη των εκσκαφών. 

Παράλειψη ή καθυστέρηση της Υπηρεσίας να δώσει εντολές ή να εγκρίνει μελέτες δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ώστε οι εργασίες 

εκσκαφής να εκτελούνται με ασφάλεια. Ο Ανάδοχος, σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα 

ενεργεί αμέσως για την τοποθέτηση των απαραιτήτων μέσων υποστήριξης και θα υποβάλει 

εκ των υστέρων χωρίς καθυστέρηση τα σχετικά σχέδια για έγκριση, μαζί με τις εκτιμήσεις 

του. 

Σαφώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε αναφορά των Συμβατικών Τευχών σχετική με τα μέσα 

υποστήριξης των εκσκαφών δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών υπαίθριων και υπόγειων 

εκσκαφών ή από την αστική και ποινική ευθύνη για βλάβη ή θάνατο προσώπων ή για ζημιές 

σε ιδιοκτησίες. 

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι εξελιγµένου βιοµηχανικού τύπου και να είναι εγκεκριµένος 

για το σκοπό αυτό από αρµόδιο ξένο οργανισµό. 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 

 

 59 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο θάλαµος µέτρησης θα είναι αποσυναρµολογούµενος για τον εύκολο περιοδικό καθαρισµό 

του ανιχνευτή, ώστε να µην απαιτείται η αποστολή του ανιχνευτή στο εργοστάσιο 

κατασκευής για την εργασία αυτή. Ολα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα του ανιχνευτή θα 

προστατεύονται µε στεγανό περίβληµα ώστε να µη λερώνονται από σκόνες, υγρασία ή 

διαβρωτικό περιβάλλον. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να µην επηρεάζεται από οριζόντια ρεύµατα 

αέρος ταχύτητας µέχρι 10Μ/8ΕΟ. 

Η βάση του ανιχνευτή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στην οροφή. Θα φέρει 

ενσωµατωµένη φωτοδίοδο ενδεικτική λυχνία που θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής διεγείρεται, 

καθώς και ηλεκτρονικό κύκλωµα βοηθητικής εντολής για τη διαβίβαση ανεξάρτητου σήµατος 

προς αποµακρυσµένο φωτεινό επαναλήπτη µε λυχνία πυρακτώσεως ισχύος τουλάχιστον 

3\Λ/. 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η οµαδοποίηση των ατοµικών επαναλήψεων πολλών 

ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη χωρίς αλληλεπιδράσεις. 

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να έχει διάταξη ασφαλείας ώστε η αφαίρεσή του από τη βάση του 

να προκαλεί ιδιαίτερο σήµα βλάβης στον πίνακα ελέγχου. 

 

6.2.2 Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς 

 

Ο θερµοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς θα ανιχνεύει πυρκαγιές που εξελίσσονται µε ταχύ 

ρυθµό ενεργοποιούµενος στις απότοµες ανόδους της θερµοκρασίας µε ταχύτητα 10°Ο ανά 

λεπτό. 

Θα ανιχνεύει επίσης την απόλυτη άνοδο της θερµοκρασίας και θα φθάνει σε κατάσταση 

συναγερµού όταν η θερµοκρασία ανέλθει στους 58° (ή στους 88Ό). 

Ο ανιχνευτής θα έχει εγκρίσεις από ειδικούς οργανισµούς της χώρας κατασκευής του. 

 

6.2.3 Σειρήνα συναγερμού  

 

Η σειρήνα συναγερµού θα είναι ανθυγρού τύπου, κατάλληλης για λειτουργία σε 

εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V ή 24 V συνεχές. 

 

6.3. Σύστημα αυτοματισμού 
 

6.3.1 Γενικά  

 

Στις επεκτάσεις των υφιστάμενων αντλιοστασίων θα γίνει υποχρεωτικά επέκταση του 

υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη 

λειτουργία των αντλιοστασίων. Στα νέα αντλιοστάσια το σύστημα θα είναι ενδεικτικού τύπου 

και φιλοσοφίας ιδίου με των υφιστάμενων αντλιοστασίων, για να εξασφαλίζεται η σωστή 

επικοινωνία μεταξύ των αντλιοστασίων και του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. 

 

6.3.2 Πίνακας αυτοματισμού  

 

Ο πίνακας αυτοµατισµού θα είναι µεταλλικός τύπου πεδίου ή ερµαρίου, µε αρκετά µεγάλες 

διαστάσεις, κατασκευασµένος από σιδηρογωνιές και χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 2 

χλστ., κλειστός από όλες τις πλευρές, αλλά µε δυνατότητα εύκολης επισκέψεως του 

εσωτερικού του µε κατάλληλη πόρτα µπροστά. 

Ο πίνακας αυτοµατισµού θα περιέχει τη βασική λογική µονάδα, που θα επιτελεί τις διάφορες 

λειτουργίες που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. Η µονάδα αυτή θα είναι 

ηλεκτρονική, προγραµµατιζόµενη (PLC), αποτελούµενη από περισσότερα ανεξάρτητα 

εναλλάξιµα στοιχεία (Modules). 
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Η λογική αυτή µονάδα, που αποτελεί το βασικό στοιχείο του συστήµατος αυτοµατισµού, 

πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος να έχει 

αντιπροσωπεία µε ισχυρή υποστήριξη στην Ελλάδα (service, ανταλλακτικά κλπ.). 

Εκτός από τα βασικά κυκλώµατα αυτοµατισµού, ο πίνακας ελέγχου θα περιέχει και όλα τα 

όργανα ενδείξεως, τις λυχνίες σηµάνσεως, τα πλήκτρα χειρισµού, τους µεταγωγικούς 

διακόπτες, το σύστηµα τροφοδοτήσεως, τη σειρήνα, το σύστηµα ελέγχου καλής λειτουργίας 

λυχνιών και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του 

συστήµατος αυτοµατισµού, όπως καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή και να εκτελούνται οι 

λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή. 

Η τοποθέτηση των οργάνων ενδείξεως, λυχνιών και διακοπτών στην όψη του πίνακα θα 

γίνει κατά τρόπο ώστε να διαχωρίζονται σαφώς οι γενικές σηµάνσεις του αντλιοστασίου και 

οι σηµάνσεις, µετρήσεις, διακόπτες κ.λ.π. κάθε µιας εγκατάστασης χωριστά. 

Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει µία 

πινακίδα που θα γράφει µε ανάγλυφα γράµµατα σε Ελληνική γλώσσα τον προορισµό ή την 

ένδειξη του αντίστοιχου οργάνου. 

Oλες οι φωτεινές σηµάνσεις ανωµαλίας θα είναι διακεκοµµένες. 

Οι ηχητικές σηµάνσεις θα µπορούν να διακόπτονται µε ένα πλήκτρο ενώ ταυτόχρονα θα 

παραµένει η οπτική σήµανση µέχρι να επισκευασθεί η ανωµαλία αλλά θα µετατρέπεται από 

διακεκοµµένη σε συνεχή. 

Ολες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοµατισµού µε τις οποίες προβλέπεται η 

σύνδεση των εξωτερικών οργάνων (ηλεκτροδίων κλπ.) θα καταλήγουν σε αριθµηµένους 

ακροδέκτες, που θα επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισµό της συνδέσεως. 

Τα συστήµατα του πίνακα πρέπει επίσης να είναι προστατευµένα από παρασιτικές αιχµές 

τάσης που µπορεί να εµφανιστούν στο δίκτυο τροφοδότησης. Επίσης θα προβλέπεται 

προστατευτική αντικεραυνική διάταξη. 

Μαζί µε τον πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσµολογίας, θα παραδοθεί και αναλυτικός 

κατάλογος των υλικών που περιλαµβάνει (είδος, τύπος, µέγεθος, οίκος κατασκευής κ.λ.π.), 

ώστε να διευκολυνθεί το έργο της συντήρησης από πλευράς εξεύρεσης ανταλλακτικών. 
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ΤΠ-7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

7.1.  Περιγραφή μηχανήματος 
 

Το κέλυφος του μηχανήματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για 

εξωτερική χρήση, ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως πολυαιθυλένιο, PVC ή 

ανοξείδωτη λαμαρίνα. 

Εσωτερικά του κελύφους θα τοποθετηθούν τα χημικά φίλτρα σε μορφή κόκκων σε διάφορες 

στρώσεις ανάλογα με τις συγκεντρώσεις και τον τύπο των αέριων ρύπων, η δε τοποθέτησή 

τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των 

χημικών φίλτρων θα πρέπει να είναι εύκολη και να μπορεί να πραγματοποιείται από μη 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

Τα χημικά φίλτρα θα είναι μίγμα ενεργού άνθρακα κι ενεργής αλουμίνας εμποτισμένο σε 

καυστικά χημικά (ελάχιστη συγκέντρωση καυστικών χημικών 12%) και θα τοποθετούνται 

χύδην εντός των συστημάτων. Τα χημικά φίλτρα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

 Είναι άκαυστα (UL Class 1 ή 2)                                          

 Είναι μη τοξικά                                                                          

 Εύκολα απορρίπτομε (Ladfill disposable) 

 Δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων και βακτηριδίων 

 Αντέχουν σε σχετική υγρασία από 10 έως 95% 

 Αντέχουν σε θερμοκρασίες από -10
ο
C έως 60

 ο
C 

 Διαθέτουν δείκτη κορεσμού 

 Η κατασκευή τους πληρεί τα Standards ISO 9001/2000 

 

Τα κλείστρα – εντατήρες είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Δεν γίνονται δεκτά συστήματα τύπου πλυντηρίδων (scrubber) και συστήματα masking, τα 

οποία επικαλύπτουν τις οσμές ή αρωματίζουν τους χώρους του δύσοσμου αέρα. 

Εσωτερικά του κελύφους και πλησίον του στομίου εισόδου αέρα θα υπάρχει κατάλληλη 

διάταξη συγκράτησης της υγρασίας, ενώ θα διαθέτει σύστημα αποστράγγισης των 

συμπυκνωμάτων. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει ανεμιστήρα αντιοξειδωτικού τύπου παροχής 110 m3/h με 

κατάλληλο ανοξείδωτο ή πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα του ηλεκτροκινητήρα του. Ο 

ανεμιστήρας θα διαθέτει  damper για τη ρύθμιση της παροχής του. 

Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η προμήθεια σωλήνων PCV Φ110 που θα συνδέουν τον 

υγρό θάλαμο του κάθε αντλιοστασίου με το σύστημα απόσμησης, καθώς και οι εργασίες 

τοποθέτησης του συστήματος, ανοίγματος οπής στο αντλιοστάσιο και σύνδεσης με το 

σύστημα, καθώς και οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες. 

 
Πύλος  26/04/2018 

Ο συντάξας ως προς την 
επικαιροποίηση μόνο 
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