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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. ΗΥΤΟΤΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΡΓΑΗΩΝ
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ γηα ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο:


Η ππ΄αξηζ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα
(440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα»



Η Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα:
«Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)».

Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε
ΔΣΔΠ ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξφκελεο ΔΣΔΠ κέξνο ησλ 440 ηνπ
αλαθεξζέληνο ΦΔΚ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο.
Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ ΣΠ απφ ηελ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ εηδηθήο
επηζηνιήο.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε:
α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη
κε ηνλ ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
έζησ θη αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη)
λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν.

2. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο
θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ:


ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο



ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ, ησλ
ΠΣΠ, ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
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ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD)» ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ
απηψλ.
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο
εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ.
Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.
γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ
πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζεεξγαζίεο
νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ
ηελπξνυπφζεζε φηη δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ
παξφλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο
ISO (InternationalStandardsOrganization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ
ΗΠΑ.
3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ


Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ν Αλάδνρνο ζα
θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο
πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζπλαθνχο κειέηεο.



Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο
Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη
θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη
θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ.



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε φζα
πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα ησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ) ή Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΣΔΠ). Γηα θάζε
άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6 ε
αληίζηνηρε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ ή ΠΔΣΔΠ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο νη ΔΣΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ
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(www.ggde.gr) ππφ κνξθή αξρείσλ PDF θαη είλαη πξνζπειάζηκεο απφ θάζε
ελδηαθεξφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα
ησλ ΔΣΔΠ πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.


Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα γηα θάζε πιηθφ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ
κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΤΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ),
άιισο δελ ζα παξαιακβάλνληαη.



Γηα εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ νη
ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.

4.ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ησλ
ζρεηηθψλ θαη / ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. O
Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα
κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ
Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο
εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε
θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά
θιπ)
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Η ζέζε ιήςεο
5. Η ζέζε απφζεζεο
6. Η ψξα θφξησζεο
7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ
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Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.
Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ
δειηίν δχγηζήο ηνπ.
Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε
ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα
ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ)
Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο
Τπεξεζίαο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ
επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.
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6. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ – ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ
Παξαηήξεζε: ε αλαγξαθή παχιαο ζηελ ζηήιε Κσδ. ΔΣΔΠ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη
εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ γηα ην ελ ιφγσ αληηθείκελν εξγαζηψλ
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νη
ΔΣΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ ( www.ggde.gr)

α/α

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΡΘΡΟ ΔΝΗΑΗΟΤ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ

ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ-ΒΤΘΟΚΟΡΖΔΗ-ΔΠΗΥΩΔΗ

1

Ύθαιεο θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ ιηκεληθψλ έξγσλ ρσξίο ηε
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ

Λ 1.01

---

2

Έμαιεο θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ ιηκεληθψλ έξγσλ ρσξίο ηε
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ

Λ 1.03

---

2α

Άξζε θαη απφξξηςε πιενλαδφλησλ ή κε θαηάιιεισλ πξνο ρξήζε Φ.Ο.

Ν.Σ.1

---

3

Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε Καηεγνξίαο Α

Λ 2.01

ΔΣΔΠ 09-02-01-00

4

Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε Καηεγνξίαο Γ, κε ρξήζε δξάγαο
κε θνπηηθή θεθαιή

Λ 2.03.02

ΔΣΔΠ 09-02-01-00

5

Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ ή απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ
ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε, κε ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ

ΤΓΡ 3.01.01

ΔΣΔΠ 08-01-01-00

6

Τθαιεο επηρψζεηο κε πξντφληα δαλεηνζαιάκσλ

Λ 3.01

ΔΣΔΠ 09-04-01-00

7

Δμαιεο επηρψζεηο κε πξντφληα δαλεηνζαιάκσλ

Λ 3.02

ΟΜΑΓΑ Β: ΛΗΘΟΡΡΗΠΔ-ΦΤΗΚΟΗ ΟΓΚΟΛΗΘΟΗ
8

Ληζνξξπηέο αηνκηθνχ βάξνπο ιίζσλ 0,5 έσο 100 kg

Λ 4.02

ΔΣΔΠ 09-05-01-00
ΔΣΔΠ 09-09-02-00

9

Ληζνξξηπή θίιηξνπ 0,50 - 20 kg

Λ 4.03

ΔΣΔΠ 09-05-01-00

10

Ληζνξξηπέο αλαθνπθηζηηθνχ πξίζκαηνο αηνκηθνχ βάξνπο 20 -100 kg

Λ 4.07

ΔΣΔΠ 09-05-03-00

11

Θσξάθηζε ιηκεληθψλ έξγσλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο πξνέιεπζεο
ιαηνκείνπ, αηνκηθνχ βάξνπο 200 -1500 kg

Λ 4.08.01

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

12

Θσξάθηζε ιηκεληθψλ έξγσλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο πξνέιεπζεο
ιαηνκείνπ, αηνκηθνχ βάξνπο 1500 - 2500 kg θαη κεηαθνξά

Λ 4.08.02

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

6

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

13

Καηαζθεπέο κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο εμ αλειθχζεσο, αη.βάξνπο 200 1500 kg

14
15

Λ 4.12.01

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο

Γ-1.1

ΠΔΣΔΠ 05-03-0300

Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο

Γ-2.1

ΠΔΣΔΠ 05-03-0300

Λ 5.02

ΔΣΔΠ 09-07-01-00

Λ 5.01.02

ΔΣΔΠ 09-07-01-00

Λ 5.03

ΔΣΔΠ 09-07-02-00

ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
16

πκπαγείο ηερλεηνί νγθφιηζνη πξνζηαζίαο πνδφο

17

πκπαγείο ηερλεηνί νγθφιηζνη βάξνπο 35 κέρξη 80 ηφλσλ

18

Δηδηθνί ηερλεηνί νγθφιηζνη ζσξάθηζεο

19

Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ άνπιν ή ειαθξψο oπιηζκέλν, έγρπην επί
ηφπνπ ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C20/25

Λ8.01.02

ΔΣΔΠ 09-09-01-00

20

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε άνπιν ή oπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο
C20/25

Λ 8.03.02

ΔΣΔΠ 09-14-01-00

21

Καηαζθεπέο απφ χθαιν έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30
κε ρξήζε ζηδεξνηχπσλ

Λ 6.01.02

ΔΣΔΠ 09-10-01-00

Λ 11.01

ΠΔΣΔΠ 01-02-0100

ΟΜΑΓΑ Γ: ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ
22

ηδεξνχο νπιηζκφο ιηκεληθψλ έξγσλ

23

Υπηνζηδεξά θαιχκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 απφ θαηφ ρπηνζίδεξν

Λ 9.01.01

---

24

Υπηνζηδεξέο δέζηξεο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, κε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε
αγθχξσζεο

Λ 9.03.01

ΔΣΔΠ 09-13-01-00

25

Υαιχβδηλνη θξίθνη πξφζδεζεο

Λ 9.05

ΔΣΔΠ 09-13-02-00

26

Διαζηηθνί πξνζθξνπζηήξεο

Λ 10.01

---

27

Γηθηπσηή βάζε θαλνχ

28

Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 at,
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm

Λ 10.03 Ν
ΤΓΡ 12.13.04. 05

ΔΣΔΠ 08-06-02-01
ΔΣΔΠ 08-06-08-01

ΟΜΑΓΑ Δ: ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Κηβψηηα ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξνρψλ ζθαθψλ. Κηβψηην παξνρψλ
29

ζθαθψλ, κε 4 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 16/32Α, 4 πδξαπιηθέο παξνρέο θαη
ζχζηεκα πξνπιεξσκήο

Κνλζφια θφξησζεο θιεηδηψλ ή θαξηψλ ζπζηήκαηνο πξνπιεξσκήο
30

πίιαξ ζθαθψλ, πιήξεο, κε ηξνθνδφηε, θαιψδηα, ηε ζχλδεζε ζηνλ
ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθφ

31

Ηιεθηξνληθφ θιεηδί κε
ρξήζεσλ

transponder ή θάξηα, απεξηφξηζησλ

ΝΔΣ ΗΛΜ
66.10.04.01.Υ

ΝΔΣ ΗΛΜ
66.10.04.02.Υ
ΝΔΣ ΗΛΜ
66.10.04.03.Υ

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

7

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

32

33

34

35

Αλνμείδσην επηδαπέδην θηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) Πίιιαξ

ΝΔΣ ΗΛΜ

αλνμείδσην είθνζη αλαρσξήζεσλ

66.20.03

Δγθαηάζηαζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε νδηθήο θπθινθνξίαο ηχπνπ LED.
Τπαίζξηα ππξνζβεζηηθή θσιηά πςειήο αλζεθηηθνηεηαο ζε δηαβξσηηθφ
πεξηβάιινλ
χζηεκα δηαζχλδεζεο κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη δεκηνπξγία ζεκείσλ
ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (hotspot).

ΝΔΣ ΗΛΜ

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

60.20.20.Υ

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΝΔΣ ΗΛΜ 66.30

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ν.Σ.2

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο πηέζεσο απφ
36

πνιπαηζπιελίνπ

ΡE 80

ζσιήλεο

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS8 = 8

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.2.2

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

DN 40 mm / ΡΝ 10 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο πηέζεσο απφ
37

πνιπαηζπιελίνπ

ΡE 80

ζσιήλεο

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS8 = 8

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.2.4

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

DN 63 mm / ΡΝ 10 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο πηέζεσο απφ
38

πνιπαηζπιελίνπ

ΡE 80

ζσιήλεο

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS8 = 8

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.2.7

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΝΔΣ ΠΡ Η1.1.4

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

DN 110 mm / ΡΝ 10 atm
39

σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ. σιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο
πίεζεο 6 atm. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32
σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο απφ

40

πνιπαηζπιέλην (HDPE). σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ
DN 90 mm

41

42

Φξεάηηα δηθηχσλ ζσιελψζεσλ αλακνλήο - Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ
40x40
Φξεάηηα δηθηχσλ ζσιελψζεσλ αλακνλήο - Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ
60x60

ΝΔΣ ΗΛΜ
60.20.40.12

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν70.1.1

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν70.2

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν70.2

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

43

Φξεάηηα δηθηχσλ ζσιελψζεσλ αλακνλήο - 40x50ρ60

44

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 6 mm2

ΑΣΗΔ 8757.1.3

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

45

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 25 mm2

ΑΣΗΔ 8757.2.3

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ 8773.5.3

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

46

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σεηξαπνιηθφ Γηαηνκήο 4 Υ 4 mm2

47

Καιψδην ΝΤY ηεηξαπνιηθφ Καιψδην ΝΤΤ δηαηνκήο: 4 Υ 10mm2

ΑΣΗΔ 9337.3.4

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

48

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθφ - Γηαηνκήο 3 Υ 1,5

ΑΣΗΔ 8774.3.1

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

8

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

mm2
Φσηηζηηθφ
49

αινπκηλίνπ

παξαδνζηαθνχ

ηχπνπ

(θαλάξη)

κε

εηδηθφ

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, κε ηζηφ 3.25m, κε θαλάξη Led ηζρχνο Led 35W

ΑΣΗΔ

(700mA) / 3600lm ζηα 3000Κ, θαηάιιειν γηα θσηηζκφ πιαηεηψλ (ηχπνο

N8975.32.1

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ 9343.2

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν9312.10

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ 9341.3

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

XL1).
50

πγθφιιεζε αγσγνχ γεηψζεσο δηαηνκήο 25 - 35mm2

51

Βάζε ζηδεξντζηνχ νπιηζκέλε δηαζηάζεσλ 0,70Υ0,70 m βάζνπο 0,70 m

52

Πιάθα γεηψζεσο δηαζηάζεσλ 500 x 500 x 5mm απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα κε ράιθηλν αγσγφ θαη αθξνδέθηε
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10

53

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 θαη πξφζζεηε
εμσηεξηθή επίζηξσζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα απνμεζζεί

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.3.14

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

(peelable layer) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα C ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / PN 16 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
54

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 θαη πξφζζεηε
εμσηεξηθή επίζηξσζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα απνμεζζεί

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.3.16

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

(peelable layer) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα C ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / PN 16 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
55

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 θαη πξφζζεηε
εμσηεξηθή επίζηξσζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα απνμεζζεί

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.3.17

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

(peelable layer) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα C ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / PN 16 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
56

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 θαη πξφζζεηε
εμσηεξηθή επίζηξσζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα απνμεζζεί

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.14.3.18

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν8106.9

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν8208

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

(peelable layer) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα C ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / PN 16 atm
57

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 4 ins

58

Γίδπκν ζηφκην ππξφζβεζεο

9

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

59

Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα πιήξεο

60

Γηθιίδα κε πισηήξα (θινηέξ)

ΑΣΗΔ Ν8210

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ N8114.3

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ Ν8602.70

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Δμνδνο κε ηνλ αλάινγν ζ' απηήλ νξηδφληην ζπιιέθηε ή δηαλνκέα λεξνχ απφ
61

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Γηακέηξνπ δηαλνκέα ή ζπιιέθηε 254/267
mm

62

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm

ΑΣΗΔ 8036.6

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

63

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 4 ins Πάρνπο 4,50 mm

ΑΣΗΔ 8036.9

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΣΗΔ 8456.1.6

Η/Μ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

64

Γεμακελή λεξνπ ππξφζβεζεο, απφ ιακαξίλα καχξε Υσξηηεθφηεηαο 12
m3

7. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ)
Παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο
έξγνπ. ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνηρία
ηεο πκπιεξσκαηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ηζρχνπζα
ΔΣΔΠ.

ΚΩΓΗΚΟ
Α/Α

ΔΣΔΠ

ΦΔΚ

"ΔΛΟΣ ΣΠ

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ

ΣΗΣΛΟ

ΚΩΓΗΚΟ

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ

ΠΔΣΔΠ

ΠΔΣΔΠ

ΣΔΥΝΗΚΔ

(Δγκύκλιορ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

17/07-09-

1501-" +

2016)
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

04
04-20

ωιελώζεηο – Καιωδηώζεηο Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεωλ
Υαιχβδηλεο ζσιελψζεηο

92

04-20-01-01

ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο

93

04-20-01-02

ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ

96

04-20-02-01

Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο
ελέξγεηαο

10
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138

139

05

ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ

05-07

Οδνθωηηζκόο θιπ

05-07-01-00*

05-07-02-00*

4-05

84

85

Τπνδνκή
νδνθσηηζκνχ

Τπνδνκή
νδνθσηηζκνχ

ΠΔΣΔΠ 0507-01-00

Ιζηνί νδνθσηηζκνχ
θαη θσηηζηηθά
ζψκαηα

Αλσδνκή
νδνθσηηζκνχ

ΠΔΣΔΠ 0507-02-00

Ππξνζβεζηηθέο
θσιέεο

04-05-06-01

Φνξεηνί
ππξνζβεζηήξεο
μεξάο θφλεσο θαη
δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα

08

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ

172

08-01-01-00

174

08-01-03-01

ΣΠ ΗΜ-Μ2
ΣΠ ΗΜ-Μ2

ΠΤΡΟΒΔΖ

04-05-01-01

08-01

ΣΠ ΗΜ-Μ1

Υωκαηνπξγηθά
Τδξαπιηθώλ Έξγωλ
Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη
δησξχγσλ
Δθζθαθέο νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηχσλ
Δπαλεπίρσζε

175

08-01-03-02

νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ

*Έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αληίζηνηρε ΠΔΣΔΠ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Παξαηίζεληαη
νη
ζπκπιεξσκαηηθνί
φξνη
(πκπιεξσκαηηθέο
Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο) ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ)
θαζψο επίζεο θαη ηα αληηθείκελα ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ απηέο.
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ΚΩΓΗΚΟ

ΣΗΣΛΟ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ

ΣΠ ΖΜ-Α1

ΓΔΝΙΚΑ

ΣΠ ΖΜ-Ζ1

ΠΙΝΑΚΔ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΔΩ

ΣΠ ΖΜ-Ζ2

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ, ΓΔΙΩΔΙ ΚΑΙ
ΓΙΚΣΤΑ

ΣΠ ΖΜ-Ζ3

ΩΛΗΝΔ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ ΤΓΡΔΤΗ

ΚΩΓΗΚΟ ΔΣΔΠ ΠΟΤ
ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ
"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" +

05-07-01-00
05-07-01-00
05-07-02-00

Ανηικείμενο – Πεπιγπαθή
Οη παξνχζεο “πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΗΜ” ζπκπιεξψλνπλ ηηο
Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΔΛΟΣ 1501 θαη αθνξνχλ ζηε
πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
νιφθιεξνπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ
ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΖ».
Πποδιαγπαθέρ πος ιζσύοςν
Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ηηο δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο έιεγρνπο
πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ πιηθψλ, ζα ηζρχζνπλ νη Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΔΛΟΣ1501, νη νπνίεο φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη ειιεηπείο,
ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ISO, ηνπο Γεξκαληθνχο
Καλνληζκνχο DIN, VDE, ηνπο Ακεξηθάληθνπο Καλνληζκνχο ASTM, AWWA,
NEMA, ή ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεραλεκάησλ.
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα θαινχληαη ζην εμήο "πκβαηηθέο
Πξνδηαγξαθέο". ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ζπκβαηηθψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επηθξαηέζηεξεο ζα
είλαη νη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΗΜ.
Δπί πιένλ γηα ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ην ζήκα CE, δειαδή
ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ επί
ηεο ζχγθιηζεο ησλ λφκσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε
κε ηα :
 Μεραλήκαηα (89/392/EEC).
 Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (89/336/EEC).
 Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ειεθηξηθή
ηάζεο (73/23/EEC).
Σα βαζηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζηα πνπ
δηαζέηνπλ ISO 9000.
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Δγκαηάζηαζη και γενικέρ απαιηήζειρ εξοπλιζμού
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο ηέρλεο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Η εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο ιεπηνκεξείο θαη ζαθείο
νδεγίεο ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο. Αλ εθηφο απφ απηέο ηηο νδεγίεο απαηηεζεί ε
απνζηνιή εηδηθνχ ηερληθνχ απφ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο, ε ακνηβή ηνπ, φπσο
θαη φιεο νη δαπάλεο θίλεζεο, δηακνλήο, θιπ. ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Αλάδνρν, ν νπνίνο δελ ζα δηθαηνχηαη γη απηφ ην ιφγν θακκηά πξφζζεηε
απνδεκίσζε.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα
εθηεινχληαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ππφ ηε δηεχζπλζε δηπισκαηνχρνπ
κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη πείξα ζε
θαηαζθεπέο παξφκνησλ έξγσλ.
Η δαπάλε κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ εξγσλ καδί
κε ηα απαηηνχκελα βνεζεηηθά πιηθά, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή εξγαζία πνπ ζα
θαζηζηά έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηνλ εμνπιηζκφ, ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο, έζησ θαη αλ ηνχην δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην
Σηκνιφγην.
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν
Αλάδνρνο, ζα είλαη καινούργια, άξηζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο ηππνπνίεζεο,
ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά
θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε.
Όιεο νη φκνηεο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε
ηα εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο.
ην ζψκα ησλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ζα ππάξρεη πξνζαξκνζκέλε πηλαθίδα
πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ αξηζκφ
θαηαζθεπήο θαη φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. αληιίεο, θηλεηήξεο, θιπ.) ηα βαζηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ, εθηφο απφ
απηά
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα, ηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
ιηπαηλφκελα, ηνπο άμνλεο, νδνλησηνχο ηξνρνχο θαη γεληθά εζσηεξηθά ζηνηρεία
κεραλεκάησλ, ηα νξεηράιθηλα ή εθείλα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη εηδηθή βαθή ζην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζα πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ / ΔΛΟΣ 1501 08-07-02-01 (Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ) θαη 1501 08-08-05-00 (σιελψζεηο θαη
ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ).
Η δαπάλε γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο απηνχο δελ ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα, αιιά
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, έζησ θαη άλ απηφ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ
πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο.
Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο πνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία,
ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηέζζεξεηο ζεηξέο ηεπρψλ νδεγηψλ εγθαηαζηάζεσο, ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
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ηοισεία πος θα ςποβληθούν από ηον Ανάδοσο
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία
κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ αλαθήξπμή ηνπ ηα εμήο:
α) Πιήξε θαη νξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηήζεη.
πγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα πιηθά θαη
κεραλήκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, φπσο επίζεο θαη ζρέδην θαηφςεσλ θαη ηνκψλ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα παξαπάλσ πιηθά θαη κεραλήκαηα. Δπίζεο ζα γίλνπλ
πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο (π.ρ.
αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, βάζεηο έδξαζεο κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη
ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ απηψλ, ψζηε ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη θακκηά αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία.
β) Υξνληθφ δηάγξακκα ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ πεξαίσζεο ησλ έξγσλ, ν επί κέξνπο ρξφλνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο γηα θαζέλα απφ ηα βαζηθά κέξε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ δνθηκαζηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
ππνβάιεη νξηζηηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα κε ηελ πιήξε ζπλδεζκνινγία ησλ
πηλάθσλ Υ.Σ. θαη ησλ θαισδηψζεσλ δηαζπλδέζεψο ηνπο.
Μέζα ζ’ έλα (1) κήλα απφ ηελ επηηπρή δνθηκή ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
ππνβάιεη:
α) Σηο νξηζηηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κε βάζε ηελ νξηζηηθή
δηακφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
β) ρέδηα ζε ραξηί ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ηειηθά,
εηο ηεηξαπινχλ θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γοκιμέρ εξοπλιζμού
Γεληθά
Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξία ζηάδηα:
α) Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν θαηάιιειν
εξγαζηήξην ηεο έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνληαη πξηλ απφ ηελ
άθημε ησλ κνλάδσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ.
β) Γνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζ’ φιεο ηηο εγθαηαζηεκέλεο
κνλάδεο θαη πνπ ζα απνηεινχλ ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
γ) Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα εθηεινχληαη ζ’ φιε ηελ εγθαηάζηαζε
κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, εθ’ φζνλ ε κέρξη ηφηε
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Όιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
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Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δνθηκήο δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ή
ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή ή θζνξά κηάο κνλάδαο ή ελφο εμαξηήκαηνο ή αλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ε δνθηκή δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνλ Δξγνδφηε, ν
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ακέζσο ζηελ άξζε ηεο αηηίαο ε νπνία
πξνθάιεζε ηελ απνηπρία ηεο δνθηκήο.
Μεηά ηελ άξζε απηή ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη.

Γοκιμέρ ζηο επγοζηάζιο
Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ
θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δνθηκήο.
θνπφο ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ, είλαη λα δηαπηζησζεί φηη θάζε έηνηκε κνλάδα
είλαη απφιπηα θαηάιιειε γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο
θαη πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη κε ηα ππνβιεζέληα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη, θαηά ηελ δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο, λα
παξάζρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη βνήζεηεο, φπσο θαη φια ηα
απαηηνχκελα ζηνηρεία, εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, πιηθά,
θηλεηήξηα δχλακε, πξνζσπηθφ, φξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, ηα
νπνία ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε, νκαιή θαη νξζή δηεμαγσγή ηνπο. Σα
φξγαλα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη λα
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαη ζην εξγνζηάζην βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν, πεξηιακβάλνληαη δε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έζησ θη αλ απηφ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζην ηηκνιφγην.
Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κνλάδσλ ζην εξγνζηάζην δελ
πξνδηθάδνπλ ηελ παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο
απηέο. Η παξαιαβή ζα γίλεη κφλν κεηά απφ επηηπρείο δνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ
νη νπνίεο ζα γίλνπλ σο θαησηέξσ:
Γοκιμέρ πποζωπινήρ παπαλαβήρ
Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ηνπ Δξγνδφηε, ή απφ ηνλ αληηπξφζσπν απηνχ, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ γηα φια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εμαξηήκαηα, πιηθά θαη
εγθαηαζηάζεηο. Οη
δνθηκέο
πξνζσξηλήο παξαιαβήο
πεξηιακβάλνπλ
κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο
Πξνδηαγξαθέο. Ο Δξγνδφηεο φκσο κπνξεί, εθηφο απφ απηέο ηηο δνθηκέο, λα
δεηήζεη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθηκήο, ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε.
θνπφο ησλ δνθηκψλ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ε φιε εγθαηάζηαζε εθπιεξψλεη ηηο
απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εθηφο απφ ηηο δαπάλεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
επαλνξζψζεη κε δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε, θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε
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ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε νπνία φκσο δελ νθείιεηαη ζε θξπθφ ειάηησκα ή
θαθνηερλία, νπφηε νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηελ θέξεη ν
Αλάδνρνο.
Γοκιμέρ οπιζηική παπαλαβήρ
Σα απαξαίηεηα γηα ηηο νξηζηηθέο δνθηκέο φξγαλα, εμαξηήκαηα, κεραληθά κέζα, πιηθά
θαη εθφδηα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ πάιη απφ ηνλ Αλάδνρν, ελψ νη δαπάλεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο θαη ηα έμνδα γηα ηελ ηπρφλ εμάξκνζε ησλ ζπζθεπψλ
βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε.
Ιδηαίηεξα, θαηά ηηο δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα ειεγρζνχλ νη θζνξέο ηνπ
κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ν δε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηα θζαξκέλα ηεκάρηα.

Ππομήθεια ςλικών επί ηόπος ηων έπγων – επιμέηπηζη – πληπωμή
Με ηνλ φξν "πξνκήζεηα" λνείηαη ε θαηαζθεπή, θαηεξγαζία, δνθηκή, κεηαθνξά,
παξαιαβή θαη παξάδνζε ζην έξγν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, ειεχζεξσλ απφ θάζε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε. Η "πξνκήζεηα" ζα γίλεη
κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ.
Οια ηα είδε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ, κεηά απφ έγθξηζε
ηεο Δπίβιεςεο, λα πηζηνπνηεζνχλ ζπγρξφλσο κε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην
εξγνηάμην, εθφζνλ ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πηζηνπνίεζε φια ηα λφκηκα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 80% ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην
πξνζθνξάο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ.
Αλ ε επίβιεςε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζηα εηζθνκηζζέληα ζην
εξγνηάμην είδε, ή αζπκθσλία απηψλ πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα
πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη πηζηνπνίεζε
πξνκήζεηαο πξηλ απφ ηελ νινζρεξή απαινηθή ηεο παξαπάλσ θζνξάο ή
αζπκθσλίαο.
Οια ηα πηζηνπνηνχκελα είδε κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ
Δξγνδφηε, ν δε Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θχιαμε θαη ηελ άξηηα εγθαηάζηαζή
ηνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη θαη εδψ φηη ε πηζηνπνίεζε εηζθνκηδνκέλσλ εηδψλ δελ πξνδηθάδεη ηελ
παξαιαβή ηνπο, ε νπνία ζα εθηειεζζεί κφλν έπεηηα απφ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ
δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη αλαιπηηθά ή ζε ζπλεπηπγκέλεο κνλάδεο γηα
πιήξσο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο παξαπάλσ κνλάδεο εξγαζίαο θαη κε
ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Η πιεξσκή ζα θαιχπηεη, πέξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ ξεηψο θαηνλνκάδνληαη ζην
Σηκνιφγην θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη θάζε πξφζζεηε δαπάλε απαξαίηεηε
γηα ηελ έληερλε ζπκπιήξσζε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ.
Άδεια λειηοςπγίαρ – Ζλεκηποδόηηζη Δγκαηαζηάζεων
Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γηα ηνλ
έγθαηξν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ,
εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη απφ ηνλ Νφκν.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο
εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηελ έγθαηξε ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ
ΓΔΗ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη
απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ’ απηφλ γηα ππνγξαθή ηα απαηηνχκελα έληππα αηηήζεσλ,
δειψζεσλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ
δεηήκαηνο ηεο ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε θαη
ηδηαίηεξα γηα ηηο ηπρφλ παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο, ππνδεηθλχνληαο
ζπγρξφλσο ην ηη πξέπεη λα θάλεη γηα ηελ άξζε ηνπο.
Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν. Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηε ΓΔΗ ηηο δαπάλεο
θαηαζθεπήο παξνρεηεχζεσλ θαη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο εγγπήζεηο.
Η ίδηα ξχζκηζε ζα γίλεηαη θαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ινηπά
απαηηνχκελα δίθηπα Ο.Κ.Ω. (π.ρ. Σειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν θνηλνηηθήο πδξνδφηεζεο
θιπ.).

ΣΠ ΖΜ-Μ1: ΠΗΝΑΚΔ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΔΩ
ΤΛΗΚΑ ΠΗΝΑΚΩΝ
Γεληθά

Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ
θαη ζα είλαη επψλπκσλ νίθσλ θαηαζθεπήο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα λα κελ έρνπκε
πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ δηαθνπήο (Α.Γ.Ι, κηθξναπηνκάησλ
θιπ)
ΤΛΗΚΑ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ
Μηθξναπηόκαηνη
Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 20000 απνδεχμεηο ηνπιάρηζηνλ ππφ
πιήξεο θνξηίν, ζα έρνπλ έληαζε απνδεχμεσο ηνπιάρηζηνλ 6 ΚΑ ή κεγαιχηεξν
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη θαηά VDE 0641, ΔΝ 60898
θαηάιιεινη γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο Ue = 440 V AC ή 250V .Ρ., ηάζε κνλψζεσο Ui =
500 V A.C θαη ηάζε θξνπζηηθήο imp = 6 kv κε δηκεηαιιηθφ ζηνηρείν γηα ζεξκηθή
πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν πξνζηαζίαο, έλαληη
βξαρπθπθιψζεσο.
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Γηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε
απφδεπμεο Β, γηα πξνζηαζία θπθισκάησλ θηλεηήξσλ κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε
απφδεπμεο C θαη γηα θνξηία κε πνιχ πςειφ ξεχκα εθθίλεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε απφδεπμεο D. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θακππιψλ
απφδεπμεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην EN 60.898 θαη ΔΝ.60947.2
Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο
Θεπμική σαπακηηπιζηική
χκθσλα κε

Υαξαθηεξ.
ιεηηνπξγίαο

Ρεχκαηα δνθηκψλ

Ζλεκηπομαγνηηική
σαπακηηπιζηική

Υξφλνο

Ρεχκαηα δνθηκψλ

Υξφλνο

απφδεπμεο

EN 60 898

Β

απφδεπμεο

κηθξφ

κεγάιν

αληνρή

Διάρηζην

ξεχκα Ι1

ξεχκα Ι2

καγλ.ζηνη

ζεκείν

ρ.
ζε
ππεξέλη.

απφδεπμε
ο

1.13Ιε

1.45Ιε

> 1 h*

3  Iε
5  Ιε

<1h
IEC 898
DIN
0641

C

1.13Ιε

1.45Ιε

VDE
κέξνο

11

> 1 h*

1.13Ιε

1.45Ιε

>1h

VDE

0660
101

κέξνο

ΔΝ 60 947.2

Κ

1.05Ιε

1.2 Ιε

>2 h

> 0.1 s
10  Ιε

< 0.1 s

10  Iε

> 0.1 s
14  Ιε

< 1 h*
DIN

< 0.1 s

5  Iε

<1h
D

> 0.1 s

< 0.1 s

8  Iε

> 0.2 s
12  Ιε

< 2 h*

< 0.2 s

Z

IEC 947-2
> 2 h*

1.05Ιε
1.2 Ιε
*

2  Iε

<2h

> 0.2 s
3  Ιε

< 0.2 s

πλζήθε ελ ζεξκψ ιεηηνπξγίαο (Γηάξθεηα Ι1 > 1 h αληηζη. 2h).

Αζθάιεηεο ζπληεθηηθέο θνριηωηέο
Μία πιήξεο αζθάιεηα απνηειείηαη απφ ηε βάζε, ηε κήηξα, ην δαθηχιην, ην πψκα θαη
ην θπζίγγην.
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Η βάζε είλαη απφ πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ηάζε 500V ζχκθσλα πξνο ηα DIN
49510 σο 49325 κεηά ζπεηξψκαηνο.
•

Δ 16 (ηχπνπ κηληφλ) γηα θπζίγγηα 2 σο 25Α

•

Δ 27 γηα θπζίγγηα 2 σο 35Α

•

Δ 33 γηα θπζίγγηα 35 σο 63Α

•

R 1 ¼ γηα θπζίγγηα 80 σο 100Α

Η βάζε ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ ζηεξενχκελε ζηε βάζε ηνπ πίλαθα κε βίδεο ή ζα
θέξεη ζχζηεκα ηαρείαο καλδάισζεο ζε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο ηεο αζθάιεηαο ζε
ξάγα.
Σν κεηαιιηθφ ζπείξσκα πνπ βηδψλεη ην πψκα πεξηβάιιεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ
δαθηχιην απφ πνξζειάλε.
Μέζα ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη κήηξα γηα ην θπζίγγην ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε
πξνζαξκνγή θπζηγγίνπ κεγαιχηεξεο έληαζεο.
Σν πψκα ζα έρεη θάιπκκα απφ πνξζειάλε θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN 49514.
Σα ζπληεθηηθά θπζίγγηα ζα είλαη ηάζεσο 500V ζχκθσλα κε ην DIN 49515 θαη κε ηηο
πξνδηαγξαθέο VDE 0635 γηα αζθάιεηεο αγσγψλ κε θιεηζηφ ζπληεθηηθφ 500V. Σα
θπζίγγηα ζα είλαη νλνκαζηηθψλ εληάζεσλ ζε Α:
•

6, 10, 16, 20, 25 γηα Δ 16 ή Δ 27

•

35, 50, 63 γηα Δ 33

•

80, 100 γηα R 1 ¼”

Σα θπζίγγηα ζα είλαη δπν ηχπσλ:
•

θπζίγγηα ηαρείαο ηήμεο γηα ππεξθνξηίζεηο σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ έληαζε κηθξήο
δηάξθεηαο (gG)

•

θπζίγγηα βξαδείαο ηήμεο γηα ππεξθνξηίζεηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (αΜ)

Η έληαζε δηαθνπήο ησλ θνριησηψλ αζθαιεηψλ ζα είλαη Ι=50ΚΑ γηα νλνκαζηηθή ηάζε
V=500V
Μαραηξωηέο αζθάιεηεο ΝΗ
Οη αζθάιεηεο πάλσ απφ 100Α ή νη πξνζαξκνδφκελεο ζηνπο αζθαιεηαπνδεχθηεο
θνξηίνπ ζα είλαη καραηξσηέο. Οη καραηξσηέο αζθάιεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ ησλ πηλάθσλ ζε ππεξθφξηηζε θαη
βξαρπθχθισκα. Οη καραηξσηέο αζθάιεηεο ζα αληαπνθξίλνληαη θαηαζθεπαζηηθά ζηηο
πξνδηαγξαθέο DIN 43653, 43620.
Σα κεγέζε ησλ βάζεσλ ησλ καραηξσηψλ αζθαιεηψλ είλαη:
•

00 γηα θπζίγγηα σο 125Α

•

0 γηα θπζίγγηα σο 160Α

•

1 γηα θπζίγγηα σο 250Α

•

2 γηα θπζίγγηα σο 400Α

•

3 γηα θπζίγγηα σο 630Α

•

4 γηα θπζίγγηα σο 1250Α

Οη βάζεηο ζα είλαη θαηά πεξίπησζε κνλνπνιηθέο, δηπνιηθέο, ηξηπνιηθέο κε ελδηάκεζα
κνλσηηθά ρσξίζκαηα θαηαζθεπαζκέλεο θαηά VDE 0635, IEC 269 θαη DIN 43620. Σα
θπζίγγηα ζα έρνπλ ηθαλφηεηα απφδεπμεο Ι=120ΚΑ
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Ραγνδηαθόπηεο
Οη ξαγνδηαθφπηεο (κνλνπνιηθνί έσο ηεηξαπνιηθνί 415/239V, 50HZ) ζα έρνπλ
εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηή ησλ κηθξναπηνκάησλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ
αιιά ζα αλνίγνπλ θαη ζα θιείλνπλ έλα θχθισκα ζε θνξηίν, ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή
έληαζε ηνπ ξαγνδηαθφπηε.
Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ζπζθεπψλ ζα
είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο 32 Α έσο 40 Α, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο IEC 408
θαη 669-1, BS 5419 θαη VDE 0660.
Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη ζα είλαη
νλνκαζηηθήο έληαζεο 63 Α έσο 160 Α, ζα ζπκθσλνχλ κε ην πξφηππν IEC 60943-3
θαη ζα έρνπλ πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην.
Δηαθόπηεο θνξηίνπ
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δεχμε ή απφδεπμε θνξηίσλ ζηελ
νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ δηαθφπηε ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο 40 Α έσο 160 Α, κε
πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην, γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα Ω θαη έληαζεο 200 Α έσο 2500 Α
γηα ηνπνζέηεζε ζε πιάηε πίλαθα.
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0660, VDE 0113
θαη IEC 947-3 θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:
•

ζαλ δηαθφπηεο θνξηίνπ ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο AC22, 500V

•

ζαλ δηαθφπηεο θηλεηήξσλ γηα ηελ θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο AC23, 500V

Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο θιεηζηνύ ηύπνπ
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο
πξνδηαγξαθέο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ
δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120).
Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 690V AC θαη νλνκαζηηθήο ηάζεο κφλσζεο
750V AC (50/60HZ) κε δπλαηφηεηα νξηδφληηαο ή θάζεηεο ζηήξημήο ηνπο.
Οη δηαθφπηεο ζα ελεξγνπνηνχληαη κε κηα κπαξέηηα πνπ ζα δείρλεη ηξεηο ζέζεηο ηνπ
δηαθφπηε (ON, OFF θαη TRIPPED – θιεηζηφο, αλνηρηφο θαη αθφπιηζε) θαη ζα θέξνπλ
κπνπηφλ αθφπιηζεο γηα δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη αλνίγκαηνο ησλ πφισλ.
Θα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ησλ κε κεραληζκφ κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα
ειεθηξηθά ειεγρφκελε ιεηηνπξγία.
Οη δηαθφπηεο έσο 160 Α ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ κε
ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία [(0,40÷1,00) x Ιn] A θαη ζηαζεξή καγλεηηθή
πξνζηαζία (έλαληη βξαρπθπθισκάησλ).
Οη δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε πάλσ απφ 250 Α ζα πξνζηαηεχνληαη απφ
ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ, έλαληη ππεξθνξηίζεσλ καθξνχ ρξφλνπ (Ir), έλαληη
βξαρπθπθισκάησλ βξαρένο ρξφλνπ (Isd) θαη έλαληη ζηηγκηαίνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ii).
Η ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο ζηα 415V ζα είλαη 25ΚΑ
ηνπιάρηζηνλ γηα δηαθφπηε έσο 100 Α, 35 ΚΑ ηνπιάρηζηνλ έσο 250 Α θαη 45 ΚΑ
ηνπιάρηζηνλ έσο 630 Α.
Απηόκαηνη ηειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο (ξειέ ή ειεθηξνλόκνη)
Οη απηφκαηνη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη κνλνθαζηθνί ή ηξηθαζηθνί,
νλνκαζηηθήο ηζρχνο θαη ηάζεσο ιεηηνπξγίαο σο νξίδεηαη ζηα ζρέδηα.
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Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηχπνπ STAB. Οη
βνεζεηηθέο επαθέο ηνπο ζα είλαη ελαιιάμηκεο σο πξνο είδνο θαη ηζρχ θαη ζα
θαιχπηνληαη απφ δηαθαλέο θάιπκκα πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν
εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξαζία.
Πξέπεη λα είλαη εκθαλήο απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ε ηάζε ηνπ πελίνπ θαη λα
ππάξρεη εμσηεξηθή έλδεημε [Ο ή Ι] γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ.
Πξέπεη λα δηαζέηνπλ εχρξεζην θαη αζθαιέο πιήθηξν ρεηξνθίλεηεο δνθηκήο θαζψο
επίζεο ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο κεραληθήο καλδάισζεο.
Η δηάηαμε θαη νη απνζηάζεηο ησλ αθξνδεθηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ
εχθνιε θαη αζθαιή ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ.
Η επηζεψξεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θχξησλ επαθψλ ζα είλαη απιή θαη ζα γίλεηαη
ρσξίο εξγαιεία. Υσξίο εξγαιεία ζα γίλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πελίνπ.
Μεηαμχ ησλ θάζεσλ ζα ππάξρνπλ δηπιά δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα.
Οη απηφκαηνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε ζέζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηελ
θαηαθφξπθε.
Οξηζκέλνη απηφκαηνη δηαθφπηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρέδηα ή ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζεξκηθφ ξειαί πξνζηαζίαο έλαληη
ππεξεληάζεσο. Σα ζεξκηθά ξειαί ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζηνπο
απηφκαηνπο δηαθφπηεο. Θα θέξνπλ δηκεηαιιηθά ειάζκαηα γηα ηελ απφδεπμε ζε
πεξίπησζε ππεξέληαζεο θαζψο επίζεο δηκεηαιιηθφ έιαζκα γηα ηελ αληηζηάζκηζε
ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ. ην εμσηεξηθφ κέξνο ζα θέξνπλ ξπζκηζηή ηεο
νλνκαζηηθήο εληάζεσο δηαθνπήο, βαζκνλνκεκέλν ζε Ampere. Δπίζεο, ζα θέξνπλ
πιήθηξν γηα ηελ επαλαθνξά κεηά απφ δηαθνπή. Σέινο, ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
γηα εχθνιε κεηαηξνπή ηνπο ζε απηφκαηεο επαλαθνξάο, ακέζσο κφιηο θξπψζνπλ ηα
δηκεηαιιηθά ειάζκαηα.
Οη απηφκαηνη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: ΔΝ
61095, NF, IMQ, SEMKO θαη V.D.E
Αζθάιεηεο ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ
Οη αζθάιεηεο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα είλαη ηχπνπ θπιίλδξνπ κέζα ζε ζρεηηθή βάζε.
Έηζη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο θακκέλνπ θπζηγγίνπ απφ ηηο αζθάιεηεο απηέο, δε ζα
ρξεηαζζεί αθαίξεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο ηνπ πίλαθα. Οη αζθάιεηεο ελδεηθηηθψλ ζα
είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα NF C60-200, NF C63120 θαη IEC 269-1/2.

Ελδεηθηηθέο ιπρλίεο
ηνπο πίλαθεο δηαλνκήο θαη κεηά ηηο γεληθέο αζθάιεηεο, ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξεηο
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο κηα γηα θάζε θάζε, ελψ ζηηο αλαρσξήζεηο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ
ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. (πξάζηλε = ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, θφθθηλε =
ΒΛΑΒΗ θαη πνξηνθαιί = ΣΑΗ).
Οη ιπρλίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ έγρξσκν γπαιί ή πιαζηηθνχο θαθνχο
θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60947-5-1.
Σειεδηαθόπηεο (ξειέ θαζηάληαο)
Γηα ην ρεηξηζκφ θπθισκάησλ θσηηζκνχ κε ηειερεηξηζκφ απφ δχν-ηξία ή θαη
πεξηζζφηεξα ζεκεία, φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηάηαμε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο 16 Α έσο 32 Α δηπνιηθνί,
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ηξηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί ηάζεσο ρεηξηζκνχ 12 V, 24V, 48V, 231V 50 HZ. Η δηάξθεηα
δσήο ησλ επαθψλ ηνπο ζα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 500.000 ρεηξηζκνχο.
Οη ηειεδηαθφπηεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη κέζα ζηνπο πίλαθεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππα: ΔΝ 669-1 θαη ΔΝ 669-2-2.
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ξειέ ξάγαο απηφ ζα έρεη ελζσκαησκέλν κεηαγσγηθφ
δηαθφπηε AUTO-I-O.
Απηόκαηνη δηαθόπηεο δηαξξνήο
Ο απηφκαηνο πξνζηαηεπηηθφο δηαθφπηεο έλαληη ζθάικαηνο δηαξξνήο πξέπεη λα είλαη
πςειήο επαηζζεζίαο θαη λα δηαθφπηεη αθαξηαία (άκεζε αθφπιηζε), επηθίλδπλεο ηάζεηο
πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ιφγσ θαηεζηξακκέλεο κνλψζεσο ή ιφγσ επαθήο κε
ειεθηξνθφξα κέξε.
Θα είλαη επαηζζεζίαο 10mA, 30mA, 100mA, 300 mA θαη 500 mA ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηαθαη ζα θέξεη ελδεηθηηθφ δηαθνπήο ζηελ πξφζνςή ηνπ (θφθθηλε ζεκαία).
Ο απηφκαηνο ζα είλαη δηπνιηθφο γηα κνλνθαζηθά θπθιψκαηα θαη ηεηξαπνιηθφο γηα
ηξηθαζηθά θπθιψκαηα, νλνκαζηηθήο εληάζεσο 25 Α έσο 100 Α, ζχκθσλα κε ηα
δηαγξάκκαηα πηλάθσλ θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 61008, IEC 609471, IEC 60947-3.
Μεηαζρεκαηηζηέο ηξνθνδνζίαο βνεζεηηθώλ θπθιωκάηωλ ειέγρνπ
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα πξνο VDE 0550 T3, ηάζεο δνθηκήο 2,5KV,
θιεηζηνχ ηχπνπ. Η ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζα θζάλεη ηνπο 80νC. Η ζπρλφηεηα
ιεηηνπξγίαο είλαη 50HZ. Θα ππάξρνπλ ιήςεηο ζηελ είζνδφ ηνπο γηα +5% ηεο
νλνκαζηηθήο ηάζεσο.
Δηπιό κπνπηόλ ρεηξηζκνύ ON-OFF κε θωηεηλή έλδεημε
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε
πίλαθα, ηάζεσο ιεηηνπξγίαο επαθψλ 400V θαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 6 Α.
Σα κπνπηφλ ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0660 θαη ζα έρνπλ
βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65.
Πεξηνξηζηηθνί επηινγηθνί (κεηαγωγηθνί) δηαθόπηεο
Οη κεηαγσγηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεσο 440V θαη νλνκαζηηθήο
έληαζεο 10 Α θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ πίλαθα, ζα πεξηιακβάλνπλ
δε ην ρεηξηζηήξην θαη ηε κεηαιιηθή πιάθα πνπ ζα έρεη ραξαγκέλα πάλσ ηεο ηα
γξάκκαηα ησλ ζέζεσλ θαη ζα είαη δχν εηδψλ.
•

ON-OFF δηαθφπηεο κε αθνινπζία ζέζεσλ δεχμεο 0-1

•

Μεηαγσγηθφο δηαθφπηεο κε ζέζε «Ο», κε αθνινπζία ζέζεσλ δεχμεο 1-0-2

Οη πεξηζηξνθηθνί επηινγηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC
60947.3 (ΔΝ 60947.3) θαη VDE 0660 ηκήκα 107.
Απαγωγνί θξνπζηηθώλ ππεξηάζεωο γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεωο
Μνλνθαζηθφο απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ειεθηξηθά δίθηπα
231/400V. Πξνζθέξεη πξνζηαζία ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηελ class II
ζχκθσλα κε ην IEC 664. Καηάιιεια ζρεδηαζκέλνο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ζηελ
είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο παξέρνληαο έηζη Πξσηεχνπζα Πξνζηαζία. Ο απαγσγφο
είλαη εθνδηαζκέλνο κε κε γξακκηθή κεηαβαιιφκελε αληίζηαζε, θέξεη κεραληθή
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έλδεημε ζθάικαηνο, θάλνληαο έηζη εχθνιν ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Ο
απαγσγφο θέξεη επίζεο κηα θαλνληθά αλνηρηή (ΝΟ) βνεζεηηθή επαθή γηα ηειεέλδεημε
– ηειερεηξηζκφ. Μέζσ εηδηθήο δηάηαμεο απνκνλψλεη ηνλ απαγσγφ, ζε πεξίπησζε
θαηαζηξνθήο ηνπ, απφ ην δίθηπν. Σνπνζεηείηαη κεηά ηνλ απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο
(Α.Γ.Ι) ρακειήο ηάζεσο θαη έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Ονομαζηική ηάζη Un
Μέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο Um
Ολνκαζηηθφ θνξηίν

240V
275V ~/ 350V dc
Απεξηφξηζην (παξάιιειε ζχλδεζε σο
πξνο γε)
Έσο 50HZ
150kA
15kA
70kA
<1,6kV
<0,95kV
<25ns

πρλφηεηα
Ima, ζε θπκαηνκνξθή 8/20κο
Ima, ζε θπκαηνκνξθή 10/350κο
Isn, ζε θπκαηνκνξθή 8/20κο
Παξακέλνπζα ηάζε ππφ (8/20κο) Ι=70kA
5kA
Υπόνορ Απόκπιζηρ
Φέξεη νπηηθή έλδεημε, ζηελ πεξίπησζε βιάβεο
Έλδεημε θαιήο ιεηηνπξγίαο

Αριθμός απαγωγών
Μνλνθαζηθή γξακκή
Σξηθαζηθή γξακκή

Αγωγόρ ύνδεζηρ
Φάζεσλ, νπδέηεξνπ
Γείσζεο

Σξφπνο ηνπνζέηεζεο
Αξηζκφο κεξψλ πνπ ην απνηεινχλ

αιιαγήο ρξψκαηνο ζε θφθθηλν
Φέξεη βνεζεηηθή επαθή ηειεέλδεημεο Νν
Έλαο ζηε θάζε θαη έλα ζηνλ νπδέηεξν
Έλαο ζε θάζε θάζε θαη έλα ζηνλ νπδέηεξν
16mm2 Cu εχθακπην, 25 mm2 Cu κνλφθισλν
35mm2 Cu εχθακπην, 50 mm2 Cu κνλφθισλν

Δπί ξάγαο DIN (Ηιεθηξνινγηθή)
Γχν κέξε:
Απαγσγφο
Βνεζεηηθέο επαθέο

Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο
Μέγηζην χςνο ιεηηνπξγίαο

-20νC έσο +65νC
3.000m

Αζθαιεηναπνδεπθηέο θνξηίνπ
Ο αζθαιεηναπνδεχθηεο ζα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ελφο θπθιψκαηνο
ππφ θνξηίν παξέρνληαο ηαπηφρξνλα θαη πξνζηαζία κέζσ ησλ αζθαιεηψλ.
Σν αθίλεην κέξνο ηνπ αζθαιεηναπνδεχθηε ζα απνηειείηαη απφ ηζρπξφ
ραιπβδνέιαζκα πάλσ ζην νπνίν ζα είλαη ζηεξεσκέλεο νη κνλσηηθέο βάζεηο απφ
ζηεαηίηε, ζηηο νπνίεο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο νη ράιθηλεο ζηαζεξέο επαθέο.
Οη επαθέο ζα είλαη επηθαιπκκέλεο κε ζθιεξφ ζηξψκα πξνζηαζίαο. Σν ζρήκα ηνπο
ζα είλαη V ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο ηνπ καραηξσηνχ θπζηγγίνπ θαη λα
επηηπγράλεηαη έηζη κε ηε βνήζεηα ειαηεξίσλ θαιή επαθή.
Η ιαβή ηνπ αζθαιεηναπνδεχθηε, πνπ είλαη ην θηλεηφ κέξνο ζα θέξεη ηα θπζίγγηα κε
ηε βνήζεηα ειαηεξίσλ.
Θα δηαζέηεη επίζεο ζπξίδεο ειέγρνπ γηα λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ρσξίο δηαθνπή ηνπ
θπθιψκαηνο αλ ππάξρνπλ θπζίγγη, αλ είλαη θακκέλα θαη ηη κέγεζνο έρνπλ.
Θα ππάξρεη κνλσηηθφ θάιπκκα πξνζηαζίαο γηα ηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε
ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν ρεηξηζηήο απφ ηπραία επαθή.
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Ο αζθαιεηναπνδεχθηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςεη ρσξίο θίλδπλν ξεχκα
πνιιαπιάζην ηνπ νλνκαζηηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ ζαιάκσλ ζβέζεσο ηφμνπ θαη ησλ
βνεζεηηθψλ επαθψλ, νη νπνίεο ζα αληηθαζίζηαληαη εχθνια θαη ζα πξνθπιάζζνπλ ηηο
θχξηεο επαθέο απφ θζνξά ζηελ εθηέιεζε ρεηξηζκψλ ππφ θνξηίν.
Η νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη 500V. Η νλνκαηηθή ηνπ έληαζε
εκθαίλεηαη ζηα ζρέδηα.
Υξνλνδηαθόπηεο ελόο ζηνηρείνπ – 24 ωξώλ θαη 7 εκεξώλ
Οη ρξνλνδηαθφπηεο ειέγρνπ ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
θπθισκάησλ ζχκθσλα κε έλα πξνγξακκαηηζκφ πξνθαζνξηζκέλν απφ ηνλ ρξήζε.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ:


Σάζε ιεηηνπξγίαο

: 230 V AC ± 10%



πρλφηεηα

: 50/60 Ηz



Καηαλάισζε

: 2,5 VA



Αξηζκφο θαλαιηψλ

:1ή2



Απηνλνκία

: 150 ψξεο



Υξνληθή αθξίβεηα

: 1 sec / εκέξα ζηνπο 200C



Βαζκφο πξνζηαζίαο

: Μεηψπε ΙΡ40
Αθξνδέθηεο ΙΡ20



Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

: -100C +500C

Ρειέ ρξνλνθαζπζηέξεζεο
Σα ξειέ ρξνλνθαζπζηέξεζεο είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά
ρξνληθά θαη έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ην κέγεζνο πιηθνχ ξάγαο.
Σν πεδίν εθαξκνγψλ πνπ έρεη είλαη γηα απιέο ιεηηνπξγίεο απηνκαηηζκνχ: εμαεξηζκνχ,
ζέξκαλζεο, θπιηφκελεο ζθάιεο αληιίεο, θσηηζκνχ θιπ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ:
Δπξνο ρξνλνθαζπζηέξεζεο

: 0,1 δεπηεξφιεπηα εσο 100 ψξεο

Κχθισκα ηζρχνο

- Μεηαγσγηθή επαθή (ρσξίο θάδκην)
Διάρηζηε ηηκή : 10 mA / 5V DC
Μέγηζηε ηηκή : 8 Α / 250 V DC
8 Α / 250 V AC
- Mεραληθή αληνρή : > 5 x 106 θχθινη ιεηηνπξγίαο
Ηιεθηξηθή αληνρή : > 105 θχθινη ιεηηνπξγίαο
: ± 10 % πιήξνπο θιίκαθνο

Αθξίβεηα
Κχθισκα ειέγρνπ

: - Σάζε ειέγρνπ 12 V DC ± 10 %
24 V – 240 V AC ± 10%
- πρλφηεηα 50 ÷ 60 Ηz
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- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο – 50C ÷ + 550C
Διάρηζηε
δηάξθεηα
ειέγρνπ

παικνχ

: 100 mS

Μέγηζηνο ρξφλνο επαλαθνξάο
απφ δηαθνπή ηάζεο:

: 100 mS

Αθξίβεηα επαλάιεςεο

: ± 0,5 %

Πξνζηαζία θέιπθνπο

: ΙΡ 40

Δηαθόπηεο κε θωηνθύηηαξν
Ο δηαθφπηεο κε θσηνθχηηαξν ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηνλ πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ
πίλαθα ηζηφ ή ηνίρν ή ζηελ πιάηε ηνπ πίιαξ κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ ειάζκαηνο
ζηήξημεο θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ Β θαη ΒΑ. Θα πξέπεη επίζεο λα κελ δέρεηαη
θσηεηλή δέζκε ησλ ιακπηήξσλ πνπ ειέγρεη.
Δίλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα θσηνθχηηαξν αλίρλεπζεο ηεο θπζηθήο θσηεηλφηεηαο ην
νπνίν αληηιακβάλεηαη θάζε κεηαβνιή, αχμεζε ή κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη αλάινγα αλνίγεη ή θιείλεη ην θχθισκα.
Ο παξαπάλσ δηαθφπηεο δηαζέηεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κε
ζθνπφ ηελ απνθπγή ζθαικάησλ απφ ζηηγκηαία αιιαγή ηεο θσηεηλφηεηαο φπσο π.ρ
αζηξαπέο, πξνβνιείο απηνθηλήηνπ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθφπηε κε θσηνθχηηαξν είλαη ηα παξαθάησ:
Ολνκαζηηθή ηάζε

: 110 V – 230 V

Σάζε ιεηηνπξγίαο

: 0.8 ÷ 1 Un

Μέγηζην θνξηίν

: P = 20 X 36 W ζηα U = 230 V γηα
ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη Ρ = 2 kW ζηα
230 V γηα ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο.
: 2 ÷ 300 Lux

Ρπζκηδφκελε θσηεηλφηεηα ελεξγνπνίεζεο
Υξνληθή θαζπζηέξεζε

Βαζκφο πξνζηαζίαο
ήκαλζε

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θσηνθπηηάξνπ

50-60HZ

:
50 sec ζην άλακα ησλ Φσηηζηηθψλ
σκάησλ
50 sec ζην ζβήζηκν ησλ Φσηηζηηθψλ
σκάησλ
: ΙΡ 20 γηα ηνλ δηαθφπηε
: ΙΡ 65 γηα ην θσηνθχηηαξν
: πξάζηλε ιπρλία γηα παξνπζία ηάζεο
δίθηπνπ
θφθθηλε ιπρλία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
δηαθφπηε
: - 300 C εψο + 700 C

ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΠΙΔΟΕΙ
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Οη ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ-εμαξηεκάησλ ησλ
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ δηαλνκήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο 2.1 έσο 2.20.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ
ηειεπηαία έθδνζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ αθνινπζνχλ:
•

VDE 0641, EN60898, EN 60947.2 IEC 898} θαηαζθεπή κηθξναπηνκάησλ θαη
ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο

•

DIN 49325 ÷ DIN 49510 DIN 49.514 – DIN 49515 + VDE0635} θαηαζθεπή θνριησηψλ
αζθαιεηψλ

•

DIN 43653, DIN 43620, VDE 0635, IEC 269 } θαηαζθεπή καραηξσηψλ αζθαιεηψλ

•

IEC 60943-3, IEC 408, IEC 669-1, B.S 5419, VDE 0660 } θαηαζθεπή ξαγνδηαθνπηψλ

•

HF C60.200, NF C63210 θαη IEC 269 – 1/2} : θαηαζθεπή αζθαιεηψλ ελδεηθηηθψλ
ιπρληψλ
ΔΝ 61095, ΝF, IMQ, NEMKO, SEMKO θαη VDE}:
ηειερεηξηδφκελσλ δηαθνπηψλ

θαηαζθεπή απηφκαησλ

ΙΔC 60.947 – 5 –1: θαηαζθεπή ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ
ΔΝ 669-1, ΔΝ 669-2-2:θαηαζθεπή ηειεδηαθνπηψλ (ξειέ θαζηάληαο)
•

VDE 0660, VDE 0113, IEC 947-3 } θαηαζθεπή δηαθνπηψλ θνξηίνπ

•

IEC 60947-1, IEC 60947-2, VDE 0660, BS 4752, UTE C63120 } θαηαζθεπή απηνκάησλ
δηαθνπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ

•

IEC 61008, IEC 60947-1, IEC 60947-2 } θαηαζθεπή απηνκάησλ δηαξξνήο

•

VDE 0550 T3: θαηαζθεπή κεηαζρεκαηηζηψλ ηξνθνδνζίαο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ
ειέγρνπ

•

IEC 664: απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσο γεληθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεσο

•

IEC 60947-3 (EN 60947-3),VDE 0660–TMHMA 107} πεξηζηξνθηθνί επηινγηθνί
(κεηαγσγηθνί) δηαθφπηεο.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΗ
Όια ηα ειεθηξνινγηθά εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο (δηαθφπηεο, απηφκαηνη, αζθάιεηεο,
κηθξναπηφκαηνη, ξαγνδηαθφπηεο, δηαθφπηεο θνξηίνπ: απηφκαησλ δηαθνπηψλ θιπ) ζα
είλαη κε επίζεκα (βάζεη θπιιαδίσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή) εγγπεκέλα
ηα ζπκβαηηθά θαζνξηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα ηπγράλνπλ απαξαίηεηα, πξηλ
απφ ηελ παξαγγειία ηνπο ηεο πξνεγθξίζεσο ηεο επίβιεςεο.
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ΣΠ ΖΜ-Μ2: ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ, ΓΔΗΩΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΑ
Ηζηοί
Ιζηνί κεηαιιηθνί, κε ζηαζεξέο θεθαιέο θαηάιιεινη γηα ηελ εγθαηάζηαζε επ' απηψλ
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ κειέηε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Οη ηζηνί ζα είλαη
θαηλνχξγηνη, ηππνπνηεκέλεο ε δπλαηφλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο, Θα θέξνπλ ηελ
απαξαίηεηε πιάθα έδξαζεο θαη ην αγθχξην ζηεξέσζεο ηνπο ζην έδαθνο.
ώμα ιζηού
Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ απνηειείηαη απφ νιφζσκα ηκήκαηα. Σν κήθνο ελζθελψζεσο ζα
είλαη 1,5 θνξά κεγαιχηεξν ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ ζειπθνχ.
Η δηαηνκή θαη ηα ππφινηπα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηψλ θαζνξίδνληαη απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη επηβεβαηψλνληαη κε ηνλ δπλακηθφ θαη αληηζεηζκηθφ
ππνινγηζκφ πνπ ππνβάιιεηαη.
ην πξψην ηκήκα ηνπ ηζηνχ (βάζε), ζα ππάξρεη θαηάιιειε ζπξίδα. Θα αζθαιίδεηαη
κε θιεηδί αζθαιείαο.
ηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ
θσηηζηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη. Ο ηζηφο ζα θέξεη θπηην ηξνθνδνζίαο εγθαηεζηεκέλν
ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξνζηαζίαο ΙΡ56 κε ην αθξνθηβψηην, ηηο αζθάιεηεο θαη ηνλ θχξην
δηαθφπηε.
ύνδεζη Φωηιζηικού - Ακποκιβώηια
Η δηαθιάδσζε ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ Δ 1 VV (ΝΤΤ) γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ζα γίλεηαη πάλσ απφ ην έδαθνο κέζα
ζηα ζηεγαλά θηβψηηα πνπ ζα έρεη ν θάζε ζηχινο.
Σα ελ ιφγσ ζηεγαλά θηβψηηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα θαιψδηα Δ 1 VV (ΝΤΤ) κέρξη θαη
5x10 πηπί2 θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν κε αληηδηαβξσηηθφ
πξνζηαζίαο. Θα πεξηέρνπλ κηα ή δχν αζθάιεηεο (έλα ή δχν θσηηζηηθά ζην ζηχιν)
πιήξεηο, ηχπνπ ηακπαθηέξαο, ηηο γέθπξεο θαη ηηο βίδεο ζχλδεζεο φισλ ησλ αγσγψλ
θαη ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο ζηππηνζιίπηεο ( γηα θαιψδην E1VV-R
θαη E1VV-U κέρξη θαη 5x10 η.ρ.) εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ θαισδίσλ δηαθιάδσζεο θαη
ηξνθνδφηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.
Σν θηβψηην ζα θέξεη πψκα πνπ ζα θιείλεη ζηεγαλά κε βίδεο.
Φπεάηια
Σα θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη ζε 3 ηχπνπο.
– α. Δζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 30 x 30, βάζνπο έσο 40 cm, απφ ηα νπνία φκσο
είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη ζηχινη.
– β. Δζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40 x 40, βάζνπο έσο 60 cm, απφ ηα νπνία φκσο
είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη ζηχινη.
– γ. Δζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 50 x 50, βάζνπο έσο 90 cm, γηα θξεάηηα κε δχν ή
ηξεηο δηαθιαδψζεηο.
– δ. Φξεάηηα κεγαιχηεξνπ βάζνπο δηαζηάζεσλ φπσο ζηα ζρέδηα.
Η δφκεζε ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα Β 160, 300 ργξ.
ηζηκέληνπ, πάρνπο 15 cm ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ηνλ ππζκέλα.

27

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ηνλ ππζκέλα φισλ ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα 20 x 20cm , πιεξσκέλν
κε ραιίθη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ. ηηο πιεπξέο ησλ θξεαηίσλ ζα
δεκηνπξγεζνχλ αλνίγκαηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ
θαηαιήγνπλ ζ'απηφ. Σα θξεάηηα ζα θαιχπηνληαη κε δηπιφ ρπηνζίδεξν θάιπκκα.
Γειώζειρ Ηζηών
α.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα γεησζνχλ κε γαιβαληζκέλν ράιθηλν αγσγφ ζην
ζχζηεκα πξνζηαζίαο (γείσζεο).
β. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλδεζεί κε ηνλ αθξνδέθηε γείσζεο κέζσ κνλνπνιηθνχ
αγσγνχ βαίλνληαο εληφο ηνπ ζηχινπ κέρξη ηνπ αθξνθηβσηίνπ απηνχ.
Απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο ε ζχλδεζε γίλεηαη κε
γαιβαληζκέλν ράιθηλν αγσγφ 4 mm2.
Σύποι Φωηιζηικών


Φωηηζηηθά θνξπθήο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ

Γηα ην θσηηζκφ ζα γίλεη εγθαηάζηαζε Φσηηζηηθψλ αινπκηλίνπ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ
(θαλάξη) κε εηδηθφ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ρσξίο γπαιί πξνζηαζίαο, κε θηλίξηζκα
ρξψκαηνο καχξν θαη αλαθιαζηήξα ζπκκεηξηθφ ή αζχκκεηξν (αλάινγα κε ηελ
ρξήζε) ). Σα θαλάξη ζα είλαη ηειεπηαίαο LED ηερλνινγίαο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ65
(ζα είλαη FULL CUT OFF). Σν θαλάξη ζα έρεη δηαζηάζεηο 425 X 760 mm θαη βάξνο
φρη πάλσ απφ 10,5Kg. Θα είλαη ηζρχνο Led 35W (700mA) / 3600lm ζηα 3000Κ. Θα
έρεη ελζσκαησκέλα φξγαλα (κεηαζρεκαηηζηήο led – module leds) κε γξαπηή 5εηή
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 5000h . Σν θαλάξη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή
καχξνπ ηζηνχ αινπκηλίνπ 3.25m παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (ελσκέλνο ζε 2- 3
θνκκάηηα) κε δηάκεηξν θνξπθήο 70mm θαη βάζεο 300mm. Σα πιηθά δελ ζα είλαη
ηδηνθαηαζθεπή, ζα είλαη δεκνζηεπκέλα ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ησλ εξγνζηαζίσλ
θαηαζθεπήο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο
ΔΝ60598/ΔΝ60529. Θα θαηαηεζνχλ φιεο νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θσηηζηηθφ θαη ηνλ ηζηφ (CE, ENEC,Rohs, ΔΝ40,etc) , θαη απαξαίηεηα ηα
ISO ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο (θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θσηηζηηθψλ – ηζηψλ).
Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα θσηηζκφ δξφκσλ ή θαη πεδνδξφκσλ. Δπίζεο,
ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ζπληήξεζε.
ην θάησ κέξνο ηνπ ηζηνχ ηεο θσηηζηηθήο θνιψλαο ππάξρεη απνζπψκελε ζχξα
ππνδνρήο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δίλαη ρσλεπηή επί ηνπ θσηηζηηθνχ
ζηνηρείνπ ηεο θνιφλαο. Φέξεη 3 ρσλεπηέο βίδεο, εθ ησλ νπνίνλ ε κία είλαη ηχπνπ άιελ
αζθαιείαο. Δζσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηεο βάζεο θαη ηζηνχ πεξλάεη ην
θαιψδην, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηα Led.
Η ζηήξημε ηνπ θσηηζηηθνχ ζην έδαθνο γίλεηαη κε αγθχξηα κήθνπο 40 εθ.
Δλδεηθηηθφο Σχπνο : ZENITHLED 35W + ALU POLE 3.25 / Ρ70397– all BLACK finish
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ΣΠ ΖΜ-Μ3: ΩΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΤΓΡΔΤΖ
1. Γενικά
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ απφ
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε
ιεηηνπξγίαο κέρξη 16 bar θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 12201
Parts 1-7 κε ηίηιν «Plastic piping systems for water supply - Polyethylene
(PE)».

2. Ππώηη Ύλη
2.1 Γεληθά
Η πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο ζα έρεη κνξθή
νκνγελνπνηεκέλσλ θφθθσλ απφ νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο
πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα πξφζζεηά ηνπο.
Σα πξφζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξψκαηνο,
ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδψλ θιπ) νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξψηε
χιε, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή.
Σα πξφζζεηα πξέπεη λα επηιεγνχλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα
απνρξσκαηηζκνχ ηνπ πιηθνχ κεηά ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη
ησλ εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ αλαεξφβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ
έθζεζή ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Η πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο
ζε επαθή κε πφζηκν λεξφ θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Τιηθφ απφ αλαθχθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο.
Σν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε.
2.2 Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ΡΔ
Σν πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο ΡΔ100 (MRS 10) ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN 12201 part 1:General.
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Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR - Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνχ κε θνξηίν 5
kg. ζηνπο 190°C ζα θπκαίλεηαη απφ MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 1133.
2.3 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξψηεο χιεο
Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO
9001:2008.
Σα Πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηελ πξψηε χιε είλαη :
1. Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
νη θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 2
ηνπ πξνηχπνπ CEN/TS 12201 PART 7 (ε νλνκαζηηθή ηεο ππθλφηεηα , ν
δείθηεο ξνήο (Melt mass flow rate ), ειάρηζηε απαηηνπκέλε αληνρή (MRS)
ε δηαζπνξά ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε
ηνπ πιηθνχ ζην πξφηππν EN 12201-1 part 1.
2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο πξψηεο χιεο γηα πφζηκν λεξφ απφ έλα
ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ παξαθάησ νξγαληζκψλ :
DVGW , WRC-NSF , WRAS , DWI , KIWA, CARSO
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηε
ζρεηηθή αλαθνξά ζην ηζρχνλ εζληθφ πξφηππν ηεο ρψξαο πνπ εθδίδεηαη ην
πηζηνπνηεηηθφ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά EN 10204-3,1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο Α’ χιεο
ζπκπιεξσκέλν κεηά απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ
(ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 6 ηνπ πξνηχπνπ CEN /TS 12201 part 7), πνπ
ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν EN
12201 part 1.
Απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ηα δπν πξψηα ζα πξνζθνκίζνπλ πξηλ ηελ
παξαγγειία, ελψ ην ηξίην θαηά ηελ παξάδνζε .
3. ωλήνερ ΡΔ
3.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ
Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο
θαη απαιιαγκέλεο απφ απιαθψζεηο ή /θαη άιια ειαηηψκαηα, φπσο πφξνη ζηελ
επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αέξα, θφθθνπο, θελά ή άιινπ είδνπο
αλνκνηνγέλεηεο. Σν ρξψκα ηνπ θάζε ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν
ζε φιν ην κήθνο ηνπ.
Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά, ρσξίο παξακνξθψζεηο, θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ
άμνλα ηνπ ζσιήλα.
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Απφ ην EN 12201 - 2:2003 θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο σο πξνο
ηηο απνθιίζεηο, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα.
Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζε ξνιά ησλ 100 κέηξσλ γηα
δηακέηξνπο Φ90-Φ125 θαη ζε επζχγξακκα κήθε ησλ 12 κέηξσλ γηα δηακέηξνπο
Φ140 θαη άλσ.
3.2 Υξψκα - Γηαζηάζεηο
Οη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιε
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθφ
παξαγσγήο ηνπο, ζα έρνπλ
ηηο δηαζηάζεηο, θπθιηθή δηαηνκή, θαη πάρνο ηνηρψκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην
πξφηππν EN 12201 Part 2: Pipes, ηεξψληαο πάληα ηηο επηηξεπφκελεο
αλνρέο.
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ Λφγν Σππηθήο Γηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθήο
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κε πάρνο ηνηρψκαηνο ζσιήλα) SDR - Standard
dimension ratio ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12201 part 2 σο εμήο :
Γηα ζσιήλεο απφ πιηθφ ΡΔ100:
Πίεζη
Λειηοςπγίαρ
atm

PN 10

Δξωηεπική
Πάσορ
διάμεηπορ ηοισώμαηορ
mm
mm
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

5,4
6,6
7,4
8,3
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7

PN 12.5
Βάπορ

Πάσορ
ηοισώμαηορ
Kgr/mm
mm
1,44
2,14
2,73
3,43
4,47
5,66
6,98
8,86
10,90
13,60

6,7
8,1
9,2
10,3
11,8
13,3
16,6
18,4
20,6
23,2

17,30

26,1

PN 16

Βάπορ

Πάσορ
ηοισώμαηορ
Kgr/mm
mm
1,75
2,59
3,34
4,18
5,45
6,92
8,49
10,80
13,30
16,60
21,10

8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6

Βάπορ
Kgr/mm
2,10
3,11
4,04
5,04
6,61
8,36
10,30
13,00
16,00
20,10
25,50

3.3 ήμανζη
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε, ηππσκέλε αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα ζε
βάζνο κεηαμχ 0,02 mm θαη 0,15 mm, κε αλεμίηειν άζπξν ρξψκα. Σν χςνο
ησλ ραξαθηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm.
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Ο θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλψο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
επαλαιακβαλφκελα ζε δηάζηεκα ηνπ ελφο κέηξνπ, ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
■
■
■
■
■
■

Σελ έλδεημε « .......... » ή «ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ»
χλζεζε πιηθνχ θαη Ολνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. ΡΔ100/ ΡΝ 10)
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο X νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο (π.ρ. Φ160 X 9,5)
Όλνκα θαηαζθεπαζηή
Μήλαο θαη έηνο παξαγσγήο, θαζψο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο
Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS

> Δξγνζηαζηαθφο έιεγρνο - δνθηκέο
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO
9001:2008 θαη λα εθηειέζεη φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΝ 12201 ζηνπο παξαγφκελνπο ζσιήλεο γηα
λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεραληθά θαη θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε
πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ
ζσιήλσλ θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, είηε κε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ
είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο.
> Δξγνηαμηαθφο έιεγρνο
Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε
γπκλφ νθζαικφ θαη ζα ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο, παξακνξθψζεηο,
ειαηηψκαηα, αλνκνηνγέλεηεο επηθάλεηαο, αλνκνηνγέλεηεο ρξψκαηνο θιπ. Θα
ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην πξφηππν EN 12201 part 2.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα
Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ
εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζε αλεμάξηεην θνξέα (π.ρ. ΔΛΟΣ) πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ κε ηελ δαπάλε λα
βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, άζρεηνο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ.
σιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη θαη είλαη ππνρξέσζε ηνπ
αλαδφρνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ.
3.5 πζθεπαζία - Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε
Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη
ηαπσκέλνη κε ηάπεο αξζεληθέο απφ LDPE.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ
αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ
ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο ή νη ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη
ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη κε πιαηείο πθαζκάηηλνπο ηκάληεο.
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4. Σόπορ παπάδοζηρ
Η παξάδνζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηα εγθεθξηκέλα
ζρέδηα ζέζεηο ή φπνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Η δαπάλε γηα ηε θφξησζε θαη
κεηαθνξά ηνπο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν
Απαπαίηηηα δικαιολονηηικά
Η Γ.Δ.Τ.Α. Βνξείνπ Άμνλα Υαλίσλ, απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνξν ηνπ έξγνπ, πξηλ
ηελ έλαξμή ηνπ, λα πξνζθνκίζεη γηα ηηο ζσιελψζεηο πνπ ζα ξξεζηκνπνηήζεη
ηα αθφινπζα:
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 δειαδή
1. Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη νη θπζηθέο θαη κεξαληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζπκθψλα κε
ηνλ πίλαθα 2 ηνπ πξνηχπνπ CEN/TS 12201 PART 7 (ε νλνκαζηηθή ηεο
ππθλφηεηα, ν δείθηεο ξνήο (Melt mass flow rate ), ειάξηζηε απαηηνπκέλε
αληνξή (MRS) ε δηαζπνξά ηεο ξξσζηηθήο νπζίαο, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη
ε ζπκκφξθσζε ηνπ πιηθνχ ζην πξφηππν EN 12201-1 part 1.
2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο πξψηεο χιεο γηα πφζηκν λεξφ απφ έλα
ηνπιάηζηνλ εθ ησλ παξαθάησ νξγαληζκψλ :
DVGW , WRC-NSF , WRAS , DWI , KIWA, CARSO
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηε
ζξεηηθή αλαθνξά ζην ηζξχνλ εζληθφ πξφηππν ηεο ξψξαο πνπ εθδίδεηαη ην
πηζηνπνηεηηθφ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά EN 10204-3,1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο Α’ χιεο
ζπκπιεξσκέλν κεηά απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ
(ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 6 ηνπ πξνηχπνπ CEN /TS 12201 part 7 ), πνπ
ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο θαη ηα ξαξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν EN
12201 part 1.
4.

Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 : 2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο
χιεο.

5.

Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 : 2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ .
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Σ.Π. 17 ςγκόλληζη αγωγών από πολςαιθςλένιο

1. Γενικά
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζεί
γηα κία επηηπρή ζπγθφιιεζε ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην.

2. Πεπιγπαθή επγαζίαρ ζςγκόλληζηρ
Σα εμαξηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη
λα
εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο
35°C.
Γεληθφηεξα γηα λα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κία θαιή ζπγθφιιεζε, πξέπεη ν
Αλάδνρνο λα
δψζεη κεγάιε πξνζνρή ζηα πην θάησ ζεκεία:
■ Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα
βξίζθεηαη κεηαμχ Ο'Ό θαη 35να
■ Σν θφςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ην δηακήθε
άμνλα θαη λα έρνπκε κία ινμφηκεζε ηεο ηάμεο ησλ 50ν πξνο ηα έμσ.
■ Να θαζαξίδνπκε κε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ παλί ηηο πξνο ζπγθφιιεζε
επηθάλεηεο.
■

Να μχλνπκε πξνζεθηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, πάλσ ζηελ
νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην
κήθνο ηεο ειεθηξνκνχθαο.

■ Γηα ζχλδεζε ζέιιαο παξνρήο ή ζέιιαο επηζθεπήο, ην κήθνο ηνπ αγσγνχ,
πνπ μχλνπκε, είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζέιιαο, ζπλήζσο
θαηά 150 ριζη.
■ Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη φρη καραίξη.
Σν μχζηκν γίλεηαη κε παξάιιειεο θηλήζεηο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη
πάληα ρσξίο δηαθνπή.
■ Πξψηα λα ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξφ θαη
λα θαζαξίδνπκε ηε μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, ρξεζηκνπνηψληαο
εμαηκηδφκελν δηαιχηε (ηξηρισξναηζπιέλην) θαη θαζαξφ ραξηί.
■ Σνπνζεηνχκε θάπνην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο (clamp) ηθαλφ λα
επζπγξακκίδεη ηα άθξα ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ ζπγθφιιεζε θαη λα θξαηά
ηνλ αγσγφ κε ηελ ειεθηξνκνχθα ειεχζεξν απφ πηέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπγθφιιεζεο (ηήμεο) θαη ηελ πεξίνδν ςχμεο.
■ Πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα
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εμαξηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςχμεο. Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξία, ν ρξφλνο ςχμεο ηεο ειεθηξνκνχθαο θπκαίλεηαη απφ 10 ιεπηά γηα
Φ20 ριζη. έσο 30 ιεπηά γηα Φ225 ριζη., ελψ γηα ζέιιεο γεληθά
απαηηνχληαη 15 ιεπηά.

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην απαηηείηαη είηε ν
ειεθηξνζπγθνιιεηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO είηε ε κεραλή
ζπγθφιιεζεο λα παξάγεη αλαθνξά (report), ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο
δεδνκέλα:
1. Κσδηθφο έξγνπ
2. Κσδηθφο εμαξηήκαηνο
3. Κσδηθφο ηερλίηε
4. Ηκεξνκελία εξγαζίαο
5. Ώξα εξγαζίαο
6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο
7. Γηάκεηξνο αγσγνχ
8. Δίδνο εμαξηήκαηνο
9. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
10. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο
11. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρφλ δηαθνπήο
ηεο ζπγθφιιεζεο
3. Έλεγσορ ζςγκολλήζεων και δοκιμών.
Σα δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ απφ αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ
θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε κέρξη θαη 12,5atm. Δπνκέλσο
φινη νη έιεγρνη θαη ηα ηεζη πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 12,5atm.
Γηα λα έρνπκε έλα θαιφ απνηέιεζκα απφ ηνλ έιεγρν, πξέπεη λα ιάβνπκε
ππφςε ην κεγάιν ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη είλαη απαξαίηεην λα
ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζη ζηεγαλφηεηαο, ε ζεξκνθξαζία δελ
πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη ζεκαληηθά.
4. Έλεγσορ ανηονήρ
Σν ηεζη αληνρήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 16 bar θαη δηαξθεί δχν (2) ψξεο. Σν
απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ειέγρεηαη απφ καλφκεηξα θαη αλ ε απφιπηε πηψζε ηεο
πίεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 10 mbar, ηφηε ν έιεγρνο ζεσξείηαη
ηθαλνπνηεηηθφο.
5. Έλεγσορ ζηενανόηηηαρ
Μεηά ην ηεζη πίεζεο θαη αλ ην απνηέιεζκα ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ε πίεζε
πέθηεη κεηαμχ 3 bar έσο 5 bar, ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ψξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ
ηεζη ειέγρεηαη θαη πάιη απφ καλφκεηξα.
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Γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, πνπ ζα ειέγρεηαη, ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθφ
ειέγρνπ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη εάλ ην ηεζη είρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ή φρη.
Δάλ φρη, ςάρλνληαη νη δηαθπγέο θαη επηζθεπάδνληαη θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο κέρξη ην
απνηέιεζκα λα είλαη ηειείσο ηθαλνπνηεηηθφ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δελ επηηξέπεηαη θακία πηψζε πίεζεο θαη ζα ειέγρεηαη
απφ θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν.
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ
θαη παξαδίδεηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Αξρή
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