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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Ηιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 
εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚηΔ 

ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Ηιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 
ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ 
ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ 

παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη 

ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 
  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) ηίζεηαη 
ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ.  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην νπνίν έρεη σο 
ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ην ΦΔΚ:2524/Β/2016, δεκνζηεχηεθε ε ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) 

Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)". Η αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 
νθείιεηαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πελήληα 
ελλέα (59) ΔΣΔΠ, πξνηείλεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρεο 

Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) κε επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερφκελν. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 26/04-10-2012. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 
1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

  04-20 
ωληνώζεις - Καλωδιώζεις 

Ηλεκηρικών Δγκαηαζηάζεων 
  

92 
04-20-01-

01 

Υαιχβδηλεο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

Electrical installation piping with steel 

conduits 

93 
04-20-01-

02 
Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Electrical installation piping with plastic 
conduits 

94 
04-20-01-

03 
Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ Cable trays and ladders for cables 

95 
04-20-01-

06 
Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ Plastic cable trunking 

96 
04-20-02-

01 
Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο Power distribution cables 

  04-50 
σζηήμαηα Ανηικερασνικής 
Προζηαζίας 

  

98 
04-50-01-

00 
πιιεθηήξην ζχζηεκα ζπζηεκάησλ 
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

Roof circuits of lightning protection 
systems 

99 
04-50-02-

00 

Αγσγνί θαζφδνπ ζπζηεκάησλ 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

Conductors of lightning protection 

systems 
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Γ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη 
ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε 

εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α/Α  ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΣΔΠ ΠΟΤ 
ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-ΗΛ-1 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 
ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

- 

2 ΣΠ-ΗΛ-2 ΚΑΛΩΓΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΓΔΤΔΩ 

04-20-01-01 

04-20-01-02 
04-20-01-03 

04-20-01-06 
04-20-02-01 

3 ΣΠ-ΗΛ-3 ΓΔΙΩΔΙ 
04-50-01-00 

04-50-02-00 

4 ΣΠ-ΗΛ-4 ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 04-23-05-00 

5 ΣΠ-ΗΛ-5 ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ - 
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1. ΣΠ-ΗΛ-1: ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

1.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.).  

1.2 Τλικά 

Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ελφο θαηαζθεπαζηή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο (πιηθά 
πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν νίθνπ 

θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ, νη νπνίνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη 
ζχκθσλα κε ην ISO 9001 

1.2.1 Απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφκαηεο 

αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB).  

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 60947-2 ή 

IEC / EN 60898. Η ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ ηεο ζχκθσλα κε ην 

παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο. 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο  ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35 mm θαη ζα 
είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο ησλ δηαθνπηψλ MCB ζα 

πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθφπηεο πξνο ηελ άθημε (ηερληθή cascading – 
εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο). 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή ππεξθφξηηζεο. Θα πξέπεη 

λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα πξέπεη λα 
ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή ρεηξηζκνχ. Σν 

ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο. Κάζε πφινο ζα 
πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ 

ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε 
παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο 

απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγνο (ΙΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο 

επαθήο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν 
εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή ζπζθεπή 

αλίρλεπζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο 30 mA ή 300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε (αθφπιηζε απφ 
απφζηαζε). 

Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθνπήο θακπχιεο «C» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη 
θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ θηλεηήξσλ. Οη απηφκαηεο 

αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V ζε 50 Hz, κε ηζρχ δηαθνπήο 
ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα 

ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 947,2. Θα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία 

πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία 
ζα δηεγείξνληαη απφ εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο κε 5 - 14 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 

θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «D». Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο είλαη 20.000. 

1.2.2 Γηαθφπηεο δηαξξνήο (RCD) 

Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο πξνο γε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην 

δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδεηέξνπ. Θα πξέπεη λα κεηξνχλ ηα 
ελαιιαζζφκελα θαη παικηθά ζπλερή ξεχκαηα (CBR, ηξφπνο θαηαζθεπήο Α θαηά IEC 60947-2). 
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Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Η ζπκκφξθσζε κε 

ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη 
νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζε 

κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα 

ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο. 

Η νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 1,5 

 

αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε ην IEC 60364). Ο 

θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα 
δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε 

δηαξξνήο. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο (ηχπνο A 

ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη κεηά απφ UPS. 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο πξνζηαηεχνπλ 

ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20A, πξέπεη λα παξέρνπλ 

επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 
πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά είηε 
ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ: 

 Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε. 

 Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. 

 Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε ηεο 

κνλάδαο. 

 Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο κε 

ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC. 

 Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ απαίηεζε 

πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α: 0...50 mA, 

β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...3 Α. 

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο 

εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α: 0...0,5 sec, β) Γηα δηαθφπηεο 

κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...1 sec. 

Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο πνπ νθείινληαη 
ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ). 

1.2.3 Αζθαιεηναπνδεχθηεο 

Γηα ηελ πξνζηαζία θπθισκάησλ σο 250 A είλαη δπλαηή ε ρξήζε θπζηγγίσλ ηήμεσο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC / EN 60947-3 ζε θαηάιιειεο αζθαιεηνζήθεο νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν IEC / EN 
60269. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, ζα έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000 

δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θαη ζα είλαη ησλ θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

Γηα νλνκαζηηθή έληαζε 32 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 25 kA 

 63 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 800 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 25 kA 

 100 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.000 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 35 kA 

 250 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 50 kA 

Η ηθαλφηεηα δηαθνπήο λνείηαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε σο 500V, ζπρλφηεηα 40...60Hz θαη ζπλθ = 0,7. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ε αιιειεπίδξαζε κε γεηηνληθά πιηθά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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Σν άλνηγκα ηεο θπζηγγεηνζήθεο ζα γίλεηαη φηαλ δηαθνπεί ην θχθισκα. Όπνπ απαηηείηαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σζηήξεο ψζηε φηαλ θαεί έλα θπζίγγη λα πξνθαιείηαη δηαθνπή φισλ ησλ θάζεσλ. 

1.2.4 Αληηθεξαπληθά 

Σα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο, σζηφζν φηαλ ε 
απφζηαζε απφ ην γεληθφ αληηθεξαπληθφ σο ηνλ επφκελν πίλαθα δηαλνκήο είλαη κεγάιε (> 30m) ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα αληηθεξαπληθά γηα πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αληηθεξαπληθά «θαηάληη» 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα αληηθεξαπληθά «αλάληη» πινπνηψληαο κηα επηιεθηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

 EN 61643-11 Σχπνο (Class) 1, Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Η ζπκκφξθσζε ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε επάλσ ζηε ζπζθεπή. 

 IEC 61643-1 Γνθηκή: Κιάζεο I, Κιάζεο II θαη Κιάζεο III Έθδνζε 2 (Μάξηηνο 2005): 

Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο 

ηάζεο. 

 IEC 60364-4-44 Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη 

ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο (δεχμε – 

απφδεπμε) δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 IEC 60364-5-53 Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 5-534 πζθεπέο γηα πξνζηαζία 

έλαληη ππεξηάζεσλ. 

Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο 8 

kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ θάζεο γεο θαη ην 1,0 kV 
κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 340 V κεηαμχ θάζεο γεο 

θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν αληηθεξαπληθφ ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ 

πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) κε νκνηνγελέο δηζθίν βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 
1449 (3ε έθδνζε), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. 

Η δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε (αζθάιεηα), 

ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε νπνηνδήπνηε θνξηίν πνπ 
βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε κηθξναπηφκαην δηαθφπηε, ζε 

ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ 
απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο 

αζθάιεηεο.  

1.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη κε ηα 

ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα 
εμήο: 

 Ιζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ιζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΗ 

 Πξφηππα 

- IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

- IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2  πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine verifications») 
θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν. 
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- IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 

ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 

 Ιζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο πιήξσο 

πεξαησκέλνη κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηνχο εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο απηψλ έηνηκνη γηα 
ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη ηηο αλαρσξήζεηο ή δηαλνκέο πξνο ηνπο ππνπίλαθεο ή ηα θνξηία 

απηψλ. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιείαο, 

ελδείμεσο θιπ ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα παξέρεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ 

ησλ θπθισκάησλ. 

1.3.1 Βαζκφο πξνζηαζίαο 

Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηά πεξίπησζε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 21, 30, 31, 40, 44 θαη 55 θαηά 
IEC 60529 εθηφο απφ φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα 
δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα έλαληη κεραληθψλ θξνχζεσλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΙΚ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα πξφηππα IEC 62262 ή EN 62262 (πξψελ IEC/EN 

50102). 

1.3.2 Γνκή πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο 

1.3.2.1 Μεηαιιηθά κέξε 

Η ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή ιακαξίλα 

κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε 
ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο εληαίνπ 
ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ εζσηεξηθή άθξε ηεο πφξηαο πξέπεη 

λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ ιάζηηρν, ειαρίζηνπ πιάηνπο 

1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε 
ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Η πίζσ, πιάη θαη πάλσ 

πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο απφ λεξφ θαη ζθφλε. Η είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα 

γίλεηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ (πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα) ε νπνία είλαη 
ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ. Οη 

πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ππεξπςσζνχλ ρσξίο λα 

ζεκεηψλεηαη ε παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Ο 
θάζε πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν ζε πεδία θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ 

ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο 15/10, κε 

αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60439-1. 
H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ζε βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 

35 kA. 

Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα θέξνπλ 

ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ ζηεγαλσηηθφ πνιπνπξεζάλεο. 

Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα ζηήξημεο θαη 
επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε ειάρηζην πάρνο 

1,5 mm  

Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ’ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, 

αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη 



                                Ανηικαηάζηαζη αγωγού ύδρεσζης οικιζμών Αλσκής & Αγίοσ Νικολάοσ Δ.Ε. Θίζβης Δήμοσ Θηβαίων 

 

δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηαζηάζεσο ησλ 

παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε 
ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ 

πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ 
ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 

πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθά ησλ πηλάθσλ. 

1.3.3 Έιεγρνο θαη δνθηκέο  

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξνχζα 

πξνδηαγξαθή . 

Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί θαη ζα 
είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη 

ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα ή ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ, πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα 

λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

Οη δνθηκέο έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο IEC (γηα ηηο απνδφζεηο) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο UNEL (γηα ηηο δηαζηάζεηο) θαη κε φινπο ηνπο 
ελ ηζρχεη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα. 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 
60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε) 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο»)  

 Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο) 

 Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη κεηαμχ ελεξγψλ 

αγσγψλ θαη γείσζεο) 

 Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα) 

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΙΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα εθδνζεί ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test)  

Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Ηιεθηξηθψλ Πηλάθσλ θαη 

ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Ω ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΗΚΔ» 

 Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα 

 Έιεγρνο βαθήο 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη 
απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη δνθηκέο απηέο 

ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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2. ΣΠ-ΗΛ-2: ΚΑΛΩΓΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΓΔΤΔΩ 

2.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαισδηψζεηο (ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ) 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην έξγν. 

2.2 Τλικά 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα ζπκθσλνχλ 
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνο θαη 

θσηηζκνχ. 

 VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC, (Y). 

 VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y) 

 VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ) 

 VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV 

 VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC 

 VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV 

 IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο 

έγθξηζε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ (αλάινγα ηνλ ηχπν 
θαισδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ). 

Γηα λα είλαη εγγπεκέλε ε καθξνρξφληα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο 

ηάζεο πξέπεη λα ππνζηνχλ ηηο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 1099, 843, 757, 698. 

Η  εθινγή  ησλ  θαισδίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απνκεηψζεσο ζα βαζηζζνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Θεξκνθξαζία εδάθνπο. 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα εδάθνπο. 

 Βάζνο ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο 0,6 m. 

 Οκαδνπνίεζε θαισδίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο ΓΔΗ. 

 Δλαέξηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο ΓΔΗ. 

Κάζε θαιψδην ζα επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζπλζήθεο κεγίζηνπ θφξηνπ  ιεηηνπξγίαο θαη 
βξαρπθπθιψκαηνο θαζψο θαη ηηο θιηκαηηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη' ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη 

παξάγνληεο: 

 ηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνο εγθαηαζηάζεσο 

 Πηψζε ηάζεσο 

 Πηψζε ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ησλ θηλεηήξσλ, νθεηιφκελε ζηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν 

εθθηλήζεσο. 

 Ρχζκηζε ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ. 

 Σνπνζέηεζε θαισδίσλ ελαέξηα, ππφγεηα ή κέζα ζε θαλάιη. 

2.2.1 Καιψδηα ρακειήο ηάζεο 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο αγσγνχο κέζα ζε 
ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ PVC ή δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE θαη εμσηεξηθφ καλδχα απφ PVC. Η 

θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν IEC 60502-2. Οη ηχπνη ησλ θαισδίσλ ζα είλαη: 
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 Γηα ην θσηηζκφ A05VV-U (κνλφθισλα) ή A05VV-R (πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 300/500 V 

θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 563. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλερή. Δλδηάκεζε ζχλδεζε (κάηηζκα) δελ επηηξέπεηαη.  

Η ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιελψζεηο ή ελαέξηα θαλάιηα, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη πνιππνιηθά ζχκθσλα ην VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οη αγσγνί ησλ 
θαισδίσλ κπνξνχλ λα είλαη κνλφθισλνη κέρξη δηαηνκήο 4 mm2 αιιά ζα είλαη πνιχθισλνη απφ 6 mm2 θαη 

άλσ. 

Οη επηηξεπφκελεο κέγηζηεο πηψζεηο ηάζεο γηα ηα δηάθνξα κέξε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακας 4.2-1: Δπιηρεπόμενες μέγιζηες πηώζεις ηάζης 

Α/

Α 

ηοιτεία ηοσ ζσζηήμαηος σνθήκες λειηοσργίας Πηώζη ηάζης 

1 2 3 4 

1 ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 

πηλάθσλ θσηηζκνχ 

Με κέγηζην πξνβιεπφκελν θνξηίν 1% 

2 ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

 2% 

2.2.2 Καιψδηα νξγάλσλ θαη ειέγρνπ 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα είλαη 
πνιχθισλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά VDE 0271 νλνκαζηηθήο δηαηνκήο 

1,5 mm2 κε αξηζκεκέλνπο θιψλνπο γηα ζήκαλζε αλαγλψξηζεο ζε φιν ην κήθνο ηνπο. ηα άθξα ησλ 
θαισδίσλ ζα ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θσδηθά ζηνηρεία ηνπο. ε ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, 

φπνπ ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη δηπινχο δαθηπιίνπο ζεκάλζεσο. Κάζε 

αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έγηλε 
ε αιιαγή. 

Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο θαισδίσλ 
νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ 

πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο αθξνδεθηψλ ηχπνπ θψο. 

2.2.3 Καιψδηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε ράιθηλνπο αγσγνχο ράιθηλνπο αγσγνχο 
κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο ησλ πην θάησ ηχπσλ:  

 LiYCY(TP) φηαλ απαηηείηαη ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ζήκαηνο. 

 UTP-FTP θαη’ ειάρηζηνλ CATEGORY 5 ζε εθαξκνγέο πνπ δελ αλακέλνληαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 

παξεκβνιέο ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Η θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ LiYCY(TP) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0812 θαη 0814 
θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Λεπηνπνιχθισλα ζπξκαηίδηα ραιθνχ (VDE 0295 class 5) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Απφ PVC κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ θαηά DIN 47100 ρσξίο επαλάιεςε 

ρξσκάησλ 

 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε 

 Θσξάθηζε: Πιέγκα επηθαζζηηεξσκέλνπ ραιθνχ κε θάιπςε >90% 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο: 250 V (θνξπθή 500 V) 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 80C 

Η θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ UTP-FTP πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO/IEC DIS 11801 

Class D, TIA/EIA 568A θαη TSB 36 θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα θαζαξνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,5 mm (24 ΑWG) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PΔ) κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ 
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 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε κε πνιχ κηθξφ βήκα ζηξέςεο. 

 Θσξάθηζε (FTP κφλν): Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο ζπλέρεηαο απφ 

επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ. 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξη, βξαδχθαπζηνο θαηά ΙΔC 332.1 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30 C έσο 80 C 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλεζηξακκέλα (twist pair) 4 ή 25 αγσγψλ ζπρλφηεηαο 100 ΜΗz ρσξεηηθφηεηαο 

46 pF/m, ζχλζεηεο αληίζηαζεο 100 Ω  15 Ω κε απφζβεζε 21,98 dB/100 m ζηα 100 MHz. 

Γηα ηελ δηθηχσζε ησλ PLC θαη κνλάδσλ θαηαλεκεκέλσλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην 
νπηηθψλ ηλψλ. Σν θαιψδην ζα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε εληφο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο.  

Με βάζε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απαηηνχληαη 2 νπηηθέο ίλεο αλά θαιψδην. Πξνβιέπεηαη ε χπαξμε 
ηνπιάρηζηνλ 4 αθφκε εθεδξηθψλ νπηηθψλ ηλψλ αλά θαιψδην. 

Γελ επηηξέπνληαη ελψζεηο ζηελ δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ.  

Ο ηεξκαηηζκφο ησλ θαισδίσλ, νη ελψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, δνθηκή θαη ε ζέζε ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα γίλεη απφ πιήξσο εμνηθεησκέλν κε ηελ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ, εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη 

πιηθψλ, πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.  

Η απφζβεζε θάζε νπηηθήο ίλαο ζα κεηξεζεί κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαισδίνπ θαη ζα εθδνζεί ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη δεθηή εμαζζέληζε κεγαιχηεξε 
απφ 12 dB. 

Θα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ, πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα 

δηαθξίλεηαη ην είδνο ηνπ θαισδίνπ απφ θνηλά ειεθηξνινγηθά θαιψδηα. 

Σν θαιψδην ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δίδνο νπηηθψλ ηλψλ  : πνιχηξνπε, glass, 62.5/125 κm 

 Αξηζκφο νπηηθψλ ηλψλ  : >6 

 Δμαζζέληζε : 850nm, <3,1 dB/km 

  : 1300nm <0,8 dB/km 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο  : καχξν πνιπαηζπιέλην (PE) πςειήο ππθλφηεηαο 

 Διάρηζηε αθηίλα θάκςεο : 20 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ 

 Αληνρή ζε εθειθπζκφ  : ηνπιάρηζηνλ 700 Ν 

 Αληίζηαζε ζξαχζεο : 400 Ν/m θαηά IEC 794-1-E3 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -40°C έσο +70°C 

2.3 Δκηέλεζη εργαζιών  

2.3.1 Δγθαηάζηαζε θαη νδεχζεηο θαισδίσλ 

Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο, αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ επζείεο νδεχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα εθαξκνζηνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ 
HD 384 θαη ηα VDE 100 θαη VDE 101. 

Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα είλαη απφ PVC. Οη ζσιήλεο ησλ θαισδίσλ απφ ηνπο 
ηνπηθνχο ππνπίλαθεο έσο ηα κεραλήκαηα πνπ νδεχνπλ ζε δνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη γαιβαληζκέλνη 

ζηδεξνζσιήλεο, ρσξίο κνλσηηθή επέλδπζε, κε δηάκεηξν θαη πάρνο ηνηρσκάησλ ζχκθσλν κε ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ HD 384. 

Καιψδηα πνπ νδεχνπλ ζε ηνηρία κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηέο δηάηξεηεο γαιβαληζκέλεο ζράξεο, 

πνπ ζηεξεψλνληαη ζην ηνηρίν κε εθηνλσηηθά βχζκαηα. 

Κάζε θαιψδην ζα θέξεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζηαζεξή ζήκαλζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο πηλαθίδεο ζα έρνπλ θαηάιιειν κέγεζνο θαη κνξθή πνπ 

ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλεο θαηά ηξφπν αζθαιή 
επάλσ ζηα θαιψδηα. 

Πηλαθίδεο αλαγλσξίζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδίσλ απφ ππφγεηα 
θαλάιηα, νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αθαλνχο ηνπνζέηεζεο φπνπ απαηηείηαη λα 



                                Ανηικαηάζηαζη αγωγού ύδρεσζης οικιζμών Αλσκής & Αγίοσ Νικολάοσ Δ.Ε. Θίζβης Δήμοσ Θηβαίων 

 

ζεκεηψλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ. Η ρξήζε πηλαθίδσλ ζηεξεσκέλσλ κε θφιια 

απαγνξεχεηαη. 

Σα ζεκεία εμφδνπ θαη εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή βάζεηο εδξάζεσο πηλάθσλ ζα 

ζηεγαλψλνληαη. Η ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ειαζηνκεξέο πιηθφ θαη ζα θέξεη ηειηθφ 

εμσηεξηθφ ζηξψκα αδηάβξνρεο απνμεηδηθήο ξεηίλεο πάρνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 40 mm ή ειαθξάο 
ηζηκεληνθνλίαο θαηά πεξίπησζε. Η εξγαζία απηή ζα γίλεη θαη γηα θάζε εθεδξηθφ άλνηγκα. Ο Αλάδνρνο 

είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ζηεγάλσζε θάζε νπήο δηειεχζεσο θαισδίνπ απφ νηθνδνκηθφ 
ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ θαηαζθεπήο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο έλαληη θαηαθιχζεσο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηεγαλψζεσο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

ππνζηνχλ θζνξέο ε επέλδπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαισδίνπ.  

Όια ηα θαιψδηα ηζρχνο ζα ζπλδένληαη πξνο ηνπο πίλαθεο θαηά ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ζσζηή 

δηαδνρή θάζεσλ, νη αξηζκνί ησλ θάζεσλ θαη ηα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ ζα δηαηεξνχληαη ζε φιε ηελ 
εγθαηάζηαζε. 

Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ηαπηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 1ε Φάζε L1 

 2ε Φάζε L2 

 3ε Φάζε L3 

 Οπδέηεξνο N ή κπιε αγσγφο 

 Γείσζε πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 

Σα κνλνπνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηαχηηζεο: 

 Φάζε Καθέ 

 Οπδέηεξνο Μπιε 

 Γείσζε Πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 

Όινη νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα ηεξκαηίδνπλ ζε θαηάιιειεο ράιθηλεο ιαβέο ή νξεηράιθηλνπο δαθηπιίνπο 

κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη “θαηζάξσκα” κε ηα ρέξηα ή πέλζα. 

Όια ηα θαιψδηα ζα παξαδνζνχλ ζε ζηηβαξά ζηξνθεία επάλσ ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε δηαηνκή, ην κήθνο θαη ε κφλσζε θαη ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ 
απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Σα άθξα ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ζηεγαλψλνληαη θαηάιιεια, φηαλ ηα θαιψδηα βξίζθνληαη ζηα 
ζηξνθεία, γηα λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη φηαλ απνθφπηεηαη έλα θνκκάηη απφ ην θαιψδην πνπ 

είλαη ζην ζηξνθείν, ην ηέξκα ηνπ θαισδίνπ πνπ απνκέλεη ζα ζηεγαλψλεηαη ακέζσο. 

Οη έιμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, θαη ζε πεξίπησζε ειιείςεσο απηήο, δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα 6 kg/mm2 δηαηνκήο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ νη έιμεηο ζα γίλνληαη ή κε ην ρέξη, ή κεραλνθίλεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δηαηίζεηαη 
φξγαλν ειέγρνπ ηεο έιμεο.  

Όια ηα κήθε ησλ θαισδίσλ πνπ θφβνληαη απφ ην ζηξνθείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αιιηψο πξέπεη λα ζηεγαλψλνληαη ακέζσο ηα άθξα ησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θνπεί έλα ηκήκα θαισδίνπ απφ ην ζηξνθείν, ην ζηξνθείν ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε 

ζέζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αθαίξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη λα απνθεχγνληαη ζηξνθέο θαη δηπιψζεηο. Όηαλ 
ην απνθνπηφκελν κήθνο θαισδίνπ είλαη κεγάιν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ξάνπια ή θνξεία έιμεσο 

θαισδίσλ. Η φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. 

Δπέθηαζε ησλ θαισδίσλ (κάηηζκα) κέζσ θαηάιιεισλ κνπθψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ ελφο 

ζηξνθείνπ θαη αθνχ ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία. 

Οη αγσγνί θάζε θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ζηξεθφκελε κεραλή (θηλεηήξα ή γελλήηξηα) ζα θέξνπλ δαθηπιίνπο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε θάζε κεραλήο. 

Όηαλ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πιαζηηθή επέλδπζε ησλ θαισδίσλ, φπσο π.ρ. ζην ηέξκα ησλ θαισδίσλ, 

ζα αθαηξείηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηκήκα θαη ν εθηηζέκελνο αγσγφο ή νπιηζκφο ζα θαιχπηεηαη 

επαξθψο κε θαηάιιειν πιαζηηθφ δαθηχιην. 
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Σα θαιψδηα κε κφλσζε απφ PVC ή XLPE ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ κεραληθψλ 

ζηππηνζιηπηψλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν πξφηππν. Οη ζηππηνζιίπηεο απηνί ζα είλαη νξεηράιθηλνη 
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κε νπιηζκφ απφ ηαηλία αινπκηλίνπ, φπνπ νη ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη 

απφ αινπκίλην. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ζηεξέσζε ησλ θαισδίσλ κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ 

νπιηζκνχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη πιήξε ζχλδεζε πξνο γε. Θα παξαδνζνχλ πιήξεηο, κε 
νξεηράιθηλν ζηνηρείν ζχλδεζεο πξνο γε θαη θαηάιιειν πιαζηηθφ θάιπκκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

ζηεγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κεηαμχ επελδχζεσλ ηνπ θαισδίνπ θαη ζηππηνζιίπηνπ δηάθελν. 

2.3.2 Δθζθαθή ραλδάθσλ ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρέδηα κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ραλδάθσλ ζηα νπνία ζα ζεκεηψλνληαη ην 
πιάηνο θαη ην βάζνο θάζε ράλδαθα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ θαισδίσλ κε νδνχο. 

Σα ζρέδηα ζα ζπληαρζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα εγθξηζνχλ γξαπηψο πξηλ εθαξκνζηνχλ 

επηηφπνπ. 

Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

i. Σα βάζε ηνπνζεηήζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ 

εδάθνπο, εθηφο αλ δηαηαρζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. Σα θαιψδηα ρακειήο ηάζεσο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m.  

ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζεη ηνπο ράλδαθεο θαη ζα 
βεβαησζεί φηη ην πεξίγξακκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ θαη ν ππζκέλαο ιείνο ρσξίο ζξαχζκαηα απφ 

πέηξεο. 

iii. Σν ζηξψκα έδξαζεο ησλ θαισδίσλ ζα έρεη πάρνο 75 mm θαη ζα δεκηνπξγεζεί απφ ιεπηφθνθθε 
άκκν. 

iv. Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θαηάιιειεο κεηαμχ ησλ απνζηάζεηο θαη φρη ηελησκέλα, γηα λα 
απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ηάζεσλ, φηαλ απηά ζα θαηαθαζίζνπλ κε ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ 

ράλδαθα. 

v. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ επαλαπιήξσζε, ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ Τπεξεζία, 
φπσο επίζεο θαη κεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ πιαθψλ. 

vi. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζα πξνζηεζεί έλα λέν ζηξψκα άκκνπ πάρνπο 75 mm, ην 
νπνίν ζα θαιχςεη πιήξσο ηνπο αγσγνχο ρσξίο θελά ζηηο θάησ παξεηέο ηνπο. Γηα ηελ εξγαζία απηή 

δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα.  

vii. Μεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ζα 

επηθαιχπηνπλ ηα θαιψδηα κε έλα πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ 75 mm εθαηέξσζελ. Όηαλ ηνπνζεηνχληαη 

ζηνλ ίδην ράλδαθα θαιψδηα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο, θάζε θαιψδην ζα έρεη μερσξηζηέο πιάθεο 
πξνζηαζίαο. 

viii. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηηο πξνζηαηεπηηθέο 
πιάθεο. Σα πιηθά επαλαπιήξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θαηά ην δπλαηφλ απφ κεγάιεο 

πέηξεο θαη άιια ζηεξεά κεγάινπ ζρήκαηνο. 

ix. Μεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο θαη ζα ηνπνζεηήζεη δείθηεο ηεο φδεπζεο ησλ 

θαισδίσλ. Οη δείθηεο απηνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ην πνιχ αλά 10 m δηαδξνκήο θαη ζηα ζεκεία αιιαγήο 
θαηεπζχλζεσο ζηνπο δείθηεο ζα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο “ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ” θαη ε ηάζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο. 

2.3.3 Δζράξεο ζηεξίμεσο θαισδίσλ 

Καηά ηηο νκαδηθέο νδεχζεηο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ή γπκλψλ ράιθηλσλ αγσγψλ, κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, κεηαιιηθέο ζράξεο, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ 

θαηά πεξίπησζε, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα 
εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ εζράξεο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εζραξψλ 

ζηεξίμεσο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ νδεχζεψλ ησλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. Ο αξηζκφο ησλ θαισδίσλ ηζρχνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε 
εζράξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειινληηθψλ. 

ii. Απνθπγή πεξηνρψλ φπνπ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, ζσιήλσλ θηι. θαη πεξηνρψλ φπνπ 
πξνβιέπεηαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. 
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iii. Απνθπγή πεξηηηψλ δηαδξνκψλ. 

iv. Όδεπζε ησλ εζραξψλ ζε κεγάιν χςνο κε θαηάιιειεο θαζφδνπο ζηηο δηάθνξεο θαηαλαιψζεηο. 

v. Όδεπζε εζραξψλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηεπζχλζεηο θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

Οη εζράξεο νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ραιπβδνειάζκαηα, ζα θέξνπλ νκνίνπ 

ηχπνπ ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
ηνπο. Θα αθνινπζνχλ ην παξαθάησ δηαζηαζηνιφγην: 

Πίνακας 4.3-1: Γιαζηαζιολόγιο εζταρών οδεύζεως 

Α/

Α 

Γιαζηάζεις [mm] Πάτος ελάζμαηος [mm] 

1 2 3 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 

Οη θακπχιεο θαη ηα ηεκάρηα δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη νη εζσηεξηθέο 

αθηίλεο θακππιφηεηαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 300 mm. Σν ζχζηεκα ησλ εζραξψλ ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν NEMA VE-1 θαη νη ηηκέο θφξηηζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα 

κε ην DIN 4114 κε ζπληειεζηή αζθαιείαο 1,7 θαη’ ειάρηζην. Σν γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην 
DIN EN 10412 κε βάξνο επηθάιπςεο 350 g/m2. Οη ζράξεο ζα είλαη πξνγαιβαληζκέλεο κε ηε κέζνδν 

SENDZIMIR Z 275 ζχκθσλα κε ην DIN 17162. 

Οη εζράξεο ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ψζηε ηα θαιψδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηηο 

θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ρσξίο λα αιιειεπηθαιχπηνληαη εμαζθαιίδνληαο φηη ην 30% ηεο 

επηθαλείαο ηνπ ζα παξακέλεη θελφ (εθεδξεία).  

Σα θαιψδηα ζα αζθαιίδνληαη επάλσ ζηηο εζράξεο κε ηε βνήζεηα κνλσηηθψλ ηκάλησλ, νη νπνίνη ζα 

βηδψλνληαη επάλσ ζηελ εζράξα κε πιαζηηθνχο θνριίεο θαη ξνδέιεο. Θα ζηεξεψλνληαη αλά δηαζηήκαηα 
ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα θαζαξή θαη ηαθηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε. 

Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ζηηο θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλεο εζράξεο, φπνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη επαξθή ζηνηρεία ζηεξεψζεσο ησλ θαισδίσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
αζθάιεηα θαη θαιή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ επάλσ ζε θαηαθφξπθεο εζράξεο ζα 

ζηεξεσζνχλ θαηά ηξφπν αζθαιή αλά δηαζηήκαηα ην πνιχ 600 mm. 

Οη βξαρίνλεο ζηεξίμεσο ησλ εζραξψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ραιπβνέιαζκα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mm θαη ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1 cm κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζράξαο 
πνπ ζηεξίδνπλ θαη ζα είλαη ππνινγηζκέλα γηα κέγηζην θνξηίν 50 kg. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη 

ηέηνηεο ψζηε νη κελ ζράξεο πιάηνπο 100 mm – 300 mm λα δέρνληαη θνξηίν 100 kp/m ελψ νη ζράξεο 

πιάηνπο 400 mm – 600 mm θνξηίν 200 kp/m. ε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε δελ ζα 
ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηα 1.200 mm. Η ζηεξέσζε ησλ βξαρηφλσλ απηψλ ζα είλαη επαξθήο γηα ην 

κέγηζην θνξηίν ηεο εζράξαο.  

Γεληθά ε θαηαζθεπή ησλ εζραξψλ ζα είλαη πνιχ επηκειεκέλε θαη ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη κηθξή 

δχλακε πάλσ ζε απηέο ρσξίο παξακνξθψζεηο ησλ ζραξψλ, ησλ βξαρηψλσλ θαη ησλ νξζνζηαηψλ. 

Οη νξζνζηάηεο ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm δηπινχ 
«π» κνλνί ή δηπινί αλάινγα κε ηα θνξηία ησλ εζραξψλ. Γηα εζράξεο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ απφ 200 mm 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζνζηάηεο κνξθήο. Οη νξζνζηάηεο απηνί ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή 
θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά βχζκαηα κεηαιιηθά κε ηηο θαηάιιειεο βίδεο. 

Οη βίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ εζραξψλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θηι. ζα είλαη 

εηδηθήο κνξθήο γηα λα κελ ηξαπκαηίδνληαη ηα θαιψδηα θαη πξέπεη λα είλαη επηςεπδαξγπξσκέλεο. 

ε φπνηεο εζράξεο νδεχνπλ καδί κε άιια θαιψδηα ζεκάησλ, θαιψδηα πνπ κεηαθέξνπλ αλαινγηθά ζήκαηα 

(0-20mA ή 4-20mA) ηφηε ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εζράξα εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ εμάξηεκα θαηά κήθνο έηζη 
ψζηε λα δηαρσξίδεη ηελ ζράξα ζε δπν ηκήκαηα. Σν έλα ζα πεξηέρεη ηα θαιψδηα ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ 

θαη ην άιιν ηα ππφινηπα θαιψδηα ζεκάησλ. 
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2.3.4 Κνπηηά δηαθιάδσζεο 

Σα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC, ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο κε 

ηνπο επζχγξακκνπο ζσιήλεο, κε θάιπκκα πξεζζαξηζηφ ή βηδσηφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη απφιπηε 

ζηεγαλφηεηα. Η ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ζσιήλεο ζα γίλεηαη πάληνηε κέζσ ησλ εηδηθψλ ξαθφξ ζχλδεζεο. 
Σα θνπηηά ζα είλαη δηαζηάζεσλ 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm θαη 

100 mm x 100 mm θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ΙΡ 55. 

Σα ραιχβδηλα θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3 mm γαιβαληζκέλα ή απφ 

άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν, ζηεγαλά πξνζηαζίαο ΙΡ 55, ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα, θαηάιιεια γηα 

ζχλδεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ άλεηε ζχλδεζε 
ησλ θαισδίσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα ηζαθίζκαηα. 

2.3.5 σιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ζηαζεξέο θαη εχθακπηεο, πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα: ΔΛΟΣ HD 384, ΔΝ 50086, ΔΝ 60423, ΙΔC 60023, ΙΔC 60614. 

Οη ζηαζεξνί ραιπβνζσιήλεο φδεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ (εληφο θαη 

εθηφο) κέζνπ ηχπνπ (θφθθηλε εηηθέηα) πδξαπιηθνί ή εηδηθνί ειεθηξνινγηθνί ζσιήλεο θαη ζα εγθαζίζηαληαη 
κε πιήξε ζεηξά βηδσηψλ εμαξηεκάησλ φπσο ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. Θα είλαη ζχκθσλνη κε ην 

ΙΔC 60423, κε ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ 1,5 mm. Κνπξκπάξηζκα ησλ ζσιήλσλ επηηξέπεηαη κφλνλ 

κέζσ θαηαιιήινπ θνπξκπαδφξνπ γηα γσλίεο άλσ ησλ 90. Οη γσλίεο 90 ζα γίλνληαη κε έηνηκεο θακπχιεο. 

Η ζχλδεζή ηνπο κε ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα γίλεηαη ζηεγαλά κε πεξηθφριηα κέζα – έμσ. Γελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο άλσ ησλ δχν αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο. 

Οη επζχγξακκνη πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα εκθαλή 
εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 798.1 θαη 799. Οη ζσιήλεο 

ζα είλαη άθαπζηνη, απξφζβιεηνη απφ νμέα θηι. θαη πςειήο αληνρήο ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Θα 
ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ φπσο θακπχιεο, κνχθεο, θνιάξα, ξαθφξ θηι. 

Η πιεξφηεηα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν 

αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο ή θξεάηην. 

Σα ειάρηζηα πάρε ζε ζρέζε κε ηηο δηακέηξνπο ζα είλαη ηα εμήο: 

Πίνακας 4.3-2: Δλάτιζηα πάτη ζωληνώζεων ζε ζτέζη με ηις διαμέηροσς 

Α/Α Γιάμεηρος [mm] Πάτος [mm] 

1 2 3 

1 20 1,55  

2 25  1,80  

3 32  2,1  

4 40  2,30  

5 50  2,85  

6 100– 160  4,00  

7 200  6,00  

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζπηξάι ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλδεζε κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ 

κε ηα ραιχβδηλα θνπηηά δηαθιάδσζεο. Οη ζσιήλεο ζα είλαη αλνμείδσηνη, επελδεδπκέλνη κε καλδχα απφ 
PVC θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο. 

Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ πνπ 
πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ κέζα απ’ απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364, ή φπσο 

απαηηεζεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη δηάκεηξνο ζσιήλα 
κηθξφηεξε απφ 20 mm. 

Οη ρσλεπηέο ζσιελψζεηο θαζψο θαη απηέο πνπ νδεχνπλ κέζα ζε ςεπδνξνθέο ζα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηηο δηαθιαδψζεηο πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο δηαθφπηεο, ηνπο ξεπκαηνδφηεο θηι. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ εμαεξηζκφ θαη 

ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Οη θακπχιεο ζα γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζσιήλσζε. Κπηία δηαθιαδψζεσλ ή 
ελψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δπζπξφζηηα ζεκεία. 
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Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζαξηζηεί κε επηκέιεηα θαη ζα απνκαθξπλζνχλ 

νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά θαη ξχπνη, πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ κέζα απφ απηφ. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε θνπηηά δηαθνπηψλ, ζα θέξνπλ εηδηθή θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή, 

ε νπνία φηαλ ζθηρζεί ζα είλαη πξφζσπν κε ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ θνπηηνχ. Οη ζσιήλεο ζα 

ζηεξεψλνληαη ηφηε επάλσ ζην θνπηί κε ηε βνήζεηα ελφο κπξνχηδηλνπ, εζσηεξηθψο θνριηνηνκεκέλνπ 
δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα βηδψλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπηηνχ επάλσ ζηελ θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή 

ηεο ζσιελψζεσο. Η ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ επάλσ ζην θνπηί κε ρξήζε θνριηνηνκεκέλσλ δαθηπιίσλ απ’ 
επζείαο ρσξίο ρξήζε ηεο θνριηνηνκεκέλεο ππνδνρήο επηηξέπεηαη.  

Όια ηα εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα ηκήκαηα ησλ ζπεηξσκάησλ, ζα ππνζηνχλ ςπρξφ γαιβάληζκα κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ησλ. 

Οη επίηνηρεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίνακας 4.3-3: Γιαζηήμαηα επίηοιτων ζωληνώζεων 

Α/Α Γηάκεηξνο [mm] Γηάζηεκα [m] 

1 2 3 

1 20  2,50  

2 25  2,00  

3 30  1,20  

ηα ζεκεία θακππιψζεσο, νη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε απφζηαζε 225 mm 
εθαηέξσζελ ηεο θακπχιεο. ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ή απφηνκσλ αιιαγψλ θαηεχζπλζεο θαη ζε πξφζζεηα 

ζεκεία πνπ ζα θξίλεη ε Τπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ζηαζεξά ή αθαηξεηά θνπηηά ζπλδέζεσο. 
ε κεγάινπ κήθνπο γξακκέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξά θνπηηά κε ζπξίδεο επηζθέςεσο γηα 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έιμε ησλ θαισδίσλ. Οη εγθηβσηηζκέλεο ζηα δάπεδα ζσιελψζεηο ζα είλαη ζπλερείο, 
ρσξίο ελδηάκεζα θνπηηά ζπλδέζεσο, ζακκέλα ζην δάπεδν. Αλ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ραιχβδηλν θάιπκκα. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιελψζεηο δηαπεξλνχλ αξκνχο δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θνπηηά ζχλδεζεο, 
πνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηηο ζπζηνιέο/δηαζηνιέο. Σα θνπηηά απηά ζα θέξνπλ εθαηέξσζελ 

αθξνδέθηεο γεηψζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ζπλδένληαη πξνο ην ζχζηεκα γεηψζεσο κε θαηαιιήινπ 
δηαηνκήο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ νη νπνίεο εγθηβσηίδνληαη ζε κπεηφλ, ζα 

ηαπψλνληαη πξνζσξηλά πξηλ πέζεη ην κπεηφλ κε θαηάιιειεο νξεηράιθηλεο ηάπεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο επάλσ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πνπ νδεχνπλ θάησ απφ ςεπδνπαηψκαηα ή πάλσ απφ ςεπδνξνθέο θαη γεληθά νη 

θαιπκκέλεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη ζε εηδηθά ζηνηρεία εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία. 

Σα θαιχκκαηα ησλ εμαξηεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη επίπεδα θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηε κέζε ησλ 

κε νξεηράιθηλεο βίδεο θσληθήο θεθαιήο. Κάζε εμάξηεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα παξέκβπζκα απφ 
λενπξέλην ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ.  

ε εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη γεληθά φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηεγαλά 

θνπηηά ζπλδέζεσλ. 

Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη κεξεκέηηα. 

ηηο ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο κνλνθαζηθψλ αγσγψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ξεπκαηνδνηψλ, δηαθνπηψλ θηι 

δελ επηηξέπεηαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ε ζπλχπαξμε δχν θάζεσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θξεάηηα, ζα πιεξνχλ ηηο 
αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη απφ ζθιεξφ PVC κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιχβδηλνη ζσιήλεο δηακέηξνπ 100 mm θαη 150 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 

6 mm θαη δηακέηξνπ 200 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 8 mm ή ζσιήλεο απφ PVC ηππνπνηεκέλσλ 
δηακέηξσλ. 

 Θα πξνβιεθζεί 20% εθεδξεία ζσιήλσλ γηα θάζε φδεπζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη ιηγφηεξε απφ 

έλα ζσιήλα αλά φδεπζε. 
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 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν επζχγξακκα ηκήκαηα ζσιήλσλ θαη νη αιιαγέο θαηεπζχλζεσο ζα 

γίλνληαη κε θξεάηηα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θακπχιεο 90° γηα ηελ είζνδν ζε θηίξηα. Όπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο θακπχιεο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο ζα είλαη 800 mm γηα ζσιήλεο 
δηακέηξνπ 100 mm θαη 1.000 mm γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ 150 mm θαη 200 mm. 

 Οη ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο ζα επεθηείλνληαη έλα κέηξν 

ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ. 

Σα θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 800 mm πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο 
ρακειήο ηάζεσο θαη 1.200 mm πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κέζεο ηάζεσο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαιψδηα 

πεξλνχλ ζε επζεία γξακκή κέζα απφ ηα θξεάηηα νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 
600 mm x 600 mm. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην θαιψδην αιιάδεη θαηεχζπλζε, νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θξεαηίνπ ζα είλαη 800 mm x 800 mm. ε θάζε πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη επαξθείο 

γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ειάρηζηε απαηηεηή αθηίλα θακππιφηεηαο θάζε θαισδίνπ. 

Σν θξεάηην ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζηξαγγίζεσο θαη ζα θέξεη ρπηνζηδεξφ θάιπκκα βαξέσο ηχπνπ. Θα 

ππάξρνπλ ελδηάκεζα θξεάηηα αλά 30 ην πνιχ κέηξα θαη 5 ην πνιχ κέηξα πξηλ απφ ηελ θαηάιεμε ζε 

θακπχιε 90. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, νη 

ζσιελψζεηο ζα ηαπσζνχλ γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζ’ απηέο μέλεο χιεο. 

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη ηειείσο κε θαηάιιεια κέζα ηνπο 
ζσιήλεο. Όινη νη ζσιήλεο ζα ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο πγξαζίαο, πνληηθψλ 

θαη άιισλ επηβιαβψλ δσπθίσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνθνδφηεζε κηαο θαηαλάισζεο απαηηεί κε ζηαζεξή ζχλδεζε (θηλεηήξεο θηι), ν 

αγσγφο ζα πξνζηαηεχεηαη ζην κεηαμχ ηνπ πέξαηνο ηεο ζηαζεξήο ζσιήλσζεο θαη ηνπ θηβσηίνπ 
ζπλδέζεσο ηκήκα ηνπ κε εχθακπην πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ PVC ή εχθακπην ραιπβδνζσιήλα 

επελδεδπκέλν εζσηεξηθά κε PVC. 

Η ζχλδεζε ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα θαη ζηα δχν άθξα ζα είλαη ηειείσο ζηεγαλή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
κέζσ θαηαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο. Σν κήθνο ηεο εχθακπηεο ζσιήλσζεο, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm.  

Ο αθξνδέθηεο γεηψζεσο ηεο εμππεξεηνχκελεο θαηαλάισζεο ζα ζπλδέεηαη κέζσ μερσξηζηνχ αγσγνχ 

γεηψζεσο κε ηε γείσζε ηεο ζηαζεξήο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εχθακπηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ, σο ζηνηρείνπ γεηψζεσο.  



                                Ανηικαηάζηαζη αγωγού ύδρεσζης οικιζμών Αλσκής & Αγίοσ Νικολάοσ Δ.Ε. Θίζβης Δήμοσ Θηβαίων 

 

3. ΣΠ-ΗΛ-3: ΓΔΙΩΔΙ 

3.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο γεηψζεηο ησλ θηηξίσλ, ησλ Τπνζηαζκψλ, ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θηι. εμνπιηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε 

απηέο θαη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη: 

i.Σηο γεηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ 

ii.Σηο γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3.2 Τλικά 

3.2.1 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο  

Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα 98% ζε 

ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη.  

Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο κφλσζεο θαη 

θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο. 

Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ αζθαιείαο θαη 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο. 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ’ φζνλ νη αγσγνί ηνπ 
θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm2, ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ νη αγσγνί ηνπ 

θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm2, ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm2, ελψ, γηα δηαηνκέο αγσγψλ 
θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm2 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην κηζφ 

ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο. 

Υάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε κεηαιιηθή ζπλέρεηα ησλ 
θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. θαη ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε θξαδαζκνχο ή 
δηαζηνιέο. Η πιεμίδα πξέπεη λα είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν ραιθφ, επίπεδε, πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. 

Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη ην κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

απφ 50 cm έσο 20 cm.  

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο ππαίζξηεο 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θηγθιηδψκαηα θηι), ζα είλαη J1VV (NYY) δηαηνκήο 35 mm2. 

3.2.2 Ηιεθηξφδηα γείσζεο 

Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm θαη κήθνπο 1,5 m θαη’ ειάρηζην, 

απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο ραιθνχ πάρνπο 250 κm, 

ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δπν 
πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν κεηαμχ ραιθνχ θαη ράιπβα ή ηελ νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ 

επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Η θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη θσληθή γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ 
πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Η άιιε άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη αηρκεξή γηα ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην 

έδαθνο. Καη ηα δχν άθξα ζα θέξνπλ θνριηνηφκεζε ¾ in W γηα ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε 

θνριησηή νξεηράιθηλε κνχθα. Σν θάζε ειεθηξφδην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ 
ζχζθημεο κε ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ζε απηφ.  

Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε θνριίσζε 
πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα 

¾ in W.  

3.2.3 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Κάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα εκθπηεχνληαη ζην 
έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ 

ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ. 

Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ δηθηχσλ νδηθνχ 

θσηηζκνχ. Σα πιηθά ησλ γεηψζεσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή. 
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3.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

3.3.1 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο  

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε ζεξκή 
ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ αγσγψλ επηιεγεί ε 

κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ ππφ ζχλδεζε αγσγψλ ζε κία 
εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε ιησκέλν κέηαιιν. Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε εμψζεξκε αληίδξαζε ηεο 

ζχλδεζεο. Η ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα δηέιεπζεο ξεχκαηνο κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν λα 
δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Η ζχλδεζε δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ 

ηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 

ε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα ππάξρεη έλα 

επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα επηπιένλ θαιψδην γείσζεο γηα ηνλ πίλαθα ην 
νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα. 

Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Υ.Σ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο δηαηνκήο 

πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή 
ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι ζα γεησζνχλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Η ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα κε ην 
IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, ζα 
ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ ζα ζπλδεζεί κε ην ειεθηξφδην 

γείσζεο. 

3.3.2 Ηιεθηξφδηα γείσζεο 

Η έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε ρξήζε ρεηξνθίλεηεο ή 
κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Η θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη επηζθέςηκε κε θξεάηην ειέγρνπ απφ 

ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 

ε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία, ε 

αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ δηακέηξνπ 200 mm θαη 

βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο ηάθξνπ κε θαξβνπλφζθνλε. 

Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αληίζηαζεο γείσζεο, 

ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ απφζηαζε, ίζε πξνο ην δηπιάζην ηνπ ελεξγνχ κήθνπο 
ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο αληηζηάζεσο ζα κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε 

ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ. 

3.3.3 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Σν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα. Οη αγσγνί 
ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αλ ε 

δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα επεθηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ ξάβδσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην 
ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο λα γίλεη 3 m. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ζηάζκε 

γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ πξφζζεηα ηξίγσλα γείσζεο. 
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4. ΣΠ-ΗΛ-4: ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

4.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware), ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί 

γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ (software).  

4.2 Τλικά 

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ επί κέξνπο εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα είλαη 
βηνκεραληθά πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη 

αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα θαη έγθξηζε CE. 

4.2.1 Γεληθά 

Οη κηθξνειεγθηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (κηθξνυπνινγηζηέο) νη νπνίνη κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ 
ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ γξάθεηαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ θαη κεηαθέξεηαη κε 

ηελ ρξήζε Η/Τ ζηνλ κηθξνειεγθηή. Μπνξνχλ λα είλαη είηε ζπκπαγείο κνλάδεο (compact system) είηε 
κνλάδεο πνπ απαξηίδνληαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο κνλάδσλ (modular system) πνπ ζπληζηνχλ έλαλ 

πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή – PLC. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ θαη 

ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ή θαζφινπ ζπληήξεζε. Παξέρνπλ κεγάιε αμηνπηζηία ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ θαη επίζεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ 

κεραλεκάησλ απηψλ απφ απφζηαζε (ζε ζπλεξγαζία κε θιαζηθνχο ππνινγηζηέο νη νπνίνη «ηξέρνπλ» εηδηθφ 
ινγηζκηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ). 

4.2.2 Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (ΡLC) – κηθξνειεγθηέο ηχπνπ modular 

Κάζε Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Διέγρνπ (ΠΔ) είλαη κία πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ 

(Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο, PLC) ε νπνία απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηεο, ελαιιάμηκεο θάξηεο 
(modular system). Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηθνηλσλία-δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC ζα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλεο θάξηεο (modules): 

 ςεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON-OFF απφ επαθέο RELAY 

ειεχζεξεο δπλακηθνχ. Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εηζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε 

κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Θα ππάξρεη δε γαιβαληθή απνκφλσζε κε ην εζσηεξηθφ 

θχθισκα ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ειεγθηή (PLC). 

 ςεθηαθψλ εμφδσλ (DΟ) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο. Οη θάξηεο ςεθηαθψλ 

εμφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Η 

δπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο θάζε εηζφδνπ ζα είλαη 500 mA. Η θάξηα ζα απηνπξνθπιάζεηαη απφ 
ππεξεληάζεηο θαη ππεξηάζεηο θαη ζα έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ 

PLC. 

 αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ φξγαλα ηα νπνία παξέρνπλ αλαινγηθφ 

ζήκα. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ ζα είλαη 2 ή 8 εηζφδσλ κε γαιβαληθή απνκφλσζε θάζε 

εηζφδνπ απφ ην εζσηεξηθν θχθισκα ηνπ PLC θαη αλάιπζε 12 bit ηνπιάρηζηνλ. Γίλνληαη δεθηά θαη 

ζήκαηα απφ άιιεο βηνκεραληθέο ηππνπνηήζεηο 0-10 V DC ή απεπζείαο απφ ζεξκναληηζηάζεηο. 

 αλαινγηθψλ εμφδσλ (AΟ) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ ζα 

είλαη 2 ή 4 εμφδσλ κε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή 0/4...20 mA κε αλάιπζε 11 bit ηνπιάρηζηνλ, κε 

πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο θαη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC. Οια 
ηα θαιψδηα πνπ θηάλνπλ ζηα PLC απαγνξεχεηαη λα ζπλδένληαη απ’ επζείαο ζηηο θάξηεο, αιιά ζα 

ηεξκαηίδνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο ηνπ θάζε πίλαθα. 

Όια ηα PLC ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ 
αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

εγθαηάζηαζεο. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα είλαη δπλαηφλ λα "θνξησζεί" ζε φια ρσξίο κεηαθξάζεηο (source 
code compatible) 

Κάζε PLC ζα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ ηάζεο εηζφδνπ 230V AC κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ, πξνζηαζία 
απφ βξαρπθχθισκα ηεο εμφδνπ, γαιβαληθή απνκφλσζε πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο θαη 

ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ φια ηα PLC κε δηαζέζηκε εθεδξεία 20% ζε ζεκεία ειέγρνπ γηα λα θαιπθζνχλ 
κειινληηθέο αλάγθεο. Δμ’ άιινπ, ν Αλάδνρνο (πξηλ ηελ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία) 

πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα θάζε δέθα (10) ίδηεο εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο (ςεθηαθέο ή 
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αλαινγηθέο) κία (1) επηπιένλ σο αληαιιαθηηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο ίδηνπ 

ηχπνπ δελ θαιχπηνπλ ηα δέθα (10) ηεκάρηα (π.ρ. εηδηθέο θάξηεο γηα ζεξκναληηζηάζεηο θηι.) ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα παξαδψζεη κία (1) εθεδξηθή θάξηα.  

Όια ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη γξακκέλα ζε κε πηεηηθφ κέζν (non volative) EPROM, EEPROM, FLASH 

EPROM, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπαηαξίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Μφλν γηα ην 
ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε κπαηαξία, αιιά ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα 

ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ PLC. 

Κάζε PLC πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ελαιιαθηηθά 

ζε κλήκε RAM, EPROM ή EEPROM γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κλήκεο RAM θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο εχθνια θαη ρσξίο ηελ ρξήζε 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ ραζεί ε κλήκε. Η ελαιιαθηηθή 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά 
εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη κε πξφζζεζε 

αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ (modular). Η επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην. 

 Η κλήκε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο 96 kbytes ηνπιάρηζηνλ γηα πξφγξακκα θαη 

δεδνκέλα. 

 Ο ηππηθφο ρξφλνο εληνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.1κs γηα bit operation θαη 0.2κs γηα 

word operation. 

 Η νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα γίλεηαη κε πξνγξάκκαηα δνκεκέλα 

ζε ελφηεηεο. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην IEC 1131 θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

- Γπαδηθέο ινγηθέο πξάμεηο (AND, OR, NOT) 

- χγθξηζε γηα ηζφηεηα, αληζφηεηα, κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν ή ίζν, κηθξφηεξν ή ίζν 

- Αξηζκεηηθέο πξάμεηο (16 bit πξάμεηο κέρξη θαη εχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο) 

- Απαξίζκεζε 

- Set/Reset εζσηεξηθψλ ζεκαίσλ θαη εμφδσλ 

- Οιίζζεζε θαηά ζέζεηο δεμηά ή αξηζηεξά 

- Υξνληθά θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο, παικνχ  

- χγθξηζε 

- Μαλδάισζε (RS, Flip-Flop) 

- Γηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε θαη ρσξίο ζπλζήθε 

- Πξάμεηο επί πηλάθσλ 

- Μεηαθνξά ειέγρνπ ζε ππνπξνγξάκκαηα 

- ηηγκηαία δηέγεξζε ησλ εμφδσλ (pulse output) 

- Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη ινγηθέο 
εθθξάζεηο, νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ εληνιψλ, ππφ ηελ κνξθή 

παξελζέζεσλ 

 Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 256 απαξηζκεηέο γηα εζσηεξηθά γεγνλφηα θαη 

ηνπιάρηζηνλ 256 εζσηεξηθά ρξνληθά γηα κέηξεζε πεξηφδσλ. 

 Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 2048 εζσηεξηθέο ζεκαίεο γηα εζσηεξηθά 

γεγνλφηα ή δεδνκέλα, λα έρεη κπαηαξία γηα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο RAM θαη ελζσκαησκέλν 

ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
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 Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα δηαζέηεη ζχξα ζχλδεζεο κε θνξεηφ κηθξνυπνινγηζηή 

(ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ) γηα επηηφπην ή απφ απφζηαζε: 

- ON LINE-Πξνγξακκαηηζκφ ή αιιαγή παξακέηξσλ 

- ΟΝ LINE-Παξαγσγή δηαγλσζηηθψλ κελπκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ 

 Θα παξέρεη έλδεημε θαηαζηάζεσο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ/εμφδνπ κε LED θαη δπλαηφηεηα 

πξνζνκνίσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο εηζφδνπ/εμφδνπ. 

 Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα έρνπλ ηάζε εηζφδνπ 24 V DC θαη πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο. 

 Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα είλαη 24 V DC θαη' ειάρηζηνλ 500 mA, ελψ νη αλαινγηθέο είζνδνη ζα 

δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (resolution) ηνπιάρηζηνλ 12 bits, πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο, 
αλίρλεπζε θνκκέλνπ θαισδίνπ αηζζεηεξίνπ θαη δπλαηφηεηεο επηινγήο (π.ρ. κε jumpers) ηνπ 

αλαινγηθνχ ζήκαηνο (π.ρ. 0/4...20 mA, 10 V θηι.). 

 Η θάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 232 είηε RS 485 C/TTY ηνπ PLC ζα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σαρχηεηα κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ 9.600 bits/sec 

- Μελχκαηα είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο (κέρξη 255 bytes) 

- Ύπαξμε επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ επεθηεηακέλεο ηζνηηκίαο (parity), δειαδή έιεγρνο ηζνηηκίαο 

φρη κφλν ζε επίπεδν byte αιιά θαη ζε επίπεδν κελχκαηνο. 

- ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη νη πξνζπάζεηεο 
(πιήζνο πξνζπαζεηψλ θαη ξπζκφο επαλάιεςεο θαζνξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε) θαη επηπιένλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο. 

- Τπαξμε δπλαηφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο γηα ηελ απνθπγή 
ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο. 

Η ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC ζα είλαη θνξεηφο ππνινγηζηήο βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαη ζα 

ππνζηεξίδεη:  

 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηχπνπ MS-Windows 7 ή λεψηεξν 

 Πξνγξακκαηηζκφ (on line θαη off line) ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

λα είλαη δπλαηφο λα γίλεηαη κε ιίζηα εληνιψλ, ζρέδηα εληνιψλ θαη ινγηθά δηαγξάκκαηα. 

 Παξαγσγή ηεθκεξίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ (printouts, cross reference). 

 Πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηχπσλ κλεκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

(EPROM/EEPROM) 

 Παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ (on line) αλεχξεζε ζθαικάησλ θαη δηνξζψζεηο. 

 Γηαγλσζηηθά κελχκαηα γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ ή βιαβψλ ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ 

ειεγθηή. 

4.2.3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ δχλαηαη λα είλαη είηε Master – Slave είηε token passing. Η θάξηα 

επηθνηλσλίαο ζα ειέγρεη φιε ηελ ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιινπο 

κηθξνειεγθηέο ή κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε δηάθνξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Θα κπνξεί λα γίλεη 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο θάζε ζηαζκφ ζην δίθηπν. 

Οη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλεμάξηεην επεμεξγαζηή επηθνηλσλίαο ψζηε λα κελ 
επηβαξχλνπλ κε θαζπζηεξήζεηο ηνλ θχθιν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κηθξνειεγθηή κε ην νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ (χπαξμε ειέγρνπ ηζνηηκίαο (parity) θιπ.). 

4.2.3.1 εηξηαθή επηθνηλσλία (Serial Communication) 

Η επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ, αλ εθαξκφδεηαη, ζα βαζίδεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια ζεηξηαθήο 
επηθνηλσλίαο RS232C, TTY, RS422/RS485. Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
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 Σα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια ρακεινχ επηπέδνπ πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο (Implemented 

protocols) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα ASCII θαη 3964. 

 Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο (Transmition Rate, 

Parity, Stop bit) κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κέζσ εηδηθψλ γηα ηελ εξγαζία απηή 
κηθξνδηαθνπηψλ.  

 Θα ππνζηεξίδνπλ ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (Transmitting – Receiving). 

 Η ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (9-pin ή 15-pin sub-D male ή female 

connector), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 

κηθξνειεγθηή. 

4.2.3.2 Δπηθνηλσλία Profibus (Profibus DP Communication) 

Η επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Profibus DP 
(Master ή Slave). Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 12 ΜBit/sec θαη 

ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. 

 Τπνζηήξημε ζπλδέζεσλ πάλσ ζην δίθηπν Profibus ηνπιάρηζηνλ 16. 

 Μέγηζηε απφζηαζε: 1,2 km ρσξηο αλακεηαδφηε. 

 Η ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 

κηθξνειεγθηή. 

4.2.3.3 Κάξηεο γηα πινπνίεζε επηθνηλσλίαο Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 

Η επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ππνινγηζηψλ 
Industrial Ethernet κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP θαη UTP κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

(full duplex) θαη ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 Mbits/sec . 

Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

 Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 100 ΜBit/sec 

θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 MBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (transmitting – receiving). 

 Τπνζηήξημε ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (simultaneously operable connections) πάλσ ζην δίθηπν 

ηνπιάρηζηνλ 5. 

 Η ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ (RJ45), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο 
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 

κηθξνειεγθηή. 
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4.2.4 πζθεπέο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε (GSM modem) 

Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δίθηπα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κηθξά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ζε θάπνηνπο αξηζκνχο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ελεκεξψλνληαο ηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ απηνχ ηειεθψλνπ γηα θάπνηα θξίζηκα πξνβιήκαηα ή 
θαηαζηάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηνπ ζηαζκνχ. 

Οη ζπζθεπέο απηέο δηαζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνληαη απ’ απηφ ζρεηηθά κε ην 
πφηε θαη ζε πνηφλ απνδέθηε ζα ζηείινπλ κήλπκα SMS. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο: 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπρλφηεηεο 900MHz θαη 

1800MHz). 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηνπ «Login» κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο θαη επαλφδνπ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ αξηζκνχ «ΡΙΝ» ηεο θάξηαο SIM ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε παικνχο (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ) ζε 

εηδηθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εηζφδνπο θαη κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο κε πξσηφθνιιν RS232 (v.24/v28) 

θαη baud rate ηνπιάρηζηνλ 19.200bps απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη. 

 Ιζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ηνπ κφληεκ: 2W γηα ην δίθηπν ησλ 900MHz, 1W γηα ην δίθηπν ησλ 

1.800MHz. 

 Γπλαηφηεηα νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηηο 

αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ θαηαζηάζεηο: έλδεημε ηξνθνδνζίαο, έλδεημε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε ζήκαηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε απνζηνιήο 
δεδνκέλσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

4.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Η εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνειεγθηψλ (καδί κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπέο) ζα 

γίλεηαη κέζα ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηεο εγθαηάζηαζεο ε άιινπο εηδηθνχο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα 
ζηεξεψλνληαη ζ’ απηνχο πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζηνπο 

πίλαθεο ζα γίλεηαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άςνγε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 
θαζψο θαη ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπ πίλαθα. 

Οη αγσγνί πνπ πινπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπ κηθξνειεγθηή ζα είλαη ηχπνπ 
H05V-K (πξψελ NYAF 1 mm2) θαη ζα νδεχνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα κέζα ζε πιαζηηθά, δηάηξεηα θαλάιηα, 

δηαζηάζεσλ ηθαλνπνηεηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε κε πιεξφηεηα ην πνιχ κέρξη 75% ηεο ζπλνιηθήο ησλ 

θαλαιηψλ απηψλ. Αλάινγα κε ην δπλακηθφ ηνπο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Σα αλαινγηθά ζήκαηα 
(εηζφδσλ θαη εμφδσλ) ζα κεηαθέξνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θάξηεο ηνπ κηθξνειεγθηή κέρξη ηηο θιέκκεο 

δηαζχλδεζεο κε ηα εμσηεξηθά θαιψδηα, κε θαιψδην ηχπνπ LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm2 (ζσξαθηζκέλν θαιψδην 
1 δεχγνπο). 

Όιεο νη εμσηεξηθέο πξνο ηνλ πίλαθα ηνπνζέηεζεο ηνπ κηθξνειεγθηή θαισδηψζεηο ζα μεθηλνχλ απφ εηδηθέο 

θιεκκνζεηξέο ηνπ πίλαθα απηνχ θαη ζα νδεχνπλ πξνο ηα εμσηεξηθά φξγαλα, κεραλήκαηα, ή πίλαθεο. Οη 
θιεκκνζεηξέο ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζήκαηνο ή ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη. Οη εμσηεξηθέο θαισδηψζεηο ζα εηζέξρνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ κηθξνειεγθηή θαη κέζσ 
εηδηθψλ δηάηξεησλ θαλαιηψλ δηέιεπζεο ζα θηάλνπλ κέρξη ηελ θιεκκνζεηξά ζχλδεζεο ηνπο. Οη αγσγνί ησλ 

θαισδίσλ απηψλ ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ, ίδηα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζεκείνπ απφ ην νπνίν μεθηλνχλ (ζήκαλζε θιέκκαο). Όια ηα θαιψδηα 
απηά ζα θέξνπλ αλεμίηειε ζήκαλζε πάλσ ηνπο, φκνηα κ’ απηή πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ψζηε λα είλαη 

εχθνινο ν εληνπηζκφο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ ειεθηξνινγηθψλ 

πιηθψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα επηηεινχλ 

ηε ιεηηνπξγία ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο 
πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθηθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:  
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 Οπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε νπηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο θψδηθα κεραλήο (native compiled code). Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ παξάγνπλ εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή interpreter ή παξάγνπλ 
ελδηάκεζν θψδηθα (π.ρ. p code) δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Σα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξέρεη ην χζηεκα DBMS 

Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε θαη 

λα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο δηφηη ζα ηα ρεηξίδεηαη πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ζηελ πιεξνθνξηθή. Ωο εθ 
ηνχηνπ φιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο (ΘΔ) πάλσ ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζε εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θάλνληαο εθηελή ρξήζε φισλ ησλ γξαθηθψλ 
δπλαηνηήησλ πνπ απηφ παξέρεη φπσο «παξάζπξα», ρξήζε ηνπ «πνληηθηνχ» θηι. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα νδεγείηαη κέζσ πηλάθσλ επηινγψλ (menus θαη sub-menus) ζηηο επί κέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ κέξνπο ηνπ απνκλεκφλεπζε θσδηθψλ, 
πξνγξακκάησλ ή εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Η δνκή ηεο Βάζεσο Γεδνκέλσλ, ε πξνζζήθε ή 

αθαίξεζε εγγξαθψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ε θαηαρψξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
(process variables), ν ζπζρεηηζκφο κεγεζψλ, ε αιιαγή ηηκψλ θαη γεληθά ε φιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ δηαινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε 
εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ RDBMS. 

Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έιεγρνη απνδνρήο (VALIDATION) γηα ηηο λενεηζαρζείζεο ηηκέο. Η αιιαγή ησλ 

ηηκψλ ζα πηζηνπνηείηαη ζηνλ εθηππσηή ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ κε αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη 
λέαο ηηκήο, ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ θσδηθφ ρεηξηζηή. 

Η δηαρείξηζε (δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε) ησλ αξρείσλ απηψλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηφζν ηνλ ελεξγφ 
ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπιιεγφκελσλ ζεκάησλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε, ηελ πξνηεξαηφηεηα θηι. φζν θαη ηηο 

ελεξγέο ηηκέο (ηζρχνπζεο ζηαζεξέο) παξακεηξηθψλ κεγεζψλ, ζα γίλεηαη θεληξηθά ή κεηά απφ εθρψξεζε 

δηθαησκάησλ θαη απφ ηηο ΘΔ. 

Βαζηθή αξρή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΠΔ) 

πξέπεη λα είλαη ε απνθπγή, ζηαζεξψλ ηηκψλ κεγεζψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Αληί ησλ ζηαζεξψλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκψλ απφ αξρεία, ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ απνθηψκελε εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ 
(δει. παξακεηξηθή εηζαγσγή ηηκψλ). Λχζεηο πνπ απαηηνχλ επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα (source code), 

recompilation θαη relink ζαλ κέζν αλαπξνζαξκνγήο κεγεζψλ ή ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπο, δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο. 

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά κελχκαηα 

θηι.) ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ρεηξηζηή θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία. Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ησλ πξνο επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ, ηφζν γηα ζχληνκν, φζν θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηνο). 
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5. ΣΠ-ΗΛ-5: ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ 

5.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ζηηο 

επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. 

5.2 Τλικά  

Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθά πξντφληα πξνεξρφκελα απφ 
θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε 

παξφκνηα έξγα.  

Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 

αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή. Σα 

γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε αλαθιαζηηθά. Σα φξγαλα ζα έρνπλ 
αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 

κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ κέζνπ γηα ην νπνίν πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ηνπ. Σα 
φξγαλα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα standard δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο θαη φπνηα άιια 

δηαιχκαηα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24V DC ή 230 V AC). 

 Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 

Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ 

Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”.  

 Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα 

πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 

 Η ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Η θιάζε αθξηβείαο ζα 
αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0410. 

 Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Η ζηήξημε ησλ 

νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε 

αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν δάπεδν δε ζα είλαη 
κηθξφηεξν απφ 600 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 1.600 mm. 

 Η βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 

αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

 Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε θνξεηφ 

ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ  ππνδνρή θαη ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα 

ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο 
ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο.  

5.2.1 Μεηξεηήο ζηάζκεο κε πδξνζηαηηθή πίεζε 

Η κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην φξγαλν ζα 
πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο. 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,2% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

 ζψκα αηζζεηεξίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L / DIN 1.4404. 

 πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο –5 C σο +50 C 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ κεηξνχκελε ζηάζκε. 

 φξγαλν κε ςεθηαθέο έμφδνπο δχν ξειέ γηα ζεκαηνδφηεζε ειάρηζηεο-κέγηζηεο ζηάζκεο. 
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 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ νξγάλνπ 

παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

 

5.2.2 Μέηξεζε ππνιιεηκαηηθνχ ρισξίνπ 

Η κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζα γίλεηαη κε ηελ ακπεξνκεηξηθή κέζνδν κε αηζζεηήξην ην 
θέιπθνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γπαιί, PVC ή άιιν θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ. 

Η ζχλδεζε κε ηνλ εληζρπηή ζα γίλεηαη κε εηδηθφ θαιψδην ρακεινχ ζνξχβνπ. Έλα αηζζεηήξην 

ζεξκνθξαζίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο κέηξεζεο.  

Σν φξγαλν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 πεξηνρή κέηξεζεο 0,05 – 20 mgr /L HOCl 

 κέγηζηε αλάιπζε εληζρπηή/κεηαδφηε 0,1 gr/L 

 αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ελζσκαησκέλν PT 100 ή NTC, 10 kΩ ζε 25 C 

 δχν έμνδνη 0/4...20 mA (ππνι/θνχ ρισξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο) αλάινγεο ησλ πεξηνρψλ κέηξεζεο  

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ  

 δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ειεθηξνδίνπ pH / Θεξκνθξαζίαο γηα κέηξεζε θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ HOCl (pH>8 ή pH<4) 

 δπλαηφηεηα πξνζζήθεο κνλάδαο νμίληζεο ηνπ δείγκαηνο γηα κέηξεζε ζηελ βέιηηζηε πεξηνρή pH 

 έλδεημε ζθάικαηνο 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

5.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν βαζκφο 

πξνζηαζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα, ε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε θαιαίζζεηε 
εκθάληζε ηνπο. Δληφο πηλάθσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ 

ησλ θπθισκάησλ θαη ζπκκεηξηθή εκθάληζε. 

Όπνπ απαηηείηαη ηνπνζέηεζε εθηφο πηλάθσλ, ε ζηήξημε ησλ κεηαδνηψλ/εληζρπηψλ ζα γίλεηαη είηε ζε 
αλνμείδσηεο κηθξνθαηαζθεπέο, φπνπ ηα κπνπιφληα, βίδεο θηι. πιηθά ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε εληφο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. Η ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Όπνπ απαηηείηαη ηα φξγαλα ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ (CENELEC EEx), ελψ ζηηο πεξηνρέο κε φμηλν 

πεξηβάιινλ, νη αηζζεηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αλάινγεο ζπλζήθεο (βάζεη πηζηνπνηεηηθνχ απφ 
ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο). 

Οη αηζζεηήξεο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα πιεκκχξαο ζα πιεξνχλ ηελ θιάζε πξνζηαζίαο ΙΡ68. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα 

έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:  

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ή ειέγρνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  

 Πίλαθα ζε γξαπηή θαη ειεθηξνληθή κνξθή κε ηηο παξακέηξνπο πνπ εηζήγαγε ν Αλάδνρνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε ηνπ νξγάλνπ.  

 Πίλαθα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη. ην πξφγξακκα ζα αλαθέξεηαη θαη ε 

πεξίνδνο αλάκεζα ζηηο ζπληεξήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ησλ νξγάλσλ πνπ ζθνπεχεη λα ηνπνζεηήζεη. Η 

ππνβνιή ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ: 

 ηνηρεία γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ νξγάλσλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηήζεη. 

 ρέδηα ρσξνζέηεζεο ηεο ζέζεο ησλ νξγάλσλ γηα φζα φξγαλα ζα ηνπνζεηεζνχλ εθηφο ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. 

 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ θαη αλαθνξά ζηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

 Λίζηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν ξπζκίζεηο γηα θάζε φξγαλν. 

 ρέδηα φδεπζεο ηεο θαισδίσζεο ησλ νξγάλσλ πξνο ηνπο πίλαθεο πνπ απηά ζπλεξγάδνληαη θαη 

ιίζηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε φδεπζε απηή, αλ δελ ππάξρεη ήδε πθηζηάκελε 
δηαδξνκή. 

5.4 Δλεγτοι και δοκιμές  

Σα φξγαλα θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ ηνπνζεηνχληαη 
απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Η ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη 

κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ησλ 
νξγάλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

5.4.1 Γνθηκέο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο θαη 

λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ (ηνπνζεηεκέλσλ εληφο ή εθηφο πηλάθσλ). 

 Έιεγρνο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ θαη ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ζ’ απηά. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο αξίζκεζεο ησλ θιψλσλ ησλ θαισδίσλ.  

 Αθνινπζία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ παξερνκέλσλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα κε ην PLC. 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ νξγάλσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη φζεο δνθηκέο έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη δνθηκέο απηέο ζα 
γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

5.4.2 Τπνβνιή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 

Τπεξεζία ηα παξαθάησ: 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκψλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζέηήζεθαλ. 

 Φπιιάδην ιεηηνπξγίαο θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα φξγαλα κε επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηη αλαθέξεηαη 

ε ξχζκηζε. 

 Καηάιιεια ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα ή εμνπιηζκφο βαζκνλφκεζεο. 
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