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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Γενικά 
 
Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες, όπως περιγράφονται στην συγκεκριμένη μελέτη, για την  
ενίσχυση – επισκευή του υφιστάμενου συγκροτήματος κτιρίων της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής,  η 
οποία  βρίσκεται στην θέση Παρθενώνας, στο Καστέλι Κισάμου. 
   Το μοναστήρι αυτό ήταν αποτέλεσμα της συμβολής ανώνυμων τεχνιτών της εποχής και η 
κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1910.  
   Το δομημένο τμήμα καλύπτει έναν χώρο 1.226,17 τ.μ. (σε γήπεδο 6.892,89 τ.μ.), ο οποίος 
μοιράζεται σε ένα κεντρικό υπέργειο περίκλειστο, ορθοκανονικού σχήματος, περίγραμμα με αυλή 
στο εσωτερικό του, σε έναν ναό στο κέντρο του και σε ορισμένα μικρά παραλληλόγραμμα κτίσματα 
άναρχα δομημένα στο χώρο του γηπέδου. 
Τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η εκπόνηση της σχετικής Μελέτης είναι: 
 
• Οι προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974 για την εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων. 
• Η Αρχιτεκτονική και η Στατική Μελέτη. 

 

  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα τα υλικά, μηχανήματα, όργανα, εξαρτήματα και  συσκευές που θα ενσωματωθούν και 
χρησιμοποιηθούν στο έργο θα  πρέπει να προέρχονται από οίκους κατασκευής πιστοποιημένους με 
τα διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας και η παραγωγική διαδικασία του οίκου κατασκευής 
να ακολουθεί το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο που αναφέρουν οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε καμία παραγγελία οποιουδήποτε υλικού ή μηχανήματος αν δεν 
υποβάλει προηγουμένως στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πληροφορίες για τον οίκο κατασκευής κλπ του προσφερόμενου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γραπτή κατοχύρωση των αποδόσεων των προσφερομένων 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 
Για την παραγωγή των υλικών, μηχανημάτων, οργάνων, εξαρτημάτων και συσκευών, την 
εγκατάσταση των, τις δοκιμές των και τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των, θα ισχύσουν οι 
επίσημες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που 
έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα με ΚΥΑ (όπως κατά περίπτωση έχουν ονομασθεί), των οποίων η 
εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις δημόσιες συμβάσεις και οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές 
και οι οποίες σε περίπτωση ελλείψεων θα συμπληρώνονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, DIN, 
VDE, VDI, BS κλπ. και τις επίσημες προδιαγραφές- κανονισμούς (π.χ. Υπουργείων, ΔΕΗ κλπ.).  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες 
από την ανακήρυξή του τα εξής: 
 
- Πλήρη μελέτη εφαρμογής και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού τον οποίο θα 
εγκαταστήσει. Συγκεκριμένα θα υποβληθούν όλα τα στοιχεία γιά τα υλικά που θα τοποθετηθούν, 
όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τομών με τα παραπάνω υλικά. Επίσης θα γίνουν προτάσεις 
για τυχόν τροποποίηση λεπτομεριών των σχεδίων της μελέτης (π.χ. ανοίγματα τοίχων και δαπέδων, 
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βάσεις έδρασης μηχανημάτων κλπ.) όπως και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων αυτών, ώστε τα 
οικοδομικά στοιχεία να προσαρμοστούν στις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στα 
σχέδια της μελέτης δεν επιτρέπεται καμμιά αλλαγή χωρίς την παραπάνω διαδικασία. 
 
- Χρονικό διάγραμμα στο οποίο καθορίζεται, στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου περαίωσης των 
έργων, ο επί μέρους χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης για καθένα από τα βασικά μέρη 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Ένα μήνα πριν από την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα 
οριστικά σχέδια όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εργων. 
 
Μέσα σε ένα μήνα από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει: 
 
- Τίς οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, με βάση την οριστική διαμόρφωση των 
εγκαταστάσεων. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού, θα εκτελεστεί μέ βάση τις λεπτομέρειες και τις σαφείς 
οδηγίες των τεχνικών προδιαγραφών και των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις 
οδηγίες απαιτηθεί η αποστολή ειδικού τεχνικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αμοιβή αυτού, 
όπως και όλες οι δαπάνες κίνησης, διανομής κλπ., θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος 
δεν θα δικαιούται από αυτό το λόγο καμμία πρόσθετη αποζημίωση. 
Οι εργασίες εγκατάστασης του μηχανικού εξοπλισμού θα εκτελεστούν από την αρχή μέχρι το τέλος 
υπό την διεύθυνση διπλωματούχου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος πρέπει να 
έχει πείρα σε κατασκευές παρομοίων έργων, ο οποίος θα δηλωθεί από τον ανάδοχο πριν από την 
έναρξη των εργασιών. 
 
Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων μαζί με τα 
απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία που θα καθιστά έτοιμο προς 
λειτουργία τον εξοπλισμό, θεωρείται οτι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της προσφοράς, 
έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στο Τιμολόγιο. 
 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

 Γενικά  
Χωρίς ποιοτικό έλεγχο και εργοστασιακές και εργοταξιακές δοκιμές καμία εργασία δεν μπορεί να 
παραληφθεί και να πιστοποιηθεί. 
Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
διακρίνονται σε τρία στάδια: 
 
- Δοκιμές στο εργοστάσιο (εργοστασιακές) του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της 
έγκρισης του Εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές θα γίνονται πρίν από την άφιξη των μονάδων επί τόπου 
των έργων.  
- Δοκιμές επί τόπου των έργων (εργοταξιακές) που θα εκτελούνται σε όλες τις εγκαταστημένες 
μονάδες και που θα αποτελούν τις δοκιμές τις προσωρινής παραλαβής. 
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- Δοκιμές οριστικής παραλαβής που θα εκτελούνται σ' όλη την εγκατάσταση μετά την πάροδο του 
οριζόμενου χρόνου εγγύησης, αν ζητηθεί αυτό αιτιολογημένως από την Υπηρεσία, δηλαδή εφ’ όσον 
η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης δημιουργεί αμφιβολίες για την ποιότητά της και 
επιβάλλονται νέοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τα υλικά ή μηχανήματα έχουν ελαττώματα και να 
επιλεχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
–  Δοκιμές επιπρόσθετες (σε αριθμό) των προδιαγραφομένων ή και πέραν των 
προδιαγραφομένων, σύμφωνα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, τις οποίες μπορεί να 
ζητήσει, αιτιολογημένως, οποτεδήποτε, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εκτέλεση ή μη, μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 
όρους της συμβάσεως, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό και τα 
ανάλογα όργανα και διατάξεις μετρήσεως για την εκτέλεσή τους. 
 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές. 
 
Αν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή ελαττωματική 
κατασκευή ή φθορά μιάς μονάδας ή ενός εξαρτήματος ή αν γιά οποιοδήποτε λόγο η δοκιμή δεν 
κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως στην 
άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής. 
 
Μετά την άρση αυτή, η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 
 
 

 Δοκιμές στο εργοστάσιο 
Οι δοκιμές αυτές, αποτελούν τον ποιοτικό έλεγχο στο οίκο κατασκευής και θα γίνουν στο 
εργοστάσιο κατασκευής των αντιστοίχων μονάδων.  
 
Σκοπός των δοκιμών και των ελέγχων, είναι να διαπιστωθεί οτι κάθε έτοιμη μονάδα είναι απόλυτα 
κατάλληλη γιά την σκοπούμενη χρήση και σύμφωνη με τις Τεχνικές και Συμβατικές Προδιαγραφές 
και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της. 
Ο Ανάδοχος πρέπει, κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παράσχει όλες τις 
απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθειες, όπως και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, προσωπικό, όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου, τα 
οποία θα απαιτηθούν γιά την ανεμπόδιστη, ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να 
παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 
 
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών που γίνονται στο εργοστάσιο ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται δε στις τιμές της προσφοράς του, έστω κι αν αυτό δεν 
αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο. 
 
Διευκρινίζεται, οτι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών των μονάδων στο εργοστάσιο δεν 
προδικάζουν την παραλαβή της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις μονάδες αυτές. Η παραλαβή θα 
γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων οι οποίες θα γίνουν ως κατωτέρω: 
 

 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 
 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής αποτελούν τον προβλεπόμενο ποιοτικό έλεγχο στο εργοτάξιο. 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εργοδότη, ή τον 
αντιπρόσωπο αυτού, παρουσία του Αναδόχου. Οι δοκιμές θα γίνουν γιά όλα τα μηχανήματα, 
συσκευές, εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις. 
 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
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δοκιμές. Ο Εργοδότης όμως μπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση 
οποιασδήποτε άλλης δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. Σκοπός των δοκιμών είναι να 
διαπιστωθεί οτι η όλη εγκατάσταση εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών και Συμβατικών 
Προδιαγραφών. 
 
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής, εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής 
ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 

 Δοκιμές οριστικής παραλαβής 
 
Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής, αν ζητηθεί αυτό αιτιολογημένως από την Υπηρεσία, 
περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμές που γίνονται και για τις δοκιμές προσωρινής 
παραλαβής (ως άνω παράγραφος). 
 
Τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια 
πρέπει να προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας όπως και τα 
έξοδα για την τυχόν εξάρμωση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να δώσει την απαιτούμενη τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό που θα 
απαιτηθεί. 
Ιδιαίτερα, κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κλπ., ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως τα 
φθαρμένα τεμάχια. 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, θα είναι 
καινούργια, αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς 
λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το 
δυνατόν συντήρηση. 
 
Όλες οι ομοειδείς μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα ομοειδή 
εξαρτήματα ομοίων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν απαιτούμενα 
ανταλλακτικά τους.  
 
Η δαπάνη για τους τυχόν χρωματισμούς μεταλλικών μερών δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, αλλά 
περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως 
εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής, ασφαλούς και άψογης λειτουργίας. 
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2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

2.1 Γενικά 
 
Για τις παραδοχές κατά τους υπολογισμούς των διαφόρων Η-Μ εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπ' 
όψιν, οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας, οι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε όσα σημεία δεν υπάρχουν 
σχετικοί κανονισμοί, λαμβάνονται υπ' όψιν Γερμανικοί ή Αμερικάνικοι Κανονισμοί και 
Προδιαγραφές. 
 
 

2.2 Κανονισμοί 
 
 

2.2.1 Γενικά για όλες τις εγκαταστάσεις 
 
• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 
• Κτηριοδομικός Κανονισμός. 
• Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 / 12-7-2017). 
• ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κλπ. 
• ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής 
επάρκειας κτιρίων. 
• ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010: Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών περιοχών 
 

2.2.2 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 
 
• ΤΟΤΕΕ 2411/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού". 
• ΤΟΤΕΕ 2412/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις". 
 

2.2.3 Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού. 
Σχεδιασμός, εγκατάσταση&Συντήρηση. 
• NFPA 13/2013: Standard for the Installation of Sprinkler Systems 
• ΠΔ 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" και οι μετέπειτα συμπληρώσεις και 
τροποποιήσεις 
• Κανονισμός φορητών πυροσβεστήρων, NHS 10/1971, ΦΕΚ Β/264/8-4-71, όπως ισχύει σήμερα. 
καθώς επίσης και 
• Οι Γερμανικοί κανονισμοί VDS, DIN, VDE όπου οι Ελληνικοί κανονισμοί δεν καλύπτουν τις 
διάφορες ειδικές περιπτώσεις 
 

2.2.4 Εγκατάσταση Κλιματισμού 
 
• ΤΟΤΕΕ 2421 μέρος 1/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - Δίκτυα διανομής ζεστού 
νερού για θέρμανση κτιριακών Χώρων". 
• ΤΟΤΕΕ 2421 μέρος 2/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - Λεβητοστάσια παραγωγής 
ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών Χώρων". 
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• ΤΟΤΕΕ 2425/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού 
κτιριακών Χώρων". 
• ΤΟΤΕΕ 2423/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων. 
• ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK. 
• SMACNA, LOW PRESSURE DUCT CONSTRUCTION STANDARDS. 
• ΕΛΟΤ 276-1979, Καυστήρες πετρελαίου με μηχανικό διασκορπισμό του καυσίμου – Ορολογία – 
Απαιτήσεις – Σήμανση – Δοκιμή. 
• ΕΛΟΤ 350-1982, Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως – Ορολογία – Ονομαστική ισχύς – Τεχνικές 
απαιτήσεις θερμάνσεως – Σήμανση. 
• ΕΛΟΤ 352-1979, Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας των εγκαταστάσεων κεντρική θερμάνσεως για 
θερμοκρασίες νερού μέχρι 1100C. 
• ΕΛΟΤ 447-1982, Υπολογισμός των διαστάσεων καπνοδόχων – Προσεγγιστική μέθοδος 
υπολογισμού καπνοδόχων μιας σύνδεσης. 
• ΕΛΟΤ 525.1-1980, Έλεγχος των καυσαερίων σε εστίες πετρελαίου και προσδιορισμός του δείκτη 
αιθάλης. 
• ΕΛΟΤ 763-1982, Λέβητες κεντρικής θέρμανσης – Ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου καύσης. 
• Οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, μηχανημάτων και 
οργάνων. 
• Διεθνείς Κανονισμούς ASHRAE, DIN, VDI, IEC εκτός εάν καλύπτονται από τους παραπάνω 
Ελληνικούς Κανονισμούς. 
 

2.2.5 Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 
 
• Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384 
• Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με την παροχή Μέσης και Χαμηλής τάσης 
• DINVDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1KV 
• DINVDE 0108-1: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Χώρους συγκέντρωσης ανθρώπων 
• IEC 364-5-523: Προσδιορισμός διατομής καλωδίων 
• DINVDE 0298, Teil 2&4: Καλώδια και μονωμένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, 
συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές 
• DIN 43671: Διαστασιολόγηση μπαρών από Χαλκό 
• VDE 0102: Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης 
• VDE 0103/02.82: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών 
• IEC 865-1965: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών 
• DINVDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλικό ζεύξης και 
προστασία Χαμηλής τάσης 
• IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων 
• DINVDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων 
• DINVDE 0664: Προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης 
• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88, DIN 4102 μέρος 2/9-77: Διέλευση καλωδίων από πυροστεγανά, 
Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων 
• VDE 0110: Τάξη μόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 
• VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 
• IEC 801: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
• VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία 
• Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών 
• Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 
• Διεθνή και Γερμανικά πρότυπα και οδηγίες 
 

2.2.6 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασία – γειώσεων 
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• ΕΛΟΤ 1197, Μέρος 1 & ΙΕC 1024-1: Προστασία κατασκευών από κεραυνούς 
• BS 6651: Προστασία κτιρίων από κεραυνούς 
• DIN 57185-1&2,VDE 185: Γενικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας 
• ΕΛΟΤ – ΕΝ 50164-2 
• VDE 0141: Earthing systems for power installations above 1KV 
• VDE 0151: Materials and minimum dimensions of earth electrodes with respect of corrosion 
• VDE 0675: Recommendations for over voltage protection devices 
• VDE 0800 part 2: Earthing and equipotential bonding of communication systems 
• VDE 0845: Protection of telecommunication systems against lightning electrostatic discharges 
and over voltages 
 

2.2.7 Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων 
 
• ΦΕΚ 2776/2012 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) 
του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
• ΦΕΚ Β 269/8-4-71: Περί εγκρίσεως κανονισμού τοποθετήσεως και συντηρήσεως 
δευτερευουσών εγκαταστάσεων 
• ΦΕΚ Β 331/31-3-81 και ΦΕΚ Β 117/26-2-81: Περί τροποποιήσεως κανονισμού τοποθετήσεως και 
συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων 
• ΦΕΚ 773/30-12-83: Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών 
Κανονισμός εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεόρασης – ραδιοφώνου 
• VDE 0804, 0805, 0815, 0816, 0817, 0845, 0855, 0875, 0878, 0887, 0888, 0510 
• Commercial Building Telecommunication Wiring Standard EIA/TIA-568. C. 
• Commercial Building Telecommunication Pathways and Spaces EIA/TIA-569. 
• Administration Standard for the Telecommunication Infrastructure of Commercial Buildings 
EIA/TIA-606, February 1993 (ANSI/EIA/TIA-606-1993) 
• CCIR ComiteConsultatif international pour le Radio – Communication 
• CCITT ComiteConsultatif international Telegraphique et Telephonique 
• ISO International Standard Organisation 
• VDE 830 part 2: Intrusion Alarm Systems 
• VDE 833 part 1–3: Requirements for alarm systems 
• VDE 830 CCTV surveillance systems for use in security applications 
• EN54: Fire detection & alarm systems• 
• EN54-14 Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 
• EN54-24 Ηχεία ανακοινώσεων 
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3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

3.1 Χαλκοσωλήνας άνευ ραφής για δίκτυα νερού ηλιακών συστημάτων 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό αποξειδωμένο με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040% σύμφωνα με το πρότυπο EN1057. 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-03-00 “Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες”. 
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

3.2 Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, κατάλληλοι για 
εγκαταστάσεις ύδρευσης και για την μεταφορά πόσιμου νερού. Θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ENISO 15874 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας που πρέπει να έχει εκδοθεί 
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA 
Ολλανδίας, WRC-NSFΜεγ. Βρετανίας κλπ). 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-04-02 “Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες”. 
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

3.3 Πλαστικοί σωλήνες δικτύων ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PΡ-R τρίτης γενιάς  
ΡΝ20 SDR 7,4 και εξαρτήματα αυτών 
 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα αυτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο PP-R, 
τριστρωματικό, με το ενδιάμεσο στρώμα ενισχυμένο με υαλόνημα, PN20bar-SDR 7,4 κατά DIN 
8077/78, κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ύδρευσης και για την μεταφορά πόσιμου νερού. Θα 
ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 15874 και θα συνοδεύοναι από πιστοποιητικό καταλληλότητας 
που πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-
TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC-NSFΜεγ. Βρετανίαςκλπ). 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-04-01 “Συστήματα κτηριακών 

σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλένιο”. 

 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.Μονώσεις 
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ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Η θερμική μόνωση των σωλήνων ζεστού νερού χρήσης θα φέρει σήμανση CE και θα αποτελείται από 
αφρώδες ελαστομερές υλικό, κλειστής κυψελοειδούς δομής, μορφής εύκαμπτου σωλήνα, 
ενδεικτικού τύπου Armaflex ή ισοδύναμο, πυκνότητας 30-90kg/m3, με συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ=0,033-0,036w/mk σε 0°C, με συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση υδρατμών μ≥ 
7000, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40°C μέχρι και +105°C. Το κατάλληλο πάχος της 
θερμομόνωσης εξαρτάται από την διάμετρο του σωλήνα και την θέση εγκατάστασης σύμφωνα με 
την ΤΟΤΕΕ 20701-1 και παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 
 

Εσωτερική Εγκατάσταση Εξωτερική Εγκατάσταση 
Διάμετρος 
σωλήνα 

Πάχος μόνωσης 
(mm) 

Διάμετρος 
σωλήνα 

Πάχος μόνωσης 
(mm) 

1/2" έως 3/4" 13 1/2" έως 2" 19 
1" έως 1 1/2" 13 2" έως 4" 21 
2" έως 3" 13 μεγαλύτερη από 

4" 
25 

μεγαλύτερη από 
3" 

19   

    

 
Η μόνωση θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 
 
 

3.4 Σφαιρικός διακόπτης (ballvalve) 
 
Οι σφαιρικοί διακόπτες θα είναι κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10bar, 
κατάλληλοι για θερμοκρασία ρευστού 80ºC, σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα DIN και θα 
αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 
 
- σώμα από φωσφορούχο ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, αντοχής σε εφελκυσμό2000kg/cm2. 
- προδιαγραφή του ορείχαλκου θα είναι  ΕΝ 12165:1998 κράμα CW617N 
- βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη. 
- στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο με ενισχυμένη βάση μεTFE. 
- λαβή χαλύβδινη με πλαστικοποιημένη επένδυση ή επιχρωμιωμένη στις εμφανείςθέσεις. 
- έδρα λαβής ενισχυμένη με TFE. 
 
Οι σφαιρικοί διακόπτες θα επιτυγχάνουν απόλυτα στεγανή διακοπή με κίνηση της χειρολαβής τους 
κατά 90. 
 
Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής θα είναι “γωνιακοί” ή τύπου 
“καμπάνας” όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, 
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατάλληλοι για θερμοκρασία ρευστού 80°C. 
 
Το εργοστάσιο παραγωγής των βανών θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015              
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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Οι βαλβίδες αντιεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50930-6  
(συμμόρφωση με προδιαγραφή για πόσιμο νερό). Θα έχουν ορειχάλκινο σώμα και ελατήριο.  
 

3.5 Φρεάτιο επίσκεψης υδρομέτρων 
 
Τα τοιχώματα του φρεατίου θα κατασκευάζονται από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, 
πάχους 15cm και καπάκι μαντεμένιο Β125. Τα υδρόμετρα θα συνδέονται μέσα στο φρεάτιο και θα 
προσάγουν  σε κοινό ορειχάλκινο συλλέκτη. Από το συλλέκτη με σωλήνα πολυαιθυλενίου PE τρίτης 
γενιάς 16ATM το νερό θα οδηγείται στο μηχανοστάσιο. 
 
 

3.6 Δεξαμενή νερού  
 
Δεξαμενή κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο κατασκευασμένη με την μέθοδο της περιστροφικής 
χύτευσης. Απαραίτητη η πιστοποίηση καταλληλόλητας για τρόφιμα  
 

3.7 Φίλτρο νερού 
 
Τα φίλτρα νερού τοποθετούνται στην είσοδο του νερού από το δίκτυο ύδρευσης για την προστασία 
των μηχανημάτων, βαλβίδων κλπ., από τα αιωρούμενα σωματίδια. 
 
Το φίλτρο θα αποτελείται από δοχείο φίλτρο σακούλας και θα είναι κατασκευασμένο από 
αντιδιαβρωτικό πολυπροπυλένιο με μήκος 20’. Θα έχει βαλβίδα αποστράγγισης, μανόμετρο, κλειδί 
και βαλβίδα εξαέρωσης.  Αναμονές εισόδου και εξόδου από 1’’ έως 1 ½’’ 
 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7bar και θερμοκρασία 35°C. 
 
 

3.8 Μανόμετρο 
 
Τα μανόμετρα θα είναι τύπου γλυκερίνης, με σώμα INOX, Φ63mm, ευκρινούς ανάγνωσης, κλίμακας 
0 -16 bar, με αναμονή διατομής 1/2" και αρσενικό σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό 
απομόνωσης και εξαερισμού. 
 
 
 

3.9 Είδη κρουνοποιίας 
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού,νιπτήρα 
Θα είναι διαμέτρου Φ1/2" ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τύπου "εσωτερικής ανάμιξης", 
κατάλληλος για εγκατάσταση επί του νιπτήρα ή επί του τοίχου. Οι χειρολαβές των διακοπτών θα 
φέρουν ενδεικτικό σήμα του προορισμού τους. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται από τις ροζέττες 
επικάληψεις των θέσεων τοποθέτησήςτου. 
Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες. Η σύνδεση των 
διακοπτών  με τα κολλεκτέρ κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας με λάστιχο PEX μέσω 
γωνίας υδροληψίας.  
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, νεροχύτη 
Θα είναι διαμέτρου Φ1/2" ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τύπου "εσωτερικής ανάμιξης", 
κατάλληλος για εγκατάσταση επί του νεροχύτη. Οι χειρολαβές των διακοπτών θα φέρουν ενδεικτικό 
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σήμα του προορισμού τους. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται από τις ροζέττες επικάλυψης των 
θέσεων τοποθέτησήςτου. 
Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες. Η σύνδεση των 
διακοπτών  με τα κολλεκτέρ κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας με λάστιχο PEX μέσω 
γωνίας υδροληψίας.  
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, καταιωνιστήρα 
Θα είναι διαμέτρου Φ1/2" ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τύπου "εσωτερικής ανάμιξης", 
κατάλληλος για εγκατάσταση επί του τοίχου. Οι χειρολαβές των διακοπτών θα φέρουν ενδεικτικό 
σήμα του προορισμού τους. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται από τις ροζέττεςεπικάληψεις των 
θέσεων τοποθέτησήςτου. Ο καταιωνιστήρας θα είναι σταθερός στην οροφή του λουτρού, και θα 
συνδέεται με τον αναμικτήρα μέσω σταθερής σωλήνωσης εντός του τοίχου.  
Η σύνδεση των διακοπτών  με τα κολλεκτέρ κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας με λάστιχο 
PEX μέσω γωνία υδροληψίας.  
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, νιπτήρα ΑΜΕΑ 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν με σταθερούς αναμείκτες κρύου και ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή. Πριν από κάθε υδραυλικό 
υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες. Η σύνδεση των διακοπτών  με τα 
κολλεκτέρ κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας με λάστιχο PEX μέσω γωνίας υδροληψίας.  
 
Κρουνοί με ρακόρ 
Για την λήψη νερού για πλύσιμο δαπέδων, εξωτερικών χώρων κτλ, θα εγκατασταθούν βρύσες 
ονομαστικής διαμέτρου Φ1/2". Οι βρύσες θα είναι ορειχάλκινες, επιχρωμιωμένες, με ροζέτα και 
σπείρωμα για την σύνδεση ελαστικού σωλήνα μέσω γωνίας υδροληψίας 
 
 
Γωνιά υδροληψίας 
 Όλοι οι παραπάνω αναμικτήρες και κρουνοί θα συνδέονται με το λάστιχο PEX που θα έρχεταιαπό το 
κολλεκτέρ μέσω ορειχάλκινης γωνιάς υδροληψίας με κράμα CW617N 
 
 
Γωνιακοί διακόπτες 
Οι αναμικτήρες κρύου ζεστού πλην των αναμικτήρων καταιωνιστήρων θα πρέπει να συνδέονταιμε 
την γωνιά υδροληψίας μέσω χρωμέ γωνιακού διακόπτη ολικής ροής.  
 
 

3.10 Ερμάριο διανομέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας 
υδροληψίας) 
 
Τα υλικά που συνθέτουν το ερμάριο διανομέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης είναι: 
 
1. Διανομείς κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης από προφίλ ορείχαλκου κατάλληλοι για πόσιμο 
νερό. Οι διανομείς θα αποτελούνται από τον ορειχάλκινο σωλήνα διατομής σύμφωνα με την μελέτη 
(θηλυκό σπείρωμα 3/4", 1", 1 1/4") ο οποίος θα φέρει ανάλογο αριθμό οπών σε αντιστοιχία με τις 
υδροληψίες που εξυπηρετεί. Οι οπές θα έχουν σπείρωμα θηλυκό1/2". 
 
2. Ερμάριο κατασκευασμένο από επιψευδαργυρωμένο χαλυβδοέλασμα, κατάλληλο για ορατή ή 
χωνευτή τοποθέτηση το οποίο θα αποτελείταιαπό: 
 

 Περίβλημα από επιψευδαργυρωμένοχαλυβδοέλασμα με χαραγμένα ανοίγματα στα πλαϊνά του 
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για αριστερή ή δεξιά σύνδεση, ύψους 450 έως 500mm, βάθους 100 έως 125mm και μήκους 500 
έως1000mm. 

 Ενισχυμένα μεταλλικά στηρίγματα τωνδιανομέων 
 Μεταλλική ή πλαστική πόρτα πτυσσόμενη 
 
3. Επιλέον συμπεριλαμβάνονται α) ο ανάλογος αριθμό βαννών διακοπής και ελέγχου των 
κυκλωμάτων, β) ο ανάλογος αριθμός ρακόρ για την σύσφιξη της σωλήνας στον διακόπτη (αντιστοιχία 
με τις οπές), γ) οι γωνίες δαπέδου (δύο ανά κύκλωμα) και δ) οι γωνίες υδροληψίας (μία ανά 
κύκλωμα).  
 
Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθεφορά. 
 
 

3.11 Ηλιακοί συλλέκτες με βάσεις (για μελλοντική τοποθέτηση) 
 
Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να έχεουν πλαίσιο από προβαμμένη γαλβανιζέ  λαμαρίνα  πάχους 
μεγαλύτερου ή ίσου των 5mm,  μόνωση πετροβάμβακα πάχους 30mm πυκνότητας  50kg/m3. Ο 
απορροφητής θα είναι χαλκού τύπου άρπας με ενιαίο φύλλο αλουμινίου επιλεκτικής επιφάνειας. 
Απορροφητικότητα του συλλέκτη θα πρέπει να είναι άνω του 94%. Η άρπα θα έχει οριζόντια 
σωληνάκια χαλκού διατομής Φ22mm και κάθετα Φ8mm το ελάχιστο οκτώ  ανά μέτρο πλάτους. 
Τέλος το τζάμι του συλλέκτη θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας. Ο συλλέκτης θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος σε μεταλλική βάση βαμμένη με αστάρι προστασίας.  
 
 

3.12  Διαφορικός ελεγκτής ηλιακών (για μελλοντική τοποθέτηση) 
 
Ο διαφορικός θερμοστάτης θα ελέγχει την λειτουργία του κυκλοφορητή των ηλιακών έχοντας ως 
δεδομένα εισόδου την θερμοκρασία του μπόιλερ και του πεδίου των ηλιακών . Θα περιλαμβάνει τα 
αισθητήρια μέτρηση των παραπάνω θερμοκρασιών και θα έχει οθόνη απεικόνισης των 
θερμοκρασιών.  
 

3.13 Αυτόματος πλήρωσης  
  
Οι αυτόματοι πλήρωσης που εξυπηρετούν τα κλειστά κυκλώματα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά  

 Προρύθμιση πίεσης με κλίμακα 0 έως 5,5 bar 

 Μέγιστη πίεση εισόδου 16bar 

 Θερμοκρασία λειτουργίας από 5οC έως 80οC 

 Φίλτρο με ανοξείδωτο πλέγμα 

 Βαλβίδα αντεπιστροφής  
Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2015 
 
 

3.14 Πλήρωση και δοκιμή της εγκατάστασης ύδρευσης 
 
Πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαριστούν με 
επιμέλεια και να ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν μέσα από τις σωληνώσεις ξένα σώματα 
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που έχουν παραμείνει κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισμού, τοποθετούνται 
στην εγκατάσταση μετά τον καθαρισμό. 
Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης στον 
αγωγό σύνδεσης. Για να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνει προσεκτική και 
πλήρης εξαέρωση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης στάθμης της 
εγκατάστασης. 
Η έτοιμη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τμήματα) πρέπει πριν από την κάλυψη των σωληνώσεων να 
δοκιμασθεί για την στεγανότητά της με δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 10 min και πίεση 1.5 φορές 
μεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι μικρότερη από 1.2 MPa (12 atu) 
μετρημένη στις σωληνώσεις σύνδεσης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν επιτρέπεται να 
παρουσιασθεί διαρροή ή πτώση πίεσης. 
 
Η τελική δοκιμή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά με κρύο νερό σε 
υδραυλική υπερπίεση 0.8 MPα (8 atu) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστημα 
αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάσει καμία διαρροή ή πτώση της πίεσης. 
 
Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δημιουργούν υδραυλικό 
πλήγμα στην εγκατάσταση. Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται ακατάλληλα και αντικαθίστανται 
με άλλο τύπο. Εάν παρουσιαστεί πλήγμα κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που 
δεν οφείλεται σε όργανο εκροής, πρέπει να αποσβένεται με τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή 
άλλης ειδικής αποσβεστικής διάταξης. 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων υδρεύσεως γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 16 
της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 
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4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

4.1 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό uPVC/6Atm Σειρά 41 (για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος) 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο uPVC/6Atm Σειρά 41,  κατάλληλοι 
για υπόγειες εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. Οι σωλήνες θα ικανοποιούν το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13476. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-06-02-02 “Δίκτυα Αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC”. Η στρώση έδρασης των σωλήνων στο όρυγμα θα διαμορφώνεται από στρώμα άμμου 10cm. 
Η επανεπίχωση του ορύγματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-
08-01-03-02 “Επανεπίχωση ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων ”. 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 
 

4.2 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες uPVC 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο uPVC/6Atm, κατάλληλοι για 
εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων μέσα και έξω από κτήρια. Οι σωλήνες θα 
ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1452-2. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-06-02-01 “Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες 
uPVC”. 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 
 

4.3 Τάπες καθαρισμού 
 
Σε όλες τις συνδέσεις λεκανών WC, κατακόρυφων και οριζοντίων δικτύων, αλλαγές διεύθυνσης των 
σωλήνων ή σε αποστάσεις  20m οριζοντίων σωληνώσεων, θα τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού από 
PVC ίσης διαμέτρου με την διάμετρο του σωλήνα αποχέτευσης. 
Οι τάπες θα τοποθετηθούν σε προσιτά σημεία, ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός 
των σωλήνων αποχέτευσης. 
Οι τάπες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

4.4 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια) 
 
Τα σιφώνια δαπέδου των λουτρών και λοιπών χώρων θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά, με σχάρα 
ø100mm, επιχρωμιωμένη ή από ισχυρό πλαστικό. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-04-01 “Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 
με οσμοπαγίδα”. 
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Τα σιφώνια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 

4.5 Διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας 
 
Οι διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας είναι γωνιακές κατάλληλες για τοποθέτηση σε δώμα τόσο επί 
της οροφής στέγης για τοποθέτηση σε γωνιά κατακόρυφου τύπου και οροφής και είναι 
κατασκευασμένες από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο-πυριτίου και έτσι διαμορφωμένες ώστε να 
προσαρμόζονται έναντι νερού. Η στεγανότητα επιυγχάνεται με ειδικές μεμβράνες ανθεκτικές στις 
εξωτερικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
Οι ονομαστικές διαστάσεις είναι αντίστοιχες για τις διαμέτρους των συνδεόμενων υδρορροών DN50, 
Dn75, DN100, Dn150, ώστε να προσαρμόζονται οι σωληνώσεις. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-04-02 “Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 
χωρίς οσμοπαγίδα”. 
Οι διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

4.6 Μηχανοσίφωνας 
 
Η διάμετρος του μηxανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού αποxετευτικού αγωγού. 
Ο μηxανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα 
για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 
Αμέσως προ του στομίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης απο κάποια πλευρά του 
οποίου θα αρxίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού. 
Ο μηxανοσίφωνας θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

4.7 Κεφαλή Αερισμού 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, 
πάνω από το δώμα, θα προστατεύονται με κεφαλή από πλέγμα γαλβανισμένου σύρματος ή 
καπέλλοPVC. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο που να 
αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο. 
Οι κεφαλές αερισμού θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

4.8 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης 
 
Τα τοιχώματα του φρεατίου επίσκεψης θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα 
C16/20, πάχους 15cm. 
 Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα θα 
εγκιβωτισθεί ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα, ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως 



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 17  

προέκταση της), κομμένο κατά μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντίθετων, ώστε να διαμορφωθεί 
κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών. Ο πυθμένας των φρεατίων δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη 
χαμηλότερη από αυτήν του κάτω μέρους της σωλήνωσης εξόδου. 
 
Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία των 600kg 
τσιμέντου. 
Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο 
στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος. 
Τα καλύματα των φρεατίων αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης 
ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. 
Τα καλύματα θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
Γενικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-05-01 “Φρεάτια δικτύων 
αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοιχτής ροής)”. 
 

4.9 Αύλακες συλλογής ομβρίων χωρίς οσμοπαγίδα 
 
Η κατασκευή των αυλάκων θα γίνεται από σκυρόδεμα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10cm. Ο 
πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες θα επιχρίονται από τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου. Οι 
αύλακες θα φέρουν σχάρες κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα, κατάλληλες για κατηγορία 
οχημάτων 45 (75kN/τροχό σε επιφάνεια 200x500mm). 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-04-02 “Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 
χωρίς οσμοπαγίδα”. 
Οι σχάρες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 

4.10 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης 
 
Τα κανάλια θα διαμορφώνονται με συνθετικά υλικά με ή χωρίς ενισχύσεις (π.χ. πολυπροπυλένιο) ή 
χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα που φέρουν σχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. Η 
κατηγορία φορτίου θα είναι A15. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-07-01-06 “Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης”. 
Τα κανάλια και οι σχάρες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως 
αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 

4.11 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 
 
Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλες για την κατασκευή δικτύων 
ομβρίων υδάτων, κλάσης C250. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-07-01-04 “Εσχάρεςυδροσυλλογήςαπό ελατό 
χυτοσίδηρο”. 
Οι σχάρες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
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4.12 Είδη υγιεινής - Εξαρτήματα 
 
Σε όλες τις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η 
επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα. 
Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασμένα από πορσελάνη. Οι νεροχύτες θα 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-03-01 “Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί” και 
στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-03-02 “Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με μειωμένη Κινητικότητα 
(ΑΜΚ)”. 
Τα είδη υγιεινής θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, όπως αναφέρονται στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
Όσα από αυτά είναι από υαλώδη πορσελάνη (VITREOUSCHINA ή SANITARYPORCELAIN), δηλαδή από 
κεραμικό υψηλής ποιότητας όπως προδιαγράφεται στη παράγραφο 2.4. του Εθνικού Ελληνικού 
Προτύπου αρ. N.H.S. 3- 1970 και την ΤΟΤΕΕ 2412/86, θα είναι χρώματος λευκού, εγχώριας 
προέλευσης, με στρογγυλεμένες ακμές λείες επιφάνειες και δεν θα παρουσιάζουν ρωγμές ή 
γραμμώσεις, ποιότητας πρώτης διαλογής. 
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.3. 
της ΤΟΤΕΕ 2412/86, τις υποδείξεις του Kατασκευαστή και της Eπιβλέψεως και τους κανόνες της 
τεχνικής και της εμπειρίας με τις μικρότερες δυνατές φθορές στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και με 
άψογη εφαρμογή. 
Αν απαιτηθούν διατρήσεις φερόντων στοιχείων του κτιρίου για τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων 
ή διέλευση σωληνώσεων, θα ζητείται έγκριση της Επιβλέψεως. 
 
 
Προβλέπονται τα κάτωθι είδη υγιεινής: 
 
Νιπτήρες 
Οι νιπτήρες θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου ορθογωνικοί, κατάλληλοι για τοποθέτηση στον τοίχο και θα 
συνοδεύονται από τα ακόλουθα υλικά: 
Χυτοσιδερένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Βαλβίδα εκροής επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη διαμέτρου 1 1/4¨ με πώμα. 
Σιφώνι επιχρωμιωμένο ή επινικελωμένο διμερές που θα προσαρμόζεται στη βαλβίδα με λυόμενο 
σύνδεσμο. 
 Τα είδη νιπτήρων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεγέθους 40x50 ή 42x56 ή 46x64 cm περίπου. 
Κατόπιν υποδείξεως της Επιβλέψεως, μπορούν να τοποθετηθούν και νιπτήρες άλλων διαστάσεων. 
Κατά την τοποθέτηση του νιπτήρα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστού. 
 
Λεκάνες Αποχωρητήρίου 
Όλες οι λεκάνες θα είναι από υαλώδη λευκή πορσελάνη με ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες βίδες 
στερέωσης και ελαστικά παρεμβύσματα, Ευρωπαϊκού τύπου και θα φέρουν κάλυμμα πλαστικό 
συμπαγές λευκό βαρέως τύπου. 
Απαγορεύεται η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονία στο δάπεδο, διότι είναι δυνατόν να σπάσει 
η λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών, πορσελάνης και 
τσιμεντοκονιάματος, και των τάσεων που αναπτύσσονται. 
Η στερέωση των λεκανών θα γίνει με χαλύβδινο επικασσιτερωμένο σκελετό από 
προκατασκευασμένα (βιομηχανοποιημένα) πλαίσια μορφής L, κατάλληλο για τη στερέωσή τους, 
όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα στηρίγματα θα ενσωματωθούν στον τοίχο και στο 
δάπεδο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. 
Η εσωτερική διάμετρος αποχέτευσης της λεκάνης θα είναι DN 100. 
 
Νεροχύτες 
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Θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους ελάσματος 0,8 χλσ. κατ’ ελάχιστο 
κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με λεκάνες( ή μία λεκάνη). Το πλάτος του νεροχύτη 
θα είναι 60 cm περίπου και το μήκος 180 cm (δύο λεκάνες) ή αναλόγου για την περίπτωση της μίας 
λεκάνης περίπου θα συνοδεύεται δε από: 
1 Πλαστικό σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι) πάχους 3 mm 
2 Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωμένη πλήρη με τάπα και αλυσίδα (μια ανά λεκάνη). 
3 Διπλό κρουνό για την ανάμειξη θερμού-κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο. 4 Πλαστικό 
σωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη). 
5 Τεμάχια χαλκοσωλήνων συνδέσεως με ρακόρχρωμέ. 6 Γωνιακοί διακόπτες χρωμέβαρέως τύπου. 
Προβλέπεται κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους ελάσματος 0,8 χλσ. κατ’ 
ελάχιστο κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με λεκάνες( ή μία λεκάνη). 
 
Εταζέρα Νιπτήρα 
Για κάθε νιπτήρα προβλέπεται μία εταζέρα νιπτήρα, ενδεικτικού τύπου της IDEALSTANDARD. Θα 
είναι από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων 12x60 cm και θα στερεώνεται με ορειχάλκινα 
επιχρωμιωμένα στηρίγματα στον τοίχο, βίδες και βύσματα.  
 
Καθρέπτης Τοίχου 
Καθρέπτες εγκαθίστανται σε όλους τους νιπτήρες, θα είναι κατασκευασμένοι από κρύσταλλο, 
πάχους 4 mm, ορθογωνικοί, διαστάσεων 500x600 mm, με λειασμένα τα άκρα και με αδιάβροχη 
επικάλυψη, συμπεριλαμβανομένων σφιγκτήρων (4 τεμάχια για κάθε καθρέπτη) και στερεωτικό 
υλικό. 
Όλα τα εξαρτήματα εκτός από εταζέρες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα εκτός εάν αλλιώς 
καθορίζεται και επίσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα αναγκαία υλικά στερεώσεως. 
 
 
 
Χειρολαβές 
 Χειρολαβές ασφαλείας στην δεξιά ή αριστερή πλευρά (touch-up, handlebar) από αντιολισθηρό 
υλικό, από ανοξείδωτο χάλυβα, από σωλήνα διαμέτρου 32 mm με ραβδώσεις κατά μήκος, με 
καμπύλες, ευθεία τμήματα και επιτοίχια κατασκευή, για κατακόρυφη ή οριζόντια θέση, πλήρης με 
όλα τα αναγκαία στερεωτικά υλικά (τοποθετείται στους χώρους WC των Α.Μ.Ε.Α). 
Θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα 
πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
 
WC  ΑΜΕΑ - ΑΜΚ 
 
Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες αναπήρων ατόμων. Στο εσωτερικό των δημόσιων 
χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαμέτρου 1.5Ομ. 
Η ύπαρξη των χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ πρέπει να σημαίνεται σε διάφορα σημεία των δημοσίων 
κτιρίων και χώρων σωστά και ευκρινώς με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου Πρόσβασης (ΔΣΠ) και 
του συμβόλου «W.C.». 
Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. 
Η πόρτα εισόδου πρέπει να έχει πλάτος 0.90μ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα έξω ή να είναι 
συρόμενη. Θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέγιστη δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα της πόρτας 
τα 15 Newtons. Η χειρολαβή του θυρόφυλλου πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου. 
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και Ο.7Ομ. για το κάτω και 
συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. Τα 0.70μ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα 
πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα 
γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. 
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Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην 
ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και 
του νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25μ., έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο. 
Η μπαταρία του νιπτήρα είναι αναμικτική, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό "τηλέφωνο"ντους και με 
χειριστήρια τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά). 
 Ο καθρέπτης τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του πρέπει να 
βρίσκεται σε ύψος 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ. 
Μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για μετωπική ή 
πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45μ. για να 
διευκολύνεται η μετακίνηση του χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους 
τουλάχιστον 0.30μ. από την επιφάνεια του καλύμματος. 
Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75μ. και με το 
επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 
40 χιλ. (1 1 /2” περίπου). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών 
(π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την 
στήριξή του), έτσι ώστε να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 
Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει 
μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο - φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες. 
Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος 
0.90μ. - 1.2Ομ. από το δάπεδο. 
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο ύψη, στο 1.2Ομ και 
1.8Ομ από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου. 
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ανακλαστικότητα και 
ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση. 
Οι χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο άπλετος  
φωτισμός διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη όραση. 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο 
θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο, σε ύψος περίπου 
0.15μ.  - 0.20μ. από αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση μέσα στον 
συγκεκριμένο χώρο. 
 
 
 
 

4.13 Δοκιμή Στεγανότητας – Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 
 
Ισχύει η ΕΤΕΠ 04-04-01-01 ΄΄Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων΄΄. 
 
Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα: Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την 
εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση 
ταυτόχρονα.  
Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των 
στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση μέσω αντλίας, αέρας 
πίεσης 38 mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, η 
πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή. 
 
Η δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης εκτελείται μετά από την επιτυχή δοκιμή στεγανότητας. 
Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου ύψους απομόνωσης 
μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες της εγκατάστασης. Ως απαιτούμενο – επαρκές εναπομένον – ύψος 
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απομόνωσης μετά τη δοκιμαστική χρήση καθορίζεται το ύψος των 25mm. Η δοκιμή είναι πολλαπλή 
και εκτελείται κατά τμήματα σε σωληνώσεις σύνδεσης, σε κατακόρυφες στήλες και οριζόντιες 
συλλεκτήριες σωληνώσεις. Για την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών 
υποδοχέων κατά το δυνατόν γειτονικών που συνδέονται στον ίδιο κλάδο οριζόντιο ή κατακόρυφο 
της εγκατάστασης. Οπωσδήποτε επιλέγονται οι πιο απομακρυσμένοι από τη στήλη (για τη 
περίπτωση δοκιμής οριζόντιας συλλεκτήριας ή σωλήνωσης σύνδεσης) και οι πλησιέστερες στην 
απόληξη της στήλης (για τη περίπτωση δοκιμής κατακόρυφης στήλης). Ο αριθμός και το είδος των 
επιλεγομένων για ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων, γίνεται με βάση τον πίνακα 24 σελ.116 της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 
 
Ο καθορισμός του είδους των προς ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων στον εν’ λόγω πίνακα έγινε με 
τα παρακάτω κριτήρια: 
· Τα ουρητήρια και οι καταιονιστήρες επειδή παράγουν μικρή παροχή λυμάτων δεν θεωρούνται 
ότι συμβάλλουν σημαντικά στην ταυτόχρονη εκφόρτιση. Οι λουτήρες δεν περιλαμβάνονται επειδή η 
χρήση τους είναι σχετικά πολύ αραιά κατανεμημένη στο χρόνο και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρουν 
σημαντικά στον καθορισμό της πιθανής μέγιστης φόρτισης με βάση την οποία έχει συνταχθεί ο 
παραπάνω πίνακας. Εάν παρόλα αυτά μια στήλη εξυπηρετεί μόνον ή συγκριτικά 
 
πολλούς λουτήρες, ο αριθμός αυτών που πρέπει να εκφορτισθούν ταυτόχρονα λαμβάνεται με αυτόν 
των νεροχυτών. 
 
Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοχέα νοείται: 
1. Το άνοιγμα του πώματος της απορροής του τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής και εφ’ όσον 
προηγουμένως αυτός έχει πληρωθεί με νερό μέχρι την στάθμη υπερχείλισης. 
2. Η θέση σε λειτουργία (π.χ. πίεση κομβίου) του δοχείου έκπλυσης λεκανών αποχωρητηρίων τη 
χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής μέχρι πλήρους εκκένωσης. 
 
Μετά το πέρας των διαδοχικών (ταυτόχρονων ανά στήλη) δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η 
εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς όπως ακριβώς στη δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να 
εισαχθεί νερό σε καμία παγίδα της εγκατάστασης. 
Στην εγκατάσταση εισάγεται αέρας όπως ακριβώς στη δοκιμή στεγανότητας με αέρα αλλά με  πίεση 
μέχρι 246 Pa (25 mmΣΥ) και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν 
επιτευχθεί η πίεση των 246 Pa και διατηρηθεί επί 3 min. 
Οσμοπαγίδες που δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν την πίεση δοκιμής, εντοπίζονται είτε με 
τρόπο αντίστοιχο προς αυτό της δοκιμής στεγανότητας ή ακουστικά με αλλεπάλληλες δοκιμές. 
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5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT  
 
Είδος Κλιματιστικής Συσκευής: Ψύξης – Θέρμανσης 
Ενεργειακή κλάση ψύξης, seer: Α++, SEER≥6 
Ψυκτική Ισχύς (BTU/H): 18.000 
Τύπος Εσωτερικής Μονάδας: Τοίχου 
 
 
Είδος Κλιματιστικής Συσκευής: Ψύξης – Θέρμανσης 
Ενεργειακή κλάση ψύξης, seer: Α++, SEER≥6 
Ψυκτική Ισχύς (BTU/H): 12.000 
Τύπος Εσωτερικής Μονάδας: Τοίχου 
 
 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται κατά eurovent. Ο συμπιεστής θα είναι με 
υψηλή απόδοση, χαμηλή στάθμη θορύβου και «μεταβλητής ταχύτητας» (INVERTER). Ο 
προϋπολογισμός περιλαμβάνει για την προμήθεια συνολικά 9 κλιματιστικών και την τοποθέτηση, 
υλικά τοποθέτησης (χαλκοσωλήνες ,μονώσεις ,σπιράλ νερού αποστραγγισης ,καλώδια,  
ασφάλεια), ηλεκτρική σύνδεση του κλιματιστικού μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα ,αποξήλωση 
παλαιού κλιματιστικού(περίπου 9 τεμάχια). 
Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τμήματα 
από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα (Evaporator), θα 
βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον 
αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit),θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο .Τα δύο τμήματα θα 
συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές. 
Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : 
Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης 
λειτουργίας. 
Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμένων υδρατμών πάνω σε αυτό 
κατά τη θερινή λειτουργία. 
Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου. 
Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό. 
Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας. 
Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : 
Τον συμπιεστή( ψυκτικού μέσου R410 ή R32 )με τον ηλεκτροκινητήρα του. 
Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του. 
Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου. 
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους. 
Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε 
διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. 
Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε 
στον τοίχο σε ειδικές βάσεις, είτε στο δάπεδο. 
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 
Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι 
χάλκινες και μονωμένες σε όλο το μήκος τους. 
Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου : 
- Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. 



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 23  

- Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF. 
- Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα. 
Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται, πάνω στο κέλυφος της εσωτερικής μονάδας και σε remote 
control. 
Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται : 
- Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης). 
- Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit) θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλικές 
βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) ή στο δάπεδο(μόνο σε ιδιαίτερη περίπτωση που δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί στον τοίχο), πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π) . 
- Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους. 
- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 
-- Η ηλεκτρική σύνδεση του κλιματιστικού μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα 
- Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού 
λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών). 
- Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Επιπλέον για όλα τα κλιματιστικά πρέπει να ισχύουν: 
1. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να 
είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA. 
2. Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α++. 
3. Να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα. 
4. Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο. Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος θα ελέγχονται 
από το ασύρματο τηλεχειριστήριο, όπως: 
- Επιλογή είδους λειτουργίας. 
- Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα 
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 
- Αυτόματη κίνηση περσίδων 
- Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) 
- Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού 
- Σύστημα αφύγρανσης 
5. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή 
προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
6. Φύλο συμμόρφωσης επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η απεγκατάσταση του τυχόν παλαιού κλιματιστικού όπου θα 
αντικατασταθεί, η 
τοποθέτηση του καινούριου στο ίδιο σημείο καθώς και αυτόνομη ηλεκτρολογική γραμμή από πίνακα με 
ασφάλεια ξεχωριστή . 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. H εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τον συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, 
τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα 2 ετών από την οριστική παραλαβή του 
μηχανήματος. 
2. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σε λειτουργία (η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έως τον 
πίνακα με δική τους ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή , όπου αυτή 
απαιτείται, και οι δε σωληνώσεις με τις μονώσεις τους, όπου αυτές απαιτούνται είναι 
υποχρέωση του προμηθευτή). 
3. Οι σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ασφάλειες και λοιπά υλικά που απαιτούνται για την 
σύνδεση των κλιματιστικών καθώς επίσης και η αποξήλωση των τυχόν παλαιών 
μηχανημάτων είναι υποχρέωση του προμηθευτή. 
4. Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των 
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κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 
5. Όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα). 
6. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρει την τιμή ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους τοποθέτησης – αποξήλωση υπάρχοντος κλιματιστικού (παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία). 
7. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που να συντηρείται εύκολα και η 
λειτουργία της να είναι ασφαλής. 
8. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ’ όψη τις συνθήκες του έργου 
(Η-Μ εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας). Όλα τα ανωτέρω 
αναγραφόμενα μεγέθη είναι ενδεικτικά και για των ακριβή προσδιορισμό τους ο ανάδοχος 
οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοψία σε όλους τους χώρους όπου πρόκειται να 
εγκατασταθούν οι κλιματιστικές μονάδες έτσι ώστε να λάβει γνώση. Με την κατάθεση της 
προσφοράς του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι πραγματοποίησε 
αυτοψία σε όλους τους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι κλιματιστικές μονάδες 
και έλαβε γνώση των συνθηκών και των μεγεθών. Προσφορές οι οποίες δεν θα 
συμπεριλαμβάνουν την υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτονται. 
9. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. 
10. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας 
του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει). 
Προϋποθέσεις αξιολόγησης Μηχανημάτων 
 
Προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσφερόμενα από το διαγωνισμό κλιματιστικά μηχανήματα, 
πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των 
προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να 
τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης στα ελληνικά. 

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το 
είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή 
χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
διαθέτει ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για  δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού. 

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο SERVICE για τη συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη 
τουλάχιστον 

 Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική 
πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται 
και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα 
προσφερόμενα μηχανήματα. 

 Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της 
προσφοράς. 

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται. 
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Οι συμμετέχοντες, για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, οφείλουν να επισκεφθούν του 
χώρους που θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι 
λάβανε γνώση των χώρων και των συνθηκών. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη 
δήλωση θα συνυπογράφεται και από την τεχνική υπηρεσία. 
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6 . ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 

Η εξυπηρέτηση του κτιρίου με την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης 
(Χ.Τ.) 230/400V της ΔΕΗ. 
 

Ηλεκτροδότηση 

 
Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων που θα τροφοδοτεί με χαμηλή τάση 
230/400V–50Hz τα κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών, συσκευών και μηχανημάτων του κτιρίου.  
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ή ανωμαλίας των χαρακτηριστικών 
του συστήματος, η ηλεκτροδότηση των καταναλώσεων θα γίνεται από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 
(μελλοντική εγκατάσταση).  
Για την ηλεκτροδότηση των αδιάλειπτων φορτίων του κτιρίου θα εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο χώρο του υπογείου (μελλοντική εγκατάσταση). 

 
 
 
 

6.1 Πεδία Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που 
απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 
Θα εγκατασταθεί ένας Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) 400/230V, που θα τροφοδοτείται από 
τον μετασχηματιστή. Ο ΓΠΤΧ θα αποτελείται από πέντε (5) τυποποιημένα και προκατασκευασμένα 
πεδία, τα οποία θα περιέχουν υλικά προστασίας και διακοπής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
Ο ΓΠΧΤ θα φέρει όλα τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων και ενδείξεων και αυτοματισμών, όπως 
αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ., καθώς και όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν 
θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη αντοχή (στάθμη βραχυκυκλώματος κ.λπ.). 
 
Η εγκατάσταση ΧΤ θα διακόπτεται και θα ασφαλίζεται από έναν γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος 
400Α στην είσοδο από ΔΕΗ και άλλον έναν στην είσοδο από Η/Ζ. Οι αυτόματοι διακόπτες θα φέρουν 
βοηθητικές επαφές, πηνία εργασίας και μοτέρ τηλεχειρισμού.   
 
Επίσης η εγκατάσταση θα προστατεύεται με ηλεκτρονόμο προστασίας από ρεύμα διαρροής, 
ρυθμισμένο στα 300mA και τους κατάλληλους τορροειδείς μετασχηματιστές και με απαγωγούς 
κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
Η εγκατάσταση ΧΤ θα διαθέτει Αναλυτή Δικτύου πολλαπλών ενδείξεων στο πεδίο εισόδου ΔΕΗ με 
τους κατάλληλους Μ/Σ έντασης, με θύρα ΜΟDBUS ή ΒΑCNET για διασύνδεση με το Κεντρικό 
Σύστημα Ελέγχου ΗΜ Εγκαταστάσεων. 
 
Από τα πεδία θα τροφοδοτούνται όλοι οι πίνακες του κτιρίου.  Οι αναχωρούσες γραμμές θα 
ασφαλίζονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος και σε αυτές θα συνδέονται μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους κατάλληλους Μ/Σ έντασης, με θύρα ΜΟDBUS ή ΒΑCNET για διασύνδεση με το 
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου ΗΜ Εγκαταστάσεων σε όλες τις αναχωρήσεις προς τους υποπίνακες 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάγνωση της κατάστασης 



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 27  

των αυτόματων διακοπτών με βοηθητική επαφή, από το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου ΗΜ 
Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. 
 

6.1.1 Γενικά 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις εργοστασιακά τυποποιημένων μεταλλικών 
πινάκων Διανομής Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) τύπου πεδίων κατάλληλων για εγκατάσταση σε 
εσωτερικούς χώρους. 
 
Οι πίνακες διανομής Χ.Τ. θα πρέπει να είναι μεταλλικοί, κατάλληλοι για επιδαπέδια τοποθέτηση και 
εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, εύκολα επεκτεινόμενοι, ενδεικτικού τύπου ABB πίνακα ArTuL ή 
ισοδύναμου. Προορίζονται κυρίως για ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόμενο σε ράγα DIN ή αυτόματους 
διακόπτες ισχύος μέχρι 800Α. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά και θα είναι 
επισκέψιμοι μόνο από αυτή. 
Η κατασκευή των πινάκων διανομής XT θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 61439–1.  
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 
9001 για τον σχεδιασμό, της ανάπτυξης και της κατασκευής - συναρμολόγηση πινάκων Χ.Τ. Η 
διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του υπόλοιπου εξοπλισμού των πινάκων θα είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 
 
 
 

6.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ο πίνακας διανομής Χ.Τ. θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn Έως και 800 Α  

Ονομαστική ΤάσηΛειτουργίας Ue Έως και 690 V  

Ονομαστική Τάσημόνωσης Ui Έως και 1000 V 

Ονομαστική Συχνότητα Λειτουργίας 50 - 60 Ηz 

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα 
Ιcw 

Έως και 35 kA για πεδία 

Αντοχή σε κρουστική τάση Uimp 8 kV για πεδία 

Βαθμός προστασίας IP χωρίς πόρτες (με ειδικά 
καλύμματα) 

ε πόρτες 

 

6.1.3 Φιλοσοφία κατασκευής 
Η κατασκευή των πεδίων θα πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου με χρήση βιδών. Δε θα πρέπει να 
υπάρχουν συγκολλήσεις, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων ειδικών δομικών στοιχείων, τα οποία θα 
έχουν συγκολληθεί από ειδικά ρομπότ, πριν την επιμετάλλωση στον τόπο της παραγωγής τους. 
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αντιδιαβρωτκή προστασία με τη χρήση κατάλληλων υλικών ή με τη 
χρήση αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στις επιφάνειες που πρόκειται να εκτεθούν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης για τις οποίες προορίζεται ο εξοπλισμός. 
 
Η αρχή της κατασκευής θα πρέπει να είναι «σασί τοποθετημένο στην πλάτη του πίνακα». Θα πρέπει 
να υπάρχουν δηλαδή δύο κάθετοι διάτρητοι γαλβανιζέ ορθοστάτες «Ω», πάχους 1,5 
mmπροσυναρμολογημένοι κάθετα στην πλάτη του πίνακα, που θα επιτρέπουν την στήριξη 
εξαρτημάτων για κάθε τύπου υλικά. Επιπλέον στις τέσσερις γωνίες των βάσεων θα υπάρχουν 
προσυγκολλημένοι (και όχι βιδωτοί) σύνδεσμοι, ώστε να αυξάνεται σημαντικά την ακαμψία του 
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πίνακα, για την στερέωση με βίδες της βάσης, της οροφής και των πλαϊνών του πίνακα. Δε θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται κανένα εξάρτημα, κύριο ή δευτερεύον, χωρίς επιμετάλλωση. 
 
Η βάση και οροφή θα έχουν αφαιρούμενες φλάντζες ώστε να επιτρέπεται η εύκολη είσοδος – 
έξοδος των καλωδίων. 
 
Το σύνολο της μπροστινής επιφάνειας του πίνακα θα πρέπει να καλύπτεται από μετώπες με βαθμό 
προστασίας ΙΡ 31. Κάθε μετώπη θα είναι στερεωμένη από την μία της πλευρά (αριστερά ή δεξιά) με 
μεντεσέδες που δε θα επιτρέπουν την αφαίρεσή της κατά τη διενέργεια εργασιών (π.χ. συντήρησης), 
χωρίς τη χρήση εργαλείων. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης μετωπών με περσίδες 
αερισμού. 
 
Η εξωτερική κάλυψη (cladding) των πεδίων όπως και τα εσωτερικά διαχωριστικά θα είναι από 
ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2 - 1,5 mm. Οι πόρτες της πρόσοψης, θα είναι επίσης από 
ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5 mm και γυαλί ασφαλείας σε περίπτωση που απαιτείται πάχος 
4mm και θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, πάχους 60 μm. Η 
τυπική (standard) απόχρωση βαφής των μεταλλικών μερών της όψης θα είναι RAL7035 και της 
βάσης RAL7012. 
Η διαδικασία βαφής των μεταλλικών μερών που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: απολάδωση, 
φωσφάτωση, στέγνωμα σε τούνελ 85-95 oC, βαφή με ρητίνη μείγματος “epoxypolyester” πάχους 60 
μm και πολυμερισμός σε φούρνο 190 oC. 
 
Η ηλεκτρική συνέχεια του πίνακα θα επιτυγχάνεται μόνο με την συναρμολόγηση του και χωρίς την 
χρήση ειδικών εξαρτημάτων. Για τα ανεξάρτητα κινητά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες 
κ.α.), η ηλεκτρική συνέχεια του πίνακα στην κλειστή θέση αυτών, θα επιτυγχάνεται από τους ίδιους 
τους μεντεσέδες. Οι μεντεσέδες αυτοί θα πρέπει να επιτρέπουν και τη σύνδεση των παραδοσιακών 
αγωγών γείωσης, σε περίπτωση που απαιτηθεί. Στις πόρτες θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός 
προστασίας, διατομής 10 mm2. 
 
Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο για αύξηση έως και 20% αναλογικά όλων των μεγεθών των 
αναχωρήσεων σε σχέση με τα σχέδια της μελέτης για μελλοντική επέκταση. 
 

6.1.4 Προστασία περιβλήματος 
Ο τυπικός και συνιστούμενος βαθμός προστασίας των πινάκων διανομής Χ.Τ. είναι IP 41, σύμφωνα 
με το πρότυπο CΕΙ ΕΝ 60529. Με την προστασία αυτή, οι πίνακες τοποθετημένοι σ' ένα στοιχειωδώς 
καθαρό και στεγνό βιομηχανικό περιβάλλον θα έχουν καλύτερη απόδοση λόγω του ανετότερου 
αερισμού που θα εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία στον εξοπλισμό και θα επηρεάζει θετικά τον 
χρόνο ζωής τους. 
 
O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ 08, 
όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο CΕΙ ΕΝ 50102. Ηλεκτρικοί πίνακες Χ.Τ. με βαθμό προστασίας 
μικρότερο από IP 41 και μηχανική αντοχή μικρότερη από IK 08 δε θα είναι αποδεκτοί. 
 

6.1.5 Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού - διακοπτικού εξοπλισμού - συσκευών 
Η εγκατάσταση των συσκευών θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η 
αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στον πίνακα Χ.Τ. και να προτιμώνται συνδέσεις που διευκολύνουν την 
απαγωγή θερμότητας, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ανύψωσης της θερμοκρασίας, σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC 61439-1. 
 



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 29  

Οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο μεταξύ των συσκευών, όσο και  μεταξύ συσκευής και μεταλλικού 
μέρους του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή 
τους. 
 
Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σε στηρίγματα ικανά να αντέχουν το βάρος των συσκευών, 
χωρίς παραμόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που δημιουργούνται  κατά τη 
μεταφορά τους ή κατά την αφόπλιση των συσκευών σε περίπτωση σφάλματος. Για την τοποθέτηση 
των υλικών ράγας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ράγες αλουμινίου, διπλού προφίλ, στην πίσω 
πλευρά των οποίων με χρήση ειδικών εξαρτημάτων θα μπορούν να στερεωθούν κανάλια διέλευσης 
καλωδίων από αυτοσβενόμενο πλαστικό. 
 
Για την ασφάλεια του χρήστη του ηλεκτρικού πίνακα Χ.Τ. δε θα απαιτείται η τοποθέτηση 
οποιωνδήποτε διαχωριστικών, όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 61439-1 (Form 1). 
 

6.1.6 Χαρακτηριστικά καλωδίων ισχύος και κυρίων ζυγών διανομής 
Τα καλώδια ισχύος θα είναι πάντα διαστασιολογημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC για το 
αναμενόμενο ονομαστικό ρεύμα. Όπου η ασφάλιση που προηγείται δεν καλύπτει τις εν χρήσει 
διατομές, ως προς το βραχυκύκλωμα, θα γίνεται χρήση ειδικών καλωδίων υψηλής μόνωσης 
“shortcircuitproof”. 
 
Oι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ, 
ορθογωνικής διατομής και καθαρότητας 99,9%. Η διατομή των κυρίων ζυγών διανομής θα πρέπει να 
είναι επαρκείς για την μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης 
θερμοκρασίας, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο IΕC 61439-1. 
 
Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει από τον κατασκευαστή του 
ηλεκτρικού πίνακα λαμβάνοντας υπόψη το ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή 
σε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό προστασίας του 
ηλεκτρικού πίνακα Χ.Τ., όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο IΕC 61439-2. 
 
Επιπλέον είναι αποδεκτή η χρήση τυποποιημένων μπλοκ διανομής μέχρι 400 Α. 
 
O υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού μονωτήρων για την στήριξη των ζυγών διανομής, καθώς 
και η διατομή αυτών, θα γίνει από αποδεκτό πρόγραμμα (π.χ. DOC 2.0.0.0019), ώστε να 
εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε 
βραχυκύκλωμα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής των 
μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά (αυτοσβενόμενο). 
 

6.1.7 Όδευση καλωδίων 
Όταν η καλωδίωση είναι πυκνή θα πρέπει να γίνεται χρήση αυτοσβενόμενων πλαστικών καναλιών 
καλωδίωσης διαστάσεων 100x100 mm για την κάθετη τοποθέτηση και 60x80 mm για την οριζόντια 
τοποθέτηση με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων για αυτό τον σκοπό. Η σχέση διατομής των 
καλωδίων προς τον ελεύθερο χώρο του καναλιού δε θα πρέπει να ξεπερνά το 50%. 
 
Όλα τα καλώδια θα τερματίζονται σε πρεσαριστούς ακροδέκτες, πρεσαρισμένους μόνο με ειδικό 
εργαλείο. Οι ακροδέκτες καλωδίων (κως) θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και μεγέθους για τα 
καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν και να φέρουν δακτυλίους θερμικής συστολής.  
 
Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να φαίνεται το γυμνό μέρος του άκρου του καλωδίου και οι 
ακροδέκτες θα έχουν μονωτικό «μανίκι» χαρακτηριστικού χρώματος ανάλογα με τη διατομή του 
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καλωδίου όπου χρησιμοποιούνται. Δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται ματίσεις βοηθητικών καλωδίων 
με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση μονωτικών ταινιών. 
 
Τα καλώδια των βοηθητικών κυκλωμάτων θα δένονται και θα τακτοποιούνται σε πλεξούδες με 
πλαστικά δετικά, σπιράλ, σωλήνες ή πλαστικές αγκύλες όταν έχουν μικρή πυκνότητα. Ειδική πρόνοια 
θα λαμβάνεται για την προστασία και τη στήριξη των βοηθητικών καλωδιώσεων που προέρχονται 
από συσκευές τοποθετημένες σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. 
ανοιγόμενεςμετώπες). Η συγκράτησή τους θα πρέπει να γίνεται με ειδικούς σωλήνες, παρέχοντας 
επαρκή άνεση κατά την κίνησή τους. 
 
Η βοηθητική καλωδίωση θα γίνεται με εύκαμπτα καλώδια διατομής 1,5 mm2 για γενική χρήση και 
για τις μετρήσεις (/5Α) διατομής 2,5 mm2. Απαγορεύεται η χρήση μονόκλωνων αγωγών και η χρήση 
αγωγών με διατομή μικρότερη του 1,5 mm2. Όλα τα βοηθητικά κυκλώματα θα πρέπει να καταλήγουν 
σε κλέμμες. 
 

6.1.8 Πινακίδες ενδείξεων – σημάνσεις 
Σε εμφανές σημείο ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα της οποίας οι ενδείξεις πρέπει να είναι 
ανθεκτικές στον χρόνο, με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και τον αριθμό 
παραγωγής (ή άλλο μέσο αναγνώρισης), που θα καθιστά δυνατή την αναζήτηση σχετικών 
πληροφοριών από τον κατασκευαστή. Επιπλέον οι παρακάτω πληροφορίες θα πρέπει να 
αναγράφονται είτε στην πινακίδα ενδείξεων, είτε στο συνοδευτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή: 
το IEC 61439-1 
ο τύπος ρεύματος και η συχνότητα 
οι τιμές ονομαστικής τάσης λειτουργίας 
οι τιμές ονομαστικής τάσης μόνωσης 
οι τιμές ονομαστικής τάσης βοηθητικών κυκλωμάτων 
τα όρια λειτουργίας 
το ονομαστικό ρεύμα κάθε κυκλώματος 
η αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
ο βαθμός προστασίας 
τα μέτρα για την προστασία των ατόμων 
οι συνθήκες λειτουργίας για εσωτερική, εξωτερική ή ειδική χρήση 
οι συνολικοί τύποι γείωσης 
οι διαστάσεις 
το βάρος 
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης (αλλά και των 
ζυγών ουδετέρου και γείωσης). 
 
Επίσης, όλα τα βοηθητικά καλώδια θα σημαίνονται με κλειστούς πλαστικούς αλφαριθμητικούς 
δακτυλίους και στα δύο άκρα (εκτός από περιπτώσεις με πολύ μικρό μήκος, ώστε να διακρίνεται 
άμεσα η αρχή και το τέλος). Τα άκρα των καλωδίων θα έχουν πάντα ειδικούς ακροδέκτες (μύτες). 
 

6.1.9 Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και σειράς 
Ο ηλεκτρικός πίνακας Χ.Τ. θα πρέπει να είναι προϊόν ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή πιστοποιημένων πινάκων Χ.Τ. σε αντίστοιχα έργα και να 
πληρεί τις απαιτήσεις των παρακάτω δοκιμών τύπου, σύμφωνα με το πρότυπο IΕC 61439-1: 
Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (παρ. 8.2.1 του προτύπου) 
Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης (παρ. 8.2.2 του προτύπου) 
Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα (παρ. 8.2.3 του προτύπου) 
Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας (παρ. 8.2.4 του προτύπου) 
Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού (παρ. 8.2.5 του προτύπου) 



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 31  

Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας (παρ. 8.2.6 του προτύπου) 
Δοκιμή του βαθμού προστασίας (παρ. 8.2.7 του προτύπου). 
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από αναγνωρισμένα 
ευρωπαϊκά εργαστήρια. Επίσης θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να 
εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών σειράς: 
Οπτικός και διαστατικός έλεγχος 
Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης 
Έλεγχος της αντίστασης μόνωσης 
Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής 
Έλεγχος της συνδεσμολογίας και των βοηθητικών κυκλωμάτων 
Δοκιμήμηχανικών μανδαλώσεων 
 

6.1.10 Διασφάλιση ποιότητας 
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας 
Προσέγγισης 73/23/EEC και 93/68EEC. 
 
Επιπλέον, ο ηλεκτρικός πίνακας Χ.Τ. θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη πολυγραμμικά σχέδια των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων του (ισχύος και αυτοματισμού), πλήρη διαστασιολογημένα 
κατασκευαστικά σχέδια (πρόσοψη, κάτοψη κ.τ.λ.) καθώς και κατάλογο των ανταλλακτικών και των 
κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα από αποδεκτό, σχεδιαστικό – υπολογιστικό, 
ηλεκτρολογικό πρόγραμμα (π.χ. ePLAN ή CADdy++). 
 
 
 

6.2 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 
 

7.6.1 Γενικά 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης 
πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-3, IEC 60947-4-1 και IEC 61000 ή σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους κανονισμούς τυποποίησης και παράλληλα να συμμορφώνονται με τις «Οδηγίες 
Χαμηλής Τάσης» (LVD) n° 73/23 EEC και την «Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας» (EMC) n° 
89/336 EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των αυτόματων διακοπτών θα είναι πιστοποιημένη κατά 
ISO 9001. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE. 
Ενδεικτικού τύπου:ABBTmax ή ισοδύναμου 
 

7.6.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργίας 690 VAC 
(50/60 Hz) και ονομαστική τάση μόνωσης 1.000 VAC για ονομαστικά ρεύματα ίσα ή μεγαλύτερα από 
160 Α. 
Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε κρουστική τάση, τουλάχιστον 8 kV για ονομαστικά ρεύματα 
μεγαλύτερα ή ίσα από 160  Α. 
Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές εκδόσεις ως προς την 
δυνατότητα απόζευξης σε βραχυκύκλωμα ξεκινώντας από 16 kA έως και 200 kA στα 380/415 
VAC.Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τροφοδοσία είτε από τους επάνω 
είτε από τους κάτω ακροδέκτες, χωρίς να μειώνονται οι επιδόσεις τους και να τίθεται σε κίνδυνο η 
λειτουργία τους. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν μπουτόν δοκιμής στο εμπρόσθιο μέρος, ώστε να 
πιστοποιείται η σωστή λειτουργία του μηχανισμού απόζευξης και το άνοιγμα των πόλων. 
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Το πλήθος των μηχανικών χειρισμών μέχρι τα 250 A πρέπει να είναι 25.000 και των ηλεκτρικών 
8.000. Αντίστοιχα για τους διακόπτες μέχρι τα 3.200 A το πλήθος των μηχανικών χειρισμών πρέπει 
να κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 και των ηλεκτρικών από 7.000 έως 2.000, ανάλογα με το 
μέγεθος και την ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος του διακόπτη. 
 

7.6.3 Συνθήκες περιβάλλοντος 
Οι συνθήκες περιβάλλοντος πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως +70°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος). 
Θερμοκρασία αναφοράς για τη ρύθμιση του θερμικού στοιχείου της θερμομαγνητικής λειτουργίας: 
+40°C. 
Μέγιστη σχετική υγρασία: 98%. 
Μέγιστο υψόμετρο: 2.000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς επανακαθορισμό των 
ονομαστικών μεγεθών, 5.000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας με επανακαθορισμό των 
ονομαστικών μεγεθών. 
Καταλληλότητα για χρήση σε θερμό και υγρό περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες των 
νηογνωμόνων και το διεθνές πρότυπο IEC 60068-2-30. 
 

7.6.4 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να εγγυώνται την πλήρη απομόνωση μεταξύ των 
κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων, σύμφωνα με την τεχνική της διπλής 
απομόνωσης. 
Στους αυτόματους διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να δηλώνεται με ακρίβεια η θέση των επαφών 
(Ι= κλειστός, Ο= ανοιχτός, κίτρινη-πράσινη περιοχή= ανοιχτός λόγω σφάλματος). 
Η λειτουργία και ο  μηχανισμός του διακόπτη είναι ανεξάρτητα από την πίεση που ασκείται στο 
γλωσσίδιό του και την ταχύτητα χειρισμού. 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να εξασφαλίζουν απομόνωση του κυκλώματος 
σύμφωνα με την παρ. 7.2.7 του προτύπου IEC 60947-2.  
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να είναι 3πολικοί ή 4πολικοί και να διατίθενται στις 
παρακάτω εκδόσεις: σταθερού, βυσματωτού και συρομένου τύπου. 
Για τα εμπρόσθια τμήματα των αυτόματων διακοπτών πρέπει να είναι εξασφαλισμένος ο βαθμός 
προστασίας τουλάχιστον IP 20 (εκτός των ακροδεκτών σύνδεσης), IP 30 όταν τοποθετούνται σε 
πίνακες και έως IP 54 για αυτόματους διακόπτες που εγκαθίστανται σε πίνακες με περιστροφικό 
χειριστήριο. 
 

7.6.5 Διατάξεις προστασίας 
• Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με 
θερμομαγνητικές και ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας. Οι μονάδες αυτές ανάλογα με τον τύπο του 
διακόπτη μπορούν να είναι εναλλάξιμες. 
• Οι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 800 Α πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με 
θερμομαγνητικές μονάδες για δίκτυα εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν την προστασία από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με 
ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από βραχυκύκλωμα. 
• Οι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 Α πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με μαγνητικές 
μόνο μονάδες προστασίας με σταθερό ή ρυθμιζόμενο κατώφλι, ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα 
λειτουργίας και να εξασφαλίζουν έτσι προστασία από βραχυκύκλωμα σε δίκτυα εναλλασσόμενου 
και συνεχούς ρεύματος.  
Οι ηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν δική τους τροφοδοσία καθώς επίσης και να 
εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία των προστασιών ακόμη και με την παρουσία μίας φάσης η οποία 
θα πρέπει να έχει ένταση κατ’ ελάχιστο 20% της ονομαστικής τιμής. 
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• Η βασική έκδοση πρέπει να διαθέτει λειτουργίες προστασίας από υπερένταση (λειτουργία L) 
και βραχυκύκλωμα. Ειδικότερα, η λειτουργία προστασίας από βραχυκύκλωμα πρέπει να:  
- είναι στιγμιαίας απόζευξης (λειτουργία Ι) και 
- να διαθέτει ρυθμιζόμενη καθυστέρηση (λειτουργία S) εναλλακτικά της λειτουργίας Ι, κατόπιν 
επιλογής του χρήστη 
 
 

7.6.6 Εξαρτήματα 
Για τους διακόπτες διατίθεται πλήθος μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων όπως ακροδέκτες, 
εξαρτήματα για τοποθέτηση σε ράγα, περιστροφικά χειριστήρια, βοηθητικές επαφές, πηνία 
εργασίας κ.α.. 
Ειδικότερα οι μηχανικές μανδαλώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλη τη σειρά αυτόματων 
διακοπτών ακόμα και ανάμεσα σε διακόπτες με διαφορετικά μεγέθη. Όλοι οι διακόπτες πρέπει να 
μπορούν να εξοπλιστούν με εξαρτήματα κλειδώματος με λουκέτα, τόσο στην ανοικτή όσο και στην 
κλειστή τους θέση. 
  



Ι Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Σελίδα 34  

 

6.3 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) (μελλοντική εγκατάσταση) 
 

7.8.1  Γενικά 
 
Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι στιβαρής κατασκευής, κλειστού τύπου και ηχομονωμένο 
και προβλέπεται να λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την 
άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο 
υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση του 
δικτύου αυτής.  
Το συγκρότημα του Η/Ζ θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:  
Τον κινητήρα ντίζελ (diesel) με τον βοηθητικό εξοπλισμό.  
Την σύγχρονη γεννήτρια (εναλλακτήρα)  
Την κοινή βάση στήριξης.  
Την δεξαμενή καυσίμου.  
Το σύστημα φορτίσεως των συσσωρευτών.  
Τον πίνακα αυτοματισμών ελέγχου και ισχύος.  
Το περίβλημα (κουβούκλιο) 
 
Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή.  
Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές τύπου και 
σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τέλος η διαδικασία σχεδιασμού και 
κατασκευής όλων των επιμέρους στοιχείων του Η/Ζ θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 
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6.4 Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS (μελλοντική εγκατάσταση) 
 

7.9.1 Γενικά 
Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν την προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής, (UPS), σε 
modular διάταξη που θα αποτελείται από: 
Μονάδα UPS διπλής μετατροπής, On-line, συνεχούς λειτουργίας. Η διάταξη θα είναι modular 
αποτελούμενη από 3 αυτόνομες μονάδες ισχύος (powermodules) συνδεδεμένες παράλληλα, 
εγκατεστημένες σε 1 ερμάριο, με το σκεπτικό Ν+1 όπου N είναι ο αριθμός των modules παράλληλα 
συνδεδεμένων για την υποστήριξη του φορτίου και 1 ο αριθμός των επιπλέον modules για την 
επίτευξη της επιθυμητής εφεδρείας. Θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής παραλληλίας 
καμπίνωνUPS για μέγιστο υποστηριζόμενο φορτίο. 
Σύστημα συσσωρευτών για αυτονομία τουλάχιστον 10 λεπτών σε φορτίο. Οι συσσωρευτές θα είναι 
τοποθετημένοι εντός του ίδιου ερμαρίου με τα PowerModules. Για τον υπολογισμό της αυτονομίας 
θα προσκομιστεί ο τρόπος υπολογισμού(αριθμός, κλάδοι &Ah). 
Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 5.7” για την παρακολούθηση και το χειρισμό του όλου 
συστήματος. Να έχει την δυνατότητα χρήσης οθόνης 10’’ τεχνολογίας touchpanel για μεγαλύτερη 
θέαση και ευκολία. Κάθε μονάδα πρέπει να έχει διπλή είσοδο, θύρες επικοινωνίας RS232, USBport, 
SNMPcard (communicationports) καθώς και επιπλέον ελεύθερα slot. 
Θα διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας (π.χ. με PLC ή άλλα συστήματα αυτοματισμού ή εποπτικού 
ελέγχου όπως SCADA ή BMS) με πρωτόκολλο ModbusRTU ή ModbusTCP/IPή BACNETγια την 
διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου HM Εγκαταστάσεων του Κτιρίου.  
Στο ίδιο ερμάριο θα πρέπει να βρίσκεται ο ηλεκτρονικός διακόπτης παράκαμψης 
(StaticByPassSwitch) καθώς και ο διακόπτης χειροκίνητης παράκαμψης (ManualByPass). 
Στην περίπτωση που σε ένα από τα module παρουσιαστεί βλάβη, τότε αυτό τίθεται εκτός 
λειτουργίας, χωρίς να επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων. 
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να προστεθεί ένα module ή ένα batteryPack στο σύστημα 
εν ώρα λειτουργίας (hot – swap). 
Η προσφερόμενη μονάδα θα πρέπει να έχει υψηλή ικανότητα υπερφόρτωσης, αντέχοντας μέχρι 60 
δευτερόλεπτα για υπερφόρτωση της τάξεως του 150%. Να έχει υψηλή απόδοση 94,5% για 
σημαντική μείωση της εκλυόμενης θερμότητας. Κάθε υπομονάδα (module) πρέπει να έχει φορτιστή 
τουλάχιστον 8Α, δίνοντας την δυνατότητα χρήσης μπαταριών μεγάλης χωρητικότητας. 
Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής του συστήματος θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. 
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6.5 Ηλεκτρολογικό υλικό 
 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISOISO 9001:2015 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
 
Αγωγοί - Καλωδιώσεις  
Ισχύει η  ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-20-02-01  “Αγωγοί-καλώδια διανομής ενέργειας ”. 
 
Σωληνώσεις και μέσα ανάρτησης  
Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-20-01-02 “Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ”.  

Η εγκατάσταση των χαλύβδινων σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 ΄΄Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων΄΄. 

 
Μεταλλικές Σχάρες καλωδίων  
Οι σχάρες των εσωτερικών χώρων θα είναι προγαλβανισμένες κατά ΕΛΟΤ ENISO 1461. 
Οι σχάρες των εξωτερικών χώρων (δώμα) θα είναι βαρέως τύπου, θερμά γαλβανισμένες κατά ΕΛΟΤ 
ENISO 1461 με κάλυμμα.  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-20-01-03 “Εσχάρες και σκάλες καλωδίων ”.  
 
Πλαστικά κανάλια καλωδίων  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-20-01-06 “Πλαστικά κανάλια καλωδίων ”.  
 
Ρευματοδότες καναλιού  
Οι ρευματοδότες καναλιού, θα είναι τύπου σούκο (2P+E), 16A/250VAC, από πλαστικό υλικό, λευκού 
χρώματος ή χρώματος αλουμινίου με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ20 και μηχανική αντοχή σε κρούση 
τουλάχιστον ≥ΙΚ01. Οι ρευματοδότες θα είναι ειδικοί για τοποθέτηση σε κανάλι διαστάσεων έως 
105x55mm και θα προσαρμόζονται σ' αυτό με τα ανάλογα εξαρτήματα (περιλαμβάνονται στην 
προμήθεια) που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των 
αγωγών.  
 
Ρευματοδότες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης  
Οι ρευματοδότες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης, θα είναι τύπου σούκο (2P+E), 16A/250VAC, 
από πλαστικό υλικό, λευκού χρώματος ή χρώματος αλουμινίου, με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ20 και 
μηχανική αντοχή σε κρούση ≥ΙΚ01. Οι ρευματοδότες θα μπορούν να τοποθετούνται σε επίτοιχα 
κουτιά (περιλαμβάνονται στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της ίδιας σειράς ή σε 
χωνευτά κουτιά (περιλαμβάνονται στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της ίδιας 
σειράς. 
 
Στεγανοί ρευματοδότες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης  
Οι στεγανοί ρευματοδότες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης, θα είναι τύπου σούκο (2P+E), 16Α / 
250V ΑC, από πλαστικό υλικό, λευκού χρώματος ή χρώματος αλουμινίου, με δείκτη προστασίας 
≥ΙΡ55 και μηχανική αντοχή σε κρούση ≥ΙΚ07. Οι ρευματοδότες θα μπορούν να τοποθετούνται σε 
επίτοιχα κουτιά της ίδιας σειράς (περιλαμβάνονται στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και 
πλαίσια της ίδιας σειράς ή σε χωνευτά κουτιά με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της ίδιας σειράς 
(περιλαμβάνονται στην προμήθεια). 
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Ρευματοδότες ράγας 
Οι ρευματοδότες ράγας, θα είναι τύπου σούκο (2P+E), 16A/250VAC, από πλαστικό υλικό, λευκού 
χρώματος ή χρώματος αλουμινίου με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ20 και μηχανική αντοχή σε κρούση 
τουλάχιστον ≥ΙΚ01. Οι ρευματοδότες θα είναι ειδικοί για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και θα 
προσαρμόζονται σ' αυτήν με τα ανάλογα εξαρτήματα (περιλαμβάνονται στην προμήθεια) που θα 
εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών.  
 
Ρευματοδότες UPSεπίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης  
Οι ρευματοδότες επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης, θα είναι τύπου σούκο (2P+E), 16A/250VAC, 
από πλαστικό υλικό, κόκκινου χρώματος, με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ20 και μηχανική αντοχή σε 
κρούση ≥ΙΚ01. Οι ρευματοδότες θα μπορούν να τοποθετούνται σε επίτοιχα κουτιά (περιλαμβάνονται 
στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της ίδιας σειράς ή σε χωνευτά κουτιά 
(περιλαμβάνονται στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της ίδιας σειράς. 
 
Στεγανοί ρευματοδότες επίτοιχης τοποθέτησης 16A/400V 
Οι στεγανοί ρευματοδότες 16Α/400V, βιομηχανικού τύπου 16Α/400V (3P+N+E) θα είναι κατάλληλοι 
για επίτοιχη τοποθέτηση και θα έχουν: α) περίβλημα από πλαστικό υλικό, β) βαθμό προστασίας 
≥IP44 και γ) βαθμό μηχανικής αντοχής ≥IK08.  
 
Απλοί διακόπτες χωνευτής τοποθέτησης  
Οι απλοί διακόπτες φωτισμού, χωνευτής τοποθέτησης, θα είναι από πλαστικό υλικό, λευκού 
χρώματος ή χρώματος αλουμινίου με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ 20, μηχανική αντοχή σε κρούση ≥ΙΚ01. 
Οι διακόπτες θα διαθέτουν αυτόματους ακροδέκτες για γρήγορη σύνδεση και θα μπορούν να 
τοποθετούνται σε επίτοιχα κουτιά (περιλαμβάνονται στην προμήθεια) με κατάλληλες βάσεις και 
πλαίσια της ίδιας σειράς.  
 
Απλοί διακόπτες επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανοί  
Οι απλοί, στεγανοί διακόπτες, επίτοιχης τοποθέτησης 10Α / 250V ΑC, θα είναι από πλαστικό υλικό, 
λευκού ή γκρι χρώματος με δείκτη προστασίας ≥ΙΡ 55, μηχανική αντοχή σε κρούση ≥ΙΚ07. Οι 
διακόπτες θα μπορούν να τοποθετούνται σε επίτοιχα κουτιά με κατάλληλες βάσεις και πλαίσια της 
ίδιας σειράς (περιλαμβάνονται στην προμήθεια).  
Οι ρευματοδότες των υγρών χώρων θα είναι στεγανοί.  
Οι ρευματοδότες των κύριων χώρων θα είναι κατάλληλοι γιά χωνευτή τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε 
πλαστικό κανάλι.  
Οι ρευματοδότες των μηχανοστασίων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι γιά εξωτερική τοποθέτηση.  
Οι ρευματοδότες των ενδοδαπέδιων φρεατίων θα είναι κατάλληλοι γιά τοποθέτηση σε ενδοδαπέδιο 
φρεάτιο.  
Οι ρευματοδότες αδιάλειπτων φορτίων (UPS) θα τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους 
ηλεκτρικούς πίνακες και θα έχουν διαφορετικό χρώμα ή εύκολα αναγνωρίσιμο διακριτικό σημείο για 
να αποφεύγεται η σύνδεση άλλου είδους συσκευών.  
Οι διακόπτες των χώρων υγιεινής θα είναι κατάλληλοι γιά χωνευτή τοποθέτηση.  
Όλοι οι διακόπτες, οι ρευματοδότες και τα μπουτόν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα της ίδιας σειράς γιά την τοποθέτησή τους σε χωνευτό κουτί ή σε πλαστικό κανάλι ή 
εξωτερικοί.  
 
 
Ηλεκτρικοί Πίνακες τελικής διανομής 400/230V 
Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων, ανάλογα με τον χώρο και τον τρόπο τοποθέτησης τους, 
θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές:  
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Νέος κανονισμός HD 384  
IEE. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)  
IEC 60439-1 Μεταλλικοί πίνακες διανομής χωνευτοί, επίτοιχοι και επιδαπέδιοιIP30/31/40/43  
IEC 60439-1 Μεταλλικοί πίνακες διανομής στεγανοί, επίτοιχοι και επιδαπέδιοιIP56/66  
IEC 60439-1 Μεταλλικοί πίνακες διανομής επιδαπέδιοι τύπου πεδίων IP31/54  
IEC 60439-1 Μεταλλικοί πίνακες-ερμάρια διανομής εξωτερικών χώρων, στεγανά (pillar) IP55/65  
IEC 60670, IEC 60695-2-11 Πλαστικοί πίνακες διανομής χωνευτοί IP 30/40  
IEC 60670, IEC 60695-2-11 Πλαστικοί πίνακες διανομής στεγανοί, επίτοιχοιIP 55/65  
 
Κάθε πίνακας Χ.Τ. θα είναι τύπου κλειστού μεταλλικού ή πλαστικού ερμαρίου, θα είναι επισκέψιμος 
και επιθεωρήσιμος από μπροστά και θα διαθέτει πόρτα.  
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων, καθώς και η άνετη πρόσβαση στις θέσεις 
σύνδεσης των καλωδίων με τα όργανα. 
Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης για μελλοντική 
επέκταση.  
 
 
Εσωτερική διανομή  
Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 
διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 
ένταση του γενικού διακόπτη.  
Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 
"γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή τη μισή εκείνης των φάσεων.  
Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση 
θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 
στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπει ο κανονισμός EN 60439-2.  
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς τους διακόπτες 
αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α θα γίνουν με 
μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του επιμέρους διακόπτη και 
τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 
Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους.  
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια 
των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα 
γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.  
 
Συνδέσεις γραμμών  
Η είσοδος κάθε καλωδίου σε στεγανούς πίνακες θα μπορεί να γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλίπτες 
κατάλληλης διαμέτρου ( θα υπάρχει η κατάλληλη υποδομή κατασκευαστικά στους πίνακες) ώστε να 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στεγανότητά του.  
Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες.  
 
Εξαίρεση και μόνο μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 
100 Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις :  
1. Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος 
του πίνακα και εύκολα προσιτό & 
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2. Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 
συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται κος.  
Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι' αυτές ο ίδιο 
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.  
Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 
του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης.  
Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση 
να έχει πάντα την ίδια θέση (σε ακροδέκτες οργάνων κλπ.) και το ίδιο χρώμα.  
 
Συνοδευτικά έγγραφα  
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά σχέδια κλπ.:  
- Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.  
- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης, όπου απαιτείται.  
 
Yλικά πινάκων  
Όλα τα υλικά των πινάκων θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9001:2000 όπως αυτά 
αναθεωρούνται κάθε φορά. 
Τα υλικά των πινάκων και οι συσκευές προστασίας θα είναι ενδεικτικού τύπου ShneiderElectric, 
Hager, ABB ή ισοδύναμα.  
 
Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να είναι τύπου ράγας (DINprofile). Για την διατήρηση της 
καλύτερης αναλογίας κόστους/απόδοσης μεταξύ αδιάλειπτης λειτουργίας και ασφάλειας, όλες οι 
συσκευές θα πρέπει να είναι από την ίδια σειρά προϊόντων και από τον ίδιο κατασκευαστή.  
Γενικοί διακόπτες εισόδου, αυτόματοι διακόπτες εισόδου  
Μικροαυτόματοι διακόπτες  
Διακόπτες διαρροής  
Αντικεραυνικά 
 
Οι ακόλουθες προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται τόσο από τους διακόπτες διαρροής όσο και από 
τους μικροαυτόματους διακόπτες:  
Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές 
και σ’ αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τα ακόλουθα επίπεδα επιδόσεων:  
καταλληλόλητα για απομόνωση (παράγραφος 7.2.7)  
ονομαστική τάση μόνωσης (παράγραφος 4.3.1.2) : 500 V 
βαθμός ρύπανσης (Τμήμα 1, παράγραφος 6.1.3.2) : 3  
ονομαστική τάση κρουστικής αντοχής (παράγραφος 4.3.1.3) : 6 kV 
 
Για εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διάρκειας ζωής, οι μηχανισμοί ζεύξης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένοι να κάνουν την ταχύτητα κλεισίματος της επαφής πλήρως ανεξάρτητη από την ενέργεια 
του χειριστή.  
Για την ασφάλεια μη ειδικευμένου προσωπικού, τα προσβάσιμα μέρη των συσκευών, όταν είναι 
μέσα σε κατάλληλο πίνακα, πρέπει να έχουν:  
βαθμό προστασίας IP40 (κατά IEC 60529)  
μόνωση κλάσης ΙΙ (κατά IEC 60364).  
Οι συσκευές προστασίας πρέπει όλες να παρέχουν μια ξεχωριστή σηματοδότηση, που να δίνει τη 
δυνατότητα διάγνωσης του λόγου για τη θέση OFF: χειροκίνητη λειτουργία ή αφόπλιση λόγω 
σφάλματος.  
 
Οι μικροαυτόματοι (MCB) θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο IEC 60898 / 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60898 και ΕΝ 60947. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να 
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πιστοποιείται από διαπιστευμένο οργανισμό και η σήμανση ποιότητάς του πρέπει να είναι ορατή 
πάνω στις συσκευές. Οι μικροαυτόματοι θα κάνουν διακοπή και του ουδετέρου εκτός και αν 
αναγράφεται διαφορετικά στα μονογραμμικά.  
 
Αμπερόμετρα: 0,1 έως 1,1VΑ  
Βολτόμετρα: 1 έως 5VΑ  
- Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης  
- Μέγιστη Υπερφόρτιση:  
 
Αμπερόμετρα: 10 In επί 5sec 
Βολτόμετρα: 2 Un επί 1min.  
- Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από επιλογικό διακόπτη επτά θέσεων.  
- Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή Ιον/5Α.  
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7 .  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (Μελλοντική 
Εγκατάσταση) 
 
Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του κτιρίου και των 
περιεχομένων του από τα αποτελέσματα πτώσης κεραυνού,  στάθμης προστασίας Ι σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και ΕΝ 62305-2:2006. 
Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας θα αρχίζει από το συλλεκτήριο σύστημα σύλληψης του 
κεραυνού και θα καταλήγει στο σύστημα γείωσης. 
Η τοποθέτηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια της 
μελέτης.  
 

7.1 Γενικά 
 
 
Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του κτιρίου και των 
περιεχομένων του από τα αποτελέσματα πτώσης κεραυνού,  στάθμης προστασίας Ι σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και ΕΝ 62305-2:2006. 
Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας θα αρχίζει από το συλλεκτήριο σύστημα σύλληψης του 
κεραυνού και θα καταλήγει στο σύστημα γείωσης. 
Η τοποθέτηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια της 
μελέτης.  
 
Συλλεκτήριο Σύστημα 
Το συλλεκτήριο σύστημα θα κατασκευασθεί από χάλκινο επικασσιτερωμένο αγωγό (Cu/eSn)  κυκλικής 
διατομής διαμέτρου 8mm. 
Ο συλλεκτήριος αγωγός θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου  και θα σχηματίζει βρόχους μεγίστων 
διαστάσεων 5x5m,  σύμφωνα με την στάθμη προστασίας της εγκατάστασης και το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1197/2002.  
Η στήριξη του συλλεκτηρίου αγωγού θα γίνει με ειδικά στηρίγματα. Τα στηρίγματα που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν έτσι ώστε 
να μην προκαλούν φθορές ή αλλοιώσεις.  Όταν τοποθετούνται σε μονωμένο δώμα θα αποφεύγεται η 
διάτρηση της μόνωσης και αν αυτό είναι αναπόφευκτο τότε θα λαμβάνονται μέτρα για την 
αποκατάσταση της μόνωσης (στήριγμα  με πλαστικό παρέμβυσμα). 
Η στήριξη των αγωγών γίνεται περίπου ανά 1m (για μονόκλωνους αγωγούς με ελάχιστη διάμετρο 8mm)  
και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού  ένα πριν και ένα μετά την αλλαγή.  Το υλικό 
των στηριγμάτων θα είναι το ίδιο με εκείνο του αγωγού. 
Κάθε 20m συλλεκτηρίου αγωγού καθώς και σε όλα τα σημεία διασταυρώσεως συλλεκτηρίων αγωγών 
θα παρεμβάλλεται εξάρτημα απορρόφησης των συστολοδιαστολών του συλλεκτήριου αγωγού. 
Οτιδήποτε αγώγιμο υπερβαίνει το ύψος του δώματος ή της σκεπής (κλιματιστικές μονάδες, ηλιακοί 
συλλέκτες,  κεραίες TV)  θα συνδεθεί αγώγιμα με το συλλεκτήριο σύστημα μέσω  κατάλληλων 
συνδέσμων για επίπεδες επιφάνειες και κατάλληλων περιλαιμίων για σωληνώσεις, υδρορροές κλπ. 
 
Θα τοποθετηθούν επίσης τέσσερεις (4) ακίδες Franklin πάνω σε ιστούς, οι οποίες θα συνδέονται με το 
συλλεκτήριο σύστημα. 
Στα σχετικά σχέδια  φαίνονται οι λεπτομέρειες κατασκευής της εγκατάστασης. 

 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  Για 
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το συλλεκτήριο σύστημα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-50-01-00 
“Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας”. 
Για τους αγωγούς καθόδου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-50-02-00 
“Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας”.  

 
Αγωγοί Καθόδου 
Οι αγωγοί καθόδου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του συλλεκτηρίου συστήματος με τη γείωση θα 
είναι από αγωγό χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn)  διαμέτρου Φ8mm. Οι αγωγοί καθόδου 
τοποθετούνται με μέση απόσταση μεταξύ τους περίπου 10m σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-
Ε2/2002. 
Tα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών καθόδου για την αποφυγή ηλεκτροχημικής 
διάβρωσης. Μέσω ειδικού σφιγκτήρα θα γίνεται η σύνδεση των αγωγών καθόδου με την θεμελιακή 
γείωση του κτιρίου. 
Στα σχετικά σχέδια  φαίνονται οι λεπτομέρειες κατασκευής της εγκατάστασης. 
 
 
 
Γείωση 
Θα πραγματοποιηθεί μέτρηση της Αντίστασης γείωσης στο υφιστάμενο κτίριο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΗD 
60364- 2η Έκδοση.  
Αν απαιτείται θα πραγματοποιηθεί ενίσχυση και βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης. Η βελτίωση θα 
υλοποιηθεί με εγκιβωτισμένο ηλεκτρόδιο χαμηλού βάθους τύπου “Ε” και θα ενισχυθεί με ράβδους 
ηλεκτροδίων γείωσης.  
Το ηλεκτρόδιο τύπου “Ε”  θα εγκατασταθεί σε όρυγμα μετά από εκσκαφή και απομάκρυνση των προϊόντων 
εκσκαφής. Το όρυγμα για την τοποθέτηση του “Ε”, θα κατασκευαστεί με διαστάσεις 1,70m x 0,80m x 1m 
Δίπλα από το όρυγμα του “Ε”, θα δημιουργηθεί φρεάτιο ελέγχου.  
 
Το γαλβανισμένο ηλεκτρόδιο μορφής “Ε”, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6301000, θα είναι χαλύβδινο 
εν θερμώ επιψευδαργυρωμένο με επιμετάλλωση τουλάχιστον 500g/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με 
τον ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2. Θα αποτελείται από τρείς πλάκες διαστάσεων 500Χ500mm και δύο 
πλάκες διαστάσεων 750Χ500mm, ενώ θα περιλαμβάνει ανοξείδωτο σφικτήρα για σύνδεση με τον 
αγωγό γείωσης. Επίσης με το σκυρόδεμα θα αναμιχθεί 18kg χημικό βελτιωτικό γείωσης και θα γεμίσει 
το όρυγμα εγκιβωτίζοντας πλήρως το ηλεκτρόδιο τύπου “Ε” εντός του σκυροδέματος.  

 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υλικών ακολουθούν παρακάτω. 
 
 

7.2 Ενδεικτικά χρησιμοποιούμενα υλικά  
 
Χαλύβδινη ταινία, διαστάσεων 30Χ3,5mm από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) 
κατάλληλη για χρήση ως αγωγός γείωσης κατά ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2. 
 
Πολύκλωνος χάλκινος αγωγός ονομαστικής διατομής 50mm², ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 
6420108. Χρησιμοποιείται ως αγωγός ισοδυναμικών συνδέσεων και για την αποκατάσταση 
συνέχειας ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε αρμό διαστολής. Ο αγωγός θα πρέπει να έχει 
υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-2 
εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο 
Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561. 
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Χάλκινο στήριγμα στρογγυλού αγωγού διατομής Ø8-10mm σε σκυρόδεμα ή τούβλο, ενδεικτικού 
κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6121100. Το στήριγμα φέρει χάλκινη ροδέλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι 
διμερές και η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ6x16mm, κατά EN 
27046. Η στερέωσή του σε σκυρόδεμα ή τούβλο πραγματοποιείται με UPAT Φ8 και ξυλόβιδα 
ανοξείδωτη (INOXV2A). Το στήριγμα θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες 
από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-4 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των 
ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο 
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561. 
 
Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Ø8mm ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6400108. 
Κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) και θα χρησιμοποιηθεί ως 
αγωγός ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης. Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με 
επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-2 εργαστηριακές 
δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων 
Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561. 
 
Ακίδα Franklin, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421100, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία 
από άμεσο κεραυνικό πλήγμα δομικών ή μεταλλικών εξάρσεων. Η ακίδα είναι ορειχάλκινη 
επινικελωμένη (Ms/eNi) και έχει διαστάσεις Ø30x1000mm. Κατάλληλη για στήριξη σε σωλήνα 1¼''. Η 
σύνδεση με τον αγωγό πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου χάλκινου επινικελωμένου περιλαίμιου 
(Cu/eNi) κατά IEC 62561-2 ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6521031. Η ακίδα θα πρέπει να έχει 
υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  IEC/EN 62561-2 
εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο 
Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς  IEC/EN 62561. 
 
Σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6221810. Κατασκευάζεται από χαλκό (Cu). Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια 
διαστάσεων 50x50x2mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διαστάσεων 50x50x1,5mm. Η σύσφιξη 
επιτυγχάνεται με τέσσερις καρόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) διαστάσεων Μ6x25mm κατά 
EΝ 28677, και εξάγωνα περικόχλια Μ6 από ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) κατά ΕΝ 24032.Ο 
σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο  IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 
αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 
διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
σειράς IEC/EN 62561.   
 
Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) σφιγκτήρας, τύπου “H” (Heavyduty) για την 
σύνδεση αγωγού κυκλικής διατομής ή πολύκλωνου με αγωγό μορφής ταινίας, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6201830. Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 50mmx 50mmx 2mm. Η σύσφιξη 
επιτυγχάνεται με τέσσερις καρόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα (A2 70) διαστάσεων Μ6x25mm κατά 
EΝ 28677, και εξάγωνα περικόχλια Μ6 από ανοξείδωτο χάλυβα (A2 70) κατά ΕΝ 24032. Ο 
σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 
αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 
διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
σειράς IEC/EN 62561. 
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Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) σύνδεσμος τύπου ‘’Η’’ (Heavyduty) για την 
σύνδεση – στήριξη εγκιβωτισμένων αγωγών με οπλισμό σκυροδέματος, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6201000. Η σύσφιξη των αγωγών και του οπλισμού με τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται με δύο 
βίδες (καρόβιδες), διαστάσεων Μ10x30mm, κατά EN 28677, εφοδιασμένες με εξάγωνα περικόχλια 
Μ10, κατά ΕΝ 24032. Ο σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες 
από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των 
ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο 
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561.       
          
Χάλκινος επικασσιτερωμένος μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, Ø8mm, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6422008. Ο αγωγός θα χρησιμοποιείθεί ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος στα δώματα. 
Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο IEC/EN 62561-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 
αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 
διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
σειράς IEC/EN 62561. 
 
Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6562205, κατάλληλο για ισοδυναμική 
σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από ¾’’ έως 4’’. Αποτελείται από σφιγκτήρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα (SS) ο οποίος συσφίγγει τον αγωγό και από ορειχάλκινη (Cu-A) λάμα.Το 
περιλαίμιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 
αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 
διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
σειράς IEC/EN 62561.  
           
Ακροδέκτης γεφύρωσης τύπου ‘’N’’ (Normalduty), για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου 
αγωγού με μεταλλική επιφάνεια ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6225441. Ο ακροδέκτης αποτελείται 
από ένα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) πλακίδιο το οποίο συνδέεται με τη μεταλλική 
επιφάνεια με δύο βίδες (δεν περιλαμβάνονται) και από μονό σφιγκτήρα από επικασσιτερωμένο 
κράμα χαλκού (Cu-A/eSn) ο οποίος συνδέεται με τον αγωγό. Ο μονός σφιγκτήρας αποτελείται από 
κυλινδρική βάση επί της οποίας εδράζεται ειδική βίδα διαστάσεων Μ10x25mm κατάλληλα 
διαμορφωμένη στην κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού, η οποία συσφίγγεται με ένα εξάγωνο 
περικόχλιο διαστάσεων Μ10, κατά ΕΝ 24032. Ο ακροδέκτης θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία 
όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η 
πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από 
διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561.     
             
   
Χάλκινο επικασσιτερωμένο εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών συλλεκτηρίων αγωγών 
κυκλικής διατομής ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421301. Τοποθετείται ανά περίπου 20m 
ευθύγραμμου μήκους συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σημεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων 
αγωγών. Η σύνδεσή του με τον αγωγό επιτυγχάνεται με δύο μονούς επίσης χάλκινους 
επικασσιτερωμένους μονούς σφιγκτήρες κατά IEC /ΕΝ  62561-1 ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 
6225142. Το εξάρτημα απορρόφησης συστολών διαστολών θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία 
όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  IEC/EN 62561-2 εργαστηριακές δοκιμές.  
 
Χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) ζυγός γείωσης τύπου ‘’Η’’ (Heavyduty)ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6600001. Ο ζυγός θα έχει διαστάσεις 250x50x6mm και θα φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό : 
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Δύο μονωτήρες, μία μεταλλική βάση, τρεις υποδοχές για αγωγό Ø6mm (35mm2), μία υποδοχή για 
αγωγό 185mm2, και μία υποδοχή για ταινία πλάτους έως 30mm. Ο ισοδυναμικός ζυγός θα πρέπει 
να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-1&2 
εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο 
Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561.  
              
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), ιστός ύψους 2400 mm κατά IEC/EN62561-2. Κατάλληλος 
για την έδραση ακίδας αντικεραυνικής προστασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως “φυσικός” 
αγωγός καθόδου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-3. Ο ιστός θα πρέπει να έχει υποστεί με 
επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-2 εργαστηριακές 
δοκιμές.           
Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος διπλός σφιγκτήρας τύπου ‘’Η’’ (Heavyduty) ενδεικτικού 
κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6205201. Αποτελείται από βάση διαστάσεων 52x25x11,5mm επί της οποίας 
εδράζονται δύο ειδικές βίδες διαστάσεων Μ10x25mm κατάλληλα διαμορφωμένες στην κεφαλή για 
την υποδοχή του αγωγού. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με δύο εξάγωνα περικόχλια διαστάσεων Μ10, 
κατά ΕΝ 24032. Ο σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN 62561-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω 
δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο 
πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων σειράς IEC/EN 62561.         
       

7.3 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (Αντικεραυνικά)  
 
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή 
ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
 
Πεδία ΧΤ 230/400V  
Στα πεδία του Γ.Π.Χ.Τ. θα εγκατασταθεί μεταλλικός πίνακας IP 65, ο οποίος θα φέρει τριφασικό 
απαγωγό Τ1+Τ2, πλήρως συνδεσμολογημένος (ασφάλειες, λυχνίες οπτικής ένδειξης καλής 
λειτουργίας), με ικανότητα εκφόρτισηςκεραυνικού ρεύματος 100kA, σε τέσσερις πόλους 
κυματομορφής 10/350μs, με στάθμη προστασίας Up<2,5kV, προσφέροντας προστασία σε συσκευές 
κατηγορίας CAΤ IV έως και CATII, ο οποίος θα εγκατασταθεί παράλληλα προς την τροφοδοσία. Η 
γείωση του απαγωγού θα πρέπει να είναι κοινή με την γείωση προστασίας της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης και επιβάλλεται να έχουν άμεση ισοδυναμική σύνδεση μέσω χάλκινου 
επινικελωμένου ζυγού εξίσωσης δυναμικού. Στον ανωτέρω ζυγό θα συνδέονται ο αγωγός 
προστασίας, ο αγωγός γείωσης του απαγωγού καθώς και η άμεση σύνδεση αναμονής από το 
σύστημα γείωσης. Οι απαγωγοί θα φέρουν οπτική ένδειξη και εσωτερική, θερμική αποζευκτική 
διάταξη.  
 
Όλοι οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή σε υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (TOV) τουλάχιστον:  
TOV> 1200 V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης  
TOV> 350 V μεταξύ φάσεων και ουδετέρου  
όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11.  
 
 
Τριφασικοί υποπίνακες 230/400V, Τριφασικοί υποπίνακες UPS 230/400V, Πίνακας Αυτοματισμού 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) 
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Στους τριφασικούς υποπίνακες θα τοποθετηθούν τρεις απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, 
τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ2, οι οποίοι θα συνδεσμολογηθούν μεταξύ φάσεων και ουδετέρου 
αγωγού και ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ2, ο 
οποίος θα συνδεσμολογηθεί μεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας. Οι απαγωγοί θα έχουν 
ικανότητα εκφόρτισηςκεραυνικού ρεύματος 40kA ανά πόλο κυματομορφής 8/20μs με στάθμη 
προστασίας Up<2,5kV προσφέροντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας CAΤ IV έως και CATII.  
Επίσης θα τοποθετηθούν τρεις απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου 
Τ3, οι οποίοι θα συνδεσμολογηθούν μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού και ένας απαγωγός 
κρουστικών υπερτάσεων, διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ3, ο οποίος θα συνδεσμολογηθεί 
μεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας. Οι απαγωγοί θα παρέχουν λεπτή προστασία σε 
ευαίσθητες, ηλεκτρονικές συσκευές (στάθμη προστασίας Up<1,5kV). 
 
Εναλλακτικά αντί των απαγωγών Τ2 και Τ3 μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένας τετραπολικόςαπαγωγός  
κρουστικών υπερτάσεων  TrigetronT2,  ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6854150 οι οποίοι θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να παρέχει δευτερεύουσα προστασία  (Ιmax, ”classII” test σε κυματομορφή 
8/20μsec: 50kA ανά πόλο )  και  χαμηλής στάθμης προστασία Up<1,5kV. Ο απαγωγός θα πρέπει να 
είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί χωρίς ασφάλεια εφόσον η ασφάλεια της εγκατάστασης που 
προηγείται είναι μέχρι 315Α. 
 
Η στήριξη τους θα πραγματοποιείται επί ράγας DIN. Η γείωση τους θα είναι κοινή με την γείωση του 
πίνακα, χωρίς να δημιουργούνται βρόχοι ακολουθώντας την συντομότερη διαδρομή. Οι απαγωγοί 
θα φέρουν οπτική ένδειξη και εσωτερική, θερμική αποζευκτική διάταξη.  
Όλοι οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή σε υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (TOV) τουλάχιστον:  
TOV> 1200 V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης  
TOV> 350 V μεταξύ φάσεων και ουδετέρου  
όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11.  
 
 
Μονοφασικοί υποπίνακες 230V και Μονοφασικοί υποπίνακες UPS 230V  
 
Στους μονοφασικούς υποπίνακες θα τοποθετηθεί ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, 
τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ2, ο οποίος θα συνδεθεί μεταξύ φάσης και ουδετέρου αγωγού και 
ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ2, ο οποίος θα 
συνδεσμολογηθεί μεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας. Οι απαγωγοί θα έχουν ικανότητα 
εκφόρτισηςκεραυνικού ρεύματος 40kA ανά πόλο κυματομορφής 8/20μs με στάθμη προστασίας 
Up<2,5kV προσφέροντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας CAΤ IV έως και CATII.  
Επίσης θα τοποθετηθεί ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ3, 
ο οποίος θα συνδεσμολογηθεί μεταξύ φάσης και ουδετέρου αγωγού και ένας απαγωγός κρουστικών 
υπερτάσεων, διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ3, ο οποίος θα συνδεσμολογηθεί μεταξύ 
ουδετέρου και αγωγού προστασίας. Οι απαγωγοί θα παρέχουν λεπτή προστασία σε ευαίσθητες, 
ηλεκτρονικές συσκευές (στάθμη προστασίας Up<1,5kV). 
 
Εναλλακτικά αντί των απαγωγών Τ2 και Τ3 μπορεί να τοποθετηθεί ένας απαγωγός  κρουστικών 
υπερτάσεων  TrigetronT2,  ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6850150 κατάλληλος για τοποθέτηση 
μεταξύ φάσεως και ουδετέρου (για μονοφασική παροχή) και ο οποίος θα πρέπει να παρέχει  
δευτερεύουσα προστασία  (Ιmax, ”classII” test σε κυματομορφή 8/20μsec: 50kA)  και  χαμηλής 
στάθμης προστασίας Up<1,5kV. Συνδυάζεται με απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων TrigetronT2, 
ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6850151 κατάλληλο για τοποθέτηση μεταξύ ουδετέρου και γείωσης 
και ο οποίος θα πρέπει να παρέχει   δευτερεύουσα προστασία  (Ιmax, ”classII” test σε κυματομορφή 
8/20μsec: 65kA)  και  χαμηλής στάθμης προστασίας Up<1,5kV. Και οι δύο ανωτέρω απαγωγοί θα 
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πρέπει να είναι κατάλληλοι να τοποθετηθούν χωρίς ασφάλεια εφόσον η ασφάλεια της 
εγκατάστασης που προηγείται είναι μέχρι 315Α. 
 
Η στήριξη τους θα πραγματοποιείται επί ράγας DIN. Η γείωση τους θα είναι κοινή με την γείωση του 
πίνακα, χωρίς να δημιουργούνται βρόχοι ακολουθώντας την συντομότερη διαδρομή. Οι απαγωγοί 
θα φέρουν οπτική ένδειξη και εσωτερική, θερμική αποζευκτική διάταξη.  
Όλοι οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή σε υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (TOV) τουλάχιστον:  
TOV> 1200 V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης  
TOV> 350 V μεταξύ φάσεων και ουδετέρου  
όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11.  
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7.4 Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού (Μελλοντική Εγκατάσταση) 
 
Όλα τα υλικά του συστήματος συναγερμού θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO9000:2000 ή 
ISO9001:2000όπωςαυτάαναθεωρούνται κάθεφορά. 
 

 

7.4.1 Καλωδιώσεις 

 
Το δίκτυο καλωδιώσεων της εγκατάστασης θα είναι κατάλληλο για την κατασκευή του συστήματος 
συναγερμού και τα καλώδια θα φέρουν σήμανση CE. 
 
Tα καλώδια συναγερμού, θα είναι θωρακισμένα, με αγωγούς από πολύκλωνα συρματίδια χαλκού, 
μόνωση αγωγών από PVC και εξωτερικό μανδύα από PVC, τάσης λειτουργίας≥250V, περιοχή 
θερμοκρασιών -20έως80°C, κατάλληλα για την κατασκευή  του ηλεκτρικού δικτύου του συστήματος 
συναγερμού, με αγωγούς από πολύκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού. Τα καλώδια θα 
φέρουνσήμανση CE. 
 
 
Η διατομή των καλωδίων θα είναι σύμφωνα μετονπαρακάτωπίνακα: 
 

ΕίδοςΚυκλώματος Καλώδιο-Διατομή 
Σειρήνα Συναγερμού Συναγερμού 4x0,22mm²+2x0,50mm² 
Πληκτρολόγια Συναγερμού 4x0,22mm²+2x0,50mm² 
Ανιχνευτές Συναγερμού 4x0,22mm²+2x0,50mm² 
Μαγνητικές Επαφές Συναγερμού 4x0,22mm²+2x0,50mm² 

 
Γενικά τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκαθίστανται λαμβάνοντας υπόψηκαι τα παρακάτω: 
 
Τοποθέτηση με τρόπο ώστε ναελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοιβλάβης εξαιτίας 
μηχανικώνκαταπονήσεων 
Κατά την εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση θα αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στουςμανδύες και 
τις μονώσεις τους 
Ηακτίνακαμπυλότηταςτωνκαλωδίωνθαείναιτέτοια,ώστενααποφεύγεταιοποιαδήποτεβλάβη 
Τα στηρίγματα τους δενεπιτρέπεται να έχουνκοφτερές ακμές 
 
 

 

7.4.2 Πληκτρολόγια Χειρισμού και προγραμματισμού 

 
Τα πληκτρολόγια χειρισμού και προγραμματισμού, τουσυστήματοςσυναγερμού, θα τοποθετηθούν σε 
ύψος περίπου 1,20-1,50m από το δάπεδο. 
Τα πληκτρολόγια θα είναι τύπου αφής με φωτιζόμενη LCD οθόνη και πλήκτρα και ενδείξεις στα 
ελληνικά.Τα πληκτρολόγια θα φέρουν σήμανση CE και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Ενσωματωμένο readerτύπου proximity. 
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου. 
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Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης θα λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναικλειδωμένο. 
Προγραμματισμός των προσπαθειών παρενόχλησης του πληκτρολογίου. Σε κάθε πληκτρολόγιο, να 
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμό των λανθασμένων προσπαθειών, μετά από τις 
οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται. 
Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των 
πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί,ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο. 

 
7.4.3 Ανιχνευτής κίνησης (Radar), διπλής τεχνολογίας (IR+MW) 

 
Οι ανιχνευτές κίνησης(Radar),θα είναιδιπλήςτεχνολογίας(IR+MW) και θα μπορούν να ανιχνεύσουν 
κίνηση χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τεχνολογία υπέρυθρων (IR) ακτινών και μικροκυμάτων 
(MICROWAVE). Οιανιχνευτές θα τοποθετηθούν στο ύψος που προτείνει ο κατασκευαστής (περίπου 
2,5m)και θα έχουντα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Τεχνολογίας PIR&MICRO 
Ημιαγωγικόρελε 
Kάλυψη έως 12 μέτρα μεάνοιγμα 90 μοίρες 
Μνήμη συναγερμού 
Ενσωματωμένο tamperπροστασίας 
Ρύθμισης OR -AND 
Προστασία από παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (0,1-500MHz3v/m) 
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+55 C 
Τάση λειτουργίας 12VDC 
Στήριξη σεγωνία,τοίχο ήοροφήμε τηνπαρεχόμενη βάση 
Πιστοποιητικά:CE 

 
 
7.4.4 Ζεύγος μαγνητικών επαφών 

 
Οι μαγνητικέςεπαφέςθα είναιμικρέςσε μέγεθος,κατάλληλεςγιαόλων τωντύπωντιςεγκαταστάσεις 
καιθα διατίθεται σελευκό ήκαφέχρώμα. 

 
Οι μαγνητικές επαφές θα είναι χωνευτού τύπου,μικρέςσεμέγεθος,κατάλληλες για όλων των τύπων τις 
εγκαταστάσεις σε λευκό ή καφέχρώμα. Οι μαγνητικές επαφές θα μπορούν να ανιχνεύουν παράνομο 
άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου και θα αποτελούνται από: 
 

 Μαγνητικό ηλεκτρονόμο,ο οποίοςτοποθετείται στο πλαίσιοτηςπόρτας ή του παραθύρου και 

 Απόσταθερό μαγνήτη,ο οποίος τοποθετείται στο κινούμενο φύλλο της πόρτας ή τουπαραθύρου. 
Ο μαγνητικός ηλεκτρονόμος και ο μαγνήτης θα μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτοί ανάλογα με τον 
τύπο του παραθύρου ή της πόρτας και τους κανόνες της αισθητικής. 

 
7.4.5 Κομβίο πανικού 

 
Το κομβίο πανικού θα είναι κατάλληλο για χωνευτή χρήση σε ξύλο ή γυψοσανίδα θα έχει ένδειξη 
ενεργοποίησης και κλειδί επαναφοράςκαιθα έχειταπαρακάτωχαρακτηριστικά: 
 

 ΚάλυμμααπόπλαστικόABS ή άλλο ισοδύναμο 
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 Τύποςεπαφών:NC/COM/NO 
 Πιστοποιητικά:CE 

 
7.4.6 Εσωτερική σειρήνα συναγερμού 

 
Η εσωτερική σειρήνα συναγερμού τοποθετείται εσωτερικά τουκτηρίου, ψηλά για να είναι ορατή από 
μακρυά και σε σημείο μεδύσκολη πρόσβαση.Το εξωτερικό κάλυμμα της σειρήνας 
είναικατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS ή άλλο ισοδύναμο. 
Η σειρήναέχει ενσωματωμένοFLASH και θα διαθέτειεπιπλέοντα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ακουστικήισχύς116db /1m 
 Φλάςαναλαμπών 
 Τάμπερπροστασίας 
 Κατανάλωση80ma 
 Πιστοποιητικά:CE 
 

7.4.7 Πλακέτα επέκτασης πέντε (5) τερματικών 

 
Ηπλακέταεπέκτασηςθαδιαθέτει(5)τερματικάκαιθασυνδέεταιστονπίνακα. Τα τερματικά επέκτασης θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι ή σαν έξοδοι. 
Τα τερματικά θα έχουν ενσωματωμένο αναλυτή ώστε όταν προγραμματισθούν σαν είσοδοι 
(τερματικά1- 4), να μπορούν χρησιμοποιούνται για σύνδεση επαφών κραδασμού ή ρολών 
ενσωματωμένο αναλυτή. Αν προγραμματιστούν σαν έξοδοι,θα μπορούν να δώσουν ρεύμα μέχρι 
150mA. 
Η είσοδος της τροφοδοσίας καιοι δύο βοηθητικές έξοδοιέχουν προστασία έναντι βραχυκυκλώματος 
και ανάποδης πολικότητας. 
Η πλακέτα θα συνοδεύεται από πλαστικό κουτί για εξωτερική τοποθέτηση (εκτόςπίνακασυναγερμού). 
 
 

7.5 Εγκατάσταση συστήματος CCTV(για μελλοντική τοποθέτηση) 

Όλα τα υλικά του συστήματο CCTV θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO9000:2000 ή ISO9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 

 

7.5.1 Καλωδιώσεις 

 
Tα καλώδια θα είναι τύπου UTP cat6, κατάλληλα για την κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου του 
συστήματος CCTV, με σήμανση CE και προδιαγραφές κατά ISO/IEC11801, ΕΝ50173-1καιEIA/TIA568B, 
Διατομής4x2x0,23mm(4 ζευγών). 

 

 
7.5.2 Καταγραφέας (DVR)  

 
Ο καταγραφέας θαπροσφέρει εξαιρετική ποιότητα στην απόδοση καιτηνυψηλή ποιότητα εγγραφής 
για επιτήρηση βίντεο IP εφαρμογών. Θα είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπου οι λεπτομέρειες είναι 
κρίσιμες για την αναγνώριση και θα διαθέτει ισχυρό επεξεργαστή με έως και 4Κ ανάλυση. 
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Επιπλέον θα διαθέτει λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου καθώς και κεντρική 
αποθήκευση. Επιλέον θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Διασύνδεση 2HDMI(έως 3840 x2160),1 VGA 
 Ανάλυση12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1,3MP,720P,D1κ.λπ. 
 RelayOutput16 Channel,NO/NCProgrammable,Green Terminal 

 ΘύραEthernet:1 ΑνεξάρτητηθύραEthernet1000Mbps 

 Εσωτερικός Σκληρός ΔίσκοςHDD 24 SATAIIIPorts,μέχρι 10TB 

 
7.5.3 Κάμερα CCTV εσωτερικής τοποθέτησης 
Οι κάμερες θα είναι τύπου Dome, εσωτερικού χώρου, τεχνολογίας ePoe, θα φέρουν βάση για 
επίτοιχη στήριξη και θα διαθέτουν επιπλέον ταπαρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Κάμερα τύπου dome 
 Minillumination color 0.002l/B&W0.001L 
 DUAL IR CUTFILTER 
 Ανάλυση 5Mp(2592x1944) 
 Video compression S+265/H.265 
       Φακός 2,8 γωνία θέασης 101

ο
 

 Προστασία IP66 
 Αντιβανδαλιστική ΙΚ10 
 Μεταλικό περίβλημα 
 Πιστοποιητικά:CE 

 

7.5.4 Κάμερα CCTV εξωτερικής τοποθέτησης 
Οι κάμερες θα είναι κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση, ανάλυσης5Mp(2592x1944). 
Οι κάμερεςθα διαθέτουν φακό 4mm και οι βάσεις τους θα είναι κατάλληλες για επίτοιχη 
εγκατάσταση ή εγκατάσταση επί ιστού (ανάλογα μετηνπερίπτωση). 
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Minilluminationcolor0.002l/B&W0.001L 
 DUAL IR CUTFILTER 
 Ανάλυση5Mp(2592x1944) 
 Φακός 4mm γωνία θέασης 101ο 
 Προστασία IP67 
 Μεταλικό περίβλημα 
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