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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. 

ΠΥΛΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ανέγερσης 

Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Πύλου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 

 

Οι εγκαταστάσεις μελετήθηκαν και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Ελληνικούς Κανονισμούς, τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, τους Κανονισμούς των Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα, για όσα σημεία 

δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. 

 

Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

-  Τις εγκαταστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του παιδικου – 

βρεφονηπιακού σταθμού. 

-   Τις απαιτήσεις του κάθε χώρου. 

-   Τις βασικές αρχές σχεδιασμού (σύστημα) κάθε εγκατάστασης. 

-   Τα μηχανήματα και τις συσκευές τους και τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων. 

 

Για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του κτιρίου προτείνονται οι παρακάτω 

εγκαταστάσεις: 

• Εγκατάσταση Ύδρευσης 

• Εγκατάσταση Αποχέτευσης 

• Εγκατάσταση Κλιματισμού-Θέρμανσης – Αερισμού 

• Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων   

• Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων : τηλ – data, μεγάφωνων, κεντρικής κεραίας ασφάλειας. 

•  Αντικεραυνική Προστασία – Γειώσεις 

• Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

• Εγκατάσταση Υδραυλικού Ανελκυστήρα 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

 

2.1. Βιβλιογραφία. 

 
Για την εκπόνηση της μελέτης ύδρευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 

α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού 

νερού." 

β) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 

γ) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 

2.2. Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης. 
 

Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου περιλαμβάνει τα δίκτυα διανομής κρύου και ζεστού 

νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα είδη υγιεινής. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε 

επιμέλεια σύμφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. Οι εργασίες δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν 

την αντοχή των οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου και ιδιαίτερα του φέροντος οργανισμού. 

Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα ελεγχθούν ώστε να 

εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφανείας. Στην αρχή κάθε κλάδου θα 

τοποθετείται κεντρική δικλείδα για την απομόνωση του σε περιπτώσεις συντήρησης, 

επισκευών κ.λ.π.  

 

Η υδροδότηση του κτιρίου προβλέπεται να γίνει από το δίκτυο της περιοχής και με έναν 

υδρομετρητή διατομής DN40 ικανής να καλύψει τις ανάγκες σε νερό χρήσης. 

Το δίκτυο αρχίζει από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου και φθάνει μέχρι τις καταναλώσεις. 

Επί της ρυμοτομικής γραμμής θα τοποθετηθεί ο μετρητής καθώς και ο γενικός διακόπτης 

μέσα σε φρεάτιο κατάλληλων διαστάσεων. Ο αγωγός υδροδότησης του κτιρίου θα 

κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου ο οποίος θα καταλήγει στον κεντρικό 

συλλέκτη ύδρευσης ο οποίος θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο σύμφωνα με τα σχέδια και 

θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση μέχρι 16 atm.    

 

Το εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού αρχίζει από τον κεντρικό συλλέκτη κρύου νερού μέσα 

στο λεβητοστάσιο και καταλήγει στους υδραυλικούς υποδοχείς, και την πλήρωση των 

δικτύων κλιματισμού. Τονίζεται ότι πριν το συλλέκτη προβλέπεται βάνα απομόνωσης 

σφαιρικού τύπου, φίλτρο νερού και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

 

Το κύριο δίκτυο θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου. Η διανομή στους 

υδραυλικούς υποδοχείς γίνεται με πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE, 

που οδεύουν ενδοδαπέδια μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE. Οι σωλήνες 

αυτοί οδεύουν εντός του δαπέδου και ξεκινούν από τους αντίστοιχους συλλέκτες κρύου –

ζεστού νερού που τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία όπως φαίνεται στα αντίστοιχα 

σχέδια. Στην κεντρική τροφοδοσία του κάθε συλλέκτη θα τοποθετηθεί βάνα απομόνωσης.  

 

Οι σωλήνες εκτός του κτιρίου οδεύουν μέσα στο έδαφος. Οι μη εγκιβωτισμένοι σε 

σκυρόδεμα σωλήνες θα προστατευτούν με επάλειψη ασφαλτικού μίγματος. 

Οι σωλήνες εντός του κτιρίου οδεύουν είτε εντοιχισμένοι, είτε εντός του κενού της στέγης.  

Στις διελεύσεις τοίχων και δαπέδων, οι σωλήνες νερού θα προστατεύονται μέσα σε 

πλαστικό σωλήνα σπιράλ . 

 

Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με το δίκτυο θα γίνει με διακόπτες τύπου 

"καμπάνας" ή γωνιακούς και με σωλήνα "σπιράλ χρωμέ". Για τα WC προβλέπονται 
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καζανάκια χαμηλής πίεσης από υαλώδη πορσελάνη. Για τους νιπτήρες των WC και για τους 

νεροχύτες προβλέπονται μπαταρίες αναμεικτικές. 

Πριν από κάθε κρουνό, αναμικτήρα και γενικά πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα, θα 

τοποθετηθεί διακόπτης. 

  

Για την παρασκευή του ζεστού νερού στoυς χώρους που απαιτείται προβλέπεται η 

εγκατάσταση κεντρικού boiler διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 500lt. Ο όγκος του boiler 

καλύπτει την μέγιστη δυνατή απαίτηση της εγκατάστασης. Το boiler θα τροφοδοτείται με 

κρύο νερό, μέσω βαλβίδας αντεπιστροφής, όπως φαίνεται στα σχέδια (διάγραμμα 

ύδρευσης). Η θέση του και η θέση των λοιπών στοιχείων της εγκατάστασης φαίνεται στα 

σχέδια κατόψεων. 

 

Από τον κεντρικό συλλέκτη ζεστού νερού θα υδροδοτούνται οι τοπικοί συλλέκτες, και στη 

συνέχεια, µε ανεξάρτητους κλάδους όλοι οι υποδοχείς για τους οποίους απαιτείται ζεστό 

νερό. Το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού θα είναι μονωμένο. Για την αποφυγή σπατάλης 

νερού, αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών σε ζεστό νερό, προβλέπεται για το 

κύριο δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού και εγκατάσταση δικτύου ανακυκλοφορίας. Το 

δίκτυο ανακυκλοφορίας θα είναι και αυτό μονωμένο. Από τον πιο αποµακρυσµένο κλάδο 

ζεστού νερού, θα ξεκινά δίκτυο ανακυκλοφορίας που θα καταλήγει επίσης στο λεβητοστάσιο 

όπου είναι τοποθετημένο το μπόιλερ. Για τη ανακυκλοφορία το ζεστού νερού θα 

τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο κυκλοφορητής παροχής 2.0m3/h και μανομετρικού 2.0mYΣ.  

 

Οι σωλήνες ζεστού νερού χρήσεως θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με 

προκατασκευασμένα κοχύλια από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής 

τύπου Armaflex, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Θα μονωθούν επίσης και όλα 

τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως κλπ.,  με πλάκες από το ίδιο υλικό, πάχους 9mm ή με 

ειδική αυτοκόλλητη ταινία σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί μόνωση του ίδιου 

πάχους. 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής και δε θα διακόπτεται ούτε στις θέσεις, όπου 

τα δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών κλπ., θα προστατεύονται δε στα σημεία αυτά 

καθώς και στα σημεία στηρίξεως ή αναρτήσεως των σωλήνων με την παρεμβολή τμήματος 

μονωτικού υλικού αυξημένης μηχανικής αντοχής. 

 

Η θερμοκρασία του παραγόμενου νερού σε κάποιους χώρους θα είναι 40ο C, για την 

αποφυγή εγκαυμάτων. Για την επίτευξη της παραπάνω επιθυμητής θερμοκρασίας θα 

χρησιμοποιηθούν θερμοστατικές βαλβίδες, οι οποίες θα συνδεθούν στους συλλέκτες 

ύδρευσης στους χώρους υγιεινής. 

 

Προβλέπεται εξαερισμός του δικτύου κρύου νερού με την τοποθέτηση αυτόματων 

εξαεριστικών στο ανώτερο  σημείο του και εκκένωση του με τη πρόβλεψη κρουνού 

εκκένωσης στο κεντρικό συλλέκτη ύδρευσης 

 

Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη άριστης ποιότητας δηλαδή από 

κεραμικό υλικό υψηλής ποιότητας όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 2.4 του Εθνικού 

Ελληνικού Προτύπου αρ. N.H.S. 3-1970 και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. Οι συνδέσεις των 

ειδών υγιεινής θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2411/86. Όλοι οι υδραυλικοί 

υποδοχείς, θα έχουν διακόπτες απομονώσεως της παροχή, σφαιρικού τύπου (ΒΑLL 

VALVES) µε πεταλούδα, ευθείς ή γωνιακούς κατά περίπτωση 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 

 

3.1. Βιβλιογραφία. 

 
Για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 

α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις." 

β) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 

3.2. Συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης αποχέτευσης. 

 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων θα περιλαμβάνει τα οριζόντια και κατακόρυφα 

τμήματα, τα σιφώνια και σχάρες δαπέδου, τα φρεάτια, τον μηχανικό σίφωνα 

(μηχανοσίφωνας) και τη σύνδεση με τον τελικό αποδέκτη. 

Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα κατασκευαστούν με πλαστικούς σωλήνες PVC 6atm 

κατά DIN19560 και 8078, ενώ αυτές μέσα στο έδαφος κατά DIN 19534/19532/8061.  

Οι λεκάνες W.C. και οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από εφυαλωμένη πορσελάνη, 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΕ41/ΟΕ2. Οι γούρνες των νεροχυτών θα είναι 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Κάθε υποδοχέας θα φέρει κατάλληλη 

οσμοπαγίδα.  

 

Η αποχέτευση των λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση των των χώρων υγιεινής του 

κτιρίου. 

Αναλυτικά, κάθε υδραυλικός υποδοχέας αποχετεύεται με: 

Λεκάνη: PVC Φ100/6atm. 

Νιπτήρας, ντους: PVC Φ40/6atm. 

Νεροχύτης: PVC Φ40/6atm. 

Σιφώνι δαπέδου: PVC Φ50/6atm. 

Οριζόντιο δίκτυο: PVC/6atm. 

Δίκτυο αερισμού: PVC/6atm. 

 

3.2.1 Αποχέτευση υγρών χώρων. 

 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης των ακαθάρτων για το κτίριο θα είναι τελείως ανεξάρτητη από 

αυτήν της απορροής των ομβρίων. 

Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί στεγανό, δηλαδή θα είναι, σε σχέση με τον εσωτερικό 

χώρο του κτιρίου, αεροστεγές. 

 

Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις 

αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης στεγανές και στα αέρια που αναπτύσσονται 

μέσα στις εγκαταστάσεις. Στη βάση κάθε κατακόρυφης στήλης θα υπάρχει τάπα καθαρισμού 

και φρεάτιο. 

Οι γραμμές αποχέτευσης συγκεντρώνουν τα λύματα ομάδας ειδών υγιεινής και οδηγούν τα 

λύματα σε φρεάτια. 

Στο δίκτυο ενώνονται με ειδικά τεμάχια απ' ευθείας οι λεκάνες αποχωρητηρίου και μέσω 

σιφωνιών δαπέδου οι υπόλοιποι υδραυλικοί υποδοχείς. Τα φρεάτια στους εσωτερικούς 

χώρους θα είναι στεγανά, κλειστής ροής, ενώ τα φρεάτια εκτός του κτιρίου θα είναι ανοικτής 

ροής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

Μέσα στους χώρους των ειδών υγιεινής το οριζόντιο τμήμα του δικτύου θα κατασκευαστεί 

από σωλήνες PVC-6atm. Οι σωλήνες θα συγκλίνουν προς τα επίσης πλαστικά σιφώνια 

δαπέδου και από εκεί θα καταλήγουν στα φρεάτια αποχέτευσης απ' ευθείας. 
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Οι οριζόντιες σωληνώσεις του δικτύου (απλής ή πολλαπλής σύνδεσης και συλλεκτήριες), θα 

τοποθετούνται με ομαλή και κατάλληλη κλίση ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη απορροή των 

λυμάτων και να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός του δικτύου. 

Η κλίση των οριζοντίων σωληνώσεων θα είναι σύμφωνη με τα καθαριζόμενα στον Πιν.6: 

Κλίσεις της ΤΟΤΕΕ 2412/86 και δεν υπερβαίνει το 5%.  

Ο μηχανοσίφωνας που θα έχει διάμετρο DN160 ίση με αυτήν του γενικού αποχετευτικού 

αγωγού, θα είναι αυτοκαθοριζόμενος με στόμιο και πώμα για επιθεώρηση και απόφραξη. 

Θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης, μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί ο μηχανοσιφωνας 

και ο οποίος θα συνδεθεί μέσω πλαστικού σωλήνα PVC6atm, με αυτόματη δικλείδα 

αερισμού (μίκα). 

Φρεάτια κλειστού τύπου θα χρησιμοποιούνται στις ενώσεις των οριζοντίων γενικών 

αποχετευτικών αγωγών και στα σημεία αγωγών κατευθύνσεως. Το κάλυμμα των φρεατίων 

βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου, και το βάθος θα εξαρτάται από την μεγαλύτερη 

διάμετρο και κλίση του αποχετευτικού αγωγού που συνδέεται στο φρεάτιο.  

 

Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων θα γίνει μέσω 

του οριζόντιου δικτύου πλαστικών σωλήνων U-PVC κατάλληλων διατομών το οποίο θα 

συνδεθεί μέσω σωληνοσιφώνων προς το δίκτυο αποχετεύσεων ακαθάρτων του κτιρίου. 

 

Ο εξαερισμός του δικτύου αποχέτευσης θα γίνει με κατακόρυφους σωλήνες PVC/6atm που 

θα αερίζουν τα ακραία φρεάτια (παράπλευρος αερισμός) ή θα είναι προέκταση προς τα 

πάνω των στηλών αποχέτευσης (κύριος αερισμός). Οι κατακόρυφες στήλες αερισμού θα 

εξέρχονται επάνω από την οροφή του κτιρίου και θα προστατεύονται από κεφαλή με 

πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου. 

 

3.2.2 Αποχέτευση Λεβητοστασίου  

 
Η αποχέτευση του Λεβητοστασίου γίνεται μέσω σιφωνιού δαπέδου ενσωματωμένο στην 

σχάρα δαπέδου σε δεξαμενή λυμμάτων που βρίσκεται στον χώρο του ισογείου σύμφωνα με 

τα σχέδια.  

 

3.3. Ομβρια. 
 

Τα δίκτυα περιλαμβάνουν τις διατάξεις περισυλλογής νερού από τα δώματα, τους σωλήνες 

καθόδου και τα οριζόντια δίκτυα ομβρίων. Τα δίκτυα θα κατασκευασθούν από σωλήνες PVC 

6atm τύπου και θα οδηγούν τα όμβρια με φυσική ροή στον περιβάλλοντα χώρο. Η 

απομάκρυνση των ομβρίων από τα δώματα του κτιρίου γίνεται με δημιουργία κατάλληλων 

κλίσεων και οδήγησή τους σε σημεία απορροής. Από τα δώματα, τα όμβρια 

απομακρύνονται μέσω δικτύου υδρορροών και κατακόρυφων σωληνώσεων. Τα όμβρια 

ύδατα από τα δώματα του κτιρίου θα συλλέγονται από απορροές στραγγισµού χωρίς 

οσµοπαγίδα. Στην συνέχεια µέσω κατακόρυφων υδρορροών, φρεατίου 25χ25cm στο πόδα 

κάθε υδρορροής και υπογείου οριζοντίου αγωγού από σωλήνες PVC θα αποχετεύονται στο 

ρείθρο των πεζοδρομιών. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. 

 

4.1. Βιβλιογραφία. 
 

Για  την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης Θέρμανσης – Αερισμού - Κλιματισμού 

έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 

1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 

2. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 

3. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 

4. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6. ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 1 «Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών 

χώρων». 

7. ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 2 «Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση 

κτιριακών χώρων». 

8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

9. DIΝ 4701: REGELN FUR DIE ΒΕRΕCΗΝUΝG DES WARMEBEDARFS VON 

GΕΒΑUDΕΝ,1983Τeil 1 UND 2 

10. ASHRAE: FUNTAMENTALS 1993  

REFRIGERATON 1990 

HVAC SYSTEMS ANT EQUIPMENT 1992  

ΗVAC APPLICATIONS 1991 

11. ΑSRHAE GRP 158: COOLING AND HEATING LOAD CALCULATION MANUAL 

 

4.2. Γενικά. 
 

Όλο το κτίριο εκτός από τους χώρους Η/Μ και τις αποθήκες κλιματίζεται, θερμαίνεται ή 

εξαερίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου.  

Για την ψύξη  και τη θέρμανση  του  Παιδικού - Βρεφονηπιακού  Σταθμού  προβλέπεται  

ένας αερόψυκτος ψύκτης ισχύος 97 KW τοποθετημένος στον αύλειο χώρο του 

συγκροτήματος και ένας χαλύβδινος λέβητας ισχύος 100.000 kcal/h τοποθετημένος στο 

χώρο του λεβητοστασίου στο ισόγειο τμήμα του ορόφου. 

Προβλέπεται πλήρης κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση) όλων των κυρίων χώρων (αίθουσες 

απασχόλησης, αίθουσες ύπνου, γραφεία) της τραπεζαρίας, των και των διαδρόμων του 

κτιρίου με fan coils δαπέδου. Για τους χώρους WC-χώρους υγιεινής, χώρο αλλαγής 

βρεφών, χώρο γάλακτος και τα πλυντήρια προβλέπεται θέρμανση με θερμαντικά σώματα 

τύπου panel. 

 

Ο αερισμός των χώρων γίνεται με 4 μονάδες προκλιματισμού τύπου εναλλάκτη αέρα-αέρα, 

τοποθετημένες στο κενό της στέγης πάνω από την οροφή.   

 

Για τη διαστασιολόγηση και τον σχεδιασμό των παραπάνω εγκαταστάσεων 

χρησιμοποιήθηκαν οι κανονισμοί και οι παραδοχές της παραγράφου 4.1 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – 

ΠΡΟΤΥΠΑ) της παρούσας και επιπροσθέτως οι παρακάτω παραδοχές (για Μεθώνη): 

 

α) Συνθήκες περιβάλλοντος : 

ΘΕΡΟΥΣ:  31.5ºC, 65% 

 

ΧΕΙΜΩΝΑ :  2ºC, 84% 

 

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (για συνθήκες στο 1%) 
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β) Συνθήκες εσωτερικών χωρών : 

 

ΘΕΡΟΥΣ: 26ºC, 45% 

 

ΧΕΙΜΩΝΑ: 20 ºC, 40%  

 

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας: θα ληφθούν οι υπολογιζόμενοι από την ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου (Α ζώνη). 

 

4.3. Περιγραφή της εγκατάστασης 
 

4.3.1 Σύστημα κλιματισμού  

 
Για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη και θέρμανση των κύριων χώρων προβλέπεται η 

εγκατάσταση τοπικών κλιματιστικών συσκευών ανεμιστήρα-στοιχείου (Fan Coil Units), 

τύπου δαπέδου ορατής τοποθέτησης με ένα στοιχείο νερού, στο οποίο το χειμώνα 

κυκλοφορεί ζεστό νερό και το καλοκαίρι ψυχρό. 

Ο υπολογισμός των φορτίων θέρμανσης και ψύξης των κύριων χώρων γίνεται με βάση τα 

προβλεπόμενα στις ΤΟΤΕΕ 2423/86 και 2425/86 σε συνδυασμό με στοιχεία από την 

βιβλιογραφία. 

Με βάση τη μελέτη και ανάλογα με τα δεδομένα των χώρων (εμβαδόν, ύψος, 

προσανατολισμός, χρήση, αριθμός ατόμων κ.λ.π.), οι αποδόσεις των κλιματιστικών 

μηχανημάτων ψύξης - θέρμανσης και ο αριθμός τους θα είναι τέτοιος που να καλύπτονται οι 

ανάγκες των χώρων. 

 

Προβλέπεται κεντρικό σύστημα κλιματισμού. Η θέρμανση και ψύξη των χώρων θα γίνεται 

μέσω τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου (fan-coil units) που 

τοποθετούνται στα δάπεδα των διαφόρων χώρων.  

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με δύο βάνες απομονώσεως για το 

στοιχείο νερού, διακόπτη τριών ταχυτήτων, διακόπτη χειμώνα θέρους, καθώς και με 

θερμοστάτη στο ρεύμα ανακυκλοφορίας του αέρα που επενεργεί στον ανεμιστήρα.  

Τα FCU τροφοδοτούνται με θερμό ή ψυχρό νερό, μέσω συλλεκτών τοποθετημένων σε 

κεντρικά σημεία του κτιρίου, από τους συλλέκτες ψύξης – θέρμανσης, που τοποθετούνται 

στο λεβητοστάσιο του κτιρίου.  

Τα FCU θα φέρουν θερμοστάτη χώρου που θα επενεργεί επί της τρίοδης βάννας στην 

προσαγωγή νερού. Θα υπάρχει στραγγαλιστική ρυθμιστική βαλβίδα στο τμήμα  by-pass για 

την εξισορρόπηση της πτώσης πίεσης νερού. 

 

4.3.2 Σύστημα θέρμανσης  

 

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, πλήρως κατασκευασμένη και έτοιμη για κανονική 

λειτουργία, περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, συσκευές, δίκτυα κτλ. Αρχίζει από 

την παροχή  ελαφρού  πετρελαίου στον καυστήρα και τελειώνει στα FCU των κυρίων 

χώρων, τα θερμαντικά σώματα των βοηθητικών χώρων και τα κλειστά δοχεία διαστολής 

κλπ. 

 

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι χαλύβδινα, τύπου panel και θα είναι εφοδιασμένα με τα 

εξής: 

- δύο (2) ρυθμιστικές βαλβίδες Φ-1/2" ή Φ-3/4" διπλής ρύθμισης στην σύνδεσή τους με τους 

σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής του νερού. 

- χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού Φ-1/4" όπου χρειάζεται. 
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- ζεύγη αρπαγών-κονσολών για την στήριξή τους στον τοίχο. 

 

4.4. Δίκτυο σωληνώσεων. 

 
Η τροφοδοσία των FCU και των θερμαντικών σωμάτων γίνεται μέσω δικτύου 

χαλκοσωλήνων νερού προσαγωγής και επιστροφής με όδευση σωληνώσεων εντός 

δαπέδου.  

 

Το κεντρικό δίκτυο διανομής οδεύει οριζόντια στην οροφή του ορόφου και τροφοδοτεί με 

κατακόρυφες στήλες τους συλλέκτες των χώρων του Ισογείου και του ορόφου. 

Το κεντρικό δίκτυο σωλήνων θα κατασκευασθεί από χαλκοσωλήνα. 

 

Όλα τα δίκτυα (σωληνώσεων, αεραγωγών, ηλεκτρικά κλπ), θα είναι κατά το δυνατόν αφανή 

και τοποθετούνται μέσα σε μηχανολογικά κενά και στις ψευδοροφές των χώρων, που θα 

διαμορφωθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης δυνατότητα συντήρησής τους. 

 

Γενικά προβλέπονται επισκέψιμες οδεύσεις των δικτύων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Στις διελεύσεις τοίχων οι σωλήνες θα περιβληθούν με τμήμα σωλήνα μεγαλύτερης 

διαμέτρου και μήκους ελαφρώς μεγαλυτέρου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου. 

 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι μονωμένο με μονωτικό υλικό τύπου armaflex, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. 

 

4.5. Εγκατάσταση παραγωγής ψυχρού νερού. 
 

Για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη των κύριων χώρων θα εγκατασταθεί ένα αερόψυκτο 

ψυκτικό συγκρότημα ισχύος 97 KW, με ενσωματωμένο υδροστάσιο, με ψυκτικό υγρό R410 

ή R407.  

Ο αερόψυκτος ψύκτης θα είναι τύπου αέρα-νερού συγκροτημένος σε ενιαία μονάδα 

(compact air to water unit) με ενσωματωμένο το υδροστάσιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει 

εντός και το δοχείο αδρανείας και τον κυκλοφορητή του ψύκτη.  

O αερόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού θα διαθέτει αξονικούς ανεμιστήρες, 

σπειροειδείς συμπιεστές (scroll), πλακοειδή εξατμιστή, με μονάδα ελέγχου με 

μικροεπεξεργαστή. Η μονάδα αποτελείται από σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας με 

τοιχώματα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το φινίρισμα των επιφανειών των διαφόρων 

εξαρτημάτων είναι βαφή επιχρίσματος σε σκόνη. Κάθε μονάδα θα παραδοθεί με πλήρεις 

ποσότητες ψυκτικού και λαδιο 

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο ή περισσότερους ερμητικούς σπειροειδείς συμπιεστές 

(scroll), άμεσης μετάδοσης, ψυχόμενους με το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης, 3000 

σ.α.λ. 50 Hz. Ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει: φυγοκεντρική αντλία λαδιού, υαλοδείκτη 

στάθμης λαδιού και βαλβίδα πλήρωσης λαδιού. Σε κάθε συμπιεστή εγκαθίστανται 

θερμαντήρες συμπιεστή σωστού μεγέθους, για την ελαχιστοποίηση του ψυκτικού υγρού στο 

κάρτερ λαδιού κατά τους κύκλους απενεργοποίησης. Οι ψύκτες παραγωγής ψυχρού νερού 

θα συνοδεύεται από παρελκόμενα όπως: βαλβίδες εκτόνωσης, φίλτρα, θερμόμετρα κλπ. Ο 

αερόψυκτος ψύκτης που εξυπηρετεί το αναψυκτήριο θα διαθέτει επιπλέον πρόσθετο 

εναλλάκτη ψυκτικού μέσου-νερού για την ανάκτηση θερμότητας με σκοπό την παραγωγή 

θερμού νερού χρήσης και την τροφοδοσία των μεταθερμαντικών στοιχείων της κεντρικής 

κλιματιστικής μονάδας. 

Ο πίνακας ελέγχου θα ελέγχει όλα τα συστήματα ασφαλείας και λειτουργίας του ψυκτικού 

συγκροτήματος. 

 

Ειδικότερα κατ’ ελάχιστο πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής: 
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α. Αυτόματη κράτηση με χειροκίνητη επαναφορά για: 

- Χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού 

- Χαμηλή πίεση ψυκτικού 

- Υψηλή πίεση συμπυκνώσεως 

- Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα συμπιεστού 

- Χαμηλή ροή λαδιού 

- Υπερφόρτιση κινητήρα συμπιεστού 

- Αναστροφή φάσεως 

- Απώλεια φάσεων 

- Υψηλή διαφορά μεταξύ φάσεων. 

 

β. Αυτόματη κράτηση με αυτόματη επαναφορά όταν η ανωμαλία αποκατασταθεί για: 

- Απώλεια ροής στο κύκλωμα του ψυχρού νερού 

- Υψηλή θερμοκρασία συμπιέσεως 

- Στιγμιαία απώλεια ηλεκτρικής ισχύος 

γ. Σύστημα διαρκούς επιτήρησης της ποσότητας του ψυκτικού με προειδοποίηση για πιθανή 

απώλεια. 

δ. Σύστημα αυξήσεως της θερμοκρασίας του ψυχρού νερού (Chilled water reset) ανάλογα 

με την θεμοκρασία επιστροφής για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

ε. Σύστημα ομαλής εκκίνησης (soft start) 

 

4.6. Εγκατάσταση παραγωγής θερμού νερού. 
 

Για την παραγωγή θερμού για τις ανάγκες κλιματισμού, θέρμανσης Θ.Σ., και θερμού νερού 

χρήσης ΄προβλέπεται ένας λέβητας ισχύος 100000 kCal/h. 

Το παραγόμενο στους λέβητες θερμό νερό θα είναι θερμοκρασίας 85ºC . 

 

Ο κάθε λέβητας θα είναι χαλύβδινος πιεστικός αεριαυλωτός. Θα λειτουργεί με καύση 

ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου. Ο λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με καυστήρα διβάθμιο 

αυτομάτου λειτουργίας κατάλληλο για τον λέβητα. 

Για την προστασία του λέβητα, των σωληνώσεων, των θερμαντικών σωμάτων και γενικά 

όλης της εγκατάστασης από επικίνδυνες τάσεις λόγω συστοδιαστολών του νερού κατά τις 

μεταβολές της θερμοκρασίας του, προβλέπεται η εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο κλειστού 

δοχείου διαστολής. 

Η απαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται καμινάδα, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από 

προκατασκευασμένο καπναγωγό διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο ωστενιτικό 

χάλυβα που θα περικλείει κεραμική ινώδη μόνωση πάχους 50mm. Ο χάλυβας θα είναι 

ποιότητας AISI316L εσωτερικά και ΑΙSI304 εξωτερικά. Θα οδεύει ορατή και θα στηρίζεται με 

αντιρρίδες. 

Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα θα συνδεθεί με το αντίστοιχο τμήμα της 

καπνοδόχου από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4mm. Το τέλος του τμήματος του καπναγωγού 

θα εφοδιαστεί με θυρίδα επίσκεψης και καθαρισμού, που θα κλείνει στεγανά με ελασμάτινο 

κάλυμμα. Ο καπναγωγός θα μονωθεί. 

 

4.7. Σύστημα αερισμού. 
 

4.7.1 Εναλλάκτες αέρα-αέρα 

 

Ο αερισμός των χώρων γίνεται με μονάδες προκλιματισμού τύπου εναλλάκτη αέρα-αέρα, 

τοποθετημένες στην ψευδοροφή. Με το σύστημα αυτό  γίνεται ανάκτηση θερμότητας (Heat 

Reclaim Ventilation), με θερμοκρασιακό βαθμό απόδοσης που φτάνει το 53%.  
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Οι εναλλάκτες θα διαθέτουν κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο για τον κλιματισμό του 

προσαγώμενου αέρα. Το σύστημα αερισμού συνδυάζει την λειτουργία του με το σύστημα 

κλιματισμού, καθώς ο νωπός αέρας οδηγείται στις εσωτερικές μονάδες και από εκεί στα 

στόμια προσαγωγής. 

 

Η μονάδα προκλιματισμού (εναλλάκτης) περιλαμβάνει: 

λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων  

φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες τριών ταχυτήτων,  

κιβώτιο φίλτρων 

- ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο 

 

Συγκεκριμένα εγκαθίστανται 4 εναλλάκτες αέρα-αέρα για τον κλιματισμό του νωπού αέρα, 

που τοποθετούνται στο κενό της στέγης και καλύπτουν τους κύριους χώρους του ισογείου 

και του ορόφου.  

 

Η επιλογή των μονάδων προκλιματισμού αέρα έγινε με βάση τον απαιτούμενο νωπό αέρα 

για το κτίριο, σύμφωνα με τους πίνακες των υπολογισμών. Οι παροχές αερισμού 

υπολογίστηκαν με βάση την ΤΟΤΕΕ 20701-1. 

 

4.7.2 Σύστημα αεραγωγών-στομίων 

 

Το σύστημα αερισμού συνδυάζει την λειτουργία του με το σύστημα κλιματισμού, καθώς ο 

νωπός αέρας οδηγείται στα στόμια προσαγωγής των κύριων χώρων σε συνδυασμό με το 

σύστημα κλιματισμού. 

 

Τα στόμια προσαγωγής τοποθετούνται στην ψευδοροφή, όπως φαίνεται στα σχέδια.  

Τα στόμια αυτά είναι ορθογωνικά τεσσάρων κατευθύνσεων, διαστάσεων οι οποίες φαίνονται 

στα σχέδια, με καμπύλα πτερύγια και δυνατότητα μεταβολής της κλίσης και προς τις 

τέσσερις κατευθύνσεις. Είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαμμένα.  

 

Τα στόμια συνδέονται με το δίκτυο των αεραγωγών με στρογγυλούς λαιμούς, μέσω ενός 

PLENUM. Το Plenum και οι λαιμοί είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Τα 

στόμια θα έχουν διάφραγμα που θα ρυθμίζει την ποσότητα του αέρα.  

 

Η προσαγωγή νωπού αέρα, γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής διατομής και 

εύκαμπτων αεραγωγών, που συνδέουν τις καναλάτες μονάδες με τα στόμια προσαγωγής 

και απόρριψης. 

 

Η απόρριψη αέρα προς τους εναλλάκτες γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής 

διατομής, εύκαμπτων αεραγωγών και στομίων απόρριψης αέρα, τοποθετημένων στις 

ψευδοροφές. 

 

Η λειτουργία των εναλλακτών θα γίνεται αυτόματα, μέσω του αισθητηρίων ποιότητας αέρα, 

τοποθετημένων σε όλους του κύριους χώρους. Το αισθητήριο ανιχνεύει αν η ποιότητα του 

αέρα μέσα στο χώρο είναι χειρότερη από την προρυθμισμένη και τότε θέτει σε λειτουργία 

τον εναλλάκτη. 

 

Οι αεραγωγοί θα μονωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.  

Οι συνδέσεις των στομίων διανομής αέρα με τους αεραγωγούς προσαγωγής θα γίνουν με 

εύκαμπτους αεραγωγούς, με μόνωση, από εκείνους που υπάρχουν στο εμπόριο με 

βιομηχανοποιημένη και τυποποιημένη μορφή.  

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα αποτελούνται από εξωτερικό περίβλημα στεγανό, από θερμική 

και ηχητική μόνωση από υαλοβάμβακα πάχους 18mm εσωτερικό μανδύα από πλέγμα ινών 

γυαλιού, εμποτισμένου σε συνθετικό (βινυλικό) υλικό που θα αποκλείει την αποκόλληση 
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ινών από το ρεύμα του αέρα και τέλος, εσωτερικά, ελατηριωτό (σπιράλ) χαλύβδινο σκελετό 

που θα επιτρέπει στη διατομή του αεραγωγού να κρατάει την κυκλική μορφή του. Ο 

χαλύβδινος σκελετός θα είναι επίσης ντυμένος με βινυλικό υλικό.  

Τα plenum θα μονωθούν εσωτερικά με frelen πάχους 0,5 cm. 

 

4.8. Αντλίες νερού. 
 

Για την κυκλοφορία του παγωμένου ή του ζεστού νερού στους διάφορους κλάδους 

σωληνώσεων προβλέπονται αντλίες κυκλοφορίας τύπου IN-LINE δηλαδή με στόμια 

αναρροφήσεως και καταθλίψεως σε ευθεία. Οι αντλίες  είναι του γνωστού τύπου 

κυκλοφορητή, που είναι κατάλληλος για εγκατάσταση πάνω στους σωλήνες, με τους 

οποίους θα συνδέονται με φλάντζες. 

Η λειτουργία των αντλιών θα είναι τελείως αθόρυβη απαλλαγμένη κραδασμών και οι 

αποδόσεις τους θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής μετά την οριστική 

διαμόρφωση των δικτύων. 

 

4.9. Θόρυβοι. 
 

Με στόχο την αντιμετώπιση των θορύβων από τα κλιματιστικά μηχανήματα, εξαεριστήρες, 

ανεμιστήρες κλπ., αλλά και γενικά από το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η στάθμη 

θορύβου μέσα στους κύριους χώρους του κτιρίου να μην ξεπερνά την καμπύλη αναφοράς 

NR30 (κατά ISO και ΕΛΟΤ 360). 

 

Θα ληφθεί πρόνοια για την αποφυγή ενοχλητικών ρευμάτων, τη σωστή σάρωση του χώρου 

και την τήρηση της ηχητικής στάθμης κάτω από 45db (Α) σε όλους τους χώρους του κτιρίου. 

Για τον έλεγχο του θορύβου γίνεται κατάλληλη διαστασιολόγηση των αεραγωγών και 

επιλογή στομίων με κριτήριο θορύβου. 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στα θέματα ηχομόνωσης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

που θα τοποθετηθούν. Ο θόρυβος από τις εγκαταστάσεις κλιματισμού αντιμετωπίζεται:  

 Mε ηχοαποσβεστήρες που εγκαθίστανται στις αναχωρήσεις των αεραγωγών από τις ΚΚΜ 

(θόρυβος ανεμιστήρα-ductborne noise). 

 Διατηρείται η ταχύτητα του αέρα μέσα στα συγκεκριμένα όρια. Ιδιαίτερα η ταχύτητα στα 

στόμια που τροφοδοτούν τα γραφεία είναι της τάξης των 3m/sec. 

 Γίνεται αντικραδασμική στήριξη των ΚΚΜ ανάλογα με την θέση εγκατάστασής τους και 

εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας. Το αυτό 

ισχύει και τον ψύκτη, ανεμιστήρες, αντλίες και λοιπά μηχανήματα της εγκατάστασης. 

 Όλες οι σωληνώσεις και αεραγωγοί που συνδέονται με συγκροτήματα που έχουν 

αντικραδασμική έδραση, θα συνδέονται με αυτά μέσω ειδικών αντικραδασμικών-

διαστολικών διατάξεων. Εφ’ όσον απαιτείται οι σωληνώσεις θα αναρτώνται με ελαστικό 

τρόπο. 

 

4.10. Αποχέτευση συμπυκνωμάτων. 

 
Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων περιλαμβάνει τα οριζόντια και κατακόρυφα 

τμήματα σωληνώσεων και οδηγεί τα συμπυκνώματα των εσωτερικών μονάδων στις 

υδροροές, τα πλησιέστερα σιφώνια WC ή τον αύλειο χώρο. 
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4.11. Δοκιμές εγκατάστασης - ρυθμίσεις 
 

4.11.1 Γενικά 

 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικά του μέσα και όργανα όλες τις δοκιμές και 

ρυθμίσεις που χρειάζονται μετά την τμηματική ή ολική αποπεράτωση της εγκατάστασης. Οι 

δοκιμές θα επαναλαμβάνονται έως ότου ικανοποιηθούν πλήρως τα απαιτούμενα 

αποτελέσματα. 

 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος, να επαναφέρει με έξοδα του όλες τις φθορές στις 

εγκαταστάσεις ή στις οικοδομικές κατασκευές που θα προκληθούν με τις δοκιμές και 

οφείλονται σε τυχόν ελαττωματική κατασκευή των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων και 

συσκευών. 

 

4.11.2 Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων 

 

Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και πριν από την τοποθέτηση (σύνδεση) 

των τοπικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, αυτά θα δοκιμασθούν με υδραυλική 

υπερπίεση 9 atm, που θα μετρηθεί για 6 συνεχείς ώρες. Μετά την αποπεράτωση της 

εγκατάστασης θα δοκιμασθεί πάλι η στεγανότητα τους, το δίκτυο θα γεμίζεται πάλι με νερό, 

θα φράσσονται τα τυχόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνεται πλήρης εξαερισμός 

και με αντλία θα ασκείται πίεση 6 atm, που θα μετρηθεί για 6 συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση 

διαρροής κατά την διάρκεια των παραπάνω δοκιμών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

επισκευάσει την ανωμαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό της τμήμα και η δοκιμή 

να επαναληφθεί μέχρι να διαπιστωθεί πλήρης στεγανότητα. 

 

4.11.3 Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμού 

 

Μετά την περάτωση της εγκατάστασης θέρμανσης - κλιματισμού θα εκτελεστούν δοκιμές νια 

τον έλεγχο της πειθαρχίας στις εντολές του συστήματος των οργάνων αυτοματισμού, 

προστασίας και ρύθμισης. 

 

4.11.3 Δοκιμές κυκλοφορητών 

 

Ο κάθε κυκλοφορητής θα δοκιμασθεί και θα ρυθμιστεί έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά. Θα 

μετρηθεί η πίεση και η θερμοκρασία και θα ρυθμιστούν οι βάνες, ώστε η ροή του νερού να 

είναι η απαιτούμενη στα διάφορα στοιχεία και τα διάφορα συστήματα να είναι σε ισορροπία. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

5.1. Βιβλιογραφία. 

 
Για την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων θα γίνει χρήση των 

κάτωθι κανονισμών και βιβλιογραφίας: 

α) Το  Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”. 

β) Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

89 Α΄/1912). 

γ) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.). 

δ) Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 

ε) Siemens «Electrical Installations Handbook» 

στ) Οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 

 

5.2 Γενικά 

 
Η περιγραφή αφορά στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων δηλ. ηλεκτροφωτισµού και 

κίνησης (π.χ φωτισµός επιπέδων και περιβάλλοντα χώρου, ρευµατοδοτών, παροχή 

ρεύµατος για ψύκτες, για τοπικές κλιµατιστικές µονάδες και ανεµιστήρες, παροχή για 

λεβητοστάσιο, για µηχανοστάσιο ανελκυστήρα, για αντλίες ακαθάρτων, οµβρίων κ.λ.π.) του 

υπό μελέτη κτιρίου. Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται οι πίνακες φωτισµού και κίνησης, οι 

σωληνώσεις και καλωδιώσεις φωτισµού και κίνησης, τα φωτιστικά σώµατα, οι διακόπτες και 

οι ρευµατοδότες.  

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων σκοπό έχουν την παροχή ηλεκτρικής 

ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου του υπ' όψη έργου σε 

συνθήκες αιχµής ζήτησης.  

 

Η µελέτη λαμβάνει υπόψη τα εξής:  

•  Επαρκή φωτισµό στους κοινόχρηστους χώρους.  

•  Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσµα.  

•  Οικονοµία λειτουργίας - εξοικονόµηση ενέργειας  

•  Ευελιξία εγκαταστάσεως  

•  Ασφάλεια εγκαταστάσεως  

•  Ευκολία εγκαταστάσεως και συντηρήσεως.  

 

5.3 Περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου και του περιβάλλοντα 

χώρου. 

 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αρχίζουν από το μετρητή της Δ.Ε.Η. του κτιρίου και 

περιλαμβάνουν το Γενικό Πίνακα, τους Υποπίνακες, την εγκατάσταση φωτισμού και την 

εγκατάσταση κίνησης. 

Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου γίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που διέρχεται 

πλησίον του κτιρίου. Οι διαγωνιζόμενοι θα εξετάσουν την επάρκεια της παροχής της ΔΕΗ, 

έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις προτεινόμενες κτιριακές επεκτάσεις και τα επί πλέον 

προκύπτοντα φορτία. 
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Από τον Γενικό Πίνακα (Α.Π) τροφοδοτούνται με ανεξάρτητες γραμμές οι παρακάτω 

πίνακες: 

- Υποπίνακας Ισογείου 

- Υποπίνακας Λεβητοστασίου 

- Υποπίνακας Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης 

- Υποπίνακας Μηχανοστασίου 

 
Οι Πίνακες θα τοποθετηθούν σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 

 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες του κτιρίου θα είναι μεταλλικοί με μεταλλική πόρτα και κλειδαριά. 

Όλοι οι πίνακες θα έχουν χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης. Τα υλικά κάθε πίνακα 

θα είναι κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα με βαθμίδες 3, 6, 9, 

15, 50ΚΑ (RMS). 

Όλοι οι πίνακες φέρουν μία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν είναι μονοφασικοί ή 

τριφασικοί αντίστοιχα, και θα είναι εφοδιασμένοι με αντιηλεκτροπληξιακά ρελαί προστασίας. 

Επίσης όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 10% 

του αριθμού των αναχωρήσεών τους. 

 

Οι κεντρικές διανομές τροφοδοσίας γενικών πινάκων και πινάκων κίνησης προστατεύονται 

με αυτόματους διακόπτες ισχύος με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

Οι διανομές προς δευτερεύοντες πίνακες διανομής, πίνακες φωτισμού, ρευματοδοτών και 

συσκευών μικρής ισχύος, προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος ή με διακόπτες 

φορτίου και μικροαυτόματες ασφάλειες. 

 

Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κλπ. γίνεται με μικροαυτόματους ή και με 

διακόπτες φορτίου και ασφαλείας. Για τις γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών 

χρησιμοποιούνται μικραυτόματοι τύπου L ενώ για τις αντίστοιχες κίνησης π.χ. ανεμιστήρες, 

μικρούς μεμονωμένους ανεμιστήρες και συσκευές μικροαυτόματοι τύπου G. 

Η προστασία γραμμών κινητήρων αντλιών, και λοιπών συσκευών γίνεται με αυτόματους 

διακόπτες με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία (Motor Starters) και ο έλεγχος του 

κινητήρα με αυτόματους (relays). Τα θερμικά στοιχεία θα ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα 

του κινητήρα το οποίο θα δοθεί από τον κατασκευαστή του και τα ηλεκτρομαγνητικά 

σύμφωνα με την στάθμη βραχυκύκλωσης του κάθε πίνακα. Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο 

και τα βοηθητικά κυκλώματα θα προσαρμοστούν στους κινητήρες. 

Όλες οι μονοφασικές αναχωρήσεις των πινάκων ασφαλίζονται με μικροαυτόματες 

ασφάλειες,. Όλες οι τριφασικές γραμμές ασφαλίζονται με τριπολικό διακόπτη Pacco ή ράγας 

και συντηκτική ασφάλεια. 

 

Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 

κατακόρυφες γραμμές εντός των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι, οροφές κτλ) και οι 

παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και κακώσεις 

των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι ενώσεις (μούφες) καθώς και 

οι είσοδοι μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ελεύθερες, χωρίς επαφή γύψου. 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι συνεχούς μόνωσης, οι δε οπές των εισόδων που δεν 

χρησιμοποιούνται, θα κλείνονται με πώμα (τάπες). Με τάπες  επίσης θα εφοδιάζονται τα 

ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 

 

Οι γραμμές τροφοδότησης των υποπινάκων και των τριφασικών καταναλώσεων είναι από 

καλώδια ΝΥΥ ή ΝΥΜ. 

Γενικά, οι αναχωρήσεις από τους υποπίνακες θα είναι: 

- από αγωγούς θερμοπλαστικής μόνωσης ΝΥΑ σε πλαστικό σωλήνα για την απλή χωνευτή 

εγκατάσταση ξηρών χώρων. 

- από  αγωγούς  ΝΥΑ σε χαλυβδοσωλήνα για τους υπόλοιπους χώρους. 
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Οι αγωγοί των δικτύων προβλέπονται χαλκού διατομής 1.5mm2 για τα κυκλώματα 

φωτισμού και 2.5mm2 για τα κυκλώματα ρευματοδοτών.  

 
Τα καλώδια και οι αγωγοί θα οδεύουν εντός εντοιχισμένων πλαστικών σωλήνων, CB, ή 

χαλυβδοσωλήνων ειδικών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 

κατακόρυφες γραμμές εντός των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι, οροφές κτλ) και οι 

παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και κακώσεις 

των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι ενώσεις (μούφες) καθώς και 

οι είσοδοι μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ελεύθερες, χωρίς επαφή γύψου. 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι συνεχούς μόνωσης, οι δε οπές των εισόδων που δεν 

χρησιμοποιούνται, θα κλείνονται με πώμα (τάπες). Με τάπες επίσης θα εφοδιάζονται τα 

ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 

 

5.4. Φωτισμός. 

 
5.4.1 Τύποι Φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων 

 

Ο φωτισμός του κτιρίου προβλέπεται κατά βάση με φωτιστικά σώματα λαμπτήρων 

φθορισμού. Η επιλογή για τον γενικό φωτισμό γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Διατήρηση κανάβου για λόγους ευελιξίας και αισθητικής. 

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού και τύπου φωτιστικών για λόγους συντηρήσεως, κόστους 

εγκαταστάσεως και δαπάνης λειτουργίας 

 Χρωματική απόδοση φωτισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 

 Εναρμόνιση με την αισθητική των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου 

 

- Στους κύριους χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα φθορισμού επί οροφής 

4x14W, τύπου Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

- Στους γραφειακούς χώρους και τους διαδρόμους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα 

οροφής τύπου spot, με κάλυμμα, PL 2x26W.  

 

- Στους χώρους υγιεινής χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα οροφής τύπου spot, στεγανά, 

με κάλυμμα, PL 2x18W ή 1x18W ή απλίκες τοίχου οβάλ, στεγανές 26W.  

 

- Στους βοηθητικούς χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα φθορισμού επί οροφής 

2x28W, τύπου Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

- Για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου θα χρησιμοποιηθούν απλίκες τοίχου οβάλ, 

στεγανές 20W οικονομικού τύπου (αποδίδουν 100W). 

 

Οι θέσεις και το είδος των φωτιστικών απεικονίζονται στα συνημμένα σχέδια. 

 
5.4.2 Φωτισμός ασφαλείας 

 

Για την σηματοδότηση των εξόδων κινδύνου και των οδών διαφυγής (βέλη πορείας, 

επιγραφές ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’) αλλά και τον φωτισμό τους σε περίπτωση κινδύνου (π.χ πυρκαγιά) 

θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά σώματα με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές Ni-

Cd.  

 

5.4.3 Κυκλώματα φωτισμού 
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Τα κυκλώματα φωτισμού προβλέπονται μονοφασικά με αγωγούς 1,5 mm2 που 

ασφαλίζονται από μικροαυτόματους των 10 Α. 

Γενικά τα κυκλώματα φωτισμού είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών. Από 

κάθε κύκλωμα τροφοδοτούνται το πολύ 10 φωτιστικά. 

 
 

 

5.4.4 Χειρισμός φωτιστικών σωμάτων 

 

Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων προβλέπεται γενικά με τοπικούς διακόπτες (απλούς, 

‘’κομιτατέρ’’ ή ‘’αλλέ-ρετούρ’’ ή κομβία χειρισμού μέσω ηλεκτρονόμων). O φωτισμός των 

διαδρόμων θα γίνεται μέσω διακοπτών που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των 

διαδρόμων. Ο εξωτερικός φωτισμός θα ελέγχεται από το σύστημα κεντρικής διαχείρησης 

του κτιρίου (BMS) μέσω ηλεκτρονόμων. 

 

5.5. Δίκτυα 
 

 Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με μονοπολικούς αγωγούς H07V-K  μέσα σε σωλήνες ή με 

καλώδια A05VV-U  ή Ε1VV-R σύμφωνα με τα παρακάτω : 

 Παροχές πινάκων: Καλώδια Ε1VV-R μέσα σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ή 

χαλυβδοσωλήνες (ευθείς) ή μέσα σε σωλήνες PVC για τα δίκτυα στο έδαφος. 

 Γραμμές κυκλωμάτων μέσα στα δάπεδα ή στο μπετόν: Καλώδια A05VV-U ή Ε1VV-R 

μέσα σε πλαστικούς σωλήνες HELIFLEX. 

 Γραμμές κυκλωμάτων σε χωνευτή εγκατάσταση σε τοίχους και οροφές: Αγωγοί ΝΥΑ 

μέσα σε σωλήνες διαμέτρου σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 

Ελάχιστη διάμετρος σωλήνων Φ 13,5 mm ή ½’’  

Ελάχιστη διατομή αγωγών 

 Φωτισμού και τηλεχειρισμών 1.5 mm2 

 Ρευματοδοτών και κινήσεως 2.5 mm2 

 Τροφοδοτικών γραμμών πινάκων 6 mm2 

 

Ύψος τοποθετήσεως 

 Διακοπτών φωτισμού 1.2 m 

 Ρευματοδοτών γενικής χρήσεως 1.5 m 

     Επιτρεπόμενη πτώση τάσης: 4% (ΕΛΟΤ HD 384). 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

6.1. Γενικά 
 

Η τεχνική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

του κτιρίου και περιλαμβάνει : 

 Εγκατάσταση τηλεφώνων – δεδομένων (DATA). 

 Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας - Ραδιοφώνου. 

 Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας. 

 Εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης 

 Μεγαφωνική Εγκατάσταση. 

 

6.2.  Εγκατάσταση τηλεφώνων – δεδομένων (DATA). 
 

6.2.1 Γενικά 

 

Στο κτίριο προβλέπεται τηλεφωνική εγκατάσταση που περιλαμβάνει : 

 Τον κατανεμητή  Ο.Τ.Ε και μικτονόμησης. 

 Τον κατανεμητή φωνής - δεδομένων 

 Το τηλεφωνικό κέντρο 

 Τις τηλεφωνικές συσκευές 

 Τις πρίζες τηλεφώνων 

 Τα δίκτυα διασύνδεσης των παραπάνω & 

 Την σωλήνωση εισαγωγής καλωδίου Ο.Τ.Ε. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου δομημένου ψηφιακού για τηλέφωνα και 

δεδομένα (Data), κατηγορίας 6 κατά ISO/IEC 11801, EN 50172 & 50173, EIA/TIA 568A, 

TSB40A.  

 

6.2.2 Διάρθρωση της εγκατάστασης 

 

Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον "Κανονισμό Μελέτης, 

Κατασκευής, Ελέγχου και Συντήρησης Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 

Οικοδομών". Ο κατανεμητής Φωνής και Δεδομένων (Datat/Voice) και ο κατανεμητής ΟΤΕ 

του κτιρίου προβλέπεται στο χώρο ελέγχου στο υπόγειο, όπως φαίνεται στα σχέδια και θα 

φέρει διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερτάσεως προερχομένων από το δίκτυο Ο.Τ.Ε. (για 

κάθε ζεύγος εισαγωγικού καλωδίου). 

Στον κατανεμητή ΟΤΕ θα καταλήξει το εισαγωγικό καλώδιο Ο.Τ.Ε. μέσω σωλήνωσης που 

προβλέπεται στο έδαφος εντός γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 2 ½’’.  

Οι πρίζες τηλεφώνων θα είναι τύπου RJ45/4”. Θα τοποθετηθούν τηλεπικοινωνιακές λήψεις 

στις θέσεις που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. 

 
6.2.3  Κεντρικός Κατανεμητής  

 

 Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός κατανεμητή ψηφιακού δικτύου κατηγορίας 6, κλειστού 

τύπου, στο χώρο ελέγχου στο υπόγειο, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Στον κεντρικό κατανεμητή προβλέπονται τα παρακάτω: 

 1 συστοιχία patch panels χαλκού 16xRJ45 (σύνδεση με τοπικά δίκτυα DATA) 

 1 συστοιχία patch panels χαλκού 24xRJ45 (σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυα 

ΟΤΕ) 

 οδηγούς συγκράτησης καλωδίων μικτονόμησης χώρος για τη συσκευή τερματισμού ΒRI-

ISDN 
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 χώρος για τοποθέτηση ενεργών στοιχείων (switch, routers κτλ) 

Στον κεντρικό Κατανεμητή του κτιρίου προβλέπεται και σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ μέσω 

του κατανεμητή ΟΤΕ με 3 καλώδια UTP4” κατηγορίας 6, ενώ στον κατανεμητή του ΟΤΕ θα 

καταλήγει καλώδιο A-2Y(St)2Y 20x2x0.6 mm
2 
 από το δίκτυο. 

 

6.2.4  Λήψεις δικτύου 

 

Οι τερματικές λήψεις (πρίζες) για τη σύνδεση τηλεφωνικών ή άλλων τερματικών συσκευών 

στο δίκτυο θα είναι τύπου RJ45 μονές ή διπλές, κατά περίπτωση, για δίκτυο δομημένης 

καλωδίωσης κατηγορίας 6, θωρακισμένες πλήρως, με το κάλυμμα πλήρεις, κατάλληλες για 

χωνευτή τοποθέτηση. 

Σε κάθε θέση εργασίας, γραφείου ή άλλου χώρου θα εγκατασταθεί μια διπλή πρίζα 2xRJ45. 

Η μία λήψη προορίζεται για σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής και η δεύτερη για σύνδεση PC 

ή άλλης συσκευής σε δίκτυο. Σε επιλεγμένους χώρους όπου προβλέπεται η χρήσης και 

δεύτερης σύνδεσης συσκευής με το δίκτυο (fax, modem κτλ) θα τοποθετηθούν και επιπλέον 

πρίζες RJ45.  

Σε ορισμένους χώρους όπου δεν προβλέπεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα 

τοποθετηθεί μονή πρίζα RJ45 για σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής. 

Κάθε μονή πρίζα RJ45 συνδέεται με τον αντίστοιχο τοπικό κατανεμητή με ένα καλώδιο UTP 

4 ζευγών κατηγορίας 6 και κάθε διπλή πρίζα 2xRJ45 με δύο καλώδια UTP 4 ζευγών 

κατηγορίας 6. 

Οι ρευματοδότες θα είναι της εταιρείας LEGRAND (εργοστάσιο κατασκευής Legrand) και θα 

τοποθετηθεί ο τύπος Mosaic 

 
6.2.5  Δίκτυο καλωδιώσεων 

 

Το δίκτυο θα κατασκευασθεί με καλώδια τύπου UTP 100 - 4’’ - κατηγορίας 6. Σε κάθε πρίζα 

τηλεφώνων θα καταλήξει 1 καλώδιο του παραπάνω τύπου. 

Τα καλώδια θα οδεύσουν από τον κεντρικό κατανεμητή προς τις λήψεις των πριζών, εντός 

σχαρών ασθενών ρευμάτων, όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. Οι οδεύσεις των 

καλωδίων γίνονται χωνευτές σε τοίχους εντός σωλήνων πλαστικών ή χαλύβδινων, όπου 

απαιτείται μηχανική προστασία. Σε κάθε λήψη πρίζας τηλεφώνου – δεδομένων θα καταλήγει 

και ένα καλώδιο UTP 4 ζευγών, δηλ. θα αναχωρήσουν συνολικά 17 καλώδια UTP 4 ζευγών 

για το δίκτυο των τηλεφώνων και 9 καλώδια UTP 4 ζευγών για το δίκτυο δεδομένων.  

Επίσης  από ένα καλώδιο UTP 4 ζευγών, θα καταλήγει στον πίνακα συναγερμού και στον 

πίνακα πυρανίχνευσης. 

 

6.2.6 Πιστοποίηση δικτύου 

 

Ο εγκαταστάτης του δικτύου υποχρεούται να εκτελέσει επίσημη πιστοποίηση δικτύου για 

κάθε θέση εργασίας (πρίζες-patch cords) για κατηγορία 6. 

Η εργασία πιστοποίησης θα γίνει από ειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλα όργανα 

πιστοποιημένα, παρουσία της επίβλεψης του έργου. 

 

6.2.7  Τηλεφωνικό κέντρο 

 

Στο κτίριο εγκαθίσταται νέο τηλεφωνικό κέντρο, ψηφιακής τεχνολογίας EURO-ISDN. Το 

τηλεφωνικό κέντρο θα είναι επεκτάσιμο και κατάλληλο για σύνδεση με αναλογικά τηλέφωνα 

(fax), ψηφιακά τηλέφωνα και τηλέφωνα-συσκευές ISDN.  To τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει:  

- 1 κύκλωμα εισόδου EuroISDN ΒRI. 

- 4 κυκλώματα εισόδου ψηφιακών γραμμών ΟΤΕ 

- 16 τουλάχιστον κυκλώματα ψηφιακών εσωτερικών συνδρομητών 
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Προβλέπεται ακόμη η προμήθεια κεντρικής τηλεφωνικής συσκευής με πολλαπλές 

λειτουργίες, ISDN, και δυνατότητα προγραμματισμού του κέντρου. Η συσκευή θα είναι του 

ιδίου κατασκευαστή με αυτόν του τηλεφωνικού κέντρου. 

Επίσης, θα τοποθετηθούν τηλεφωνικές συσκευές επιτραπέζιες ή επιτοίχιες, ανάλογα με τις 

ανάγκες του χώρου του κτιρίου, συμβατές με το ανωτέρω τηλεφωνικό κέντρο, και θα 

παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.  

 

6.3. Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας Τηλεόρασης - Ραδιοφώνου  
 

6.3.1 Γενικά 

 

 Η εγκατάσταση κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου-τηλεόρασης του κτιρίου περιλαμβάνει: 

 

 Τις κεραίες R-TV (VHF - UHF), τον ιστό ανάρτησης, την ενισχυτική διάταξη. 

 Γραμμές και κεραιοδότες (τερματικούς). 

 Τις γειώσεις του ιστού ανάρτησης.  

 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η μετάδοση εικόνας τηλεόρασης καθώς και ραδιοφώνου σε 

επιλεγμένους χώρους του κτιρίου. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατά το δυνατόν του ίδιου 

εργοστασίου για την αρτιότερη προσαρμογή του συστήματος. Θα είναι σύμφωνα με τις νέες 

τάσεις της τεχνικής κατάλληλα για επίγεια, αναλογική και ψηφιακή, τηλεόραση καθώς και 

στερεοφωνικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για σκληρές 

καιρικές συνθήκες και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη στερέωσή τους. Μετά την τελική 

εκλογή και εγκατάσταση θα μετρηθεί στους κεραιοδότες το σήμα και θα συνταχθεί πρακτικό, 

παρουσία της επίβλεψης. 

Η ένταση του σήματος πρέπει να είναι κατά VDE-0855/2 για FM stereo το λιγότερο 

50dBmV, δηλαδή 0,32mV και για FIII 54dBmV, δηλαδή 0,55mV και το μέγιστο για τα FM 

80dbmV, δηλαδή 10mV και για την FIII 84dbmV, δηλαδή 16mV. 

 
6.3.2 Κεραία ραδιοφώνου-τηλεόρασης και ιστός 

 

 Προβλέπεται η τοποθέτηση κεραιών λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ως εξής: 

1. Κεραία ραδιοφωνίας FM-LMS. 

2. Kεραία τηλεόρασης  UHF/F ΙV/V. 

3. Kεραία τηλεόρασης  VHF/F III. 

Αυτές τοποθετούνται επί ιστού σε κατάλληλο σημείο του δώματος του κτιρίου, όπως 

φαίνεται στα σχέδια της μελέτης ή όπου θα οριστεί από την επίβλεψη του έργου μετά από 

μετρήσεις.  

 

6.3.3 Κεντρική ενισχυτική διάταξη 

 

 Προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικής ενισχυτικής διάταξης για το κτίριο. 

Η κεντρική ενισχυτική διάταξη θα τοποθετηθεί στο Ισόγειο (γραφείο Διευθυντή) έτσι ώστε να 

μπορεί να εισαχθεί το σήμα TV – RADIO σε κατάλληλη συσκευή για την επεξεργασία του και 

την προβολή από το κεντρικό δίκτυο. Θα περιλαμβάνει: 

1. Ενισχυτικές βαθμίδες για όλες τις περιοχές λήψης. 

2. Ρυθμιστή απόσβεσης. 

3. Διακλαδωτήρα διαχωρισμού σε κλάδους προς τις ομάδες κεραιοδοτών. 

Ο διακλαδωτήρας διανέμει το σήμα σε κλάδους, οι οποίοι στη συνέχεια τροφοδοτούν σειρές 

κεραιοδοτών.  

Η επιλογή του ενισχυτή και ο σχεδιασμός του δικτύου μετάδοσης σημάτων της τηλεόρασης 

γίνεται έτσι ώστε το σήμα που φθάνει σε όλες τις λήψεις να κυμαίνεται μεταξύ 75,8 db και 

63,9 db. 
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6.3.4 Δίκτυο Διανομής 

 

Το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει τα καλώδια που αναχωρούν από τον κεντρικό 

διακλαδωτήρα, τους διανεμητές και τους κεραιοδότες. 

Οι γραμμές θα είναι από ομοαξονικό καλώδιο τύπου 75-5-1 (75Ω) και θα οδεύουν στην 

σχάρα ασθενών, όπου υπάρχει καθώς και μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες. 

Οι πρίζες συνδέονται στον αντίστοιχο κλάδο του δικτύου με διανεμητές. Όλο το δίκτυο θα 

είναι σε ακτινική διάταξη για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος. 

Οι πρίζες θα είναι διπλές (τηλεοράσεως και ραδιοφώνου), κατάλληλες για χωνευτή 

τοποθέτηση. 

Οι επιτρεπόμενες αποσβέσεις των επιμέρους εξαρτημάτων εκλέχθηκαν από τον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Εξάρτημα Απόσβεση[db] 

Ομοαξονικό καλώδιο 1m 0,2 

Μίκτης 12 

Διακλαδωτήρας 

2 εξόδων 

3 ή 4 εξόδων 

 

5 

8 

Διανεμητής 

σε διέλευση 

σε διακλάδωση 

 

1 ή 2 

10 ή 15 ή 20 

Λήψη TV 

ενδιάμεση: 

σε διέλευση 

σε διακλάδωση  

τερματική (σε διακλάδωση) 

 

 

1 ή 2 

12 

1 ή 4 

 

6.3.5 Γείωση 

 

Το συγκρότημα των κεραιών ραδιοφωνίας θα είναι εφοδιασμένο με αλεξικέραυνο γραμμής 

και κυψέλη φίλτρων και θα γειωθεί με αγωγό χαλκού 16 mm
2
 στη διάταξη γείωσης του 

κτιρίου στο οποίο τοποθετείται. 

 

6.4. Εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικής προστασίας 
 

6.4.1 Γενικά 

 

Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στην εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας του κτιρίου και 

περιλαμβάνει: 

1. Κεντρική μονάδα ελέγχου (1τεμ). 

2. Πληκτρολόγιο ελέγχου συναγερμού (1 τεμ) 

3. Φαροσειρήνα συναγερμού (1 τεμ). 

4. Παθητικούς ανιχνευτές συναγερμού (18 τεμ). 

5. Καλωδιώσεις. 

Η εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας αφορά την προστασία εισόδου στο κτίριο. 

 

6.4.2 Κεντρική μονάδα ελέγχου 

 

Το σύστημα θα προγραμματίζεται πλήρως από τις κονσόλες χειρισμού, θα διαθέτει κωδικό 

προσωπικής απειλής, μνήμη συναγερμών και βλαβών των τελευταίων ημερών και 
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δυνατότητα μετά από απώλεια τροφοδοσίας να τεθεί το σύστημα αυτόματα στην κατάσταση 

που ήταν πριν από την διακοπή, χωρίς την απώλεια δεδομένων. 

 

6.4.3 Πληκτρολόγιο ελέγχου συναγερμού 

 

Το πληκτρολόγιο θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ελέγχου, 

προγραμματισμού, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού. 

Θα τοποθετηθεί στην εισόδο του κτιρίου από την εσωτερική πλευρά και σε σημείο που να 

είναι προσβάσιμο από το προσωπικό αλλά και όχι εύκολα εμφανές στους χρήστες του 

κτιρίου (παιδιά, γονείς, κλπ). Θα εγκατασταθεί σε τέτοια απόσταση ώστε να μπορεί να βγει ο 

χειριστής του συναγερμού από το κτίριο χωρίς αυτός να ενεργοποιηθεί.   

      

6.4.4 Παθητικοί ανιχνευτές συναγερμού (Radar) 

 

Οι παθητικοί ανιχνευτές συναγερμού θα είναι υπερύθρων (Radar), εμβέλειας 10 μέτρων και 

ανοίγματος 90 μοιρών. Θα διεγείρονται από την μεταβολή της ενέργειας στον 

προστατευόμενο χώρο που παρατηρείται όταν άτομο μετακινείται μέσα σε αυτόν. 

Η καταλληλότερη θέση είναι εκείνη για την οποία το άτομο θα περάσει εγκάρσια από την 

δέσμη. 

Για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών οι ανιχνευτές δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία 

στα οποία: 

- Το φως του ήλιου προσπίπτει κάθετα στον ανιχνευτή. 

- Πάνω από πηγές θερμότητας. 

- Πάνω σε μη σταθερές επιφάνειες. 

Τοποθέτηση της καλωδίωσης κοντά σε αγωγούς υψηλής τάσης. 

Οι ανιχνευτές θα τοποθετηθούν στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

6.4.5 Καλωδιώσεις 

 

Τα καλώδια θα είναι τύπου 4DAF75, κατάλληλα για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, με 

προστασία από φωτιά. 

 

6.4.6 Δομή συστήματος συναγερμού 

 

Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 Πληκτρολόγια χειρισμού (τεμ. 1). 

 Φαροσειρήνες συναγερμού (τεμ. 1). 

 Παθητικοί ανιχνευτές (τεμ. 17).  

Όλα τα στοιχεία του συναγερμού θα είναι της εταιρείας OLYMPIA Electronics 

 

6.5. Μεγαφωνική Εγκατάσταση  
 

6.5.1 Γενικά 

 

Σε όλους τους κύριους χώρους που θα χρησιμοποιούνται από το κοινό (είσοδοι, γραφεία, 

διάδρομοι, αίθουσες) θα γίνει εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης για την μελλοντική 

τοποθέτηση πλήρους μεγαφωνικού συστήματος αναγγελιών και μουσικής. Τα καλώδια θα 

αφεθούν ως αναμονές στα σημεία που φαίνονται στις κατόψεις, και μονωμένα ούτως ώστε 

στην να μην υπάρξει αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους στοιχείων. Η τοποθέτηση των 

λοιπών στοιχείων της εγκατάστασης (μεγάφωνα, ενισχυτικό κέντρο κτλ.) δεν περιλαμβάνεται 

στην παρούσα προσφορά.  

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η καλωδίωση θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλου του 

Σταθμού σαν ενιαίο σύστημα με κεντρικό σύστημα  από το οποίο θα γίνεται η εκπομπή. 
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6.5.2 Περιγραφή της εγκατάστασης  

 

Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος, η εγκατάσταση χωρίζεται σε ζώνες. 

Στους χώρους γραφείων, αιθουσών κλπ. θα τοποθετηθούν ηχεία και ενισχυτές, οι θέσεις 

των οποίων που φαίνονται στα σχέδια. 

 

6.5.3 Καλωδιώσεις 

 

Όλα τα καλώδια του δικτύου τροφοδοσίας θα είναι τύπου NYMHY εύκαμπτα 2x1,5mm2, ενώ 

τα καλώδια που ενώνουν το κέντρο με τους ρυθμιστές έντασης, που θα είναι τύπου ΝΥΜΗΥ 

εύκαμπτα 4 x 1,5mm2 για υποστήριξη του συστήματος PRIORITY.  

 

Το καλώδιο σύνδεσης των ψηφιακών σταθμών κλήσης με κέντρο θα είναι 3 ζευγών με 3 

θωρακίσεις  τύπου “Β-777”.  
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7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

7.1  Γενικά 
 

Εξετάζοντας τον καθορισμό απαίτησης αντικεραυνικής προστασίας καθώς και τη στάθμη 

προστασίας που θα απαιτηθεί για τη συγκεκριμένη κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1412, προκύπτει ότι απαιτείται αντικεραυνική προστασία στάθμης προστασίας ΙV  

 

Σύμφωνα λοιπόν με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197  θα πρέπει να κατασκευαστεί Σύστημα 

Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) κλωβού, αποτελούμενο από:  

- Το Εξωτερικό Σύστημα που έχει ως σκοπό την προστασία του κτιρίου από άμεσο 

κεραυνικό πλήγμα  

- Το Εσωτερικό Σύστημα που έχει ως σκοπό την προστασία του προσωπικού από 

επικίνδυνες τάσεις επαφής και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από κρουστικές 

υπερτάσεις 

 

7.2  Κανονισμοί 
 

Η εγκατάσταση προστασίας έναντι κεραυνών θα μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 

ακολούθων κανονισμών : 

 Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ Νο. 1197, Προστασία κατασκευής από κεραυνούς 

 Ελληνικών Κανονισμών ‘’περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων’’ και ειδικότερα 

των άρθρων 26 και 27 (ΦΕΚ 293/ΤΕΥΧΟΣ Β/11-5-66) που αναφέρονται στις γειώσεις και 

τα ηλεκτρόδια γείωσης, καθώς και της τελευταίας αναθεώρησής τους (ΦΕΚ 

1525/ΤΕΥΧΟΣ Β/31-12-73) που αναφέρεται στην θεμελιακή γείωση 

 Γερμανικών Κανονισμών VDE 0815 

 Αμερικανικών Κανονισμών ‘’LIGHTNING PROTECTION CODE’’ της NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION (NFPA No 78) 

 Το Βρετανικό Πρότυπο BS651/1985 

 

7.3. Εξωτερικό σύστημα 
 

Λαμβάνοντας υπόψη της παραπάνω στάθμη προστασίας  και τον ΕΛΟΤ 1197 προκύπτει 

ότι το εξωτερικό σύστημα θα αποτελείται από: 

 

 Το  συλλεκτήριο σύστημα (βρόχους διαστάσεων έως 10x10m) που σκοπό έχει να δέχεται 

το κεραυνικό ρεύμα. 

 Τους αγωγούς καθόδου που σκοπό έχουν να διοχετεύσουν το κεραυνικό ρεύμα από το 

συλλεκτήριο σύστημα προς το σύστημα γείωσης. 

 Το  σύστημα γείωσης τύπου θεμελιακής γείωσης  

 

7.3.1 Συλλεκτήριο Σύστημα 

 

α) Συλλεκτήριο Σύστημα 

Θα κατασκευαστεί από θερμά επιψευδαργυρωμένo αγωγό Φ8 (St/tZn), ο οποίος θα οδεύει 

επάνω στα στηθαία του δώματος του κτιρίου και στις στέγες, όπως φαίνεται στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο και θα στηρίζεται κάθε ένα (1) μέτρο με στηρίγματα δώματος 

polyamide. Για την επίτευξη στεγανοποίησης θα παρεμβάλλεται σε κάθε στήριγμα ροδέλλα 

στεγανοποιήσεως NEOPREN. Για τις διασταυρώσεις ή τις επιμηκύνσεις των αγωγών θα 

χρησιμοποιηθεί ο σφικτήρας διασταύρωσης St/tZn. 
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Για την προστασία της καμινάδας και της κεραίας R-TV θα τοποθετηθούν ακίδες χαλύβδινες 

θερμά επιψευδαργυρωμένες Φ16. Στην καμινάδα η ακίδα θα στηρίζεται με τρία επίτοιχα 

στηρίγματα Cu.  Για να γεφυρωθούν οι ακίδες με το συλλεκτήριο σύστημα χρησιμοποιούνται 

σφικτήρες Φ8-10/Φ16 St/tZn πολλαπλής χρήσης, τμήμα αγωγού Φ8 St/tZn και ειδικά 

στηρίγματαL. 

Η κεραία θα γεφυρωθεί με το συλλεκτήριο σύστημα με την βοήθεια ενός ρυθμιζόμενου 

κολλάρου έως 4" St/tZn, τμήμα αγωγού Φ8 και σφικτήρα St/tZn. 

Με το συλλεκτήριο σύστημα και με κατάλληλους σφιγκτήρες θα συνδεθούν επίσης οι ηλιακοί 

συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ του δώματος. 

 

β) Αγωγοί Καθόδου 

Από τα σημεία που δείχνονται στο σχήμα θα αναχωρεί αντίστοιχος αριθμός αγωγών 

καθόδου οι οποίοι θα αναρτούνται με ειδικά στηρίγματα, χωρίς να εφάπτονται επί των 

τοίχων και θα συνδέονται στην θεμελιακή γείωση μέσω των σφικτήρων Φ8-10/30x3.5 

St/tZn. 

Η κάθε κάθοδος θα αποτελείται από αγωγό θερμά επιψευδαργυρωμένο διαμέτρου 10mm ο 

οποίος θα στηριχθεί κάθε δύο μέτρα περίπου με την βοήθεια των κατάλληλων στηριγμάτων 

St/tZn. 

Για την επιμήκυνση ή διασταύρωση του αγωγού Φ10 θα χρησιμοποιηθεί ο σφικτήρας Φ8-

10/Φ8-10 St/tZn. 

Στο δώμα ο κάθε αγωγός καθόδου θα συνδέεται με το συλλεκτήριο σύστημα μέσω του 

σφ/ρα Φ8-10/Φ8-10 Ε.Τ. St/tZn. 

 

γ) Σύστημα Γείωσης 

Το σύστημα γείωσης θα αποτελείται από θεμελιακό γειωτή χαλύβδινη ταινία 30x3,5mm 

θερμά επιψευδαργυρωμένη (500gr/m²) St/tZn, η οποία θα τοποθετηθεί περιμετρικά στα 

θεμέλια του κτιρίου, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

Η ταινία 30x3,5 St/tZn θα στηρίζεται στον μεταλλικό οπλισμό των θεμελίων με την βοήθεια 

των στηριγμάτων - συνδέσμων ταινίας αγωγού St/tZn κάθε δύο μέτρα περίπου και θα 

πρέπει να κλείνει βρόγχο μέσω σφικτήρα ταινίας 30x3.5/ταινίας 30x3.5 St/tZn. 

Από επιλεγμένα σημεία που φαίνονται στα σχέδια θα ξεκινούν από τον θεμελιακό γειωτή 

μέσω σφικτήρων Β.Τ. Φ8-10/40 St/tZn και ένα τμήμα φύλλου CUPAL αναχωρήσεις 

Cu50τ.χ., οι οποίες θα καταλήγουν στους παρακάτω χώρους: 

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς το χώρο του λεβητοστασίουν, 

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς το χώρο του αντλιοστασίου πυρόσβεσης, 

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς το χώρο του πλυντηρίου - στεγνωτηρίου, 

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς τον χώρο του μηχανοστασίου ανελκυστήρα, 

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς την διάταξη μετρητών της ΔΕΗ στο όριο του οικοπέδου.  

- μία αναχώρηση 50τ.χ. προς τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης. 

Τα τμήματα αυτά των αγωγών θα οδεύσουν εσωτερικά στους τοίχους και θα στηριχθούν 

ανά δύο μέτρα με την βοήθεια των στηριγμάτων. Το κάθε ένα από αυτά τα τμήματα θα 

βγαίνει από τον τοίχο στον εκάστοτε εσωτερικό χώρο σε ύψος περίπου 50cm από το 

δάπεδο. 

Το δίκτυο γειώσεων στο εσωτερικό του κτιρίου θα αρχίζει από το ζυγό γείωσης του Γενικού 

Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Όλες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων θα 

περιλαμβάνουν και αγωγό γείωσης που θα συνδέεται με το ζυγό γείωσής του. Ο αγωγός 

γείωσης θα έχει την αυτή διατομή με τον ουδέτερο της τροφοδοτικής γραμμής κάθε μερικού 

πίνακα και είτε θα οδεύει παράλληλα με αυτή είτε θα περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί 

με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. 

Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων και 

συσκευών) θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που 

τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά μέρη. 

Στην θεμελιακή γείωση θα συνδεθούν: 

- Τα δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης. 
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- Το δίκτυο σωληνώσεων ψύξης - θέρμανσης. 

- Το δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης. 

 

Για την μέτρηση και ενίσχυση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να προβλεφθούν δύο 

αναμονές με ταινία 30x3.5 St/tZn σε δύο γωνίες του κτιρίου και εξωτερικά στα θεμέλια. Η 

ταινία αυτή θα τυλιχθεί με αντιδιαβρωτική ταινία. 

 

7.3.2. Αγωγοί Καθόδου 

 

Οι αναμονές της θεμελιακής γείωσης συνδέονται με  το συλλεκτήριο σύστημα και αποτελούν 

τους αγωγούς καθόδου του ΣΑΠ. 

Η κάθε αναμονή θεμελιακής γείωσης που βρίσκεται στην οροφή θα γεφυρώνεται το άνω 

άκρο της  με το συλλεκτήριο σύστημα μέσω σφικτήρα διασταύρωσης. 

 

7.3.3. Σύστημα γείωσης 

 

Θα κατασκευαστεί σύστημα γείωσης τύπου θεμελιακής γείωσης αποτελούμενη από ταινία 

30x3.5mm (500 gr/m²) χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη. Η ταινία θα οδεύει μέσα στα 

πέλματα του μπετό, σχηματίζοντας κλειστούς βρόχους διαστάσεων περίπου 15 15 μέτρα. Η 

ταινία αυτή θα συνδέεται με τον οπλισμό ανά 2 μέτρα με την βοήθεια συνδέσμου οπλισμού-

ταινίας. 

Για την επιμήκυνση και τη διασταύρωση της ταινίας καθώς επίσης για το κλείσιμο του 

βρόχου θα χρησιμοποιηθεί ο σφ/ρας ταινίας-ταινίας βαρέως τύπου. 

Για την διασταύρωση της ταινίας με τον αγωγό Φ10mm St/tZn  θα χρησιμοποιηθεί  σφ/ρας 

ταινίας-αγωγού βαρέως τύπου.  

Για την επιμήκυνση ή διασταύρωση του αγωγού θα χρησιμοποιηθεί ο σφ/ρας αγωγού-

αγωγού βαρέως τύπου. 

Κατά την όδευση του αγωγού Φ10mm εντός του οπλισμού θα στηρίζεται ανά 2 μέτρα με 

ειδικό στήριγμα οπλισμού - αγωγού ελαφρού τύπου.  

Θα κατασκευαστούν τουλάχιστον αναμονές θεμελιακής γείωσης, οι οποίες θα χρησιμεύσουν 

ως εξής: 

α) αναμονές για την σύνδεση με το πλέγμα του δαπέδου που θα γίνει από αγωγό 70 τ.χ 

Cu/eSn. 

β) αναμονές για την σύνδεση με το συλλεκτήριο σύστημα. Αυτές οι αναμονές θα 

κατανεμηθούν περιμετρικά στην οροφή του κτιρίου σε ισαπέχουσες αποστάσεις. 

γ)  στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και στο επίπεδο +0,3m (περίπου) για έλεγχο-μέτρηση 

και πιθανή ενίσχυση της θεμελιακής γείωσης σε περίπτωση που η τιμή της είναι μεγαλύτερη  

από 1Ω. 

δ)  στην κυψέλη της Μ.Τ 

ε)  στον χώρο του Μ/Σ 

στ)  στον χώρο του γενικού πίνακα ΧΤ 

ζ) στο χώρο της αποθήκης  καυσίμων 

η)  στο χώρο του Η/Ζ  

θ)  στον χώρο που βρίσκεται η δεξαμενή καυσίμων 

ι)  στον χώρο του λεβητοστασίου  

κ) και μία αναμονή για κάθε γενικό υποπίνακα ορόφου.  

Όλες αυτές οι αναμονές πριν βγουν από τα θεμέλια θα πρέπει να τυλιχθούν 50 εκατοστά 

περίπου (25 εκατοστά πριν και 25 εκατοστά μετά το σημείο εξόδου) με αντιδιαβρωτική 

ταινία PVC. 
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7.4. Εσωτερικό Σύστημα 
 

7.4.1 Συγκεντρωντικός Δακτύλιος Αμέσου  Γειώσεως (Σ.Δ.Α.Γ.) 

 

Θα κατασκευαστεί εσωτερικός περιμετρικός δακτύλιος της χώρους της Μ.Τ και ΧΤ όπου και 

θα ενωθούν μεταξύ της.  

Της ο δακτύλιος θα αποτελείται από χάλκινη ταινία διαστάσεων 30x3mm, η ταινία αυτή θα 

«τρέχει» 50 cm περίπου πάνω από το έδαφος και θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας ανά 50 

εκ. με χάλκινο επίτοιχο στήριγμα. 

Οι προεκτάσεις – διασταυρώσεις της ταινίας γίνονται με σφικτήρα. Οι διασταυρώσεις με 

αγωγό γίνονται με χάλκινο σφικτήρα ταινίας-αγωγού. Όλα τα μεταλλικά και αγώγιμα μέρη 

του χώρου (πόρτες, μεταλλικές κατασκευές και εξαρτήματα, σωληνώσεις κ.λπ.) συνδέονται  

ισοδυναμικά  με την ταινία.  

Ο κάθε δακτύλιος θα συνδεθεί της δύο εκάστοτε αναμονές της θεμελιακής γείωσης. Η 

σύνδεση θα γίνει με την βοήθεια χάλκινο σφικτήρα ταινίας-αγωγού και με ενδιάμεση χρήση 

φύλλο CUPAL. 

 

7.4.2 Απαγωγοί  Κρουστικών  Υπερτάσεων 

 

Η παραπάνω πρόταση προστατεύει τις εγκαταστάσεις από άμεσο κεραυνικό πλήγμα. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως να πέσει κεραυνός στην ευρύτερη περιοχή (ακόμα και σε 

απόσταση 1χλμ.) και να πλήξει τις εγκαταστάσεις υπό μορφή κρουστικού ρεύματος 

διαμέσου των καλωδιώσεων που εξέρχονται ή εισέρχονται στο χώρο σας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

γραμμές data, κεραίες και ομοαξονικά καλώδια).  

Επειδή θεωρούμε απαραίτητη τη χρήση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για τη 

προστασία των εγκαταστάσεων σας, προτείνουμε τα εξής: 

 

Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις από το δίκτυο της Μ.Τ. 

Θα γίνει τοποθέτηση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων μέσης τάσης 21kV – 10 kA 

(POLYMER). Οι απαγωγοί με μονωτήρα από πολυμερές υλικό πλεονεκτούν έναντι αυτών 

με μονωτήρα πορσελάνης διότι έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε κρουστικό ρεύμα (5 kΑ ), ενώ 

σε περίπτωση καταστροφής τους δεν εκρήγνυνται, όπως ο μονωτήρας πορσελάνης, που 

προκαλεί καταστροφές στο εσωτερικό των πεδίων, αλλά απλώς σχίζεται το περίβλημά τους. 

Απαιτείται ένα (1) τεμάχιο για κάθε φάση, και συνδέεται παράλληλα μεταξύ φάσης και γης. 

 

Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις προερχόμενες από το δίκτυο  της Χ.Τ. 

- Στην άφιξη του γενικού πίνακα Χ.Τ. προτείνεται η τοποθέτηση μονοφασικού απαγωγού 

κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλου για ηλεκτρικά δίκτυα 220/380V. Ο απαγωγός θα 

προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν στην class II σύμφωνα με το 

IEC 664 και θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένος προκειμένου να τοποθετηθεί στην είσοδο της 

εγκατάστασης παρέχοντας έτσι Πρωτεύουσα Προστασία. Θα είναι εφοδιασμένος με μη 

γραμμική μεταβαλλόμενη αντίσταση, θα φέρει μηχανική ένδειξη σφάλματος, κάνοντας έτσι 

εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός φέρει επίσης μία κανονικά ανοιχτή 

(ΝΟ) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισμό. Μέσω ειδικής διάταξης θα 

απομονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής, από το δίκτυο. Τοποθετείται μετά 

τον Γενικό Διακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές Ασφάλειες. Για ένα τριφασικό πίνακα 

απαιτούνται τέσσερα (4) τεμάχια. 

 

- Στην άφιξη του γενικού πίνακα Χ.Τ. προτείνεται η τοποθέτηση απαγωγών ατμοσφαιρικών 

κρουστικών υπερτάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 99-1, εφοδιασμένων με μη 

γραμμικά μεταβαλλόμενη αντίσταση, για ηλεκτρικά δίκτυα 220/380V, 50-60 Hz, με διάταξη 

απομόνωσης από το δίκτυο σε περίπτωση καταστροφής τους και ένδειξη καλής λειτουργίας.   
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Απαιτείται ένα τεμάχιο για κάθε φάση και ένα τεμάχιο για τον ουδέτερο. Συνδέεται 

παράλληλα μεταξύ φάσης-γης και ουδετέρου-γης. Για ένα τριφασικό πίνακα απαιτούνται 

τέσσερα (4) τεμάχια. 

 

- Επιπλέον για την προστασία των συσκευών Η/Υ (Server), Printer και Fax προτείνεται η 

τοποθέτηση ρευματοδότη - απαγωγού τύπου Schuco, από τον οποίο θα ρευματοδοτούνται 

οι παραπάνω συσκευές. Για παράδειγμα μπορεί μετά το ρευματοδότη απαγωγό να 

τοποθετηθεί πολύπριζο (έως 12Α) από το οποίο να ρευματοδοτούνται ο Η/Υ (Server) και οι 

Printers που είναι συνδεμένοι μ’ αυτόν και βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

 

Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις προερχόμενες από το δίκτυο των γραμμών 

Ο.Τ.Ε. 

Για την προστασία από υπερτάσεις προερχόμενες από το δίκτυο των γραμμών Ο.Τ.Ε. θα 

γίνει τοποθέτηση απαγωγού. Απαιτείται ένα για κάθε δισύρματη εξωτερική γραμμή. 

Στον συγκεκριμένο απαγωγό μπορεί να τοποθετηθεί και δεύτερη διάταξη για ταυτόχρονη 

προστασία δύο γραμμών.   

 

7.5 Κατασκευαστικά. 
 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN-ABB-VDE. 

Ειδικώτερα: 

Στην εγκατάσταση πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την σύνδεση γείωσης των κάτωθι 

κατασκευών ανεξάρτητα της απόστασής των από τους συλλεκτήριους αγωγούς ή 

απαγωγούς: 

α) ολες οι μεταλλικές  κατασκευές ανεξάρτητα όγκου και μεγέθους, που βρίσκονται στην 

ταράτσα ή την στέγη της οικοδομής, πχ. κεραία TV, σωλήνες ύδρευσης, στηθαία, ηλιακοί 

συλλέκτες, καπνοδόχοι κτλ. 

β) μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται στις κατακόρυφες όψεις του κτιρίου, πχ. 

μεγάλα μεταλλικά παράθυρα, πόρτες κτλ. 

γ) μεγάλα μήκη μεταλλικών κατασκευών ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, πχ. υδορροές,  

οδηγοί ανελκυστήρων κτλ. 

 

Η πραγματοποίηση των γεφυρώσεων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες DIN-ΑΒΒ. 

Οπου οι συλλεκτήριοι αγωγοί ή οι απαγωγείς αλλάζουν κατεύθυνση θα πρέπει η 

καμπυλότητα του αγωγού να πληροί την σχέση  D>=1/20 L, όπου D η χορδή που διαγράφει 

η καμπύλη και L το μήκος της περιμέτρου της. Με αυτό το τρόπο αποφεύγονται ηλεκτρικά 

τόξα που αναπτύσσονται λόγω αυτεπαγωγής. 

Οι αγωγοί της εγκατάστασης πρέπει να οδεύουν σε ικανή απόσταση από καλώδια 

ηλεκτροφόρα, τηλεφωνικά, κεραιών κτλ., για να αποφεύγονται άμεσες υπερπηδήσεις ή 

υπερτάσεις επαγωγικές. Σε περιπτώσεις όπου τούτο είναι ακατόρθωτο τότε θα δοθούν 

λύσεις όπως προβλέπουν οι σχετικοί Γερμανικοί Κανονισμοί και θα τοποθετηθούν 

οπωσδήποτε αλεξικέραυνα  στο  ηλεκτρικό  και τηλεφωνικό δίκτυο. 

Για την γείωση εφ'όσον μετρηθεί μέχρι 3Ω με ειδικό όργανο (γειωσόμετρο) κατά WERNER  

θα συνδεθεί  μέσω εξισωτού δυναμικού με τις υπόλοιπες γειώσεις του κτιρίου πχ. ηλεκτρική, 

τηλεφωνική, για την αποφυγή ανεπιθύμητων διαφορών δυναμικού σε περίπτωση 

ηλεκτρικών ατμοσφαιρικών φαινομένων. 

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το μέγεθος της αντίστασης, η γεφύρωση θα 

πραγματοποιηθεί μέσω σπινθηριστή. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

8.1. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία. 
 

Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γινει χρήση της κάτωθι 

βιβλιογραφίας και κανονισμών: 

α) Κανονισμός πυροπροστασίας νέων κτιρίων (Π.Δ. 71/15.2.1988). 

β) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων (Α΄ 

32, διόρθωση Α΄ 59 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 647 30/08/1993). 

γ) Πυροσβεστικές διατάξεις (ΦΕΚ 114Β/13.3.1978 και ΦΕΚ 100Β/3.2.1979) και η εγκύκλιος 

7600/700/Φ5/17-70. 

δ) Αμερικάνικοι κανονισμοί NFPA. 

ε) Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Τονίζεται ότι το κτίριο έχει εξετασθεί στο σύνολό του από άποψη παθητικής και ενεργητικής 

πυροπροστασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό πυροπροστασίας νέων κτιρίων (Π.Δ. 

71/15.2.1988). και με την Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός 

Πυροπροστασίας κτιρίων (Α΄ 32, διόρθωση Α΄ 59 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 647 30/08/1993). 

 

Πέραν των κανονισμών και των παρακάτω αναφερόμενων απαιτήσεων, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε κάθε επί πλέον υπόδειξη της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, κατά τη φάση έγκρισης της μελέτης πυροπροστασίας του κτιρίου. 

 

8.2. Έκταση των εγκαταστάσεων. 
 

Για την ενεργητική πυροπροστασία του συγκροτήματος προβλέπεται η εγκατάσταση: 

 Φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων. 

 Χειροκίνητου συστήματος συναγερμού. 

 Αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης. 

 Φορητών πυροσβεστήρων. 

 Πυροσβεστικών ερμαρίων με κρουνό. 

 Μηχανισμών συγκράτησης, ομαλού κλεισίματος και προτεραιότητας πυράντοχων 

θυρών. 
 

8.3. Φωτισμός - σήμανση 
 

Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής θα είναι συνεχής σε όλο το χρονικό διάστημα που 

βρίσκονται άνθρωποι στο κτίριο, και οι πηγές φωτισμού σύμφωνες με την παράγραφο 2.6.2 

των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία Κτιρίων. 

Τεχνητός φωτισμός θα εφαρμόζεται σε εκείνα τα σημεία και για το χρονικό διάστημα που 

είναι απαραίτητος (διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας για οποιονδήποτε λόγο), παρέχοντας την 

ελάχιστη ένταση φωτισμού. 

Τα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής θα φωτίζονται σε όλα τα σημεία τους 

συμπεριλαμβανομένων των γωνιών και των διασταυρώσεων διαδρόμων, περασμάτων, 

κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστο η τιμή των 10 

LUX μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου. 

Εξοπλισμός που τοποθετείται για να καλύψει τις απαιτήσεις σήμανσης των οδεύσεων 

διαφυγής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται να θεωρείται ότι φωτίζει 

συγχρόνως την όδευση διαφυγής, εφόσον καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσης 

παραγράφου  για τον φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής. 
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Στο κτίριο θα υπάρχει σύστημα φωτισμού ασφαλείας κατά την παράγραφο 2.6.3. των 

Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία Κτιρίων. Πλήρης περιγραφή 

του συστήματος υπάρχει στο παράρτημα Β΄ της παρούσης, ενώ τα φωτιστικά σώματα 

εμφαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

Θα γίνει φωτεινή σήμανση των απροστάτευτων τμημάτων διαφυγής και των εξόδων που 

βρίσκονται εκτός των μονάδων διαμονής, με ευανάγνωστα φωτιστικά σώματα ασφαλείας 

και. Πλήρης περιγραφή της σήμανσης, υπάρχει στο παράρτημα Β΄ της παρούσης, ενώ οι 

διάφορες θέσεις των σημάτων φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 
 

8.4. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης 
 

8.4.1 Γενικά 

 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης συναγερμού αποτελείται από τα 

ακόλουθα βασικά συστατικά μέρη: 

 

 Έναν κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης – ελέγχου συναγερμού εγκατεστημένο στον 

Όροφο (βλ. σχέδια). 

 Κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς. 

 Ανιχνευτές πυρκαγιάς διαφόρων τύπων (καπνού, θερμοδιαφορικό, σταθερής 

θερμοκρασίας κλπ) 

 

Επίσης ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης λαμβάνει ενδείξεις και από: 

 

 Τους διακόπτες ελέγχου ροής (flow switch) που βρίσκονται στους κεντρικούς κλάδους 

των sprinklers 

 

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό άρθρο 9 

παρ. 4.1 του Π.Δ. 71/2-8-88 σε όλο το κατάστημα. 

 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει και τον διακόπτη ανίχνευσης ροής του 

συστήματος καταιονισμού Sprinkler. 

 

8.4.2 Αυτόματος αναγγελία πυρκαγιάς 

 

Όλοι οι χώροι ελέγχονται από ανιχνευτές πυρκαγιάς εκτός από τους χώρους υγιεινής. 

Σε επικίνδυνους χώρους οι ανιχνευτές συνδέονται µε φωτεινούς επαναλήπτες πάνω από 

την πόρτα του χώρου που ελέγχουν. 

Οι ανιχνευτές συνδέονται παράλληλα σε ζώνες πυρανιχνεύσεως και ανά οριζόντια τµήµατα 

του κτιρίου για τον εντοπισµό από τον πίνακα ελέγχου του τµήµατος που κινδυνεύει. 

Η διακοπή ρεύματος, της ηλεκτρικής συνέχειας ή το βραχυκύκλωμα μιας ζώνης και η 

αφαίρεση του ανιχνευτή από τη βάση του προκαλούν σήμα βλάβης της σχετικής ζώνης στον 

πίνακα ελέγχου. 

Ο τελευταίος ανιχνευτής κάθε ζώνης φέρει το τελικό στοιχείο ζώνης που επιτρέπει τη ροή 

του ρεύματος ηρεμίας για την επίβλεψη του κυκλώματος από τον κεντρικό πίνακα 

πυρανιχνεύσεως 

- κατασβέσεως. Η μεγίστη ωμική αντίσταση κάθε ζώνης είναι 250 ΩΜ και η τάση είναι 24V 

DC και το ρεύμα ηρεμίας είναι 100μΑ, το ρεύμα συναγερμού 100mA. 

Τα καλώδια που ανήκουν στο σύστημα πυρανιχνεύσεως ή κατασβέσεως δεν πρέπει να 

οδηγούνται παράλληλα με τα καλώδια τάσεως άνω των 230V για την αποφυγή επαγωγικών 

ρευμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν λανθασμένους συναγερμούς. 
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8.4.3 Αναγγελία πυρκαγιάς με το χέρι 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4.1 απαιτείται χειροκίνητο σύστημα συναγερμού. 

Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά σημεία των 

οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί με σταθερό γυάλινο κάλυμμα. 

Κοντά στις εξόδους, στα πυροσβεστικά σηµεία και κατά µήκος των οδών διαφυγής, 

προβλέπεται η τοποθέτηση κουµπιών συναγερµού πυρκαγιάς µε προστατευτικό γυάλινο 

κάλυµµα. 

Τα κουµπιά συνδέονται σε ζώνες αναγγελίας πυρκαγιάς µε το χέρι και κάθετη κυρίως 

διάταξη ώστε ο εντοπισµός από τον πίνακα να αφορά κάθετα τµήµατα του κτιρίου και ο 

διαχωρισµός τους να γίνεται βάσει των υπαρχόντων κλιµακοστασίων. 

Η σύνδεση των κουµπιών σε ζώνες γίνεται όπως και των ανιχνευτών πυρκαγιάς. 

Τα κουµπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σηµεία σε ύψος 1.5 µέτρα από το έδαφος 

και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισµού, κουµπιών ανελκυστήρων ή 

άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. 

 

Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα 

συνεγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. Σειρήνες και φωτεινοί επαναλήπτες 

αναλύονται παρακάτω στο σύστημα πυρανίχνευσης. 

Τοποθετούνται  αγγελτήρες και  φαροσειρήνες ως εξής κοντά στις εξόδους και σε σημεία 

που φαίνονται στα σχέδια Πυροπροστασίας.  

 

Η σύνδεση των κουμπιών σε ζώνες γίνεται όπως και των ανιχνευτών πυρκαγιάς. 

Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα από το έδαφος 

και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή 

άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. 

 

8.4.4 Ακουστικά και οπτικά μέσα συναγερμού 

 

Στη βάση κάθε ανιχνευτή είναι ενσωµατωµένη λυχνία συναγερµού για τον εντοπισµό του 

ανιχνευτή που έδωσε συναγερµό και τις δοκιµές. 

Σε όλα τα τμήματα των κτιρίων και σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται κουδούνια 

συναγερμού 105 DB / μέτρο. Καλωδιώσεις σειρήνων 2 x 1.5 NYM. 

Στον πίνακα ενδείξεις συναγερμού θα εντοπίζουν τη ζώνη που έδωσε συναγερμό και 

παράλληλα θα ηχεί ενσωματωμένος βομβητής. 

Με την ίδια μέθοδο θα επισημαίνονται και οι βλάβες του όλου συστήματος. 

 

8.4.5 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

 

Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει 

α) Τον πίνακα, δηλ. 

(1) Ενδείξεις περιοχών 

(2) Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. 

Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. 

H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά .Η μεταγωγή από τη 

μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ. 

(3) Σύστημα αυτόματης επανάταξης. 

(4) Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 

(5) Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 

(6) Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες, βομβητές, κουδούνι) 

(7) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη μπαταρία. 

(8) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC. 
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(9) Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ΑLARM) και ξεχωριστή 

για βλάβη ζώνης (FAULT). 

β) Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mm2 

γ) Φωτοηλεκτρονικοί πυρανιχνευτές διευθυνσιοδοτούμενοι. 

Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν στα ορατά και αόρατα προϊόντα της καύσης. Η λειτουργία του 

βασίζεται στο φαινόμενο της διάθλασης του φωτός. Ανιχνεύουν τον καπνό σε χώρους με 

καθαρή ατμόσφαιρα (σχετική υγρασία μικρότερη από 95% ταχύτητα αέρα 5 m/sec) και 

δίνουν έγκαιρα διέγερση. Η ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι  μικρότερη από 1 μCu. Η 

τοποθέτηση τους γίνεται στην οροφή που καλύπτουν χώρο μέχρι 100 τ.μ. Η μέγιστη 

απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 μ, ενώ για διαδρόμους 15 μ, και η μέγιστη 

απόσταση από το τοίχο 3.6μ. 

Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα νέον που 

αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. 

Οι ανιχνευτές αυτού του είδους έχουν τοποθετηθεί στους χώρους που φαίνονται στα σχετικά 

σχέδια. 

δ) Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής διευθυνσιοδοτούμενος 

Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν όταν μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο η θερμοκρασία ανέβει 

πάνω από κάποιο όριο (π.χ. 10 ºC). Είναι κατάλληλη για ανίχνευση φωτιάς χωρίς καπνό 

ρυπαρούς χώρους εκεί όπου δημιουργούνται καπνοί ή ατμοί (π.χ. λεβητοστάσια, 

αντλιοστάσια, κτλ). 

Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές δεν ενδείκνυται σε χώρους που προσβάλλονται  ηλιακή 

ακτινοβολία.  

Η τοποθέτηση των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών θα γίνει στην οροφή του προστατευόμενου 

χώρου, αφού ληφθούν υπ’ όψιν η κατασκευή της οροφής και τα δομικά της στοιχεία και 

πρέπει να ακολουθηθούν οι εξής κανόνες αποστάσεων των ανιχνευτών επί της οροφής: 

 

- Η απόσταση μεταξύ των ανιχνευτών δεν θα υπερβαίνει την απόσταση που συνιστά το 

Κέντρο Δοκιμών και ο κατασκευαστής τους. 

Η απόσταση των ανιχνευτών από οποιονδήποτε τοίχο δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της 

απόστασης μεταξύ των ανιχνευτών. 

Το ήμισυ της αποστάσεως μεταξύ των ανιχνευτών θα λαμβάνεται ως το μέγιστο όριο 

αποστάσεως οποιουδήποτε ανιχνευτού από χωρίσματα που φθάνουν έως την οροφή ή 45 

εκ. κάτω από αυτήν. 

 

- Ολα τα σημεία της οροφής θα έχουν 1 (ένα) ανιχνευτή σε απόσταση ίση προς το 0.7 της 

απόστασης που έχει ορίσει το Κέντρο δοκιμής του ανιχνευτή σαν απόσταση τοποθέτησής 

του. 

 

Οι ανιχνευταί θα τοποθετηθούν επί της οροφής σε απόσταση άνω των 15 εκ. από τους 

τοίχους ή εάν τοποθετηθούν επάνω σε πλευρικό τοίχο, η απόστασή τους από την οροφή θα 

είναι 15 - 30 εκ., όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα 1. 
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Σχήμα 1. Θέση ανιχνευτού επί της οροφής ή πλαγίου τοίχου 

 
 

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο ανιχνευτών είναι 13 μ, ενώ η μέγιστη απόσταση από το 

τοίχο είναι 6μ.Οι ανιχνευτές αυτού του είδους έχουν τοποθετηθεί στους χώρους που 

φαίνονται στα σχετικά σχέδια  και καλύπτουν επιφάνεια έως 50 τ.μ. (βλέπε σχετικά σχέδια). 

 

ε) Φωτεινός επαναλήπτης (οπτικός συναγερμός) 

Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από περιστρεφόμενο λαμπτήρα αερίου XENON 

υψηλής φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως των 5 W, δίνοντας αφεσβενόμενο φως. 

Τοποθετήθηκαν όπως φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 

στ) Σειρήνα συναγερμού. 

Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονικής ηχητικής απόδοσης 100 DB/m και θα είναι 

ενσωματωμένη με τον φωτεινό επαναλήπτη. Η ηχητική απόδοση των σειρήνων θα 

υπερισχύει της μέγιστης στάθμης του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα 

ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο .Η τοποθέτηση τους 

φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 

ζ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος 

 

Στο λεβητοστάσιο, στην αποθήκη καυσίµων, στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και στην κουζίνα 

η ανίχνευση θα γίνεται µε θερµοδιαφορικούς πυρανιχνευτές, που τοποθετούνται πάνω από 

τον καυστήρα και τη δεξαµενή καυσίµου αντίστοιχα και ενεργοποιούνται όταν η 

θερµοκρασία ξεπεράσει τους 60 °C ή όταν παρουσιαστεί απότοµη άνοδός της (10 °C) µέσα 

σε χρονικό διάστηµα ενός λεπτού. 

 

Όλοι οι ανιχνευτές είναι συνδεδεµένοι µε τον πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος σε 

περίπτωση πυρκαγιάς θέτει σε λειτουργία τη σειρήνα συναγερµού. Είναι δε τοποθετηµένοι 

στην οροφή και σε απόσταση πάνω από 15cm από το τοίχο. Ο ήχος της σειρήνας θα είναι 

καθαρός, σαφής, και θα διαφέρει από άλλους ήχους του κτιρίου. 

 

8.4.6 Περιγραφή του συστήματος πυρανίχνευσης 

 

Προβλέπεται η εγκατάσταση διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος πυρανίχνευσης, το οποίο 

εκτείνεται σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Στην στάθμη του Ορόφου θα εγκατασταθεί και 

ο πίνακας πυρανίχνευσης. Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα έχει την δυνατότητα 

διευθυνσιοποίησης ολων των περιφερειακών συσκευών με τα οποία θα συνδέεται. Θα είναι 
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τετραζωνικος και κάθε ζώνη (βρόγχος) θα εχει την δυνατότητα διευθυνσιοποίησης μέχρι 99 

διαφορετικές περιφερειακές συσκευές.  

Κάθε διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής οδηγείται στον πίνακα πυρανίχνευσης, χωρίς την 

υποχρέωση δημιουργίας ζωνών. Για κάθε μια διευθυνσιοποιημένη συσκευή θα υπάρχει η 

δυνατότητα μέσω του προγραμματισμού του πίνακα πυρανίχνευσης να ονοματίζεται αυτή. 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα έχει την δυνατότητα συνεργασίας με τουλάχιστον δυο 

τερματικές μονάδες αναγγελίας της κατάστασης λειτουργίας της εγκατάστασης, όπως 

επίσης θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό P.C. από το οποίο κεντρικά θα 

παρακολουθείται όλο το σύστημα πυρασφάλειας του Παιδικού Σταθμού. 

 

Ο κεντρικός πίνακας θα περιλαμβάνει: 

- Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 

- Πλακέτες ελέγχου κυκλωμάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS) 

- Πληκτρολόγιο χειρισμών και ελέγχου  

- Οθόνη 

- Εκτυπωτή 

- Τροφοδοτικό 

- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

Αυτή θα περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSΟR) ο οποίος 

προγραμματιζόμενος κατά τις ανάγκες της εγκαταστάσεως θα επικοινωνεί διαδοχικώς με 

όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στους βρόχους επικοινωνίας, είτε 

απ' ευθείας, είτε μέσω διατάξεων προσαρμογής και θα ελέγχει την κατάσταση συνδέσεώς 

τους (δηλαδή την κανονική σύνδεσή τους ή την αποσύνδεσή τους ή την διακοπή ή 

βραχυκύκλωση της γραμμής) καθώς και την κατάσταση λειτουργίας τους (διέγερση ή 

ηρεμία). 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί διέγερση ανιχνευτού πυρκαγιάς η κεντρική μονάδα θα 

δίνει, αναλόγως με την διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί και προγραμματισθεί μέσω του 

λογισμικού της (SOFTWARE), σήμανση συναγερμού ή λειτουργίας άλλων διατάξεων 

πυροπροστασίας. 

Οι εντολές για λειτουργία σήμανσης συναγερμού ή αυτομάτων διατάξεων πυροσβέσεως θα 

μεταδίδονταιμέσω των ιδίων βρόχων μεταδόσεως πληροφοριών καταστάσεως (διέγερση 

ανιχνευτών κλπ.) από τους οποίους θα διοχετεύεται και η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για 

την ενεργοποίηση των διευθυνσιοδοτουμένων συσκευών συναγερμού οι οποίες θα 

λειτουργούν από την ίδια την ισχύ του βρόχου χωρίς να απαιτούν εξωτερική παροχή. 

Η κεντρική μονάδα θα έχει μνήμη επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση των 

προγραμμάτων ενεργειών της, αναλόγως των ανιχνευομένων καταστάσεων καθώς και των 

εκλεγομένων εκάστοτε παραμέτρων και ενεργειών, με εξασφάλιση έναντι απώλειας ακόμα 

και σε περίπτωση διακοπής της κανονικής και εφεδρικής τροφοδοτήσεως. 

 

Η χρήση διευθυνσιοδοτουμένων (analogue addresable) ανιχνευτών παρέχει την δυνατότητα 

ακριβούς εντοπισμού της θέσης τους εντός του κτιρίου από τον κεντρικό πίνακα. Ο 

προγραμματισμός γίνεται με κατάλληλη κωδικοποιημένη κάρτα που τοποθετείται στη βάση 

του ανιχνευτή και οποιοσδήποτε ανιχνευτής τοποθετηθεί στη βάση αυτή "διαβάζει" την 

δεδομένη θέση. 

Όλοι οι τύποι των χρησιμοποιουμένων ανιχνευτών θα χρησιμοποιούν κοινή (εναλλάξιμη) 

βάση. 

Οι ανιχνευτές θα φέρουν λυχνία LED για την ένδειξη της διέγερσής τους ενώ θα έχουν την 

δυνατότητα να τροφοδοτήσουν απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη. 

Σε κάθε κλήση του από τον κεντρικό πίνακα, ο ανιχνευτής θα παρέχει τις πληροφορίες που 

αναφέρονται παραπάνω, ενώ ανιχνευτής ή κομβίο σε διέγερση θα έχει την δυνατότητα 

παρέμβασης στη ροή πληροφοριών ακόμη και εάν δεν ερωτάται την συγκεκριμένη στιγμή. 
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Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι 99 στοιχεία γραμμής με 

διεύθυνση. Τα στοιχεία γραμμής μπορεί να είναι πυρανιχνευτές, μονάδες ελέγχου ή μονάδες 

εισόδου/ εξόδου. 

Κάθε στοιχείο γραμμής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθμό (διεύθυνση) που 

εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού.  

Οι πυρανιχνευτές θα είναι είτε τύπου φωτοηλεκτρικού, είτε τύπου θερμοδιαφορικού. Όλοι οι 

τύποι των πυρανιχνευτών φαίνονται στα σχετικά σχέδια (κατόψεις Ισογείου και Ορόφου) της 

ηλεκτρολογικής μελέτης και της μελέτης πυροπροστασίας. 

Τα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς θα είναι υαλόφρακτα και θα είναι διευθυνσιοποιημένου 

τυπου. Σχετικά με τον τύπο των σειρήνων πανικού θα είναι και αυτές διευθυνσιοποιημένος 

τυπου και θα είναι οπτικοακουστικού σήματος.  Τα σημεία τοποθέτησης μπουτόν 

αναγγελίας πυρκαγιάς και των σειρήνων πανικού φαίνονται στα σχετικά σχέδια της 

ηλεκτρολογικής μελέτης και της μελέτης πυροπροστασίας της πτέρυγας. 

Κάθε ζώνη θα είναι κατασκευασμένη από δισύρματη γραμμή και θα ξεκινά και θα καταλήγει 

στον πίνακα πυρανίχνευσης 

Η σηματοδότηση του Πίνακα Πυρανίχνευσης θα δίδεται από οθόνη  L.C.D. Οθόνη L.C.D 

επίσης θα φέρουν  και τερματικές μονάδες αναγγελίας . Επίσης ο πίνακας πυρανίχνευσης 

θα είναι συνδεδεμένος και μέσω αυτόματου τηλεφωνητή με το τηλεφωνικό δίκτυο του κτιρίου 

για να είναι δυνατή η αναγγελία πυρκαγιάς σε προγραμματισμένα εσωτερικά τηλέφωνα η 

άλλα τηλέφωνα πόλεως. 

 

8.5. Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος sprinkler. 
 

Στις οδεύσεις διαφυγής και του επικίνδυνους χώρους θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα 

πυρόσβεσης (sprinklers) σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της υπ’ αριθμόν 3/81 Πυροσβεστικής 

Διάταξης το οποίο θα καλύπτει τις στάθμες των δύο υπογείων. 

 

Η εγκατάσταση SPRINKLER είναι αυτόματο σύστημα κατάσβεσης φωτιάς με νερό το οποίο 

με μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων στην οροφή κατευθύνει το νερό κατασβέσεως στα 

ακροφύσια (SPRINKLER).  

 

8.5.1 Τύπος συστήματος πυρόσβεσης 

 

Ο τύπος του συστήματος πυρόσβεσης είναι κλειστού υγρού τύπου, όπου οι σωληνώσεις θα 

έχουν διαρκώς νερό υπό πίεση και η θερμοκρασία του χώρου θα είναι άνω των 4° C. Η 

τοποθέτηση του ακροφύσιου με ονομαστική διάμετρο ½ και θερμοκρασιακής περιοχής από 

60 C έως 70 C σκοπό έχει να ανοίγει το ακροφύσιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην εστία 

φωτιάς, ενώ τα άλλα ακροφύσια να ανοίγουν όταν επεκταθεί η φωτιά. 

Επίσης υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής, που επιτρέπει τη ροή ύδατος προς τη κατεύθυνση 

των σωληνώσεων των καταιονιτήρων, καθώς και σύνδεση αποστραγγίσεως με βάνα 

ελέγχου κατάλληλου μεγέθους , η οποία εξασφαλίζει την αποστράγγιση του συστήματος 

καταιονισμού και τη διοχέτευση του ύδατος εκτός του κτιρίου χωρίς ζημιές. 

 

8.5.2 Περιγραφή του συστήματος  

 

Ο εν λόγω χώρος  ανήκει στην κατηγορία  μεσαίου  βαθμού κινδύνου.  Στην κατηγορία αυτή, 

η επιφάνεια κάλυψης υπολογίζεται με την αναλογία ενός καταιονιστή για 12 μ² η δε 

απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλάδωσης δεν πρέπει να  υπερβαίνει τα 4,5 μ. 

Η πίεση λειτουργίας του καταιονιστή Φ 1/2" πρέπει να είναι 1,4 BAR και με ροή ύδατος 55 

LIT/MIN. 

 

Τα όργανα και μέσα λειτουργίας του συστήματος «SPRINKLER» είναι: 
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1. Αποθήκη νερού ανάλογης χωρητικότητας  των απαιτήσεων των προστατευομένων 

χώρων. Η ελάχιστη χωρητικότητά της πρέπει να είναι 19,80 m3 εφόσων η αναπλήρωση του 

νερού γίνεται από μια ανεξάντλητη πηγή ύδατος, στον ίδιο βαθμό απόδοσης της αντλίας. Η 

σύνδεση της αποθήκης πρέπει να γίνεται προς  ανεξάντλητη πηγή νερού. Ως ανεξάντλητες 

πηγές νερού θεωρούνται τα αξιόπιστα  υδροδοτικά  δίκτυα πόλεων, λίμνες, ποταμοί, 

φρεάτια  κ.τ.λ. 

 

Εκλέγεται αποθήκη νερού όγκου 20.18 m3 για την κάλυψη 12 SPRINKLERS. 

 

2. Σύνδεση της αποθήκης νερού με το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης με σωλήνα Cu Φ28 

(DN25). 

 

3. Πυροσβεστικές αντλίες: 

α) Όπου η απαιτούμενη πίεση και παροχή νερού για την τροφοδότηση του συστήματος ή 

συστημάτων καταιονισμού «SPRINKLER» δεν εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο, απαιτείται η 

τοποθέτηση μιας ή περισσότερων αντλιών, βάση των υπολογισμών της μελέτης. 

β) Η πυροσβεστική υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει και αριθμό εφεδρικών αντλιών πέρα από 

τις καθορισμένες της μελέτης. Οι εφεδρικές αντλίες πρέπει να έχουν δυνατότητα αυτόματης 

λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας των αρχικά προγραμματισμένων αντλιών. 

γ) Οι ανωτέρω, κύριες και εφεδρικές αντλίες πρέπει να είναι: 

Ηλεκτροκίνητες, κατάλληλης ισχύος. 

Αυτόνομοι εσωτερικής καύσης. 

 

Όπου υπάρχουν κύριες και εφεδρικές αντλίες πρέπει να είναι οι μεν ηλεκτροκίνητοι οι δε 

αυτόνομοι πετρελαιοκίνητοι 

 

Στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, στο υπόγειο, θα τοποθετηθούν : 

 Μία ηλεκτροκίνητη αντλία 

 Μία πετρελαιοκίνητη αντλία 

 Ένα πιεστικό δοχείο 

 Μία αντλία διατήρησης πίεσης στο συλλέκτη ( jockey pump ) 

 

Η ηλεκτροκίνητη αντλία θα τροφοδοτείται κανονικά από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και σε 

περίπτώση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται αυτόματη μεταγωγή στην 

πετρελαιοκίνηση. Η πετρελαιοκίνητη αντλία θα φέρει δοχείο καυσίμων από χαλυβδοέλασμα 

συγκολλητό με χωρητικότητα ικανή ώστε να μπορεί η μηχανή να λειτουργεί σε πλήρες 

φορτίο επί τέσσερις (4) ώρες. Επίσης θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικό εκκινητή που ξεκινά 

με την πτώση πίεσης στό σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας, με συσσωρευτές 12 V καλής 

ποιότητας, βαρέως τύπου κατάλληλους γιά αυτόματη επαναφόρτιση και διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 4 χρόνια. Κάθε συσσωρευτής πρέπει να διατηρείται πλήρως φορτισμένος με τη 

βοήθεια ενός ανεξάρτητου, αυτόματου αυτορυθμιζόμενου φορτιστή, ο οποίος πρέπει να 

είναι ικανός να επαναφορτίσει τους συσσωρευτές από το μηδέν μέχρι το πλήρες φορτίο σε 

ένα εικοσιτετράωρο. 

Η απαιτούμενη παροχή τών αντλιών υπολογίστηκε για ταυτόχρονη λειτουργία 12 

καταιονητήρων ετσι εχουμε : 

 

12 sprinklers X 55 lt /min = 660 lt/min 

δηλ η απαιτούμενη παροχή των αντλιών είναι :  39.6 m3/h 

Το μανομετρικό ύψος υπολογίστηκε ώς εξής: 

Πίεση στον πιο απομακρυσμένο sprinkler    1.4bar =  14 Μ.Υ.Σ. 

Υψομετρική διαφορά                                           5.8 Μ.Υ.Σ. 

Πτώση πίεσης στο δίκτυο                                          19.1 Μ.Υ.Σ. 

Σύνολο                                                    38.9 Μ.Υ.Σ 



 40 

Εκλέγεται επομένως συγκρότημα παροχής: 39.6 m3 /h και μανομετρικού : 38.9 Μ.Υ.Σ 

 

4. Βαλβίδα (βάνα) ελέγχου, κατάλληλου μεγέθους. 

 

5. Βαλβίδα αντεπιστροφής, που να επιτρέπει την ροή νερού προς την κατεύθυνση των 

σωληνώσεων των καταιονιστήρων. 

 

6. Σύνδεση αποστραγγίσεως, με βάνα ελέγχου, κατάλληλου μεγέθους η οποία να 

εξασφαλίζει την αποστράγγιση του συστήματος καταιονισμού και την διοχέτευση του νερού 

εκτός κτιρίου, χωρίς ζημιές. 

 

7. Μετρητής πίεσης, με ένδειξη της πίεσης, σε κατακόρυφο σωλήνα τροφοδότησης. 

 

8. Μειωτή πίεσης σε κάθε κλάδο sprιnkler. 

9. Συσκευή ανίχνευσης ροής νερού, συνδεδεμένη μετά του συστήματος συναγερμού του 

κτιρίου. Επίσης θα τοποθετηθούν μειωτές πίεσης σε κάθε  κεντρικό κλάδο SPRINKLERS 

ώστε να προστατεύονται οι κεφαλές από ενδεχόμενη υπερβολική αύξηση της πίεσης. 

 

10. Σύνδεση σωλήνα 100mm, άνω της βαλβίδας αντεπιστροφής μετά του κατακόρυφου 

σωλήνα τροφοδοσίας του συστήματος καταιονισμού, απολήγουσα σε δυο στόμια παροχής 

διαμέτρου 65 mm, εκτός του κτιρίου για την τροφοδότηση του συστήματος από τα 

πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης. Η σύνθεση να διαθέτει βαλβίδα 

αντεπιστροφής  επιτρέπουσα την ροή νερού μόνο προς το σύστημα καταιονισμού και 

δυνατότητα αυτόματης αποστράγγισης. 

 

Τοποθετείται ένα δίδυμο στόμιο Π.Υ. Για την σύνδεση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς το δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης με νερό, προβλέπεται 

η εγκατάσταση στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, ενός δίδυμου πυροσβεστικού 

υδροστομίου ορειχάλκινου Φ 2 ½" x  2 ½" x 4", δηλαδή με δύο εξόδους Φ 2 ½", με τάπες 

ορειχάλκινες που συγκρατούνται με αλυσίδες και με στόμιο διαμέτρου 4" για σύνδεση προς 

το δίκτυο του. Το όλο εξάρτημα θα είναι ορειχάλκινο σε ιδία απόχρωση και θα τοποθετείται 

στο τοίχο με ορειχάλκινη πλάκα υψηλής καλαισθησίας με χαραγμένο το είδος της χρήσης 

του. 

Στο εσωτερικό του θα υπάρχει κλαπέ για την δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής τροφοδοσίας 

του δικτύου και για την πρόληψη τραυματισμού του χειριστή. Για την μη τροφοδοσία του 

δικτύου σε περίπτωση συνδέσεως πυροσβεστικών οχημάτων θα τοποθετηθεί βαλβίδα 

αντεπιστροφής. Τo δίδυμο υδροστόμιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές  

 

11. Σωληνώσεις κατάλληλων διαμέτρων, προς τροφοδοσία των καταιονιστών, σύμφωνα 

με τα ξένα πρότυπα μέχρι την έκδοση ελληνικών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΙΑΜ. ΣΩΛ.                                             AΡ.  SPRINKLERS 

 

1"                                  μέχρι                                 2 

1 1/4"                                                                     3 

1 1/2"                                                                   4 - 5 

2"                                                                         6 - 10 

2 1/2"                                                                  11 - 20 

3"                                                                        21 - 40 

4"                                                                        41 - 100 

5"                                                                      101 - 160 

6"                                                                      161 - 250 
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12. Κεφαλές καταιονισμού (sprinklers) 

 

Οι κεφαλές καταιονισμού θα είναι κατάλληλες για σύστημα κατασβέσεως με υγρούς 

σωλήνες. 

 

Κάθε κεφαλή θα είναι διαμέτρου 1/2", κατάλληλη για κάθετη τοποθέτηση, θα κοxλιώνεται 

στο σωλήνα του δικτύου κατασβέσεως πυρκαϊάς μέσω συστολής Φ1x½”, θα είναι 

κατασκευασμένη από ισxυρό αντιδιαβρωτικό μέταλλο και θα αποτελείται από το σώμα, τον 

ανακλαστήρα, το αισθητήριο στοιxείο της θερμότητος και την βαλβίδα. Η διάμετρος του 

ακροφυσίου θα είναι 17/32". με απόσταση από την οροφή 40cm. 

 

Τα ακροφύσια είναι στεγανά και αναλόγως της διαμόρφωσης της ωφελίμου επιφάνειας και 

χωρητικότητας του σταθμού κατανέμονται κατάλληλα στην οροφή για την προστασία των 

χώρων. Έτσι μια επαρκής ποσότητα νερού υπάρχει συνεχώς πάνω από μία ενδεχόμενη 

εστία φωτιάς. 

  

Οι κεφαλές sprinkler για χώρους μεσαίου βαθμού κινδύνου όπως αυτό που εξετάζουμε 

πρέπει να καλύπτουν επιφάνεια δαπέδου μέχρι 12 τ.μ. και η μεταξύ τους απόσταση να 

μην  υπερβαίνει τα 4.0 μ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 71/88 

Το σώμα της κεφαλής θα είναι επιxρωμιωμένο και κατασκευασμένο από μέταλλο υψηλής 

ποιότητος και με τρόπο που να μη επιδρά στην ομοιόμορφη διανομή του νερού μετά την 

πρόσπτωσή του στον ανακλαστήρα. 

 

Ο ανακλαστήρας θα επιτρέπει ικανοποιητική διανομή του νερού πάνω από την 

προστατευόμενη επιφάνεια κάθε κεφαλής. 

 

Οι κεφαλές καταιονισμού που προβλέπονται είναι κοινές κεφαλές κατακόρυφης  

τοποθέτησης.  

 

Το αισθητήριο στοιχείο της θερμότητας θα είναι κατασκευασμένο από γυάλινο βολβό, ο 

οποίος θα είναι γεμάτος από υγρό με μεγάλη ευαισθησία στην θερμότητα, δηλαδή με υψηλό 

συντελεστή θερμικής διαστολής και το οποίο θα εξασκεί ικανή πίεση ώστε να σπάσει ο 

βολβός όταν η θερμοκρασία του αέρα στον xώρο φθάσει στην προκαθορισμένη τιμή της. 

Έτσι ελευθερώνεται η οπή διελεύσεως του νερού και αρχίζει η αυτόματη κατάσβεση. 

 

Αν η κεφαλή χρησιμοποιηθεί απαγορεύεται αυστηρά να ξαναχρησιμοποιηθεί ή επισκευασθεί 

καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

 

Οι κεφαλές θα διεγείρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ίση με 63
ο
C. 

 

Συνολικά θα τοποθετηθούν  στο ισόγειο  13 και στον όροφο 20 καταιονιστήρες. 

 

13. Συνδέσεις δοκιμής του συστήματος σε μια από τις απομακρυσμένες διακλαδώσεις 

καταιονιστήρων διαμέτρου 25mm απολήγουσα μέσω βάνας ελέγχου σε ακροφύσιο DN 15 

mm, καθώς και παρακαμπτήριο αγωγό(BY-PASS) DN 25 mm από το συλλέκτη στη 

δεξαμενή νερού. 

 

14. Μανόμετρα, για την ένδειξη της πίεσης. Ενα μανόμετρο θα τοποθετηθεί στην πλέον 

απομακρυσμένη κεφαλή τών sprinklers, και ένα στο συλλέκτη του αντλητικού συγροτήματος. 

 

15. Ερμάριο με ειδικό κλειδί αντικαταστάσεως κεφαλών“SPRINKLER” και 24 

εφεδρικές κεφαλές “SPRINKLER”, πλησίον εκάστου κατακορύφου σωλήνος τροφοδοσίας 

συστήματος “SPRINKLER” προς άμεση αντικατάσταση εάν παραστεί ανάγκη. 
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16. Πίνακας αυτοματισμών 

  

 Η εκκίνηση  των αντλιών πυρόσβεσης  θα ελέγχεται  μέσω του πίνακα  αυτοματισμών από 

πιεζοστάτες παρακολουθήσεως της πιέσεως του δικτύου που θα ενεργοποιούν την αντλία 

Jokey ή την κύρια αντλία αντίστοιχα, σε περίπτωση  εμφανίσεως  πτώσης  πιέσεως  

μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.  

Ο πίνακας αυτοματισμού είναι μεταλλικός στεγανός προστασίας IP 65, για την αυτόματη και 

χειροκίνητη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα. 

 Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες αυτόματους, λυχνίες κτλ) και θα 

είναι συναρμολογημένος και έτοιμος για λειτουργία. 

 Επίσης θα υπάρχει και σύστημα εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα, σύστημα φόρτισης και 

σύστημα συντήρησης μπαταριών. 

 Όργανα ελέγχου και προστασίας όπως: 

- 3 πιεζοστάτες οθόνης ,για τον έλεγχο της λειτουργίας του πιεζομετρικού συγκροτήματος. 

- 3 μανόμετρα 10 ΑΤU/Φ 100 με κρουνό απομόνωσης 

- 3 βαλβίδες αντεπιστροφής αυτόματης λειτουργίας. 

- 3 βάνες σε κολλεκτέρ κατάθλιψης και 3 στο κολλεκτέρ αναρρόφησης. 

Το πυροσβεστικό συγκρότημα εδράζεται σε κοινή βάση, είναι συναρμολογημένο ηλεκτρικά 

και υδραυλικά έτοιμο για άμεση λειτουργία. Οι μόνες συνδέσεις που θα χρειαστούν να 

γίνουν είναι με το δίκτυο αναρρόφησης, κατάθλιψης και ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

8.6. Φορητοί πυροσβεστήρες. 
 

Θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά φορητοί πυροσβεστήρες με γόμωση κατάλληλη για το χώρο 

που πρόκειται να προστατεύσουν, καθώς και πυροσβεστικά ερμάρια, σύμφωνα με την 

παράγραφο 12 του άρθρου 18. Πλήρης περιγραφή των πυροσβεστήρων και των ερμαρίων 

υπάρχει στα παραρτήματα Α΄ & Β΄ της παρούσας, ενώ οι διάφορες θέσεις αυτών, φαίνονται 

στα σχέδια της μελέτης. 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες στηρίζονται στον τοίχο σε τέσσερα τουλάχιστον σημεία με ούπα 

8 χιλ. καί μεταλλικό ανοξείδωτο κολλάρο στή βάση τού πυροσβστήρα, εκτός αν δοθούν 

άλλες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στήριξης. 

Όλα τα είδη των πυροσβεστήρων φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια των κατόψεων που 

συνοδεύουν την παρούσα. 

Όλα τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

και να μη μετακινούνται από τις μόνιμες θέσεις τους, παρά μόνο σε περιπτώσεις 

συντήρησης, αναγόμωσης ή χρησιμοποίησης για κατάσβεση πυρκαγιάς. 

Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται, ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

8.6.1 Επικίνδυνοι χώροι 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες στηρίζονται στον τοίχο σε τέσσερα τουλάχιστον σημεία με ούπα 

8 χιλ. καί μεταλλικό ανοξείδωτο κολλάρο στή βάση τού πυροσβεστήρα, εκτός αν δοθούν 

άλλες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στήριξης. Πυροσβεστήρες κόνεως 6 Kg, τοποθετούνται 

στους διαδρόμους και στα κλιμακοστάσια σε κάθε όροφο σε πρoσιτές θέσεις κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μη απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον 

πλησιέστερο πυροσβεστήρα.  

Στο χώρο του λεβητοστασίου θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως 12 Kg 

και ένας διοξειδίου του άνθρακα 6 Kg.  

Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως 

12 Kg και ένας διοξειδίου  του άνθρακα 6 Kg.  

Στο χώρο του αντλιοστασίου πυρόσβεσης θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηρας 

κόνεως 12 Kg και ένας διοξειδίου του άνθρακα 12 Kg.  
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Στο χώρο του μηχανοστασίου θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηρας κόνεως 6 Kg 

και ένας διοξειδίου του άνθρακα 6 Kg.  

 

Έχει προβλεφθεί ένας αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής Ξηράς Κόνεως 12kg στην οροφή 

τού λεβητοστασίου και πάνω από τον καυστήρα, στη δεξαμενή, στο αντλιοστάσιο και στο 

μηχανοστάσιο όπως φαίνεται στα σχέδια, πού ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία υπερβεί 

τους 60-70 °C ή όταν έχουµε απότοµη αύξηση (10 °C) σε χρόνο ενός λεπτού (1min). Σε 

περίπτωση πυρκαγιάς θα διακόπτεται αυτόµατα η παροχή πετρελαίου προς τον καυστήρα 

µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας. 

 

8.7. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής. 
 

Η  παρούσα περιγραφή αφορά το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής της 

κουζίνας. 

Το σύστημα τοποθετείται, επειδή υπάρχουν εκτεθειμένες πυρακτωμένες επιφάνειες, οι 

οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη (άρθρο 12, παράγραφος 5, της 3/81 

Πυροσβεστικής Διάταξης).  

Στο χώρο της κουζίνας υπάρχει θέση τοποθέτησης εστίας, η οποία θα χρησιμοποιεί μια 

συσκευή με τέσσερις εστίες (μάτια). Επίσης διαθέτει σύστημα απαγωγής καπνών και 

οσμών, που βρίσκεται άνωθεν των παραπάνω συσκευών. 

Στη θέση των εστιών καύσης τοποθετείται αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής 

εφαρμογής, το οποίο προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και μέσα στον καπναγωγό 

μετά από τα φίλτρα. 

Το σύστημα αποτελείται από έναν πυροσβεστήρα κατασβεστικού υλικού κατηγορίας 

¨F¨(τύπου wet chemical), χωρητικότητας 6 kgr, στον οποίο προσαρμόζεται ειδικό κλείστρο 

με δυο βάνες και περιλαμβάνει δύο χαλκοσωλήνες διαμέτρου 1/2" (12mm), οι οποίες 

οδεύουν παράλληλα και έρχονται πάνω από τις καυτές επιφάνειες της κουζίνας.    

Η πρώτη χαλκοσωλήνα θα περιλαμβάνει δύο (2) κλειστές κεφαλές sprinkler οι οποίες 

ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή (141ºC) 

θραύονται οπότε εκτοξεύεται προς τα κάτω το κατασβεστικό υλικό. (Αυτόματη λειτουργία). Η 

βάνα του πρώτου κλάδου είναι μόνιμα ανοιχτή. 

Για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος χρησιμεύει η δεύτερη χαλκοσωλήνα η 

οποία φέρει επ’ αυτής δυο (2) οπές από τις οποίες πέφτει το κατασβεστικό υλικό μόλις 

ανοίξει οι στρόφιγγα που υπάρχει κοντά στη φιάλη του κατασβεστικού υλικού, όπως 

ακριβώς φαίνεται στο σχέδιο. Η βάνα του δεύτερου κλάδου είναι μόνιμα κλειστή για την 

χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος. 

Οι χαλκοσωλήνες είναι κατάλληλα στερεωμένες στη χοάνη απαγωγής καπνών και ατμών 

της κουζίνας. 

Το σύστημα τοπικής εφαρμογής αναλυτικά αποτελείται από τα παρακάτω : 

Φιάλη 6 kgr κατασκευασμένη από λαμαρίνα DCP σύμφωνα με ΕΝ 3.3 

Κατανεμητής αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας 

Μανόμετρο για ένδειξη πιέσεως του συστήματος  

Ball Valve  ½’’ για αυτόματη λειτουργία 

Ball Valve  ½’’ για χειροκίνητη λειτουργία 

Sprinkler 141ºC αυτόματης λειτουργίας 

Sprinkler ανοιχτό χειροκίνητης λειτουργίας (χωανίδιο ψεκασμού) 

Σωληνώσεις από χαλκοσωλήνα  
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                                                                  SPRINKLER 141ºC 
 
             
                                                                             
                                                                     SPRINKLER ΑΝΟΙΧΤΟ 
        
                                        ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 
  
  
  
  
                                                                           
                                                 BALL VALVE  ½’’ ΜΟΝΙΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 
  
                             
                                          
                                                    BALL VALVE  ½’’ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 
 
  
  
  
                                                ΦΙΑΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WET CHEMICAL 6 kgr 
 

 

8.8. Μηχανισμοί συγκράτησης ομαλού κλεισίματος και προτεραιότητας των 

πυράντοχων θυρών. 
 

Οι πυράντοχες πόρτες (όπου προβλέπονται), για λόγους λειτουργικούς, θα παραμένουν 

ανοικτές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, συγκρατούμενες με ειδικούς 

ηλεκτρομαγνητικούς μηχανισμούς μανδάλωσης χαμηλής τάσης. Όλοι οι ηλεκτρομαγνήτες θα 

τροφοδοτούνται από ανεξάρτητο τροφοδοτικό τοποθετημένο δίπλα στον πίνακα 

πυρανίχνευσης (καλ. 3χ1,5 τ.χ./Σ.Π.Φ13,5χ.).Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος 

πυρανίχνευσης, η παροχή στους ηλεκτρομαγνήτες διακόπτεται και τα θυρόφυλα κλείνουν 

ομαλά με τη βοήθεια υδραυλικού μηχανισμού. Τέλος σε κάθε πυράντοχη πόρτα θα 

τοποθετηθεί μπάρα αντιπανικού (μπάρες, σύρτες, πόμολο με κλειδαριά), μηχανισμοί 

επαναφοράς (υδρ. σούστες) και μηχανισμός προτεραιότητας. 

Κάθε πόρτα που σύμφωνα με το Κανονισμό πρέπει να παραμένει κλειστή σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή: 

 

Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ 
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9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

9.1 Γενικά 
 

Για την εξυπηρέτηση της κατακόρυφης διακίνησης στο κτίριο, προβλέπεται η τοποθέτηση 

ενός υδραυλικού ανελκυστήρα.  

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας πλεονεκτεί αντί του κλασσικού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, 

γιατί υπάρχει η δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού ατόμων σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας, που δεν είναι εφικτό με την χρήση του κλασσικού ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα.  

 

9.2 Πρότυπα - Κανονισμοί 
 

Ο υπολογισμός του ανελκυστήρα έγινε σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2, που αποτελεί την 

Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 81.2, Part 2, 1987.  

 

9.3 Διάταξη & περιγραφή της εγκατάστασης 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα θα είναι :  

 

Είδος ανελκυστήρα Ατόμων 

Ωφέλιμο φορτίο 750 kp 

Αριθμός στάσεων 2 

Μήκος διαδρομής 3.75 m 

Διαστάσεις φρέατος 1.50X2.35m 

Θέση μηχανοστασίου κάτω 

Ταχύτητα θαλάμου 0.63 m/sec 

Λειτουργία αυτόματη 

Τύπος εμβόλου 90x5 

Διάμετρος τροχαλιών 400mm 

Παροχή αντλίας 125 lt/min 

Oνομαστική ισχύς κινητήρα 12 KW 

 

9.4 Κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά 
 

Η κατασκευή των επί μέρους στοιχείων του ανελκυστήρα θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα 

στα φύλλα προδιαγραφών.  

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από :  

 

 Την αντλία υψηλής πίεσης ανύψωσης του εμβόλου με την  δεξαμενή λαδιού, που θα 

φέρονται σε κοινή μεταλλική βάση  

 Τον ηλεκτροκινητήρα, ως το Φ.Π. 

 Τον κύλινδρο - έμβολο από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή βαρέως τύπου, καταλλήλου 

ισχύος, με κρουνό εξαέρωσης, ως το Φ.Π. 

 Τις σωληνώσεις δικτύου κυκλοφορίας λαδιού από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, ως το 

Φ.Π.  

 Τα όργανα λειτουργίας και αυτοματισμού, δηλαδή βαλβίδα αντεπιστροφής, βαλβίδα 

ανακουφίσεως, βαλβίδα απορροφήσεως υδραυλικού πλήγματος, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

προοδευτικού ανοίγματος, φίλτρο λαδιού, μανόμετρο, χειροκίνητη δικλείδα, όργανα 

διακοπής, όργανα ρυθμίσεως κ.λ.π. ως το Φ.Π. 

 Τα συρματόσχοινα ανάρτησης του θαλάμου με την ελεύθερη  τροχαλία, ως το Φ.Π. 
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 Τον θάλαμο του ανελκυστήρα που θα είναι μεταλλικός από φύλλα λαμαρίνας. Ο θάλαμος 

θα φέρεται σε μεταλλικό  πλαίσιο, ως το Φ.Π. Μέσα στο θάλαμο θα τοποθετηθεί φωτεινός 

δείκτης της θέσεις (ορόφου). 

 Την ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλ. τους πίνακες κινήσεως και φωτισμού, τον πίνακα 

χειρισμών, τις απαιτούμενες ηλεκτρικές γραμμές κινήσεως, φωτισμού, κουδουνιών  

κινδύνου, φωτεινών σημάτων κ.λ.π. μέσα στον θάλαμο όσο και μέσα στο μηχανοστάσιο και 

το φρεάτιο, τα εύκαμπτα καλώδια που τροφοδοτούν τα διάφορα κυκλώματα στον θάλαμο 

από τον πίνακα χειρισμών, τους απαιτούμενους αυτόματους διακόπτες προστασίας των 

κινητήρων, εφοδιασμένους με διατάξεις προστασίας από υπερένταση, βραχυκύκλωση και 

έλλειψη τάσεως, τις κομβιοδόχες συντηρήσεως πάνω από τον θάλαμο και τον πίνακα του 

μηχανοστάσιο που περιλαμβάνουν τα κομβία ανόδου, διακόπτη στάσεως, διακόπτη 

επιθεωρήσεως κ.λ.π. ως το Φ.Π. 

 Τις διατάξεις ασφαλείας, δηλ. σύστημα ζυγίσεως, συσκευή αρπάγης, ειδικές 

προμανδαλώσεις κ.λ.π. ως το Φ.Π. 

 Τους οδηγούς ολισθήσεως από ειδικό χάλυβα με ενισχυμένες και κατεργασμένες την 

επιφάνειες ολισθήσεως. Θα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες ειδικές πλάκες συνδέσεως 

των διαφόρων τμημάτων, τους ειδικούς σφικτήρες και τους κοχλίες συνδέσεως. Οι οδηγοί θα 

είναι πακτωμένοι στο κάτω μέρος του φρέατος. Η στήριξη των οδηγών επάνω στα 

τοιχώματα του φρέατος θα γίνεται σε αποστάσεις 1.40 m περίπου, με στηρίγματα σχήματος 

"Π". Τα στηρίγματα θα επιτρέπουν την κατά μήκος διαστολή των οδηγών.  

 

Ο ανελκυστήρας θα έχει τις παρακάτω κομβιοδόχους :  

 

 Κομβιοδόχοι φρέατος : Θα είναι από πλάκα ανοδιωμένου αλουμινίου και θα φέρει ένα 

κομβίο κλήσεως και για την άνοδο και για την κάθοδο με τα αντίστοιχα φωτεινά βέλη 

ενδείξεως καταγραφής της κλήσης. Επίσης όλες οι κομβιοδόχοι θα φέρουν φωτεινά βέλη 

ενδείξεως της κινήσεως του θαλάμου.  

 

 Κομβιοδόχη θαλάμου : Θα είναι από πλάκα ανοδιωμένου αλουμινίου και θα φέρει κομβία 

επιλογής ορόφων, διακόπτη στάσεως, διακόπτη εξαεριστήρα και κομβίο κώδωνα κινδύνου. 

Επίσης θα φέρει διακόπτη με κλειδί δύο θέσεων (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση “ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” θα απομονώνεται 

η εσωτερική κομβιοδόχη ώστε ο ανελκυστήρας να δέχεται μόνο εξωτερικές κλήσεις, 

προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στη θέση 

“ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” του διακόπτη θα αποκαθίσταται η πλήρης αυτόματη λειτουργία 

του ανελκυστήρα. Επίσης θα υπάρχει κομβίο με ένδειξη “ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”. Με συνεχή 

πίεση του κομβίου θα παραμένει ανοιχτή η πόρτα πέραν του χρόνου αυτόματου 

κλεισίματος. Επίσης πίεση του κομβίου αυτού την στιγμή που η πόρτα κλείνει επενεργεί στο 

να αντιστραφεί η κίνηση. Το κομβίο αυτό δεν θα επενεργεί στην πόρτα όταν αυτή έχει 

κλείσει και ο θάλαμος έχει λάβει εντολή κίνησης. 

 

Ο ανελκυστήρας θα διαθέτει σύστημα ζυγίσεως, ώστε να μην εκκινά σε περίπτωση που το 

φορτίο του υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο.  

 

Τονίζεται ιδιαίτερα άτι ο ανελκυστήρας που θα εγκατασταθεί, πρέπει να χαρακτηρίζεται :  

 

 Από την ισχυρότατη και με μεγάλα περιθώρια αντοχής  κατασκευή των διαφόρων 

εξαρτημάτων και μηχανημάτων του, ώστε να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια  

λειτουργίας.  

 Από την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία.  

 Από την έλλειψη απότομων ιώσεων κατά την εκκίνηση, στάση και διαδρομή του θαλάμου.  

 Από το ευπρόσιτο του μηχανισμού για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή.  

 Από την απλότητα και ευκολία της απαιτούμενης συντήρησης.  
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ΠΥΛΟΣ      /     /2013                                              ΠΥΛΟΣ      /     /2013 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                             Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Δ.Π.-Ν. 

 

 

 

 

 


