
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
ΕΡΓΟ :  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
 
  

Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

 

 
 

    



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 2 

 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ....................................................................................... 6 

1.01. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ............................................................................................................. 6 

1. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι......................................................................................................... 6 

2 Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι επενδεδυμένοι ................................................................................. 6 

3. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (ΡΕ) από Υψηλής Πυκνότητας (HD) Πολυαιθυλένιο ............................ 6 

4. Συλλέκτες νερού ........................................................................................................................... 7 

5. Σύνδεσμοι ..................................................................................................................................... 7 

1.02. ΟΡΓΑNΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ......................................................................................... 9 

1. Διακόπτες υδραυλικών υποδοχέων ............................................................................................... 9 

2. Βαλβίδες διακοπής (βάννες) ......................................................................................................... 9 

3. Βαλβίδες αντεπιστροφής .............................................................................................................. 9 

4. Μανόμετρα ................................................................................................................................... 9 

5. Φίλτρα νερού .............................................................................................................................. 10 

6. Αυτόματα εξαεριστικά τύπου πλωτήρα ...................................................................................... 10 

7. Μειωτές πίεσης ........................................................................................................................... 10 

8. Διαστολικά από λάστιχα - Αξονικά διαστολικά ............................................................................ 10 

1.03. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕIΣ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ........................................................................ 10 

1. Είδη υγιεινής και κρουνοποιίας ................................................................................................... 10 

2. Κρουνοί επίτοιχοι ........................................................................................................................ 12 

3. Κρουνοί σε φρεάτια .................................................................................................................... 12 

1.05. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 12 

1. Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης ................................................................................. 12 

1.06. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ................................................................................................................. 14 

1. Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων ................................................................................................. 14 

2. Επαναπλήρωση τάφρων ............................................................................................................. 14 

3. Φρεάτια δικτύου ύδρευσης ......................................................................................................... 14 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ...............................................................................15 

2.01. ΣΩΛΗΝΕΣ ................................................................................................................................... 15 

1. Σωλήνες επιφανειακών δικτύων από σκληρό χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC) 4,0 & 6,0 ATM ...... 15 

2. Σωλήνες υπογείων δικτύων ........................................................................................................ 17 

2.02. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ............................................................ 17 

1. Τύποι σιφωνίων δαπέδου ........................................................................................................... 17 

2. Αυτόματη δικλίδα αερισμού (Μίκα) ............................................................................................ 17 

3. Μηχανοσίφωνας ......................................................................................................................... 17 

4. Κεφαλή αερισμού ....................................................................................................................... 18 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 3 

5. Φρεάτια ...................................................................................................................................... 18 

6. Στόμια καθαρισμού ..................................................................................................................... 19 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ .................20 

3.01 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ............................................................................................................. 20 

1. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι....................................................................................................... 20 

2. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι επενδεδυμένοι .............................................................................. 20 

3. Δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων ....................................................................................... 20 

3.02 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ........................................................................................................... 21 

1. Γενικές απαιτήσεις ...................................................................................................................... 21 

2. Ορειχάλκινες βάνες ..................................................................................................................... 22 

3. Σφαιρικοί διακόπτες (ball valves). .............................................................................................. 22 

4. Δικλείδες Ρύθμισης ..................................................................................................................... 22 

5. Σφαιρικές βαλβίδες διακοπής ...................................................................................................... 23 

6. Συστολοδιαστολικά ..................................................................................................................... 23 

7. Αντικραδασμικά σωληνώσεων .................................................................................................... 23 

8. Λυόμενοι σύνδεσμοι (Ρακόρ-Φλάντζες) ...................................................................................... 23 

3.03 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ....................................................................................................... 24 

1. Μονώσεις .................................................................................................................................... 24 

2. Προστασία σωληνώσεων ............................................................................................................ 25 

3.04 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ......................................................................... 25 

3.05 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ................................................................................................................................. 25 

1. Ορθογωνικοί αεραγωγοί ............................................................................................................. 25 

2. Μονώσεις αεραγωγών ορθογωνικής διατομής ............................................................................ 25 

3. Προστασία αεραγωγών ορθογωνικής διατομής .......................................................................... 26 

4. Ρυθμιστικά διαφράγματα αεραγωγών ........................................................................................ 26 

5. Ρυθμιστικά πυρασφάλειας .......................................................................................................... 26 

3.06 ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑ ............................................................................................................................ 27 

1. Στόμια προσαγωγής οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά .......................................................... 27 

2. Στόμια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα ................................................................................ 27 

3.07 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ .................................................................................................................. 27 

3.08 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU).................. 28 

1. Εσωτερική μονάδα ...................................................................................................................... 28 

2. Χειριστήριο ελέγχου - λειτουργίας .............................................................................................. 29 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ..............30 

4.01 ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ ..................................................................................................................... 30 

1. Αγωγοί - Σωλήνες ....................................................................................................................... 30 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 4 

2. Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα..................................................................................... 30 

3. Κουτιά διακλάδωσης ................................................................................................................... 32 

4.02 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ................................................................................................ 32 

1. Διακόπτες - Ρευματοδότες - Μπουτόν ........................................................................................ 32 

4.03 ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V.................................................................................................................. 33 

1. Μεταλλικά μέρη .......................................................................................................................... 33 

2. Γενικές απαιτήσεις ...................................................................................................................... 33 

3. Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών μη στεγανοί ..................................................... 35 

4. Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών Στεγανοί .......................................................... 35 

5. Πίνακες αυτοματισμού ................................................................................................................ 35 

4.04 ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ....................................................................................................................... 36 

1. Ασφάλειες ................................................................................................................................... 36 

2. Μικροαυτόματοι .......................................................................................................................... 36 

3.  Απλοί διακόπτες φορτίου ........................................................................................................... 38 

4.  Διακόπτης ασφαλείας ................................................................................................................ 39 

5. Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί διακόπτες πινάκων) ........................................................................... 39 

6. Διακόπτες διαρροής .................................................................................................................... 40 

7. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου. ..................................................................................................... 40 

4.05 ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ.................................................................................................................... 40 

1. Τρίγωνα γείωσης ........................................................................................................................ 40 

4.06 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ................................................................................................................................. 40 

1. Φωτιστικά σώματα φθορισμού- Γενικά ...................................................................................... 40 

2. Ηλεκτρικά όργανα - Λαμπτήρες .................................................................................................. 41 

3. Φωτιστικό σώμα φθορισμού απλό ή με πλαστικό κάλυμμα ή με περσίδες ................................ 41 

4.07 ΔΙΑΦΟΡΑ .................................................................................................................................... 42 

1. Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων ...................................................................................... 42 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ .....................................44 

5.01 ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................................................ 44 

1. Καλωδιώσεις - Σωληνώσεις ......................................................................................................... 44 

5.02 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - DATA ..................................................................................... 47 

1. Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών ........................................................................................ 47 

2. Patch Cords ................................................................................................................................ 47 

3. Τηλεφωνικές συσκευές ............................................................................................................... 47 

5.03 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ TV .................................................................................................... 48 

1. Κεραιοδότες ................................................................................................................................ 48 

5.04 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ                     

(ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ................................................................................................ 48 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 5 

1. Γενικά ......................................................................................................................................... 48 

2. Καλώδια ...................................................................................................................................... 48 

3. Προδιαγραφές μηχανημάτων...................................................................................................... 49 

6.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ........................................................................50 

6.01 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ...................................................................................................................... 50 

1. Φορητός Πυροσβεστήρας Κόνεως Ρα ......................................................................................... 50 

2. Φορητός Πυροσβεστήρας Διοξειδίου Άνθρακα (CO2) ................................................................ 51 

3. Αυτόματος πυροσβεστήρας κόνεως ........................................................................................... 52 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 6 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

1.01. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-03-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες”  

2 Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι επενδεδυμένοι 

 Αυτοί θα είναι από SF-Cu Ρ37 κατά DΙΝ 1787. ΕΛΟΤ - ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

- Μέση πυκνότητα  : 0,94 gr/cm2 

- Σημείο τήξης : 1083 oC 

- Συντελεστής γραμμικής διαστολής  : 16,5 10 

- Περιεκτικότητα σε χαλκό : 99,9,% 

- Αντοχή ελκυσμού : 360 N/mm2 

- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 oC έως +120 oC 

- Σκληρότητα : ΗΒ 110 

- Μεγίστη περιεκτικότητα σε Ο2 :0.005-0.040% 

-Μήκυνση θραύσης : 3% 

Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερική επικάλυψη με μανδύα πολυαιθυλενίου πάχους 2 - 2,5 mm για 

προστασία από μηχανικές φθορές και επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι σωλήνες διατίθενται σε ράβδους 

3 ή 4 m και διαστασιολογούνται ως κάτωθι: 

 

Ονομαστική 

διάμετρος 

Ονομαστική 

διάμετρος 

Εξωτερική 

διάμετρος 

Εσωτερική 

διάμετρος 

Πάχος 

τοιχώματος 

Πάχος 

μανδύα 
Βάρος 

DN(ins) DN(mm) ΟD(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg/m) 

5/8 13 15 13 1 2 0,391 

--- --- 16 14 1 2 0,420 

½ 15 18 16 1 2,5 0,563 

¾ 20 22 20 1 2,2 0,587 

 

3. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (ΡΕ) από Υψηλής Πυκνότητας (HD) Πολυαιθυλένιο 

Ο σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου θα είναι εύκαμπτος σε κουλούρες, πιέσεως 

Ο σωλήνας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα νερού χρήσεως. Η ποιότητα του σωλήνα θα είναι 

σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές . 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες χρήσεις νερού ύδρευσης θα γίνει κατασκευή υπόγειων αγωγών και 

λοιπών εγκαταστάσεων δικτύου(ων) ύδρευσης για τη διακίνηση πόσιμου νερού, με σωλήνες 
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Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δεύτερης γενιάς (PE 80) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται κατά 

DIN 8075. Όλες οι συσκευές εξοπλισμού του δικτύου ύδρευσης θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις 

συμπληρωματικές μελέτες και θα είναι γενικά κλάσης πίεσης: 

- Λειτουργίας : 10 bars, 12.5 bars, 16 bars 

- Δοκιμής : 16 bars, 25 bars 

Τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές για σωλήνες δικτύων ύδρευσης από Πολυαιθυλενίου 

υψηλής πυκνότητας τρίτης γενιάς (PE 100) είναι: EN 12201-1:2003, EN 12201-2:2003, EN 12201-

3:2003, EN 12201- 

4:2003, EN 12201-5:2003.  

Η μεταφορά και η αποθήκευση των υλικών, η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα, η σύνδεση των 

σωλήνων (ηλεκτροσυγκόλληση ή μετωπική συγκόλληση), τα σώματα αγκυρώσεως, οι δοκιμές 

στεγανότητας (προδοκιμασία, κύρια δοκιμή υπό πίεση, γενική δοκιμή ολόκληρου δικτύου), 

η πλύση και η αποστείρωση του δικτύου ύδρευσης θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 

μελέτης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα 

θα είναι χυτοσιδηρά ή ατσάλινα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη και τις σχετικές 

προδιαγραφές της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις 5 μ. περίπου, 

έγχρωμες ταινίες από πλαστικό αυτοκόλλητο υλικό πάχους 0,1 ΜΜ και πλάτους 25 ΜΜ για την ένδειξη 

του ρευστού που κυκλοφορεί σ'αυτές 

4. Συλλέκτες νερού 

Οι συλλέκτες θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, θα έχουν το αναγκαίο μήκος και 

η σύνδεση θα γίνει εξ ολοκλήρου με ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την κατασκευή τους και την 

συγκόλληση των προσαγομένων ή αναχωρούντων γραμμών του δικτύου θα υποστούν γαλβάνισμα «εν 

ψυχρώ». 

5. Σύνδεσμοι 

 

α) Σπειρώματα  

Χρησιμοποιούνται για συνδέσεις μέχρι 2" και θα είναι σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 267 με τις κάτωθι 

διαστάσεις: 

Διαστάσεις σπειρώματος 

 

Μέγεθος 

σπειρώματος 

Ονομαστική 

διάμετρος 

σωλήνα 

Ονομαστικό 

μήκος 

Εξωτερική 

διάμετρος 

Διάμετρος 

πυρήνα 

Βήμα 

σπειρώματος 

Ωφέλιμο 

μήκος 

In in Mm Α d=D d1=D1 p l1 

R 1/8" 1/8 6 4.0 9.728 8.566 0.907 6.5 

R ¼" ¼ 8 6.0 13.157 11.445 1.337 9.7 

R 3/8" 3/8 10 6.4 16.662 14.950 1.337 10.1 
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R ½" ½ 15 8,2 20.995 18.631 1.814 13.2 

R ¾" ¾ 20 9,5 26.441 24.117 1.814 14.5 

R.1" 1 25 10,4 33.249 30.291 2.309 16.8 

R 1 1/4" 1 ¼ 32 12.7 41.910 38.952 2.309 19.1 

R ½" 1 ½ 40 12.7 47.803 44.845 2.309 19.1 

R 2" 2 50 15.9 59.614 56.656 2.309 23.4 

 

β) Φλάντζες 

Χρησιμοποιούνται για συνδέσεις άνω των 2" (DΝ50). βιδωτές ή συγκολλημένες. Η μορφή τους θα είναι 

απλή επίπεδη κυκλική με επίπεδη επιφάνεια στεγανοποίησης και πατούρα. Τα ελάχιστα πάχη των 

φλαντζών θα είναι τα κάτωθι: 

 

Ονομαστική διάμετρος 

(DN) 
Πάχος 

In mm mm 

2’’ 50 16 

2 ½’’ 65 16 

3’’ 80 18 

4’’ 100 18 

5’’ 125 20 

6’’ 150 20 

 

Το υλικό των φλαντζών θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό: 37-45 daN/mm2 

Όριο διαρροής (20°C): > 24 daN/mm2  

Επιμήκυνση μετά το σπάσιμο (L=5d)         : > 25%  

Περιεκτικότητα : άνθρακα < 0.25% 

φώσφορο < 0.063% 

θείο < 0.063% 

άζωτο < 0,007% 

 

Ο χάλυβας θα έχει υποστεί κανονική ανόπτηση.  

Οι κοχλίες και τα περικόχλια σύνδεσης των φλαντζών θα είναι από υλικό με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

 

Αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό : 40-55 daN/mm2 

Όριο διαρροής (20°C) :  24 daN/mm2 

Επιμήκυνση μετά το σπάσιμο (L=5d) :  25% 
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1.02. ΟΡΓΑNΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Διακόπτες υδραυλικών υποδοχέων 

Οι διακόπτες των σωλήνων συνδέσεως των υδραυλικών υποδοχέων θα είναι κοχλιωτοί με ορειχάλκινο 

σώμα. Η έδρα των διακοπτών θα μπορεί να αντικατασταθεί και θα έχει παρέμβυσμα στεγανότητας από 

φίμπερ ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας και διακοπής 

10 ατμοσφαιρών, και θερμοκρασία νερού μέχρι 90°0 .Διακόπτες θα τοποθετηθούν σε όλες τις 

σωληνώσεις διαμέτρου 1/2" - 1 "σύμφωνα με τα σχέδια και πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα. Οι 

διακόπτες θα συνδέονται με τους σωλήνες με κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). 

Θα  είναι  κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10atm (πίεση δοκιμής  14atm)  και  θερμοκρασία 80οC, 

διαμέτρου Φ-1/2" μέχρι Φ-1". Οι εμφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωμιωμένο σώμα και λαβή. 

Προβλέπονται τα κάτωθι είδη διακοπτών. 

(α) Συνηθισμένου τύπου με τροχίσκο: Για όλες τις αφανείς θέσεις τοποθετήσεως. 

 (β) Γωνιακοί με επιχρωμιωμένο σώμα και τροχίσκο: Για όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς. 

2. Βαλβίδες διακοπής (βάννες) 

Οι βαλβίδες διακοπής θα είναι ορειχάλκινες, κοχλιωτές για διαμέτρους από 1/2" μέχρι 4" και 

φλαντζωτές για διαμέτρους μεγαλύτερες από 4". θα είναι αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2.000 

Kg/cm2 και κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών και θερμοκρασία νερού μέχρι 120°C. 

Προβλέπονται τα κάτωθι είδη βαλβίδων 

(α) Τύπου σφαιρικού κρουνού (ball valve) με κλείσιμο 1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν για 

διαμέτρους από 1/2" έως 4". 

(β) Συρταρωτές (gate valve) στις οποίες το συρταρωτό διάφραγμα κινείται σταθερά στο κέντρο της 

υποδοχής, έτσι ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής μόνο όταν η δικλείδα κλείσει. 

Για διαμέτρους μεγαλύτερες των 4". 

3. Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για νερό θερμοκρασίας από 0°-110° C. 

Η πτώση πιέσεως του νερού διαμέσου της βαλβίδας κατά την φορά κατά την οποία αυτή επιτρέπει την 

δίοδο, δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο της πτώσεως πιέσεως της αυτής παροχής νερού μιας 

συνήθους συρταρωτής δικλείδας [GATE VALVE] της αυτής ονομαστικής διαμέτρου τελείως ανοικτής. 

Επίσης οι βαλβίδες θα εξασφαλίζουν τελείως υδατοστεγή διακοπή κατά την αντίθετη φορά ροής, για 

διαφορά πιέσεως εκατέρωθεν του δίσκου τους από 0,1-10 ατμόσφαιρες. 

Το σώμα αυτών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο. Οι έδρες των βαλβίδων και του δίσκου και 

γενικά τα μη ορειχάλκινα τμήματα αυτών που έρχονται σε επαφή με το νερό θα είναι κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε βαλβίδα θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και 

παρεμβύσματα για την επί των σωλήνων προσαρμογή της. 

4. Μανόμετρα 

θα είναι ορειχάλκινα κατάλληλης περιοχής μετρήσεων διαμέτρου μέχρι 4" με ακρίβεια ενδείξεων +2%. 
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Περιοχή ενδείξεως 0 έως 10 ΑΤΜ. 

5. Φίλτρα νερού 

Τα φίλτρα νερού θα είναι τύπου Υ και διατομής ίσης με την διατομή του σωλήνα με διάταξη 

αφαιρέσεως του ηθμού χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου από το δίκτυο. Ο ηθμός θα είναι 

ορειχάλκινος 20 ΜΕSΗ (δηλαδή με οπές 0,84 χιλ. και επιφάνεια ανοιγμάτων ~44,5%). Τα φίλτρα θα  

είναι ορειχάλκινα κοχλιωτά για διαμέτρους μέχρι 2" και φλαντζωτά για μεγαλύτερες. Πίεση λειτουργίας 

10 ΑΤΜ. 

6. Αυτόματα εξαεριστικά τύπου πλωτήρα 

Στις κεντρικές σωληνώσεις στα ψηλότερα σημεία θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά 1/2" με 

πλωτήρα. 

Κάθε εξαεριστικό θα πρέπει να έχει κατάλληλο στόμιο που να επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς την 

δημιουργία αντιθλίψεως. Το σώμα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας 

από ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασμένος «ιστέ να αποκλείει την διαρροή νερού από το 

σύστημα. 

Τα εξαεριστικά θα είναι υπολογισμένα για πίεση λειτουργίας 6 έως 10 ΑΤΜ και θερμοκρασία 

λειτουργίας μέχρι 110°C 

7. Μειωτές πίεσης 

Οι μειωτές πιέσεως θα είναι ορειχάλκινοι κοχλιωτοί μέχρι 2'' και φλαντζωτοί άνω των 2'' κατά DIN 

52218 και DIN 1988 με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Πίεση εισόδου  : μέχρι 25 3atm 

Όρια εξερχόμενης πιέσεως  : 0.5 - 6 atm 

Θερμοκρασία ρευστού  : έως 120°C 

Με τον μειωτή πίεσης, τοποθετείται απαραίτητα μανόμετρο και φίλτρο πριν από αυτόν. 

8. Διαστολικά από λάστιχα - Αξονικά διαστολικά 

α.) Λαστιχένιο διαστολικό, φλαντζωτό τύπο ΡΝ 16, για πόσιμο νερό, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 

80°C με διατάξεις περιορισμού διαστολής και με χαλύβδινο δακτυλίδι ακαμψίας, γυμνή λαστιχένια 

φλάντζα, διμερείς χαλύβδινες οπίσθιες φλάντζες και με αντίστοιχα ζεύγη φλαντζών με βίδες και 

παρεμβύσματα. 

β.) Αξονικές διαστολικές φλάντζες ή μπρούντζινου τύπου χιτώνιο διαστολικό ΡΝ 16 με εξωτερικό 

προστατευτικό κάλυμμα, για οριζόντια και κατακόρυφη επιμήκυνση, πλήρεις με τα αντίστοιχα ζεύγη 

φλαντζών, βίδες, παρεμβύσματα ή στεγανωτικό υλικό με το πιστοποιητικό δοκιμής του. 

 

1.03. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕIΣ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1. Είδη υγιεινής και κρουνοποιίας 

1.1 Γενικά 

Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής} του κτιρίου θα είναι των τύπων που προδιαγράφονται στη 
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συνέχεια και σε γενικές γραμμές ως εξής : 

 

α. Οι νιπτήρες, οι λεκάνες W.C. και οι ντουζιέρες θα είναι από "υαλώδη" πορσελάνη (vitreous china).  

β. Οι λεκάνες w.c. θα λειτουργούν με δοχείο πλύσης χαμηλής πίεσης για το Διδακτικό Προσωπικό και 

υψηλής πίεσης για τους Μαθητές. 

γ. Τα ουρητήρια θα λειτουργούν με ηλεκτρονική αυτόματη βαλβίδα. 

 

1.2 Είδη υγιεινής 

α) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πίεσης με 

δοχείο, επιδαπέδια, λευκή.  

β) Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 \ 58 cm λευκός, με βαλβίδα χρωμέ. πώμα με αλυσίδα και 

σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4". 

γ) Νεροχύτες χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι, ένθετοι σε ξύλινο πάγκο, με μια ή δύο γούρνες, με σιφώνια 

πλαστικά από πολυαιθυλένιο Φ 1 1/2". 

δ) Λεκάνη καταιονιστήρα (ντουζιέρα) από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων 70 x 70 cm, λευκή με 

βαλβίδα χρωμέ. 

ε) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου χαμηλής πίεσης) λευκή 

νηπίων, ύψους 35 cm. Η λεκάνη θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. 

στ) Νιπτήρας νηπίων πορσελάνης διαστάσεων 33 Χ 51 cm. 

 

1.3 Είδη κρουνοποιίας 

α) Κρουνός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος κοινός, με προσθήκη και ροζέττα Φ 1/2", και ενσωματωμένο 

διάταξη για να μην "πιτσιλάει", ρουξούνι περιστρεφόμενο.  

β) Κρουνός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος επίτοιχος με στέλεχος μεγάλου μήκους, με ενσωματωμένη 

διάταξη για να μην "πιτσιλάει".  

γ) Αναμικτήρας ψυχρού - ζεστού νερού (μπαταρία) Φ 1/2". ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για 

νιπτήρα, περιστρεφόμενο ρουξούνι.  

δ) Αναμικτήρας ψυχρού - ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για νεροχύτη, με 

περιστρεφόμενο ρουξούνι. 

ε) Αναμικτήρας ψυχρού-ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, για ντουζιέρα ή μπανιέρα, 

με σταθερό και κινητό καταιονιστήρα, και εκροή. 

 

1.4 Λοιπά εξαρτήματα χώρων υγιεινής  

α.) Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ πάχους 4mm. διαστάσεων βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης.  

β.) Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, λευκή, μήκους 0.60 μ. 

γ.) Συσκευή υγρού σαπουνιού, επιχρωμιωμένη με μακρύ μοχλό χειρισμού, 1000 ml. 

δ.) Γάντζος ανάρτησης ρούχων, μονός ή διπλός, πορσελάνης.  

ε.) Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15x15 cm.  

στ.) Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, λευκό.  
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ζ.) Θήκη χαρτοπετσετών (χωρητικότητας 250 χαρτοπετσετών), πλαστική, επίτοιχη. διαστάσεων 

περίπου 27Χ35Χ130cm. 

 

1.5 Εγκατάσταση ειδών υγιεινής και κρουνοποιίας 

Στις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα εγκατασταθούν "όργανα 

διακοπής", ως εξής : 

α.) Νιπτήρες: Από ένας γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, επιχρωμιωμένος, Φ 1/2", στις σωληνώσεις 

κρύου και ζεστού νερού.  

β.) Νεροχύτες: Από ένας εντοιχισμένος διακόπτης Φ 1/2" γωνιακός, σφαιρικός στις σωληνώσεις κρύου 

και ζεστού νερού.  

γ.) Λεκάνες W.C. : Διακόπτης γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, επιχρωμιωμένος. Φ 1/2" 

Η σύνδεση των μπαταριών των νιπτήρων και των νεροχυτών θα γίνει με κομμάτια ευκάμπτου 

χαλκοσωλήνα Φ 11 mm επιχρωμιωμένα και δύο ειδικά ρακόρ, χαλκοσωλήνα προς σιδεροσωλήνα Φ 

1/2". επίσης επιχρωμιωμένα. 

2. Κρουνοί επίτοιχοι 

Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι και θα φέρουν ροζέττα για την εγκατάσταση τους στον τοίχο. 

Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. Προ εκάστου κρουνού 

θα τοποθετηθεί διακόπτης καμπάνα θα έχουν την διάμετρο που φαίνεται στα σχέδια. 

3. Κρουνοί σε φρεάτια 

Θα χρησιμοποιηθούν για πότισμα ή λήψη νερού καθαριότητας θα έχουν στόμιο διαμέτρου 1/2"x3/4" 

με ταχυσύνδεσμο. κάλυμμα και διακόπτη 1/2"x3/4", ανάλογα με τα σχέδια θα είναι εφοδιασμένοι με 

μια βάννα επιπλέον η οποία θα χειρίζεται με αφαιρούμενο κλειδί. 

 

1.05. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1. Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης 

Οι σωληνώσεις των  δικτύων  θερμού  νερού  θα μονωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, 

που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 4.7 του ΚΕΝΑΚ.  
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Τα υλικά κατασκευής των θερμικών μονώσεων των σωλήνων ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να έχουν 

την απαιτούμενή αντοχή στις αντίστοιχες θερμοκρασιακές και κλιματολογικές συνθήκες. 

Σαν βασικό υλικό μόνωσης θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής 

δομής, εύκαμπτο και προσφέρεται στο εμπόριο με τις παρακάτω μορφές : 

α.) Υπό μορφή σωλήνα για μόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάσταση τους. 

β.) Υπό μορφή κομμένων σωλήνων με επίστρωση κόλλας από τον παραγωγό (αυτοκόλλητες σωλήνες) 

όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστημένες. 

γ.) Υπό μορφή αυτοκόλλητων φύλλων για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου μεγαλύτερης από 4». 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο είναι τα εξής : 

α.) θερμοκρασιακή περιοχή από -40°C έως +105°C. 

β.) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους λ  0,036 W/mΚ κατά DΙΝ 52612 στους 0°C μέση 

θερμοκρασία. 

γ.) Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ7000 κατά DΙΝ 52615. 

δ.) Πυρασφάλεια Β1 κατά DΙΝ 4102. 

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από 

ανεξάρτητα Ινστιτούτα 

Η μόνωση θα πρέπει να τοποθετείται συμφωνά με το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας και θα 

τηρούνται όλοι οι περιορισμοί. Ειδικότερα: 

• θα πρέπει να «φοριέται» στις σωληνώσεις πριν την εγκατάσταση τους χωρίς να κόβεται. Οι άκρες θα 

συγκολλούνται μεταξύ τους τοποθετώντας κόλλα και στις δύο άκρες, καθώς και στον σωλήνα με ένα 

στρώμα κόλλας ίσο με το πάχος της μόνωσης, 

• Στις γωνίες, διακλαδώσεις, βαλβίδες κλπ., θα χρησιμοποιείται το ίδιο πάχος μόνωσης με τους 

παρακείμενους σωλήνες. 
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1.06. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1. Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 

2. Επαναπλήρωση τάφρων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 

3. Φρεάτια δικτύου ύδρευσης 

Όλες οι δικλείδες και τα εξαρτήματα (υδρομετρητές) των εξωτερικών αγωγών και οι κρουνοί 

ποτίσματος θα τοποθετηθούν μέσα σε φρεάτια. 

α.) Η βάση θα αποτελείται από στρώμα ισχνού σκυροδέματος πάχους 10 εκατ. τουλάχιστον αναλογίας 

200 χγρ./ m3 

β.) Τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα αναλογίας  

300 χγρ. τσιμέντου ανά m3 . 

γ.) Εσωτερικά τα τοιχώματα των φρεατίων θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία 600 kgr 

τσιμέντου με άμμο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιμέντου με άμμο θάλασσας), με λείανση 

της επιφάνειας με μιστρί. 

δ.) Τα φρεάτια θα καλύπτονται με μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, με πλαίσια ανάλογων διαστάσεων με την 

διατομή τους. 

ε.) Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και είναι: 

30 x 40 για βάθος έως 50 cm  

40 x 50 για βάθος έως 80 cm  

50 x 60 για βάθος έως 1.00 m  

ζ.) Ο πυθμένας των φρεατίων θα φέρει οπή Φ50 MM για αποχέτευση συγκεντρούμενων νερών. 
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

2.01. ΣΩΛΗΝΕΣ 

1. Σωλήνες επιφανειακών δικτύων από σκληρό χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC) 4,0 & 6,0 

ATM 

Οι σωλήνες επιφανειακών δικτύων από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) θα είναι κατάλληλοι για 

πίεση λειτουργίας 4 και 6 ατμοσφαιρών σύμφωνα με το DIN 8061/8062 και τις Ελληνικές 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 

Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταύ. ψι, ταυ καθαρισμού κλπ.) θα είναι επίσης από 

PVC κατάλληλα για σύνδεση με ενσφήνωση και παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου ή με συγκόλληση με 

χρήση ειδικής κόλλας ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Οι σωλήνες θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

Πυκνότητα  : 1.38-1.4 gr/cm2 

Γραμμικός συντελεστής διαστολής  : 0.08 mm/m οC 

Ειδική θερμότητα  : 0.24 kcal/kg°C 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  : 0.14 kcal/mh°C 

Σημείο Vicat  : 78°C 

Απορροφητικότητα σε νερό  : 4 ing/cm2 

Επιφανειακή ηλεκτρική αντίσταση  : >1012 Ω 

Μέτρο Ελαστικότητας  : 30.000 kgf/ cm2 (3000 N/mm2) 

Αντοχή σε κάμψη  : 850 kgf/cm2 (85 N/mm") 

Αντοχή σε θλίψη  : 800 kgf/cm2 (80 N/mnr) 

Αντοχή σε εφελκυσμό  : 450 kgf/cm2 (45 N/mm2) 

 

Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση (περιφερειακές τάσεις) : σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

Θερμοκρασία Διάρκεια ελέγχου Τάση PVC 

°C h kfg/cm3 N/mm2 

20 1 420 42 

60 1 170 17 

60 200 110 11 

60 1000 100 10 

 

Οι σωλήνες που ενσωματώνονται μέσα στο μπετό θα είναι αντοχής μέχρι θερμοκρασία 60°C.  
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Τα ειδικά τεμάχια για τους ανωτέρω σωλήνες είναι: 

- Καμπύλες με γωνίες 87.5°-67.5°-45°-30° 

- Διακλάδωση απλή με γωνία κλάδου 87.5°-67.5°-45° 

- Διακλάδωση διπλή με γωνία κλάδου 87.5°-57.5°-45° 

- Ταυ καθαρισμού 

- Τάπες καθαρισμού 

- Συστολικά έκκεντρα τεμάχια 

- Μήκος σωλήνα: 6 m 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα είναι οι κάτωθι: 

Α) 6,0 ATM 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OD 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(ελάχιστο) (mm) 

ΒΑΡΟΣ 

(kg/m) 

 

32 32 1.8 0,26 

40 40 1.8 0.33 
50 50 1.8 0.422 

—— 63 1.9 0.562 
70 75 2.2 0,782 

—— 90 2.7 1.130 
—— 100 3,0 1.45 
100 110 3.2 1,64 
125 125 3.7 2,13 
140 140 4.1 2.65 
150 160 4.7 3,44 
200 200 5.9 5,37 
225 225 6.6 6.76 
250 250 7.3 8.31 
280 280 8.3 10.4 

300 315 9,2 13,2 
350 355 10.4 16.7 
400 400 11,7 21.1 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 17 

Β) 4,0 ATM 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OD 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(ελάχιστο) (mm) 

ΒΑΡΟΣ 

(kg/m) 

 

32 32 1.8 0.26 

40 40 1.8 0.33 
50 50 1.8 0,42 

—— 63 1.8 0.54 
70 75 1.8 0.64 

—— 90 1.8 0.77 
—— 100 2.1 0.99 
100 110 2.2 1.16 
125 125 2.5 1.48 
140 140 2.8 1.84 
150 160 3.2 2,41 
200 200 4.0 3.70 

 

2. Σωλήνες υπογείων δικτύων 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-02-02:2009 “ Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC”. 

 

2.02. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

Ισχύει γενικά η ΕΤΕΠ 1501-04-04-01-01:2009 “ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών 

υγρών αποβλήτων”. 

1. Τύποι σιφωνίων δαπέδου 

α.) Τα σιφώνια δαπέδου των λουτρό δωματίων και λοιπών χώρων θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά με 

σχάρα ανοξείδωτη. 150 x 150 mm. 

β.) Τα σιφώνια σε μηχανοστάσια και παρόμοιας χρήσης χώρους θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό. 

διαμέτρου απορροής 70 mm. με σχάρα διαστάσεων περίπου 150 x 200 mm από ανθεκτικό σε 

κτυπήματα πλαστικό. 

2. Αυτόματη δικλίδα αερισμού (Μίκα) 

Η κεφαλή αυτή. θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, θα έχει διάμετρο στομίου 10 cm  και πάχος 

τοιχωμάτων τουλάχιστον 3 mm . 

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να μην είναι μικρότερη των 36 cm2. To φύλλο της 

μίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

3. Μηχανοσίφωνας 

Η διάμετρος του μηχανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού αποχετευτικού αγωγού. 

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος. με στόμιο και πώμα για 

επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 
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Αμέσως προ του στομίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης από κάποια πλευρά του 

οποίου θα αρχίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού. 

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι πλαστικός. 

4. Κεφαλή αερισμού 

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, 

πάνω από το δώμα. θα προστατεύονται με κεφαλή από καπέλο PVC. Επίσης η κατασκευή των 

απολήξεων αερισμού στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών 

στο κτίριο. 

5. Φρεάτια 

Τα φρεάτια του δικτύου αποχετεύσεως εντός και εκτός του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ορθογωνικά ή κυκλικά.  

Ο πυθμένας θα διαστρωθεί δια σκυροδέματος 200 kg τσιμέντου πάχους  

10 cm. θα τοποθετηθεί δε εντός αυτού ήμισυ τεμάχιο πλαστικού σωλήνα τομής ημικυκλικής Φ 125-Φ 

300 mm προς διαμόρφωση κοίλης επιφανείας ροής υγρών.  

Οι πλευρικές επιφάνειες θα κατασκευασθούν με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10-20 cm ανάλογα με 

το βάθος.  

Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες θα επιχρισθούν δια τσιμεντοκονιάματος 600 kg τσιμέντου.  

Τα φρεάτια θα καλύπτονται δια διπλού χυτοσιδήρου καλύμματος με παρεμβολή στεγανοποιητικού 

δακτυλίου στις αυλακώσεις που εδράζονται τα καλύμματα.  

Το βάρος και οι διαστάσεις των χυτοσιδήρων καλυμμάτων θα είναι ως κάτωθι: 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΊΟΥ 

(cm) 

 

Δ1ΑΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (cm) 

 

ΒΑΡΟΣ (kg) 

 
15x15 25x25 25 

20x30 30x40 33 

30x30 40x40 40 

30x40 40x50 65 

40x40 50x50 75 

40x50 50x60 80 

50x50 60x60 155 

50x60 60x70 180 

60x60 70x70 200 

70x70 80x80 300 

70x80 80x90 350 

80x80 90x90 400 

90x90 100x100 500 
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6. Στόμια καθαρισμού 

Τα στόμια καθαρισμού θα είναι του ιδίου υλικού με τις σωληνώσεις και διακρίνονται σε: 

α) Ακροστόμια (πώματα) καθαρισμού 

Κατασκευάζονται από πλαστικό PVC πάχους τουλάχιστον 3 mm και φέρουν κεφαλή ή εσοχή 

τυποποιημένης μορφής για την εύκολη αποκοχλίωση. 

Η διάμετρος του ακροστομίου θα είναι ίση με τον σωλήνα για DN<100. ενώ για μεγαλύτερες 

διαμέτρους επιτρέπεται χρήση ακροστομίου διαμέτρου μικρότερης με ελάχιστη διάμετρο DN 100. 

β) Σωληνοστόμιο καθαρισμού 

Το σωληνοστόμιο θα είναι άνοιγμα κυκλικής ή ορθογωνίου διατομής με σφραγιστικό κάλυμμα (πώμα). 

πλαστικό PVC πάχους τουλάχιστον 3 mm. Διάμετρος σωληνοστομίου ίση με τη διάμετρο του σωλήνα 

μέχρι DN 100 και μικρότερη για μεγαλύτερες διαμέτρους με ελάχιστη DN 100. 

γ) Επιδαπέδιο στόμιο (τάπα) καθαρισμού. 

Οι επιδαπέδιες τάπες καθαρισμού θα είναι βαρέως τύπου, πλαστικές, πάχους τουλάχιστον 4 mm με 

τετράγωνο κάλυμμα πλαστικό με τελικό κάλυμμα ανάλογο με την τελική επιφάνεια του δαπέδου (το 

γέμισμα θα γίνεται επί τόπου με υλικό ανάλογο με το παρακείμενο δάπεδο), θα φέρουν δακτυλίους 

σύσφιξης και στεγανότητας ή υδατοστεγή μεμβράνη, αεροστεγούς και υδατοστεγούς κατασκευής και 

ασφαλής έναντι αντιστροφής ροής για πίεση μέχρι 0,5 bar. Διάμετρος στομίου ίση με την διάμετρο 

σωλήνα. 
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

3.01 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-03-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλκοσωλήνες”  

2. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι επενδεδυμένοι 

 Αυτοί θα είναι από SF-Cu Ρ37 κατά DΙΝ 1787. ΕΛΟΤ - ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

- Μέση πυκνότητα  : 0,94 gr/cm2 

- Σημείο τήξης : 1083 oC 

- Συντελεστής γραμμικής διαστολής  : 16,5 10 

- Περιεκτικότητα σε χαλκό : 99,9,% 

- Αντοχή ελκυσμού : 360 N/mm2 

- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 oC έως +120 oC 

- Σκληρότητα : ΗΒ 110 

- Μεγίστη περιεκτικότητα σε Ο2 :0.005-0.040% 

-Μήκυνση θραύσης : 3% 

Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερική επικάλυψη με μανδύα πολυαιθυλενίου πάχους 2 - 2,5 mm για 

προστασία από μηχανικές φθορές και επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι σωλήνες διατίθενται σε ράβδους 

3 ή 4 m και διαστασιολογούνται ως κάτωθι: 

 

Ονομαστική 

διάμετρος 

Ονομαστική 

διάμετρος 

Εξωτερική 

διάμετρος 

Εσωτερική 

διάμετρος 

Πάχος 

τοιχώματος 

Πάχος 

μανδύα 
Βάρος 

DN(ins) DN(mm) ΟD(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg/m) 

5/8 13 15 13 1 2 0,391 

--- --- 16 14 1 2 0,420 

½ 15 18 16 1 2,5 0,563 

¾ 20 22 20 1 2,2 0,587 

3. Δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 

Θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνες μέχρι και τη διάμετρο των Φ54 mm θα είναι σύμφωνοι με το 

DIN 1786/1969 και για μεγαλύτερες διαμέτρους με το DIN 1754/1969, δηλαδή ημίσκληροι ελαφράς 

κατηγορίας, κατασκευασμένοι από χαλκό φωσφορούχο deoxidised, αρσενικούχο ή μη αρσενικούχο και 

θα είναι καθαρός, ομαλός και ελεύθερος επιβλαβών ελαττωμάτων. Οι σωλήνες θα είναι solid drawn, και 

σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι επανατραβηγμένοι [redrawn] από χρησιμοποιημένους σωλήνες. Οι 
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σωλήνες θα προμηθευτούν στην κατάσταση "as drawn" [όπως παρήχθησαν] και θα είναι σε ευθέα 

μήκη, με τα άκρα τους καθαρά και ορθογωνισμένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. 

Το πάχος των σωληνώσεων σε κάθε σημείο δεν θα μεταβάλλεται από το προδιαγραφόμενο 

περισσότερο από ± 10% για ονομαστικές διαμέτρους μέχρι 108 mm και περισσότερο από ± 12,5% για 

ονομαστικές διαμέτρους μεγαλύτερες των 108 mm. 

 

Πάχος σωληνώσεων [ημίσκληροι ελαφράς κατηγορίας χαλκοσωλήνες]. 

Ονομαστική διάμετρος mm Ελάχιστο πάχος mm 

15-22 1.0 

28-42 1.5 

54-88.9 2.0 

108 2.5 

219 3.0 

 

Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί δοκιμές, μηχανικές και όχι παραμορφωτικές, σύμφωνα με τους 

Γερμανικούς Κανονισμούς. 

Τα εξαρτήματα θα είναι είτε τροχοειδούς συγκόλλησης, είτε με συμπίεση βιδωτά ή φλαντζωτά, 

σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς. Οι καμπύλες θα κατασκευασθούν από υλικό των ιδίων 

προδιαγραφών με το παρακείμενο σωλήνα και θα συγκολληθούν είτε με ασημοκόλληση, είτε με 

χαλκοκόλληση. 

Οι φλάντζες θα είναι από κρατέρωμα χυτευτό και κατάλληλες για χαλκοκόλληση επί του σωλήνα. 

Φλάντζες μέχρι 78 mm μπορούν να συνδεθούν με το σωλήνα με τριχοειδή κόλληση, ή με συμπίεση. 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων με χαλύβδινους σωλήνες, ή στοιχεία [π.χ. δοχεία αποθήκευσης θερμού 

ύδατος], θα γίνονται μέσω κατάλληλων συνδέσμων, οι οποίοι θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης, 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ηλεκτρόλυσης και πάντως οι ενώσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε 

επισκέψιμες. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να αναγράφουν επ'αυτών την διάμετρο, το πάχος του τοιχώματος και τις 

προδιαγραφές που πληρούν [π.χ. DIN 1786 κ.λ.π.]. 

 

3.02 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Γενικές απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν μόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός αν σημειώνεται 

αλλιώς στα σχέδια. 

Όλες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις. 

Οι δικλείδες θα είναι της ίδια διαμέτρου με την σωλήνωση. 

Όλες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται με την σωλήνωση με λυόμενο σύνδεσμο (ρακόρ). 

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού από τις δύο 

πλευρές μέχρι 16 ατμόσφαιρες και για θερμοκρασία μέχρι 120°C. 
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2. Ορειχάλκινες βάνες 

Ορειχάλκινες συρταρωτές δικλείδες (βάνες) θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα σωλήνων. 

Οι βάννες θα είναι κατασκευασμένες από φωσφορούχο ορείχαλκο, με τροχίσκο χειρισμού και 

συρταρωτό διάφραγμα που ανυψώνεται, όταν η δικλείδα ανοίγει. 

Αυτές θα προσαρμόζονται στην σωλήνωση με κοχλίωση. 

Αντί για ορειχάλκινες συρταρωτές δικλείδες (βάννες), μπορεί να χρησιμοποιηθούν ορειχάλκινες 

κοχλιωτές σφαιρικές δικλείδες (Ball valves), όπου αυτό επιτρέπεται από τη λειτουργία. 

3. Σφαιρικοί διακόπτες (ball valves). 

Οι  διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

α. σώμα  διακόπτη από φωσφορούχο ορείχαλκο (με αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 

2000kgr/cm2). 

β. βαλβίδα    σφαιρική,   ορειχάλκινη,   με   παρέμβυσμα στεγανότητας από "φίμπερ" ή ισοδύναμο 

υλικό. 

γ. στέλεχος βαλβίδας, ορειχάλκινο, με ενισχυμένη βάση με TFE. 

Οι  διακόπτες  θα συνδέονται στους σωλήνες με κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι κατάλληλοι για 

πίεση λειτουργίας 10atm  και θερμοκρασία νερού μέχρι 120oC, για διαμέτρους από Φ-3/8" μέχρι Φ-

3/4". 

Οι  εμφανείς  διακόπτες  θα έχουν επιχρωμιωμένο σώμα και λαβή. 

4. Δικλείδες Ρύθμισης 

Οι ρυθμιστικές δικλείδες θα είναι σφαιρικού τύπου με ανυψούμενο βάκτρο, μέχρι και 

περιλαμβανόμενης ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 50 mm και θα είναι με σπείρωμα και 

κατασκευασμένες με σώμα από μπρούντζο ή χυτό ορείχαλκο, με μεταλλική έδρα και δίσκους από 

κράμα μετάλλου. 

Οι δικλείδες ονομαστικής διαμέτρου 65 mm και πάνω θα είναι φλαντζωτές. σφαιρικές, με ανυψούμενο 

βάκτρο και κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο, με τα υπόλοιπα εξαρτήματα από μπρούντζο και 

ανανεώσιμη έδρα και συνδετικούς δίσκους. 

Οι ρυθμιστικές δικλείδες θα είναι μαρκαρισμένες με δείκτη που θα δείχνει το % ανοίγματος της 

δικλείδας. 

Διπλές ρυθμιστικές δικλείδες θα έχουν επιπλέον προσαρμοσμένο ένα μηχανισμό ασφάλισης κατά την 

λειτουργία, για σκοπούς απομόνωσης. 

Ρυθμιστικές ή διπλές ρυθμιστικές δικλείδες θα προσαρμοσθούν στο σκέλος επιστροφής όλων των 

διακλαδώσεων κυκλοφορίας, για την δυνατότητα ρύθμισης, θα προμηθευθεί μια δικλείδα απομόνωσης 

του προδιαγραφόμενου τύπου, στο σκέλος επιστροφής, όπου δεν είναι προσαρμοσμένες διπλές 

ρυθμιστικές δικλείδες για λόγους απομόνωσης. 

Στα στοιχεία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. των μονάδων θέρμανσης - αερισμού και στα 

αναθερμαντικά στοιχεία με ζεστό νερό. προβλέπονται βαλβίδες για την ρύθμιση της παροχής νερού 

(balancing valves) προς τα στοιχεία. 
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Οι βαλβίδες αυτές, τύπου σφαιρικού κρουνού (ή και τύπου στραγγαλισμού ροής), θα έχουν δείκτη 

κινούμενο εμπρός από βαθμολογημένη κλίμακα, ενδεικτική του ανοίγματος της βαλβίδας (από τελείως 

κλειστή μέχρι 100% ανοικτή), όπως και δύο λήψεις για την προσαρμογή διαφορικού μανόμετρου, για 

μέτρηση της πτώσης πίεσης κατά μήκος της βαλβίδας, η οποία, με κατάλληλα διαγράμματα θα 

μεταφράζεται σε παροχή σε m³/h. 

Οι λήψεις για την προσαρμογή του διαφορικού μανόμετρου θα έχουν ενσωματωμένες αντεπιστροφές 

βαλβίδες και θα φέρουν τάπες. 

Οι βαλβίδες θα είναι μέχρι 2" διάμετρο, ορειχάλκινες, βιδωτές και πάνω από 2", χυτοσιδερένιες, 

φλαντζωτές. 

5. Σφαιρικές βαλβίδες διακοπής 

Θα είναι ορειχάλκινες, κοχλιωτές, αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2000 Kp/cm² και κατάλληλες για 

πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 atm (ΡΝ 10) για θερμοκρασία νερού μέχρι 120 °C. Οι βαλβίδες θα 

είναι τύπου σφαιρικού κρουνού (ball valve) ολικού περάσματος, με κλείσιμο 1/4 της στροφής και έδρα 

teflon, με λαβή. 

6. Συστολοδιαστολικά 

Για την παραλαβή συστολών – διαστολών στα δίκτυα ψυχρού-θερμού νερού, θα τοποθετηθούν 

εξαρτήματα, αγκυρώσεις, διαστολικά και οδηγοί. 

7. Αντικραδασμικά σωληνώσεων 

Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων με μηχανήματα περιστρεφόμενα (ψύκτες, αντλίες κλπ.), θα 

εγκατασταθούν αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσμοι (αντικραδασμικά) διαμέτρου ίσης με αυτήν της 

σωλήνωσης. 

Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για θερμό νερό μέχρι 110οC και πίεση δοκιμής 10 ατμοσφαιρών (ND 

10). 

8. Λυόμενοι σύνδεσμοι (Ρακόρ-Φλάντζες) 

Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεμβάλλονται λυόμενοι σύνδεσμοι : 

- Στις συνδέσεις αυτών με μηχανήματα και συσκευές. 

- Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κλπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρμολόγησης. 

Σε ορισμένες θέσεις του δικτύου, που καθορίζονται μετά από έγκριση της Επίβλεψης για τη 

δυνατότητα αποσυναρμολόγησής του. 

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι μέχρι διάμετρο 2" θα είναι τύπου ρακόρ με κωνική έδραση. 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα χρησιμοποιηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι τύπου φλάντζας, με 

παρεμβύσματα στεγανότητας, ανάλογα με το διερχόμενο ρευστό στη σωλήνωση. 

Οι φλάντζες θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα επεξεργασμένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για 

συγκόλληση στους σωλήνες. 

Οι φλάντζες θα είναι σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς για την μέγιστη πίεση λειτουργίας, ή 

άλλους όμοιους διεθνείς κανονισμούς. 
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Φλάντζες συνεργαζόμενες για σύνδεση με τεμάχια του εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι της ίδιας 

κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισμούς, με την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισμός. 

 

3.03 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1. Μονώσεις 

Οι σωληνώσεις των  δικτύων  θερμού  νερού  θα μονωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, 

που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 4.7 του ΚΕΝΑΚ.  

 

Θα μονωθούν επίσης οι συλλέκτες - διανομείς και όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως, αντλίες κλπ.  

H μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής δηλαδή δεν θα  διακόπτεται ούτε σε θέσεις που τα 

δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών, κ.λ.π. 

Oι μονώσεις θα προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων στα σημεία στηρίξεως-αναρτήσεως 

των δικτύων με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας, δεδομένου ότι η στήριξη θα γίνεται έξω από την 

μόνωση. 

Tα  δίκτυα  σωληνώσεων  πριν  από την μόνωση  θα  έχουν  υποστεί δοκιμές πιέσεως,  στεγανότητας,  

κ.λ.π.  και  θα  έχουν  βαφεί  με  δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος. 

 Θερμοκρασίες εφαρμογής από -40°C έως +105°C 

 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ 0.036 W/m.K. κατά DIN 52612 στους 0°C μέση 

θερμοκρασία 

 Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ 3000 κατά DIΝ 52615 

 Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102. 

 και με διαρκή έλεγχο διαδικασίας παραγωγής ISO 9001, EN 29001 

Πριν από την εφαρμογή της μονώσεως, οι σωληνώσεις θα έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως. 

Πριν από την μόνωση οι σωλήνες πρέπει να καθαρισθούν με βούρτσα και να βαφούν με δύο στρώσεις 

αντισκωριακού συμβατού με την χρησιμοποιούμενη κόλλα. Τα κοχύλια πρέπει να έχουν άριστη 

εφαρμογή ιδιαίτερα στον διαμήκη αρμό ο οποίος πρέπει να στεγανοποιηθεί με συγκόλληση με κόλλα 

της υποδείξεως του κατασκευαστή του υλικού. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον 
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περιορισμό των αρμών. Στους εγκάρσιους αρμούς θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο 

υλικό. 

Στα σημεία στηρίξεως των σωληνώσεων η μόνωση θα προστατεύεται έναντι μηχανικών καταπονήσεων 

με την βοήθεια κυλίνδρου από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας. 

Η μόνωση των καμπύλων, συλλεκτών κ.λ.π. θα γίνει με τεμάχια κοχυλιών ή πλακών, κομμένων 

κατάλληλα, και εφαρμοζομένων κατά στεγανό και καλαίσθητο τρόπο στα εξαρτήματα, με κόλλα και με 

ταινία. Στα τέρματα των μονώσεων πριν από αμόνωτα εξαρτήματα κ.λ.π. θα τοποθετηθούν δακτύλιοι 

από λωρίδες αλουμινίου, πλάτους 10-15mm και πάχους 0.6 mm με κατάλληλους σφιγκτήρες από υλικό 

που να μη διαβρώνεται. 

2. Προστασία σωληνώσεων 

'Ολα  τα  μονωμένα  δίκτυα  σωληνώσεων  που  οδεύουν  στο  ύπαιθρο,  στα μηχανοστάσια  ΚΚΜ και 

στο κεντρικό  μηχανοστάσιο θα επενδυθούν  με φύλλο αλουμινίου πάχους  0,6  mm για προστασία της 

μονώσεως. 

 

3.04 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά 

οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή 

τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να 

παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνιές ή σιδηροδοκούς με την βοήθεια 

στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο και θα συνδέονται 

προς τις σιδηρογωνιές μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνιές κατά 

περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. 

H στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Στην 

περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς 

αντοχής  για  το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης "ισοδύναμης" διατομής  

από την αναγραφόμενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους 

συστολοδιαστολών. Ολα τα μεταλλικά υλικά στηρίξεως (σιδηροδοκοί, σιδηρογωνιές, στηρίγματα, 

κοχλίες, περικόχλια γκρόβερ) θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

 

3.05 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

1. Ορθογωνικοί αεραγωγοί 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-07-01-01:2009 “Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα”. 

2. Μονώσεις αεραγωγών ορθογωνικής διατομής 

Ισχύουν 
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η ΕΤΕΠ 1501-04-07-02-01:2009 “Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα ” 

και η ΕΤΕΠ 1501-04-07-02-02:2009 “ Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά”. 

3. Προστασία αεραγωγών ορθογωνικής διατομής 

Ολοι οι μονωμένοι αεραγωγοί που οδεύουν σε μηχανοστάσια, αποθήκες και γενικά όπου οδεύουν 

εμφανώς θα φέρουν εξωτερική προστασία από φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6 mm. 

4. Ρυθμιστικά διαφράγματα αεραγωγών 

Θα είναι πολύφυλλα. 

Το ρυθμιστικό διάφραγμα αεραγωγού θα αποτελείται από: 

 Μία σειρά ρυθμιζόμενα πολύφυλλα διαφράγματα με αντίθετα ή ομόρροπα φύλλα γαλβανισμένης 

λαμαρίνας. Τα φύλλα θα φέρουν στις ακμές ειδικό παρέμβυσμα για καλύτερη στεγάνωση στην 

κλειστή τους θέση. 

 Πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κατάλληλα διαμορφωμένες άκρες για σύνδεση με 

αεραγωγό. 

 Σύστημα μοχλών για την μετακίνηση των διαφραγμάτων. 

 Ολο το σύστημα θα είναι προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο κατασκευής στις διαστάσεις που 

καθορίζονται στα σχέδια. 

Ολα τα τμήματα θα προστατεύονται από την διάβρωση με γαλβάνισμα. 

5. Ρυθμιστικά πυρασφάλειας 

Θα είναι στεγανά σε καπνό. 

Το διάφραγμα αυτό θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στο πάχος των τοίχων ή των οροφών, 

ανεξάρτητα με την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν θα επηρεάζεται από 

την τυχόν "στροβιλώδη" ροή του αέρα και θα ενεργοποιείται μέσω εύτηκτου συνδέσμου, που θα το 

κρατάει ανοικτό [FUSIBLE LINK], αλλά θα τήκεται και θα το κλείνει, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 

72° C ή 100° C κατ'επιλογή. Το διάφραγμα πυρασφάλειας θα είναι διάρκειας αντοχής 1 1/2 ώρας [90 

min.] που θα βεβαιώνεται από πιστοποιητικό του Αμερικανικού Οργανισμού (UL UNDERWITERS 

LABORATORIES). 

Το διάφραγμα πυρασφάλειας αποτελείται από: 

 Eνα αξονικά περιστρεφόμενο πτερύγιο ολικής διατομής του αεραγωγού κατασκευασμένο από 

φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 

 Δύο φλαντζωτά πλαίσια για την σύνδεση με αεραγωγό ή τοίχο 

 Μοχλό χειρισμού για μετακίνηση του διαφράγματος στην ανοικτή τους θέση 

 Ισχυρά ελατήρια για να κρατούν αεροστεγώς κλειστά το διάφραγμα σε περίπτωση φωτιάς. 

 Ασφάλεια που τήκεται πάνω από μία προκαθορισμένη θερμοκρασία, επιτρέποντας τα διαφράγματα 

να κλείσουν. 

 Βίδα για ρύθμιση 

 Θυρίδα επιθεώρησης 

 Μηχανική μανδάλωση 
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 Δύο ηλεκτρομηχανικούς τερματοδιακόπτες 

 Δείκτη θέσεως προκειμένου για διαφράγματα που θα εγκατασταθούν σε θέσεις μη ορατές. 

Ολο το σύστημα θα είναι προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο κατασκευής στις διαστάσεις που 

καθορίζονται στα σχέδια και στους υπολογισμούς. 

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με το σύστημα συναγερμού. 

Ολα τα τμήματα θα προστατεύονται από την διάβρωση με γαλβάνισμα. 

 

3.06 ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑ 

1. Στόμια προσαγωγής οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά 

Αυτά θα είναι σxήματος τετραγωνικού ή ορθογωνικού, αποτελούμενα απο συγκεντρικά ελάσματα, των 

οποίων η μορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επιθυμητού διαγράμματος 

κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εμφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση στην οροφή 

(ψευδοροφή). Τα στόμια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς μια, δύο, τρείς ή τέσσερεις διευθύνσεις. Στα 

τετραγωνικού σxήματος τα συγκεντρωτικά ελάσματα θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους (με κοxλία). 

Κάθε στόμιο θα είναι εφοδιασμένο με τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιμό" εισόδου του αέρα, με 

διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, σxήματος τετραγωνικού με φύλλα κινούμενα αντίθετα 

ανα δύο (OPPOSED BLADE DAMPER), όπως και περσιδωτή σxάρα ισοκατανομής του αέρα σέ όλη την 

επιφάνεια του στομίου (EQUALIZING GRID), με ρυθμιζόμενες περσίδες. 

Η θέση των περσίδων της σxάρας θα ρυθμίζεται κατα την τοποθέτησή της και το άνοιγμα του 

διαφράγματος θα ρυθμίζεται απο μπροστά μέσω προεξέxοντος στρεπτού άξονα. 

Κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα απο αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρμογή του στην 

ψευδοροφή.  

2. Στόμια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στομίων απαγωγής αέρα, δηλαδή στομίων 

ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, η αεραγωγούς.  

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθμιστικό 

διάφραγμα της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο 

από εμπρός μέσω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το στόμιο. Τα στόμια αυτά θα φέρουν 

παρέμβυσμα για την στεγανή προσαρμογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή. 

 

3.07 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ 

 

Οι μονάδες θα είναι εναλλάκτες αέρος – αέρος με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας. Ο πυρήνας 

της μονάδας θα αποτελείται από εναλλάκτη θερμότητας που θα ανακτά ενέργεια από τον 

απορριπτόμενο αέρα και θα την μεταφέρει στον εισερχόμενο αέρα χωρίς την ανάμειξη των δύο 

ρευμάτων αέρα. 
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Οι Εναλλάκτες Αέρα / Αέρα που θα τοποθετηθούν θα καλύποτυν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και θα 

έχουν  βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από nR= 0.5 

 

Η μονάδα θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Το 

περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα 

πρέπει να είναι πλήρως μονωμένο. 

Η μονάδα θα διαθέτει δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (προσαγωγή – απόρριψη). 

Οι ανεμιστήρες της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένοι ώστε να 

εξασφαλίζούν λειτουργία με χαμηλό θόρυβο και χωρίς δονήσεις. 

 

Η μονάδα θα διαθέτει φίλτρο αέρα κατηγορίας G4 

 

H μονάδα θα έχει την δυνατότητα αλλαγής της θέσης πρόσληψης και προσαγωγής αέρα  επί τόπου 

του έργου με απλή εναλλαγή των πλευρικών πάνελ. 

 

Η μονάδα θα διαθέτει αναθερμαντικό στοιχείο ζεστού νερού  με εργοστασιακή τρίοδη ηλεκτροκίνητη 

βαλβίδα ,μετά τον εναλλάκτη έτσι να μην προσάγεται παγωμένος αέρας στον χώρο. Η τρίοδη βάνα θα 

ελέγχεται από το εργοστασιακό χειριστήριο και θα ενεργοποιείτε όταν η θερμοκρασία στον χώρο είναι 

σε χαμηλά επίπεδα. 

 

Η μονάδα θα διαθέτει εργοστασιακό θερμοστάτη εξωτερικής τοποθέτησης ο οποίος θα συνεργάζεται 

με το χειριστήριο της μονάδος έτσι ώστε να προστατεύεται ο εναλλάκτης από κίνδυνο παγώματος. 

  

Η μονάδα θα διαθέτει εργοστασιακό ψηφιακό χειριστήριο με θερμοστάτη κατάλληλο για έλεγχο 

ταχύτητας ανεμιστήρων (αυτόματο ή χειροκίνητο), έλεγχο τρίοδης βάνας,λειτουργία προστασία έναντι 

παγώματος και θα διαθέτει 2 εισόδους ελέγχου (π.χ. να μην λειτουργεί ο εναλλάκτης όταν οι πόρτες-

παράθυρα είναι ανοικτά). 

 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις της μονάδος θα γίνονται σε εξωτερικό κουτί που  θα διαθέτει εργοστασιακά. 

 

Η μονάδα θα διαθέτει εργοστασιακό κάλυμμα για εξωτερική τοποθέτηση. 

 

3.08 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU) 

1. Εσωτερική μονάδα 

Η εσωτερική κλιματιστική μονάδα τύπου ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU) περιλαμβάνει: 

 ανεμιστήρα με τον κινητήρα του, τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας 

 κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο 3 ROWS κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνες 3/8” με πτερύγια 

αλουμινίου 

 λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων κατά την θερινή λειτουργία 
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 φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, με δυνατότητα συγκράτησης σωματιδίων 0.01 μm. 

 σκελετό στήριξης κατασκευασμένο από ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελέσματα πάχους 1mm  

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 

2. Χειριστήριο ελέγχου - λειτουργίας 

Θα είναι ψηφιακό χειριστήριο με οθόνη υγρού κρυστάλλου και θα περιλαμβάνει: 

 Διακόπτη on – off. 

 Επιλογή ψύξης - θέρμανσης - αφύγρανσης - αυτόματη επιλογή λειτουργίας. 

 Αυτόματη κίνηση πτερυγίων. 

 Προγραμματισμό έναρξης - παύσης λειτουργίας. 

 Τρεις τουλάχιστον ταχύτητες ανεμιστήρα και επιλογή αυτόματης ρύθμισης. 

 Θερμοστάτη χώρου με μικροϋπολογιστή, ακρίβειας 1° 

 Αυτοδιάγνωση βλαβών. 
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

4.01 ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ 

1. Αγωγοί - Σωλήνες 

 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-:  

04-20-02-01:2009 “Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας” 

04-20-01-01:2009 “Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” 

04-20-01-02:2009 “Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” 

2. Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα 

Γενικά 

•  Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και σχέδια. 

•  Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια μόνωση με τους 

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

αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια. 

• Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η 

μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 

•  Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13.5 mm ή 1/2". 

•  Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2 και η αντίστοιχη ρευματοδοτών 

και κίνησης 2.5 mm2 . 

•  Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 

•  Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατά ανώτατο 

όριο τρείς (3). 

•  Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους. 

•  Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης θα τοποθετούνται με μικρή κλίση 

προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη συσσώρευση 

νερού. 

•  Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανά τρία (3) μέτρα και δεν έχουν 

ένωση για απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα 

σωληνώσεων που βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου και 

γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα 

κουτιά για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των· 

άκρων των αγωγών. 

Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται εγκοπές 

σε αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους. 
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Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη. 

Η ελάχιστη διάμετρος των κουπών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm 

Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm. 

Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm τουλάχιστο, εκτός 

αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

 

Εντοιχισμένες σωληνώσεις 

 

• Η διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους με 

ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε περίπτωση 

που υπάρχουν·). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους σιδερένιους 

οπλισμούς του σκυροδέματος, απαγορευομένης αυστηρά της κοπής ή παραμορφώσεως των σιδηρών 

οπλισμών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών από εμφανές μπετόν, οι σωλήνες 

θα προσαρμοστούν στον ξυλότυπο. 

•  Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα 

τμήματα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (με χαλυβδοσωλήνες). 

•  Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ., θα 

τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων, οι μεν σωλήνες να 

βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά διακοπτών, 

διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο της τελικής 

επιφάνειας. 

•  Οι προς εντοίχιση των· σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώθηκαν, θα ανοίγονται με κάθε 

επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Λάξευση 

κατασκευών από μπετόν· αρμέ. χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, απαγορεύεται. 

• Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το δυνατόν 

της χρήσης γύψου. 

• Τα ημίκυρτα προστόμια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων 2 mm. 

 

Ορατές σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

 

α.  Στήριξη απευθείας επί τοίχων ή οροφών 

•    Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 20 εκατ. το πολύ. 

•    Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1.0 μέτρο το πολύ. 

•    Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως 

στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής 

πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την· κατηγορία του χώρου 

γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με κοχλίες με εγκάρσια 

στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας από πλίνθους με κοχλίες 
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αγκυρούμενους δια διαστολής, επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με 

ξυλόβιδες. 

3. Κουτιά διακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο 

του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον· οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων· μετά κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλίωση του σωλήνα στο 

κουτί. Το άνοιγμα των οπών  των πλαστικών κουτιών θα γίνει με φορητή πρέσσα και όχι με τέμνον 

εργαλείο. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 mm. Τα κουτιά 

τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν πίσω από τα 

φωτιστικά. ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Επιβλέποντα. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

 

4.02 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

1. Διακόπτες - Ρευματοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά με πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας διακοπής 

τουλάχιστον 10 Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. Δηλαδή στους 

χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισμούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι 

χωνευτοί, λευκοί, τετράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών, οι 

διακόπτες θα είναι στεγανοί, (με πλήκτρο επίσης). 

Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α. Στους χώρους 

γραφείων. κλπ. οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι. λευκοί, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

Στα εργαστήρια και στους άλλους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι 

ρευματοδότες θα είναι στεγανοί, τετράγωνοι, λευκοί. ΣΟΥΚΟ. 

Σε χώρους όπου απαιτούνται διπλοί ρευματοδότες θα προβλεφθούν κατάλληλα κουτιά οργάνων 

διακοπής, με δύο ρευματοδότες. 

Τα πιεστικά κουμπιά (μπουτόν) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 

Τα μπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα των παρακάτω ενδεικτικών τύπων: 

Γενικά οι τύποι των διακοπτών, ρευματοδοτών. κλπ. που θα εγκατασταθούν, θα εκλεγούν από την 

επίβλεψη, στην οποία ο ανάδοχος θα υποβάλλει σειρές δειγμάτων τριών τουλάχιστον κατασκευαστών. 

Τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι διακόπτες, ρευματοδότες. μπουτόν από το τελειωμένο δάπεδο 

ύστερα από συμφωνία με τον Αρχιτέκτονα θα είναι 

•  Οι διακόπτες σε ύψος h = 1,20 m 

•  Τα μπουτόν· σε ύψος h = 1.20 m 

•  Οι ρευματοδότες σε ύψος h=0.30m (στα γραφεία, και σε άλλους γενικής χρήσης χώρους). 

•  Οι ρευματοδότες σε ύψος h=1.20m (στις Αίθουσες Διδασκαλίας). 
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Στις περιπτώσεις που σε μια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός διακόπτης ή 

ρευματοδότης. τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στο τοίχο. 

 

4.03 ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V 

1. Μεταλλικά μέρη 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να 

είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες. 

2. Γενικές απαιτήσεις 

α.    Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 

εύκολα προσιτά μετά την· αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 

μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να. 

μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

β.    Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 

διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 

ένταση του γενικού διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα 

καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας . 

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και ης "γης" 

στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων. 

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση 

θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 

στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDE 

γ.    Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα 

να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των 

κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπάρων διανομής προς τους διακόπτες 

αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α μέχρι και 630Α θα γίνουν 

με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και 

τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 

λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από θερμοπλαστική 

μόνωση. 
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δ.    Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 

κλέμμες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 

Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 

100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

 (1) To όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος 

του πίνακα και εύκολα προσιτό και 

(2) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 

συνδεθούν· σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 

ε    Η εγκατάσταση των· κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να 

έχει πάντα την ίδια Θέση και το ίδιο χρώμα. 

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή των 

τμημάτων και των κυκλωμάτων· κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) . 

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 

του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων· των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

στ.   Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 

Προδιαγραφές · 

•      Ελληνικούς Κανονισμούς VDE 0100. 0110.0660 

•      ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 

•      IEC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.  

ζ.    Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά. 

Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη με 

τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή 

αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη 

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακοπή·) παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του 

κιβωτίου του πίνακα. 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό 

προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

η.    Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το 

υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 

•    Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του έργου 

(PAS PARTOUT). 

•     Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 

•    Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση 

των σχεδίων του πίνακα. 

•    Ακροδέκτη γείωσης. 
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θ.    Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20°% των απαιτήσεων της μελέτης για 

μελλοντική επέκταση. 

ι.    Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαμέτρου. 

ία.   Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά. σχέδια 

κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. 

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

3. Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών μη στεγανοί 

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικός ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, τύπου ερμαρίου, μετά 

εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DIN 40050. 

Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα στοιχεία 

ζυγών κλπ. 

Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

•  Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

•  Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική 

•  Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

• Μεταλλική θύρα. 

Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ' 

ελάχιστο 1.5 mm και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης . 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης. 

Στο εσωτερικό τμήμα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα προστατευόμενη από διαφανές πλαστικό, επί 

της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώματα. 

Προκειμένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκομισθεί σχετικό δείγμα προς 

έγκριση στην επίβλεψη. 

4. Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών Στεγανοί 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου με τους μεταλλικούς πίνακες με τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατά DIN 40050. 

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι 

στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

5. Πίνακες αυτοματισμού 

α. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοματισμού να είναι 

εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
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μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, χωρίς να 

μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου  

Α 15 . 

β. Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό με 

θερμοπλαστική μόνωση, που θα τοποθετούνται μέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 45°C 

γ. Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συρμάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί 

στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο τον έργου απαγορεύεται ρητά να •γίνει οποιαδήποτε 

εργασία σχετική με τα παραπάνω. 

δ. Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών με τα όργανα αυτοματισμού θα γίνει με τη βοήθεια 

κατάλληλων ακροδεκτών κατά προτίμηση τύπου βύσματος απαγορευομένης οποιασδήποτε απευθείας 

σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγμένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη διαμόρφωση που να 

επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση . Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν σήμανση (σύμφωνα με το σχέδιο 

αυτοματισμού) . 

ε. Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 

κλέμμες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) με εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα 

σύσφιξης. 

στ. Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

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

φάσεων ή της πολικότητας.  

Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής συρμάτωσης θα πρέπει θα φέρουν χαρακτηριστικούς 

αριθμούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευμένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών·. 

η. Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 

των κυκλωμάτων και των τμημάτων κάθε πίνακα. 

θ. Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. ι.    Οι 

πλάκες έδρασης των ρελαί θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία 

 

4.04 ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1. Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, συντηκτικές. 

κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DIN 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι μαχαιρωτές με αφαιρούμενη λαβή, με 

τριπολική υποδοχή ή 3 μονοπολικές. βραδείας τήξεως κατά VDE 0660 και DIN 43620. 

2. Μικροαυτόματοι 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι κατάλληλοι για 20000 αποζεύξεις τουλάχιστον υπό πλήρες φορτίο, θα 

έχουν ένταση αποζεύξεως τουλάχιστον 6 ΚΑ ή μεγαλύτερο σύμφωνα με την μελέτη. Οι 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 37 

μικροαυτόματοι θα είναι κατά VDE 0641, ΕΝ 60898 κατάλληλοι για τάση λειτουργίας Ue = 440 V AC ή 

250V Σ.Ρ., τάση μονώσεως Ui = 500 V  A.C και τάση κρουστικής imp = 6 kv με διμεταλλικό στοιχείο 

για θερμική προστασία έναντι υπερεντάσεως και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας, έναντι 

βραχυκυκλώσεως.  

Για κυκλώματα φωτισμού θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι με καμπύλη απόζευξης Β, για 

προστασία κυκλωμάτων κινητήρων μικροαυτόματοι με καμπύλη απόζευξης C και για φορτία με πολύ 

υψηλό ρεύμα εκκίνησης θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι με καμπύλη απόζευξης D. Τα 

χαρακτηριστικά των καμπυλών απόζευξης θα είναι σύμφωνα με το EN 60.898 και ΕΝ.60947.2 
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Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 

Σύμφωνα με 

 

Χαρακτηρ. 

λειτουργίας 

Θερμική χαρακτηριστική  Ηλεκτρομαγνητική 

χαρακτηριστική  

Ρεύματα 

δοκιμών 

Χρόνος 

απόζευξης 

Ρεύματα δοκιμών Χρόνος 

απόζευξης 

μικρό 

ρεύμ

α Ι1 

μεγάλο 

ρεύμα 

Ι2 

 αντοχή  

μαγν.στοι

χ. σε 

υπερέντ. 

Ελάχιστο 

σημείο 

απόζευξης 

 

EN 60 898 

 

IEC 898 

DIN VDE 

0641 μέρος 

11 

Β 1.13

Ιη 

 

1.45Ιη 

> 1 h* 

< 1 h 

3  Iη  

5  Ιη 

> 0.1 s 

< 0.1 s 

C 1.13

Ιη 

 

1.45Ιη 

> 1 h* 

< 1 h 

5  Iη  

10  Ιη 

> 0.1 s 

< 0.1 s 

D 1.13

Ιη 

 

1.45Ιη 

> 1 h 

< 1 h* 

10  Iη  

14  Ιη 

> 0.1 s 

< 0.1 s 

DIN VDE 

0660 μέρος 

101 

 

ΕΝ 60 947.2  

IEC 947-2 

Κ 

 

1.05

Ιη 

 

1.2 Ιη 

>2 h 

< 2 h* 

8  Iη  

12  Ιη 

> 0.2 s 

< 0.2 s 

 

Z 

    

 

 1.05

Ιη 

 

1.2 Ιη 

> 2 h* 

< 2 h 

2  Iη  

3  Ιη 

> 0.2 s 

< 0.2 s 

 

* Συνθήκη εν θερμώ λειτουργίας (Διάρκεια Ι1 > 1 h αντιστ. 2h). 

3.  Απλοί διακόπτες φορτίου 

Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τάσης 500V. έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και απόζευξης 

κατ' ελάχιστο ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονομαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 

220V/380V, αριθμού χειρισμών ελάχιστο κατά VDE. 
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Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί. κατά VDE 0660, τάσης 500V, με μοχλό χειρισμού. 

Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι 

εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συνφ = 0.7 

θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όμοια προς εκείνα των αυτόματων 

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές : 

• Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριμένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

 

•   Δεν περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

•  Δεν περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

•  Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονομαστικό τους ρεύμα. 

Παρατήρηση 

Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύμα βραχυκύκλωσης στο τμήμα 

του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

4.  Διακόπτης ασφαλείας 

Κατά την διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης μηχανημάτων που κινούνται από κινητήρες είναι 

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να απομονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωμα ελέγχου και από 

την παροχή ρεύματος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα 

(εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό \·α προσφέρει μια ασφαλή προστασία όπως 

παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα διακοπής AC4 σύμφωνα με VDE 0660 μέρος Ι. στο κύκλωμα του κινητήρα. 

• Χαρακτηριστικές ιδιότητες απομόνωσης σύμφωνα με VDE 0660 μέρος 1. 

•  Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

• Να μπορεί να κλειδωθεί μόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" μέχρι και με τρία λουκέτα. 

•  Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

•  Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

• Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωμένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να μην είναι 

επισκέψιμο παρά μόνο με καταστροφή του διακόπτη. 

• Το κάλυμμα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να μην μπορεί να αυξήσει όταν ο διακόπτης 

είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

• Κλάση μόνωσης C συμφωνά με VDE 0110. 

•  Βοηθητική επαφή NΟ για την αλληλομανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας με το αυτόματο ρελέ 

ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

5. Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί διακόπτες πινάκων) 

α.    Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 
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β.    Έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι. η δε τοποθέτηση τους επιτυγχάνεται 

δι’ ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

γ.    Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτου  

δ.    Το κέλυφος τους είναι από συνθετική ύλη. 

6. Διακόπτες διαρροής 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDE 0660 και θα χρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα 

διαρροής σύμφωνα με VDE 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30 μΑ.  

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α. 60Α. 100Α. 

7. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου. 

Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 

Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ON-OFF. 

Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων . 

Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην 

θέση OFF. 

Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

 

4.05 ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

1. Τρίγωνα γείωσης 

Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού διάμετροι) Φ 18 

mm και μήκους 2.5 m . Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια ενδεχομένως 

μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους). σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν μετάξύ τους τουλάχιστον 

3 m . 

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm μέσω 

κατάλληλων περιλαιμίων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν με αντισκωριακό 

χρώμα. 

Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεμίζουν με κοσκινισμένα προϊόντα 

εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις με ενδιάμεσο κατάβρεγμα με νερό. Στις κορυφές των 

ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια με χυτοσιδερένια καλύμματα διαστάσεων 0,30 x 0.30 m. 

 

4.06 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

1. Φωτιστικά σώματα φθορισμού- Γενικά 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί 

οροφής ή τοίχου. 

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαμπτήρες ονομαστικής ισχύος από 18 W 

έως 65 W. 
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2. Ηλεκτρικά όργανα - Λαμπτήρες 

Στραγγαλιστικά πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονομαστική ισχύ του λαμπτήρα. Το 

στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο για 

λαμπτήρες STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει μακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερμοκρασία του τυλίγματος θα 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με την εξασφάλιση μεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερμότητας και 

όχι με ελάττωση του ρεύματος από το τύλιγμα. 

Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές VDE 0712. - Τ22. 

 

Λυχνιολαβές 

Ο λαμπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος με λυχνιολαβές βαρείας κατασκευής, περιστροφικού τύπου 

ασφαλείας με-ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση 

λειτουργίας του λαμπτήρα. 

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από ηλεκτρικό 

τόξο κατά την έναυση των λαμπτήρων. Ο κάλυκας του λαμπτήρα θα είναι G13. 

3. Φωτιστικό σώμα φθορισμού απλό ή με πλαστικό κάλυμμα ή με περσίδες 

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα : 

α.     Μεταλλική βάση 

Η βάση θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο, άριστης ποιότητας, πάχους 0,6 mm. H βάση αφού 

υποβληθεί σε χημική επεξεργασία απολίπανσης και αποξείδωσης, θα καλυφθεί με αντισκωριακό και θα 

βαφεί με ειδικό χρώμα μετάλλου απόχρωσης λευκού με ηλεκτροστατική βαφή και τελικά θα ψηθεί σε 

κλίβανο σε θερμοκρασία 140° έως 180°C. 

Η βαφή θα παρουσιάζει ομοιόμορφο πάχος σε όλη την επιφάνεια της βάσης. Η ηλεκτρική μονάδα θα 

καλύπτεται από ανταυγαστήρα κατασκευασμένο από λαμαρίνα βαμμένη λευκή. Η μεταλλική βάση θα 

φέρει κοχλία γείωσης και θα τύχει της κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στη βάση θα 

στερεωθούν όλα τα εξαρτήματα αφής των λαμπτήρων και θα συνδεθούν πλήρως. 

β.      Πλαστικό κάλυμμα 

Το πλαστικό κάλυμμα θα είναι από γαλακτώδες ή διαφανές Plexiglas ή methacrylate με ομοιόμορφο 

πάχος και άριστη ποιότητα, ώστε να μην αλλοιώνεται ή κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.  

Η σύσφιγξη του πλαστικού καλύμματος πάνω στη βάση θα γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση εργαλείων 

ή αποκοχλίωση κοχλιών, αλλά με τη βοήθεια ειδικών ελατηρίων ή μοχλών συγκράτησης που 

ενσωματώνονται στη βάση του φωτιστικού σώματος. 

γ.      Ηλεκτρικά όργανα, λαμπτήρες κλπ. (βλ. σχετικές Προδιαγραφές). 

δ.      Περσίδες 

Οι περσίδες θα είναι μεταλλικές, από ανωδιομένο αλουμίνιο, με ομοιόμορφο πάχος, άριστη ποιότητα 

μέγιστη απόδοση με ελαχιστοποίηση άμεσης και έμμεσης θάμβωσης, μη ιριδίζον. 

Ως προς τις λοιπές ιδιότητες και τρόπου συναρμογής ισχύουν αντίστοιχα με του πλαστικού 

καλύμματος. 
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Φωτιστικό εξόδου ασφαλείας φθορισμού 18 W 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 18 W. To φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίες νικελίου-

καδμίου, επαναφορτιζόμενες με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 

αυτονομίας για 1,5 h και στάθμη φωτισμού 3 Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. Στο 

διαφανές κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή —>. αναλόγως με τις 

απαιτήσεις της Μελέτης Πυροπροστασίας. Η στεγανότητα του φωτιστικού θα είναι IP 54. 

 

4.07 ΔΙΑΦΟΡΑ 

1. Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων 

Γενικά 

Η προδιαγραφή καλύπτει: 

α.     Την πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων με τη βοήθεια επικάλυψης με ουσία επιβραδυντική 

της φωτιάς. 

β.    Την εγκατάσταση πυροφραγμών στα σημεία όπου καλώδια ή δέσμες καλωδίων διαπερνούν 

τοίχους ή οροφές (δάπεδα) με ορισμένη αντοχή στη φωτιά. 

 

Πυροπροστασία καλωδίων 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν με ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, έτσι ώστε να 

προστατεύονται από τη φωτιά ή και να παρεμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς μέσω αυτών. Η 

επικάλυψη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

α.    Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιμότητα των καλωδίων 

β.    Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλυτές.  

γ.    Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 

δ.    Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτη, ώστε να επιτρέπει τη μεταφορά ή αφαίρεση 

καλωδίων μετά την εφαρμογή της. 

ε.    Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 

στ.   Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή μηχανική αντοχή, ώστε να μπορεί να περπατήσει άνθρωπος, 

όταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυμμένα καλώδια. 

Πυροφραγμοί 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγμού στα σημεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, 

οροφές ή δάπεδα μιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούμενης αντοχής στη φωτιά του 

χωρίσματος. Έτσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγμός 

τοποθετηθεί σ' αυτόν να έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. Ο πυροφραγμός θα πρέπει επιπλέον να 

πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 

α. Ο πυροφραγμός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγματοποίηση μετέπειτα αλλαγών, όπως 

προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του 

πυροφραγμού με ένα μαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων και την 
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επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η διατήρηση της 

αρχικής στεγανότητας του πυροφραγμού σε καπνό και αέρια. 

β. Ο πυροφραγμός δεν θα πρέπει να μειώνει την αγωγιμότητα των καλωδίων. Αυτό σημαίνει 

ειδικότερα, ότι οι λεγόμενοι συμπαγείς πυροφραγμοί, που καταλαμβάνουν όλο το πάχος του 

χωρίσματος με μονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

γ.    Ο πυροφραγμός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

5.01 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, εξάρτημα ή όργανο που θα χρησιμοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτωνν· και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και 

να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο 

οργανισμό. 

Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα πρέπει να. προέρχονται από όσο το 

δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και της 

προμήθειας ανταλλακτικών. 

Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης 

εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου του έργου. 

1. Καλωδιώσεις - Σωληνώσεις  

Γενικά 

Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι 

οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίου ή σωληνώσεις με όλα τα υλικά και μικρούλικα 

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν· πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία. 

 

Καλωδιώσεις 

α     Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου 

(1) Επεξήγηση συμβόλων  

J : καλώδιο εσωτερικών χώρων  

Υ : μόνωση από PVC  

Υ : θερμοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC 

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

•     Κατασκευή κατά VDE 0890 

•      Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V 

•      Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V 

•      Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ 

•      Αντίσταση βρόχου : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

•      Χωρητικότητα λειτουργίας : μέγιστη 150 nF/KM 
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•      Διάμετρος αγωγού : 0.6 mm 

β.     Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρο» 

(1) Επεξήγηση συντομογραφιών  

Α : καλώδιο εξωτερικών χώρων  

2Υ : μόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)  

Ι. : στατική προστασία (θωράκιση)  

2Υ : εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PET 

(2)    Τεχνικά χαρακτηριστικά 

•     Κατασκευή κατά VDE 0816 

•      Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V 

•     Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και μεταξύ καλωδίου-περιβλήματος: 2000 V 

•      Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ 

•      Αντίσταση βρόχου : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

•      Ανθυγρή διαμήκης προστασία 

•      θωράκιση με αλουμινοταινία. με επένδυση τύπου ΡΕ και από τις δύο πλευρές 

•      Διάμετρος αγωγού : 0.6 mm . 

γ. Καλώδια φωνής 

Το καλώδιο φωνής θα είναι το συνεστραμμένο (twisted pair) των 25, 50 και 100 ζευγών για το κάθετο 

δίκτυο, κατά το πρότυπο ΕΙΑ-ΤΙΑ 568. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου Category 3, που επιτρέπει την διέλευση φωνής και 

δεδομένων (voice and data) είναι: 

 

Τύπος UTP 100 Category 3 

Διατομή 24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

Αντίσταση D.C. στους 20°C 9.4 OHMS / 100 m ανά αγωγό 

Χωρητικότητα 5.6 nF / 100 m στο 1 KHZ στους 20°C 

Χωρητικότητα ως προς γη 330 pF / 100 m στο 1 KHZ στους 20°C 

Χαρακτηριστική Αντίσταση 100 ± 15% OHMS στους 20°C 

Εξασθένηση στο 1 MHZ 2.6 db / 100m στους 20°C 

Εξασθένηση στα 4 MHZ 5.6 db/ 100m στους 20°C 

Εξασθένηση στα 10 MHZ 9.8 db/ 100m στους 200C 

Εξασθένηση στα 16 MHZ 13.1 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στο 1 MHZ 41 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 4 MHz 32 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 10 MHz 26 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 16 MHz 23 db/ 100m στους 20°C 
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δ.     Καλώδια οριζόντιου δικτύου φωνής και δεδομένων  

Το καλώδιο φωνής και δεδομένων θα είναι το UTP 100/24 AWG/Category 5 το οποίο ενδείκνυται στην 

περίπτωση που η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (μέχρι και τα 100 Mbps) 4 ζευγών για 

το οριζόντιο δίκτυο. 

 

Τύπος UTP 100 Category 5 

Διατομή 24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

Αντίσταση D.C. στους 20°C 9.4 OHMS / 100 m ανά αγωγό 

Χωρητικότητα 5.6 nF / 100 m στο 1 KHZ στους 20°C 

Χωρητικότητα ως προς γη 330 pF / 100 m στο 1 KHZ στους 20°C 

Χαρακτηριστική Αντίσταση 100 ± 15% OHMS στους 20°C 

Εξασθένηση στο 1 MHZ 2.1 db / 100m στους 20°C 

Εξασθένηση στα 4 MHZ 4.3 db/ 100m στους 20°C 

Εξασθένηση στα 10 MHZ 6.6 db/ 100m στους 200C 

Εξασθένηση στα 16 MHZ 22.0 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στο 1 MHZ 62 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 4 MHz 53 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 10 MHz 47 db/ 100m στους 20°C 

Συνακρόαση NEXT στα 16 MHz 32 db/ 100m στους 20°C 

 

Σωληνώσεις 

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για 

μικρό αριθμό καλωδίων ή μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους ή μεταλλικές σχάρες κλειστού 

τύπου με καπάκι για μεγαλύτερο αριθμό καλωδίων. 

 

Η αντιστοιχία της διαμέτρου των σωλήνων 

και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων 

καθορίζεται στον επόμενο πίνακα :Σωλήνας 

Αριθμός ζευγών·με αγωγό γείωσης 

Πλαστικός Φ 11 mm 1 + Ε 

Πλαστικός Φ 13.5 mm 3 + Ε 

Πλαστικός Φ 16 mm 5 + Ε 

Πλαστικός Φ 23 mm 10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 13.5 mm (χωρίς μόνωση) 5 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 16 mm (χωρίς μόνωση) 10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 21 mm (χωρίς μόνωση) 15 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 29 mm (χωρίς μόνωση) 25 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 36 mm (χωρίς μόνωση) 50 + Ε 
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Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2" 100 + Ε 

Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

 

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδωσης 

καθώς και οι σχάρες καλωδίων θα είναι συμφωνά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 

ισχυρών ρευμάτων. 

 

5.02 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - DATA  

1. Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών 

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα (voice and data) με υποδοχή RJ45 κατά την 

προδιαγραφή ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού, με την χρήση 

ειδικών προσαρμογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π. 

Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωματισμών της πρίζας ανάλογη με τον περιβάλλοντα χώρο, 

επίτοιχη ή εντοιχισμένη, μονή ή διπλή και με μία σειρά από παρελκόμενα όπως έγχρωμα σήματα για να 

είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 

Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωμένο κύκλωμα και για τις δύο 

υποδοχές (σε καμία περίπτωση συνεστραμένοι αγωγοί ή μεταλλικά ελάσματα μεταξύ της επαφής 

τερματισμού των αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να 

τερματίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσμο IDC 110. 

Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 MHZ) και θα πρέπει να υπάρχουν 

επίσημα Test και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή 

TSB 40. 

Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 η οποία να είναι τυπωμένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ. 

2. Patch Cords 

To. patch cords για τις διασυνδέσεις ενεργού εξοπλισμού και καλωδίωσης στα patch panel θα είναι 

με συνδέσμους RJ45 και στα δύο άκρα μήκους 1 ή 2 μέτρων. 

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 MHZ) και θα πρέπει να υπάρχουν 

επίσημα Test και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή 

TSB 40. 

Τέλος θα πρέπει να. έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 η οποία να είναι τυπωμένη 

πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ. 

3. Τηλεφωνικές συσκευές 

1 Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό 

υλικό με επαρκή αντοχή σε κρούση και μη χαρασσόμενη εύκολα και θα συνοδεύεται από κορδόνι για 

τη σύνδεση με το δίκτυο του κτιρίου, μήκους 2,5 m. 
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2 Όλες οι συσκευές θα φέρουν· κάψες μικροφώνου και ακουστικού κλάσης II και III αντίστοιχα. Τα 

μεταλλικά μέρη των συσκευών θα είναι κατεργασμένα για πλήρη προστασία σε διαβρώσεις. Οι 

επιτραπέζιες συσκευές θα είναι εφοδιασμένες με στηρίγματα από ελαστικό, με ικανή πρόσφυση ώστε 

οι συσκευές να. παραμένουν ακίνητες κατά την επιλογή. Το κουδούνι θα λειτουργεί με δύο σήμαντρα 

βασικής συχνότητας ενώ η ένταση του ήχου θα μπορεί να ρυθμίζεται εξωτερικά από τη συσκευή. 

3 Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για επικοινωνία του εθνικού 

δικτύου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. θα είναι δε εφοδιασμένες με κομβίο γης. Όλα τα 

υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των συσκευών όπως απόκριση συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, 

θερμοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική μετάδοσης καταληπτότητα κλπ. θα είναι απόλυτα σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

4 Όλα τα εξαρτήματα των τηλεφωνικών συσκευών, πλην των κελυφών θα είναι τα ίδια και θα 

μπορούν να εναλλάσσονται. 

5 Οι επίτοιχες τηλεφωνικές λήψεις προβλέπονται από ένα κουτί χωνευτής εγκατάστασης με 

τετραγωνικό κάλυμμα και κεντρική οπή διέλευσης του καλωδίου της συσκευής πολυτελούς εμφάνισης. 

Ο εσωτερικός κατανεμητής προβλέπεται τριών ζευγών ορίων κατάλληλων για σύνδεση τηλεφωνικών 

αγωγών με επινικλεωμένους κοχλίες. 

 

5.03 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ TV 

1. Κεραιοδότες 

Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία με κεντρική 

εγκατάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση 

Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη. δηλαδή μια για τηλεόραση και μια για ραδιόφωνο και θα είναι 

ενδιάμεσου ή τερματικού τύπου με απόσβεση 4 dB περίπου. 

 

5.04 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ                     

(ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

1. Γενικά 

Για την ακουστική κάλυψη του συγκροτήματος θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτροακουστικό σύστημα που 

σκοπό έχει την μετάδοση μουσικής, ανακοινώσεων, μηνυμάτων ή αναγγελιών. 

To ηλεκτροακουστικό σύστημα θα είναι κατάλληλο για τη μετάδοση προγραμμάτων μουσικής, γενικών 

ή ειδικών ανακοινώσεων, μηνυμάτων ή οδηγιών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαιάς ή πανικού όπως 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. 

2. Καλώδια 

Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο εύκαμπτο πολύκλωνο, πολυπολικό με θωράκιση 

κατάλληλης διατομής. 
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3. Προδιαγραφές μηχανημάτων 

Οι συσκευές θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς για 

συνεχή λειτουργία και μέγιστη αξιοπιστία, εύκολη συντήρηση και έλεγχο. Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί 

υπ’ όψη ότι οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της CE και των 

IEC. 

Όλες οι συσκευές θα είναι κατασκευασμένες με συμπαγή ηλεκτρονικά στοιχεία [SOLID STATE].  

Οι συσκευές και μηχανήματα που δεν τροφοδοτούνται με συνεχή τάση 24V, θα είναι κατάλληλες για 

τροφοδότηση με τάση 231V, 50Hz από σύστημα αδιαλείπτου λειτουργίας [UPS = Uninterrupted power 

Supply].  

Τα μηχανήματα του ηλεκτρακουστικού συστήματος θα είναι αφαιρουμένων στοιχείων τύπου μονάδος 

[modular] τοποθετούμενα σε ειδικό ικρίωμα με ερμάρια που να εμποδίζουν την είσοδο σκόνης ή 

ζωυφίων αλλά να παρέχει επαρκή εξαερισμό. Εάν  απαιτηθεί μηχανικός εξαερισμός τότε ο αέρας που 

εισέρχεται πρέπει να φιλτράρεται με κατάλληλα φίλτρα. 

Οι κύριοι ενισχυτές θα αποτελούνται από τον απαιτούμενο αριθμό ιδίων ενισχυτών. 

Το  ηλεκτροακουστικό σύστημα που προβλέπεται να εγκατασταθεί πρέπει να είναι κατάλληλο για τη 

μετάδοση στερεοφωνικών ακουστικών σημάτων και ομιλίας με τη βοήθεια τράπεζας μίξης και 

ενισχυτή, μικροφώνων και μεγαφώνων.  

Η διαφορά έντασης του ήχου για δύο [2] γειτονικές θέσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 dB για 

όλο το χώρο κάλυψης.  

 

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες. 

 Τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN στην τελευταία έκδοσή τους. 

 Τις τεχνικές οδηγίες για εγκατάσταση μηχανημάτων με τάση εώς 1000 V σύμφωνα με τους 

κανονισμούς VDE 0101 και VDE 0108. 

 Τις οδηγίες για την γείωση σε συστήματα εναλλασσόμενης τάσης πέραν των 1000 V σύμφωνα 

με τους κανονισμούς VDE 0141. 

 

Οι  δοκιμές θα περιλαμβάνουν έλεγχο της ακουστικής στάθμης,τυχόν παραμορφώσεις κ.λπ. 

Τα μεγάφωνα θα είναι εφοδιασμένα με μετασχηματιστή προσαρμογής και θα είναι κατάλληλα για 

επίτοιχη τοποθέτηση  ή για τοποθέτηση σε οροφή ή σε ψευδοροφή.  
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6.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

6.01 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

1. Φορητός Πυροσβεστήρας Κόνεως Ρα 

Γενικά ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-05-06-01:2009 “Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 

διοξειδίου του άνθρακα”  

Οι πυροσβεστήρες της σειράς Ρα πληρούνται με πυροσβεστική κόνη τύπου ABCE και είναι κατάλληλοι 

προς χρήση για τις κατηγορίες πυρκαγιάς Α (επί στερεών καυσίμων), Β (επί υγρών καυσίμων). C (επί 

αερίων καυσίμων),  Ε (παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος). 

Χρησιμοποιούν σαν κατασβεστικό υλικό διττανθρακικό νάτριο (NaHCO3) και σαν εκτοξευτικό μέσο 

CO2. 

Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πληρούνται με την προβλεπόμενη πυροσβεστική κόνη, που πρέπει 

να είναι ανθυγροσκοπική, υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτική 

για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων, ακίνδυνη για τον άνθρωπο και κάθε ζωικό οργανισμό, θα 

παρουσιάζει δε μεγάλο βαθμό κοκκοποιήσεως. 

Ο τύπος, η κατασβεστική ικανότητα εκάστου πυροσβεστήρα ως και υπό λοιπά στοιχεία (τίτλος 

επιχειρήσεως, οδηγίες λειτουργίας, συντηρήσεως κλπ.) θα είναι επιγεγραμμένα επί της προσόψεως 

αυτού, όπως προβλέπουν οι Εθνικές Ελληνικές προδιαγραφές. 

Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο, που περιέχει την ξηρή κόνη θα είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμα, που πληρεί τις προδιαγραφές NHS 19/72 και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική 

υδραυλική πίεση 25 ατμ. και σε πίεση θραύσεως 75 ατμ. (NHS 19/71). 

Στο άνω μέρος του κυλινδρικού δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή ισχυρώς προσαρμοσμένη επί 

του πυροσβεστήρα. Ο πυθμένας του δοχείου θα φέρει σιδηρά στεφάνη ή ειδική κατασκευή, για να μην 

εφάπτεται τούτο επί του εδάφους, στο ανώτερο δε μέρος αυτού θα υπάρχει οπή πληρώσεως με πώμα 

από επιχρωμιωθέντα ορείχαλκο, εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπιέσεως. 

Το χαλύβδινο φιαλίδιο, που περιέχει το σε αέρια κατάσταση διοξείδιο του άνθρακα, που απαιτείται για 

την εκτόξευση της κόνεως θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα προς τις Προδιαγραφές NHS (20/72). 

θα φέρει δε ειδική βαλβίδα τύπου στρόφυγγας με ασφάλεια υπερπιέσεως και ειδική διάταξη 

στεγανότητας. 

Η περιεκτικότητα του φιαλιδίου σε διοξείδιο του άνθρακα θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει απολύτως 

μια πλήρη εκκένωση του πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 250 

ATM. 

Η εκτόξευση θα πραγματοποιείται μέσω ευκάμπτου -διακοπτόμενης εκτοξεύσεως- πλαστικού και 

άθραυστου ή μεταλλικού σωλήνα. 

Οι συνδέσεις του ανωτέρω σωλήνα με το κυλινδρικό δοχείο του πυροσβεστήρα και το ακροφύσιο 

επιτυγχάνεται δια καταλλήλου μεταλλικού επιστομίου που φέρει περικόχλιο προσαρμογής - ρακόρ. Το 

μήκος εκτοξεύσεως της κόνεως κατά την λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5 μέτρα. 
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Το βάρος και η γόμωση του πυροσβεστήρα αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

kg kg kg kg s 

1 ±0.05 0.1 3 5 

3 ±0.1 0.3 8 8 

6 ±0.2 0.5 12  

12 ±0.4 1.0 20  

 

θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +60°C 

2. Φορητός Πυροσβεστήρας Διοξειδίου Άνθρακα (CO2) 

Γενικά ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-05-06-01:2009 “Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 

διοξειδίου του άνθρακα”  

Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα είναι κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας Β (επί υγρών 

καυσίμων), C (επί αερίων καυσίμων) και Ε (παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος). Αυτοί θα είναι 

κατασκευασμένοι σύμφωνα προς τις Εθνικές προδιαγραφές NHS 31,32.33/72. 

Ο τύπος, η κατασβεστική ικανότητα κάθε πυροσβεστήρα καθώς και λοιπά στοιχεία (τίτλος 

επιχειρήσεως, οδηγίες λειτουργίας κλπ.), θα είναι επιγεγραμμένα επί της προσόψεως αυτού, όπως 

προβλέπουν οι Εθνικές προδιαγραφές. Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο θα είναι κατασκευασμένο από 

κατάλληλο χαλυβδοέλασμα και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 25 ATM, θα φέρει δε βαλβίδα 

εκκενώσεως, κλεισμένη αφεαυτής. Επί της βαλβίδας προσαρμόζεται η ασφάλεια υπερπιέσεως. 

λειτουργούσα σε πίεση 19 ATM. 

Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι υψηλής αντοχής, πιέσεως λειτουργίας 25 ATM και πιέσεως θραύσεως 75 

ATM. 

Η χοάνη είναι πεπλατυσμένη και κατασκευασμένη από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτρικό υλικό με 

διηλεκτρική αντοχή ανώτερη των 5.000V. 

Το μήκος εκτοξεύσεως κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι 5 έως 6 μέτρα. 

Το βάρος και η γόμωση του πυροσβεστήρα, αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

kg kg kg kg s 

2 -0.05 5% 7 8 

6 -0.25  19 15 

 

θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +60°C. 
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3. Αυτόματος πυροσβεστήρας κόνεως 

Ο αυτόματος πυροσβεστήρας τύπου κόνεως θα είναι κατάλληλος για υγρά και αέρια καύσιμα παρουσία 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ο πυροσβεστήρας θα λειτουργεί αυτομάτως όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέλθει σε 68°C. 

Ο πυροσβεστήρας αναρτάται από κατάλληλη βάση στην οροφή και διαθέτει όργανο ενδείξεως πιέσεως 

(μανόμετρο). Στο κατώτερο άκρο του υπάρχει ειδικός εκτοξευτήρας. ώστε το πυροσβεστικό υλικό, 

μετά την αυτόματη διέγερση του πυροσβεστήρα, να διασκοπρίζεται σε ικανή ακτίνα (διασκορπισμός 

τύπου καταιωνιστήρα). 

 

Τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας των πυροσβεστήρων είναι τα κάτωθι: 

 

ΤΥΠΟΣ ΓΟΜΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗ ΟΛΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

 kg mm mm ATM kg s 

6 6 200 400 8-12 10 15 

P012 12 300 450 8-12 16 25 

 

 

Οι αυτόματοι πυροσβεστήρες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους με αυξημένο κίνδυνο 

ανάφλεξης (λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων, κλπ). 

 

         

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ     /     /2018 ΠΥΛΟΣ     /     /2018 ΠΥΛΟΣ     /     /2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 

   

   
   

   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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