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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υποχρεωτική Εφαρμογή 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών 
θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε-
ΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, υπερισχύουν των λοι-
πών τεχνικών προδιαγραφών. 

1.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, 
ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ.) θα ε-φαρμόζονται: 

- Οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και οι 
προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

- Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στα Τεύχη και στο Παράρ-
τημα 4 της ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 

- Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα 
εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

1.3 Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθεί-
σες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει 
κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

Σε περίπτωση που – βάσει της μελέτης προσφοράς των διαγωνιζομένων – απαιτείται η εκτέλεση 
εργασιών ή η εγκατάσταση εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από αντίστοιχη περιγραφή των λοιπών 
συμβατικών Τευχών ή από προδιαγραφή του παρόντος Τεύχους, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει: 

 Να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και 
τεχνικής και με γνώμονα την άρτια κατασκευή. 

 Να επιλέξουν και να συμπεριλάβουν τον εξοπλισμό αυτό στην προσφορά τους με κριτήρια: 

- την επιλογή εξοπλισμού αναγνωρισμένου κατασκευαστή με πλούσιο κατάλογο παρό-
μοιων επιτυχών εφαρμογών. 

-  την υψηλή ποιότητα και απόδοση του εξοπλισμού.  

- την επιλογή υλικών με υψηλή αντοχή στη διάβρωση. 

1.4 Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή ανα-
φερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρη-
τή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 

1.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 
Σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-
10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, έ-
χουν δυνητική εφαρμογή στο έργο οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση   

66 04-01-01-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

Building piping systems under pressure with black 

welded steel tubes 

67 04-01-02-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Building piping systems under pressure with 

seamless steel tubes 

71 04-01-05-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

Building piping systems under pressure with weld-

ed, galvanized steel tubes 

72 04-01-06-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems under pressure with 

seamless, galvanized steel tubes 

73 04-01-07-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems under pressure with stain-

less steel tubes 

  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών   

74 04-02-01-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμ-

μους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

Building piping systems with linear plastic tubes 

using free flow 

  04-05 Πυρόσβεση   

84 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins 

85 04-05-06-01 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξει-

δίου του άνθρακα 

Dry powder and carbon dioxide portable fire extin-

guishers 

86 04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Dry powder automatic fire extinguishers 

  04-07 
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αερα-
γωγοί 

  

88 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets 

  04-20 
Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκα-
ταστάσεων 

  

92 04-20-01-01 
Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστά-

σεων 
Electrical installation piping with steel conduits 

93 04-20-01-02 
Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσε-

ων 
Electrical installation piping with plastic conduits 

94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables 

95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking 

96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Power distribution cables 

  04-23 
Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού 
Μέσης Τάσης 

  

97 04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Uninterrupted power supply units (UPS) 

  04-50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας   

98 04-50-01-00 
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 
Roof circuits of lightning protection systems 

99 04-50-02-00 
Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 
Conductors of lightning protection systems 

  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Α/Α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components dismantling joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα δι-

πλής ενέργειας 
Double orifice air relief valves 

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευ-

ών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel structures used in hydrau-

lic works 

  08-08 Αντλιοστάσια   

224 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
Pumps for water supply and irrigation pumping 

stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 
Pipelines and control devices for water supply and 

irrigation pumping stations 

  08-10 Αντλήσεις   

233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει (μέχρι τη σύνταξη του παρόντος) αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά 
περιλαμβάνονται ή αναμένεται να απαιτηθούν στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδια-
γραφές (Τ.Π.) του παρόντος Τεύχους. 

Επιπρόσθετα, κάποιες εκ των ως άνω ΕΤΕΠ εξειδικεύονται στον πλαίσιο των Τ.Π. του παρόντος 
Τεύχους, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Υλικά 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών, δομικών στοιχείων και ηλεκτρο-
μηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση 
αυτών στο εργοτάξιο. 

Ειδικότερα σε σχέση με τα Η/Μ έργα, όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα ενσωματωθούν στα 
έργα θα προέρχονται από αναγνωρισμένο και καταξιωμένο προμηθευτή / κατασκευαστή. Ο Η/Μ ε-
ξοπλισμός θα αποτελεί απαραίτητα βιομηχανικό προϊόν, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας με 
πλούσιο πίνακα αντίστοιχων (μεγέθους, είδους, τύπου) εφαρμογών, ως ορίζεται και στο συμβατικό 
Τεύχος του Κανονισμού Μελετών Έργου. 

Τα υλικά και στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία 
ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονι-
σμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης, καθώς 
και να φέρουν την σήμανση «CE». Επισημαίνεται ότι η απαίτηση υποχρεωτικής σήμανσης «CE», 
αφορά αποκλειστικώς τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ως άνω ΚΥΑ. 

Τα υλικά τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο 
πρέπει να είναι καινούργια. 

Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών για τα οποία υπάρχουν σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN κ.λπ.), 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. 
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  Σελίδα 4  

 

2. EΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ, ΜΕΤΑΦΟΡA & ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & Ε-

ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1 Γενικά 

Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρονται οι απαιτήσεις και η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοσθούν 
για την έγκριση, συσκευασία, μεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση των υλικών και του εξοπλισμού 
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 

2.2 Προδιαγραφές Υλικών 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές και υλικά, πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισμούς ελλη-
νικούς ή ξένους, ή τους κανονισμούς που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος καθώς 
στις επί μέρους προδιαγραφές. Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα και υλικά που θα χρη-
σιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατα-
σκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών. Θα είναι χωρίς ελαττώ-
ματα, δεν θα φθείρονται εύκολα και θα μπορούν να λειτουργούν με την ελάχιστη συντήρηση. 

Τα υλικά θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται συγκεκριμένα στις προδιαγραφές. Όλα τα ομοειδή τμήματα του συνολικά προσφερό-
μενου Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. 

Τα ομοειδή εξαρτήματα των διαφόρων τμημάτων, πρέπει να μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους, 
όπως και με τα ανταλλακτικά τους. 

Τα εργοστάσια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να δίνουν την δυνατότητα για εύκολη και 
χωρίς περιορισμούς κάλυψη σε ανταλλακτικά. 

2.3 Διαδικασία Έγκρισης Υλικών και Εξοπλισμού 

Κάθε υλικό ή εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
συμβατικό τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε 
υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη συμμορφούμενα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων. 

2.4 Μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν την Παράδοση 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει όλα τα υλικά μέσα στα κιβώτια συσκευασίας που είναι απαραί-
τητα για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των αντικειμένων. Πριν από την αποστολή τα αντικεί-
μενα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με βαφή ή άλλο εγκεκριμένο τρόπο για όλο το διάστημα 
μεταφοράς, αποθήκευσης και εγκατάστασης κατά της διάβρωσης και τυχαίας φθοράς καθώς και 
την έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα που συσκευάζονται ώστε να φθάσουν ανέπαφα και 
σώα στο χώρο εργασίας. 

Η συσκευασία πρέπει να μελετάται και να εκτελείται έτσι ώστε να αντέχει στην κακή μεταχείριση κα-
τά τη μεταφορά, πρέπει δε να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. 

Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα εξαρτήματα πρέπει να προστατεύονται με ξύλινους δίσκους προ-
σαρμοσμένους με βοηθητικούς κοχλίες ή με άλλα δόκιμα μέσα. Οι βοηθητικοί κοχλίες δεν επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιηθούν στο έργο. 

Διάφορα εξαρτήματα όπως φλάντζες, χιτώνια, δακτύλιοι, στεγανοποιητικά, τσιμούχες, κοχλίες, πε-
ρικόχλια, ροδέλες και άλλα μικρά εξαρτήματα πρέπει να συσκευάζονται σε κιβώτια. 

Όλα τα αντικείμενα πρέπει να μαρκάρονται καθαρά, ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συ-
σκευασίας. 
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Κάθε καφάσι ή κιβώτιο πρέπει να περιέχει ένα κατάλογο συσκευασίας μέσα σε αδιάβροχο φάκελο. 
Δύο αντίγραφα του καταλόγου συσκευασίας πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στον Εργοδότη, 
όταν διεκπεραιώνεται η αποστολή του κιβωτίου. 

Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού επί τόπου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να 
ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και μετά να προβεί ο ί-
διος στην επανασυσκευασία του. 

Τα καφάσια, τα κιβώτια και τα παρόμοια πρέπει να μαρκάρονται καθαρά με αδιάβροχη μπογιά, ώ-
στε να φαίνεται το βάρος τους και το σημείο που θα στερεωθούν οι λαβές και πρέπει να φέρουν ένα 
ανεξίτηλο σημάδι αναγνώρισης που να συσχετίζεται με τον κατάλογο συσκευασίας. 

2.5 Αποθήκευση στο Εργοτάξιο 

Τα μέτρα αποθήκευσης επί τόπου πρέπει να συμφωνούν με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις. 

 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόμενο 
και χωρίς υγρασία στεγασμένο χώρο. 

 Τα περιστρεφόμενα μηχανικά μέρη και οι δικλείδες πρέπει να είναι καλυμμένα. 

 Τα αποθηκευόμενα αντικείμενα πρέπει να διαταχθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή 
τους. 

 Τα στοιβαγμένα αντικείμενα πρέπει να προστατεύονται από φθορές με συστήματα 
διαχωρισμού ή υποστηρίγματα κατανομής του φορτίου. 

 Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ' ευθείας πάνω στο έδαφος. 

 Η μεταφορά και η αποθήκευση των διαφόρων αντικειμένων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
μην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να μην φθείρονται τα προστατευτικά 
τους επιχρίσματα και φινιρίσματα. Επίσης, θα τηρηθούν οι οδηγίες μεταφοράς και 
αποθήκευσης του κατασκευαστή, όπου αυτές υφίστανται.  

 Οι πλαστικοί σωλήνες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 
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3. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υ-
δραυλικών έργων". Οι ειδικές απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας για το έργο εξειδικεύονται 
στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Βάσει της ως άνω ΕΤΕΠ: 

 Όλες οι μεταλλικές κατασκευές σε οικίσκους εξυπηρέτησης των αντλιοστασίων 
κατατάσσονται στην Κατηγορία Α. 

 Όλες οι μεταλλικές κατασκευές εντός των υπογείων θαλάμων των αντλιοστασίων, 
κατατάσσονται στην Κατηγορία Δ (μεταλλικές κατασκευές που τοποθετούνται σε 
διαβρωτικό περιβάλλον). 

Τα υλικά και η εργασία εφαρμογής της αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις των ως άνω προδιαγραφών. 
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4. ΔΟΚΙΜΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 Γενικά 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του εξοπλισμού θα γίνουν αποκλειστικά με μέσα, όργανα 
και δαπάνες του Αναδόχου (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) παρουσία εκπρο-
σώπων της Υπηρεσίας. 

Οι δοκιμές αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,  θα γίνουν σε 3 στάδια: 

α. Δοκιμές επί τόπου μετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού 

β. Δοκιμές προσωρινής παραλαβής και 

γ. Δοκιμές οριστικής παραλαβής 

Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιμών διαπιστωθεί η ελαττωματική ή η έξω από 
τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου μηχανήματος ή εξαρτήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόμενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισμό. Στην περίπτω-
ση αυτή οι δοκιμές επαναλαμβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιμές προκληθεί φθορά στις 
εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. 

Στην συνέχεια παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των απαιτούμενων δομικών, ενώ αναλυτικά στοι-
χεία για αυτές παρατίθενται στο παρόν Τεύχος. Περαιτέρω, θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο των 
δομικών και οι σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των προμηθευτών του εξοπλισμού.  

4.2 Δοκιμές Εγκατάστασης 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι μετά την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την πι-
στοποίηση της περάτωσης των εργασιών θα γίνουν για να βεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών και 
συμβατικών προδιαγραφών. Οι κυριότερες δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι : 

 Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη μέγιστη συχνότητα όπως και 
ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις. 

 Δοκιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία. 

 Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές κ.λπ. 

 Δοκιμές αντίστασης μόνωσης των καλωδίων και μέτρησης αντίστασης γείωσης η οποία θα 
γίνει 48 ώρες τουλάχιστον μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

 Δοκιμές υπερπίεσης και υποπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγματος. 

 Έλεγχος στεγανότητας των δικτύων. 

 Δοκιμές πίεσης της μέγιστης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό που υπόκειται σε πίεση, 
συνυπολογιζόμενων και των υπερπιέσεων λόγω υδραυλικού πλήγματος (βλ. παρ. 

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). 

4.3 Δοκιμές Προσωρινής Παραλαβής 

Οι δοκιμές αυτές (δοκιμές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τμήματα των εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος μετά τη δοκιμαστική λειτουργία του υπόψη τμήματος για ένα το πολύ μήνα ώστε να 
ρυθμίσει κατάλληλα τον εξοπλισμό και να επιβεβαιώσει την συνεχώς ομαλή λειτουργία του με το 
ονομαστικό υδραυλικό φορτίο, προχωρεί στη συνέχεια στις δοκιμές παρατηρήσεων παρουσία της 
υπηρεσίας. 

Κατά τη φάση αυτή επιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία η αποδοτική λειτουργία του έργου. 

Επιπρόσθετα για τις αντλίες (ανά αντλιοστάσιο), η διαδικασία των δοκιμών προσωρινής παραλαβής 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  66..22..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΗΗ//ΜΜ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  

 

  Σελίδα 8  

 

 Πλήρωση του θαλάμου αναρρόφησης με νερό.  

 Κλείσιμο της βάνας στην κατάθλιψη της αντλίας σε θέση στα 2/3 περίπου. 

 Εκκίνηση της αντλίας με ταυτόχρονη αμπερομέτρηση (με όργανο τύπου Megger) του 
κινητήρα της αντλίας (ένδειξη έντασης ρεύματος (Α) υψηλή). 

 Προοδευτικό άνοιγμα της βάνας στην κατάθλιψη βάνας: η ένδειξη της έντασης ρεύματος (Α) 
του κινητήρα της αντλίας μειώνονται προοδευτικά. 

 Βάνα πλήρως ανοιχτή : η ένδειξη έντασης ρεύματος (Α) του κινητήρα της αντλίας 
σταθεροποιείται στην τιμή που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

4.4 Δοκιμές Οριστικής Παραλαβής 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αυτοί  θα γίνουν κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου 
από τον Ανάδοχο και δεν είναι άλλες από τις μετρήσεις και ελέγχους που θα γίνονται κατά τη φάση 
της κανονικής λειτουργίας. 

Κατά την φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε φθορές του εξοπλισμού (αντλίες, βάνες, τρι-
βείς, άξονες κ.λπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει κάθε εξάρτημα ή και σύ-
στημα που είτε δεν ικανοποιεί τις εγγυήσεις, είτε παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές. 

Σε όλα τα παραπάνω στάδια δοκιμών και ελέγχων η Υπηρεσία δύναται με δικά της έξοδα να κάνει 
κάθε επί πλέον δοκιμή ή έλεγχο πέρα των προβλεπόμενων στην προσφορά του αναδόχου παρου-
σία του προκείμενου να επιβεβαιώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία των έργων. 
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5. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

5.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, που βρίσκο-
νται εντός των αντλιοστασίων. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 «Σωληνώσεις και συ-
σκευές αντλιοστασίων». 

Η ονομαστική πίεση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων θα είναι μεγαλύτερη 
από την μέγιστη πίεση λειτουργίας. Η ονομαστική πίεση του διακοπτικού υλικού πρέπει να είναι με-
γαλύτερη της πίεσης λειτουργίας περιλαμβανομένης και των τυχόν εμφανιζομένων υπερπιέσεων. 

5.2 Υλικά 

5.2.1 Ανοξείδωτοι σωλήνες 

Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι κατ΄ ελάχιστον AISI 304L.  

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, 
συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την 
ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  

Όλα τα στηρίγματα κοχλίες κτλ. των σωληνώσεων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 
(από AISI 304) σύμφωνα με το ISO 3506. 

Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν με συρματόβουρτσα. Κα-
τόπιν θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των καμέ-
νων, λόγω της συγκόλλησης επιφανειών. 

Τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του επόμενου πίνακα: 

 

DN Dεξ e  

mm in. Mm mm 

50 2 60,30 2,60 

65 2 1/2 76,10 3,00 

80 3 88,90 3,00 

100 4 114,30 3,00 

125 5 139,70 3,00 

150 6 168,30 3,00 

200 8 219,10 4,00 

250 10 273,00 4,00 

300 12 323,90 4,00 

350 14 355,60 4,00 

400 16 406,40 4,00 

 

5.2.2 Δικλείδες - Εξαρτήματα 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε ανεπεξέργαστα λύματα και για τη μέγιστη πίεση 
λειτουργίας του συστήματος περιλαμβανομένης και της πίεσης πλήγματος. Όλες οι δικλείδες του ί-
διου τύπου θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή (με εξαίρεση τα εξαρτήματα των αντλιοστα-
σίων προκατασκευασμένου τύπου, που θα αποτελούν προϊόν προμήθειας του κατασκευαστή του 
αντλιοστασίου). Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ΕΝ 558-1. 
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5.2.2.1 Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve) 

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύμφωνες με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 (Δικλείδες χυτοσι-
δηρές συρταρωτές).  

Οι δικλείδες θα είναι τύπου ελαστικής έμφραξης, θα κλείνουν δεξιόστροφα με χυτοσιδηρό χειροτρο-
χό, επάνω στον οποίο θα υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο. Θα υπάρχει 
επίσης δείκτης, που θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα πρέπει να έχουν ράβδο προ-
έκτασης με κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο 
εργασίας. 

Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί δια-
κόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 

5.2.2.2 Δικλείδες αντεπιστροφής 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής, θα έχουν κατάλληλη ταχύτητα κλεισίματος, με ελάχιστο πλήγμα και μι-
κρές τοπικές απώλειες, θα είναι δε, κατάλληλες για λειτουργία σε πόσιμο νερό, κατασκευασμένες 
για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιμών, όπως οι αντίστοιχες δικλείδες καταθλίψεως, με βάση 
αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. 

5.2.2.3 Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 

Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα (βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα) θα είναι διπλής ενέργειας 
και σύμφωνες με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 (Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ε-
νέργειας).   

5.2.2.4 Σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης  

Οι σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης (τεμάχια εξάρμωσης) πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-07-05 (Τεμάχια εξάρμωσης). 

Οι σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι, ώστε να είναι δυνατή η 
απομάκρυνση των εξαρτημάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι φλάντζες. 

5.2.2.5 Αντιπληγματικές βαλβίδες 

Οι αντιπληγματικές βαλβίδες, θα είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε ανεπεξέργαστα λύματα.   

Κατά τα λοιπά, οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-07-06 "Αντι-
πληγματικές βαλβίδες". 

5.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Οι σωληνώσεις, τα ειδικά τεμάχια και τα εξαρτήματα εντός των προκατασκευασμένων αντλιοστασί-
ων θα είναι προσυναρμολογημένα από τον κατασκευαστή του. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων κάθε σωληνογραμμής πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις 
τεχνικές οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών.  

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων πρέ-
πει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης πάνω 
στις φλάντζες αντλιών κτλ. εξοπλισμού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές 
και να διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν. 

Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή σε 
άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών όλων των 
σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρμολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο 
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καθαρισμός θα περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των υπολειμμάτων και 
των άτηκτων μεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύμματα ή πώματα για να μην εισχωρήσουν σκόνες, νε-
ρό και άλλα ξένα σώματα μέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια. Οι πλάκες, τα πώματα και τα 
καλύμματα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν με συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα 
μπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύμματα και τα πώματα θα εγκα-
θίστανται μετά το πέρας της καθημερινής εργασίας ή όποτε η εργασία πρόκειται να διακοπεί για με-
γάλα χρονικά διαστήματα.  

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγματα περιλαμβανόμενων 
των βάσεων έδρασης, των δομικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, σαγμάτων, πεδίλων ολί-
σθησης, σαμπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων στερέωσης και αγκύρωσης κτλ. 

Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων των δικτύων θα γίνονται σε αποστάσεις μικρότε-
ρες των 2 m. Οι δικλείδες, οι μετρητές και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήματα και όργανα θα υποστηρί-
ζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες με τους οποίους είναι συνδεδεμένες. Κανένα τεμάχιο διέλευ-
σης των σωλήνων από δάπεδα, τοίχους και τοιχία δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν σημείο στήριξης των 
σωληνώσεων.  

Όλοι οι βραχίονες και τα εξαρτήματα στήριξης θα είναι: 

 Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, για αγωγούς αντίστοιχου υλικού. 

 Γαλβανισμένα εν θερμώ, για τις λοιπές περιπτώσεις. 
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6. ΑΝΤΛΙΕΣ 

6.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές λειτουργίας των 
αντλητικών συγκροτημάτων των αντλιοστασίων. 

6.2 Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους Προ-
διαγραφές. 

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα μηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά του 
αντλούμενου υγρού, των συνθηκών λειτουργίας και της δυναμικότητας του αντλητικού συγκροτήμα-
τος. 

Ο κατασκευαστής των αντλητικών συγκροτημάτων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO 9001:2008. 

6.3 Γενικές απαιτήσεις 

Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόμενων τμημάτων πρέπει να είναι έτσι  σχεδιασμένες, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιμη ταχύτητα να είναι  τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη από 
την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να ζυγοσταθμισθούν δυναμικά, 
με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να μπορούν να λειτουργή-
σουν  για μικρά χρονικά διαστήματα με τις δικλείδες εξόδου κλειστές. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς εγκατε-
στημένης ισχύος για την κάλυψη της απορροφούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας.  

Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρό-
τυπο IEC.    

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών (όπου εφαρμόζεται) θα πρέπει να εγκα-
τασταθούν δικλείδες για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει  να έ-
χουν  τα απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της 
σωληνογραμμής.  

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο το 
εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας) και καμπύλες απόδοσης κινητήρα, 
σύμφωνα με το ISO 9906. 

6.4 Αντλητικά συγκροτήματα 

6.4.1 Αντλίες τύπου booster 

Η αντλία θα είναι πολυβάθμια, φυγοκεντρική, υποβρύχιου τύπου, εντός μανδύα ψύξης, κατάλληλη 
για άντληση πόσιμου νερού. 

Ο μανδύας θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβοσωλήνα (tubo) αναλόγου μήκους και κατάλληλα 
διαμορφωμένου για σύνδεση φλαντζών. Εντός του σωλήνα θα είναι τοποθετημένο και στερεωμένο 
το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα. Στην κατάθλιψη θα υπάρχει φλάντζα για την σύνδεσή του με 
τον αγωγό κατάθλιψης. Το σύστημα θα φέρει ειδική βάση για την στερέωση του σε οριζόντια εγκα-
τάσταση. 

Το συγκρότημα θα πληροί τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών ασφαλείας και υγιεινής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πρότυπα EN 809:1998, EN 
12162:2001, EN 23661:1993, EN ISO 15783:2003, EN 60204-1:1997 και EN 61800-3:1996.  
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Κάθε πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 (DIN 1.4301) 
ή καλύτερης. Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον άξονα με 
ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Οι 
πτερωτές θα συγκρατούνται μεταξύ τους με διαιρούμενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάμενο 
δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωματωμένο προφυ-
λακτήρα άμμου. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 431 ή καλύτερης. Ο 
σχεδιασμός της αντλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλάξιμους δακτυλίους τριβής και στεγανότη-
τας.  Τα ελαστικά έδρανα θα είναι κατά προτίμηση υδρολίπαντα, με κατάλληλα διαμορφωμένα κα-
νάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θα πρέπει να εί-
ναι μεγαλύτερος από 70%. 

Η σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι βάση των διεθνών προτύπων NEMA. Το 
καλώδιο σύνδεσης της παροχής θα είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό, κατάλληλης διατομής για την 
ισχύ του κινητήρα και για μήκος 15 m. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα υδρόψυ-
κτος και υδρολίπαντος, με κάλυμμα στάτη, μανδύα και ρότορα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 
AISI 304 ή καλύτερης. Ο ρότορας θα πρέπει να εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμη-
ση από καρβίδια βολφραμίου και ωστικό έδρανο, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέ-
ρος και γραφιτούχα κινητά πέλματα. Το ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων θα πρέπει να έχει δυνα-
τότητα αμφίδρομης περιστροφής και ικανότητα αξονικού φορτίου που απαιτεί η εφαρμογή. 

Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μεγαλύτερη από 80% στην ονομαστική λειτουργία του 
με cosφ μεγαλύτερο από 0,80. Η κλάση μόνωσης θα είναι Y και ο βαθμός προστασίας IP 68. Ο κι-
νητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερμο-
κρασίας 25ºC με ταχύτητα περί τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο επικάλυψη από PVC ή παρόμοιο υλικό και έναντι 
υπερθέρμανσης με αισθητήρια ανίχνευσης θερμοκρασίας Pt 100 ή αντίστοιχου τύπου. 

Η εγκατάσταση της αντλίας θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και με την 
υπεύθυνη εποπτεία του προμηθευτή. 

6.4.2 Συγκροτήματα αντλιών τύπου in-line 

Το συγκρότημα πρέπει είναι πλήρες με συλλεκτήριους αγωγούς αναρρόφησης και κατάθλιψης από 
ανοξείδωτο χάλυβα και υδραυλικά εξαρτήματα: δικλείδες απομόνωσης στους αγωγούς αναρρόφη-
σης και κατάθλιψης των αντλιών, δικλείδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη, πιεζοστάτες για κάθε 
αντλία και μανόμετρο εξόδου. 

Κάθε αντλία είναι κατακόρυφου τύπου, πολυβάθμια, φυγοκεντρικού τύπου, με in-line στόμια εισό-
δου και εξόδου. Η κεφαλή, η βάση, οι ενδιάμεσοι θάλαμοι, το χιτώνιο, η πτερωτή και ο άξονας της 
αντλίας είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας DIN 1.4301 (AISI 304) ή καλύτε-
ρης. Το σώμα της αντλίας και το εξωτερικό χιτώνιο είναι στερεωμένα μεταξύ της βάσης και της κε-
φαλής. Η στεγανοποίηση του άξονα επιτυγχάνεται από μηχανικό στυπιοθλίπτη από καρβίδιο πυρι-
τίου / άνθρακα / κεραμικό υλικό που δε χρειάζεται συντήρηση. 

Οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν για θερμοκρασία υγρού 0C έως +70C και για πιέσεις έως 
16 bar. 

Η περιστροφική κίνηση δίνεται από ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας IP 55 
και κλάσης μόνωσης F (κατά IEC 85), ο οποίος έχει ενσωματωμένη θερμική προστασία. Η κίνηση 
μεταφέρεται στον άξονα της αντλίας μέσω λυόμενου συνδέσμου.  

Ο ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας του συγκροτήματος αντλιών είναι πλήρως συναρμολογημένος, 
ελάχιστης προστασίας IP 54, αναλόγων διαστάσεων, κατασκευασμένος από λαμαρίνα επικαλυμμέ-
νη με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής Ο πίνακας πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον γενικό 
διακόπτη, ασφάλειες μερικής προστασίας, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας – βλάβης, συστοιχία ρελέ 
για κάθε αντλία, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) για την 
κυκλική και ομαδική λειτουργία των παραπάνω αντλιών. 
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Η λειτουργία των αντλιών είναι αυτόματη ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης και 
διακοπής τους. Η λειτουργία τους θα εναλλάσσεται για την ομαλή φθορά τους. Σε περίπτωση αδυ-
ναμίας της μίας αντλίας θα εκκινεί η εφεδρική και θα δίνεται σήμα βλάβης. 

Στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό των αντλιών συνδέεται κάθετο πιεστικό δοχείο διπλής, μη εναλλάξι-
μης μεμβράνης, χωρητικότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και πίεσης λειτουργί-
ας 16 bar, το οποίο δεν απαιτεί συντήρηση. Το δοχείο φέρει εσωτερική επένδυση από πολυπροπυ-
λένιο και εποξειδική εξωτερική βαφή πολυουρεθάνης ή αντίστοιχα υλικά. Το στόμιο σύνδεσης θα εί-
ναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μεμβράνη θα είναι κατασκευασμένη από βουτίλιο 100% ή άλλο υλι-
κό υψηλής αντοχής σε χλώριο. Το δοχείο πρέπει να φέρει σήμανση CE και να είναι πιστοποιημένο 
και εγκεκριμένο από τον FDA τον WRAS ή άλλους οργανισμούς, με αναφορά στο πόσιμο νερό. 

Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να είναι προσαρμοσμένο επάνω σε χαλύβδινη βάση από χάλυ-
βα ποιότητας St 37 ή καλύτερης, βαμμένης μετά την τελική της κατεργασία με δύο στρώσεις αντι-
σκωριακής βαφής και όλα τα τμήματα να παρέχονται πλήρως συναρμολογημένα και συνδεδεμένα 
μεταξύ τους υδραυλικά και ηλεκτρικά.
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7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Γενικά 

Οι εργασίες που περιγράφονται στις προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων τη κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή όλων των επί μέρους τμη-
μάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

Στις σχετικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που ακολουθούν, όπου γίνεται μνεία 
προτύπων και κανονισμών, νοείται ότι αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή ποιότητα υ-
λικών και εργασίας. Εναλλακτικά πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν ισοδύναμες ποι-
ότητες προϊόντων και συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές της ΔΕΗ. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν τον επαρκή φωτισμό όλων των ξηρών χώρων 
και την τοποθέτηση μονοφασικών και/ή τριφασικών ρευματοδοτών ανάλογα με τις ανάγκες. 

7.2 Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και Πρότυπα 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

 Κανονισμοί ΔΕΗ και ΟΤΕ 

 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί EN και HD της CENELEC 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 Διεθνή πρότυπα IEC 

 Γερμανικά πρότυπα DIN, VDE 

 Βρετανικά πρότυπα BS 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά προτεραιό-
τητας : 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 Κανονισμοί ΔΕΗ 

 Κανονισμοί ΟΤΕ 

 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί EN και HD της CENELEC  

 Η Παρούσα Προδιαγραφή 

7.3 Δεδομένα  

Διανομή ενέργειας 400 V / 230 V – 50 Hz 

Κινητήρες ισχύος μεγαλύτεροι από 1 kW 400 V (3 φάσεις) 

Φωτισμός 230 V (1 φάση) 

Ρευματοδότες κοινοί (απλοί και SCHUKO) 230 V (1 φάση) 

Ρευματοδότες ισχύος 400 V (3 φάσεις) 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC. 

7.4 Επιθεώρηση και Δοκιμές 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και οι συσκευές θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται τακτικά πα-
ρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 
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Οι δοκιμές στο εργοστάσιο μπορούν να περιλαμβάνουν βασικές δοκιμές απόδοσης για κάθε τύπο 
συσκευής, συνήθεις δοκιμές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές έχουν συναρμολογηθεί σωστά 
και λειτουργούν ικανοποιητικά από άποψη ηλεκτρολογική και μηχανολογική, δοκιμές και μετρήσεις 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για αντίσταση γειώσεως, για αντίσταση μόνωσης κυκλωμά-
των, για αντοχή μόνωσης διακοπτών, αντοχή κύριων γραμμών μεταφοράς, κινητήρων και δοκιμές 
αποδοχής από αρμόδια επιτροπή που θα έχει το δικαίωμα να συστήσει ο Εργοδότης. 

Οι δοκιμές επί τόπου του έργου θα περιλαμβάνουν δοκιμές, πριν τη θέση του έργου σε αποδοτική 
λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, καλωδιώσεις και βοηθητικές διατάξεις, καθώς και ενερ-
γοποίηση του συστήματος και δοκιμή υπό φορτίο. 

Όλα τα όργανα θα δοκιμασθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους όταν 
ενεργοποιηθούν από την προβλεπόμενη πηγή ενέργειας. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου θα υποβληθούν: 

 Πιστοποιητικά ΔΕΗ 

 Πιστοποιητικά συνήθων δοκιμών των συσκευών 

 Πιστοποιητικά δοκιμών εγκαταστάσεων 

 Πιστοποιητικά δοκιμών αγωγιμότητας 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  66..22..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΗΗ//ΜΜ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  

 

  Σελίδα 17  

 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

8.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής του ηλεκτρικου πίνα-
κα χαμηλής τάσης (Χ.Τ.).  

Ο πίνακας θα είναι πλήρως πιστοποιημένο – τυποποιημένο σύστημα διανομής χαμηλής τάσης 
«verified assemblies», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου IEC 61439-1 και IEC 61439-
2. 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: 

 Ονομαστική ένταση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 

 Σύστημα διανομής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V (10%) 

 Τάση μόνωσης κύριων ζυγών 1.000 V 

 Τάση δοκιμής 2.500 V 

 Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%) 

 Σύστημα γείωσης TN (ή TT, IT) 

 Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ’ ευ-
θείας με PLC και/ή 230 V AC για τα λοιπά κυ-
κλώματα 

 Αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος 

(kΑrms/sec) στο σημείο που δίδεται η 

ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών) 

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύμφωνα με τα μεγέθη 
που θα προκύψουν από την μελέτη επιλεκτικό-
τητας και τους υπολογισμούς βραχυκυκλωμά-
των Χ.Τ. 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση «CE» σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας 
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα του κατα-
σκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 

8.2 Υλικά 

8.2.1 Γενικός αυτόματος διακόπτης 

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25 kΑ τουλάχιστον, για τάση 
400 V με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία επιλεγμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, σύμφωνα με τα 
πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους 
άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε 
περίπτωση ανάγκης. 

8.2.2 Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων  

Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωμα θα επιτυγχάνεται με αυτόματους διακόπτες ισχύος 
κλειστού τύπου. Ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, όπως ορίζεται 
από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κα-
νονισμούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή με τους αντίστοιχους κανονισμούς των χωρών μελών 
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1και 2), ήτοι: 
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 θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την 
ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (lcu) 

 θα πρέπει να είναι ονομαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

 θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς 
IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

 θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη 
στήριξή τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοσή τους 

 θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της αναχώρησης 

 θα πρέπει να έχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) μεταξύ 
της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. 

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόματους διακόπτες με ρυθμιζόμενη θερμική 
και σταθερή μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήμανση πτώσης θερμι-
κού, βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία όχι μόνο 
από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN VDE 0110 – 0660 
και IEC 292-1. 

Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήμανση ότι:  

 έχει ανοίξει  

 έχει πέσει λόγω θερμικού. 

8.2.3 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται σύμφωνα με 
τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή με τα Πρότυπα UL 489. Τα πιστοποιητικά ικανότητας 
διακοπής των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται για την κατηγορία Β των 
προαναφερθέντων κανονισμών. Η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ικανότητα διακο-
πής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της ικανότητας διακοπής μέγιστου βρα-
χυκυκλώματος (lcu) και το ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι με 
25 kA/0,5 sec. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργία 
690 V – 50 Hz και ονομαστική τάση μόνωσης 750 V – 50 Hz. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανό-
τητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (lcu) σε 
όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α και έως τα 500 V για μεγαλύ-
τερες ονομαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους 
κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, με τη λει-
τουργία μηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισμού ώστε να εμποδίζονται οι επαφές να παραμέ-
νουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι 
κατασκευασμένος έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού αυτόματου 
διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγματος, κλεισίματος ή αφόπλισης. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από μία λαβή η οποία θα δείχνει ευκρινώς 
τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός λειτουργίας 
(OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόματος διακόπτης θα είναι εφο-
διασμένος με περιστροφικό χειριστήριο. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε η λαβή του αυτόματου διακόπτη να 
δείχνει την πραγματική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η ένδειξη θετικής απόζευ-
ξης. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού 
του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται 
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σε 10.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α. Τα χαρακτηριστικά τους θα επι-
τρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης προστασίας (cascading) με τη χρήση 
στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ρά-
γας. 

Οι αυτόματοι διακόπτες θα έχουν διπλή μόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την επιτόπου 
εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων χωρίς να χρειάζεται να απομονωθεί η συσκευή. 

Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης και βοηθητι-
κές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στον 
αυτόματο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα έχουν ενσωματωμένους ακροδέ-
κτες ελέγχου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να διαθέτουν θερμομαγνητική μονάδα ε-
λέγχου (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) ή εναλ-
λακτικά ηλεκτρονική. 

Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι 
δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. Οι 
ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 

Οι θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 

 σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 100 Α 

 δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

 η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της 
τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων). 

8.2.4 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverter) 

Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα και να συμ-
φωνούν με τα πιο κάτω πρότυπα: 

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 

 IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιομηχανικό ή δημόσιου τομέα 

 ΕΝ 50178 για χαμηλή τάση 

 IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή σε κρούση 

 IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθμό 2 αντοχής σε μέγιστη περιβαλλοντική μόλυνση 

 Low Voltage Derective 73/23/EEC με τροποποιήσεις 

 Ο ρυθμιστής ταχύτητας θα έχει έγκριση κατά UL και CSA, σήμανση CE και πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας. 

Για τη μετατροπή των ρευμάτων θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία IGBT ή άλλη καλύτερη που θα 
εξασφαλίζει εξ’ ίσου μικρές παραμορφώσεις του ρεύματος και της τάσης. 

Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα είναι 380 V / 415 V, συχνότητας 48 ως 63 Hz, με συντελεστή ι-
σχύος της τάξης του 0,95 για όλη την κλίμακα ρύθμισης της συχνότητας και θα υπάρχει συμβατότη-
τα κανονικής λειτουργίας στις κλιματικές συνθήκες του έργου. Το πεδίο λειτουργίας θα καλύπτει την 
ονομαστική ισχύ του συνδεδεμένου κινητήρα. 

Ο ρυθμιστής συχνότητας θα στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι μο-
νάδες με βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρμόζονται βυσματωτά. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά 
των μονάδων που αφορούν την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους ελέγχου, τις δυνατό-
τητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για την αξιόπιστη και ασφαλή λει-
τουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 
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 Έξοδος κινητήρα: 3 Φάσεις, 0V έως τάση δικτύου, συχνότητας 0 έως 250 Ηz με χρόνο 
επιτάχυνση και χρόνο επιβράδυνσης 0,1 έως 1.800 sec. 

 Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου: Δύο προγραμματιζόμενες αναλογικές είσοδοι, τάσεως 0/2...10 V 
και  εντάσεως 0/4...20 mA με χρόνο απόκρισης ≤ 60 ms, ανάλυση 0,1%, ακρίβεια ±1%. Δύο 
προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12V έως 250 V AC / 
30 V DC. Ρελέ εξόδου θα χρησιμοποιούνται για τις ενδείξεις καταστάσεων (αφόπλιση λόγω 
σφάλματος, ομαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερμικού κλπ). 

 Βοηθητικές τάσεις: 10 V DC, 10 mA για χρήση με γραμμικά ποτενσιόμετρα. 

 Δυνατότητες: Περιορισμός ρεύματος και συχνότητας, δύο ρυθμιζόμενες ράμπες εκκίνησης – 
στάσης, λειτουργία PID, εκκίνηση σε συγχρονισμό με περιστρεφόμενο φορτίο (Flying start), 
πέντε προγραμματιζόμενες σταθερές ταχύτητες, αντιστάθμιση IR, αντιστάθμιση ολίσθησης. 

 Προστασίες: Υπερφόρτιση μετατροπέα, ανύψωση θερμοκρασίας μετατροπέα, 
βραχυκύκλωμα στην έξοδο του μετατροπέα, υπέρταση δικτύου, απώλεια φάσης δικτύου, 
υπερφόρτιση κινητήρα, μηχανικό μπλοκάρισμα κινητήρα, σφάλμα ως προς γη. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλματος θα επισημαίνονται με λυχνίες και μέσω ρελέ εξόδων 
του επεξεργαστή θα μπορούν να μεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο δίκτυο αυτοματισμού. Όσον 
αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηματοδοτήσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικές λυχνίες σήμανσης 
της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλματος. 

Ο inverter θα έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40C και μέγιστη υγρασία 90% 
και θα μπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονομαστικής τάσης. Θα μπορεί να αποδίδει 
την ονομαστική ισχύ του για όλη την κλίμακα ρύθμισης της συχνότητας από 30-100% της ονομαστι-
κής συχνότητας (50 Hz). 

Οι ρυθμιστές στροφών θα περιλαμβάνουν δυνατότητα επικοινωνίας με βιομηχανικά δίκτυα ή προ-
γραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. 

Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν στην είσοδό τους πηνίο περιορισμού των αρμονικών 
και των αιχμών και φίλτρο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (Radio Interference Suppression Filter 
RFI) από τις τοπικές συνθήκες. 

Οι μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήμα για να ξεκινούν και να σταματούν 
τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθμιστεί. 

8.2.5 Χρονικά αστέρος – τριγώνου 

Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5 έως 10 sec, κατάλ-
ληλα για γενική χρήση σε συστήματα ελέγχου και μηχανολογικές εφαρμογές. Η τάση ελέγχου λει-
τουργίας τους θα είναι 230V AC, 50/60 Hz. Η κλειστή και η ανοικτή επαφή δεν θα κλείνουν ποτέ 
ταυτόχρονα. 

8.2.6 Διακόπτες ράγας 

Οι διακόπτες ράγας μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν κατά προτί-
μηση εξωτερική μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) επόμενης παρα-
γράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιημένες ράγες DIN με την βοήθεια κατάλλη-
λου μανδάλου. Οι διακόπτες ράγας θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σω-
μάτων στους πίνακες διανομής ή σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής εντάσεως ως 
160 Α. Το κέλυφος των διακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή ισοδύναμα πρό-
τυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). 

8.2.7 Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν αυτόμα-
τες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB).  
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Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 
60947-2 ή IEC / EN 60898. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από ανα-
γνωρισμένο οργανισμό (π.χ. VDE) και η σήμανση ποιότητάς του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις 
συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο μονογραμμικό σχέδιό 
της σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα, ικανότητα διακοπής, 
τύπος σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στιγμιαίας αφόπλισης. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να στηρίζονται σε συμμετρική ράγα DIN πλάτους 35 mm 
και θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των διακο-
πτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του 
συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη 
(τεχνική cascading – ενισχυμένης προστασίας). 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε 
να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. 
Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) θα 
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή χειρι-
σμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος. 
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης 
και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για την ονομαστική ένταση μι-
κρο-αυτόματου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες επιλογής ανάλογα με τον τύ-
πο του φορτίου και το μέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελα-
χιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοη-
θητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σημα-
τοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 mA ή 300 mA με δυνατό-
τητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση). 

8.2.8 Διακόπτες διαρροής (RCD) 

Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι διαρροής 
προς γη θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής έντασης). Θα ενεργοποι-
ούνται με βάση το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδετέρου. Θα πρέ-
πει να μετρούν τα εναλλασσόμενα και παλμικά συνεχή ρεύματα (CBR, τρόπος κατασκευής Α κατά 
IEC 60947-2). 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61008. Η συμμόρ-
φωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό και η σήμανσή 
του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να 
φαίνονται σε μονογραμμικό διάγραμμα σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονο-
μαστικό ρεύμα λειτουργίας, ονομαστικό ρεύμα διαρροής. 

Η ονομαστική τιμή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση 
με 1,5 kA τόσο για ρεύμα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και για ρεύμα βραχυκύκλω-

σης γης (Im). 

Τα ονομαστικά υποθετικά ρεύματα βραχυκύκλωσης (Inc και Ic) πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα 
με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της εγκατάστασης (Isc σύμφωνα με το IEC 
60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν από την ονομαστική 
ικανότητα διακοπής του μικροαυτόματου διακόπτη που παρέχει προστασία έναντι βραχυκυκλώμα-
τος στο διακόπτη διαρροής. 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύματα σφάλματος με DC συνιστώσες (τύ-
πος A σύμφωνα με το IEC 60755). 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν μικροαυτόματοι διακόπτες υποδιανομής προστατεύ-
ουν ρευματοδότες γενικής χρήσης, με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 20A, πρέπει να 
παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι άμεσης επαφής. Αυτές οι συσκευές πρέπει να συμμορ-
φώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61009 και πρέπει να έχουν ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30 mA. 
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Οι διακόπτες διαρροής μπορεί να παρεμβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε μηχανικά είτε 
ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 

 Απλότητα στην συναρμολόγηση. 

 Ύπαρξη πλήκτρου δοκιμής απόζευξης (test), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος λειτουργίας της 
μονάδας. 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας της μονάδας 230V AC ή 400V AC. 

 Διαφορικό ρεύμα διαρροής 30 mA σταθερό για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος 
μέχρι 160 Α. 

 Άμεση ενεργοποίηση ή ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης 0...0,5 sec για διακόπτες με 
ονομαστική ένταση ρεύματος μέχρι 160 Α. 

Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύμητες διακοπές που 
οφείλονται σε ματαβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο δίκτυο κλπ). 

8.2.9 Ρελέ θερμικής προστασίας 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1, 
IEC 60947-4 ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών – μελών της Ε.Ε. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή με τα 
πρότυπα UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα 
πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλ-
λασσόμενο ρεύμα. Θα.είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα και να είναι αντι-
σταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα 
διατίθενται σε 3 πόλους. Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς IEC 60947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25°C έως 55°C. 

Το ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 

 Εύκολη και ακριβή ρύθμιση με δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης. 

 Σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

 Λειτουργία «επανοπλισμού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start» 

 Λειτουργία «test» με προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών. 

8.3 Εκτέλεση εργασιών 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα εξής: 

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύουσες οδηγίες ΔΕΗ 

 Πρότυπα 

- IEC 60909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο τρό-
πος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκυκλώσεως μιας εγκατάστασης. 

- IEC 61439-1 και IEC 61439-2  που αναφέρονται στις δοκιμές τύπου («routine verifica-
tions») και σειράς («design verifications») σύμφωνα με το νέο πρότυπο. 

- IEC 60947 που αναφέρεται στις συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης. 
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- IEC 60529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 
σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

8.3.1 Έλεγχος, δοκιμές και πιστοποιητικά 

Οι δοκιμές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
τους κανονισμούς IEC (για τις αποδόσεις) και με τους κανονισμούς UNEL (για τις διαστάσεις) και με 
όλους τους εν ισχύει νόμους και διατάγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πι-
στοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια. 

Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιμές τύπου σύμφωνα με το πρό-
τυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών τύπου: 

 Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

 Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα (δυναμική καταπόνηση) 

 Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης («Test Υψηλής Τάσης»)  

 Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας (μπάρα ή αγωγός γείωσης) 

 Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού (μεταξύ ενεργών αγωγών και μεταξύ 
ενεργών αγωγών και γείωσης) 

 Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας των κινητών μερών (ανοιγοκλεισίματα) 

 Δοκιμή του βαθμού προστασίας ΙΡ (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529) 

Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών σειράς: 

 Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 

 Διηλεκτρική δοκιμή («Test Υψηλής Τάσης») 

 Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης (Megger Test)  

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών Πινά-
κων και τις δοκιμές αυτών με ευθύνη του Αναδόχου: 

 Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

 Γενικός έλεγχος πίνακα 

 Έλεγχος βαφής
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9. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

9.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμε-
ση επαφή με αυτές και ειδικότερα περιλαμβάνει τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων και τις γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων. 

9.2 Υλικά 

9.2.1 Θεμελιακή γείωση 

Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι διαβρώσεως 
και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταινία χα-
λύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 50164-2 ελάχιστης διατομής 
30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα πρέπει να είναι και όλα τα ειδικά τεμάχια 
κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι: 

 οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας 

 οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων 

 οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και  

 οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων. 

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% 
σε σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  

9.2.2 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% 
σε σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι μεμονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης και 
κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος. 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου ασφα-
λείας και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους γειώσεως. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατομή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί του 
κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατομής. Εάν οι αγωγοί του 
κυκλώματος έχουν διατομή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2, ενώ, για διατομές 
αγωγών κυκλωμάτων μεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση 
προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 

Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (μπλεντάζ) θα χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η μεταλλική συνέχεια 
των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχαρών κτλ. και στις συνδέσεις 
μεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που υπόκεινται σε κρα-
δασμούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυμνό κασσιτερωμένο χαλκό, επίπεδη, πολύ 
εύκαμπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στον αέρα και το μή-
κος πρέπει να κυμαίνεται από 50 cm έως 20 cm.  

Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δομικών στοιχείων του έργου καθώς και τις υπαίθριες με-
ταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατομής 35 mm2. 

9.2.3 Τρίγωνα γείωσης – ηλεκτρόδια γείωσης 

Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα εμφυτεύ-
ονται στο έδαφος σε σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων 
του τριγώνου θα είναι από γυμνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. 
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Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόμορφα διαμέτρου 17 mm και μήκους 1,5 m κατ’ ελά-
χιστο, από πυρήνα συμπαγούς χάλυβα με ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώματος χαλκού πάχους 
250 μm, συγκολλημένου στον πυρήνα (όχι περαστού) με τρόπο ώστε να προκύπτει μοριακή συνέ-
νωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόμενο μεταξύ χαλκού και χάλυβα ή την ολί-
σθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του ηλεκτροδίου θα είναι κωνική για 
την εύκολη εισαγωγή του περιλαίμιου γείωσης. Η άλλη άκρη του ηλεκτροδίου θα είναι αιχμηρή για 
την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα φέρουν κοχλιοτόμηση ¾ in W για τη δυ-
νατότητα επιμήκυνσής τους με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται 
από χάλκινο περιλαίμιο τύπου σύσφιξης με τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης 
σε αυτό.  

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιμα, δηλαδή το μήκος τους θα μπορεί να επαυξάνεται με κοχλίωση 
πρόσθετου τμήματος όμοιου ηλεκτροδίου μήκους 1,5 m ορειχάλκινου συνδέσμου με εσωτερικό 
σπείρωμα ¾ in W.  

9.3 Εκτέλεση Εργασιών 

9.3.1 Θεμελιακή γείωση 

Η θεμελιακή γείωση τοποθετείται στο αρχικό στάδιο, υπό μορφή κλειστού δακτυλίου στην περίμετρο 
της κατασκευής. Η εγκατάσταση της θεμελιακής γειώσεως γίνεται σύμφωνα με το DIN 18015 και 
την Υ.Α. 6242/185 (ΦΕΚ 1525/31-12-73). Με τη θεμελιακή γείωση πρέπει να συνδέονται σταθερά 
και αγώγιμα όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου. 

Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η μεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι κάθετη 
προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδικά στηρίγματα (ορθοστάτες) 
που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται στρώμα σκυροδέμα-
τος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει μηδενική διάβρωση, μηχανική αντοχή και 
ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 

Όσον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται με ει-
δικά τεμάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιμη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής πρέπει ε-
ντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέματος να γεφυρωθούν τα τμήματα της θεμελιακής γείωσης με 
κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιμη συνέχεια. Οι διακλα-
δώσεις ή κατά μήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται με μηχανικό σύνδεσμο (σφικτήρα). 

9.3.2 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι συνδέσεις μεταξύ των γυμνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται με θερμή συ-
γκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση μεταξύ αγωγών επιλεγεί η 
μέθοδος με θερμή συγκόλληση, αυτή πραγματοποιείται με την τήξη των υπό σύνδεση αγωγών σε 
μία ενιαία μάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών με λιωμένο μέταλλο. Για να γίνει η 
σύνδεση, χρησιμοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη μέσα στο οποίο γίνεται η εξώθερμη α-
ντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης ρεύματος μεγαλύτερου από το 
επιτρεπόμενο να διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου 
και αντέχει κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 

Σε κάθε πίνακα θα «φθάνει» καλώδιο γείωσης παράλληλα με το παροχικό καλώδιο και θα υπάρχει 
ένα επιπλέον τρίγωνο γείωσης από το οποίο θα αναχωρεί ένα επιπλέον καλώδιο γείωσης για τον 
πίνακα το οποίο θα συνδέεται και αυτό με την μπάρα γείωσης του πίνακα. 

Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πινάκων Χ.Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης κατάλληλης 
διατομής προς κάθε σημείο ρευματοληψίας χωρίς να συνδέεται προς οποιαδήποτε άλλη εγκατά-
σταση ή σύστημα ή τον ουδέτερο. Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων, συσκευών, μηχανημάτων, 
κινητήρων, φωτιστικών σωμάτων κτλ θα γειωθούν επί του συστήματος αυτού. 

Η σύνδεση της εύκαμπτης πλεξίδας γείωσης (μπλεντάζ) στις πλάκες ή στα καλώδια από χαλκό και 
στους οργανισμούς ή τις συσκευές πρέπει να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις περιγραφές της 
παρούσας. 
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Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, πρέπει να ενωθούν με την γείωση με αγωγό J1VV (NYY), κατάλληλης 
διατομής, σύμφωνα με το IEC 60502 και σύμφωνα με την μελέτη. 

Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από δομικά στοιχεία, θα τοποθετηθεί σε χαλυβοσωλήνα βα-
ρέως τύπου μέχρι το φρεάτιο, όπου θα συνδεθεί με το ηλεκτρόδιο γείωσης. 

9.3.3 Ηλεκτρόδια γείωσης 

Η έμπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή με χρήση χειροκίνη-
της ή μηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιμη με φρεάτιο ελέγχου 
από σκυρόδεμα διαστάσεων 30 cm x 30 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

Σε περίπτωση εδάφους με υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την Υπηρε-
σία, η αγωγιμότητα του εδάφους θα βελτιωθεί με εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου διαμέτρου 
200 mm και βάθους 400 mm γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο και με πλήρωση της τάφρου με καρβου-
νόσκονη. 

Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης 
γείωσης, θα επιζητηθεί μια ελάχιστη μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς το διπλάσιο του 
ενεργού μήκους ενός μεμονωμένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιμή της αντιστάσεως θα μπορεί να βελ-
τιωθεί με την επαύξηση του μήκους ηλεκτροδίων. 

9.3.4 Τρίγωνα γείωσης 

Το άνω μέρος των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια. Οι 
αγωγοί συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60 m από την επιφάνεια του εδά-
φους. Αν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα επεκτα-
θούν σε μεγαλύτερο βάθος με την χρησιμοποίηση και άλλων τριών ράβδων που θα συνδεθούν με 
τις προηγούμενες ώστε το τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί 
η απαιτούμενη στάθμη γειώσεως τότε πρέπει να κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα γείωσης. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

10.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού (hardware), ο οποίος θα εγκατα-
σταθεί για τον έλεγχο λειτουργίας των αντλιοστασίων.  

10.2 Γενικά 

Το σύστημα αυτοματισμού, μέτρησης και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίσει αυτόματα την ομαλή 
λειτουργία του αντλιοστασίου και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα έτσι 
ώστε να προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες.  

10.3 Υλικά 

Όλα τα τμήματα του επί μέρους εξοπλισμού πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πρέπει να εί-
ναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευαστών, με αποδεδειγμένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε πα-
ρόμοια έργα και έγκριση CE. 

10.3.1 Γενικά 

Οι μικροελεγκτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (μικροϋπολογιστές) οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν 
την λειτουργία μηχανημάτων, βάση του προγράμματος που γράφεται για αυτό τον σκοπό και μετα-
φέρεται με την χρήση Η/Υ στον μικροελεγκτή. Μπορούν να είναι είτε συμπαγείς μονάδες (compact 
system) είτε μονάδες που απαρτίζονται από ένα σύνολο επιμέρους μονάδων (modular system) που 
συνιστούν έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή – PLC. Μπορούν να λειτουργούν σε βιομηχανι-
κό περιβάλλον και χρειάζονται ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση. Παρέχουν μεγάλη αξιοπιστία στον 
έλεγχο της λειτουργίας των μηχανημάτων που ελέγχουν και επίσης παρέχουν την δυνατότητα ελέγ-
χου και χειρισμού των μηχανημάτων αυτών από απόσταση (σε συνεργασία με ηλεκτρονικού υπο-
λογιστές οι οποίοι «τρέχουν» ειδικό λογισμικό για την υλοποίηση του στόχου αυτού). 

10.3.2 Συμπαγείς μικροελεγκτές τύπου compact 

Οι μικροελεγκτές του τύπου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μικρής έκτασης (ό-
πως ο έλεγχος της λειτουργίας κάποιου μηχανήματος ή ενός αντλιοστασίου). Οι μικροελεγκτές του 
τύπου αυτού θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Τάση λειτουργίας 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230 V AC (ανάλογα με την περίπτωση ή την 
μελέτη). 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +55°C και σχετική υγρασία περιβάλλοντος για 
λειτουργία 5%...95%. 

 Δυνατότητα διατήρησης της τιμής ων χρονικών μετά την διακοπή τροφοδοσίας του 
μικροελεγκτή. 

 Ύπαρξη οθόνης και ενδεικτικών λυχνιών για τον έλεγχο της συσκευής. 

 Πιστοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE-marking). 

 Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση σύμφωνη με EN 55022 Class B. 

10.3.3 Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (ΡLC) – μικροελεγκτές τύπου modular 

Κάθε προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) θα 
αποτελείται από ανεξάρτητες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system). Ειδικότερα για την 
επικοινωνία-διασύνδεση με το περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC 
θα διαθέτει τυποποιημένες κάρτες (modules): 

 ψηφιακών εισόδων (DI) για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφές RELAY 
ελεύθερες δυναμικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των 16 εισόδων τουλάχιστον η 
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κάθε μία και θα λειτουργούν στα 24 V DC. Θα υπάρχει δε γαλβανική απομόνωση με το 
εσωτερικό κύκλωμα του προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC). 

 ψηφιακών εξόδων (DΟ) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες μονάδες. Οι κάρτες 
ψηφιακών εξόδων θα είναι των 8 εξόδων τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα 
24 V DC. Η κάρτα θα αυτοπροφυλάσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει 
γαλβανική απομόνωση από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC. 

 αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή μετρήσεων από όργανα τα οποία παρέχουν 
αναλογικό σήμα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2, 4 ή 8 εισόδων με γαλβανική 
απομόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικο κύκλωμα του PLC και ανάλυση 12 bit 
τουλάχιστον. Γίνονται δεκτά και σήματα από άλλες βιομηχανικές τυποποιήσεις 0-10 V DC ή 
απευθείας από θερμοαντιστάσεις. 

 αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθμιση ειδικών μονάδων. Οι κάρτες αναλογικών εξόδων 
θα είναι 2 ή 4 εξόδων με λειτουργία στην περιοχή 0/4...20 mA με ανάλυση 11 bit 
τουλάχιστον, με προστασία βραχυκύκλωσης και γαλβανική απομόνωση από το εσωτερικό 
κύκλωμα του PLC. Ολα τα καλώδια που φτάνουν στα PLC απαγορεύεται να συνδέονται απ’ 
ευθείας στις κάρτες, αλλά θα τερματίζουν σε αριθμημένες κλεμμοσειρές του κάθε πίνακα. 

Κάθε PLC θα διαθέτει τροφοδοτικό τάσης εισόδου 230V AC με σταθεροποιημένη τάση εξόδου, 
προστασία από βραχυκύκλωμα της εξόδου, γαλβανική απομόνωση πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος κυκλώματος και λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. 

10.3.4 Συσκευές επικοινωνίας από απόσταση 

10.3.4.1 GSM modem 

Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής τηλε-
φωνίας, μπορούν να αποστείλουν μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς κινητών 
τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια κρίσιμα προβλή-
ματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθμού. 

Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχονται απ’ αυτό σχετικά με 
το πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ε-
λάχιστες απαιτήσεις: 

 Δυνατότητα σύνδεσης και με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900 MHz και 
1800 MHz). 

 Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το οποίο 
συνεργάζονται σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους. 

 Δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία χρησιμοποιούν για 
την σύνδεση τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους με παλμούς (καθορισμένης διάρκειας και 
αριθμού) σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και μέσω σειριακής θύρας με πρωτόκολλο 
RS232 (v.24/v28) και baud rate τουλάχιστον 19.200 bps από τον μικροελεγκτή με τον οποίο 
συνεργάζονται. 

 Ισχύς εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το δίκτυο των 
1.800MHz. 

 Δυνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους με ενδεικτικές λυχνίες για τις 
ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη σύνδεσης με το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη αποστολής 
δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

10.3.4.2 Ραδιομόντεμ και κεραία 

Το radio modem θα πρέπει να είναι εξωτερικού τύπου (ανεξάρτητη συσκευή συνδεόμενη με τον ε-
λεγκτή σειριακά μέσω θύρας). Τα απαιτούμενα radiomodem πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα 
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για χρήση σε δίκτυα  ασύρματης μετάδοσης  δεδομένων (τηλεμετρίας).  Πρέπει να διαθέτουν του-
λάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ταχύτητα μετάδοσης 9.600 bps 

 RS-232 ή RS-485 σειριακό interface 

 διάφορους τρόπους λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και σαν αναμεταδότες 

 περιοχή συχνοτήτων 400…470ΜΗz 

 Επιλογή καναλιού RF, διεύθυνσης και επίπεδο ισχύος του σήματος μετάδοσης 

 Interface Βaud rate 0,3…19,2K, ρυθμιζόμενο 

 Data Buffer (Τx, Rx) 1 kbytes   

 Δομή δεδομένων και έλεγχος σφαλμάτων συμβατά με τα πρότυπα MPT1327 και 
Ευρωπαϊκό CEPT  

 LED ενδείκτες για τις λειτουργίες radio, ισχύς σήματος και κατάστασης σειριακής γραμμής 

 Ισχύ εκπομπής ≥500 mWatt 

Η ασύρματη επικοινωνία πρέπει να γίνεται σε περιοχές συχνοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία. Εάν απαιτείτε άδεια λειτουργίας από οποιαδήποτε αρχή, ο Ανάδοχος οφείλει να την εκδώ-
σει. Πριν την εγκατάσταση των radiomodem θα γίνουν μετρήσεις πεδίου στις θέσεις που θα εγκα-
τασταθούν προκειμένου να αποφευχθούν θέσεις όπου δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, αλλά και συ-
χνότητες στις οποίες παρουσιάζονται παρεμβολές. 

Για την υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να εγκατασταθούν κεραίες των radiomodem, κατάλ-
ληλης ενίσχυσης και κατάλληλου τύπου (κατευθυντικές ή πολυκατευθυντικές). Τα κύρα χαρακτηρι-
στικά τους θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

 Απολαβή   ≥ 5dB 

 Εμπέδηση   50 Ohm 

 Πόλωση   Κατακόρυφη / Οριζόντια 

 Στάσιμα κύματα (VSWR) < 1,5 

 Υλικό κατασκευής  Αλουμίνιο 

Η κάθοδος της κεραίας θα είναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων κατάλληλο για τηλεπικοι-
νωνιακές εφαρμογές με εσωτερικό γυμνό μονόκλωνο αγωγό από συρματίδια χαλκού και μόνωση 
από πολυαιθυλένιο και εξωτερικό αγωγό από γυμνό πλέγμα χαλκού και μανδύα από  PVC. Η αντί-
σταση του καλωδίου θα είναι 50 Ω και η απόσβεση ≤9 dB/100 m στα 450 ΜΗz 

Η διάταξη επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία εισόδου του 
radiomodem, τροφοδοτικό 12V ή 24V DC, τστό στήριξης, αντηρίδες κλπ 

Οι διατάξεις προστασίας δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη μετάδοση του σήματος ούτε να αλλοιώ-
νουν την πληροφορία. Τέλος, δεν πρέπει να δημιουργούν προβλήματα δυσλειτουργίας του δικτύου 
(π.χ. η επιτρεπτή "μπάντα" συχνοτήτων δεν πρέπει να μειώνει το εύρος του μεταφερόμενου σήμα.  

Τα προσφερόμενα radiomodem θα φέρουν Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. 

10.3.4.3 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας  

Για την αντικεραυνική προστασία των πομποδεκτών - radiomodems οι συσκευές πρέπει να έχουν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 20 kA σε κυματομορφή 8/20 μsec 

 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 10 kA σε κυματομορφή 8/20 μsec 
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 Χρόνο απόκρισης < 100 nsec 

 Σήμανση CE 

Για την αντικεραυνική προστασία των γραμμών δεδομένων (αναλογικά όργανα 4…20mA) οι συ-
σκευές πρέπει, επιπλέον των παραπάνω, να είναι κατάλληλες για γραμμές δεδομένων RS 232, RS 
422 κτλ. 

10.4 Εκτέλεση Εργασιών 

Οι αγωγοί που υλοποιούν την εσωτερική διασύνδεση των περιφερειακών του μικροελεγκτή θα είναι 
τύπου H05V-K (πρώην NYAF) 1 mm2 και θα οδεύουν μέσα στον πίνακα μέσα σε πλαστικά, διάτρη-
τα κανάλια, διαστάσεων ικανοποιητικών για κάθε περίπτωση με πληρότητα το πολύ μέχρι 75% της 
συνολικής των καναλιών αυτών. Ανάλογα με το δυναμικό τους θα έχουν διαφορετικό χρώμα. Τα 
αναλογικά σήματα (εισόδων και εξόδων) θα μεταφέρονται από τις αντίστοιχες κάρτες του μικροελε-
γκτή μέχρι τις κλέμμες διασύνδεσης με τα εξωτερικά καλώδια, με καλώδιο τύπου LiYCY(TP) 
1x2x0,5 mm2 (θωρακισμένο καλώδιο 1 ζεύγους). 

Όλες οι εξωτερικές προς τον πίνακα τοποθέτησης του μικροελεγκτή καλωδιώσεις θα ξεκινούν από 
ειδικές κλεμμοσειρές του πίνακα αυτού και θα οδεύουν προς τα εξωτερικά όργανα ή μηχανήματα. 
Οι κλεμμοσειρές θα χωρίζονται μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο του σήματος ή την τιμή της τάσης 
στην οποία βρίσκονται. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα εισέρχονται στον πίνακα του μικροελεγκτή 
και μέσω ειδικών διάτρητων καναλιών διέλευσης θα φτάνουν μέχρι την  
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