ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΟΥΓΙΑΣ Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»

ΥΠΟΕΡΓΟ
1:

«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΓΙΑΣ Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ
- ΣΕΛΙΝΟΥ»
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΡΖΣΖ (Ο.Α.Κ.) Α.Δ.

Έξγν : ΔΡΓΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΗΚΩΝ
ΛΤΜΑΣΩΝ, ΓΗΑΘΔΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΟΜΔ Δ.Δ.Λ.
ΟΗΚΗΜΟΤ ΟΤΓΗΑ, Γ.
ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΔΛΗΝΟΤ

Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤΕΛΙΝΟΤ
ελ: 2/64

ΔΣΔΠ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΚΧΓ
ΚΧΓ
ΚΧΓ
ΚΧΓ
ΚΧΓ

ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΚΧΓ ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΚΧΓ ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’
ΚΧΓ ΔΣΔΠ ΄΄ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-’’

=
=
=
=
=
=
=
=

08-08-01-00 «Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ»
08-08-02-00 «Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ»
08-06-07-05 «Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο»
08-08-05-00 «σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ»
08-06-07-02 «Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο»
04-20-02-01 «Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο»
04-20-01-02 «Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ»
04-05-06-01 «Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα»

Δθαξκνζηένη Καλνληζκνί θαη Πξόηππα
Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Πξόηππσλ (DIN)
1994
Γνθηκέο παξαιαβήο θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ (θαλνληζκνί VDI γηα θπγνθεληξηθέο
αληιίεο).
4325
Γνθηκέο παξαιαβήο αληιηψλ απνζήθεπζεο.
24260
Φπγνθεληξηθέο αληιίεο θαη αληιηνζηάζηα - Οξηζκνί, ζχκβνια, κνλάδεο.
40050 Βαζκφο πξνζηαζίαο.
42673 Κεθάιαην 1. Ηζρχο θηλεηήξσλ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα.
42678 Σχπνη θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.
45635
Μεηξήζεηο ζνξχβνπ.
45665 ηάζκεο δφλεζεο πεξηζηξεθφκελσλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ.
Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ISO)
2548
Αληιίεο θπγνθεληξηθέο, κηθηήο ξνήο θαη αμνληθήο ξνήο - θψδηθεο δνθηκψλ
παξαιαβήο.
9906/annex A.2
Γνθηκέο αληιηψλ

ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤΕΛΙΝΟΤ
ελ: 3/64

ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
1.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Οη παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη
θαλνληθή ιεηηνπξγία νινθιήξνπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ-Δ.Δ.Λ., αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θαη εγθαηάζηαζεο ζεπηηθήο δεμακελήο.
ην αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη νηθνδνκηθέο, ρσκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο θαη νη θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα.
2.

ΗΥΤΟΤΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Όια ηα πιηθά, κεραλήκαηα, φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ θαη
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ νίθνπο θαηαζθεπήο πηζηνπνηεκέλνπο κε
ηα δηεζλή ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο
λα αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο πξόηππν πνπ αλαθέξνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνβεί ζε θακία παξαγγειία νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή κεραλήκαηνο αλ δελ
ππνβάιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε πιήξε θάθειν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νίθν θαηαζθεπήο θιπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γξαπηή θαηνρχξσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, νξγάλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ, ηηο δνθηκέο ησλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ, ζα ηζρχζνπλ νη
επίζεκεο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη νη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη
νπνίεο ζε πεξίπησζε ειιείςεσλ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΝ, DIN, VDE,
VDI, BS θιπ. θαη ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο- θαλνληζκνχο (π.ρ. Τπνπξγείσλ, ΓΔΖ θιπ.).
3.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

Ο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κέζα ζε δχν κήλεο
απφ ηελ αλαθήξπμή ηνπ ηα εμήο:
Πιήξε κειέηε εθαξκνγήο θαη νξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνλ νπνίν ζα
εγθαηαζηήζεη. πγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ
Δ.Δ.Λ., αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη εγθαηάζηαζε ζεπηηθήο δεμακελήο, φπσο επίζεο θαη ζρέδην
θαηφςεσλ θαη ηνκψλ ησλ αληιηνζηαζίσλ κε ηα παξαπάλσ πιηθά. Δπίζεο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα
ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο (π.ρ. αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ,
βάζεηο έδξαζεο κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ απηψλ, ψζηε ηα
νηθνδνκηθά ζηνηρεία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη θακία αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
Υξνληθφ δηάγξακκα ζην νπνίν θαζνξίδεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαίσζεο
ησλ έξγσλ, ν επί κέξνπο ρξφλνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο γηα θαζέλα απφ ηα βαζηθά
κέξε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ δνθηκαζηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη νξηζηηθά
ειεθηξνινγηθά ζρέδηα κε ηελ πιήξε ζπλδεζκνινγία ηνπ πίλαθα Υ.Σ., ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ
θαη ησλ θαισδηψζεσλ δηαζπλδέζεψο ηνπο.

ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηηπρή δνθηκή ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη:
Σηο νξηζηηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κε βάζε ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
ρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ (θαηφςεηο, ηνκέο,
ζπλδεζκνινγηψλ θιπ.) φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ηειηθά.
4.

φδεπζε

θαισδίσλ,

δηαγξάκκαηα

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζα εθηειεζηεί κε βάζε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο ζαθείο νδεγίεο
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο. Αλ εθηφο απφ απηέο ηηο νδεγίεο
απαηηεζεί ε απνζηνιή εηδηθνχ ηερληθνχ απφ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο, ε ακνηβή απηνχ, φπσο θαη
φιεο νη δαπάλεο θίλεζεο, δηαλνκήο θιπ., ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο δελ ζα
δηθαηνχηαη απφ απηφ ην ιφγν θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο
ππφ ηελ δηεχζπλζε δηπισκαηνχρνπ κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη
πείξα ζε θαηαζθεπέο παξνκνίσλ έξγσλ.
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ καδί κε ηα απαηηνχκελα
βνεζεηηθά πιηθά, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή εξγαζία πνπ ζα θαζηζηά έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηνλ
εμνπιηζκφ, ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο, έζησ θαη αλ απηφ
δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζην Σηκνιφγην.

5.

ΓΟΚΗΜΔ

 Γεληθά
Υσξίο πνηνηηθφ έιεγρν θαη εξγνζηαζηαθέο θαη εξγνηαμηαθέο δνθηκέο θακία εξγαζία δελ κπνξεί λα
παξαιεθζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί.
Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε
ηξία ζηάδηα:
Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην (εξγνζηαζηαθέο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν θαηάιιειν
εξγαζηήξην ηεο έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνληαη πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ
κνλάδσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ.
Γνθηκέο επί ηόπνπ ησλ έξγσλ (εξγνηαμηαθέο) πνπ ζα εθηεινχληαη ζε φιεο ηηο
εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο θαη πνπ ζα απνηεινχλ ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα εθηεινχληαη ζ' φιε ηελ εγθαηάζηαζε κεηά ηελ πάξνδν
ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, αλ δεηεζεί απηφ αηηηνινγεκέλσο απφ ηελ Τπεξεζία, δειαδή εθ’
φζνλ ε κέρξη ηφηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηά ηεο θαη
επηβάιινληαη λένη έιεγρνη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηα πιηθά ή κεραλήκαηα έρνπλ ειαηηψκαηα θαη λα
επηιερζεί ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
–
Γνθηκέο επηπξόζζεηεο (ζε αξηζκφ) ησλ πξνδηαγξαθνκέλσλ ή θαη πέξαλ ησλ
πξνδηαγξαθνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή γλψζε, ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεηήζεη,
αηηηνινγεκέλσο, νπνηεδήπνηε, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθηέιεζε
ή κε, κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
ζπκβάζεσο, ελψ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηα αλάινγα
φξγαλα θαη δηαηάμεηο κεηξήζεσο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.
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Όιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δνθηκήο δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ή ειαηησκαηηθή
θαηαζθεπή ή θζνξά κηάο κνλάδαο ή ελφο εμαξηήκαηνο ή αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε δνθηκή δελ
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνλ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ακέζσο ζηελ
άξζε ηεο αηηίαο ε νπνία πξνθάιεζε ηελ απνηπρία ηεο δνθηκήο.
Μεηά ηελ άξζε απηή, ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη.
 Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην
Οη δνθηκέο απηέο, απνηεινχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζην νίθν θαηαζθεπήο θαη ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ κνλάδσλ.
Γηα ηηο δνθηκέο απηέο ηζρχεη:
Ζ Τπεξεζία ζα εγθξίλεη Πξφγξακκα Δπηζεψξεζεο - Γνθηκψλ θαη Παξαιαβήο ζηνπο νίθνπο
θαηαζθεπήο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ επηηξνπή Δπηζεψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ
ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο ή/ θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ειεγθηέο ζα έρεη ειεχζεξε είζνδν ζηα
ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, δνθηκήο, ειέγρνπ θαη απνζήθεπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε απφ ηελ
επηηξνπή Δπηζεψξεζεο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκθσλεί κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη
ηα δηεζλή πξφηππα. Οη έιεγρνη απφ ηελ επηηξνπή ζα πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ, έιεγρν ησλ ηπρφλ
κεραληζκψλ, δνθηκέο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ. Ζ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ζα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο πξφηππν. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη θαη πξφζζεην
έιεγρν απφ πηζηνπνηεκέλα ηδησηηθά ή θξαηηθά εξγαζηήξηα θαζψο θαη πηζηνπνίεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ
ηνπ εμνπιηζκνχ απφ δηεζλή θνξέα πηζηνπνίεζεο (LLOYDS, BUREAU VERITAS θιπ). Δπηζεκαίλεηαη
φηη φιεο νη δαπάλεο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ
βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαησκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα
απνθαζίζεη ηελ δηελέξγεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο γηα ηκήκα κφλν ηνπ εμνπιηζκνχ (θαη γηα ην
ππφινηπν λα δεηήζεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ) ή θαη λα δερζεί ηελ απνζηνιή ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ αληί
ηεο παξαιαβήο απφ επηηξνπή, αθνχ εξγνζηάζην κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε απφ ηα
δηεζλή ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ππνρξεσκέλν λα εθαξκφδεη ζπλερέο ζχζηεκα
πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν γη’ απηφ.
θνπφο ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ, είλαη λα δηαπηζησζεί νηη θάζε έηνηκε κνλάδα είλαη απφιπηα
θαηάιιειε γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο θαη πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη
κε ηα ππνβιεζέληα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη, θαηά ηελ δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο λα παξάζρεη φιεο ηηο
απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη βνήζεηεο, φπσο θαη φια ηα απαηηνχκΈλα ζηνηρεία, εγθαηαζηάζεηο,
κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, πιηθά, πξνζσπηθφ, φξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, ηα
νπνία ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε, νκαιή θαη νξζή δηεμαγσγή ηνπο. Σα φξγαλα πξέπεη λα
παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαη ζην εξγνζηάζην ή ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβάλνληαη δε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έζησ θη αλ απηφ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζην ηηκνιφγην.
Γηεπθξηλίδεηαη, νηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ ησλ κνλάδσλ ζην εξγνζηάζην δελ
πξνδηθάδνπλ ηελ παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο απηέο. Ζ
παξαιαβή ζα γίλεη κφλν κεηά απφ επηηπρείο δνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ νη νπνίεο ζα γίλνπλ σο
θαησηέξσ:
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Γνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο

Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο απνηεινχλ ηνλ πξνβιεπφκελν πνηνηηθφ έιεγρν ζην εξγνηάμην.
Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε, ή ηνλ
αληηπξφζσπν απηνχ, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ γηα φια ηα κεραλήκαηα,
ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο.
Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο
δνθηκέο. Οη βαζηθέο δνθηκέο, αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ο Δξγνδφηεο φκσο κπνξεί, εθηφο απφ απηέο ηηο
δνθηκέο, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθηκήο, ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε. θνπφο
ησλ δνθηκψλ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ε φιε εγθαηάζηαζε εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ θαη
πκβαηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο, εθηφο απφ ηηο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Κύξηεο δνθηκέο:
Γνθηκέο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ. Ζ δνθηκή απηή δελ εθηειείηαη θαηά ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή αιιά θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο κε παξνπζία ηνπ επηβιέπνληνο. Γηα ηελ δνθηκή
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.
Γνθηκέο δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ θάζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ κεγίζηε
ζπρλφηεηα εθθίλεζεο, θαζψο θαη δνθηκέο νκαιήο επηηάρπλζεο ρσξίο θξαδαζκνχο θαη ηαιαληψζεηο ηνπ
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
Γνθηκέο θαλνληθήο 8σξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. ηηο δνθηκέο
απηέο ζα ειεγρζνχλ ε ηπρφλ εκθάληζε αδηθαηνινγήησλ ηαιαληψζεσλ ή ζνξχβσλ, θάζε είδνπο
δηαξξνέο, νη ελδείμεηο ησλ ακπεξνκέηξσλ, βνιηνκέηξσλ θαη γεληθά θάζε ελδεηθηηθνχ νξγάλνπ.
Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ θιπ.
-

αλαδεπηήξσλ,

ζπζηήκαηνο

απφζκεζεο

-

εμαεξηζηήξσλ,

Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηθιίδσλ θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ.

Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ.
Έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ ζηελ
πεξίπησζε πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο.
Γνθηκαζίεο θαη έιεγρνη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο αξηηφηεηαο ηνπ
βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ.


Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο

Οη δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο, αλ δεηεζεί απηφ αηηηνινγεκέλσο απφ ηελ Τπεξεζία, πεξηιακβάλνπλ
ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ γίλνληαη θαη γηα ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο (σο άλσ
παξάγξαθνο).
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Σα απαξαίηεηα γηα ηηο νξηζηηθέο δνθηκέο φξγαλα, εμαξηήκαηα, κεραληθά κέζα, πιηθά θαη εθφδηα πξέπεη
λα πξνζθνκηζζνχλ πάιη απφ ηνλ Αλάδνρν, ελψ νη δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο θαη ηα έμνδα
γηα ηελ ηπρφλ εμάξκσζε ησλ ζπζθεπψλ βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δψζεη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαζνδήγεζε θαη ην εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαηηεζεί.
Ηδηαίηεξα, θαηά ηηο δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα ειεγρζνχλ νη θζνξέο ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ., ν δε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηα
θζαξκέλα ηεκάρηα.
6.

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

Με ηνλ φξν "πξνκήζεηα" λνείηαη ε θαηαζθεπή, θαηεξγαζία, δνθηκή, κεηαθνξά, παξαιαβή θαη
παξάδνζε ζην έξγν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεχζεξσλ απφ θάζε
επηβάξπλζε ή δέζκεπζε. Ζ "πξνκήζεηα" ζα γίλεη κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ.
Όια ηα είδε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο, λα
πηζηνπνηεζνχλ ζπγρξφλσο κε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην, εθφζνλ ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ
πηζηνπνίεζε φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζε πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζην ηηκνιφγην, ζην
νπνίν πεξηγξάθεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, φπσο νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Μεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αληιίεο θαη
θηλεηήξεο, πξσηφθνιιν εθηέιεζεο δνθηκψλ παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ
αληίζηνηρν άξζξν.
Αλ ε επίβιεςε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζηα εηζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην είδε ή
αζπκθσλία απηψλ πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη
δπλαηφλ λα γίλεη πηζηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο πξηλ απφ ηελ νινζρεξή απαινηθή ηεο παξαπάλσ
θζνξάο ή αζπκθσλίαο.
Όια ηα πηζηνπνηνχκελα είδε κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ Δξγνδφηε, ν δε
Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θχιαμε (ρσξίο θακία επηπξφζζεηε ακνηβή) θαη ηελ άξηηα
εγθαηάζηαζή ηνπο,.
Γηεπθξηλίδεηαη θαη εδψ φηη ε πηζηνπνίεζε εηζθνκηδνκέλσλ εηδψλ δελ πξνδηθάδεη ηελ παξαιαβή ηνπο, ε
νπνία ζα εθηειεζηεί κφλν έπεηηα απφ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο.

7.

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΩΜΖ

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη γηα πιήξσο εθηειεζζείζεο κνλάδεο εξγαζηψλ, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο
παξαπάλσ κνλάδεο εξγαζίαο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ πιεξσκή ζα θαιχπηεη, πέξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ ξεηψο θαηνλνκάδνληαη ζηφ Σηκνιφγην θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη θάζε πξφζζεηε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε ζπκπιήξσζε ησλ
πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ.
8.

ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ, εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη απφ ηνλ
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Νφκν.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε
ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε ΓΔΖ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε ηηο
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ' απηφλ γηα ππνγξαθή ηα απαηηνχκελα έληππα
αηηήζεσλ, δειψζεσλ θιπ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο ηεο
ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ηπρφλ
παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο, ππνδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ην ηη πξέπεη λα θάλεη γηα ηελ
άξζε ηνπο.
Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Δξγνδφηεο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηε ΓΔΖ ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο παξνρεηεχζεσλ θαη ηηο ηπρφλ
ζρεηηθέο εγγπήζεηο.
9.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, ζα είλαη
θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην
δπλαηφλ ζπληήξεζε.
Όιεο νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε ηα νκνεηδή
εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ απαηηνχκελα
αληαιιαθηηθά ηνπο.
Ζ δαπάλε γηα ηνπο ηπρφλ ρξσκαηηζκνχο κεηαιιηθψλ κεξψλ δελ ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα, αιιά
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, έζησ θαη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα
θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο, αζθαινχο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο.
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ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ

1

Γεληθά
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (ΖΕ) πξνβιέπεηαη λα θαιχπηεη ηηο δηαθνπέο ειεθηξνδφηεζεο
απφ ΓΔΖ ή ην ζθάικα κηαο θάζεο ή ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ θάησ απφ
ηελ απνδεθηή ζηάζκε.
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ
απηφκαηε θαη ρσξίο επίβιεςε ιεηηνπξγία ηνπ.
Πξνβιέπνληαη δύν (2) ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε.
Σν 1ν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα είλαη ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο
50 KVA, (ζπλη. θνξηίνπ 0,8) δει. ηζρχνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 45 KVA.
Σν 2ν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα είλαη ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο
33 KVA, (ζπλη. θνξηίνπ 0,8) δει. ηζρχνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 30 KVA.
Η ηζρύο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηα δηεζλή πξόηππα
ISO 3046. ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηνλ ηαπηνρξνληζκέλν
ζε ιεηηνπξγία εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πνζνζηφ 100%.
Το ΗΖ θα είναι εξολοκλήπος εςπυπαφκήρ καηαζκεςήρ (ΗΖ μη εςπυπαφκήρ
καηαζκεςήρ δεν γίνονηαι αποδεκηά), κε ηα θαιύηεξα πιηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο
απζηεξόηεξεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, θέξεη ηελ ππνρξεσηηθή γηα όια ηα κεραλήκαηα πνπ
δηαθηλνύληαη ζηελ Ε.Ε. ζήκαλζε CE, ελώ ηόζν ν πξνκεζεπηήο όζν θαη νη νίθνη θαηαζθεπήο
πεηξειαηνθηλεηήξα θαη γελλήηξηαο δηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001.
Επηπξνζζέησο νη νίθνη θαηαζθεπήο πεηξειαηνθηλεηήξα θαη γελλήηξηαο ζα δηαζέηνπλ ζύζηεκα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 14001. Σν Η/Ζ απνηειείηαη από πεηξειαηνθηλεηήξα
θαη γελλήηξηα πνπ ζπλδένληαη νκναμνληθά, κέζσ εύθακπηνπ κεηαιιηθνύ ζπλδέζκνπ θαη
απνηεινύλ εληαίν θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλν ζπγθξόηεκα. Σν ζπγθξόηεκα θηλεηήξαογελλήηξηα εδξάδεη κέζσ ειαζηηθώλ αληηθξαδαζκηθώλ βάζεσλ επί ηζρπξνύ ραιύβδηλνπ πιαηζίνπ
(βάζε ηνπ Η/Ζ) ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλε δεμακελή θαπζίκνπ γηα 8υπη
λειηοςπγία. Σν Η/Ζ ζπλνδεύεηαη από ζπζζσξεπηή (έο) ε ρσξεηηθόηεηα ησλ νπνίσλ
επαξθεί γηα 10 πξνζπάζεηεο εθθηλήζεσο. Σν Η/Ζ είλαη πιήξσο ζπξκαησκέλν, κε ηνλ πίλαθα
ηνπ ηνπνζεηεκέλν επί κεηαιιηθήο βάζεο πνπ εδξάδεη ζηε βάζε ηνπ Η/Ζ. ηελ ίδηα
κεηαιιηθή βάζε βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν κεηαιιηθό εξκάξην εληόο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη
θαηαιιήινπ ηζρύνο απηόκαηνο δηαθόπηεο πξνζηαζία ηεο γελλήηξηαο (CIRCUIT BREAKER) από
ππεξθόξηηζε θαη βξαρπθύθισκα.
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε:
–

Σνλ θηλεηήξα ληήδει (diesel) κε ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ

–

Σελ ζχγρξνλε γελλήηξηα
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–

Σελ θνηλή βάζε ζηήξημεο

–

Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ

1.1

Κηλεηήξαο ληήδει

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καλνληζκνί
Σξφπνο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
Τγξαζία
Τςφκεηξν
Υψξνο εγθαηάζηαζεο
ηάζκε ζνξχβνπ
Ηζρχο θηλεηήξα
Τπεξθφξηηζε
Αξηζκφο θπιίλδξσλ
ηξνθέο
Φχμε
Υξφλνο αλάιεςεο θνξηίνπ
Κπβεξλήηεο
Σξφπνο ηξνθνδφηεζεο θαπζίκνπ
Όξγαλα ειέγρνπ

DIN 6270 Α/Β - BS 649/58 – BS 5514 – DIN 6271
ζπλερήο/ηεηξάρξνλνο
30°C
60%
150m
εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ
έμσ απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ζε 5 κέηξα: 50dB
θαηάιιειε γηα ηε απαηηνχκελε γελλήηξηα κε ππεξθφξηηζε 10%
θαη cosθ = 0,80
10% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο γελλήηξηαο
3 ελ ζεηξά
1500 ζηξ./ιεπηφ (r.p.m.)
Τδξφςπθηνο
15sec
Μεραληθόο, θπγνθεληξηθνύ ηύπνπ BS5514
(CLASS A1)
κε ππεξηξνθνδφηεζε (turbo)
ζηξνθφκεηξν 0-1600 RPM,
ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεο 0-120°C,
πηεζφκεηξν ιαδηνχ 0-10 atu,
ζεξκφκεηξν ιαδηνχ 0-120°C

Σύζηημα αέπορ καύζευρ
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο δηαζέηεη θίιηξν αέξνο μεξνύ ηύπνπ εθνδηαζκέλν κε δείθηε
ζηξαγγαιηζκνύ (γηα ηελ πεξίπησζε θξαγήο ηνπ θίιηξνπ) πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ έγθαηξε
αληηθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζε δπζκελείο
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.
Πποζηαζίερ κινηηήπα:

Xακειή πίεζε ειαίνπ - ΚΡΑΣΗΗ Η/Ζ
Yςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ςύμεο-ΚΡΑΣΗΗ Η/Ζ
Yπεξζηξνθία θηλεηήξα- ΚΡΑΣΗΗ Η/Ζ
Απνηπρία εθθηλήζεσο-ΚΡΑΣΗΗ Η/Ζ

Σύζηημα τύξευρ
Η ςύμε ηνπ θηλεηήξα γίλεηαη κε θπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ ζην ςπγείν από αληιία
λεξνύ πνπ παίξλεη θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα. Σν ςπγείν ςύρεηαη από ηνλ αλεκηζηήξα πνπ
σζεί ηνλ αέξα κε θνξά από ηνλ θηλεηήξα πξνο ην ςπγείν. Όια ηα θηλεηά κέξε (ηκάληεο,
ηξνραιίεο) είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλα κε θαηάιιεινπο κεηαιιηθνύο πξνθπιαθηήξεο.
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Σύζηημα λίπανζηρ
Η αληιία ιαδηνύ είλαη γξαλαδσηή θαη ζηέιλεη ην ιαδί ππό πίεζε ζηα θύξηα έδξαλα, πείξν
ζηξόθαινπ, πηζηόληα, βαιβίδεο θιπ.
Σν θίιηξν ιαδηνύ είλαη ζπλερνύο θηιηξαξίζκαηνο,
ππάξρεη δε θαηάιιεινο ςύθηεο ιαδηνύ ςπρόκελνο από ην λεξό ηνπ θηλεηήξα.
Σύζηημα ηποθοδοζίαρ πεηπελαίος
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε αλπςσηηθή αληιία (lift pump)
πεηξειαίνπ θαη κε αληιία εγρύζεσο πεηξειαίνπ (injection pump). Σα θίιηξα πεηξειαίνπ είλαη
εύθνια αληηθαζηζηνύκελα.
Σύζηημα εκκινήζευρ/εναλλακηήπαρ
Ο θηλεηήξαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ειεθηξηθό εθθηλεηή 12V, (24V) (δεν πεπιλαμβάνεηαι
ηλεκηπολύηηρ). Ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κεηά από δηαθνπή ηνπ
δηθηύνπ ΔΕΗ, όηαλ ην Η/Ζ δηαζέηεη πίλαθα απηόκαηνπ ιεηηνπξγίαο ή ρεηξνθίλεηα
κέζσ δηαθόπηνπ-θιεηδί όηαλ έρεη επηιεγεί από ηνλ πίλαθα ε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Ο
νδνλησηόο ηξνρόο ηνπ εθθηλεηή απνζπκπιέθεηαη απηόκαηα κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο
κεραλήο. Ο θηλεηήξαο είλαη επίζεο εμνπιηζκέλνο κε ελαιιαθηήξα 12V, (24V) πνπ παίξλεη
θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα θαη θνξηίδεη, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηνλ ζπζζσξεπηή ηνπ Η/Ζ.
Σύζηημα απαγυγήρ καςζαεπίυν
Πεξηιακβάλεη βηνκεραληθό απνζησπεηήξα βαξέσο ηύπνπ.

1.2

Γελλήηξηα

Η γελλήηξηα είλαη ηεηξαπνιηθή, ζύγρξνλε, απηνξπζκηδόκελε θαη απηνδηεγεηξόκελε, ζα είλαη
ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηζρχνο ππφ cosθ=0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνκαζηηθήο ηάζεο
230/400V θαη ζπρλφηεηαο 50Ζz, ηεζζάξσλ αγσγψλ κε αθξνδέθηε νπδέηεξνπ θφκβνπ. Θα
είλαη απηνδηεγεηξφκελε, ρσξίο ςχθηξεο θαη δαθηπιίνπο.
Η δεύμε κε ηνλ θηλεηήξα γίλεηαη
κέζσ ζπζηήκαηνο εύθακπησλ κεηαιιηθώλ δίζθσλ (FLEXIBLE DISC COUPLING).
Ο ξόηνξαο
ηεο γελλήηξηαο είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο
θαη
ειεύζεξνο
από
δνλήζεηο.
Πεξηζηξέθεηαη
κέζσ
ηνπ εκπξόζζηνπ εδξάλνπ θαη απηνιηπαηλόκελνπ ηξηβέσο κεγάιεο
δηάξθεηαο δσήο, θιεηζηνύ ηύπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην νπίζζην κέξνο ηεο γελλήηξηαο (SINGLE
BEARING TYPE)
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ξπζκηζηή ηάζεο (AVR) πνπ ζα
δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή εληφο πεξηνρήο ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 400V ζε
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θνξηίνπ απφ 0 έσο 110% ηνπ θνξηίνπ κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο
ζπρλφηεηαο θαηά ±5% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο απφ 0,80 έσο 1,00 (επαγσγηθφ). Ο ρξφλνο
απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2sec.
Ζ επηινγή ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ζα γίλεηαη απφ πνηελζηφκεηξν πνπ ζα
ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα.
Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη κέζσ ζηνηρείσλ ππεξέληαζεο θαη βξαρπθιψκαηνο (ζεξκηθά θαη
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία) πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο. Ζ γελλήηξηα ζα
έρεη κφλσζε θιάζεο Ζ θαη πξνζηαζία ΗΡ23. Ζ γελλήηξηα ζα δχλαηαη λα ππεξθνξηψλεηαη 10%
επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο επί κηα ψξα ρσξίο ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε. Η γελλήηξηα δηαζέηεη
δηάηαμε αληηπαξαζηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξόηππα BS 800 & VDE θιάζε G
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& N.
Η ζρεδίαζε ηεο γελλήηξηαο είλαη ηέηνηα πνπ ηα ειεθηξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά λα ζπκθσλνύλ
κε ηα πξόηππα BS 5000 Part 99, IEC 24-1, VDE 530, UTE 51100 & NEMA MG 122.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο
Καλνληζκνί

IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000 Part 99

Σξφπνο ιεηηνπξγίαο

ηεηξαπνιηθή, ζύγρξνλε, απηνξπζκηδόκελε
θαη απηνδηεγεηξόκελε

Ηζρχο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
Τπεξθφξηηζε
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
Πξνζηαζία
Σάζε
Κιάζε κνλψζεσο
Ρπζκηζηήο ηάζεο γελλήηξηαο
πρλφηεηα
πληειεζηήο ηζρχνο
Αξηζκφο δεπγψλ πφισλ
ηξνθέο
Βαζκφο απφδνζεο

φπσο ζηνλ πίλαθα ζηνηρείσλ
10% επί 1 ψξα
40°C
IP 23
230/400V
Κιάζε Ζ
Ζιεθηξνληθά
50Hz
0,80
4
1500 ζηξ./ιεπηφ (r.p.m.)
>90%

1.3

ηγαζηήξεο

–

Γηα ηελ απφζβεζε ηνπ ζνξχβνπ εμάηκηζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηγαζηήξαο, ζρεδηαζκέλνο
ζαλ ζηγαζηήξαο απνξξφθεζεο κε ειεχζεξε δίνδν. Θα απνηειείηαη απφ ζπγθνιιεηφ
αηζάιηλν θέιπθνο θαη ζχλδεζε κε θιάληδα. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ πξέπεη λα είλαη 50 dB
(Α) ζηελ έμνδν ζε 5m απφζηαζε.

–

Οη ζσιελψζεηο γηα ηα αέξηα εμάηκηζεο, γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηνλ ζηγαζηήξα, πνπ
νδεχνπλ πξνο ηα έμσ πάλσ απφ ηελ νξνθή πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εχθακπηεο
ζπλδέζεηο, ην πιηθφ αλάξηεζεο, ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη ην απαηηνχκελν πιηθφ
κφλσζεο.

Οη ζσιήλεο ζα είλαη άλεπ ξαθήο θαηάιιεινη γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο ζα βαθνχλ
κε ρξψκα πνπ λα αληέρεη ζε πςειή ζεξκνθξαζία (άλσ ησλ 200°C).

1.4

Γεμακελή Απνζήθεπζεο Καπζίκνπ

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα δνρείν θαπζίκνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο γηα
ζπλερή ιεηηνπξγία 24 σξψλ. Σν δνρείν απηφ ζα είλαη ζπγθνιιεηφ απφ καιαθφ ράιπβα θαη
κπνξεί λα είλαη νξζνγσληθνχ ή θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο.
Σν δνρείν ζα πεξηιακβάλεη :
 Κάιπκκα επίζθεςεο


σιήλα εμαέξσζεο



Βαιβίδα απνκάθξπλζεο ιάζπεο
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Γπαιί έλδεημεο ζηάζκεο



Γηαθφπηεο εληφο / εθηφο παξνρήο θαπζίκνπ



Βαιβίδα πισηήξα



Μαγλεηηθή βαιβίδα ζηάζκεο

Πίνακαρ ελέγσος και αςηομαηιζμού
Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ είλαη εγθαηεζηεκέλνο επί ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ
εδξάζεσο ηνπ Η/Ζ. Είλαη ζύγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη
ζε επεμεξγαζηή πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Ζ.
Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πξνζηαζίεο κε απηόκαηε θξάηεζε ηνπ Η/Ζ ελδείμεηο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλαγεξκώλ:
 Πξνζηαζία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ
 Πξνζηαζία πςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ
 Πξνζηαζία απνηπρίαο εθθηλήζεσο
 Πξνζηαζία ππεξηάρπλζεο κεραλήο
 Πξνζηαζία ππνζηξνθίαο κεραλήο
 Πξνζηαζία απνηπρίαο θνξηηζηνύ κπαηαξίαο
 Ελδεηθηηθή Λπρλία γηα ηα αλσηέξσ ζθάικαηα
 Ελδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Ζ
Ψεθηαθέο ελδείμεηο ησλ ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ παξακέηξσλ Η/Ζ:
 Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ θηλεηήξα
( Ψεθηαθή Έλδεημε)
 Όξγαλν ζεξκνθξαζίαο λεξνύ θηλεηήξα
( -//-//-)
 Όξγαλν ηάζεο ηεο κπαηαξίαο ηνπ Η/Ζ
( -//-//-)
 Πνιηθή θάζε ηεο γελλήηξηαο
( -//-//-)
)
 Φαζηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο
( -//-//-)
)
 Ρεύκα αλά θάζε
( -//-//-)
)
)-//-)
 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο
( -// ηξνθέο θηλεηήξα
( -//-//-)
)
)-//-)
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο
( -//)
Μπνπηόλ Επηινγήο ιεηηνπξγίαο:
)
–
Χεηξνθίλεηε-απηόκαηε-εθηόο
–
Μπνπηόλ επείγνπζαο ζηάζεο
Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ ηνπ πίλαθα απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο κε ηα
εμαξηήκαηα ηνπ πεδίνπ ηζρύνο (δει. επηηεξεηήο ηάζεσο δηθηύνπ θαη απηόκαηνπο
δηαθόπηεο ηζρύνο) γίλνληαη ζηελ θιεκνζεηξά εμόδνπ ηνπ πίλαθα απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο.
Όιεο νη θαισδηώζεηο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ είλαη θαηάιιεια ζεκαζκέλεο ώζηε
λα ππάξρεη απόιπηε αληηζηνηρία κε ηηο αληίζηνηρεο θαισδηώζεηο ησλ βνεζεηηθώλ
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θπθισκάησλ ηνπ πεδίνπ ηζρύνο. ηελ ίδηα θιεκνζεηξά ηνπ πίλαθα απηόκαηνπ ιεηηνπξγίαο
γίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ θάζε δηθηύνπ/νπδέηεξνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ
θνξηηζηνύ ζπληεξεηηθήο θνξηίζεσο ζπζζσξεπηνύ (σλ).
Όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηζρύνο (πξνο ηνλ απηόκαην δηαθόπηε πιεπξάο Η/Ζ ζην πεδίν
ηζρύνο) γίλνληαη ζηα άθξα ηνπ απηόκαηνπ δηαθόπηνπ πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο (CIRCUIT
BREAKER).
Η αιιεινζύλδεζε ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ ηνπ πίλαθα απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο θαζώο
θαη ηνπ ηκήκαηνο ηζρύνο είλαη έξγν εθείλνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Ζ θαη
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα αιιεινζπλδέζεσο πνπ ζπλνδεύνπλ ην Η/Ζ.
Πίνακαρ Αςηομάηος Μεηαγυγήρ Φοπηίυν ( ΔΕΗ-Η/Ζ)
Ο πίνακαρ αςηομάηος μεηαγυγήρ θοπηίυν (ΔΕΗ-Η/Ζ) αποηελεί ημήμα ηος γενικού
ηλεκηπικού πίνακα ηηρ εγκαηάζηαζηρ. Ο πίλαθαο απηνκάηνπ κεηαγσγήο θνξηίσλ
(ΔΕΗ-Η/Ζ) πεξηιακβάλεη:



Δπν (2) ηεηξαπνιηθνύο ειεθηξνλόκνπο (ξειέ 4Ρ), αλάινγεο ηζρύνο κε ην H/Z κε
ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ
Η/Ζ κε ηε ΔΕΗ.
Σξηθαζηθό επηηεξεηή ηάζεο ΔΕΗ γηα ηελ εληνιή εθθηλήζεσο ηνπ Η/Ζ ζε
πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο, δηαθνπήο κηαο εθ ησλ ηξηώλ θάζεσλ, πηώζε ηάζεσο ή
ππέξηαζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θάζεσλ πέξαλ ηνπ ξπζκηδόκελνπ νξίνπ.

Απηόκαηε ιεηηνπξγία
Σν Ζ/Ε μεθηλά απηφκαηα (ρσξίο θνξηίν) θαη παξαιακβάλεη ην θνξηίν ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν
απφ 15 sec, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο ΓΔΖ δηαθνπεί ή πέζεη θάησ απφ
πξνθαζνξηζκέλν φξην (π.ρ. 70% ή 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο) πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά
βνχιεζε. Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε 3 ζέζεσλ
(ΓΔΖ-ΔΚΣΟ-Ζ/Ε), φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κε ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε
ψζηε λα απνθιείεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε.
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε απφ ηελ ζέζε ΓΔΖ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε 0-45sec, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο απνδεχμεηο ζηηο
πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηεο
ΓΔΖ δελ απνθαηαζηαζεί ζε ρξφλν κηθξφηεξν εθείλνπ πνπ πξνθαζνξίζηεθε (π.ρ. 4sec), ηφηε ε
εληνιή αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή εθθίλεζεο ηνπ
δεχγνπο ην νπνίν ζα μεθηλήζεη θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα νξηζκέλν ρξφλν πνπ
κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0 έσο 5min, πξνηνχ ζηακαηήζεη.
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ αλαπηχμεη ηελ
νλνκαζηηθή ηάζε.
Όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (π.ρ. 90 ή
100% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο), ηφηε ην θνξηίν κεηάγεηαη μαλά ζηε ζέζε θαλνληθήο
ηξνθνδφηεζεο (ΓΔΖ).
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε απφ ηε ζέζε Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ γίλεηαη πάιη κε ξπζκηδφκελε
θαζπζηέξεζε φπσο πξνεγνχκελα.
Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε ΓΔΖ ην Ζ/Ε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα
νξηζκέλν αθφκε ρξφλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0 έσο 5 min, φπσο αλαθέξζεθε
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παξαπάλσ.
Ζ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη
κέρξη 3 ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθίλεζεο.
Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο θαη ν ελδηάκεζνο ρξφλνο εξεκίαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε απνηχρεη λα μεθηλήζεη θαη κεηά ηελ ηξίηε εληνιή, ζα απνθιείεηαη
νπνηαδήπνηε θαηλνχξγηα εληνιή, πξνηνχ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset).

Γνθηκέο Ζ/Ε
Σν Ζ/Ε πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην έξγν ζα ππνζηεί ζεηξά δνθηκψλ ζε πηζηνπνηεκέλα
δνθηκαζηήξηα ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ή ζην εξγνζηάζην – εγθαηάζηαζε ηνπ
πξνκεζεπηή γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ζα εθδνζνχλ ηα
αλάινγα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ.
Οη δνθηκέο ζα επαλαιεθζνχλ θαη ζην εξγνηάμην κεηά ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζην έξγν
θαη κε ηηο ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίζεη ηελ δηελέξγεηα ησλ
εξγνζηαζηαθώλ δνθηκώλ παξνπζία Δπηηξνπήο, πνπ ζα νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό ή
λα δερζεί ηελ απνζηνιή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ δνθηκώλ - πνηνηηθνύ ειέγρνπ, από ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή ην εξγνζηάζην – εγθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή, αθνχ
εξγνζηάζην κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε απφ ηα δηεζλή ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο είλαη ππνρξεσκέλν λα εθαξκφδεη ζπλερέο ζχζηεκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη
ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν γη’ απηφ.

2
ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΖΖ
Μνλάδα εμνπδεηέξωζεο νζκαεξίωλ
Απαηηνύληαη δύν (2) κνλάδεο:


Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο κε επηθάλεηα 10,5m2



Γηα ηελ Δ.Δ.Λ. κε επηθάλεηα 30m2

Γεληθά
Χο απνηέιεζκα ηεο αλαεξφβηαο ζήςεο - ρψλεπζεο έρνπκε ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ
αεξίσλ, ηα νπνία είλαη δχζνζκα π.ρ. πδξφζεην (H2S), ακκσλία (ΝΖ3) θαη νξγαληθέο
ελψζεηο, φπσο ηλδφιεο, ζθαηφιεο (κπξσδηά πεξηηησκάησλ), κεξθαπηάλεο, ακίλεο θ.ιπ.
θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο επηθίλδπλα αλ δελ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα (εμαεξηζκνί
κε απφζκεζε, πξνζνρή θαη εηδηθή πξνζηαζία φζσλ πξέπεη λα εξγαζηνχλ πάλσ απφ
αλαζπκηάζεηο θαη δχζνζκα αέξηα θ.ιπ.)
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ νζκαεξίσλ ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο ζα γίλεη κε δίθηπν ζπγθέληξσζεο
- απαγσγήο, πνπ ζα κεηαθέξεη ηα νζκαέξηα κε εμαεξηζηήξα ζε βηνινγηθφ θίιηξν κε
πιεξσηηθφ πιηθφ compost. Σν θίιηξν απηφ επηιέρηεθε δηφηη :
 Δίλαη απιφ ζηελ αξρηθή θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία
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Δίλαη νηθνλνκηθφηεξν ζηε ιεηηνπξγία απ' φηη φια ηα άιια ζπζηήκαηα
Γε ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά φπσο νη πιπληξίδεο θαη δελ παξάγεη θαηάινηπα γηα
εμνπδεηέξσζε φπσο ηα θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα θαη νη πιπληξίδεο.
 ' απηά επηηειείηαη βηνρεκηθή δηεξγαζία απφ κηθξννξγαληζκνχο ζε θπηηθφ
ππφζηξσκα (κίγκα ηεκαρίσλ μχινπ θαη ψξηκνπ compost ή θπηνρψκαηνο
 Ζ κφλε εμάξηεζε απφ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο είλαη ν εμαεξηζηήξαο (βεληηιαηέξ)
κεηαθνξάο ησλ νζκαεξίσλ, ν νπνίνο απαηηείηαη εμάιινπ ζε θάζε ζχζηεκα
θίιηξαλζεο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε βαθηεξηαθή βηνκάδα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε εηδηθφ
ππφζηξσκα (θιχδεο δέληξσλ ή ξνθαλίδηα κε ψξηκν compost) θαη αθνκνηψλεη ηηο νπζίεο
πνπ πεξηέρνπλ ηα νζκαέξηα (πδξφζεην, θαηλφιεο, κεξθαπηάλεο, ηλδφιε θ.ιπ..).
Ζ απφδνζε θαζαξηζκνχ γηα έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν βηφθηιηξν compost θπκαίλεηαη
κεηαμχ 90 θαη 99%.
To βηφθηιηξν compost απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ (κε αλεκηζηήξα απφ PVC,
θαηάιιειν γηα νζκαέξηα ιπκάησλ) θαη ην θπξίσο θίιηξν. Σν θπξίσο θίιηξν ζα
θαηαζθεπαζηεί ζε επίκεθεο θξεάηην απφ ζθπξφδεκα. Σα νζκαέξηα ζα νδεγνχληαη ζηνλ
ππζκέλα ηνπ κε αγσγφ κε θαηάιιειεο εγθνπέο, κέζα ζε ζηξψζε 20 cm απφ ραιίθηα
δηακέηξνπ 1-2 cm. Πάλσ απφ ηα ραιίθηα ζα ηνπνζεηεζεί κίγκα ηεκαρηζκέλσλ θιεκαηίδσλ
θαη ψξηκνπ compost.



Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ νζκαεξίσλ ησλ θιεηζηψλ δεμακελψλ ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο, ζα γίλεη κε δίθηπα ζπγθέληξσζεο-απαγσγήο, πνπ ζα
κεηαθέξνπλ ηα νζκαέξηα κε εμαεξηζηήξα ζε θίιηξν κε πιεξσηηθφ πιηθφ θφκπνζη (βιόθιληρο
κόμποζη). Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα απνξξνθά ην δχζνζκν αέξα απφ ηνπο θιεηζηνχο
ρψξνπο (δεμακελέο θαη κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο) θαη ζα ηνλ θαζαξίδεη πξηλ
δηνρεηεπηεί ζηελ αηκφζθαηξα.
Ζ δηάηαμε απφζκεζεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα:
α.Σύζηημα ζσλλογής και αναρρόθηζης ηοσ δύζοζμοσ αέρα μέζω δικηύοσ ζωληνώζεων εθ
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ηνπο δχζνζκνπο ρψξνπο. Σν ζχζηεκα απηφ
απνηειείηαη απφ έλα εμαεξηζηήξα θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ θαη παξνρήο, θαη ζχζηεκα
ζσιελψζεσλ πνπ νδεγνχλ ηνλ δχζνζκν αέξα ζην θίιηξν απφζκεζεο.
β.Εθύγρανζη ηοσ βιόθιληροσ κόμποζη
Σν βηφθηιηξν θφκπνζη πξέπεη λα δηαηεξείηαη κε αξθεηή πγξαζία γηα επηβίσζε ησλ
κηθξννξγαληζκψλ πνπ πξνζξνθνχλ & εμνπδεηεξψλνπλ ηα νζκαέξηα. Σα νζκαέξηα πξηλ ηε
δηνρέηεπζή ηνπο ζην βηφθηιηξν compost ζα δηέξρνληαη απφ θαηαθφξπθν ζσιήλα (πχξγν) κε
ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο πγξαζίαο ηνπ δχζνζκνπ αέξα. Δλαιιαθηηθά ε εθχγξαλζε κπνξεί λα
γίλεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ, κε θαηάιιεινπο θαηαηνληζηήξεο (πδξνλέθσζε), κε
θαηάιιειν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ (ειεθηξνβάλλα) πεξηνδηθά θάζε 15-60 ιεπηά πεξίπνπ.
γ.Φίληρο απόζμηζης με βιολογικό μίγμα
Σν ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν πιήξσζεο απνηειείηαη απφ πξηνλίδη ή θνκκάηηα απφ θινηνχο
δέλδξσλ θαη ψξηκν θφκπνζη-ηχξθε, ην νπνίν εκπνηίδεηαη κε ελεξγφ ηιχ πνπ πεξηέρεη ελεξγά
βαθηεξίδηα. Σα βαθηεξίδηα νμεηδψλνπλ ηηο δχζνζκεο νπζίεο θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπ δχζνζκνπ
αέξα κέζα ζην θίιηξν. Με ην ζχζηεκα απηφ απμάλεηαη κε θαηαηνληζκφ ε πγξαζία ηνπ αέξα γηα
λα απνθεπρζεί ε αθπδάησζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ βηνινγηθνχ κίγκαηνο θαη ξπζκίδεηαη ε
πγξαζία ζηα επηζπκεηά γηα ηα βαθηεξίδηα επίπεδα.
Σα νζκαέξηα κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζή ηνπο ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ
κνλάδα απηή απαηηεί ειάρηζην ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο γηα ηελ απφζκεζε ηεο
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βηνινγηθήο βαζκίδαο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απφζκεζεο ζα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ρξνλνδηαθφπηε ή θαη
ρεηξνθίλεηα.
Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ βηνθίιηξνπ κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη ζπληήξεζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία
είλαη 5-7 ρξφληα πεξίπνπ. Σα δηάθνξα ζηξαγγίδηα ζπγθεληξψλνληαη ζε αλακνλέο ζηνλ
ππζκέλα ηνπ θίιηξνπ απφζκεζεο θαη νδεγνχληαη (επηζηξέθνπλ) ζην αξρηθφ ηκήκα ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ.
Πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο
απφζκεζεο: ζθπξνδεηήζεηο, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί.
Γεδνκέλα ζρεδηαζκνύ
 Αλαλέσζε αέξα ζηνπο ππεξθείκελνπο ρψξνπο 5 θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηελ ψξα γηα ηνπο κε
αεξηδφκελνπο,.
 Αλαλέσζε αέξα φζεο θνξέο ηελ ψξα επηβάιιεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
– Αλακελφκελε ζπγθέληξσζε πδξνζείνπ ζην ρψξν (πρίν ηην αραίωζη με αέρα) κέρξη 10
mg/lt (ζσνήθης 5-15 mg/t),
– Αλακελφκελε ζπγθέληξσζε πδξνζείνπ ζηα νζκαέξηα (μεηά ηην αραίωζη με αέρα) κέρξη
2 mg/lt (ζσνήθης 1-5 mg/t),
– Αλακελφκελε ζπγθέληξσζε αηρκήο πδξνζείνπ κέρξη 50 mg/lt (για μερικά δεσηερόλεπηα),
– Aπφδνζε θαζαξηζκνχ νζκαεξίσλ > 95 % (επιθσμηηή 99%),
– Δπηηξεπφκελε θφξηηζε επηθάλεηαο θίιηξαλζεο κέρξη 30 - 60 m3/m2/h,
– Πνξψδεο κέζα ζην πιηθφ θίιηξαλζεο 35 - 50%,
– Υξφλνο παξακνλήο νζκαεξίσλ ζην θίιηξν >30 sec,
– Τγξαζία ζην πιεξσηηθφ πιηθφ 25 - 50%,
– Απαηηνχκελε παξνρή εμαεξηζηήξα : ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά δχν (2) εμαεξηζηήξεο κε
ειεθηξνληθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter), απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο (1) εθεδξηθφο.
Έθαζηνο εμαεξηζηήξαο ζα είλαη ειάρηζηεο παξνρήο (m3/h) θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο
(mmY), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε. εκεηψλεηαη πσο νη εμαεξηζηήξεο
απφζκεζεο, ηαπηφρξνλα κε ηελ απφζκεζε επηηπγράλνπλ θαη αλαλέσζε αέξα ζην
ζχζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο.
– πλνιηθέο απψιεηεο : 80-120 mm πδάηηλεο ζηήιεο (πξνηεηλφκελν γηα βεληηιαηέξ 150
mmY)
– Τπφζηξσκα θίιηξαλζεο πάρνπο 20 - 30 cm απφ ραιίθη δηακέηξνπ 1 - 2 cm,
– Ύςνο ζηξψκαηνο θίιηξαλζεο 100 cm
H ιεηηνπξγία ηνπ εμαεξηζηήξα ζα γίλεηαη κε πξνγξακκαηηζηή (ηλεκηρονικό τρονοδιακόπηη).

3

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΜΔ UV

Μεηά ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ηα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη γηα απνιχκαλζε κε ηε ρξήζε
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο UV. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ,
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παξνρήο ζρεδηαζκνχ κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 30m3/h, θαη ζα απνηειείηαη απφ ζάιακν
απνιχκαλζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη ιπρλίεο ππεξηψδνπο
αθηηλνβνιίαο, ελφο ειεχζεξνπ άθξνπ, πςειήο πίεζεο, πςειήο απφδνζεο, θαη ηνπνζεηεκέλεο
κέζα ζε πξνζηαηεπηηθφ ρηηψλην ραιαδία. Δπηιέρζεθε απνιχκαλζε κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία,
ε νπνία παξά ην κεγαιχηεξν αξρηθφ θφζηνο, απνηειεί κία θπζηθή κέζνδνο απνιχκαλζεο,
πνπ δελ παξάγεη παξαπξντφληα θαη ππνιεηκκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο φπσο ε ρισξίσζε, ελψ
εκθαλίδεη θαη κηθξφηεξα θφζηε ιεηηνπξγίαο-ζπληήξεζεο. Ζ κέζνδνο ηεο ππεξηψδνπο
αθηηλνβνιίαο ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν ηεο ρισξίσζεο, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο :
- Ζ κέζνδνο ηεο απνιχκαλζεο κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία δελ απαηηεί αλαιψζηκα ζε
αληίζεζε κε ηε κέζνδν ηεο ρισξίσζεο
- Με ηε κέζνδν ηεο ρισξίσζεο απμάλνληαη ηα νιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά εμαηηίαο ησλ
δηαδηθαζηψλ ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο
- Με ηε κέζνδν ηεο ρισξίσζεο παξάγνληαη επηβιαβή παξαπξντφληα, φπσο
ηξηαινγνλσκέλα παξάγσγα ηνπ κεζαλίνπ
- Σν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ρισξίσζεο, είλαη
ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, ζπλεπψο είλαη απαξαίηεηε κία
απνρισξίσζε ηεο εθξνήο πξηλ ηελ δηάζεζε ζηνλ ππνζαιάζζην απνδέθηε, κε φηη
απηφ ζπλεπάγεηαη ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ θαη αλαιψζηκα ρεκηθά απνρισξίσζεο
- Ζ κέζνδνο ηεο απνιχκαλζεο κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία εκθαλίδεη πςειφηεξε
απφδνζε σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηψλ, παξαζίησλ θαη θχζηεσλ ζπγθξηηηθά κε
απηή ηεο ρισξίσζεο
Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ
Υαξαθηεξηζηηθά
Σεκάρηα
Διάρηζηε δηάξθεηα δσήο ιακπηήξσλ
Aπηφκαηνο θαζαξηζκφο ζπζηήκαηνο
Γεδνκέλα ζρεδηαζκνύ
Διάρηζηε παξνρή
Διάρηζηε δφζε ζην ηέινο ηεο δσήο ησλ
ιακπηήξσλ
UV
Οιηθά αησξνχκελα ζηεξεά

1
12.000 hr
Ναη
30 m3/h (αηρκή)
60 mWsec/cm2
65% δηαπεξαηφηεηα ζε 254 nm
10 mg/lt max (κέγηζην, ηπραίν δείγκα)

Δληεξηθά θνινβαθηεξίδηα εηζφδνπ ζηελ Ο ζρεδηαζκφο ηεο απνιχκαλζεο ζα γίλεη γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ νξίσλ εθξνήο, ιακβάλνληαο ππφςε
UV
φηη κε ηελ ζπκβαηηθή βηνινγηθή επεμεξγαζία
επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ θαηά 2,0
log10 (107 )

Κξηηήξηα απνιύκαλζεο
Όξηα απνιχκαλζεο

Δληεξηθά θνινβαθηεξίδηα Escherichia coli ≤ 5 colony
counts /100 ml γηα ην 80% ησλ δεηγκάησλ θαη ≤ 50
colony counts /100 ml γηα ην 95% ησλ δεηγκάησλ

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο δφζεο
αθηηλνβνιίαο ζην ηέινο δσήο ησλ ιακπηήξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνδηαγεγξακκέλε
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δηαπεξαηφηεηα ησλ ιπκάησλ. Οη ππνινγηζκφο ηεο δφζεο ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν UVDIS
(USEPA), ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ:


πληειεζηήο γήξαλζεο: ≤ 85%.


πληειεζηήο ξχπαλζεο: ≤ 75% ζηε πεξίπησζε ιακπηήξσλ ρσξίο απηφκαην κεραληθφ
θαζαξηζκφ, ≤ 85% γηα ιακπηήξεο κε απηφκαην κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη ≤ 90% ζηε
πεξίπησζε ιακπηήξσλ κε απηφκαην κεραληθφ θαη ζπλερή ρεκηθφ θαζαξηζκφ


πληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο καλδχα: ≤ 95%

Ζ απφδνζε ηεο κνλάδαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (δηάξθεηα δσήο ιακπηήξσλ,
απνκάθξπλζε κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ) ζα επηβεβαηψλεηαη κε γξαπηή εγγχεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή/επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο κνλάδαο, ην ζχζηεκα UV ζα είλαη εθνδηαζκέλν
κε απηφκαηε ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο αλάινγα κε ηελ εηζεξρφκελε παξνρή.
Έλα αλαινγηθφ ζήκα 4 - 20 mA ζα παξέρεηαη ζην PLC απφ ηνλ αλάληε κεηξεηή παξνρήο θαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζήκα απφ ηνπο αηζζεηήξεο κέηξεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, ην PLC ηεο
κνλάδαο ζα ππνινγίδεη ηελ απαηηνχκελε δφζε αθηηλνβνιίαο, θαη ζα απμνκεηψλεη αλαιφγσο
ηελ έληαζε ησλ ιπρληψλ. ηε πεξίπησζε απηφκαηνπ κεραληθνχ ή θαη ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ε
ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ζα ξπζκίδεηαη απφ ην PLC ηεο κνλάδαο.
Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί ν παξαθάησ εμνπιηζκφο:

Αηζζεηήξεο κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε
ζπζηνηρία ζπζηνηρηψλ ιακπηήξσλ


Αληρλεπηέο ζηάζκεο ζηα θαλάιηα απνιχκαλζεο

Γηα φια ηα φξγαλα ζα ππάξρεη ηνπηθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο UV
ζα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηνλ πίλαθα, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο ηεο κνλάδαο ζα
κεηαθέξνληαη ζην θέληξν ειέγρνπ ηεο ΔΔΛ.
Σα απαηηνύκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθξνήο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζα είλαη:
 Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν

BOD5

≤ 10 mg/lt

 Αησξνχκελα ζηεξεά

S.S.

≤ 10 mg/lt

 Δληεξηθά θνινβαθηεξίδηα

Escherichia coli

≤ 5 απνηθ./100 ml

 Θνιφηεηα

Ν.Σ.U.

≤ 2 mg/lt (δηάκεζε ηηκή)
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ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ

Απαηηνύκελεο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν ζα
επηηπγράλεηαη ε απηφκαηε δηαδνρηθή εθθίλεζε θαζψο θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο ΔΔΛ.
Γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ζα είλαη απαξαίηεηε ε
επέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.
Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ,
πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή (PLC). To PLC ιακβάλεη
ειεγρφκελα - κεηξνχκελα κεγέζε ελψ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα
ηειερεηξηζκνχ αζχξκαηα κέζσ θαηάιιεινπ modem ην νπνίν
θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM, GPRS).

πξαγκαηνπνηείηαη απφ
φια ηα ζήκαηα απφ ηα
λα ιακβάλεη θαη εληνιέο
ζα ζπλδέεηαη κε δίθηπα

Πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο (PLC)
Γεληθά ζηνηρεία
Θα εγθαηαζηαζεί ηνπηθφο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο δνκηθήο κνξθήο, ζηηο εηζφδνπο
ηνπ νπνίνπ ζα θαηαιήγνπλ ηα ζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ αηζζεηήξσλ ειέγρνπ (φπσο είλαη
ηα θινηέξ/ειεθηξφδηα ζηάζκεο) θαη απφ ηηο εμφδνπο ηνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη νη δηάθνξνη
ελεξγνπνηεηέο (αληιίεο, ειεθηξνβάλεο, ζπλαγεξκνί θ.ιπ..). Αλά Ζ/Μ εγθαηάζηαζε ζα
αληαιιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα :
α)
χζηεκα Διέγρνπ Αληιηψλ/θηλεηήξσλ
 Έλδεημε ιεηηνπξγίαο θαη έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζεξκηθνχ, γηα θάζε έλαλ
απφ ηνπο θηλεηήξεο.
 Δλαιιάμ ελεξγνπνίεζε ησλ αληιηψλ ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο (γηα
ζπζηήκαηα κε έλα ή πεξηζζφηεξα δεχγε αληιηψλ), κε ζθνπφ ηελ κεησκέλε θζνξά
θαη ηελ αληνρή ηνπο ζην ρξφλν.
 Πξνγξάκκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο θαη παχζεο ησλ αληιηψλ,
αλάινγα ηελ ζηάζκε ησλ πδάησλ ζηηο δεμακελέο ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο.
 ε πεξίπησζε πνπ ζα αληρλεπηεί πξφβιεκα ζηελ κηα απφ ηηο δχν αληιίεο,
ηαπηφρξνλα κε ηελ ελεκέξσζε, ν ινγηθφο εθιεθηήο (PLC) εθηειεί δηαθνξεηηθφ
πξφγξακκα, ελεξγνπνηεί κφλνλ ηελ εθεδξηθή αληιία θαιχπηνληαο φκσο πιήξσο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα φζν ρξφλν ρξεηαζηεί ε δηφξζσζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Σν θαλνληθφ πξφγξακκα επαλέξρεηαη απηφκαηα κε ηελ δηφξζσζε
ηνπ πξνβιήκαηνο.
 Θέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δχν αληιίεο ηαπηφρξνλα (ζηα ζπζηήκαηα κε έλα δεχγνο
αληιηψλ) φηαλ ε ζηάζκε ζηηο δεμακελέο ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο αλέβεη
επηθίλδπλα θαη ππάξρεη θίλδπλνο ππεξρείιηζεο.
 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνχ (νπηηθνχ ή ερεηηθνχ) ζε πεξίπησζε βιάβεο κηαο ή
πεξηζζνηέξσλ αληιηψλ ή ηνπ αλεκηζηήξα απφζκεζεο, φπσο επίζεο ζηελ
πηζαλφηεηα ππεξρείιηζεο ησλ δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο ή ζηνλ
θίλδπλν λα ιεηηνπξγήζνπλ νη αληιίεο ζηεγλέο (πνιχ ρακειή ζηάζκε ζηηο
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β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

δεμακελέο).
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή φρη αλεκηζηήξσλ απφζκεζεο
Έιεγρνο χπαξμεο ή φρη ΓΔΖ
Έιεγρνο απηφκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή φρη ηνπ ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο UV
Έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο εθξνήο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη
απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ

Ο πξνβιεπφκελνο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) ζα δηαζέηεη
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 θαη ζα πξνβιέπεηαη δνκηθήο
θαηαζθεπήο (modular), απνηεινχκελνο απφ :
 Πιαίζην ηνπνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ κε ηνπο δπγνχο ζηεξεψζεσο
 Σξνθνδνηηθφ
 Μνλάδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ (αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο)
 Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο
 Γηαχινπο επηθνηλσλίαο
Πξνβιέπεηαη κηθξνχ κεγέζνπο ινγηθφο ειεγθηήο PLC πνπ ζα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ
ειεθηξηθφ ζφξπβν θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ελψ ζα πξνβιέπεηαη αληηθεξαπληθή
πξνζηαζία θαη σκηθή πξνζηαζία ησλ εηζφδσλ / εμφδσλ (πξνζηαζία απφ ξεχκαηα
δηαξξνήο). Σέινο ε φιε δηάηαμε ζα γεηψλεηαη εμαζθαιίδνληαο επαξθή ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο γείσζε.

Πιαίζην ηνπνζέηεζεο κνλάδσλ
Ζ κνλάδα ηνπ PLC ζα εγθαηαζηαζεί ζε έλα νξηδφληην δπγφ πάληα ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο DIN γηα ην νιηθφ κήθνο ηνπ δπγνχ θαη ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπφκελνπ
δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ άθξσλ ηνπ δπγνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη δπλαηή ε απαξαίηεηε απαγσγή ζεξκφηεηαο.

Σξνθνδνζία
Ζ ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ κνλάδα ηνπ PLC εμαζθαιίδεηαη απφ ηε κνλάδα
ηξνθνδνζίαο. Ζ ηάζε εηζφδνπ πξνβιέπεηαη 220VAC 50Hz, θαη ζα αζθαιίδεηαη απφ
βπζίζκαηα θαη ππεξηάζεηο ηνπ δηθηχνπ εηζφδνπ. Ζ πξνζηαζία απφ ππεξεληάζεηο ζα
εμαζθαιίδεηαη είηε κέζσ θαηάιιειεο αζθάιεηαο ηήμεσο είηε ειεθηξνληθά. Θα ππάξρεη
επίζεο ε δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ απφ ηξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS).

Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο Παξνρήο (UPS)
Θα ηνπνζεηεζεί έλα ζχζηεκα κε δηαθνπηφκελεο ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο πνπ ζα
ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιν ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ΚΔΛ γηα 60 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. Σν UPS ζα δηαζέηεη
ζεξκηθή πξνζηαζία, πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο, δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε δηαθπκάλζεηο ηεο
ηάζεσο 20%, απηφκαηε κεηαγσγή απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα
ιεηηνπξγεί θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα γηα ην νκαιφ θιεηζηκφ ηνπ, κεηά νξηζκέλν ρξνληθφ
δηαζηεκα, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ UPS απφ ηελ ΓΔΖ θαη εθ νζνλ δελ εθθηλεζεη
ην Ζ/Ε.
Σν ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο αδηάιεηπηεο παξνρήο ζα είλαη αληηπαξαζηηηθνχ βαζκνχ
Ν θαη VDE 0875/7.71. Θα έρεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζχκθσλε κε ην πξφηππν ANSI/IEEE
C62.41 Category A & B θαη ANSI/IEEE C62.45
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Μεηαθνξά ζεκάησλ
ηηο εηζφδνπο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή νδεγνχληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηα αλαινγηθά ή
ςεθηαθά ζήκαηα εηζφδνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο ζπξκάησζε
ζηηο εηζφδνπο, αιιά πάλσ ζε θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ βηδσηή θιεκκνζεηξά. Ζ άκεζε
παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή κέζσ ηεο LCD νζφλεο πνπ
δηαζέηεη ε κνλάδα. Σα εμσηεξηθά θπθιψκαηα ηεο κνλάδαο εηζφδνπ (ηα θπθιψκαηα πξνο
ηνπο αηζζεηήξεο) ζα ιεηηνπξγνχλ κε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία ελψ ηα εζσηεξηθά θπθιψκαηα
πξνο ηε CPU) πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ηζρχ ηξνθνδνζίαο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή.
Οη κνλάδεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ έρνπλ :
 Σάζε εηζφδνπ < 40V AC θαη < 0.03mA γηα ηελ θαηάζηαζε εηζφδνπ 0
 Σάζε εηζφδνπ < 79V AC θαη < 0.08mA γηα ηελ θαηάζηαζε εηζφδνπ 1
Οη κνλάδεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ έρνπλ :
 Πεξηνρή ηάζεο : 0 έσο 10V DC
 Πεξηνρέο ξεχκαηνο : 0 έσο 20 mΑ

Έμνδνη
Οη έμνδνη ζηέιλνπλ πξνο ηνπο ελεξγνπνηεηέο ηα ςεθηαθά ζήκαηα εμφδνπ. ε θακηά
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο ζπξκάησζε ζηελ κνλάδα εμφδνπ, αιιά πάλσ ζε
θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ βηδσηή θιεκκνζεηξά. Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
θαη’επέθηαζε ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εμφδσλ είλαη δπλαηή κέζσ
ηεο LCD νζφλεο πνπ δηαζέηεη ε κνλάδα. Σν ξεχκα αλά ςεθηαθή έμνδν πξνβιέπεηαη
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10Α.
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Γεληθά ζηνηρεία
Σν ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ αιιά έρεη θαη ηελ
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη σο απηφλνκν θέληξν δηαρείξηζεο
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη ζπκβάλησλ. Υξεζηκνπνηεί ην δίθηπν ηεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο έρνληαο ελζσκαησκέλν GSM-GPRS module, ρξεζηκνπνηεί δειαδή κηα θάξηα
SIM φπσο φια ηα θηλεηά ηειέθσλα. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα γίλεη
κέζσ Ζ/Τ, αιιά θαη κε απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ απφ νπνηνδήπνηε θηλεηφ
ηειέθσλν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζχζηεκα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν.

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά







Σάζε ηξνθνδνζίαο : 12VDC
Καηαλάισζε ζπζθεπήο ζε εξεκία : 50mA
Καηαλάισζε ζπζθεπήο ζε εθπνκπή (θιήζε) : 500mA
RS 232 interface
RS 485 interface
Οη απαηηνχκελεο Φεθηαθέο είζνδνη (γηα ζχλδεζε ζε θιεηζηή ή αλνηρηή επαθή) γηα
ηελ ζχλδεζε αηζζεηήξσλ απφ ζπλαγεξκνχο, ησλ ζεξκηθψλ πξνζηαζίαο ησλ
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θηλεηήξσλ θ.ιπ..
Οη απαηηνχκελεο Αλαινγηθέο είζνδνη (κε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε
ςεθηαθέο) γηα ηελ ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θ.ιπ..
Οη απαηηνχκελεο Έμνδνη ξειέ (επαθή 120V/0,5A) γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ή ηελ
εμ’απνζηάζεσο δηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
Online έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηζφδσλ-εμφδσλ
Γηαζηάζεηο θνπηηνχ (mm): 100×120×22
Dual Band GSM
Δηδηθή κπαηαξία (12VDC–2,2A) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηεο ηάζεο

Αξρή ιεηηνπξγίαο
Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβάλεη ην PLC πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη
απηνκαηνπνηεί πιήξσο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ Ζ/Μ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δίλαη
ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο δελ αλαιακβάλεη επί κνλίκνπ βάζεσο ηε
ιεηηνπξγία θάπνηνπ κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά δίλεη ζηνλ ρξήζηε άκεζα θαη εμ’
απνζηάζεσο ηελ πιήξε εηθφλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.
Όηαλ πέζεη θάπνην απφ ηα ζεξκηθά πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ (ησλ αληιηψλ ή ηνπ
αλεκηζηήξα απφζκεζεο), ε αληίζηνηρε ςεθηαθή είζνδνο ζην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο
ιακβάλεη ην ζήκα θαη ελεξγεί αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξήζηε. πλήζσο,
ζηέιλεη γξαπηφ πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ζπληεξεηή ηεο
εγθαηάζηαζεο, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ην πξφβιεκα θαη ην ζεκείν πνπ απηφ
εληνπίζηεθε. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο κνλάδαο, είλαη ε δπλαηφηεηα
ηνπ ρξήζηε λα ειέγρεη αιιά θαη λα ηξνπνπνηεί εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν, ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο. Οη εληνιέο ζηηο
εμφδνπο - ξειέ ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα αληιία, ν αλεκηζηήξαο
απφζκεζεο θ.ιπ..), φζν απνκαθξπζκέλε θαη αλ είλαη ε εγθαηάζηαζε, δίλνληαη κε έλα
απιφ γξαπηφ κήλπκα πξνο ηελ ζπζθεπή.
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ηνλ νηθίζθν φπνπ βξίζθεηαη ην Ζ/Ε, ν ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο απηνκάηνπ
κεηαγσγήο ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο ππξαληρλεπηήο ζε θάζε ρψξν.
Ο ζεξκνδηαθνξηθόο ππξαληρλεπηήο (θαπλνχ-ζεξκφηεηαο) ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα εηδνπνηείηαη ν ππεχζπλνο
ρεηξηζηήο-ιεηηνπξγφο αλά πάζα ζηηγκή νπνηαδήπνηε ψξα ή κέξα.
ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε, ζε επίθαηξεο θαη εχθνια πξνζηηέο
ζέζεηο, δπν θνξεηώλ ππξνζβεζηήξσλ CO2 θαη Pa, ρσξεηηθφηεηαο 6kg, κε ρνάλε
εθηφμεπζεο, ζηξφθηγγα, ρεηξνιαβή θαη βάζε ζηήξημεο θαζψο θαη δχν απηόλνκσλ
θσηηζηηθώλ αζθαιείαο, ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηάζεσο ή ζηάζεσο ηνπ Ζ/Ε.
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Γεληθά
Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο
εγθαηάζηαζεο.
Κάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ:
–

Σελ αληιία

–

Σνλ ειεθηξνθηλεηήξα

–

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο θαη έδξαζεο

Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή κνξθή θαη ηηο
δηαζηάζεηο.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο αληιίεο - θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα
παξαθάησ ζηνηρεία :
















Καηαζθεπαζηήο
Σχπνο
ηξνθέο αλά πξψην ιεπηφ
Μνξθή πηεξσηήο θαη "ειεχζεξν" πέξαζκα ζηεξεψλ (γηα αληιίεο ιπκάησλ)
Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, δειαδή θακπχιεο κεηαβνιήο
ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή θ.ιπ. θαη εηδηθφηεξα θακπχιεο :
 Μαλνκεηξηθνχ χςνπο Ζ
 Βαζκνχ απφδνζεο ηεο αληιίαο
 Απαηηνπκέλεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα
Οη θακπχιεο καλνκεηξηθνχ χςνπο θαη ηζρχνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή, λα
επεθηείλνληαη κέρξη θαη ην ζεκείν κεδεληθήο παξνρήο φπσο επίζεο θαη κέρξη ην
θαηψηαην δπλαηφ καλνκεηξηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο.
ηνηρεία θαηαζθεπήο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ : ρέδην ηεο πιήξνπο αληιίαο κε ηηο
θχξηεο δηαζηάζεηο, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ νλνκαζία ησλ ηκεκάησλ κε ηα
πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θαζελφο.
πλνιηθφ βάξνο αληιίαο κε ηνλ θηλεηήξα
Καηαζθεπαζηήο θηλεηήξα
Σχπνο
Δίδνο θηλεηήξα
Πξνζηαζία
Ολνκαζηηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ
πλδεζκνινγία ηπιίγκαηνο ζηάηε
Γηα ην νλνκαζηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζα δνζνχλ :
 ηξνθέο
 Ηζρχο
 Βαζκφο απφδνζεο
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πληειεζηήο ηζρχνο
Ολνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο
Ρεχκα εθθίλεζεο
ηνηρεία πξνζηαζίαο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε.






Α.
ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ
ΠΟΛΤΒΑΘΜΙΑ
ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΙΚΑ
ΑΝΣΛΗΣΙΚΑ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ (αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο ζεπηηθήο δεμακελήο πξνο
ΔΔΛ θαη αληιηνζηάζην ΔΔΛ πξνο δεμακελή άξδεπζεο θαη ξέκα)
ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε ην ζύλνιν ησλ θαησηέξσ πξνδηαγξαθώλ ηα
αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.
Οη αληιίεο ζα είλαη αλνμείδσηεο ππνβξχρηεο, πνιπβάζκηεο, θπγνθεληξηθέο, κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο, γηα νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε. Καηάιιειεο γηα άληιεζε λεξνχ ρσξίο
ζηεξεά ζσκαηίδηα κε κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν 100gr/m3. Οη αληιίεο ζα είλαη ζπδεπγκέλεο κέζσ
θφκπιεξ κε ππνβξχρην αλνμείδσην ειεθηξνθηλεηήξα. Σν αληιηνζηάζην ζα δηαζέηεη 100% εθεδξεία
θαζψο ε ζπλνιηθή παξνρή ζρεδηαζκνχ ζα αλαιακβάλεηαη απφ κία αληιία. Οη δχν αληιίεο ζα
ιεηηνπξγνχλ ελαιιάμ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο
θαη ζπλερήο παξνρέηεπζε ηεο εηζεξρφκελεο ξνήο αθφκα θαη εάλ ε κηα αληιία έρεη αλειθπζζεί πξνο
ζπληήξεζε.
Πξνβιέπνληαη:

Γηα ην αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο ζεπηηθήο δεμακελήο πξνο ΔΔΛ: 2 Τπνβξύρηα
Αληιεηηθά πγθξνηήκαηα, παξνρήο 30m3/hr ζε 30κΤ, ην θαζέλα

Γηα ην αληιηνζηάζην ΔΔΛ πξνο δεμακελή άξδεπζεο: 2 Τπνβξύρηα Αληιεηηθά
πγθξνηήκαηα, παξνρήο 30m3/hr ζε 80κΤ, ην θαζέλα

Γηα ην αληιηνζηάζην ΔΔΛ πξνο ξέκα: 2 Τπνβξύρηα Αληιεηηθά πγθξνηήκαηα, παξνρήο
30m3/hr ζε 40κΤ, ην θαζέλα

Αληιία
Ζ αληιία ζα είλαη αλνμείδσηε θαη ζα δηαζέηεη πδξνιίπαληα ειαζηηθά έδξαλα κε εηδηθή εζσηεξηθή
δηακφξθσζε, ζρεκαηίδνληαο έηζη θαλάιηα δηαθπγήο ηεο άκκνπ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα. Οη πηεξσηέο ζα
είλαη αλνμείδσηεο ζα ζπγθξαηνχληαη κε δηαηξνχκελνπο θψλνπο-πεξηθφριηα ζηνλ άμνλα θαη ζα θέξνπλ
αληηθαζηζηάκελν δαθηχιην θζνξάο. Οη ελδηάκεζεο βαζκίδεο ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ ζα είλαη αλνμείδσηεο
θαη ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν πξνθπιαθηήξα άκκνπ, κε αληηθαζηζηάκελα ελδηάκεζα έδξαλα θαη
δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο.
ηελ αλαξξφθεζε ηεο ε αληιία ζα δηαζέηεη θαηάιιειν θίιηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ εηζξνή
θεξηψλ πιηθψλ, ζα δηαζέηεη θεθαιή θαηαζιίςεσο κε ζπείξσκα θαη ελζσκαησκέλε βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο. Σέινο ε αληιία ζα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε γηα ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο up
thrust.
Ζ αληιία ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ERP 2009/125/EC for water pumps n° 547/2012
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(ΜΔΗ- minimum efficiency index), ν ειάρηζηνο δείθηεο απφδνζεο (ΜΔΗ) ζα αλαγξάθεηαη θαη δελ ζα
πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο από 0,5.
Οη θακπύιεο ησλ αληιηώλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ην standard ISO 9906:2012 grade 3B.

Τιηθά θαηαζθεπήο αληιίαο:
Πηεξσηέο, βαζκίδεο
Άμνλαο

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή αλψηεξν.
: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN W-Nr 1.4057, AISI 431 ή αλψηεξν.

Έδξαλα θαη δαθηύιηνη : ΝΒR

Ζιεθηξνθηλεηήξαο
Θα είλαη αλνμείδσηνο, ππνβξχρηνο, πδξφςπθηνο, πδξνιίπαληνο, αζχγρξνλνο
δξνκέα κε πξνθπιαθηήξα άκκνπ θαη δηάθξαγκα εμηζνξξφπεζεο πίεζεο.
Σάζε ηξνθνδνζίαο

: 3×380-415V ( 380V-10% - 415V+6% )

Γηαθχκαλζε ηάζεο

: +6%/-10% ηεο νλνκαζηηθήο

πρλφηεηα

: 50 Hz

ηξνθέο

: 2900 RPM

Δθθίλεζε

: DOL

Βαζκφο πξνζηαζίαο

: IP68 θαηά IEC 34-5

Κιάζε κφλσζεο

: F θαηά IEC 85

Θεξκνθξαζία πγξνχ

: 40°C

Μέγηζηνο αξηζκφο εθθηλήζεσλ

: 30/h

Δπίπεδν ζνξχβνπ

: < 70 dB(A)

βξαρπθπθισκέλνπ

Ζ πεξηέιημε ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλε κέζα ζε ξεηίλε θαη πξνζηαηεπκέλε απφ θέιπθνο
αλνμείδσηνπ ράιπβα.
Ο άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πξνέθηαζε ηνπ ξφηνξα θαη ζα θέξεη 2 ζεη απφ πδξνιίπαληα δηπιά
αθηηληθά έδξαλα, πδξνιίπαλην σζηηθφ έδξαλν ηχπνπ MICHELL κε θεξακηθφ πεξηζηξεθφκελν κέξνο θαη
γξαθηηνχρα θηλεηά πέικαηα ζην ζηαζεξφ κέξνο. Κεθαιή θαη άμνλαο ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη
ζχκθσλα κε πξφηππα ΝΔΜΑ MG1-18413. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ζα γίλεηαη κε κεραληθφ ζηππηνζιίπηε. Οη θηλεηήξεο ζα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε
γηα ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο up thrust θαη ε ςχμε ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε δεμακελή, ν θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα θέξεη
εμσηεξηθό ρηηώλην ςύμεο, κε πξόζζεην θίιηξν πξνζπγθξάηεζεο ζηεξεώλ απφ αλνμείδσην
ράιπβα, θαζψο θαη ζηεξίγκαηα γηα νξηδφληηα ηνπνζέηεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα.
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Τιηθά ειεθηξνθηλεηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό
Άμνλα

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4057 ή αλψηεξν

Κέιπθνο

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν

Άλσ-θάησ θαπάθη θηλεηήξα

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν

Τιηθά ρηησλίνπ ςύμεο
Υηηώλην

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν

Φίιηξν

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν

ηεξίγκαηα

: Αλνμείδσηνο Υάιπβαο DIN 1.4301 ή αλψηεξν

Απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ
 Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πγηεηλήο απφ
Γαιιηθφ (ACS) ή Βξεηαληθφ (WRAS) ή Γεξκαληθφ (KTW) ή άιινλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα
(πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ).
 Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO 14001.
Σα ζπγθξνηήκαηα ζα πξέπεη θαηά ειάρηζην λα πιεξνχλ ηηο εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ
1501-08-09-04-00:2009, ζα είλαη επψλπκνπ Δπξσπατθνύ νίθνπ θαηαζθεπήο, ελψ αληιία θαη
θηλεηήξαο ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ζα εθδίδνληαη απφ εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δ.Τ.Γ. ( ή απφ κέινο
ηεο "Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε" - " European co-operation for Accreditation" - ΔΑ)
ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ISO/IEC 17025.

ύζηεκα Απηόκαηεο Λεηηνπξγίαο Αληιηνζηαζίωλ
Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεηαη
ε απηφκαηε δηαδνρηθή εθθίλεζε θαζψο θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.
Κάζε αληιία ζα πξέπεη λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε ζηάζκε ησλ αθαζάξησλ λεξψλ ζηελ
δεμακελή ζπγθέληξσζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλέιζεη πάλσ απφ θάπνην επίπεδν, δηαθνξεηηθφ γηα
θάζε θχξηα αληιία, θαζνξηζκέλν αιιά πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε, αλάινγα κε ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Όκνηα φηαλ ηαπεηλψλεηαη ε ζηάζκε ησλ
λεξψλ ζηελ δεμακελή δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, θαηά ηελ αληίζεηε ζεηξά ηεο
εθθίλεζήο ηνπο θαη γηα θαζνξηζκέλα, αιιά πνπ ζα κπνξνχλ επίζεο λα ξπζκηζηνχλ, πςφκεηξα ηεο
ζηάζκεο. Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί έηζη λα θπβεξλά ηελ εθθίλεζε θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ
αληιηψλ. Δθηφο απφ ηελ απηφκαηε, φπσο πην πάλσ πεξηγξάθεηαη, ιεηηνπξγία ησλ ζπγθξνηεκάησλ
άληιεζεο, ζα επηηπγράλεηαη κε ην ζχζηεκα απηφ θαη, κεηά απφ θάζε πιήξε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ε
ελαιιαγή ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, θαηά ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, θαζψο θαη ε παξακέλνπζα εθεδξηθή
θαη λα επηηπγράλεηαη έηζη νκνηφκνξθε θζνξά. Ο έιεγρνο ηεο ζηάζκεο φζνλ αθνξά ηελ αλσηάηε
θαη θαηψηαηε (φξηα ζπλαγεξκνχ) ζα επηηπγράλεηαη κέζσ θινηεξνδηαθνπηψλ ή ειεθηξνδίσλ
ζηάζκεο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα ειέγρεηαη απηφκαηα κέζσ
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC αιιά θαη ρεηξνθίλεηα.
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα ειέγμεη θαη λα ζπληεξήζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη φιν ην
ειεθηξνινγηθφ θχθισκα θάζε αληιίαο (ηζρχνο θαη βνεζεηηθφ) ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, κε
εγγχεζε θαη επζχλε ηνπ γηα φιν ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο .

Β. Πξνθαηαζθεπαζκέλν Αληιηνζηάζην Λπκάησλ εμνπιηζκέλν κε
Τπνβξύρηεο Αληιίεο Λπκάησλ βαξέσο ηύπνπ, πδξαπιηθή θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε.
Σν αληιηνζηάζην ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν, ζηεγαλφ, ζα πξνζθέξεη επθνιία ζηελ κεηαθνξά,
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία. Θα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ άληιεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ
ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε δύν ππνβξύρηεο αληιίεο ιπκάησλ εληφο
πγξνχ ζαιάκνπ. Οη αληιίεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο ζε ζπκπαγή κνλάδα θαη
ζα είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαθφξπθε εγθαηάζηαζε κε ζχζηεκα έδξαζεο κε ηαρπζχλδεζκν θαη νδεγνχο
ξάβδνπο εληφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ πγξφ ζάιακν γίλεηαη κε αλζξσπνζπξίδα απφ
ην άλσ κέξνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ηζρχνληα πξφηππα EN12050-1 & EN 12050-2, EN 752.
1) Πεξηγξαθή Αληιηνζηαζίνπ
Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα έρεη θπιηλδξηθό ζρήκα θαη ζα έρεη δηάκεηξν
D=1700mm θαη ύςνο Ζ=3500mm.
Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην θαη νη αληιίεο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή
θαη ζα παξαδίδνληαη πξν-ζπγθξνηεκέλα θαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλα κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο
ζσιελψζεηο γηα ηελ ζηήξημε ησλ αληιηψλ. Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην θαη νη αληιίεο ζα είλαη
επψλπκνπ Δπξσπατθνύ νίθνπ θαηαζθεπήο, ζα δνθηκάδνληαη πξηλ ηελ παξάδνζε ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE, ελψ ν
θαηαζθεπαζηήο ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001. Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ζα
εθδίδνληαη απφ εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δ.Τ.Γ. ( ή απφ κέινο ηεο "Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε" - " European co-operation for Accreditation" - ΔΑ) ζχκθσλα κε ην
δηεζλέο πξφηππν ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ISO/IEC 17025.
Σα ιχκαηα ζα εηζέξρνληαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζσιήλα εηζαγσγήο ζηνλ πγξφ ζάιακν. Οη
ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ ζα ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή βάζε ζε θαηαθφξπθε ζέζε. Ζ βάζε ησλ αληιηψλ
έρεη θακπχιε 90° θαη εηδηθή δηακφξθσζε γηα ηελ ζηεγαλή εθαξκνγή ηεο αληιίαο κφλν κε ην βάξνο ηεο.
Οη αληιίεο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ ιπκάησλ.
Ο ππζκέλαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα έρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε ρσξίο λεθξά ζεκεία ψζηε θαηά ηελ
άληιεζε λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο απηφ-θαζαξηζκνχ ιφγσ αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ζηελ
πεξηνρή ηεο αλαξξφθεζεο ησλ αληιηψλ, νη νπνίεο ζπλζήθεο ζα απνηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ηιχνο,
ηνλ θίλδπλν εκθξάμεσλ θαη ηελ δεκηνπξγία νζκψλ. Σν αληιηνζηάζην ζα θέξεη θαηάιιειν ζχζηεκα
εμαεξηζκνχ. ηνλ πγξφ ζάιακν ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο αγσγφο εμαεξηζκνχ θαηάιιειεο
δηακέηξνπ ζην πάλσ κέξνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Σν αληιηνζηάζην ζα θέξεη ζην επάλσ κέξνο κία ή δπν
ζπξίδεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε θιεηδαξηά, γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηφ. Ζ θάζνδνο εληφο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεηαη κε ζθάια ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ μεξνχ ζαιάκνπ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ θαη ζα είλαη απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ δηάβξσζε, ήηνη αλνμείδσηνο ράιπβαο
ηνπιάρηζηνλ AISI 304 ή αινπκίλην. Όιεο νη ζσιελψζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θάζε αληιίαο ππάξρνπλ ειαηνρπηνζηδεξή
δηθιηδα απνκφλσζεο θαη ρπηνζηδεξή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Οη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί θάζε αληιίαο
ελψλνληαη ζε θνηλφ ζπιιέθηε πξηλ ηελ έμνδν απφ ην αληιηνζηάζην.
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ
ην πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί θαη ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο ιπκάησλ κε
ζθνπφ ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο νζκψλ, θαζίδεζεο ησλ ζηεξεψλ θαη δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθήο
θξνχζηαο αλαδεχνληαο ηα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα.

Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζπλνπηηθά ζα πεξηιακβάλεη:
•

2 ππνβξύρηεο αληιίεο ιπκάησλ (Duty/Standby) κε βάζε έδξαζεο, κε ηαρπζύλδεζκν θαη
νδεγνύο ξάβδνπο

•

Αλνμείδσηεο ζσιελώζεηο AISI 304 γηα θιαληδσηέο ζπλδέζεηο αλά αληιία

•

1 δηθιίδα απνκόλσζεο θαη 1 βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αλά αληιία

•

Ζιεθηξηθό πίλαθα κε soft starter θαη Μνλάδα Διέγρνπ αληιηνζηαζίνπ, θαισδηώζεηο ζε
ζσιήλα πξνζηαζίαο θαη ειεθηξηθή ζύλδεζε ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ
κε ηνλ γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο ζεπηηθήο δεμακελήο

•

Αηζζεηήξηα ζηάζκεο

•

Αλνμείδσηε ζπξίδα εηζόδνπ – θαπάθη κε θιεηδαξηά

•

Αλνμείδσηε ζθάια

•

σιήλσζε εμαεξηζκνύ

•

Τπνβξύρην αλαδεπηήξα ιπκάησλ

Τιηθά Καηαζθεπήο Αληιηνζηαζίνπ
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πην θάησ βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο:
Γεμακελή – Θάιακνο – Άλσ θάιπκκα

Πνιπαηζπιέλην PE HD

σιελψζεηο

Αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304

Φιάληδεο

Υάιπβαο γαιβαληδέ (galvanized steel)

Οδεγνί ξάβδνη

Xάιπβαο γαιβαληδέ (hot dip galvanized steel)

χζηεκα θαηαθφξπθεο ζηήξημεο αληιηψλ

Υπηνζίδεξνο GG20 / GG25

Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα παξαδίδεηαη πιήξεο κε ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ
βαξέσο ηχπνπ, κε θαηάιιειν ειεθηξηθφ πίλαθα ειέγρνπ. Σν αληιηνζηάζην ζα δηαζέηεη 100% εθεδξεία
θαζψο ε ζπλνιηθή παξνρή ζρεδηαζκνχ ζα αλαιακβάλεηαη απφ κία αληιία. Οη δχν αληιίεο ζα
ιεηηνπξγνχλ ελαιιάμ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο
θαη ζπλερήο παξνρέηεπζε ηεο εηζεξρφκελεο ξνήο αθφκα θαη εάλ ε κηα αληιία έρεη αλειθπζζεί πξνο
ζπληήξεζε. Ο απηνκαηηζκφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα επηηξέπεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα παξάιιειεο
ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δχν αληιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξνρψλ εμαηξεηηθήο αηρκήο πέξαλ ηεο
παξνρήο ζρεδηαζκνχ.

2) Πεξηγξαθή αληιηώλ
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Γεληθά:
Οη Τπνβξύρηεο αληιίεο ιπκάησλ, παξνρήο 30m3/h θαη καλνκεηξηθνύ ύςνπο 5m, ζα είλαη
κνλνβάζκηεο, θπγνθεληξηθέο, κε εκθξαζζόκελνπ ηύπνπ, θαηάιιειεο γηα ηελ άληιεζε αζηηθώλ
ιπκάησλ θαη αθαζάξησλ πδάησλ, κε ειεύζεξν πέξαζκα ζηεξεώλ 80mm. Οη αληιίεο ζα έρνπλ
ελζσκαησκέλν θαηάιιειν ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο o νπνίνο
ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο θίλδπλν ππεξθφξησζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αληιίαο. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαθφξπθε εγθαηάζηαζε κε ζχζηεκα έδξαζεο κε ηαρπζχλδεζκν θαη
νδεγνχο ξάβδνπο.
Τδξαπιηθό κέξνο:
Οη αληιίεο ζα αλαξξνθνχλ απφ ηνλ ππζκέλα, ηo θέιπθνο ηνπ ζαιίγθαξνπ – ζψκα αληιίαο ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GG20 /EN-GJL1030. Σν ζηφκην εμφδνπ ησλ αληιηψλ θαη
ηεο βάζεο έδξαζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ DN80. Οη πηεξσηέο ησλ αληιηψλ ζα είλαη vortex,
ρπηνζηδεξέο πνηφηεηαο EN-GJL-200. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα - γηα ηελ απνθπγή δηείζδπζεο
αληινχκελνπ πγξνχ ζηνλ ζάιακν ηνπ θηλεηήξα – ζα επηηπγράλεηαη κε ζχζηεκα κεραληθψλ
ζηππηνζιηπηψλ πνπ θέξνπλ πξφζσπα απφ θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ.
Κηλεηήξαο:
Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
θαη πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο, επαγσγηθφ, ηξηθαζηθφ, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πνπ ζα βξίζθεηαη
πξνζαξκνζκέλνο πάλσ ζην θέιπθνο ηεο αληιίαο. Σν θάιπκκα ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν
πνηφηεηαο EN-GJL-200. Ζ ζχλδεζε θηλεηήξα θαη θειχθνπο ηεο γίλεηαη κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ
κεηαιιηθνχ πεξηκεηξηθνχ ειάζκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα EN-1.4301 (AISI/ASTM 304) θαη
ηαρπζχλδεζκνπ, ρσξίο ηελ ρξήζε θνριίσλ, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηζεψξεζε/πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ρσξίο ηελ απαίηεζε εξγαιείσλ. Οη θηλεηήξεο ζα είλαη ελζσκαησκέλνη
κε ηηο αληιίεο σο ζπκπαγήο κνλάδα θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο IEC, πξνζηαζίαο IP68,
θιάζεο κφλσζεο ηνπιάρηζηνλ F (155νC), θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 15 εθθηλήζεηο
αλά ώξα. Μέζα ζην θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα ππάξρεη ζεξκηθόο αηζζεηήξαο Pt 1000 ζηα πελία
ζηάηε θαη δηαθόπηεο πγξαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Μφιηο αληρλεπηεί πγξαζία, δηαθφπηεηαη ε
ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη ε κνλάδα ειέγρνπ δείρλεη ηελ αληίζηνηρε βιάβε.
Μεραληθόο ζηππηνζιίπηεο:
Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα θιεηζηφ, κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο
άμνλα ηχπνπ θπζηγγίνπ, πνπ ζα απνηειεί έλα εληαίν κπινθ θαη ζα πεξηιακβάλεη δηαηεηαγκέλνπο ελ
ζεηξά, εγθηβσηηζκέλνπο ζε αλνμείδσην ζσιελνεηδέο πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην, δύν κεραληθνύο
ζηππηνζιίπηεο. Ο πξσηεχσλ κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θαξβίδην ηνπ
ππξηηίνπ (SiC/ SiC) θαη ν δεπηεξεχσλ ζα είλαη απφ Carbon/Aluminium Oxide ή NBR. Οη ζηππηνζιίπηεο
ζα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζάιακν ιαδηνχ, ην νπνίν κε πδξνδπλακηθφ ηξφπν ηνπο ζα ςχρεη θαη ζα
ιηπαίλεη ηηο ιείεο επηθάλεηεο ηνπο κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Ζ ζηαζεξή επαθή ησλ ιεηαζκέλσλ επηθαλεηψλ ζε
θάζε ζεκείν ζηεγαλνπνίεζεο ζα επηηπγράλεηαη κε ζχζηεκα ειαηεξίσλ. Οη ζηππηνζιίπηεο δελ ζα
απαηηνχλ ζπληήξεζε θαη ξχζκηζε.
ηππηνζιίπηεο εηζόδνπ θαιωδίνπ:
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ θαισδίνπ ηζρχνο ζην θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κέζσ ζηεγαλήο ππνδνρήο
(θηο), ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εηζξνή πγξνχ ζηνλ θηλεηήξα ζηελ πεξίπησζε θζνξάο ηνπ, λα είλαη
εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζή ηνπ θαη λα κελ απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θηλεηήξα.
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Έλζθαηξνη ηξηβείο:
Οη έλζθαηξνη ηξηβείο ζα δηαζέηνπλ ιίπαλζε εθ’ φξνπ δσήο κε εηδηθά ιηπαληηθά πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη δελ ζα απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθή ιίπαλζε. Οη ηξηβείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απνθιεηζηηθά
απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλα πιηθά. Σν θχξην έδξαλν ζα είλαη έλαο δηπιήο γσληαθήο επαθήο
έλζθαηξνο ηξηβέαο, ελψ ην βνεζεηηθφ έδξαλν ζα είλαη απφ έλαο έλζθαηξνο ηξηβέαο απιήο ζεηξάο
βαζηάο απιάθσζεο.
ύζηεκα Φύμεωο:
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο ώζηε ε ςύμε ηνπ λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε
αλεμάξηεηε από ηελ εκβάπηηζε ηνπ ή όρη ζην αληινύκελν πγξό. Οη θηλεηήξεο ζα δηαζέηνπλ
ρηηώλην ςύμεο ην νπνίν ζα απάγεη ηελ ζεξκφηεηα θπθινθνξψληαο ην αληινχκελν πγξφ ή άιιν
ςπθηηθφ κέζν ή ελαιιαθηηθά ην πεξίβιεκα ηνπ ζηάηε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ θξάκα
αινπκηλίνπ, ψζηε ε ζεξκφηεηα πνπ ζα παξάγεηαη ζηνλ θηλεηήξα λα κεηαθέξεηαη πξνο ην θάησ κέξνο
ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη λα απάγεηαη δηακέζνπ ηεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ κε ην θέιπθνο ηεο αληιίαο,
πξνο ην αληινχκελν πγξφ ρσξίο λα απαηηείηαη καλδχαο ςχμεο ή άιια εμσηεξηθά πγξά ςχμεο.
ύζηεκα έδξαζεο ηαρπζπλδέζκνπ:
Σν ζχζηεκα έδξαζεο ησλ αληιηψλ ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα δπν νδεγνύο ξάβδνπο θαη ζα
απνηειείηαη απφ ηελ βάζε έδξαζεο, ην εμάξηεκα ηαρπζπλδέζκνπ θαη ην άλσ ζηήξηγκα ησλ
νδεγώλ ξάβδσλ. Ζ βάζε είλαη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ κε 4
αλνμείδσηνπο θνριίεο. ην πάλσ κέξνο ηεο βάζεο ππάξρνπλ θσληθέο δηακνξθψζεηο γηα ηελ
πξνζαξκνγή 2 νδεγψλ ξάβδσλ ρσξίο ηελ ρξήζε θνριηψλ. Σν εμάξηεκα ηαρπζπλδέζκνπ
πξνζαξκφδεηαη ζηελ θιάληδα ηεο θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο θαη θέξεη εηδηθή δηακφξθσζε πνπ πεξηβάιεη
ηνπο νδεγνχο ξάβδνπο ρσξίο λα εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε θαηά ηελ αλέιθπζε ηεο αληιίαο. Σν
εμάξηεκα ηαρπζπλδέζκνπ εθαξκφδεη ζηέξεα κε ηελ βάζε έδξαζεο κε ην βάξνο ηεο αληιίαο θαη κε
ζηεγαλνπνηεηηθφ δαθηχιην ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ είλαη αδχλαηε ε εμαγσγή ηνπ θαηά ηελ
αλέιθπζε, θαζέιθπζε ή θαλνληθή ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο έδξαζεο
έρνπλ εηδηθή επνμεηδηθή βαθή.

3) Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο Διέγρνπ
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη κεξηθφο ει. πίλαθαο ηεο εγθαηάζηαζεο , ζα απνηειείηαη
απφ φια ηα εμαξηήκαηα θαη φξγαλα γηα ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζα
πεξηιακβάλεη γηα ηελ εθθίλεζε ησλ αληιηψλ soft starter γηα θάζε αληιία, ζα παξαδίδεηαη καδί κε ην
πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί είηε εληφο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ ζηνλ άλσ φξνθν ηνπ μεξνχ ζαιάκνπ, είηε εμσηεξηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ εληφο πίιαξ ή
νηθίζθνπ. Ο Ζιεθηξηθφο πίλαθαο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνεγκέλνπ ειέγρνπ θαη κελνχ ζηελ ειιεληθή
γιώζζα. Θα είλαη ζρεδηαζκέλνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ θαη
ησλ αληιηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο
ξπζκίζεηο ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ πξφζνςε ηνπ πίλαθα.
Θα εμαζθαιίδεη ηελ 100% εθεδξεία, ηελ ελαιιάμ ή παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ θαη ζα
θξνληίδεη γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα ειέγρεη
ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ κέζσ αλαινγηθνχ αηζζεηεξίνπ πδξνζηαηηθήο πίεζεο εληφο ηνπ πγξνχ
ζαιάκνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Δθεδξηθά κε ην αηζζεηήξην πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζα ππάξρνπλ απηνεηδείο
πισηεξνδηαθόπηεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξρείιηζε θαη μεξή ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. Ο
ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα παξέρεη πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηδξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ
αληιηνζηαζίνπ φπσο:
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Πξνζηαζία απφ θφιιεκα,



Ζκεξήζην άδεηαζκα ηνπ αληιηνζηαζίνπ,



Απνζηξάγγηζε αθξνχ,



Reset ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζθαικάησλ,



Οξηζκφο ιεηηνπξγηψλ απφ ηνλ ρξήζηε,



Μεηαβνιή ζηάζκεο εθθίλεζεο,



Έιεγρνο θάζεσλ, ηάζεο, έληαζεο, ηζρχνο, ελέξγεηαο, ξνπήο.



Αληίζηξνθε εθθίλεζε ησλ αληιηψλ

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα θέξεη Μνλάδα Διέγρνπ, κε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ LCD, πνπ
ζα ιακβάλεη ηα ςεθηαθά & αλαινγηθά ζήκαηα απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηεο θάζε αληιίαο. Οη
ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αληιηψλ θαη ησλ αηζζεηήξσλ ζα
ππνδεηθλχνληαη ζηελ πξφζνςε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ. Ζ κνλάδα ειέγρνπ
ζα πξνζηαηεχεη ηελ αληιία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο πεξηέιημεο θηλεηήξα, δηαξξνήο, πγξαζίαο ζηελ αληιία, ζα κεηξά ηελ αληίζηαζε
κόλσζεο ηνπ ζηάηε θαη ζα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ. Θα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζεξκνθξαζίαο εδξάλνπ θαη θξαδαζκψλ ηεο αληιίαο
αθαζάξησλ-ιπκάησλ. Δπίζεο, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί εμ' απνζηάζεσο ηελ αληιία
κέζσ επηθνηλσλίαο RS-485 (Modbus ή GENIbus). Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα παξέρεη επίζεο ξπζκίζεηο
επηθνηλσλίαο φπσο είλαη Ethernet, Fieldbus addresses, αξηζκνί SMS, πξφγξακκα SMS, επηβεβαίσζε
SMS, ξπζκίζεηο GSM & SIM, ξπζκίζεηο SCADA, ξπζκίζεηο καλδάισζεο, ξπζκίζεηο GPRS. Δπίζεο, ζα
δηαζέηεη αλαινγηθέο εηζφδνπο, ςεθηαθέο εηζφδνπο, αλαινγηθέο εμφδνπο, ςεθηαθέο εμφδνπο, κεηξεηήο
εηζφδσλ, ξειέ alarm.
4) Τπνβξύρηνο Αλαδεπηήξαο ιπκάηωλ

ην αληιηνζηάζην, ζηνλ πγξφ ζάιακν, ζα ηνπνζεηεζεί ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο ησλ
ιπκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία. Ο αλαδεπηήξαο ζα
ιεηηνπξγεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κφιηο δνζεί εληνιή εθθίλεζεο κηαο αληιίαο,
ελψ ε αληιία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαδεπηήξα δελ ζα ιεηηνπξγεί, δηφηη
ζα έρεη ρξνλνθαζπζηέξεζε ιεηηνπξγίαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλαδεπηήξα ζπλίζηαηαη ζηελ
εχξεζε, απφ θαηαιφγνπο θαηαζθεπαζηψλ, ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ψζεζεο, ηεο δηακέηξνπ
ηεο πξνπέιαο θαη ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ζε ζρέζε κε ηελ γεσκεηξία ηνπ θξεαηίνπ, ην
αληινχκελν ξεπζηφ, ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ θιπ.
Κάζε αλαδεπηήξαο ζα απνηειείηαη απφ:
-

Σελ πηεξσηή.
Σνλ ειεθηξνθηλεηήξα.
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο θαη έδξαζεο.

Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή κνξθή θαη ηηο
δηαζηάζεηο.
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Ο αλαδεπηήξαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηά ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ ζα αλαδεχεη θαη ην ζρήκα
ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί.
Απαηηήζεηο
Ο αλαδεπηήξαο ζα είλαη εμνινθιήξνπ αλνμείδσηνο νκναμνληθά ζπδεπγκέλνο κε ειεθηξηθφ
θηλεηήξα ππνβξχρηνπ ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί ζε δίθηπν παξνρήο ηάζεο 400 volt, 3 θάζεσλ, θαη
ζπρλφηεηαο 50 Hz κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:








Γηάκεηξνο πξνπέιαο
Γχλακε ψζεζεο
Απαηηνχκελε δχλακε ψζεζεο
Πξνηεηλφκελε βχζηζε
Δχξνο pH ξεπζηνχ
Ημψδεο ξεπζηνχ
Σξφπνο ζηήξημεο αλαδεπηήξα

: 0,21m
: 93N
: 49Ν
: 0.38m (απφ ηελ επηθάλεηα σο ηελ άθξε ηεο πξνπέιαο)
: 1-12 (εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ηνπ ζηππηνζιίπηε)
: max 5000cp
: θνηινδνθφο 50x50x4

Με θηλεηήξα:
 πρλφηεηα
 Κιάζε κφλσζεο
 ηξνθέο
 Σάζε
 Ηζρχο Δηζφδνπ
 Ηζρχο ζηνλ άμνλα
 Αξηζκφο εθθηλήζεσο
 χζηεκα εθθίλεζεο

: 50Hz
: F (155°C)
: 1.380rpm
: 400V
: 1,2kW
: 0,9kW
: 30 αλά κία ψξα
: Απεπζείαο

Τιηθά θαηαζθεπήο
Άμνλαο
ψκα αλαδεπηήξα
Πξνπέια
Γαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο Ο-rings
ηήξηγκα δηάηαμεο αλχςσζεο

: αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM 431
: αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM 316
: αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM 316L
: nitrile rubber (NBR Black) 70oIRH
: αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM 316L

6) Δγθαηάζηαζε Αληιηνζηαζίνπ
Γηα ηελ ζσζηή ηνπ ηνπνζέηεζε ην πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ
ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ζ βάζε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, βάξνπο
θαη αληνρήο ψζηε λα θέξεη ην βάξνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ αιιά θαη λα ππεξληθήζεη ηελ δχλακε ηεο
άλσζεο πνπ νθείιεηαη ζε πηζαλφ πςειφ πδξνθφξν νξίδνληα. ε πεξίπησζε φπνπ ν πδξνθφξνο
νξίδνληαο είλαη πνιχ ςειά θαη ην αληιηνζηάζην έρεη κεγάιν χςνο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ αληιηνζηαζίνπ
ζα δψζεη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηεο βάζεο.
Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βάζεο εληφο ηνπ ζθάκκαηνο, ε επηθάλεηα ηνπ ζθάκκαηνο ζα πξέπεη
λα έρεη εμνκαιπλζεί θαηά ην δπλαηφ απφ αλσκαιίεο ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα ηνπνζεηεζεί
ππφζηξσκα απφ ραιίθη ή άκκν γηα ηε ζσζηή έδξαζε ηεο βάζεο. ηε ζπλέρεηα θαη πξηλ ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ε επηθάλεηα ηεο βάζεο πξέπεη λα θαζαξηζηεί απφ ηπρφλ θεξηά πιηθά.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην αληιηνζηάζην επάλσ ζηελ βάζε θαη αζθαιίδεηαη κε θαηάιιειν
αξηζκφ αγθπξίσλ. Καηφπηλ είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ αγσγψλ ζην αληιηνζηάζην.
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ
Αθφηνπ ζπλδεζνχλ νη εμσηεξηθνί αγσγνί θαη γίλνπλ φινη νη έιεγρνη ζηεγαλφηεηαο ην
αληιηνζηάζην είλαη έηνηκν γηα επηρσκάησζε. Σν κέγεζνο ηνπ θφθνπ ηνπ πιηθνχ ηεο επηρσκάησζεο
(ραιίθη ή άκκνο ) δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 32mm. H επηρσκάησζε ζα γίλεηαη ζε ζηάδηα κε
κέγηζην χςνο ηα 50 cm ηα νπνία ζα ζπκπηέδνληαη κε θαηάιιειν κεράλεκα. Σν κεράλεκα ηεο
ζπκπίεζεο δελ πξέπεη λα πιεζηάζεη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30cm ηα ηνηρψκαηα ηνπ
αληιηνζηαζίνπ.

Γ. Φπγνθεληξηθό αληιεηηθό ζπγθξόηεκα λεξνύ άξδεπζεο
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο,
πξνβιέπεηαη ειεθηξνθίλεην, ππνβξχρην θπγνθεληξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα λεξνχ,
παξνρήο 5 m3/h ζε 15 mΤ, απνηεινχκελν απφ αλνμείδσηε, θπγνθεληξηθή αληιία
ζπλδεδεκέλε άκεζα ζε εληαίν θέιπθνο κε ηξηθαζηθφ (380/660V), αζχγρξνλν ειεθηξνθηλεηήξα
βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, απεπζείαο εθθίλεζεο, ηζρχνο 0,6 kW, πιήξσο ζπδεπγκέλα θαη
ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε ζηήξημεο, κε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα ΡΔ
πξνζηαζίαο ηνπ, ηα αληαιιαθηηθά θαη θάζε άιιν αλαγθαίν πδξαπιηθφ (βάλα απνκφλσζεο,
βάλα αληεπηζηξνθήο) θαη ειεθηξνινγηθφ εμάξηεκα ή κηθξνυιηθφ, δει. πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε ην πδξαπιηθφ θαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη παξάδνζε
ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ηξνθνδνηεί δίθηπν ζσιελψζεσλ γηα ηελ
άξδεπζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Δ.Δ.Λ απφ HDPE, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40 mm, θαη
νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, κε ζηαιαθηεθφξνπο αγσγνχο δηαλνκήο Φ20 mm απφ
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο (θνληνχο ή καθξνχο) παξνρήο 4lt/h –
1,2atm , κε ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ
1,00 έσο 3,00 atm.
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Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη εηδηθήο δηακφξθσζεο γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν
αθαζάξησλ κε κεηαιιηθή ζθαίξα απφ αινπκίλην ή ρπηνζίδεξν θαιπκκέλε κε εηδηθφ ειαζηηθφ
θαηάιιειν γηα ιχκαηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεην θαη αζφξπβν θιείζηκν.
Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ ίδηα ηνπιάρηζηνλ πίεζε
ιεηηνπξγίαο κε ηηο δηθιίδεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζα θέξνπλ θιάληδεο ηππνπνηεκέλεο θαηά
DIN 2501 γηα ΡΝ10.
Σν ζψκα ησλ βαιβίδσλ ζα θέξεη θάιπκκα πνπ λα θιείλεη ζηεγαλά θαη λα επηηξέπεη ηνλ
θαζαξηζκφ θαη ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ή ρπηνράιπβα.
Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ
παξνπζηαδφκελνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο.

ηθαλφηεηα

αθίλδπλεο

ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

απνξξφθεζεο

ηνπ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ

9 ΦΗΛΣΡΑ - ΚΟΚΗΝΑ ΔΚΡΟΖ
Γεληθά
Σα θίιηξα – θφζθηλα εθξνήο απνηεινχλ θαηαζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ έμνδν ησλ
ζεπηηθψλ δεμακελψλ ή ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, φηαλ ε εθξνή πξφθεηηαη λα δηαηεζεί
ππεδάθηα ή λα νδεγεζεί ζε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο κε ιεπηφθνθθα πιεξσηηθά πιηθά ή λα
νδεγεζεί ζε αληιηνζηάζην φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο κεγάινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο
(πνιπβάζκηεο αληιίεο). Ζ αλάπηπμε θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο, ζε ρψξεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ζεπηηθέο δεμακελέο (π.ρ. U.S.A., Απζηξαιία θ.ιπ..), έγηλε ηελ
ηειεπηαία 20εηία. Σν απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θίιηξσλ – θφζθηλσλ
εθξνήο είλαη ε παγίδεπζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ κεγέζνπο > 3mm κε ζπλέπεηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε πξνβιεκάησλ ιφγσ εκθξάμεσλ απφ ηε δηαθπγή ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ.
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θίιηξσλ – θφζθηλσλ είλαη :
Γηα ην εμσηεξηθό θέιπθνο, ηα ζηεξίγκαηα θαη ηηο βάζεηο : PVC ή αληίζηνηρν πιαζηηθφ πιηθφ
πςειήο αληνρήο ζε ιχκαηα.
Γηα ην εζσηεξηθό θέιπθνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζπζηνηρία δηάηξεησλ ζσιήλσλ ηχπνπ
θφζθηλνπ (ζίηαο), κε αλνίγκαηα < 3 mm : πνιπακίδην ή άιιν πιαζηηθφ ιηπφθνβν πιηθφ, ψζηε
ηα ιίπε θαη ηα ζσκαηίδηα πνπ επηθάζνληαη λα απνκαθξχλνληαη εχθνια κε απιή έθπιπζε κε
θαζαξφ λεξφ.
Ζ σθέιηκε επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ – θόζθηλνπ ζα είλαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή
Έθζεζε.
Οη δηάηξεηνη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια θαη θαηαθφξπθα θαη απνιήγνπλ ζε
θαηάιιειεο βάζεηο ψζηε ην ζχζηεκα λα κελ επηηξέπεη ηελ έμνδν πγξψλ ρσξίο απηά λα
δηέιζνπλ κέζα απφ ηηο νπέο ησλ δηάηξεησλ ζσιήλσλ.
Σν εζσηεξηθφ θέιπθνο ηνπ θίιηξνπ – θφζθηλνπ έρεη θαηάιιειν ζηήξηγκα κε ιαβή ζην άλσ
ηκήκα ηνπ θαη έηζη είλαη επρεξήο ε αλέιθπζε (θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο), ε
έθπιπζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ, κε ξνή λεξνχ ρσξίο κεγάιε πίεζε, απφ ηνλ ζπληεξεηή ηεο
κνλάδνο.
Σα πξφζζεηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ θίιηξσλ –
θφζθηλσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα (βίδεο, κπνπιφληα, ειάζκαηα, ζηεξίγκαηα θ.ιπ.).

10 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη δχν (2):


Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο: γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα θαη ηνλ
κεξηθό ειεθηξηθό πίλαθα ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ



Γηα ηελ Δ.Δ.Λ.: γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
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Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθά Γνθηκώλ εηξάο ζύκθσλα κε ην
πξόηππν EN/ΗΔC 61439. Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Ζ Τπεξεζία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίζεη ηελ δηελέξγεηα ησλ
εξγνζηαζηαθώλ δνθηκώλ παξνπζία Δπηηξνπήο, πνπ ζα νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό ή
λα δερζεί ηελ απνζηνιή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ δνθηκώλ - πνηνηηθνύ ειέγρνπ, από ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, αθνχ εξγνζηάζην κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε απφ
ηα δηεζλή ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ππνρξεσκέλν λα εθαξκφδεη ζπλερέο
ζχζηεκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν γη’ απηφ.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ εμήο δνθηκώλ θαη λα εθδνζεί
ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν - πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN/ IEC
61439:
1) Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ
2) Γηειεθηξηθή δνθηκή
3) Γνθηκή ζπλέρεηαο γείσζεο.
4) Γνθηκή Αληίζηαζεο κνλψζεσο.
5) Τπνινγηζκφ ζεξκηθήο απαγσγήο γηα ην ζπλαξκνιφγεκα ηνπ πίλαθα
Καηαζθεπή
Σππνπνηεκέλνο επίηνηρνο ζηεγαλφο πίλαθαο, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP65, κεηαιιηθφο,
επηηνίρηαο ηνπνζέηεζεο, απφ κνξθνζίδεξν θαη ραιπβδνέιαζκα, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,0
mm βακκέλνο κε αληηδηαβξσηηθή βαθή κεηά απφ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία ησλ
επηθαλεηψλ ηνπ.
Ο πίλαθαο ζα είλαη απφ παληνχ θιεηζηφο εθηφο απφ ην θάησ κέξνο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ
θαισδίσλ θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο απφ κπξνζηά κε κεηαιιηθέο πφξηεο.
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο
βαθήο κε απφρξσζε πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε.
ην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ζα ππάξρνπλ νη ράιθηλνη νξζνγσληθνί δπγνί θάζεσλ ζηεξηγκέλνη
ζε θαηάιιεινπο κνλσηήξεο. Δθηφο απφ απηνχο ζα ππάξρεη θαη έλαο ράιθηλνο δπγφο
νπδέηεξνπ, κε δηαηνκή ίζε κε ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ δπγψλ θάζεσλ, θαζψο θαη δπγφο
γείσζεο δηαηνκήο ίζεο κε απηφλ ηνπ νπδεηέξνπ.
Ο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν ηνπιάρηζηνλ 5mm, αλαιφγνπ βάζνπο,
πιάηνπο θαη χςνπο
Ολνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο : 200A
Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο : 400V
ηελ κπξνζηηλή ηνπ επηθάλεηα ζα ππάξρεη πφξηα κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο πεξηζζφηεξν
απφ 180ν θαη ηνπνζέηεζεο ζηελ αξηζηεξή ή δεμηά πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ εθνδηαζκέλε κε
εμαξηήκαηα ηαρείαο αζθάιηζεο θαη θιεηδαξηά.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξκαξίσλ :
Πιάηνπο: 600 mm
Βάζνπο: 300 mm
Ύςνπο: 800 mm
Όια ηα πιηθά ζηήξημεο (ραιχβδηλα ειάζκαηα, ζηδεξνηξνρηέο, θνριίεο θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα
είλαη αλνμείδσηα ή λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ. ζεξκφ
γαιβάληζκα).
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα δηάθνξα φξγαλα θαη ζπζθεπέο λα
είλαη εχθνια πξνζηηά κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θαιπκκάησλ (κεηψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ) θαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη
ε θαηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ νξγάλσλ.
Ζ ζπλαξκνιφγεζε, ε εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία θαη ε δνθηκή ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ
απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ. Οη ζπλδέζεηο ησλ
δηαθφξσλ θαισδίσλ ή αγσγψλ κε ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ησλ
θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε αθξνδεθηψλ.
Ζ ζχλδεζε ησλ αλαρσξήζεσλ ζηηο κπάξεο ζα γίλεη κε εηδηθνχο ζθηγθηήξεο ή εηδηθά
εμαξηήκαηα.
Ζ ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη απεξρφκελσλ γξακκψλ ζα γίλεη ζε θαηάιιειεο
αξηζκεκέλεο θιέκκεο (ηξεηο θάζεηο, νπδέηεξνο θαη γείσζε).
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θιεκκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη γη’ απηέο ν
ίδηνο βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ πίλαθα. Γηα ηηο ηξεηο
θάζεηο ζα πξέπεη πάληα λα ηζρχεη έλα νξηζκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο, ψζηε ε θάζε θάζε λα
έρεη πάληα ηελ ίδηα ζέζε θαη ην ίδην ρξψκα. Οη θιέκκεο ζα είλαη ηχπνπ ζηδεξνηξνρηάο θαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπο ζα θέξνπλ γισζζίδα πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ απφ ηε βίδα ζχζθηγμεο.
Ζ θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ηνπ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο εμήο Καλνληζκνχο θαη
Πξνδηαγξαθέο :
Διιεληθνχο Καλνληζκνχο
VDE 0100, 0110, 0660
ΗΔΔ Καλνληζκνί γηα ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θηηξίσλ (14ε έθδνζε)
IEC 439 Πξνθαηαζθεπαζκέλνη πίλαθεο Υ.Σ.
Θα είλαη επηζθέςηκνο θαη επηζεσξήζηκνο απφ κπξνζηά.
Όινη νη δηαθφπηεο κε ρεηξηζηήξηα ζα είλαη αησξνχκελνπ ηχπνπ δει. ρσξηζηά ην ζψκα ηνπ
δηαθφπηε κε ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ θαη ρσξηζηά ε ρεηξνιαβή, ψζηε φηαλ αλνίγνπκε ηελ πφξηα
ηνπ πίλαθα ή αθαηξνχκε ην θάιιπκα ελφο θηβσηίνπ ηνπ πίλαθα λα κελ ρξεηάδεηαη θακκία
επέκβαζε ζηνλ δηαθφπηε.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρεηξνιαβή ηνπ δηαθφπηε παξακέλεη πάλσ ζηελ πφξηα ή ζην
θάιπκκα ηνπ θηβσηίνπ ηνπ πίλαθα.
Οη πφξηεο ησλ ει. πηλάθσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο ηεο απηήο θαηαζθεπήο κε ην ππφινηπν ζψκα
ηνπ πίλαθα θαη ζα θέξνπλ :
Κιείζηξν εηδηθφ γηα πίλαθεο (κεηαιιηθφ) ην νπνίν ζα είλαη φκνην γηα φινπο ηνπο πίλαθεο
ηνπ έξγνπ (PAS PARTU).
Δηδηθνχο κεληεζέδεο (κεηαιιηθνχο) γηα πίλαθεο.
Καηάιιειε ζήθε απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ πίλαθα.
Αθξνδέθηε γείσζεο.
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Κάζε πίλαθαο ζα έρεη εθεδξηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο γηα
κειινληηθή επέθηαζε.
Ζ είζνδνο ζηνλ πίλαθα θάζε θαισδίνπ ζα γίλεηαη κε κεηαιιηθνχο ζηππηνζιίπηεο θαηάιιειεο
δηακέηξνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ζηεγαλφηεηα ηνπ.
Κάζε πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ βνεζεηηθά εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά,
ζρέδηα θιπ.:
Μηα πιήξε ζεηξά δηαγξακκάησλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ
πίλαθα.
Καηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ δηαθφξσλ
ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο θαη ζπληήξεζεο.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ νηθίζθνπ ειέγρνπ.
Τιηθά εμνπιηζκνύ ειεθηξηθνύ πίλαθα
πληεθηηθέο αζθάιεηεο
Μία πιήξεο θνριησηή αζθάιεηα ζα απνηειείηαη απφ βάζε, κήηξα, δαθηχιην, πψκα θαη
θπζίγγην.
Ζ βάζε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνξζειάλε, θαηάιιειε γηα ηάζε 500V, θαηά DIN
49510 θαη 49511, κε ζπείξσκα :
Δ16
γηα θπζίγγηα ÷25Α
Δ27
γηα θπζίγγηα ÷25Α
Δ33
γηα θπζίγγηα 35÷63Α
R1¼"
γηα θπζίγγηα 80÷100Α
Ζ βάζε ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ θαη ζα ζηεξεψλεηαη κέζα ζηνλ πίλαθα κε θνριίεο ή πάλσ ζε
ξάγεο κε ηελ βνήζεηα καλδάινπ.
Σν κεηαιιηθφ ζπείξσκα πνπ βηδψλεη ην πψκα ζα πεξηβάιιεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ δαθηχιην
απφ πνξζειάλε.
Μέζα ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη κήηξα, ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε ηνπνζέηεζε θπζηγγίνπ
κεγαιχηεξεο έληαζεο.
Σν πψκα ζα έρεη θάιπκκα απφ πνξζειάλε θαηά DIN 49514.
Σα ζπληεθηηθά θπζίγγηα ζα είλαη 500V θαηά DIN 49360 θαη 49515 θαη θαηά VDE 0635,
νλνκαζηηθψλ εληάζεσλ:
6, 10, 16, 20, 25Α
γηα ζπείξσκα Δ16 θαη Δ27
35, 50, 63Α
γηα ζπείξσκα Δ33
80, 100Α
γηα ζπείξσκα R1¼"
Μηθξναπηόκαηνη
Θα πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληκψλ VDE 0641 θαη CEE 19.
Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία, ψζηε απηφκαηα
λα δηαθφπηνπλ κέζεο ππεξθνξηίζεηο ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα.
Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα είλαη ηχπνπ L εθηφο αλ αλαθέξεηαη
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δηαθνξεηηθά.
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα IN

Διάρηζην
ξεχκα
δνθηκήο

Μέγηζην
ξεχκα
δνθηκήο

Σχπνο L ή Ζ

κέρξη 10Α

1.5 IN

1.9 IN

Ρεχκα ζην
νπνίν
επελεξγνχλ
ηα
καγλεηηθά
3×ΗΝ (Ζ)

VDE 0641
CEE PUBL.19

πάλσ
10Α

1.4 IN

1.75 IN

5×ΗΝ (Η)

CEE PUBL.19G.

6 έσο 32Α

1.05 IN

1.35 IN

10×ΗΝ

Πξνδηαγξαθέο
πνπ θαιχπηνπλ
ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπο

απφ

Δπεμεγήζεηο :
Διάρηζην ξεχκα δνθηκήο :
ην ξεχκα απηφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο δελ αλνίγεη.
Μέγηζην ξεχκα δνθηκήο :
ην ξεχκα απηφ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο νπσζδήπνηε πξέπεη λα
αλνίμεη.
Οη κηθξναπηφκαηνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ δηαθνπήο κεγαιχηεξε ή
ίζε απφ ηε ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα είλαη ηχπνπ
"Πεξηνξηζκνχ έληαζεο" (CURRENT LIMITING) θαη φρη "κεδεληθνχ ζεκείνπ" ZERO POINT
SWITCH.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη κηθξφηεξεο ηζρχνο δηαθνπήο απφ ηε
ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ηφηε πξηλ απφ απηνχο ζα
πξνηαρζεί ζπληεθηηθή αζθάιεηα ηεο νπνίαο ε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηεο ηηκή δίλεηαη ελδεηθηηθά
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζα πξέπεη φκσο λα εμεηαζζεί πνηεο νλνκαζηηθέο ηηκέο θπζηγγίσλ
ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ησλ κηθξναπηφκαησλ).
Πίλαθαο κέγηζηωλ νλνκαζηηθώλ ηηκώλ ζπληεθηηθώλ αζθαιεηώλ πνπ πξνηάζζνληαη ηωλ
κηθξναπηόκαηωλ
ηάζκε
βξαρπθπθιψκαηνο

Ηζρχο δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ,
ζχκθσλα κε VDΔ 0641

Α
≤1.500
≤3.000
≤5.000
≤7.000
≤10.000
>10.000

1.5 ΚΑ
3 ΚΑ 5 ΚΑ
ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ
35 A
50 A
63 A

7ΚΑ

10 ΚΑ

80 A
100 A

Δπηινγηθή ιεηηνπξγία κεηαμύ κηθξναπηόκαησλ θαη αζθαιεηώλ :
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνηαρζνχλ αζθάιεηεο πξηλ απφ ηνπο κηθξναπηφκαηνπο ζα πξέπεη
κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ λα ππάξρεη επηινγηθή ιεηηνπξγία κε ηηο παξαθάησ
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ

απαηηήζεηο :
ε πεξίπησζε ζθάικαηνο π.ρ. βξαρπθχθισκα ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί ην κηθξφηεξν κέξνο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δάλ απνηχρεη λα μεθαζαξίζεη ην βξαρπθχθισκα ν κηθξναπηφκαηνο ηφηε απηφ ην αλαιακβάλεη
ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν πξνζηαζίαο, ε ζπληηθηηθή αζθάιεηα, θαη κάιηζηα κε ηνλ
ειαρηζηφηαην θίλδπλν γηα πξφθιεζε βιάβεο ζην ζχζηεκα.
Γηαθόπηεο θνξηίνπ
Οινη νη δηαθφπηεο σο 100Α ζα είλαη ηάζεο 500V, έληαζεο ζπλερνχο ξνήο, ηζρχνο δεχμεο θαη
απφδεπμεο θαη' ειάρηζην ίζεο πξνο ηελ αληηζηνηρνχζα ζηελ νλνκαζηηθή έληαζε ζπλερνχο
ξνήο ππν ηάζε 220V/380V, αξηζκνχ ρεηξηζκψλ ειάρηζην θαηα VDΔ.
Οη δηαθφπηεο άλσ ησλ 100Α ζα είλαη καραηξσηνί, θαηα VDΔ 0660, ηάζεο 500V, κε κνριφ
ρεηξηζκνχ. Δθφζνλ κεηά ηνλ καραηξσηφ δηαθφπηε δελ ππάξρεη απηφκαηνο δηαθφπηεο, ν
καραηξσηφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζάιακν ζβέζεο ηφμνπ, θαη ε ηθαλφηεηα δεχμεο θαη
απφδεπμεο απηνχ ππφ ζπλθ=0,7 ζα ηζνχηαη πξνο έληαζε ζπλερνχο ξνήο ππν ηάζε 220/380V.
Θα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Καλνληζκνχο VDΔ 0660 θαη VDΔ 0113 IEC 439 θαη ζα έρνπλ ηα
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
ηάζε κφλσζεο 1000 V ~
νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 500V, 50ΖΕ.
θιάζε κφλσζεο C ζχκθσλα κε VDΔ 0110
νλνκαζηηθή έληαζε ηελ αλαγξαθφκελε ζηα ζρέδηα
ηθαλφηεηα δηαθνπήο: ηνπιάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο ην νλνκαζηηθφ ηνπο ξεχκα.
δηάξθεηα δσήο: ηνπιάρηζηνλ 10.000 ρεηξηζκνί ζε θφξηηζε ΑC1
κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 40°βαζκνί C
ν δηαθφπηεο ζα έρεη δχν ζέζεηο : "ΑΝΟΗΚΣΟ", "ΚΛΔΗΣΟ" πιήξσο δηαθεθξηκέλεο, θαη
ζεκεηνχκελεο ζηελ κπξνζηηλή ηνπ επηθάλεηα.
θάζε ιεηηνπξγηθή ζέζε ηνπ δηαθφπηε ζα δείρλεηαη θαζαξά απφ ηε ζέζε ρεηξνιαβήο.
ε ρεηξνιαβή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αιιεινκαλδάισζε ηνπ δηαθφπηε ζηε ζέζε
"ΚΛΔΗΣΟ" κε ηελ πφξηα ή ην θάιπκκα ηνπ πίλαθα θαη λ' αζθαιηζζεί κε ηξία ην πνιχ
ινπθέηα.

Ηιεθηξνλόκνη ηζρύνο
Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα έρνπλ πελίν ζε νλνκαζηηθή ηάζε 220V, 50Ζz.
Δθείλνη πνπ ηξνθνδνηνχλ θηλεηήξεο βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζα πξέπεη λα εθιεγνχλ έηζη,
ψζηε ην νλνκαζηηθφ ηνπο ξεχκα ζε θφξηηζε AC3 θαη γηα δηάξθεηα δσήο έλα εθαηνκκχξην
ρεηξηζκνχο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηνλ θιάδν φπνπ
ηνπνζεηνχληαη.
Αληίζηνηρα ηζρχνπλ γηα εθείλνπο πνπ ηξνθνδνηνχλ πεξίπνπ σκηθά θνξηία (cosθ 0,95) ε
νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε φκσο ζα αλαθεξζεί ζε θαηεγνξία θφξηηζεο AC1, AC2, AC2', AC3,
AC4 ζχκθσλα κε VDE 0660 θαη IEC 158.
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Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα είλαη απιψο ελδεηθηηθά γηα ηελ ζσζηή εθινγή ησλ ειεθηξνλφκσλ
ηζρχνο. ε πνηα θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο (θφξηηζεο) ζα θαηαηαγεί ην θνξηίν ζα θαζνξηζηεί απφ
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο επίβιεςεο, νπφηε ηφηε ζα
εθιεγεί ην ζσζηφ κέγεζνο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο γηα έλα εθαηνκκχξην ρεηξηζκνχο.
Ζ ηάζε έιμεο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο ζα είλαη 0,75 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ, ελψ ε ηάζε απνδηέγεξζεο 0,4 έσο 0,6 αληίζηνηρα.
Ζ αξίζκεζε ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Καλνληζκνχο DIN 46199.
Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο VDE
0660/IEC 158.
Ζ κεραληθή ηνπο δηάξθεηα δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκχξηα ρεηξηζκνί.
Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ: 40°C.
ηάζκε ζνξχβνπ 30dB.

Σξηπνιηθά ζεξκηθά ζηνηρεία ππεξέληαζεο
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηα θπθιψκαηα έλαληη ππεξεληάζεσλ.
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία είηε πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ θαηάιιεινπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ
ηεο ελεξγνπνίεζεο κηαο βνεζεηηθήο επαθήο (π.ρ. ειεθηξνλφκνο ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηεί
θηλεηήξα), είηε απ' επζείαο κεραληθά πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ δηαθφπηε (απηφκαηνη
δηαθφπηεο ηζρχνο).
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηνπο θηλεηήξεο απφ :
 ππεξθφξησζε ζηε θάζε ηεο εθθίλεζεο
 ππεξθφξησζε ζηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο
 ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ηξνθνδνηείηαη ν θηλεηήξαο, ν δξνκέαο δελ πεξηζηξέθεηαη
 θαηά ηε κνλνθαζηθή ιεηηνπξγία ηξηθαζηθνχ θηλεηήξα, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηάζεο κηαο
θάζεο.
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
 ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ιεηηνπξγίαο κνξθήο III ζχκθσλα κε VDE 0660/I
 ηάζε – κφλσζεο : ηνπιάρηζηνλ 500 V, AC
 θιάζε κφλσζεο : C/VDE 0110
 πεξηνρή θαη θιίκαθα ξχζκηζεο : λα πεξηέρεη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θιάδνπ ζηνλ
νπνίν παξεκβάιινληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία
 κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: 40°C
 ηα ζεξκηθά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε απφδεπμε ηνπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ
βνεζεηηθήο επαθήο λα είλαη εθνδηαζκέλα κε :
Μνριφ επαλαθνξάο κε ζέζεηο ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ - ΑΤΣΟΜΑΣΟ.
ηε ζέζε ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεην
γηα λα μαλαιεηηνπξγίζνπλ λα γίλεη επαλαθνξά κέζσ ηνπ κπνπηφλ επαλαθνξάο, ελψ ζηε ζέζε
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ε επαλαθνξά γίλεηαη απηφκαηα.




Μπνπηφλ επαλαθνξάο.
Μνριφ δνθηκήο.
ε πεξίπησζε θάζεο εθθίλεζεο θηλεηήξα κε κεγάιε δηάξθεηα, είλαη πηζαλφλ, πξνηνχ
νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο εθθίλεζεο λα ελεξγνπνηνχληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία θαη λα
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δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. ε απηή ηε πεξίπησζε, εθηφο απφ ηε δηάηαμε
εθθίλεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην (βξαρπθχθισζε ησλ ζεξκηθψλ θαηά
ηελ θάζε ηεο εθθίλεζεο) είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή δηάηαμε ζεξκηθψλ
ζηνηρείσλ κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θνξεζκέλνπ ππξήλα.
Ο ιφγνο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο Η1, Η2 είλαη ζηαζεξφο κέρξη 1,2
θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα. ε απηή ηελ πεξηνρή ε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ δελ δηαθέξεη.
Μεηά ην ζεκείν 1,2 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα, ην ξεχκα ηνπ δεπηεξεχνληνο, ιφγσ ηνπ
θνξεζκνχ.
Ζ φρη γξακκηθή αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ δεπηεξεχνληα δίλεη κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο
απφδεπμεο ζηελ πεξηνρή εληάζεσλ κεγαιχηεξσλ 1,2 θνξέο ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο θαη
ζπλεπψο επηηξέπεη κεγαιχηεξεο ρξνληθέο δηάξθεηεο ηεο θάζεο εθθίλεζεο ησλ θηλεηήξσλ.
Αληηθεξαπληθά – Απαγωγείο ππεξηάζεωλ
ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγείο – απνξξνθεηέο
θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ, κεηαμχ θάζεο – γεο θαη νπδεηέξνπ - γεο, κε έλδεημε θαιήο
ιεηηνπξγίαο, κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
– νλνκαζηηθή ηάζε: 220/380 V
– ζπρλφηεηα: 50Hz
– νλνκαζηηθφ ξεχκα: 15 ΚΑ (8/20 κs)
– κέγηζην θξνπζηηθφ ξεχκα: 40 ΚΑ (8/20 κs)
– ηάζε απφθξηζεο: 275 V (θαζηθή)
– παξακέλνπζα ηάζε: κηθξφηεξε απφ 1,3 kV γηα θξνχζε 15 ΚΑ (8/20 κs)
– ζπλαξκνιφγεζε: ζε ξάγα 35 mm (DIN/EN 50022)
– πξφηππν αλαθνξάο:DIN VDE 0675, IEC 99.1
– ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: απφ -20°C έσο 60°C
Οκαινί Δθθηλεηέο (SOFT STARTERS)
Οη νκαινί εθθηλεηέο 400VAC ζα δηαζέηνπλ έιεγρν ξνπήο γηα ηνλ θηλεηήξα κε αλάινγα
πξνζαξκνδφκελεο ξάκπεο επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο.
Θα δηαζέηνπλ έιεγρν κε ζπξίζηνξ θαη ζηηο 3 θάζεηο.
Θα δηαζέηνπλ εμφδνπο ξειέ, κε κεηαγσγηθέο επαθέο ε θάζε κία θαη ςεθηαθέο εηζφδνπο θαη
νζφλε LCD κε ιεθηηθά κελνχ.
Οη πξνζηαζίεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη νκαινί εθθηλεηέο είλαη :
1

ηηγκηαία ππεξέληαζε

2

θάικα πςειήο ζεξκνθξαζία εθθηλεηή

3

θάικα βξαρπθπθιψκαηνο

4

θάικα ππεξέληαζεο

5

Τπνέληαζεο

6

Τπφηαζεο
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7

Τπέξηαζεο

8

Απψιεηα θάζεο

9

Γηαδνρή Φάζεσλ

10 Βξαρπθπθισκέλν ζπξίζηνξ.
11 Αξγή εθθίλεζε
12 Πνιιαπιέο πηψζεηο πξνζηαζίαο
13 Τπεξζέξκαλζε θηλεηήξα
14 θάικα ζπρλφηεηαο δηθηχνπ
15 Αζπκκεηξία Ρεχκαηνο ζηνλ θηλεηήξα
16 θάικα κεδεληθνχ ξεχκαηνο
17 θάικα απφηνκεο αχμεζεο ηνπ ξεχκαηνο (shear pin) θαηά ηελ ιεηηνπξγία
18 Κνιιεκέλε επαθή ξειέ.
19 θάικα bypass
Θα ξπζκίδεηαη ν αξηζκφο εθθηλήζεσλ πνπ επηηξέπεηαη αλά ψξα θαη ζα ππάξρεη ξπζκηδφκελνο
ρξφλνο επαλεθθίλεζεο.
Οη πιαθέηεο ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ζα είλαη εκπνηηζκέλεο κε ξεηίλε , ζα είλαη δειαδή εηδηθήο
έθδνζεο, πνπ ζα αληέρεη ζε πεξηβάιινλ κε απμεκέλε πγξαζία.
ΡΔΛΔ ΓΗΑΡΡΟΖ ΜΔ ΣΟΡΟΔΗΓΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΔΝΣΑΖ
ΔΤΑΗΘΖΗΑ 0,03 - 25 Α
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά:
 ηα ξειέ δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 755 ή αληίζηνηρα
πξνηππα (UTE C60 130, VDE 664, NFC 61 141), ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη ζα είλαη
γηα ηάζε ηξνθνδνζίαο AC.
 ηα ξειέ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπραία αθφπιηζε ιφγσ νδεπφλησλ θπκάησλ ή
απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα ιφγσ θεξαπλψλ.
 ηα ξειέ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη παξνπζία ξεπκάησλ ζθάικαηνο κε DC
ζπληζηψζεο ( ηχπνπ Α - επαίζζεηα ξειέ ζε ξεχκαηα δηαξξνήο ππφ κνξθή παικψλ).
 ε επαηζζεζία απφ 0,03 έσο 25 Α θαη ε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κε
δηαθφπηεο δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ.
 νη ζπλεξγαδφκελνη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο (ηνξνεηδείο) ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ
ηχπνπ.
 ηα ξειέ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε κία κεηαγσγηθή επαθή εμφδνπ.
Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέξε:
Πεδίν εηζόδνπ
- Έλα γεληθφ ηξηπνιηθφ απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο,
- Σξείο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα ηα ακπεξφκεηξα.
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- Σξεηο ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο 6Α.
- Σξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.
- Σέζζεξα ξειέ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 40 kA γηα ηηο θάζεηο θαη ηνλ νπδέηεξν.
- Ρειέ δηαξξνήο έσο 300mA, ηεηξαπνιηθφ, κε ηνξνεηδή κεηαζρεκαηηζηή
Φεθηαθφ πνιπφξγαλν – αλαιπηήο ηζρχνο πφξηαο ειεθηξηθνχ πίλαθα 96Υ96 mm, κε
κέηξεζε:
 ζηηγκηαίαο θαη κέγηζηεο έληαζεο θαη ηάζεο
 ζηηγκηαίσλ ηάζεσλ κεηαμχ 2 θάζεσλ θαη κεηαμχ θάζεσλ θαη νπδεηέξνπ
 ζπρλφηεηαο
 ζπληειεζηή ηζρχνο (αλαθέξνληαο επαγσγηθή ρσξεηηθφηεηα)
 ελεξγνχ θαη άεξγνπ ελέξγεηαο
 ψξαο
 ζπλνιηθήο αξκνληθήο παξακφξθσζεο (THD έσο ηελ 51ε)
 κέζσλ ηηκψλ ξεπκάησλ θάζεσλ θαη ζπληειεζηή ηζρχνο
 κέζσλ ηηκψλ ηάζεσλ κεηαμχ 2 θάζεσλ θαη κεηαμχ θάζεσλ θαη νπδεηέξνπ
 θαηλφκελεο ελέξγεηαο
 ζπλνιηθήο αξκνληθήο παξακφξθσζεο (THD έσο ηελ 63ε)
- Ρειέ δηαξξνήο κε ηνξνεηδή κεηαζρεκαηηζηή έληαζεοεπαηζζεζίαο 0,03 - 25Α
Πεδίν ειεθηξνθηλεηήξσλ (αληιηώλ , αλαδεπηήξα)
Κάζε γξακκή ειεθηξνθηλεηήξα αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα
παξαθάησ:
- Έλαλ Απηφκαην Θεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε ζπλνδεπφκελν απφ ην ξειέ ηζρχνο.
- Οκαιφο εθθηλεηήο θηλεηήξα - Soft Starter κε ξειέ By Pass.
Πεδίν ειεθηξνθηλεηήξα (εμαεξηζηήξα, αληιίαο άξδεπζεο)
Ζ γξακκή ειεθηξνθηλεηήξα εμαεξηζηήξα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα παξαθάησ:
- Έλα ηεηξαπνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε γηα θνξηία θηλεηήξσλ
Πεδίν θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ
- Έλα κηθξναπηφκαην 10Α γηα ηε γξακκή θσηηζκνχ νηθίζθνπ
- Έλα κηθξναπηφκαην 16Α γηα ηε γξακκή θσηηζκνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
- Έλα κηθξναπηφκαην 16Α γηα ηε γξακκή ξεπκαηνδφηε 220V
- Έλα ηξηπνιηθφ κηθξναπηφκαην 16Α γηα ηε γξακκή ηξηθαζηθνχ ξεπκαηνδφηε 380V (3Φ,Ν,ΡΔ)
Οη γξακκέο ζα θέξνπλ δηαθφπηε δηαξξνήο 25 A/ 30mA.
Πεδίν απηνκαηηζκνύ
Κάζε εμάξηεκα, πιηθφ ή κηθξνυιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απηνκαηηζκνχ
ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη:
- Γχν κηθξναπηφκαηνη 6Α γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πεδίνπ απηνκαηηζκψλ θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο
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-

χζηεκα PLC θαη ηειεκεηξίαο GSM module, κε θάξηα SIM θηλεηήο ηειεθσλίαο
Μνλάδα ειέγρνπ ζηάζκεο.
Έλαο κεηαγσγέαο ¨Απηφκαηα - 0 - Υεηξνθίλεηα¨ γηα θάζε θηλεηήξα πιελ ηνπ εμαεξηζηήξα.
Πηεζηηθά θνκβία (START-STOP) ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ειεθηξνθηλεηήξσλ γηα
θάζε θηλεηήξα πιελ ηνπ εμαεξηζηήξα.

Λεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ:
- Κπθιηθή ελαιιαγή αληιηψλ
- Χξνκεηξεηέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ.
- Υξνληθά θαζπζηέξεζεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ θάζε ειεθηξνθηλεηήξα
- Υξνλνδηαθφπηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα
- Υξνλνδηαθφπηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαδεπηήξα
- Αλάινγνο αξηζκφο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη
ζθαικάησλ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.

11 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΗΜΟΤ & ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΩΝ
ε θάζε νηθίζθν ειέγρνπ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ζα ππάξρνπλ ζηεγαλά θσηηζηηθά ζώκαηα κε
ιακπηήξεο LED, ηχπνπ θζνξηζκνχ Σ8 (2x10W, 850Lm, ζηνλ ζάιακν ηνπ ΖΕ θαη 1x10W,
850Lm, ζηνλ ζάιακν ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα), 2 ξεπκαηνδφηεο - κνλνθαζηθνί θαη έλαο
ηξηθαζηθφο. Δμσηεξηθά ζηελ πφξηα θάζε νηθίζθνπ ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζηεγαλφ θσηηζηηθφ
ζψκα, ηχπνπ κεηαιιηθήο ρειψλαο.
Σν πιήξεο δίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα ιεηηνπξγεί κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 400V50Hz θαη ζα απνηειείηαη:
1. Απφ κία γξακκή θσηηζκνχ κε θαιψδηα ΝΤΑ 1,5 mm2, κέζα ζε πιαζηηθφ επίηνηρν ζσιήλα
PVC DN13,5 mm, πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη
2. Απφ δπν γξακκέο κε θαιψδηα ΝΤΑ 2,5 mm2, κέζα ζε πιαζηηθφ επίηνηρν ζσιήλα PVC
DN16 mm, πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ε κία ηνλ ζηεγαλφ ξεπκαηνδφηε SCHUCO θαη ε άιιε ηνλ
ζηεγαλφ ηξηθαζηθφ ξεπκαηνδφηε.
Όινη νη δηαθφπηεο ηνπηθνχ θσηηζκνχ ζα είλαη επίηνηρνη ζηεγαλνί θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο
1,5m απφ ην δάπεδν.
Όινη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη επίηνηρνη ζηεγαλνί κε γείσζε, ηχπνπ "schuko" γηα ηα 220V θαη
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 0,80m απφ ην δάπεδν.
Όια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα 220V-50Hz
(ζηεγαλνχ ηχπνπ).
Γηα ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο δχν (2) θσηηζηηθά
ζώκαηα (πξνβνιείο) κε ιακπηήξεο LED, ηζρχνο 100 W, θαηάιιεια γηα ελαιιαζζφκελν
ξεχκα 220V-50Hz θαη γηα ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Έλα (1) θσηηζηηθφ ζψκα ηνπ είδνπο
απηνχ ζα ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ζην θηίξην δηνίθεζεο γηα ην θσηηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έλα (1) αθφκα ζε θαηάιιειν ζεκείν γηα ην θσηηζκφ ηεο θεληξηθήο
πφξηαο ηνπ γεπέδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εγθαηάζηαζε γίλεηαη κε αληίζηνηρνπο κεηαιιηθνχο
ζηχινπο, χςνπο 3 - 5 κέηξσλ, πνπ ζα θέξνπλ ηε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο κε νπή δηέιεπζεο
θαισδίνπ θαη νπέο γηα ηνπο θνριίεο αγθχξσζεο, θαζψο θαη θνίισκα κε ζπξίδα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη κεηαιιηθνί ζηχινη ζα είλαη ραιχβδηλνη, γαιβαληζκέλνη ελ
ζεξκψ. Οη θαισδηψζεηο απφ ηνλ ει. πίλαθα πξνο ηνπο πξνβνιείο ζα είλαη ΝΤΤ 3Υ4mm2,
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εληφο πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα ΡΔ Φ40.
Σα πιήξε ζπγθξνηήκαηα ησλ ζηχισλ ζα ζρεδηαζζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνξηία ιφγσ
αλέκνπ θαη ίδηνπ βάξνπο.
Οη ζηχινη ζα είλαη θαηάιιεια γεησκέλνη θαη αξηζκεκέλνη γηα ηελ επρεξή επηζήκαλζή ηνπο.
Ο θσηηζκφο ζα ιεηηνπξγεί ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, κε θαηάιιειν απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο
(απηφκαηε εθθίλεζε θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο) θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία.
Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα λνείηαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηά ηνπ δει. ζηειέρε
αλαξηήζεσο, θαιχκκαηα, αλαθιαζηήξεο, ιακπηήξεο, ιπρληνιαβέο θ.ιπ.
ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απηφλνκα θσηηζηηθά
αζθαιείαο ζηνπο νηθίζθνπο.
Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θαισδηψζεηο εληφο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ θαη
επίζεο ηα απαηηνχκελα θξεάηηα δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ην
ειαηνρπηνζηδεξφ θάιπκκα 40Υ40cm.
ΓΟΚΗΜΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ:
1. Γνθηκή αληίζηαζεο κφλσζεο πξνο γε
2. Γνθηκή αληίζηαζεο κφλσζεο κεηαμχ αγσγψλ
3. Μεηξήζεηο Αληηζηάζεσλ Γεηψζεσλ

12 ΓΔΗΩΖ
Θα θαηαζθεπαζζεί ζεκειηαθή γείσζε απνηεινχκελε απφ ραιχβδηλε γαιβαληζκέλε ηαηλία
30Υ3,5 mm θαη αγσγφ Φ10 St/tZn ή Cu 25 mm2, κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζηήξημεο θαη
ζχλδεζεο (ιάκα κε ιάκα, ιάκα κε νπιηζκφ θιπ) ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΖ κε Cu 25
mm2.
Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα θαηαζθεπαζζεί κε ραιχβδηλεο ηαηλίεο ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ
30x3,5mm. Οη ηαηλίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ην ζθπξφδεκα ζα είλαη γαιβαληζκέλεο ελψ
γηα ηελ φδεπζε κέζα ζην ζθπξφδεκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε γαιβαληζκέλνη
ράιπβεο.
Οη ηαηλίεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκέιηα θαη ζρεκαηίδνπλ θιεηζηφ
βξφγρν.
ηελ ζεκειηαθή γείσζε ζα ζπλδεζεί ν αγσγφο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ν νπδέηεξνο
θφκβνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, νη κεηαιιηθέο ζράξεο θαισδίσλ, ην πδξαπιηθφ δίθηπν, ηα
κεηαιιηθά θνπθψκαηα, ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιπ.
ηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη εχθακπηε γεθχξσζε ησλ
ηαηληψλ ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο έμσ απφ ην ζθπξφδεκα.
Οη ηαηλίεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ηνπνζεηνχληαη επί ηνπ θάησ ζηξψκαηνο ηνπ νπιηζκνχ, κε
ηελ κεγάιε δηάζηαζε θάζεηα. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ησλ ηαηληψλ γίλεηαη πξφζδεζε κε
ηνλ νπιηζκφ αλά 2m πεξίπνπ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ ηαηληψλ ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθελνεηδείο ή
θνριησηνχο ζπλδέζκνπο ή κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζπγθφιιεζε.
Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ ζηε ζεκειηαθή
γείσζε ζα πξνβιεθζνχλ αλακνλέο ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο.
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζηε ζεκειηαθή γείσζε πξνβιέπεηαη λα ζπλδεζνχλ νη νπιηζκνί ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ν κεηαιιηθφο θνξέαο.
Σν ζχζηεκα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληίζηαζε γείσζεο R<1Χ θαη
γηα ην ιφγν απηφ εάλ απαηηεζεί ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη πξφζζεηα ειεθηξφδηα γείσζεο.
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Πεξηιαµβάλεηαη ν ράιθηλνο αγσγφο γείσζεο 25 mm2 ζχλδεζεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο
µε ηνλ δπγφ γείσζεο, ν δπγφο γείσζεο, νη ράιθηλνη αγσγνί 25 mm2 ζχλδεζεο ησλ
µεηαιιηθψλ µεξψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζηνλ δπγφ γείσζεο θαη ν ράιθηλνο αγσγφο γείσζεο
25 mm2 ζχλδεζεο ηεο ζεµειηαθήο γείσζεο µε ηνλ µεηξεηή ηεο ∆ΔΖ.
Γείσζε πξνζηαζίαο:
Γηα ηελ γείσζε πξνζηαζίαο ζα εθαξκνζζεί ε κέζνδνο ηεο νπδεηέξσζεο. Κάζε κεηαιιηθφ
ηκήκα ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ θαλνληθά δελ
πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ ηάζε ζπλδέεηαη κε αγσγφ γείσζεο ν νπνίνο νδεχεη καδί κε ηνπο
ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο ζην ίδην θαιψδην κε απηνχο θαη θαηαιήγεη ζηνλ δπγφ γείσζεο ηνπ
πίλαθα.

13 ΚΑΛΩΓΗΩΔΗ
(πκπιεξσκαηηθά: ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01 «Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο»)

Γεληθά
Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλζεζε
ησλ απαηηνχκελσλ θαισδηψζεσλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πίλαθα, ηε ζχλδεζε ησλ θπξίσλ
κνλάδσλ, θαζψο θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα φιεο ηηο
απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πςειήο ή ρακειήο ηάζεσο
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θπξίσλ κνλάδσλ, ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο θσηηζκνχ.
Οη αγσγνί φισλ ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ράιθηλνη, ζεξκήο εμειάζεσο, κνλφθισλνη κέρξη
δηαηνκήο 6mm2 θαη πνιχθισλνη γηα ηηο κεγαιχηεξεο δηαηνκέο.
Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα νξηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα
ην ξεχκα πνπ ηνπο δηαξξέεη. Ο έιεγρνο πηψζεο ηάζεο ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Δηδηθφηεξα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα εμήο δίθηπα :
Γίθηπν θηλήζεσο 220/400V
Γίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ 220V
Γίθηπν βνεζεηηθψλ θαηαλαιψζεσλ
Καιώδηα θαη αγωγνί ρακειήο ηάζεωο
Σα θαιψδηα ζπλδέζεσο ηεο ΓΔΖ κε ηνλ πίλαθα ζα είλαη αλζπγξνχ ηχπνπ, απνηεινχκελα απφ
αγσγνχο κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε πεξηερφκελνπο κέζα ζε πεξίβιεκα ζεξκνπιαζηηθήο
χιεο, ηχπνπ J1VV-U/R/S - ΝΤΤ θαηά VDE 0271.
Σα θαιψδηα απφ ηνλ πίλαθα ηξνθνδνζίαο πξνο ηνπο θηλεηήξεο ζα είλαη αλζπγξνχ ηχπνπ
Ζ07RN-F.
Όινη νη ππφινηπνη αγσγνί ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο γηα ηα βνεζεηηθά
θπθιψκαηα θαη ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ζα είλαη ηχπνπ J1VV-U/R/S – ΝΤΤ θαη γηα ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο ησλ νηθίζθσλ ζα είλαη ΝΤΑ.
Όια ηα θαιψδηα ησλ θηλεηήξσλ ζα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζε ππφγεηα πιαζηηθή ζσιήλα ΡΔ Φ 75
Όια ηα θαιψδηα ησλ πισηεξνδηαθνπηψλ ζα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζε ππφγεηα πιαζηηθή ζσιήλα ΡΔ
Φ 25.
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Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε ζπξκάηηλν γαιβαληζκέλν πιέγκα, νπήο
50ρ50 mm, χςνπο 2,00κ., πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ δηακήθσλ θαη δχν
δηαγσλίσλ ζπξκάησλ "Νν16" ζε παζζάινπο απφ ζηδεξνγσληέο. Οη πάζζαινη ζα
ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2m ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα "Β 160" δηακέηξνπ 30 έσο 40cm θαη βάζνπο
50cm. Ζ δηαηνκή ησλ γσληψλ ζα είλαη 40×40×4 mm θαη ζε θάζε ηξίην πάζζαιν ηνπνζεηνχκε
ινμή αληεξίδα εληζρχζεσο κήθνπο πεξίπνπ 2m απφ γσλία ηεο απηήο δηαηνκήο. Οη πάζζαινη
ζα είλαη κήθνπο πεξίπνπ 2,5m εθ ησλ νπνίσλ ηα 50cm ζα επξίζθεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο. ηελ
θνξπθή ησλ παζζάισλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ινμέο πξνζζήθεο πεξίπνπ 30cm απφ γσλία 30×30
ζηηο νπνίεο ζα πξνζδεζεί αγθαζσηφ ζχξκα "Νν13" γαιβαληζκέλν ζε δχν ζεηξέο. Σα ηζνζθειή
γσληαθά ειάζκαηα εθ ράιπβνο ζεξκηθήο εμειάζεσο ζηξνγγπιεπκέλσλ αθκψλ ζα είλαη θαηά
DIN 1028. Οη πάζζαινη ζα είλαη ζεξκνγαιβαληζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ην δε πάρνο γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
80 κε 100 κηθξά.
Θα ηνπνζεηεζεί επίζεο κία πφξηα ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ
πφξηα ζα είλαη δίθπιιε αλνηγφκελε, απφ ράιπβα χςνπο 2000 mm θαη κήθνπο 6000 mm,
απνηεινχκελε απφ:
- ζθειεηφ απφ θνηινδνθφ 40Υ40Υ3 mm
- ζράξα ειεθηξνπξεζζαξηζή, πεξαζηή
- δχν νξζνζηάηεο θνηινδνθνχο 80Υ80Υ4 mm. Ζ ζηήξημε ησλ θχιισλ ζηνπο θνηινδνθνχο
γίλεηαη κε δχν κεληεζέδεο γηα θάζε θχιιν
- θαηαθφξπθνο ζχξηεο ζην έλα θχιιν γηα ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπ.
Όια ηα πιηθά ηεο πφξηαο θεληξηθήο εηζφδνπ ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ISO 1461.

15 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟ ΑΣΑΛΗ 304L

Αληηθείκελν
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο πνπ ην
ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ είλαη ην αλνμείδσην αηζάιη 304 L.

Πνηόηεηα πιηθνύ
Σo ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά :
 Απφιπηα αλζεθηηθφ ζηελ ζθνπξηά.


Σν Αλνμείδσην Αηζάιη απηνπξνζηαηεχεηαη. Αληηδξά κε ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν θαη
δεκηνπξγεί κία κεβξάλε πξνζηαζίαο.



Γελ ππάξρεη θακκία επηθαλεηαθή επηθάιπςε. Όηη θαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ππάξρεη ζε
φιε ηελ κάδα ηνπ πιηθνχ.



Αλζεθηηθφ ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζηελ θσηηά. Σα ηζηγάξα ή ε θιφγα δελ αθήλνπλ
θαλέλα ζεκάδη ζηελ επηθάλεηά ηνπ.



100% αλαθπθιψζηκν.

ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ην αλνμείδσην αηζάιη DIN 1.4301 έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ
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νμείδσζε αθφκα θαη παξνπζία ηζρπξψλ νμέσλ φπσο ην ληηξηθφ νμχ. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη
εμαηξεηηθή αληνρή ζε αιθαιηθά δηαιχκαηα θαζψο θαη ζε δηαιχκαηα νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ
αιάησλ. Γεληθά ην πιηθφ παξέρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ νμείδσζε ζην πεξηβάιινλ ελψ ζε
πεξηβάιινλ έληνλεο αιαηνλέθσζεο (πινία θ.ιπ..) παξνπζηάδεη εηθνληθά ζηίγκαηα νμείδσζεο
πνπ απνθεχγνληαη κε ην θαζάξηζκα.

ήκα ηνπ Δξγνζηαζίνπ
Όια ηα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ, εζράξεο θαη πιαίζηα πξέπεη λα έρνπλ θαζαξή θαη αλεμίηειε
ζήκαλζε κε ηα εμήο ζηνηρεία:
α.
Σελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ή ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ πιαηζίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιιέο νκάδεο εμαξηεκάησλ
β.
Σν όλνκα ή ην ζήκα ηαπηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
γ.
Σν έηνο θαη ν κήλαο ρχηεπζεο.
δ.
Σν ζήκα ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο
Μπνξεί λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ζεκάλζεηο.
Όιεο νη ζεκάλζεηο πξέπεη λα είλαη νξαηέο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε.

Παξαθνινύζεζε ηεο θαηαζθεπήο
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξαθνινπζεί κε αληηπξφζσπν ηεο ηελ θαηαζθεπή ησλ σο άλσ
εηδψλ θαη λα ειέγρεη ηα ρξεζηκνπνηεζεζφκελα δηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ πιηθά, ν δε Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζή ηεο
παξαθνινχζεζεο απηήο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία
δχν (2) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή ρχηεπζε γηα λα κπνξέζεη λα
παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπήλ θαη λα πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκίσλ. Σν
δηθαίσκα απηφ ηνπ Δξγνδφηνπ, αζθνχκελν ή κε, δελ κεηψλεη θαζφινπ ηελ επζχλε ηνπ
Δξγνιάβνπ δηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ.

Γνθηκέο (ζύκθωλα κε ην ΔΝ 124)
Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη νη εζράξεο ππνβάιινληαη ζηηο αθφινπζεο δνθηκέο:
α.
Μέηξεζε ηεο κφληκεο παξακφξθσζεο ηνπ εμαξηήκαηνο κεηά ηελ άζθεζε ησλ 2/3 ηνπ
θνξηίνπ ηεο δνθηκήο.
β.
Άζθεζε ηνπ θνξηίνπ δνθηκήο
Ζ θφξηηζε πξέπεη λα απμάλεηαη κε ξπζκφ 1 έσο 3 ΚΝ/sec κέρξη ηα 2/3 ηνπ θνξηίνπ δνθηκήο
θαη λα δηαθφπηεηαη. Ζ δνθηκαζηηθή απηή θφξηηζε επαλαιακβάλεηαη πέληε θνξέο.
Ζ κφληκε παξακφξθσζε σο δηαθνξά ηηκψλ πξηλ απφ ηελ πξψηε θαη κεηά ηελ πέκπηε
θφξηηζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη γηα ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην
κειεηψκελν έξγν ην 1/500 ηνπ ειεχζεξνπ αλνίγκαηνο (CΟ).
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δελ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ξσγκέο.
Σα θνξηία δνθηκήο γηα ηα θαιχκκαηα είλαη 10 η.

Έδξαζε θαιπκκάηωλ θαη εζραξώλ
Οη επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ θαιπκκάησλ θαη εζραξψλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηνχ
ρπηνζηδήξνπ πξέπεη λα είλαη απνιχησο επίπεδεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη έδξαζε ζε νιφθιεξε
ηελ επηθάλεηα. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζε θάζε ηεκάρην.
ε πεξίπησζε θνξηίσλ δεκηνπξγείηαη πξφζθπζε κε ην θάησ κέξνο ηνπ θαιχκκαηνο γηα ηελ
απνηξνπή ηνπ αλαζεθψκαηνο ηνπ εμαξηήκαηνο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ κεραληζκφ αζθάιηζεο (θνχκπσκα) ησλ
εμαξηεκάησλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζήο ηνπο.
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Καιχκκαηα θξεαηίσλ ζηα νπνία ιφγσ ηνπ κηθξνχ βάξνπο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ειαζηηθφο
δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηφπηλ εληνιήο
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
Σα θαιχκκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δερηνχλ ηελ
αληηθιεπηηθή ζπζθεπή θιεηδψκαηνο είηε πξηλ είηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.

Σύπνη
Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ ην δηθαίσκα λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή δχν (2)
πξφηππσλ γηα θάζε είδνο, κνξθή, δηαζηάζεηο θ.ιπ. ζηνηρεία ησλ εμαξηεκάησλ, ν δε
εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηνπ ρσξίο άιιε
απνδεκίσζε.

Γηαζηάζεηο ηωλ εμαξηεκάηωλ
Οη δηαζηάζεηο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη αθξηβψο φπσο νξίδνληαη ζηα ζρέδηα.
Χο πεξηζψξηα αλνρήο νξίδνληαη :
γηα βάξνο + 5%
γηα ην πάρνο +5% ή -5% κε κέγηζην φκσο πεξηζψξην +2,5 ριζη. ή - 1.5 ριζη.
Οη αλνρέο θαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ Δπξσπατθνχ Πξφηππνπ ΔΝ124.1991
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σιελώζεηο αλνμείδσησλ ραιπβδνζσιήλσλ
Γεληθά

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζσιελψζεηο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ, δειαδή ηηο ζσιελψζεηο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ θαη ηηο
ινηπέο βνεζεηηθέο κέρξη θαη 1m πέξαλ ηνπ ηνίρνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Ζ δηακφξθσζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη νη δηάκεηξνη απηψλ θαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα.


σιήλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ
Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εληφο ηνπ Αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη αλνμείδσηεο επζείαο
ξαθήο, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 ΑΣΜ θαηά ην πξφηππν ΔΝ 10088-3 ή ASTM A-312, schedule
10S.
Ζ πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα (σζηεληηηθφο ράιπβαο) ζα είλαη θαηά DIN 1.4301 ή AISI
304.
Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 1514-1 έσο 4 θαη DIN 2501.
Όια ηα εμαξηήκαηα ( Κακπχιεο, Σαπ, πζηνιέο θηι) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο.
Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D).
Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζζνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα.
Καηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ θακέλσλ ιφγσ ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ.


Δθηέιεζε Δξγαζηψλ
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Οξζνκεηξηθά ζρέδηα
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο
παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
ζσιελνγξακκήο λα ππνβάιιεη ζηελ
Τπεξεζία γηα έγθξηζε νξζνκεηξηθφ ζρέδην ηεο
αληίζηνηρεο ζσιελνγξακκήο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα, εηδηθά ηεκάρηα,
φξγαλα θαη επίζεο θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ ζσιήλσλ.
Σα νξζνκεηξηθά ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη κεηά απφ απνηχπσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο
απηά θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα πξέπεη ζε απηά λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηαο
ζηήξημεο θαζψο θαη δηέιεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα δνκηθά έξγα.
Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
αθαηξνχληαη ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα (αληιίεο, δηθιίδεο, θηι) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
δηαηαξαρζνχλ νη εληνηρηζκέλνη ζσιήλεο.
 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ
Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεµάησλ θάζε ζσιελνγξαµµήο πξέπεη λα γίλεη
ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
ρξεζηµνπνηήζεη ηηο ηερληθέο νδεγίεο ησλ επηµέξνπο θαηαζθεπαζηψλ.
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ησλ δηθιίδσλ, ησλ εηδηθψλ ηεµαρίσλ θαη εμαξηεµάησλ
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια µέηξα, ψζηε λα µελ επελεξγνχλ θνξηία νηαζδήπνηε
πξνέιεπζεο πάλσ ζηηο θιάληδεο αληιηψλ θηι. εμνπιηζµνχ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη
απζηεξά ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη επηθάλεηεο ζχλδεζεο πξέπεη λα
είλαη απφιπηα θαζαξέο θαη ζηεγλέο θαη λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, έσο φηνπ νη
ζπλδέζεηο πεξαησζνχλ.
χλδεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη µέζα ζε ηνηρία, δάπεδα, ηνίρνπο θηι.,
ή ζε άιιε ζέζε, φπνπ είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηεμνδηθφ θαζαξηζµφ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φισλ
ησλ ζσιελψζεσλ, πξηλ θαη θαηά ηελ ζπλαξµνιφγεζε θαη πξηλ ε εγθαηάζηαζε ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία. Ο θαζαξηζµφο ζα πεξηιαµβάλεη ηελ αθαίξεζε φιεο ηεο ζθφλεο, ηεο ζθνπξηάο, ησλ
ππνιεηµµάησλ θαη ησλ άηεθησλ µεηαιιηθψλ νπζηψλ απφ ηηο ζπγθνιιήζεηο πνπ έγηλαλ επί
ηφπνπ ζην εξγνηάμην.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηµνπνηήζεη θαιχµµαηα ή πψµαηα γηα λα µελ εηζρσξήζνπλ
ζθφλεο, λεξφ θαη άιια μέλα ζψµαηα µέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεµάρηα. Οη πιάθεο, ηα
πψµαηα θαη ηα θαιχµµαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ µε ζπγθφιιεζε ή νπνηαδήπνηε
άιιε µέζνδν πνπ ζα µπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Σα
θαιχµµαηα θαη ηα πψµαηα ζα εγθαζίζηαληαη µεηά ην πέξαο ηεο θαζεµεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε
ε εξγαζία πξφθεηηαη λα δηαθνπεί γηα µεγάια ρξνληθά δηαζηήµαηα.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο
απνζηάζεηο :
 απφ ηνίρνπο 25 mm
 απφ νξνθέο 100 mm
 απφ δάπεδα: 150 mm
 µεηαμχ ζσιήλσλ: 40 mm (µεηαμχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ιαµβάλνληαο ππφςε θαη ηηο
ηπρφλ µνλψζεηο)
 θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm
Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαηα ζηεξίγµαηα
πεξηιαµβαλφµελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνµηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ αγθίζηξσλ,
ζαγµάησλ, πεδίισλ νιίζζεζεο, ζαµπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ
ΕΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΤΓΙΑ, Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ

ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο θηι.
Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεµάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη ζε απνζηάζεηο
µηθξφηεξεο ησλ 2 πi. Οη δηθιίδεο, νη µεηξεηέο θαη ηα άιια πδξαπιηθά εμαξηήµαηα θαη φξγαλα
ζα ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζσιήλεο µε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεµέλεο.
Καλέλα ηεµάρην δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ απφ δάπεδα, ηνίρνπο θαη ηνηρία δελ ζα
ρξεζηµνπνηεζεί ζαλ ζεµείν ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ.
Όινη νη βξαρίνλεο θαη ηα εμαξηήµαηα ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζµέλα ελ ζεξµψ, εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχµθσλε µε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή.


Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνµηθά έξγα

Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμαµελέο ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ
ραιπβδνζσιήλεο, µε θιάληδεο ελζσµάησζεο (Puddle flange), ζχµθσλα µε ηα ζρέδηα ηεο
µειέηεο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θιάληδεο ελζσµάησζεο - εγθηβσηηζµνχ ζα
έρνπλ πάρνο 0,8 ρ S έσο 1,3 ρ S (φπνπ S είλαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα) θαη ε εμσηεξηθή
δηάµεηξνο ζα είλαη 1,5 ρ Ο φπνπ Ο ε εμσηεξηθή δηάµεηξνο ηεο αληίζηνηρεο θιάληδαο ηφξλνπ.
Σα ηεµάρηα δηέιεπζεο πξέπεη λα είλαη γαιβαληζµέλα ελ ζεξµψ ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάληδα αγθχξσζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 mm απφ ηνλ ζηδεξφ
νπιηζµφ.
Όπνπ είλαη εθηθηφ ηα εηδηθά ηεµάρηα δηέιεπζεο ζα εγθαζίζηαληαη πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε. ηηο
άιιεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αθήλνληαη θαηάιιεια ξνµβνεηδή αλνίγµαηα, ψζηε λα µπνξέζεη
λα γίλεη µεηά ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ Σα αλνίγµαηα απηά µεηψλνληαη ζε δηαηνµή πξνο ηηο
εμσηεξηθέο πιεπξέο ησλ θαηαζθεπψλ. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέµαηνο πξέπεη λα
ηξαρπλζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ψζηε λα πξαγµαηνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφζθπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ζθπξνδέµαηνο απφ C 16/20 µε ην νπιηζµέλν ζθπξφδεµα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε
πδαηνζηεγαλφηεηα ηεο φιεο θαηαζθεπήο.


Γνθηµέο

Μεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο µίαο πιήξνπο ζσιελνγξαµµήο πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη
φισλ ησλ εμαξηεµάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. µεηξεηέο παξνρήο) ζα δνθηµάδεηαη πδξαπιηθά ε
αληίζηνηρε ζσιελνγξαµµή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο µεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε
ιεηηνπξγίαο (πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ αλαµελφµελσλ ππεξπηέζεσλ).


Φιάληδεο

Οη θιάληδεο ζα είλαη αλνμείδσηεο, ίδηαο πνηφηεηαο κε ηε ζσιήλσζε θαη θαηάιιειεο γηα
ζπγθφιιεζε ζηνπο ζσιήλεο.
Φιάληδεο πξννξηδφκελεο γηα ζχλδεζε κε ηεκάρηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο, ζε φηη αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο, κε ηελ θιάληδα πνπ έρεη επάλσ ηνπ ν
εμνπιηζκφο.
Όιεο νη θιαληδσηέο ζπλδέζεηο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιεια παξεκβχζκαηα θαη
αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη πεξηθφριηα γηα επίηεπμε ζηεγαλφηεηαο.
Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 1514-1 έσο 4 θαη DIN 2501.
Πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θιαληδψλ 10atm θαη ζεξκνθξαζία λεξνχ 12Ο°C.
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Ζ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θάζε αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη ηζρπξήο θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο
απνηεινχκελε απφ εμαξηήκαηα βαξέσο ηχπνπ, πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10bar. Σα
πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ αλάγιπθα γξακκέλα ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζα είλαη φια
θιαληδσηά γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.
Όιεο νη δηθιίδεο θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ρπηνζηδεξέο, κε θιάληδεο ζπλδέζεσο
θαη ελ γέλεη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
Δηδηθφηεξα ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θάζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (εθηφο ηεο αληιίαο
άξδεπζεο) ζα πεξηιακβάλεη:
 ηελ ζσιήλσζε θαηάζιηςεο θάζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κία ειαηνρπηνζηδεξή
δηθιίδα ηχπνπ ζχξηε, ειαζηηθήο έκθξαμεο, Φ 100 θαη κία ρπηνζηδεξή βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο Φ 100.
 Σε ζσιήλσζε εθθέλσζεο κε κία ειαηνρπηνζηδεξή δηθιίδα ηχπνπ ζχξηε Φ 100
ειαζηηθήο έκθξαμεο.
 Σν απαηηνχκελν κήθνο αλνμείδσησλ ραιπβδνζσιήλσλ 4΄΄, AISI 304L, γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζσιήλσζεο θαηάζιηςεο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κέρξη ην
ζπιιέθηε-θνιεθηέξ, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπο.
 Σν απαηηνχκελν κήθνο αλνμείδσηνπ ραιπβδνζσιήλα 4΄΄, AISI 304L, κε ηα ζηεξίγκαηα
ηνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνιεθηέξ θαη ηεο θπξίσο ζσιήλσζεο θαηάζιηςεο απφ ην
θνιεθηέξ κέρξη ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θαη ηε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ (ιαηκφο, θιάληδεο
θιπ).
 Σηο απαηηνχκελεο αλνμείδσηεο θιάληδεο ησλ ζσιελψζεσλ, ηηο θιάληδεο δηέιεπζεο ησλ
ζσιήλσλ απφ ηα ηνηρία θαη ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ
εμαξηεκάησλ θαη ησλ ζπζθεπψλ. ην νξηδφληην ηκήκα ηνπ ζσιήλα θαηάζιηςεο θάζε
αληιίαο, εληφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ, πξν ηνπ ηνηρίνπ, απαηηείηαη μερσξηζηή θιάληδα.
 Σν ειαηνρπηνζηδεξφ πξνζαξκνζηηθφ θιάληδαο / θιαληδνδηκπψ (flange adapter) γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ παξνρνκέηξνπ

18 ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΡΟΖ ΣΤΠΟΤ ΜΠΑΛΛΑ
Γεληθά
Ζ βαιβίδα αλαθπθινθνξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε Βηνινγηθνχο Καζαξηζκνχο ραιηθφθηιηξα,
ακκφθηιηξα θαη γεληθά βηνινγηθά θίιηξα κε πιεξσηηθά πιηθά, φπνπ έρνπκε αλαθπθινθνξία
ηεο εθξνήο. Απνηειείηαη απφ ην θέιπθνο κε έλα κπαιόλη πνπ επηπιέεη εζσηεξηθά θαη ηελ
θεθαιή κε εμαξηήκαηα ζχλδεζεο. Ζ βαιβίδα ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηεο δεμακελήο
ηξνθνδνζίαο ηνπ βηνινγηθνχ θίιηξνπ θαη φηαλ ε ζηάζκε είλαη ρακειά ζηε δεμακελή, φια ηα
λεξά πνπ επηζηξέθνπλ απφ ην βηνινγηθφ θίιηξν πέθηνπλ κέζα ζηε δεμακελή, ελψ φηαλ ε
ζηάζκε αλέβεη ςειά, ην κπαιφλη θιείλεη ηε δίνδν πξνο ηα θάησ θαη αλαγθάδεη ηα λεξά λα
θχγνπλ νξηδφληηα πξνο ηε δεμακελή απνζήθεπζεο ηεο εθξνήο (ζαλ by-pass).
πληήξεζε
Ζ πδξαπιηθή απηή βαιβίδα δελ θαηαλαιψλεη θαζφινπ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη δελ ρξεηάδεηαη
θακηά ζπληήξεζε. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε ρξήζεο ρσξίο πξνβιήκαηα ηεο βαιβίδαο απηήο
είλαη ηα λεξά ή ιχκαηα πνπ αλαθπθινθνξνχλ λα κελ πεξηέρνπλ κεγάια αησξνχκελα ζηεξεά
θαη ιίπε (πξνεπεμεξγαζία ζε ζεπηηθή δεμακελή ή ζε ηζνδχλακε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία).
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Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά
Μεγέζε - δηαηνκέο εηζφδνπ – εμφδνπ: 4΄΄.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: PVC

19 Ζιεθηξνκαγλεηηθνί κεηξεηέο παξνρήο, ηύπνπ γξακκήο κε θιάληδεο
Οη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ, ηχπνπ γξακκήο κε θιάληδεο ψζηε
λα ηαηξηάδνπλ κε ην κέγεζνο ηνπ ζσιήλα θαη ηελ θιίκαθα ηεο παξνρήο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο
ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ν Νφκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. Δπίζεο νη
κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ρακειή θαηαλάισζε (low - energy design) κε
απηφκαηε κεδεληθή αληηζηάζκηζε (automatic zero compensation).
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ κεηξεηή ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζα
θπκαίλεηαη από 0,5m/s έσο 10,0m/s. Σν πξνδηαγεγξακκέλν εχξνο παξνρήο ζα κεηξηέηαη κε
αθξίβεηα, ηεο ηάμεο ηνπ ±0,20% ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο παξνρήο θαη φρη σο πνζνζηφ
επί ηεο πιήξνπο θιίκαθαο γηα ηαρχηεηεο ξνήο απφ 0,5m/s έσο 10,0m/s. Όπνπ ε
ππνινγηζκέλε δηάκεηξνο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ νλνκαζηηθή
δηάκεηξν ησλ αγσγψλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο ηαρχηεηεο ξνήο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηνιέο. Σν θφζηνο ησλ ζπζηνιψλ ζα
βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
Σν ζψκα - αηζζεηήξην ησλ παξνρνκέηξσλ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο θξεαηίσλ θαηάιιεισλ
δηαζηάζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία θαη ηα απαξαίηεηα επζχγξακκα
ηκήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ζηξσηήο ξνήο θαη αθξίβεηαο κεηξήζεσλ.
Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ζα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ, είηε επάλσ ζην ζψκα ηνπ
παξνρφκεηξνπ (compact installation) εληφο ηνπ θξεαηίνπ, είηε ζε απνκαθξπζκέλε ζέζε εληφο
πθηζηάκελνπ νηθήκαηνο ή εξκαξίνπ ηχπνπ πίιαξ κέγηζηεο απφζηαζεο κέρξη θαη 250 κέηξσλ
απφ ην ζψκα ηνπ παξνρφκεηξνπ (remote installation). ε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν
πξναλαθεξζέλησλ ηχπσλ εγθαηάζηαζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ζηεγαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη'
ειάρηζηνλ IP67. Ο κεηαηξνπέαο δελ ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζε ζθάκκα ή θξεάηην ην νπνίν
κπνξεί λα πιεκκπξήζεη , ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απηφ ην ελδερφκελν ηφηε ζα
πξνηηκάηαη ε απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα εληφο νηθίζθνπ ή
πίιαξ αλάινγσλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζψκα ηνπ
παξνρφκεηξνπ πνπ ζα παξακέλεη εγθαηεζηεκέλν κφλν ηνπ ζην θξεάηην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
βαζκφ πξνζηαζίαο IP68.
Γηα ηελ πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπζψκαηνο θαη ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ
δηπιήο ζσξάθηζεο έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ
κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 250m.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα
ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
(κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε
ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 50081-1, ΔΝ50082-2 πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηφηεηα.
Δίλαη επηζπκεηφ ηα ζηνηρεία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε φιεο ηηο πξν-ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή
(πρ. ηχπνο, θσδηθφο, δηαζηάζεηο ηνπ αηζζεηεξίνπ, ξπζκίζεηο ηνπ κεηαηξνπέα, παξάκεηξνη
βαζκνλφκεζεο θιπ.) λα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθή κλήκε. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
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κεηαηξνπέα ζα απαηηείηαη κφλν ε αληηθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ λένπ
ξχζκηζε ηνπ ή ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγνζηαζηαθψλ παξακέηξσλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην
γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηνπ αηζζεηήξα κεηαθέξνληαη απφ ηελ εηδηθή κλήκε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξψηεο εθθίλεζεο ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ EΔPROM ηνπ κεηαηξνπέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ
είλαη δπλαηή ε γξήγνξε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ, ρσξίο λα
είλαη απαξαίηεηνο ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηνπ. πλεπψο δε ζα απαηηείηαη ε παξνπζία
εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεηαηξνπέα παξά κφλν ε απνκάθξπλζε
ηνπ ραιαζκέλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπκβαηνχ θαηλνχξγηνπ.
Ο εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, δειαδή ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία
επηηφπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο δνθηκψλ ή ινγηζκηθφ.
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αηζζεηήξσλ (σκάησλ) (Sensor)
Σα ζψκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κεηξεηψλ ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν κέζσ θιαληδψλ
θαηάιιειεο δηάηξεζεο αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο πίεζε, πνπ ζα δηαζέηνπλ ζηα άθξα
ηνπο. Οη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ1092-1. Ζ
νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN ησλ αηζζεηήξσλ ζα είλαη 16bar ελψ ε πίεζε δνθηκήο ζα
είλαη 1,5×PN.
Σα πελία δηέγεξζεο ζα εθάπηνληαη εζσηεξηθά ζηελ επηθάλεηα επέλδπζεο ηνπ αηζζεηήξα
ρσξίο λα παξεκβάιεηε κεηαμχ απηψλ άιιν πιηθφ. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ αηζζεηήξα ζα
είλαη Hard Rubber, EPDM, NBR , PTFE ή παξφκνηνπ ηχπνπ, εγθεθξηκέλνπ γηα εθαξκνγή ζε
πφζηκν λεξφ. H θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο CE θαη βάζε ησλ δηαδηθαζηψλ
πηζηνπνίεζεο θαηά ISO-9001.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θιαληδψλ ζχλδεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη ραιχβδηλν ελψ
νιφθιεξν ην ζψκα ζα έρεη εμσηεξηθή επηθάιπςε αληηδηαβξσηηθήο επνμεηδηθήο βαθήο
ειάρηζηνπ πάρνπο 70κm.
Σν πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, Hastelloy 'C', ηηηάλην ή παξφκνην,
εγθεθξηκέλν γηα πφζηκν λεξφ θαη θαηάιιειν γηα ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ 2mg/L εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη ΗΡ 67 κε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε ΗΡ 68
φηαλ πξνβιέπεηαη ε απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε ηνπ απφ ην κεηαηξνπέα ζήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, o βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ αηζζεηήξσλ, φηαλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
κεηαηξνπέα επί ησλ αηζζεηεξίσλ (compact installation) ζα είλαη ΗΡ 67 θαηά ΔΝ60529
ειεγκέλα θάησ απφ ζηήιε χδαηνο 1 κέηξνπ γηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο. ε πεξίπησζε
απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηήξα απφ ην κεηαηξνπέα ζήκαηνο Θα ππάξρεη
δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηήξα απφ IP67 ζε ΗΡ68, ειεγκέλε
θάησ απφ ζηήιε χδαηνο 10 κέηξσλ γηα απεξηφξηζην ρξφλν θαηά ΔΝ6052972.
Ζιεθηξνληθόο Μεηαηξνπέαο (Converter)
Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεηαηξνπέαο ζπλερνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
εληάζζεηαη εχθνια ζε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλδέζεσλ.
Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη μερσξηζηή έλδεημε γηα ηελ αλαγγειία ζθαικάησλ φηαλ απηά
αληρλεχνληαη απφ ηα απηνδηαγλσζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα.
Οη κεηαηξνπείο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν
θαηεπζχλζεηο θαη ζα δηαζέηνπλ κία αλαινγηθή έμνδν θαη ςεθηαθή επαθή ε νπνία ζα κπνξεί λα
πξνγξακκαηηζζεί γηα ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο "θαηεχζπλζε ξνήο" (forward-reverse)
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πξνο άιια ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ. Κάζε κεηαηξνπέαο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε θσηηδφκελε
γξαθηθή νζφλε ηθαλψλ γξακκψλ θαη πιεθηξνιφγην. Ζ νζφλε ζα απεηθνλίδεη πάληα ηελ
ηξέρνπζα παξνρή ζε m3/h ή l/s ή ηε ζπλνιηθή ξνή, ελψ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα
κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε δίλνληαο
πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα (π.ρ. ξπζκίζεηο νξγάλνπ, ζθάικα κεηξεηή).
ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ν κεηαηξνπέαο ζα απεηθνλίδεη ηνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ κε
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη εη δπλαηφλ επαλάγλσζηεο πξνηάζεηο γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Δπίζεο
ζα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξφζβαζεο κέζσ θσδηθνχ αζθαιείαο γηα λα απνηξέπεηαη ε κε
εμνπζηνδνηεκέλε αιιαγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ.
Ζ νζφλε ζα παξέρεη σο ειάρηζην ηα αθφινπζα:
 Δκθάληζε ζηηγκηαίαο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο)
 Δκθάληζε αζξνηζηηθήο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο)
 Πιεξνθνξίεο δηάγλσζεο
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα είλαη:
 Αθξίβεηα (κεηαηξνπέα & αηζζεηεξίνπ: ±0,20% επί ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο
παξνρήο ή θαιχηεξε
 Πξνζαξκνγή: Απνκαθξπζκέλε ή επί ηνπ αηζζεηήξα
 Πεξίβιεκα: IP67 (ειάρηζηε πξνζηαζία) κε ηνπηθή νζφλε θαη πιεθηξνιφγην
 Αξηζκφο αλαινγηθψλ εμφδσλ: 1 αλαινγηθή έμνδνο 0/4...20mΑ
 Αξηζκφο ςεθηαθψλ εμφδσλ: 1 ςεθηαθή έμνδνο γηα κέηξεζε φγθνπ
 Γαιβαληθή απνκφλσζε: ε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο
 Σξνθνδνζία: 230 V AC +/- 10%, 50-60Hz, ή 12-30V DC
Δπίζεο ν ειεθηξνληθφο κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ:
Θα κπνξεί λα δερζεί θάξηα επηθνηλσλίαο (Plugin module) πνπ λα θαζηζηά δπλαηή ηελ
επηθνηλσλία ηνπ κε άιιεο ζπζθεπέο κέζσ πξσηνθφιινπ (bus) φπσο PROFIBUS-DP,
MODBUS, CANopen ή Device Net ή λα αθηρζεί απφ ην εξγνζηάζην κε ελζσκαησκέλε απηή
ηελ δπλαηφηεηα.
Δπηζπκεηή ε ζεηξηαθή επηθνηλσλία κέζσ πξσηνθφιινπ HART. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε δνζνκέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ.
Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηε ξνή.
Θα ζπγθξαηεί ηα ζήκαηα εμφδνπ γηα ξπζκηδφκελν ρξφλν.
Θα δηαζέηεη αζξνηζηέο (totalizers) γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απνκλεκφλεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ
φγθνπ ηνπ λεξνχ ζε δπν θαηεπζχλζεηο.
Θα παξέρεη πιήξε ιεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο ζθαικάησλ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεηαηξνπέα ζα γίλεηαη απφ ην ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγηφ ηνπ ή
απφ εμσηεξηθφ πιεθηξνιφγην κε δπλαηφηεηα αιιαγήο παξακέηξσλ.
Οη κεηξεηέο εθφζνλ ηνπνζεηεζνχλ εθηφο θηηξίνπ ζα δηαζέηνπλ πςειή αληηθεξαπληθή
πξνζηαζία κε νδεγφ ππεξηάζεσλ (overvoltage arrester).
Καηαζθεπαζηήο
Βεβαίσζε φηη ν θαηαζθεπαζηήο δηαζέηεη εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο
(wet calibration rigs) δηαπηζηεπκέλα θαηά EN 45001/ΔΝ 17025.
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Βαζκνλόκεζε
Οη δνθηκέο βαζκνλφκεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα γίλνπλ κε ηα πξφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη
ζα πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ 3 ζεκεία αχμεζεο θαη κείσζεο, εθηφο εάλ νξηζζεί
δηαθνξεηηθά. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηεζεί ε ζχγθξηζε κε άιινπο κεηξεηέο γηα ιφγνπο
αλίρλεπζεο δηαξξνψλ, ηφηε κπνξεί λα απαηηεζεί επηπξφζζεηε βαζκνλφκεζε, (πρ. 8 ζεκεία).
Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη επαιεζεχζηκε, ρσξίο
ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ κεηξεηή απφ ηνλ αγσγφ θαη κε ηελ ειάρηζηε ελφριεζε. Οη
ειεθηξνκαγλεηηθνί κεηξεηέο παξνρήο ζα έρνπλ απαξαίηεηα ηε δπλαηφηεηα, κέζσ θαηάιιεινπ
εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ (verificator), γηα έιεγρν ελφο αξηζκνχ παξακέηξσλ ρσξίο λα
απνκαθξπλζνχλ απφ ην δίθηπν. Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο
κφλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ κεηξεηή θαη ησλ θαισδηψζεψλ ηνπ, ηνλ
έιεγρν ησλ καγλεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αηζζεηεξίνπ, ηνλ έιεγρν ηνπ θέξδνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ
κεηαηξνπέα θαζψο θαη ηε γξακκηθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ξχζκηζε ηνπ κεδελφο. Δπίζεο
ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εμφδσλ ηνπ κεηξεηή
παξνρήο.
Γηαγλσζηηθά
Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα εθηειεί απηφκαηα απηνδηαγλσζηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη
ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ παξνπζία κίαο θαηάζηαζεο ζθάικαηνο ζα
πξνθαιεί ηελ ιεηηνπξγία αλαθνίλσζεο ηνπ ζθάικαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ζα είλαη αζθαιήο απφ
ζθάικα κε ηελ επαθή θιεηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλνηρηή ζε
πεξίπησζε ζθάικαηνο ή δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο. Δπηηξέπεηαη ελαιιαθηηθά ε ρξήζε ηεο
αλαινγηθήο εμφδνπ σο έλδεημε ζθάικαηνο κε ηελ νδήγεζε ηεο εθηφο νξίσλ (π.ρ. 22mA).
Σα δηαγλσζηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο ηνπ
εμνπιηζκνχ, αλίρλεπζε θαισδίνπ αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, εθηφο θιίκαθαο,
ιαλζαζκέλνη παξάκεηξνη θιπ.
Πξνδηαγξαθέο Δγθαηάζηαζεο Αηζζεηήξα (ώκαηνο)
Οη αηζζεηήξεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζέζεηο φπνπ δελ ζα επηδξνχλ έληνλα αμνληθά θνξηία.
Όηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη ζπκπαγήο (compact) θαη γίλεηαη ζε ππαίζξην ρψξν ή ζε ππφγεην
θξεάηην πνπ δελ θηλδπλεχεη λα πιεκκπξίζεη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη IP67.
Όηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη απνκαθξπζκέλε (remote) θαη ππάξρεη θίλδπλνο πιεκκχξαο, ε
πξνζηαζία ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη IP68 θαη ν κεηαηξνπέαο ζα εγθαηαζηαζεί απνκαθξπζκέλα
ζε αζθαιή απφ πιεκκχξα ζέζε κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 65.
Ζ ππνινγηδφκελε απψιεηα πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ θάζε κείσζε ηνπ αγσγνχ / αηζζεηήξα
κε ηε ρξήζε ζπζηνιψλ ζα ηεθκεξηψλεηαη.
Όπνπ εγθαζίζηαηαη αηζζεηήξαο ζε αγσγνχο κε θαζνδηθή πξνζηαζία, ε εγθαηάζηαζε ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Μέζνδνο Δγθαηάζηαζεο
Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα εγθαηαζηαζεί κε ηξφπν θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είηε
ίζνδηακεηξηθά κε ηνλ αγσγφ ζχλδεζεο είηε κε ηε ρξήζε ζπζηνιψλ. Ζ κείσζε ηεο δηακέηξνπ
ησλ αγσγψλ κέρξη ηνλ αηζζεηήξα ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηκήκαηα ζπζηνιψλ κε γσλία
πξνζβνιήο φρη κεγαιχηεξε απφ 7,5.
Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πξνζαξκνζηηθφ θιάληδαο /
θιαληδνδηκπψ (flange adapter) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αθαίξεζε ηνπ αηζζεηήξα
απφ ην δίθηπν ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ εμάξκσζε. ηελ πεξίπησζε ππφγεηνπ θξεαηίνπ
κεηξεηή παξνρήο, ην πξνζαξκνζηηθφ θιάληδαο πξέπεη λα είλαη κέζα ζηα φξηα ηνπ θξεαηίνπ.
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Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θιάληδαο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζηε θιάληδα αλάληε ή/θαη
θαηάληε ηνπ κεηξεηή. Σα πξνζαξκνζηηθά θιάληδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ
ρπηνζίδεξν θαη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε επνμεηδηθή
βαθή ειάρηζηνπ πάρνπο 150κm. Σν εχξνο εθαξκνγήο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ επί ηεο
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ ζα είλαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ, ψζηε λα
ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξνζαξκνζηηθφ αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν αγσγνχ αλεμάξηεηα απφ ην
πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ. Γειαδή γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν αγσγνχ πρ. DN 100 ζα
ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξνζαξκνζηηθφ γηα φια ηα πιηθά ησλ αγσγψλ κε ηελ απηή νλνκαζηηθή
δηάκεηξν PE, PVC, Υάιπβαο, A/C, Υπηνζίδεξνο, Διαηφο Υπηνζίδεξνο, θιπ. Δπηπξφζζεηα ηα
εηδηθά απηά ηεκάρηα ζα θέξνπλ εζσηεξηθά αγθπξσηηθά ειάζκαηα ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηελ
αγθχξσζε ηνπο επί ησλ αγσγψλ ρσξίο επηπξφζζεηε ζπγθξάηεζε. Ζ ζηεγαλφηεηα ζα
εμαζθαιίδεηαη γηα πίεζε κέρξη θαη 16bar θαη ζα επηηπγράλεηαη κε απιή ζχζθημε ησλ θνριηψλ
πνπ ζα θέξνπλ ηα πξνζαξκνζηηθά ζηελ θεθαιή ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ κε
απηφλνκε αγθχξσζε ρσξίο επηπξφζζεηε ζπγθξάηεζε επηηξέπεηαη γηα αγσγνχο κέρξη DN300.
Γηα ηελ επίηεπμε αθξηβνχο κέηξεζεο ηεο παξνρήο, ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ ζα
θαζνξηζζεί επαθξηβψο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.. Ο κεηξεηήο ζα εγθαηαζηαζεί έηζη ψζηε ε
ξνή αλάληε λα έρεη έλα ζπκκεηξηθφ πξνθίι ηαρχηεηαο, λα κελ έρεη ζηξνβηιηζκνχο θαη λα κελ
είλαη παιιφκελε. Ο κεηξεηήο ζα είλαη πάληα πιήξεο θαη ππφ πίεζε.
Αλάληε θαη θαηάληε ηνπ κεηξεηή, κεηαμχ ηνπ κεηξεηή θαη ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ
πξνθαινχλ ζηξνβηιηζκνχο, ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα απαξαίηεηα κήθε επζχγξακκσλ ηκεκάησλ
αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα θαηάιιεια Δπξσπατθά πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ησλ κεηξεηψλ.
Ο κεηξεηήο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζε φπνπ είλαη πηζαλή ε είζνδνο αέξα ζηνλ
αγσγφ.
Ζ δηάηαμε εγθαηάζηαζεο ηνπ κεηξεηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο έηζη
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή θαη ν έιεγρνο ηεο κεδεληθήο παξνρήο. Γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αθαίξεζεο ηνπ κεηξεηή, ε δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ έλα πξνζαξκνζηηθφ θιάληδαο ζε επζχγξακκν ηκήκα.
ηελ πεξίπησζε αλάγθεο εγθαηάζηαζεο δηθιίδαο (πνιιψλ ζέζεσλ ή ON / OFF αλάληε ηνπ
κεηξεηή), ε απαίηεζε γηα ξνή κε ζπκκεηξηθφ πξνθίι ηαρχηεηαο θαη ρσξίο ζηξνβηιηζκνχο ζα
ηζρχεη γηα φιν ην εχξνο ησλ ζέζεσλ ηεο δηθιίδαο.

20 Γηθιίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο
(πκπιεξσκαηηθά: Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο–ειαζηηθήο έκθξαμεο ΔΣΔΠ 08-0607-02)
Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά δηθιίδεο ζχξηνπ κε ειαζηηθή έκθξαμε.
Σν ζψκα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ δηθιίδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
(DUCTILE IRON) θαη κεηά ηελ ρχηεπζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο
ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ.
Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε.
Σν ζψκα ησλ δηθιίδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα έρεη θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαηά SAE2 θαη
θαηφπηλ ζα έρνπλ βαθηεί εμσηεξηθψο κε 2 ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο
αληνρήο, επνμεηδηθή βαθή, πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ 250 κm. Δζσηεξηθψο ην
ζπλνιηθφ πάρνο ηεο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250κm.
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Οη δηθιίδεο ζα πξέπεη λα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη κε δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο φηαλ
ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο
βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο .
Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη
επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο αληνρήο EPDM, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ειαζηηθή έκθξαμε.
Ο άμνλαο ρεηξηζκνχ ησλ δηθιίδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ Αλνμείδσην ράιπβα κε
πξνζζήθε 13% πεξίπνπ ρξψκην.
Σν πεξηθφριην ιεηηνπξγίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν θαη ηα παξεκβχζκαηα
ζηεγάλνζεο ζα είλαη απφ EPDM.
Σν ζψκα ησλ δηθιίδσλ ζα πξέπεη λα έρεη ελδείμεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN, ηελ πίεζε
PN, έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζήκα ή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Οη δηθιίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε
ελδερφκελεο επηζθεπήο ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπο λα κελ απαηηείηαη απνζχλδεζε απφ ηελ
ζσιήλσζε θαη λα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπο, ζχξηεο, βάθηξν,
θ.ι.π.
Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ δαθηπιίσλ Ο-ring κεηαμχ ζηειέρνπο θαη πεξηθνριίνπ ιεηηνπξγίαο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ππφ πίεζε φηαλ ε δηθιίδα είλαη εληειψο αλνηθηή.
Οη δηθιίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηέιεπζε ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή
δηάζηαζε, λα είλαη πιήξσο ζηεγαλέο θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη κε επθνιία .
Οη δηθιίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα πξέπεη ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηά
ISO 9001.
Κάζε εμεξρφκελε δηθιίδα ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα ειέγρεηε απφ ηελ κνλάδα δνθηκψλ ηνπ
εξγνζηαζίνπ κε έγγξαθε πηζηνπνίεζε.
Πξνδηαγξαθέο Γνθηκψλ πίεζεο: ISO 5208 – DIN 3230 part 3 – NFE 29-311
 ψκαηνο : 1,5 x PN (24bar)
 Φιαληδψλ: 1,1 x PN (18bar)
21 ΣΔΜΑΥΗΑ ΔΞΑΡΜΩΖ
α) Γίπια ζε θάζε δηθιείδα, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα, ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά ηεκάρηα
εμάξκνζεο, κε ηα νπνία ζα είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ
δηθιείδσλ, ρσξίο λα πεηξαρζεί ν ζσιήλαο ή λα θαηαζηξαθνχλ ηα παξεκβάζκαηα.
β) Σα ηεκάρηα εμάξκνζεο ζα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο
κε ηηο αληίζηνηρεο δηθιείδεο.
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γ) Θα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπγθνιιεηά
ραιπβδνειιάζκαηα SΣ 37 θαηά DIN 17100, ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα
αμνληθήο κεηαθίλεζεο ηνπ ελφο πξνο ην άιιν, κε απμνκείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ
ηεκαρίνπ θαηά 2 έσο 3 εθαηνζηά.
δ) Ζ ζηεγάλσζε κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ ζα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ειαζηηθφ
δαθηχιην πνπ ζα ζθίγγεηαη απφ κία θηλεηή θιάληδα. Ζ ζχλδεζε απηψλ ησλ ηκεκάησλ ζα
εμαζθαιίδεηαη κε γαιβαληζκέλνπο θνριίεο πνπ ζα επεθηείλνληαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηεκαρίνπ
θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα απφ ηηο δχν πιεπξέο.
ε) Σν ηεκάρην εμάξκνζεο ζα δνθηκαζηνχλ ζε ζηεγαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξά ηεο
πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Θα έρνπλ θιάληδεο ηππνπνηεκέλεο θαηά DIN 2501 γηα ηελ ζχλδεζε κε ηηο
δηθιείδεο θαη ηνλ ζσιήλα. Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζα είλαη βακκέλα κε ζηξψζε ηζρπξήο
αληηνμεηδσηηθήο βαθήο.

22 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ
Μεηαιιηθή δεμακελή ύδξεπζεο ρσξεηηθόηεηαο 150m3
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά
Αθνξά πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκελεο κεηαιιηθήο θπιηλδξηθήο
δεμακελήο χδξεπζεο βαξέσο ηχπνπ. Όινη νη φξνη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη
απαξαίηεην λα πιεξνχληαη.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιχνληαη ζηα θαησηέξσ επηκέξνπο άξζξα αθνξνχλ ηα
ειάρηζηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί
αληηθεηκεληθά θαη κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ρξήζε. Ζ Τπεξεζία γηα ηελ ζχληαμε
ηεο παξνχζεο Σερληθήο Μειέηεο / Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ έιαβε ππφςε ηεο ηηο πιένλ
ζχγρξνλεο θαη επξέσο εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο σο επίζεο θαη ηα πιένλ
ζχγρξνλα πιηθά.
Ζ δεμακελή ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλνκήο ησλ θνξηίσλ αιιά
θαη γηα απνθπγή ειεθηξνζπγγνιεηψλ γσληψλ. Θα έρεη θπιηλδξηθφ ζρήκα, ζηεγαλή ζθεπή θαη
ζην εζσηεξηθφ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκνπιαζηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
ζηεγαλνπνίεζεο. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαησηέξσ. Σα έμνδα κεηαθνξάο –
εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Ζ κέζνδνο θαηαζθεπήο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα Μειέηε/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ηεο ππεξεζίαο είλαη απιή, ζπλήζεο, εθαξκνζκέλε θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ζπκκεηέρνληα λα ηελ αθνινπζήζεη θαη πινπνηήζεη επθφισο.
Ζ εθαξκνγή πιηθψλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε,
παξέρεη ρακειφ θφζηνο, αμηφπηζηεο θαηαζθεπέο, καθξνρξφληεο εγγπήζεηο θαη καθξφ ρξφλν
δσήο.
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Μέζνδνο Καηαζθεπήο
Ζ δεμακελή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλαξκνινγνχκελα κεηαιιηθά ειάζκαηα,
κεηαιιηθή ζθεπή θαη ζεξκνπιαζηηθέο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο. Ζ θαηαζθεπή /
ζπλαξκνιφγεζε ζα γίλεη ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο. Ζ παξνχζα πξνηεηλφκελε κέζνδνο
θαηαζθεπήο είλαη ε πην ζχγρξνλε ηερλνινγηθή κέζνδνο, ε νπνία παξέρεη πιήξε πξνζηαζία
απφ ηελ δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη
καθξνρξφληεο εγγπήζεηο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. ε επίπεδν θαη νξηδνληησκέλν έδαθνο ζα
θαηαζθεπαζηεί βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 0.20m θαη δηακέηξνπ 2,00
κεγαιχηεξε ηεο δηακέηξνπ ηεο δεμακελήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηήο.

Πιεπξηθό πιαίζην
Σν εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δεμακελήο ζα απαξηίδεηαη απφ επίπεδα κεηαιιηθά ειάζκαηα πάρνπο
2.50 mm θαη’ ειάρηζηνλ θαη απαξαηηήησο κε επηςεπδαξγχξσζε ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο
Ε400 βάζεη ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 1461. Σφζν ην δεηνχκελν ειάρηζην πάρνο ησλ
ειαζκάησλ φζν θαη ε δεηνχκελε ειάρηζηε επηςεπδαξγχξσζε απηψλ απαηηνχληαη κε ζθνπφ
ηελ απμεκέλε αληνρή έλαληη ηεο δηάβξσζεο/ νμείδσζεο πνπ ππφθεηληαη ηα ειάζκαηα
εθηηζέκελα ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δεμακελή ζα εγθαηαζηαζεί ζε
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ν καθξφο ρξφλνο δσήο νη αλσηέξσ απαηηήζεηο είλαη αλαγθαίεο θαη
επηβεβιεκέλεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ ειαζκάησλ (δηακφξθσζε, θνπή, δηάηξεζε) ζα γίλεη
απαξαηηήησο πξηλ ηελ επεμεξγαζία ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο. Σα ειάζκαηα ζα ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο απνθιεηζηηθά κε θνριίεο, θαη νπδεκία ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα ιακβάλεη ρψξα
ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο.
Δζσηεξηθό Μέξνο
Σν εζσηεξηθφ απνηειείηαη απφ ηα θάησζη :
Α. Τπόζηξσκα γεσπθάζκαηνο
ην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο, ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα ηνπνζεηεζεί κε πθαληφ
γεσχθαζκα ειάρηζηνπ βάξνπο 270gr/m2, απνθιείνληαο ηελ άκεζε επαθή ησλ κεκβξαλψλ
ζηεγαλνπνίεζεο κε ηα πιηθά ηνπ ππζκέλα θαη ηηο εζσηεξηθέο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηνπ
θειχθνπο. Δπίζεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ππνζηξψκαηνο ζα νκαινπνηείηαη θάζε εζσηεξηθή
επηθάλεηα.
Β. Θεξκνπιαζηηθέο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο
Με ζθνπφ ηελ απφιπηε θαη εγγπεκέλε ζηεγαλνπνίεζε, ηελ κε επαθή ηνπ λεξνχ κε θακία
κεηαιιηθή επηθάλεηα, ην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο δεμακελήο ζα θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ κε
ζεξκνπιαζηηθέο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ γηα απνζήθεπζε
πφζηκνπ λεξνχ. Κακία κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ πιεπξηθνχ πιαηζίνπ ηεο δεμακελήο δελ ζα
έξρεηαη ζε επαθή κε ην απνζεθεπκέλν πφζηκν λεξφ.
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κεκβξάλε ζα είλαη απφ PVC θαη νπιηζκέλε ζην ελδηάκεζν εζσηεξηθφ
κε πιέγκα ηλψλ πάινπ ή πνιπεζηέξα γηα κεγηζηνπνίεζε αληνρψλ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,20.
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Ζ κεκβξάλε ζα έρεη πηζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα επαθή κε πφζηκν
λεξφ θαη ζχκθσλα κε επξσπατθέο νδεγίεο.
θεπή
Ζ ζθεπή πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα έρεη ηθαλή θιίζε γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Θα είλαη
ζηεγαλή κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ εηζξνή αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη
λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο. Απνηειείηαη απφ ζθειεηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ
αινπκίλην ή άιιν ηζνδχλακν κε δηαβξψκελν πιηθφ, θαη θπξίσο ζθέπαζηξν απφ επίπεδα
ειάζκαηα ράιπβα κε επηθάιπςε αινπκηλίνπ ή θαη καγλεζίνπ ή άιιν ηζνδχλακν κε
δηαβξψκελν πιηθφ. Ακθφηεξα ηα πιηθά ηνπ ζθειεηνχ ηεο ζθεπήο θαη ηνπ θαιχκκαηνο ηεο
ζθεπήο είλαη κε δηαβξψκελα πξνθεηκέλνπ λα κελ επηκνιχλνπλ ην πεξηερφκελν λεξφ κέζσ
πγξνπνηήζεσλ / πδξαηκψλ. Γελ επηηξέπεηαη ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο ηνπ
λεξνχ (θπξίσο δεμακελή θαη ζθεπή) ζεξκνγαιβαληζκέλν κέηαιιν κε επηθάιπςε
ςεπδαξγχξνπ.

Λνηπόο Δμνπιηζκόο
Θα πεξηιακβάλνληαη ζηφκηα εηζφδνπ, εμφδνπ θαη ππεξρείιηζεο ζε αξηζκφ θαη δηαηνκέο
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ ζηνκίσλ ζα είλαη
βάζεη ηνπ πξνηχπνπ DIN2576. Δπηπιένλ, ζηελ ζθεπή ζα ππάξρεη αλζξσπνζπξίδα
επίζθεςεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο.
Απαηηήζεηο πξνζθνξάο
Πξηλ ην ζηάδην θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα θαησηέξσ
πηζηνπνηεηηθά θαη κειέηεο : ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο δεμακελήο, ζρέδηα, πηζηνπνηεηηθφ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ, απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ δεμακελψλ (κε πξνζθφκηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο δεκνζίνπ
ηνκέα πνπ αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 έξγα / πξνκήζεηεο δεμακελψλ φκνηαο ρξήζεο θαη
ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο απφ ηελ αηηνχκελε, κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δεμακελήο βάζεη Δπξσθψδηθα, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δέθα
εηψλ, ηερληθφ θπιιάδην θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεκβξάλεο
ζηεγαλνπνίεζεο πεξί θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ, βεβαίσζε ηνπ νίθνπ
γαιβαλίζκαηνο ησλ ειαζκάησλ ηνπ πιεπξηθνχ πιαηζίνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζα
αθνινπζεζεί ην πξφηππν θαη ην πνζνζηφ ηνπ γαιβαλίζκαηνο πνπ απαηηείηαη θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά / ηερληθά θπιιάδηα ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε δεμακελή. ε
πεξίπησζε πνπ ε δεμακελή δελ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ αιιά γίλεη κε
ππεξγνιαβία νη αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εθηφο ησλ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ
5% επί ηεο ηηκνινγεζείζαο αμίαο ηεο δεμακελήο (εθδνζείζα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
απεπζπλφκελε ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ) θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο δεμακελήο.
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ο αλάδνρνο ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή ελσξίηεξα αλ ην
δεηήζεη ε Τπεξεζία) ζα ζπληάμεη θαη ζα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ κίαο
εβδνκάδαο, δειαδή 5 εξγαζίκσλ εκεξψλ κε 3 ψξεο ην πνιχ εκεξεζίσο, ζε σξάξην ηεο
ειεχζεξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο (πξσί - απφγεπκα ή άββαην πξσί). Ζ εθπαίδεπζε ζα
αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνπ θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο - ζπληήξεζεο.
Ζ εθπαίδεπζε ζα επαλαιεθζεί θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ
ηνλ αλάδνρν.
Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληεξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ρεηξηζηηθή εθπαίδεπζε, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε,
ζπκπησκαηνινγία θαη άξζε βιαβψλ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ησλ ζπζθεπψλ ζηηο νπνίεο
εθηειείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ππφ πξνκήζεηα φξγαλα δνθηκψλ / κεηξήζεσλ θαη αληαιιαθηηθά,
γηα ην θπξίσο ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο.
Σν ζχλνιν ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο ζα παξαθνινπζήζεη θαη έλαο εθπξφζσπνο
κεραληθφο ηεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαιάβεη ζηελ ζπλέρεηα ζαλ ππεχζπλνο επηθεθαιήο
ηερληθφο ηεο εγθαηαζηάζεσο.
ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη:
Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθή δηάξθεηα.
Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (εξγνδεγνί - ππνκεραληθνί - κεραληθνί) πνπ
απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ.
Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα.
Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (πξαθηηθή).
Άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ζηελ ππεξεζία έθζεζε κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ
ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο εθπαίδεπζεο, ηηο επηδφζεηο ησλ
εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ.
Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηγξαθεί ε εθπαηδεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (εκπεηξία,
επνπηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθά κνληέια θ.ιπ..) έηζη ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ γηα
πινπνίεζε ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο.
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