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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ 

Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου «ΚΤΙΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ 
ΙΣΤΟΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΙΝΘΟΥ» αναλφεται ςτα εξισ επί μζρουσ βαςικά κζματα: 

 Ρροςκικθ κατ’ επζκταςθ Γ’ Ορόφου 49,89 m2 

 Εγκατάςταςθ νζου εξωτερικοφ Ανελκυςτιρα και κατάργθςθ του παλαιοφ 

 Εγκατάςταςθ εξωτερικισ ράμπασ προσ εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ 

 Εγκατάςταςθ Ανεμοφράκτθ ςτθ βορεινι είςοδο  

 Ορκομαρμάρωςθ Ανατολικισ όψεωσ 

 Επζκταςθ του Θμιορόφου προσ εξυπθρζτθςθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και αναγκαίων αποκθκευτικϊν 

χϊρων. 

 Μικρζσ εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ, και ςυνολικι ανακαίνιςθ του κτιρίου 

 Ρλιρθσ Θλεκτρομθχανολογικι αναβάκμιςθ  

2. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ 

Στον περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου υλοποιοφνται οι αναγκαίεσ κακαιρζςεισ προκειμζνου να κεμελιωκοφν 
οι νζεσ καταςκευζσ:  

 Εξωτερικόσ Ανελκυςτιρασ ΑμεΑ 

 Ανεμοφράκτθσ  

 άμπα ειςόδου ΑμεΑ 

Οι εςωτερικζσ κακαιρζςεισ όπωσ τεκμθριϊνεται από τα αντίςτοιχα ςχζδια είναι ςχετικά μικρισ ζκταςθσ και 
εξυπθρετοφν τισ νζεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ. 

 Θ κακαίρεςθ των εςωτερικϊν τοιχοποιιϊν από οπτοπλινκοδομι ολοκλθρϊνεται με τθν αποκατάςταςθ των 
ςχετικϊν φκορϊν ςτο εναπομείναν τμιμα και τθ μόρφωςθ των ςχετικϊν λαμπάδων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο. (Βλζπε ςχζδια «Υπάρχουςα Κατάςταςθ-Κακαιρζςεισ») 

Στο δϊμα κακαιρείται το μθχανοςτάςιο του ανελκυςτιρα. 

3. ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΕΣ – ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ 

Το περίβλθμα του κτθρίου χαρακτθρίηεται από πλιρθ ορκομαρμάρωςθ εκτόσ τθσ ανατολικισ όψθσ τθσ 

οποίασ θ ορκομαρμάρωςθ αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου και ςτθν οποία κα αναφερκοφμε ωσ 

ειδικό αντικείμενο. 

Εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ υλοποιοφνται: 

α) Στθν προςκικθ του Γ’ ορόφου καταςκευάηεται ζνασ τοίχοσ ξθράσ δόμθςθσ με τθν κατωτζρω 

προδιαγραφι: 

 Σκελετόσ από γαλβανιςμζνεσ διατομζσ ςτρωτιρων πλάτουσ 100 mm, πάχουσ 0,6 mm και ορκοςτάτεσ 

πλάτουσ 100 mm, πάχουσ 0,6 mm ανά 60 cm. 

 Εξωτερικι επζνδυςθ του ςκελετοφ με διπλζσ τςιμεντοςανίδεσ ςυνολικοφ πάχουσ 25 mm. 

 Εςωτερικό ςτρϊμα από ορυκτοβάμβακα βάρουσ 40 kg/m3 πάχουσ 100 mm. 

 Εςωτερικι επζνδυςθ του ςκελετοφ με μία τςιμεντοςανίδα επικαλυμζνθ από μία ανκυγρι γυψοςανίδα, 

ςυνολικοφ πάχουσ 25 mm. 
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 Στισ περιοχζσ όπου ςτθρίηονται χειρολιςκιρεσ, ερμάρια κ.λπ. κα υπάρχουν κατάλλθλεσ ενιςχφςεισ, για 

τθν ςτερζωςι τουσ.  

β) Θ κάλυψθ του φρεατίου του παλαιοφ ανελκυςτιρα ςτο δϊμα, υλοποιείται ςτθ ςτάκμθ +0,40 από τθ 

ςτάκμθ του δϊματοσ, εδραηόμενθ επί οπτοπινκοδομισ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9 

x19 cm πάχουσ μιασ πλίνκου (μπατικόσ).  

 

Εξωτερικά επιχρίςματα προβλζπονται: 

α) Στθν προςκικθ του Γ’ ορόφου.  

Καταςκευάηονται με αντιρρθγματικό οργανικό ςοβά ακρυλικισ βάςθσ με ελαςτικότθτα που προςφζρει 

αδιαβροχοποίθςθ, αντοχι, αντίςταςθ ςτθν υγραςία, τουσ ρφπουσ, τα άλγθ και τουσ μφκθτεσ 

εξαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ προςταςία από τθν μοφχλα και τουσ μικροοργανιςμοφσ ακόμα και 

ςε περιοχζσ με πολφ υψθλι υγραςία. Τελικι επικάλυψθ με ςτρϊςθ αντιρρθγματικοφ ςοβά οργανικισ 

βάςθσ χρωματιςμζνο ςτθ μάηα του (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ) πάχουσ 1,5 mm. 

  

β) Στθν καταςκευι τθσ κάλυψθσ του φρεατίου ςτο δϊμα. 

Υλοποιοφνται με επίχριςμα τριπτό – τριβιδιςτό με μαρμαροκονίαμα. 

Επίςθσ ςτο δϊμα, κα υλοποιθκεί επίχριςμα με τθν ίδια προδιαγραφι, ςε όλεσ τισ περιοχζσ που χρίηουν 

επιςκευαςτικισ αποκατάςταςθσ και μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ. 

Οι εκτεταμζνεσ τοπικζσ βλάβεσ ςτισ εςωτερικζσ παρειζσ του ςτθκαίου του δϊματοσ οφείλονται ςε βλάβεσ 

ςτοιχείων του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, λόγω διάβρωςθσ  του οπλιςμοφ και κα αντιμετωπιςκοφν με 

αναςτολείσ διάβρωςθσ και επιςκευαςτικά κονιάματα, όπωσ αναφζρεται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ  αναλυτικά. 

4. ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΤΟΙΧΟΡΕΤΑΣΜΑΤΑ  

Πλεσ οι διαρρυκμίςεισ των εςωτερικϊν χϊρων υλοποιοφνται με ξθρά δόμθςθ ςυνολικοφ πάχουσ 10 cm.  

Καταςκευάηονται με:  

 Σκελετό από γαλβανιςμζνεσ διατομζσ, ςτρωτιρων πλάτουσ 50 mm και ορκοςτάτεσ πλάτουσ 50 mm ανά 

60 cm.  

 Αμφίπλευρθ επζνδυςθ του ςκελετοφ με διπλζσ ανκυγρζσ γυψοςανίδεσ ςυνολικοφ πάχουσ 25 mm + 

25mm.  

 Εςωτερικό ςτρϊμα από ορυκτοβάμβακα βάρουσ 40 kg/m3 πάχουσ 50 mm.  

 Ρεριμετρικι ςκωτία 12 mm. 

Στισ περιοχζσ όπου ςτθρίηονται χειρολιςκιρεσ, ερμάρια κ.λπ. κα υπάρχουν κατάλλθλεσ ενιςχφςεισ για τθν 

ςτερζωςι τουσ 

Στον διαχωριςτικό τοίχο του Γ’ ορόφου, μεταξφ του εντευκτθρίου και του χϊρου  γραφείων 

(πυροδιαμζριςμα) τοποκετείται πυράντοχθ τριπλι εκατζρωκεν γυψοςανίδα, ςε τοίχο ςυνολικοφ πάχουσ 

12.5 cm και δείκτθ πυραντίςταςθσ 120’. 

Θ κφρα που ςυνδζει τουσ δφο χϊρουσ είναι κφρα πυράντοχθ με δείκτθ πυραντίςταςθσ 120’επίςθσ.  

(Βλζπε μελζτθ πυροπροςταςίασ και Ρίνακεσ Τεφχουσ Κουφωμάτων) 
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5. ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΟΘΟΜΑΜΑΩΣΘ Ν.Α. ΟΨΕΩΣ 

Εξωτερικόσ χϊροσ 

 

α) Θ ΝΑ όψθ του κτιρίου  κα ορκομαρμαρωκεί  ϊςτε να τελειωκεί θ εξωτερικι μορφι του.  

 

Ρροβλζπεται:  

Σφςτθμα ανάρτθςθσ από κοιλοδοκοφσ SHS 120/4.0 από χάλυβα, ο οποίοσ ζχει περάςει από επιφανειακι 

επεξεργαςία επιψευδαργφρωςθσ (γαλβάνιςμα εν κερμϊ). 

Οι κοιλοδοκοί ςτερεϊνονται με γωνίεσ L110/10 οι οποίεσ βλθτρϊνονται ςτισ δοκοφσ οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ του κτιρίου με τθν εξισ διαδικαςία: 

 Υλοποιοφνται με βλιτρα, των οποίων οι οπζσ, οι διαςτάςεισ και οι αποςτάςεισ φαίνονται ςτα ςχζδια. 

 Απαιτείται να φυςιξουμε ςτισ οπζσ  με πιεςτικό μθχάνθμα και κατάλλθλο ακροφφςιο.  

 Στισ οπζσ εφαρμόηεται εποξειδικι ρθτίνθ ςε μορφι "πάςτασ" και τθροφνται οι προδιαγραφζσ των 

υλικϊν αυτϊν ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και τθν επαρκι ανάδευςθ ϊςτε 

να ζχουμε πλιρθ ςυςςωμάτωςθ του υλικοφ Α με το υλικό Β. 

 Τα βλιτρα κόβονται από ντίηεσ του μζτρου ςε κατάλλθλο μικοσ (βλζπε λεπτομζρειεσ) για το οποίο 

ςυνυπολογίηουμε βάκοσ οπισ, πάχοσ ελάςματοσ μεταλλικισ διατομισ που ςτερεϊνουμε, πάχοσ 

ροδζλασ και πάχοσ περικόχλιου. 

 Το τελικό ςφίξιμο αναλόγωσ εποχισ μετά από 48 ϊρεσ.  

 

Ρλάκεσ μαρμάρου πάχουσ 2 cm ιδίασ ποιότθτασ, χρϊματοσ, διαςτάςεων και κατακόρυφων και οριηοντίων 

αρμϊν, ομοίων των αντιςτοίχων όψεων του υπάρχοντοσ κτιρίου, κολλοφνται επί του μεταλλικοφ ελάςματοσ 

με εποξειδικι κόλλα δφο ςυςτατικϊν κατάλλθλθσ για μάρμαρο και μζταλλο.  

Οι αρμοί ςφραγίηονται με μαλακό, ελαςτικό, ςφραγιςτικό υλικό, πολυουρεκανικισ βάςθσ ενόσ ςυςτατικοφ, 

που ωριμάηει με τθν υγραςία. 

Θ μαρμαροεπζνδυςθ κα ακολουκεί ομοιόμορφα τθν ηϊνθ περιμετρικά του κτθρίου. 

 

β) Στα εξωτερικά κουφϊματα που δθμιουργοφνται ςτθν προςκικθ του Γ’ ορόφου. 

 

Μαρμαροεπενδφςεισ καταςκευάηονται ςτθν ποδιά, το πρζκι και τα κατακόρυφα πλευρικά ςτοιχεία από 

μονοκόμματα τεμάχια πάχουσ 2 cm. 

Τα πρζκια ςτθρίηονται επί των πλευρικϊν ςτοιχείων, αλλά και αναρτϊνται από τισ υπερκείμενεσ δοκοφσ 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με κατάλλθλα χθμικά βφςματα. 

Οι ποδιζσ κα ζχουν κλίςθ τουλάχιςτον 1,5 cm προσ τα ζξω. 

Τα μαντϊματα (πρζκια, ποδιζσ και πλευρικά ςτοιχεία των παρακφρων ςτθν ανατολικι πλευρά) κα ζχουν 

ικανό μζγεκοσ, προκειμζνου να καλφψουν το χάςμα που προκφπτει μεταξφ του τοίχου και τθσ 

ορκομαρμάρωςθσ. 

Στο ςτθκαίο του δϊματοσ τθσ ανατολικισ πλευράσ θ μαρμαρόςτρωςθ τθσ ςτζψθσ κα ζχει ανάλογο μζγεκοσ 

προκειμζνου να καλφψει το χάςμα τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ. 
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γ) Στα εξωτερικά πλατφςκαλα και τισ βακμίδεσ. 

 

Υλοποιοφνται επί υποςτρϊματοσ ιςοςτάκμιςθσ και εξομάλυνςθσ από τςιμεντοκονίαμα των 450 kg/m3 

τςιμζντου (πατιματα και ρίχτια). 

Τελικι επζνδυςθ με πλάκεσ μαρμάρου όμοιου με το μάρμαρο τθσ υπάρχουςασ καταςκευισ, μονοκόμματεσ 

ςτο μικοσ των βακμίδων πάχουσ 3 cm ςτα πατιματα και 2 cm ςτα ρίχτια με αντιολιςκθρι επεξεργαςία τθσ 

επιφάνειασ και δφο γραμμικζσ αυλακϊςεισ ςε όλο το μικοσ τθσ βακμίδασ με διαμόρφωςθ φάλτςο τθσ 

εμπρόςκιασ ακμισ.  

Οι πλάκεσ μαρμάρου κα τοποκετθκοφν κατεργαςμζνεσ και λειοτριμμζνεσ (HONED) μζχρι Νο. 220, ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και κα αδιαβροχοποιθκοφν με κατάλλθλο υλικό ενόσ ςυςτατικοφ 

υδροαπωκθτικοφ εμποτιςμοφ το οποίο να διειςδφει εφκολα ςτουσ ανοικτοφσ πόρουσ προςδίδοντάσ του 

ανκεκτικζσ υδροαπωκθτικζσ ιδιότθτεσ. Θα κολλθκοφν με εποξειδικι κόλλα. 

 

Εςωτερικόσ χϊροσ- δάπεδα 

 

α) Στον εςωτερικό χϊρο του κλιμακοςταςίου  διατθροφμε τα μαρμάρινα δάπεδα. 

Αποκακίςτανται οι τυχόν φκορζσ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και επιδιϊκεται κάκε δυνατι βελτίωςθ. 

 

β) Σε όλουσ τουσ άλλουσ χϊρουσ, εκτόσ των υγρϊν χϊρων, το υπάρχον δάπεδο επιςτρϊνεται με τάπθτα από 

χλωριοφχο πολυβινφλιο, ετερογενοφσ ςφςταςθσ (linoleum), πάχουσ 2,00 mm ςε ρολά πλάτουσ 2,00 m, 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-06-02 ''Βινυλικά Δάπεδα'', μετά από ζγκριςθ τφπου και 

χρϊματοσ από τθν Επίβλεψθ. Ο τάπθτασ κα ζχει ISO 9001 και ςιμανςθ CE, με μεγάλθ αντοχι ςτθ ςκλθρι 

χριςθ και το χρόνο, αντιολιςκθτικό με ςυντελεςτι τουλάχιςτον R10, και περιλαμβάνει το ςφνολο των 

υλικϊν και ςτρϊςεων για αντιμικροβιακι και αντιμυκθτικι προςταςία, που δεν χρειάηεται ςτίλβωςθ ςε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ του. 

Οι τάπθτεσ κα είναι ςτακερϊν διαςτάςεων, με επιφάνεια χριςεωσ από χλωριοφχο πολυβινφλιο πάχουσ 

τουλάχιςτον 1,00 mm, ενιςχυμζνθ, με υπόςτρωμα πάχουσ 1,00 mm. 

Το υλικό κα είναι δφςφλεκτο (1), με αντοχι ςτα χθμικά και τθν τριβι, με ςτακερότθτα χρωμάτων και βάροσ 

2789gr/Μ2. 

 Ο τάπθτασ κα πρζπει να παρουςιάηει ςυντελεςτι θχοαπορρόφθςθσ τουλάχιςτον 6d(A), να είναι 

αντιςτατικόσ κλάςθσ I<2kV, να προςφζρει αντιμικροβιακι προςταςία, να είναι πιςτοποιθμζνα ανκεκτικόσ 

ςτθν προςβολι από χθμικζσ ι λιπαντικζσ ουςίεσ.  

Θ τοποκζτθςθ των ςτρϊςεων κα είναι ςε πλιρθ επαφι μεταξφ τουσ, με ςυγκόλλθςθ με ειδικι, διαλυτι, 

ακρυλικι κόλλα, με διάνοιξθ των αρμϊν (κατά το μικοσ τθσ επαφισ των ςτρϊςεων) με ειδικό κοπτικό 

εργαλείο, τοποκζτθςθ και κερμοςυγκόλλθςθ του ειδικοφ κορδονιοφ αρμϊν, πάχουσ 3,00 mm και εν κερμϊ 

αφαίρεςθ των πλεοναςμάτων υλικοφ αρμολόγθςθσ, με ειδικό εργαλείο, ςε δφο φάςεισ, ϊςτε να επιτευχκεί 

πλιρθσ ταφτιςθ τθσ επιπεδότθτασ αρμοφ και τάπθτα και τελικόσ επιμελισ κακαριςμόσ και γυάλιςμα τθσ 

επιφάνειασ, με χριςθ μθχανισ και εiδικϊν pads, ςτισ 150 – 200 RPM. 

Τα περιμετρικά ςοβατεπιά ςτουσ τοίχουσ και τουσ πάγκουσ, φψουσ 10 cm, κα ζχουν καμπφλο ςχιμα για τον 

ευχερι κακαριςμό τουσ. Θ καμπυλότθτα κα γίνει με τθν τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου από PVC. Οι μεταξφ 

των φφλλων ενϊςεισ κα γίνουν με κερμοκόλλθςθ. Θ επιλογι των χρωμάτων του τάπθτα και του κορδονιοφ 

κα γίνει από τθν Επίβλεψθ. Ρριν από τθν τοποκζτθςθ του τάπθτα κα γίνει εξομάλυνςθ των δαπζδων, ϊςτε 
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να απαλειφκοφν τυχόν ανωμαλίεσ ι ανιςοςτακμίεσ. Μετά τθν τοποκζτθςθ κα  ακολουκιςει κακαριςμόσ 

και επάλειψθ ειδικισ παρκετίνθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Θα διαμορφωκοφν οι περιμετρικζσ καμπφλεσ των ςοβατεπιϊν, θ τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου από PVC 

μετά τθν προετοιμαςία των δαπζδων τθσ υπόβαςθσ (πχ. μάρμαρο, ξφλο, κλπ.) 

Σε ςθμεία αλλαγισ υλικοφ δαπζδου τοποκετείται αρμοκάλυπτρο δαπζδου από αλουμίνιο πάχουσ 32 mm, 

καμπφλθσ διατομισ, με διαμικθ νεφρωςθ ςτο εςωτερικό, το οποίο καλφπτει πλιρωσ τον αρμό που 

δθμιουργείται μεταξφ των λοιπϊν και των πλαςτικϊν δαπζδων. Το αρμοκάλυπτρο κολλιζται με κακαρι 

ςιλικόνθ, ενϊ πριν τθν κόλλθςθ τα δάπεδα περιμετρικά του αρμοφ πρζπει να είναι κακαρά και ςτεγνά. Θ 

κόλλθςθ κα πρζπει να γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται κενά κάτω από το αρμοκάλυπτρο. 

 

γ) Στουσ υγροφσ χϊρουσ του ιςογείου (W.C.), του Β’ ορόφου (W.C.) και του Γϋ ορόφου (παραςκευαςτιριο, 

W.C., office κακαριότθτασ)  με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

 Κακαιρζςεισ υπαρχόντων δαπζδων. 

 Υπόςτρωμα εξομάλυνςθσ και ιςοςτάκμιςθσ δαπζδων με κλίςεισ προσ τα ςθμεία απορροισ. 

 Τελικι επίςτρωςθ με αντιολιςκθρά πλακίδια διαςτάςεων 20 x 20 GROUP 4, τα οποία κα τοποκετθκοφν 

διαγϊνια. 

 Στεγάνωςθ τθσ επιφάνειασ υποςτρϊματοσ όπωσ περιγράφεται ςτισ μονϊςεισ.  

 Στοκάριςμα των αρμϊν πλακιδίων με κατάλλθλο υλικό. 

Τα κεραμικά πλακίδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 1θσ ποιότθτασ, αντιολιςκθρά, ανυάλωτα, λευκά θ 

ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικότθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ.  

 

Εςωτερικόσ χϊροσ- τοίχοι 

 

α) Στον Α’ και Β’ όροφο οι εςωτερικοί τοίχοι των κυρίωσ χϊρων (βλζπε ςχζδια επενδφςεων), επενδφονται 

με ςφςτθμα ξθράσ δόμθςθσ ςυνολικοφ πάχουσ 10,5 cm που καταςκευάηονται από:  

 Σκελετό από χαλφβδινεσ γαλβανιςμζνεσ διατομζσ ςτρωτιρων πλάτουσ 100 mm, πάχουσ 0,6 mm και 

διπλοφσ χαλφβδινουσ γαλβανιςμζνουσ ορκοςτάτεσ πλάτουσ 100 mm, πάχουσ 0,6 mm  ςτθριηόμενουσ 

μεταξφ τουσ (πλάτθ – πλάτθ) ανά 60 cm.  

 Επζνδυςθ τθσ ορατισ επιφάνειασ με διπλι ανκυγρι γυψοςανίδα ςυνολικοφ πάχουσ 25 mm.  

 Ορυκτοβάμβακα ςτο κενό μεταξφ γυψοςανίδων και τοιχοδομισ πάχουσ 60 mm βάρουσ 40 kg/m3  

Ρεριοχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται ερμάρια κ.λπ. κα ζχουν κατάλλθλεσ ενιςχφςεισ για τθν ςτερζωςι τουσ. 

 

β) Στουσ υγροφσ χϊρουσ του Ιςογείου, του Βϋ και του Γϋ ορόφου, οι τοίχοι επενδφονται με πλακίδια 

πορςελάνθσ λευκά θ ζγχρωμα 10x10cm κολλθτά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 με αρμοφσ το 

πολφ 1 mm, με πλιρωςθ των κενϊν με λεπτόρρευςτο τςιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγθμα με 

λευκό τςιμζντο, με ι χωρίσ χρωςτικζσ ι αρμόςτοκο. 

Στθν περίπτωςθ που θ  επζνδυςθ των πλακιδίων υλοποιείται ςτισ υπάρχουςεσ οπτοπλινκοδομζσ κα 

προθγθκεί θ απόξεςθ των επιχριςμάτων και των πικανϊσ υπαρχόντων παλαιϊν πλακιδίων και θ καταςκευι 

υποςτρϊματοσ εξομάλυνςθσ από τςιμεντοκονίαμα των 450 kg/m3 τςιμζντου. 

Θ υγρομόνωςθ που κα προθγθκεί περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο χωρίο των μονϊςεων. 
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Εςωτερικόσ χϊροσ- οροφζσ 

 

Ψευδοροφζσ ιςόπεδεσ από γυψοςανίδα θχοαπορροφθτικι ι ανκυγρι, πάχουσ 12,5 mm κα τοποκετθκοφν 

επί κρυφοφ ςκελετοφ ανάρτθςθσ. Οι ςτάκμεσ τοποκζτθςθσ ανά όροφο και χϊρο προδιαγράφονται ςτο 

φάκελλο «ψευδοροφζσ»  τθσ μελζτθσ. 

 

α) Διάτρθτθ θχοαπορροφθτικι ψευδοροφι κα καταςκευαςτεί ςτουσ κάτωκι χϊρουσ. 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ: 

 Ρολυδφναμθ Αίκουςα 

 Εκδοτιριο ειςιτθρίων - Ρωλθτιριο 

 Χωλ παλαιάσ ειςόδου 

Α’ ΟΟΦΟΣ: Εκκεςιακόσ χϊροσ 

Β’ ΟΟΦΟΣ: Εκκεςιακόσ χϊροσ 

Γϋ ΟΟΦΟΣ:  

 «Αφιζρωμα ςτθν Ιδρφτρια» 

 Εντευκτιριο - Αναψυκτιριο 

 Χωλ Γραφείων 

 Χϊροι Γραφείων 

 

β) Ανκυγρι ψευδοροφι κα καταςκευαςτεί ςτουσ εξισ χϊρουσ. 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Υγροί χϊροι, Ανεμοφράκτθσ 

Γϋ ΟΟΦΟΣ:  

 ΡροΧωλ Υγρϊν Χϊρων 

 Υγροί χϊροι 

 Οffice κακαριότθτασ 

 Ραραςκευαςτιριο 

 

Ο ςκελετόσ ανάρτθςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ καταςκευάηεται από γαλβανιςμζνο χαλφβδινο  προφίλ  

διατομισ U και διαςτάςεων 60/27mm και πάχοσ 0.7mm (κφριοι και δευτερεφοντεσ οδθγοί).  

Αποςτάςεισ ανάρτθςθσ 110 cm, αποςτάςεισ κυρίων οδθγϊν 120 cm, αποςτάςεισ δευτερευόντων οδθγϊν 50 

cm. 

Στισ ψευδοροφζσ με ανκυγρι γυψοςανίδα, ο ςκελετόσ ανάρτθςθσ κα είναι ιςόπεδοσ (κφριοι και 

δευτερεφοντεσ οδθγοί, ςτο ίδιο επίπεδο).  

Στισ θχοαπορροφθτικζσ ψευδοροφζσ με διάτρθτθ γυψοςανίδα ο ςκελετόσ  κα είναι ανιςόπεδοσ 

προκειμζνου να ενςωματωκεί ορυκτοβάμβακασ 30 mm μεταξφ των προφίλ των οδθγϊν προκειμζνου να 

αυξθκεί θ θχοαποροφθτικι ικανότθτα. 
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Σε όλεσ τισ περιοχζσ όπου βάςει τθσ μελζτθσ είναι εγκατεςτθμζνα κλιματιςτικά ςϊματα, κα τοποκετθκεί 

ςτθ γυψοςανίδα, κάτω από αυτά, κυρίδα επίςκεψθσ με κρυφό μθχανιςμό ανοίγματοσ από ςκελετό 

αλουμινίου και πόρτα με επζνδυςθ ιδίου τφπου γυψοςανίδασ. 

Είναι προφανζσ ότι κα ενςωματωκοφν όλα τα ςτόμια που προβλζπονται από τθν μελζτθ του κλιματιςμοφ 

και τα φωτιςτικά που προβλζπονται από τισ αντίςτοιχεσ μελζτεσ. 

Ο ςκελετόσ ανάρτθςθσ κα ρυκμιςκεί και κα ςτακεροποιθκεί για τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ επιπεδότθτασ και 

οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ.  

Ρεριμετρικά ςτο τελείωμα τθσ ψευδοροφισ με τουσ τοίχουσ κα διαμορφωκεί ςκοτία. 

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

α) Υλοποιοφνται ςτο δϊμα τθσ προςκικθσ του Γ’ ορόφου.  

 

Θ προςκικθ του Γ’ ορόφου καλφπτεται από ςφμμικτθ καταςκευι (βλζπε ςτατικι μελζτθ).  

Θ τελικι ςτρϊςθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ διαμορφϊνεται με κλίςθ 1% και ομαλοποιείται με 

τςιμεντοκονία θ οποία βάφεται με αςφαλτικό βερνίκι επί του οποίου εφαρμόηεται αςφαλτόπανο 5 mm με 

ψθφίδα, προεκτεινόμενο  ςε φψοσ 20 cm ςτισ 3 πλευρζσ του καταςκευαηόμενου περιμετρικά ςτθκαίου. 

Στθ 4θ πλευρά το δϊμα τθσ προςκικθσ προςεγγίηει το υπάρχον δϊμα, επί του οποίου εδράηεται ο 

ςφμμικτοσ φορζασ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει κακαιρεκεί το παλαιό ςτθκαίο ςτθ περιοχι αυτι και οι 

επικαλφψεισ τθσ πλάκασ ςε βάκοσ 40 cm. 

Το αςφαλτόπανο προεκτεινόμενο καλφπτει τθ διαφορά φψουσ των δφο φορζων και εκτείνεται κατά 20 cm 

επί τθσ πλάκασ του υπάρχοντοσ δϊματοσ ςτο οποίο εν ςυνεχεία αποκακίςταται θ τελικι ςτρϊςθ και οι 

ρφςεισ.  

Θ κερμομόνωςθ καταςκευάηεται εςωτερικά με πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ πάχουσ 8 cm, οι οποίεσ 

αναρτϊνται ςτθ ςφμμικτθ καταςκευι ςε επαφι με τουσ μεταλλικοφσ φορείσ όπου και ςτερεϊνονται με τα 

κατάλλθλα βφςματα. 

 

β) Θ πλάκα κάλυψθσ του παλαιοφ ανελκυςτιρα ςτο δϊμα μονϊνεται με τςιμεντοειδζσ ρθτινοφχο υλικό και 

επικαλφπτεται με πατθτι τςιμεντοκονία θ οποία διαμορφϊνει τισ ρφςεισ. 

 

γ) Στουσ χϊρουσ υγιεινισ.   

Στο Ιςόγειο και ςτον Β’ όροφο  μετά τισ απαραίτθτεσ κακαιρζςεισ και τισ αποξθλϊςεισ (βλ. αντίςτοιχα 

ςχζδια) και πριν από τθν τοποκζτθςθ τθσ κφριασ ςτρϊςθσ δαπζδου των χϊρων υγιεινισ προβλζπεται 

ςτεγάνωςθ τθσ επιφάνειασ με αςφαλτικό βερνίκι ςε δφο ςτρϊςεισ. Θ επάλειψθ ανζρχεται ςτα τοιχϊματα 

ςε φψοσ 20 cm.  

Θ ίδια διαδικαςία προβλζπεται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ και το παραςκευαςτιριο του Γϋ ορόφου. Στο χϊρο 

του οffice κακαριότθτασ θ επάλειψθ ανζρχεται μζχρι το φψοσ τθσ ψευδοροφισ. 
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7. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Εξωτερικοί χρωματιςμοί 

Χρωματιςμοί εκτελοφνται: 

α) Στον υπαίκριο χϊρο  του Γ’ ορόφου, ςτθν υπάρχουςα τοιχοποιία  που περιβάλλει το κλιμακοςτάςιο, με 

υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".  

Ο τοίχοσ τθσ ξθράσ δόμθςθσ ζχει χρϊμα ενςωματωμζνο ςτο ςοβά.  

β) ςτισ εςωτερικζσ παρειζσ των ςτθκαίων του δϊματοσ και ςτθ νζα καταςκευι του φρεατίου του παλαιοφ 

ανελκυςτιρα, υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο 

ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν 

επιχριςμάτων". 

Θα προθγθκεί προετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ 

χρϊματοσ. Το χρϊμα κα είναι επιλογι τθσ Επίβλεψθσ. 

 

Εςωτερικοί χρωματιςμοί επί γυψοςανίδων 

Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων με χρϊμα υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ ι βινυλικισ ι ςτυρενιο-

ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί 

επιφανειϊν επιχριςμάτων". 

Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, εφαρμογι ειδικισ γάηασ ςτισ ςυναρμογζσ των γυψοςανίδων, αςτάρωμα με 

υλικό ζμφραξθσ των πόρων τθσ γυψοςανίδασ (για τθν μείωςθ τθσ απορροφθτικότθτάσ τθσ) και διάςτρωςθ 

δφο ςτρϊςεων χρϊματοσ ακρυλικισ ι βινυλικισ ι ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ. 

Το χρϊμα κα είναι επιλογι τθσ Επίβλεψθσ. 

 

Εςωτερικοί χρωματιςμοί επί τοίχων 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι 

βινυλικισ, ι ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δυο διαςτρϊςεισ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-

02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 

Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα, ςπατουλάριςμα και διάςτρωςθ χρϊματοσ υδατικισ διαςποράσ 

ακρυλικισ, ι βινυλικισ, ι ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο ςτρϊςεισ. 

Το χρϊμα κα είναι επιλογι τθσ Επίβλεψθσ. 

 

Βερνικοχρωματιςμοί ςιδερζνιων επιφανειϊν κατόπιν προετοιμαςίασ 

Αποτελοφνται από:  

 Ρροετοιμαςία και ςπατουλάριςμα  

 Δφο ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ ριπολίνθσ ςυνκετικϊν ρθτινϊν. 

Ρροβλζπονται ςτα ςιδερζνια κουφϊματα και τισ ςιδερζνιεσ κάςςεσ όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ 

κουφωμάτων, κακϊσ και ςτουσ μεταλλικοφσ φορείσ φρεατίου ανελκυςτιρα και ανεμοφράκτθ. 
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8. ΑΝΤΙΣΚΩΙΑΚΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΕΣ  

Το υπόςτρωμα χρωματιςμοφ επιφανειϊν αλουμινίου ι γαλβανιςμζνων ςτοιχείων πρζπει να είναι από 

εποξειδικζσ ρθτίνεσ δφο ςυςτατικϊν ι πολυουρεκανικζσ δφο ςυςτατικϊν ι ειδικό αςτάρι βάςεωσ 

φωςφορικοφ οξζοσ (EtchPrimer), δφο ςυςτατικϊν, ςυμβατζσ με τθν τελικι βαφι, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00. 

Ρροετοιμαςία επιφανειϊν, πρϊτθ ςτρϊςθ, επιμελθμζνο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά τθν πρϊτθ ςτρϊςθ 

και δεφτερθ ςτρϊςθ . 

Ρροβλζπονται ςτουσ ςιδερζνιουσ ςκελετοφσ ςτιριξθσ που κα παραμείνουν αφανείσ πίςω από 

γυψοεπενδφςεισ ι γυψοροφζσ κ.λπ. κακϊσ και ςτουσ μεταλλικοφσ φορείσ φρεατίου ανελκυςτιρα και 

ανεμοφράκτθ. 

Με τον ίδιο τρόπο κα ςυντθρθκεί ο κοχλίασ που ςυνδζει τον Γ’ όροφο με το δϊμα. 

9. ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 Τα εςωτερικά τελειϊματα περιλαμβάνουν τισ καταςκευζσ των δαπζδων, των επιχριςμάτων τοίχων και 

ορόφων, τουσ χρωματιςμοφσ των τοίχων, τισ επενδφςεισ τοίχων (κεραμικά πλακίδια ι γυψόπλακεσ).  

(βλ. Ρίνακεσ Τελειωμάτων Χϊρων) 

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Θ/Μ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΣΤΟ ΦΕΑΤΙΟ ΤΟΥ ΡΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ  

Το φρεάτιο του παλαιοφ ανελκυςτιρα «παταρϊνεται» ςτισ ςτάκμεσ του Ιςογείου, Α’ ορόφου, Βϋ ορόφου 

και Γ’ ορόφου (εξαιρείται ο Θμιόροφοσ) και μετατρζπεται ςε χϊρο Θ/Μ εγκαταςτάςεων και shaft. 

Τo δάπεδο που δθμιουργείται ςτισ ςτάκμεσ αυτζσ  καταςκευάηεται ωσ εξισ: 

Στο μείον 10 cm από το δάπεδο τθσ κάκε ςτάκμθσ ςτερεϊνονται με βλιτρα γωνίεσ L100/200/10 

περιμετρικά του φρεατίου. 

Επί τθσ πατοφρασ των 10 cm των γωνιϊν θλεκτροςυγκολοφνται κοιλοδοκοί SHS 70/4, τοποκετθμζνοι 

κάκετα προσ τθ μεγάλθ διάςταςθ του φρεατίου, 4 τον αρικμό, εκ των οποίων οι δφο ςε επαφι με τισ 

πλευρζσ του φρεατίου  και οι άλλοι 2 ενδιάμεςα ςε αξονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ 54 cm.  

Επί των κοιλοδοκϊν βιδϊνεται με τρυπανόβιδεσ κόντρα πλακζ καλάςςθσ 22 mm και επ’ αυτοφ 

τοποκετείται linoleum. 

Το κόντρα πλακζ διαμορφϊνει το νζο δάπεδο ςε κάκε ςτάκμθ. Αφίςταται όμωσ 25 cm από τθν πίςω παρειά 

του φρεατίου ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα διάκενο (shaft) προκειμζνου να κινοφνται κατακόρυφα τα δίκτυα. 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

11.1 ΑΜΡΑ ΑμεΑ 

Καταςκευάηεται βιομθχανικό δάπεδο επί τθσ υποβάςεωσ - κεμελίωςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Θ εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ κα γίνει ωσ εξισ: 

Ρροετοιμαςία χϊρου, τοποκζτθςθ οδθγϊν, κακάριςμα. 

Αφοφ κακοριςτοφν τα απαιτοφμενα φψθ και οι απαιτοφμενεσ ριςεισ κα γίνει τοποκζτθςθ των μεταλλικϊν 

οδθγϊν και ςτθν ςυνζχεια καταςκευι των οδθγϊν με ειδικι τςιμεντοκονία ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ.  
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Ρριν τθ χφτευςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνει τοποκζτθςθ ςυγκολλθτικοφ πολτοφ που αποτελείται από μίγμα 

ακρυλικοφ γαλακτϊματοσ και τςιμζντου. 

Χφτευςθ του ςκυροδζματοσ και  πθχάριςμα με δονθτικι πιχθ. 

Επιμελθμζνθ ιςοπζδωςθ ςκυροδζματοσ  ςτα προκακοριςμζνα υψόμετρα που ζχουν οριςκεί.  

Επίπαςθ ςκλθρυντικοφ υλικοφ ςε αναλογία 2 kg/m2 και επεξεργαςία με μθχανικοφσ λειαντιρεσ 

(ελικοπτεράκια). 

Ακολοφκωσ κα γίνει επίπαςθ τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ ςκλθρυντικοφ υλικοφ χαλαηιακισ βάςεωσ ςε αναλογία 

1 kg/m2. 

Θα επακολουκιςει λείανςθ με μθχανικοφσ λειαντιρεσ και διαβροχι με ακρυλικι ρθτίνθ ςε αναλογία 

0,1kg/m2. 

Τζλοσ κα γίνει ενςωμάτωςθ του ςκλθρυντικοφ υλικοφ και λείανςθ του δαπζδου με τθ χριςθ μθχανικοφ 

λειαντιρα ι με χριςθ λείασ ςπάτουλασ ςτα ςθμεία που το ελικόπτερο δεν ζχει πρόςβαςθ. 

Θα γίνει κατεργαςία ζτςι ϊςτε να ζχουμε αδρό και όχι λείο αποτζλεςμα για τθν επίτευξθ τθσ 

αντιολιςκθρότθτασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το δάπεδο κα είναι «χτενιςτό ι ςκουπιςτό». Στθ διαδικαςία 

αυτι δεν κα ακολουκιςει ρθτινοφχα επικάλυψθ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν λειάνςεων κα εφαρμοςτεί αντιεξατμιςτικι μεμβράνθ.  

Ρροβλζπεται  ι ενςωμάτωςθ φωτιςτικϊν (βλ. Θ/Μ μελζτθ). 

Ανοξείδωτοσ χειρολθςκιρασ ράμπασ ΑμεΑ 

Θα τοποκετθκοφν δφο ςυνεχείσ χειρολιςκιρεσ και από τισ δφο πλευρζσ τθσ ράμπασ, ςε φψθ 0.90 και 0,70m 

από το δάπεδο, ϊςτε να διευκολφνονται όλοι οι χριςτεσ , κακϊσ και τα παιδιά, τα άτομα μικροφ φψουσ και 

οι χριςτεσ αμαξιδίου. 

Θ μορφι του κα είναι ςτρογγυλισ ι ςτρογγυλεμζνθσ διατομισ, διαμζτρου 4-5cm τουλάχιςτον κατά το 

τμιμα τθσ χριςθσ. 

Οι χειρολιςκιρεσ κα προεξζχουν πάντα 30cm τουλάχιςτον οριηόντια, ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ ράμπασ και 

κα ςυνεχίηονται ςτα πλατφςκαλα. 

Θ αγκφρωςθ του χειρολιςκιρα  κα γίνει ςε κιγκλίδωμα από κατακόρυφουσ ανοξείδωτουσ ορκοςτάτεσ. 

Οριηόντια μπάρα κα τοποκετθκεί, ςε απόςταςθ 10 cm από το δάπεδο. 

Σιμανςθ ράμπασ ΑμεΑ 

Είναι απαραίτθτο, ςτθ ράμπα, να επιςθμανκεί κατάλλθλα, ιδιαίτερα για  χριςτεσ άτομα με προβλιματα 

ςτθν όραςθ: ετςι, ςτθν αρχι, το πζρασ και τα ςθμεία αλλαγισ τθσ διεφκυνςθσ τθσ ράμπασ πρζπει να 

καταςκευάηονται λωρίδεσ επιςιμανςθσ, κάκετεσ ςτον άξονα τθσ κίνθςθσ, πλάτουσ 0,30-0,60 μ, 

διαφορετικισ υφισ και χρϊματοσ από το δάπεδο τθσ ράμπασ. 

11.2 ΜΕΤΑΦΑΣΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  

Ολοκλθρωμζνο ςφνολο μεταφραςτικοφ καλάμου, 2 ατόμων του οποίου θ ςυναρμολόγθςθ γίνεται επί 

τόπου του ζργου, διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ενδεικτικοφ τφπου Silent 9300 τθσ 

Audipack, 2 ατόμων, που περιλαμβάνει: 

 Τθν προμικεια και ςτερζωςθ των τμθμάτων (panels) του προκαταςκευαςμζνου καλάμου ςε 

υφιςτάμενθ βάςθ από μεταλλικό ςκελετό και ξφλινο δάπεδο, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι. 

 Ενςωματωμζνο ςφςτθμα εξαεριςμοφ. 
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 Θχομονωτικό διπλό Υαλοπίνακα (DIN 56924) 

 Ράγκο εργαςίασ 

 Θφρα ειςόδου με κλειδαριά 

 Τθν ςφνδεςθ των υποδοχϊν Θ/Μ εγκαταςτάςεων με τα υφιςτάμενα δίκτυα. 

Ο κάλαμοσ κα είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 4043 για κινθτοφσ καλάμουσ διερμθνείασ. 

11.3 ΕΚΔΟΤΘΙΟ ΕΙΣΙΤΘΙΩΝ – ΡΩΛΘΤΘΙΟ 

Καταςκευι εξοπλιςμοφ πωλθτθρίου - εκδοτθρίου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, που περιλαμβάνει: 

 Ρεριμετρικό πάγκο που καταλαμβάνει τθν περίμετρο του χϊρου, από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 

22 mm με καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ ςτα ςόκορα από ξυλεία  "Δρυόσ", διαςτάςεων ςφμφωνα με 

τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ο πάγκοσ, ςτο ςθμείο τθσ ειςόδου είναι αναδιπλοφμενοσ για τθν είςοδο των 

εργαηομζνων. Ο ςκελετόσ τθσ καταςκευισ είναι μεταλλικόσ και καταςκευάηεται από χαλφβδινεσ 

διατομζσ SHS/40/3. 

 Ερμάρια Δαπζδου από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χλςτ. με καπλαμά "Δρυόσ" και απολιξεισ ςτα 

ςόκορα από ξυλεία  "Δρυόσ", διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 Συρταριζρεσ δαπζδου (2 τεμ) τροχιλατεσ ι ςτακερζσ, διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

καταςκευαςμζνεσ ωσ άνω.  

 αφιζρεσ δαπζδου (2 τεμ), διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, καταςκευαςμζνεσ ωσ άνω.  

 Ανοξείδωτθ επζνδυςθ  1 mm "φάςασ". 

 Βιτρίνεσ διαςτάςεων και μορφισ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Καταςκευι πλάτθσ του κουτιοφ 

προσ τον τοίχο από φορμάικα πάχουσ 8 mm. 

 Οριηόντια (ράφια) και κατακόρυφα ςτακερά χωρίςματα εςωτερικά από πλακαη επενδυμζνα και ςτισ δφο 

επιφάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm), ςυνολικοφ πάχουσ 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο 

από ταινία PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμφανι ςόκορα με ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ.  

 Τοποκζτθςθ χειρολαβϊν (πόμολα) φφλλων και κρυφϊν μεταλλικϊν μεντεςζδων βαρζωσ τφπου, 

ανοξείδωτων και ρυκμιηόμενων. 

 Στιριξθ τθσ καταςκευισ ςε ρυκμιηόμενα ποδαρικά με απόλθξθ από πλαςτικό προφίλ . 

 Κουμπωτι μπάηα φψουσ 125 mm από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 10 mm με ανοξείδωτθ επζνδυςθ 1 mm 

(βλ. ςχζδια Λεπτομερειϊν) 

11.4 ΑΝΕΜΟΦΑΚΤΘΣ 

Στθ βορεινι είςοδο του κτιρίου καταςκευάηεται ανεμοφράκτθσ. 

Ο φζρων οργανιςμόσ του ανεμοφράκτθ καταςκευάηεται από χαλφβδινουσ κοιλοδοκοφσ SHS100/5. 

Για τισ λεπτομζρειεσ τθσ κεμελίωςθσ και τθσ ςτερζωςθσ του φορζα, βλζπε ςτατικι μελζτθ.  

Θ επιςτζγαςθ του ανεμοφράκτθ υλοποιείται με κρφςταλλο SECURIT TRIPLEX πάχουσ 10 mm ποιότθτασ AISI 

316 το οποίο εδράηεται επί του πλαιςίου του φορζα και ςτερεϊνεται με ανοξείδωτουσ ςυνδζςμουσ. 

Ρεριμετρικά ςφραγίηεται με ελαςτομερι βουτυλικι ςφραγιςτικι ταινία, θ οποία ςυμπιζηεται μεταξφ 

κρυςτάλλου και του οριηόντιου εξωτερικοφ πλαιςίου του φορζα. Ο εξωτερικόσ αρμόσ που δθμιουργείται 

περιμετρικά ςφραγίηεται με υλικό διαρκοφσ ελαςτικότθτασ, κατάλλθλο για διαςτολικοφσ αρμοφσ. 
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Ο οριηόντιοσ αρμόσ που δθμιουργείται ςτθν επαφι τθσ επιςτζγαςθσ με το κτίριο προςτατεφεται  με 

μεμβράνθ PVC θ οποία ςτερεϊνεται αντιςτοίχωσ ςτο κτίριο και ςτθν επιςτζγαςθ. 

Στθν οροφι του ανεμοφράκτθ και κάτω από το κρφςταλλο τθσ επιςτζγαςθσ, τοποκετείται πάνελ 

πολυουρεκάνθσ 5 cm για τθ κερμομόνωςθ. 

Ψευδοροφι ανκυγρισ γυψοςανίδασ, εντόσ τθσ οποίασ τοποκετοφνται τα φωτιςτικά ςϊματα, ολοκλθρϊνει 

τθν καταςκευι τθσ οροφισ του ανεμοφράκτθ. 

Οι κατακόρυφοι αρμοί τθσ επαφισ του φορζα του ανεμοφράκτθ με το κτίριο ςφραγίηονται ομοίωσ με 

ελαςτομερι βουτυλικι ςφραγιςτικι ταινία. 

Επίςθσ καταςκευάηονται τα περιμετρικά υαλοςτάςια. 

11.5 ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΑΜΕΑ 

Ανελκυςτιρασ ΑμεΑ. τεςςάρων (4) ςτάςεων τοποκετείται ςτθν δυτικι όψθ του κτιρίου. 

Ο φζρων οργανιςμόσ του ανελκυςτιρα καταςκευάηεται από χαλφβδινουσ δοκοφσ διατομισ HEB 120. 

Για τισ λεπτομζρειεσ τθσ κεμελίωςθσ και τθσ ςτερζωςθσ του φορζα, βλζπε ςτατικι μελζτθ. Στθ ςτερζωςθ 

επί του κτιρίου, παρεμβάλλεται μεταξφ όλων των οριηόντιων και κατακόρυφων ςιδθροδοκϊν του φορζα 

και του φζροντοσ οργανιςμοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα του κτιρίου, ελαςτομερισ βουτιλικι ςφραγιςτικι 

ταινία. 

Θ πλαγιοκάλυψθ – επιςτζγαςθ του ανελκυςτιρα καταςκευάηεται με κρφςταλλο SECURIT TRIPLEX πάχουσ 

10mm ποιότθτασ AISI 316 και ςτερεϊνεται επί του πλαιςίου του φορζα με ανοξείδωτουσ ςυνδζςμουσ. 

Σε ότι αφορά τθν επιςτζγαςθ, περιμετρικά ςφραγίηεται με ελαςτομερι βουτυλικι ςφραγιςτικι ταινία, θ 

οποία ςυμπιζηεται μεταξφ κρυςτάλλου και του οριηόντιου πλαιςίου του φορζα.  

Ο εξωτερικόσ αρμόσ που δθμιουργείται περιμετρικά μεταξφ του οριηόντιου κρυςτάλλου τθσ επιςτζγαςθσ 

και των κατακόρυφων κρυςτάλλων τθσ πλαγιοκάλυψθσ ςφραγίηεται με υλικό διαρκοφσ ελαςτικότθτασ, 

κατάλλθλο για διαςτολικοφσ αρμοφσ. 

Ο οριηόντιοσ αρμόσ που δθμιουργείται ςτθν επαφι τθσ επιςτζγαςθσ με το κτίριο προςτατεφεται  με 

μεμβράνθ PVC θ οποία ςτερεϊνεται αντιςτοίχωσ επί του κτιρίου και ςτθν επιςτζγαςθ. 

Επίςθσ περιλαμβάνονται: 

 Ελαςτομερισ βουτυλικι ταινία, ςφμφωνα με τα ςχζδια, ςτουσ αρμοφσ των κρυςτάλλων. 

 Μεμβράνθ PVC για τθν ςφράγιςθ αρμϊν μεταξφ κρυςτάλλων και κτιρίου. 

 Κορδόνι ςφραγιςτικό, διαρκοφσ ελαςτικότθτασ, κατάλλθλο για διαςτολικοφσ αρμοφσ, ςφμφωνα με τα 

ςχζδια. 

 Με υλικό διαρκοφσ ελαςτικότθτασ, κατάλλθλο για διαςτολικοφσ αρμοφσ ςφραγίηονται και οι 

κατακόρυφοι αρμοί μεταξφ των κρυςτάλλων τθσ πλαγιοκάλυψθσ. 

Θ εδαφόπλακα θ οποία καταςκευάηεται ςτθ βάςθ του φρεατίου του εξωτερικοφ ανελκυςτιρα, όπωσ 

κακορίηεται από τθ ςτατικι μελζτθ, ολοκλθρϊνεται με τθ καταςκευι περιμετρικοφ τοιχείου πλάτουσ 20 cm, 

το οποίο εξζχει του περιβάλλοντοσ χϊρου 15 cm.  

Εδαφόπλακα και περιμετρικό τοιχείο μονϊνονται εςωτερικά με τςιμεντοειδζσ ρθτινοφχο υλικό. 

Το τοιχείο που προεξζχει του περιβάλλοντοσ χϊρου μονϊνεται και επενδφεται με μάρμαρο όπωσ 

προςδιορίηεται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο.  

(Βλζπε καταςκευαςτικά ςχζδια) 
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11.6 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΜΙΟΟΦΟΥ 

Στθ ςτάκμθ του Θμιορόφου «παταρϊνεται» το υπάρχον κενό και δθμιουργείται  ζνασ επιπλζον αναγκαίοσ 

υποςτθρικτικόσ χϊροσ. 

Ο φζρων οργανιςμόσ τθσ επζκταςθσ είναι μεταλλικόσ και προςδιορίηεται πλιρωσ από τθ ςτατικι μελζτθ και 

ποιοτικά και ποςοτικά. 

Στθν μεταλλικι υποδομι, εδράηεται δάπεδο από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22 mm, το οποίο 

ςτερεϊνεται με φρεηάτεσ τρυπανόβιδεσ. Επ’ αυτοφ τοποκετείται linoleum. 

11.7 ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΙΟ 

Το παραςκευαςτιριο του εντευκτθρίου ςτον Γ’ όροφο οργανϊνεται ςφμφωνα με τα ςχζδια αναπτυγμάτων 

και αποτελείται από: 

 Ράγκοσ όπου δεν διαμορφϊνεται από τισ μεταλλικζσ επαγγελματικζσ ςυςκευζσ εξοπλιςμοφ 

(κερμοκάλαμοσ, πλυντιριο πιάτων-ποτθριϊν, ψυγείο ςυντιρθςθσ πάγκου, λάντηα, καταψφκτθσ) 

καταςκευάηεται από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22 mm με απολιξεισ ςτα ςόκορα από ξυλεία 

δρυόσ πάχουσ 5 mm και καλφπτεται από ςκλθρό μάρμαρο 2 cm. 

 Συρταριζρα πάγκου (δαπζδου). 

 Ζνα ερμάριο κλειςτό δίφυλλο δαπζδου με δφο ςυρτάρια. 

 Δυο ραφιζρεσ πάγκου (δαπζδου) . 

 Τρείσ ραφιζρεσ τοίχου.  

 Δυο ερμάρια τοίχου επαγγελματικά διαςτάςεων 200 x 30 x 90 cm, καταςκευαςμζνα εξ’ ολοκλιρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10.  

 

Ράγκοσ –πάςο παραςκευαςτθρίου 

Ράγκοσ bar που περιλαμβάνει χαμθλό πάγκο εργαςίασ και ψθλό πάγκο ςερβιρίςματοσ, αποτελοφμενοσ από 

χαλφβδινο ςκελετό από διατομζσ SHS 40/3  για τθν ςτερζωςθ του χαμθλοφ πάγκου εργαςίασ και του 

πάγκου ςερβιρίςματοσ με πρόβλεψθ για δθμιουργία εςοχϊν υποδοχισ κρυφοφ φωτιςμοφ.  

Ο πάγκοσ ςερβιρίςματοσ καταςκευάηεται από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22 mm με απολιξεισ ςτα 

ςόκορα από ξυλεία "Δρυόσ" πάχουσ 5 mm και καλφπτεται από ςκλθρό μάρμαρο 2 cm. 

Τα μάρμαρα κα κολλθκοφν με ελαςτικι κόλλα ταχείασ ωρίμανςθσ χωρίσ διαλφτεσ, και περιμετρικά ςτα 

ςόκορα κα διαμορφωκεί ςκοτία 4 mm.  

Στθν εςωτερικι πλευρά ο υποκείμενοσ πάγκοσ εργαςίασ και τα πλαϊνά του κα καταςκευαςτοφν από  

πλακάη 18 mm με καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ ςτα ςόκορα από ξυλεία  "Δρυόσ". 

Οι μαρμάρινεσ επιφάνειεσ κα ςτιλβωκοφν. Οι χαλφβδινοι ςκελετοί κα προςτατευκοφν με αντιςκωριακό και 

κα βαφοφν. Οι ξφλινεσ επιφάνειεσ κα βερνικωκοφν με βερνίκι ματ.  

11.8 ΡΟΣΘΘΚΘ ΓϋΟΟΦΟΥ 

Στον όροφο αυτό καταςκευάηεται προςκικθ κατ’ επζκταςθ 49,89 m2.   

Θ επζκταςθ αυτι κα καλφψει μζροσ του ακάλυπτου χϊρου, που ορίηεται περιμετρικά από ελεφκερα 

υποςτυλϊματα και δοκοφσ και με τθν χριςθ κατάλλθλων υλικϊν (μζταλλο και γυαλί), κα λειτουργιςει 
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ςυμπλθρωματικά, ενταςςόμενθ πλιρωσ ςτο υπάρχον κζλυφοσ του κτιρίου, χωρίσ να επιφζρει αλλοιϊςεισ 

ςτθν μορφι και τον χαρακτιρα του. 

Θ κάλυψθ τθσ προςκικθσ καταςκευάηεται από ςφμμικτο φορζα, ςφμφωνα με τθ ςτατικι μελζτθ, 

εδραηόμενθ επί των ελεφκερων δοκϊν και υποςτυλωμάτων αφ’ ενόσ και αφ’ εταίρου επί τθσ πλάκασ, με 

υποκείμενθ δοκό, του υπάρχοντοσ Γ’ ορόφου αφοφ προθγουμζνωσ κακαιρεκεί το υπάρχον ςτθκαίο ςτθν 

περιοχι αυτι και οι επικαλφψεισ τθσ πλάκασ ςε βάκοσ 40εκ. 

12. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Εξωτερικά κουφϊματα αλουμινίου 

Στθν προςκικθ του Γ’ ορόφου θ οποία καλφπτει μζροσ του υπάρχοντοσ ακάλυπτου χϊρου, που ορίηεται 

περιμετρικά από ελεφκερα υποςτυλϊματατα και δοκοφσ, εντάςςονται λειτουργικά εξωτερικά κουφϊματα 

αλουμινίου  με ςτακερά και ανοιγοανακλινόμενα μζρθ, εναρμονιηόμενα πλιρωσ με το υπάρχον κζλυφοσ 

του κτιρίου, χωρίσ να επιφζρουν αλλοιϊςεισ ςτθ μορφι και ςτο χαρακτιρα του. 

Τα κουφϊματα αλουμινίου κα είναι θλεκτροςτατικισ βαφισ, βιομθχανικισ καταςκευισ, προερχόμενα από 

πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγικι διαδικαςία και με δυνατότθτα υποδοχισ διπλοφ 

υαλοπίνακα. 

 Ψευτόκαςςα γαλβανιςμζνθ 

 Υαλοπίνακεσ διπλοί κερμομονωτικοί, διαφανείσ laminated  4+4 mm κενό 12 mm και υαλοπίνακα 6 mm 

για τα παράκυρα, με τον laminated υαλοπίνακα ςτθν εςωτερικι πλευρά. 

 Υαλοπίνακεσ διπλοί κερμομονωτικοί, διαφανείσ laminated 4 + 4 mm κενό 12 mm και υαλοπίνακα 3+3 

για τθν πόρτα ,με τον laminated υαλοπίνακα ςτθν εξωτερικι πλευρά. 

 

Εςωτερικά κουφϊματα αλουμινίου 

Στον εςωτερικό χϊρο του κτιρίου, τοποκετοφνται υαλόπορτεσ αλουμινίου όπωσ περιγράφεται ςτο 

προθγοφμενο άρκρο: 

 ςτον θμιόροφο υαλόπορτα  ανοιγόμενθ με ςτακερά τμιματα από πυράντοχεσ διατομζσ αλουμινίου 

πυραντίςταςθσ 120’, με υαλοπίνακεσ πυράντοχουσ πυραντίςταςθσ 120’ και κατάλλθλο μθχανιςμό 

αυτόματου ανοίγματοσ. 

 ςτθν είςοδο του εκκεςιακοφ χϊρου του Αϋ ορόφου ςτακερό υαλοςτάςιο και υαλόπορτα ανοιγόμενθ με 

υαλοπίνακεσ διαφανείσ laminated  4+4 mm.  

 ςτθν είςοδο του εκκεςιακοφ χϊρου του Βϋ ορόφου υαλόπορτα ανοιγόμενθ με υαλοπίνακεσ διαφανείσ 

laminated  4+4 mm.  

Οι πόρτεσ αυτζσ κα είναι εξοπλιςμζνεσ  

 

Χαλφβδινα κουφϊματα 

Από τα εξωτερικά κουφϊματα αντικακίςτανται όλεσ οι πόρτεσ τθσ Βορεινισ όψεωσ όπου και γίνεται θ 

εγκατάςταςθ του ανεμοφράκτθ. 

Μετά τθν αποξιλωςθ των υπαρχόντων και τθν αντίςτοιχθ προετοιμαςία θ αντικατάςταςθ γίνεται, βάςει 

των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, με κουφϊματα χαλφβδινα και δυνατότθτα υποδοχισ μθ κερμομονωτικοφ 

laminated υαλοπίνακα, με ςτακερά υαλοςτάςια και ςυρόμενεσ υαλόπορτεσ. Εξωτερικά προσ τθν πλευρά 
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του ανεμοφράκτθ τα υαλοςτάςια αυτά κα προςτατεφονται με δφο ηεφγθ από επάλλθλεσ ςυρόμενεσ 

ςιδεριζσ ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ μελζτθσ.  

Οι δφο κεντρικζσ υαλόπορτεσ του ανεμοφράκτθ κα ζχουν μπάρα πανικοφ και καταςκευάηονται από 

υαλοπίνακεσ διπλοφσ κερμομονωτικοφσ, διαφανείσ laminated 4+4 mm, κενό 12 mm και υαλοπίνακα 3+3 

mm. 

Τα ςτακερά υαλοςτάςια του ανεμοφράκτθ όπωσ και θ δυτικι  πόρτα κα καταςκευαςτεί με τον ίδιο τρόπο. 

Ο υαλοπίνακασ laminated 4+4 mm τοποκετείται ςτθν εξωτερικι πλευρά προσ τον χϊρο.  

Στον εςωτερικό χϊρο του κτιρίου ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ ιςογείου, Β’ και Γ’ όροφο τοποκετοφνται πόρτεσ 

πρεςςαριςτζσ ςε χαλφβδινο ςκελετό. Επίςθσ ςε όλα τα shaft Θ/Μ των πλατφςκαλων και ςε όλουσ τουσ  

χϊρουσ των γραφείων του κτιρίου, ςτο παραςκευαςτιριο, και ςτο υαλοςτάςιο του θμιορόφου. 

 

Ρόρτεσ με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά μονόφυλλεσ, ανοιγόμενεσ, με μεταλλικι κάςςα, χωρίσ υαλωτό 

τμιμα, που περιλαμβάνουν: 

 Κάςεσ βιομθχανικισ καταςκευισ, από γαλβανιςμζνθ ςτρατηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm με ςκοτία. 

Στερεϊνονται ςτο ςκελετό GU των γυψοςανίδων ι μζςω ψευτόκαςασ ςε τοίχο οπτολινκοδομισ. 

 Θ ανάρτθςθ κάκε κυρόφυλλου ςτθν κάςα γίνεται με τρεισ ιςχυροφσ γαλβανιςμζνουσ μεντεςζδεσ. 

 Στθν κάςα κα ανοιχτοφν οι απαιτοφμενεσ τρφπεσ για τισ κλειδαριζσ. 

 Τα κυρόφυλλα αποτελοφνται από τα εξισ ςτοιχεία: 

 Σκελετό από λευκι ξυλεία τφπου Σουθδίασ, κακαρισ διατομισ 30x45mm με πλιρωςθ των κενϊν 

του ςκελετοφ με ορυκτοβάμβακα 30mm. 

 Εκατζρωκεν επζνδυςθ πρεςςαριςτι από κόντρα πλακζ πάχουσ 5mm. 

 Ρερικϊρια από πιχεισ οξιάσ. 

 Οι επιφάνειεσ των κόντρα πλακζ επενδφονται με φορμάικα, ςε απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ, ενϊ οι ορατζσ επιφάνειεσ των περικωρίων βερνικϊνονται. 

 Οι χειρολαβζσ και ςυναφι εξαρτιματα κα είναι ανοξείδωτα. 

 Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, ςτερζωςθσ, τοποκζτθςθσ τοφ κουφϊματοσ και όλων των 

ειδϊν κιγκαλερίασ, υλικά και μικρο-υλικά επί τόπου, για πλιρθ λειτουργία, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ και τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ. 

 

Ρόρτα με φφλλο πλιρεσ πρεςςαριςτό μονόφυλλθ, ςυρόμενθ με μεταλλικι κάςα, χωρίσ υαλωτό τμιμα, 

ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, που περιλαμβάνει: 

 

 Κάςα βιομθχανικισ καταςκευισ, από γαλβανιςμζνθ ςτρατηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1,5 mm με ςκοτία. 

Στερεϊνεται ςτο ςκελετό GU των γυψοςανίδων. 

 Θ ανάρτθςθ του κυρόφυλλου ςτθν κάςα γίνεται με ειδικοφσ γαλβανιςμζνουσ οδθγοφσ. 

 Στθν κάςα κα ανοιχτοφν οι απαιτοφμενεσ τρφπεσ για τισ κλειδαριζσ. 

 Το κυρόφυλλο αποτελείται από τα εξισ ςτοιχεία: 

 Σκελετόσ από λευκι ξυλεία τφπου Σουθδίασ, κακαρισ διατομισ 30Χ45mm με πλιρωςθ των κενϊν 

του ςκελετοφ με ορυκτοβάμβακα 30mm 

 Εκατζρωκεν επζνδυςθ πρεςςαριςτι από κόντρα πλακζ πάχουσ 5mm 
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 Ρερικϊρια από πιχεισ οξιάσ. 

 Οι επιφάνειεσ των κόντρα πλακζ επενδφονται με φορμάικα, απόχρωςθσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, 

ενϊ οι ορατζσ επιφάνειεσ των περικωρίων βερνικϊνονται. 

  Οι χειρολαβζσ ΑμεΑ και ςυναφι εξαρτιματα κα είναι ανοξείδωτα. 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, ςτερζωςθσ, τοποκζτθςθσ τοφ κουφϊματοσ και όλων των ειδϊν 

κιγκαλερίασ, υλικά και μικρο-υλικά επί τόπου, για πλιρθ λειτουργία, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, τισ 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ και τισ εντολζσ τισ επίβλεψθσ. 

 

Στον Θμιόροφο οι δφο κφρεσ που ςυνδζουν τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ με το πλατφςκαλο είναι πυράντοχεσ 

με δείκτθ πυραντίςταςθσ 120’. 

Στον Β’όροφο θ κφρα που ςυνδζει τουσ το γραφείο με το Χωλ είναι πυράντοχθ με δείκτθ πυραντίςταςθσ 

120’. 

Στον διαχωριςτικό τοίχο του Γ’ ορόφου, μεταξφ του εντευκτθρίου και του χϊρου  γραφείων 

(πυροδιαμζριςμα) τοποκετείται κφρα που ςυνδζει τουσ δφο χϊρουσ, πυράντοχθ με δείκτθ πυραντίςταςθσ 

120’επίςθσ.  

Βλζπε μελζτθ πυροπροςταςίασ και Ρίνακεσ Τεφχουσ Κουφωμάτων. 

13. ΧΩΟΙ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

Τα εξαρτιματα των Χϊρων Υγιεινισ και του W.C. AμεΑ, περιλαμβάνονται και προδιαγράφονται ςτθν Θ/Μ 

μελζτθ. 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ κα τοποκετθκοφν κακρζπτεσ όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια «Αναπτφγματα 

Υγρϊν Χϊρων».  

Οι κακρζπτεσ κα ζχουν ρανταριςμζνεσ ακμζσ και κα κολλθκοφν ςτισ τοιχοδομζσ κ.λπ. με μαςτίχθ ςιλικόνθσ, 

εκτόσ αν διαφορετικά παρουςιάηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Οι διαςτάςεισ κακορίηονται ςτα 

αναπτφγματα των χϊρων Υγιεινισ. 
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14.  ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

14.1. ΥΔΕΥΣΘ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στόχοσ τθσ εγκατάςταςθσ, είναι θ εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων παροχϊν για τθν αςφαλι, ακόρυβθ και 

απρόςκοπτθ λειτουργία των υδραυλικϊν υποδοχζων που ζχουν εγκαταςτακεί ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ και 

ςτα διάφορα ςθμεία εντόσ και εκτόσ του κτιρίου. 

Τα δίκτυα φδρευςθσ κα καταςκευαςκοφν από χαλκοςωλινεσ, τα όργανα διακοπισ κα είναι ςφαιρικοφ 

τφπου ενϊ για τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ προβλζπονται διακόπτεσ γωνιακοί ι τφπου καμπάνασ. 

Οι λεκάνεσ αποχωρθτθρίου κα είναι με καηανάκι χαμθλισ πίεςθσ. 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ υδροδότθςθ του κτιρίου κα γίνει από το δίκτυο πόλθσ μζςω δφο κεντρικϊν φρεατίων με τουσ 

αντίςτοιχουσ μετρθτζσ και παρεμβολι βαλβίδων αντεπιςτροφισ. Βαλβίδεσ διακοπισ κα υπάρχουν πριν και 

μετά το μετρθτι. Ο ζνασ μετρθτισ τροφοδοτεί όλο το κτιριο και ο δεφτεροσ το εντευκτιριο του Γϋ ορόφου. 

Ο κεντρικόσ αγωγόσ υδροδότθςθσ του κτθρίου από το δίκτυο πόλθσ είναι Φ75mm και αυτόσ του 

εντευκτθρίου του Γϋ ορόφου είναι Φ25mm.  

Ο κεντρικόσ αγωγόσ υδροδότθςθσ του κτθρίου Φ75mm καταλιγει ςε ςυλλζκτθ ο οποίοσ βρίςκεται ςτο 

χϊρο των W.C. του Ιςογείου. Από τον ςυλλζκτθ τροφοδοτοφνται τόςο οι ανάγκεσ του κτθρίου ςε νερό όςο 

και τα δίκτυα των πυροςβεςτικϊν φωλεϊν και των sprinkler. 

Θ όδευςθ του κεντρικοφ εςωτερικοφ δικτφου διανομισ γίνεται γενικά κατακόρυφα και είναι ορατό και 

επιςκζψιμο. Θ διανομι προσ τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ υδραυλικϊν υποδοχζων ςτουσ ορόφουσ γίνεται με 

κατακόρυφεσ ςτιλεσ. Μζςα ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ το δίκτυο κα είναι εντοιχιςμζνο. 

Κάκε κλάδοσ ι βρόγχοσ διαχωρίηεται από το υπόλοιπο δίκτυο με διακόπτεσ τφπου  BALL VALVE  ϊςτε θ 

απομόνωςθ κάποιου τμιματοσ να μθ προδικάηει τθ λειτουργία των υπολοίπων. Μζςα ςτουσ χϊρουσ θ 

ςφνδεςθ των υποδοχζων γίνεται με τισ διαμζτρουσ που κακορίηονται από τον Ρ6 τθσ ΤΟΤΕΕ και τθν 

παρεμβολι διακόπτθ γωνιακοφ ι τφπου καμπάνασ.  

Θ παραγωγι κερμοφ νεροφ χριςθσ γίνεται με δφο κερμοδοχεία, οριηόντιου  τφπου, διπλισ ενζργειασ  100lt 

το κάκε ζνα, που ζχουν εγκαταςτακεί ςτο δϊμα.  Το κάκε κερμοδοχείο ςυνδζεται με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ, 

επίςθσ τοποκετθμζνουσ ςτο δϊμα, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια τθσ Φδρευςθσ. 

Το κάκε κερμοδοχείο με τον αντίςτοιχο θλιακό ςυλλζκτθ αποτελοφν δφο ανεξάρτθτα ςυςτιματα ηεςτοφ 

νεροφ χριςθσ, ζνα για τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ του κτθρίου και ζνα για το κυλικείο και το 

παραςκευαςτιριό του. 

Ρροβλζπονται δίκτυα ανακυκλοφορίασ που επιτυγχάνονται με ιδιαίτερουσ κυκλοφορθτζσ. 

Ππου το δίκτυο κερμοφ οδεφει παράλλθλα με αυτό του κρφου, το πρϊτο κα τοποκετείται  από τθν άνω 

πλευρά και ςε απόςταςθ 2 x DN. Το δίκτυο κερμοφ νεροφ και ανακυκλοφορίασ  κα μονωκεί με μονωτικό 

υλικό κλειςτισ κυτταρικισ δομισ ενδεικτικοφ τφπου armaflex ι άλλου ιςοδφναμου τφπου.  

Ρροβλζπεται θ εκκζνωςθ του δικτφου με τθν τοποκζτθςθ κρουνοφ εκκζνωςθσ ςτον ςυλλζκτθ κακϊσ και 

ςτον πόδα κάκε κατακόρυφθσ ςτιλθσ. 

Ππου οι αγωγοί οδεφουν υπόγεια, κα  εγκιβωτίηονται ςε μπετόν φροντίηοντασ γενικά να μθν ζρχονται ςε 

επαφι με βλαπτικά οικοδομικά υλικά. Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ, πριν τθν τοποκζτθςι τουσ, κα ελζγχονται και 

κα κακαρίηονται. Σωλθνϊςεισ που διαπερνοφν εξωτερικοφσ τοίχουσ του κτιρίου, κα τοποκετθκοφν ςε 
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προςτατευτικό ςωλινα με εςωτερικι διάμετρο κατά 20mm μεγαλφτερθ και το ενδιάμεςο κενό κα 

πλθροφται με ελαςτικό υλικό π.χ. ςιλικόνθ. 

Τζλοσ ςτισ απολιξεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν, ψυχροφ – κερμοφ, κα τοποκετθκοφν αυτόματα 

εξαεριςτικά και κρουνοί εκκζνωςθσ ςτο ςυλλζκτθ ψυχροφ νεροφ. 

Ο αγωγόσ του εξαεριςτικοφ του κερμοφ κα πρζπει να επεκτείνεται κατά 1.5 m πάνω από τον υδραυλικό 

υποδοχζα.  

14.2. ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ - ΟΜΒΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ    

Στόχοσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ ςυλλογι των απορροϊν των διαφόρων υδραυλικϊν υποδοχζων και θ 

διοχζτευςι τουσ  προσ το δίκτυο αποχζτευςθσ πόλεωσ.  

ΡΕΙΓΑΦΘ 

Γενικά θ εγκατάςταςθ αποτελείται από το εςωτερικό οριηόντιο δίκτυο, που παραλαμβάνει τα λφματα - 

ακάκαρτα των υδραυλικϊν υποδοχζων και μζςω των ςυλλεκτιριων αγωγϊν και κατακόρυφων ςτθλϊν τα 

οδθγεί προσ το κεντρικό αγωγό αποχζτευςθσ για να καταλιξουν ςτο κεντρικό φρεάτιο αποχζτευςθσ που 

είναι εφοδιαςμζνο με μθχανοςίφωνα και μίκα. Από αυτό οδθγοφνται ςτο  αποχετευτικό δίκτυο που 

διζρχεται από τθ περιοχι. 

Οι ςυνδζςεισ  με το εςωτερικό δίκτυο γίνονται μζςω φρεατίων ςφνδεςθσ. 

Οι κλίςεισ  ςε όλεσ φυςικά τισ περιπτϊςεισ είναι κατ’ ελάχιςτον 1%. 

Θ αποχζτευςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων γίνεται ωσ εξισ : 

- Νιπτιρασ προσ ςιφϊνι δαπζδου με πλαςτικό ςωλινα DN 40 

- Νεροχφτθσ μζςω ςιφωνιοφ τφπου "βαρελάκι" με πλαςτικό ςωλινα DN 70  

- Σιφϊνι προσ ςτιλθ ι αγωγό με πλαςτικό ςωλινα DN 50 

- Λεκάνθ WC με πλαςτικό ςωλινα DN 100 

- Ουρθτιρια με πλαςτικό ςωλινα DN 70 

Για τθν εφκολθ επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ του δικτφου, όλοι οι αγωγοί κα είναι εφοδιαςμζνοι ςτο 

ελεφκερο άκρο τουσ με ακροςτόμια ι ςωλθνοςτόμια. 

Το δίκτυο αποχζτευςθσ κα καταςκευαςκεί από πλαςτικοφσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ PVC 6 atm. Από το ίδιο 

υλικό κα καταςκευαςκεί και το δίκτυο αεριςμοφ. 

Ρροβλζπεται αεριςμόσ του δικτφου αποχζτευςθσ με προζκταςθ των κατακορφφων ςτθλϊν 1.5m πάνω από 

το δϊμα, χωρίσ αλλαγι των διαμζτρων τουσ ( κφριοσ αεριςμόσ). 

Θ ςυλλογι των βρόχινων νερϊν των δωμάτων ι των ςτεγϊν γίνεται με τθ διαμόρφωςθ καταλλιλων ρφςεων 

προσ τα ειδικά ςιφϊνια ταρατςομόλυβα, και ςυλλζκτεσ για τισ ςτζγεσ. Από αυτά με τισ υδρορροζσ 

οδθγοφνται ςτον περιβάλλοντα χϊρο του κτθρίου με ελεφκερθ απορροι. 

Οι υδρορροζσ κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ  PVC 6 atm, και κα είναι ενςωματωμζνεσ ςτα 

οικοδομικά ςτοιχεία του κτθρίου.  

ΕΙΔΘ ΥΓΙΕΙΝΘΣ  

Τα είδθ υγιεινισ που κα τοποκετθκοφν ςτουσ χϊρουσ όπου προβλζπονται, από τθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ, 

κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

Στα WC προςωπικοφ κα τοποκετθκοφν λεκάνεσ ευρωπαϊκοφ τφπου χαμθλισ πίεςθσ 
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Οι λεκάνεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από λευκι υαλϊδθ πορςελάνθ, Vitreus China, εξαιρετικισ ποιότθτασ 

και γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Οι νιπτιρεσ κα είναι και αυτοί καταςκευαςμζνοι από λευκι υαλϊδθ πορςελάνθ, Vitreus China, εξαιρετικισ 

ποιότθτασ και γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου, όπωσ και οι ςαπωνοκικεσ εταηζρεσ, άγκιςτρα κλπ. 

Ρροβλζπονται δυο άγκιςτρα για κάκε νιπτιρα και ζνα άγκιςτρο για κάκε λεκάνθ WC. 

Οι κακρζπτεσ κα είναι από κρφςταλλο τφπου μπιηουτζ. 

 

14.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΜΑΝΣΘ-ΑΕΙΣΜΟΣ 

14.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εγκαταςτάςεισ για τθν κζρμανςθ – ψφξθ και αεριςμοφ των χϊρων του κτιρίου νοοφνται ότι αρχίηουν από 

τα κεντρικά μθχανιματα αντλιϊν κερμότθτασ VRV που τοποκετοφνται ςτο δϊμα του κτθρίου, και 

περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα διανομισ του ψυκτικοφ μζςου, τισ εςωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ κακϊσ 

και τα δίκτυα αεραγωγϊν μεταφοράσ και των ςυςκευϊν απόρριψθσ του αζρα. 

Στθν εγκατάςταςθ περιλαμβάνονται και όλοι οι αυτοματιςμοί ελζγχου και ρφκμιςθσ που απαιτοφνται για 

τθν απρόςκοπτθ  και ομαλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Για το κτίριο προβλζπεται κλιματιςμόσ όλων των χϊρων του κτθρίου πλθν τθσ αποκικθσ του θμιϊροφου. 

Για τον αεριςμό των χϊρων κα εγκαταςτακοφν μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ.  

 

14.3.3 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

14.3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το ςφςτθμα ψφξθσ – κζρμανςθσ του κτιρίου είναι κεντρικό ςφςτθμα παραγωγισ και κεντρικισ διανομισ 

κερμοφ-ψυχροφ νεροφ με τθ βοικεια αντλιϊν κερμότθτασ. 

Το ςφςτθμα αποτελείται από  εξωτερικζσ μονάδεσ αντλιϊν κερμότθτασ VRV, τοποκετθμζνεσ ςτο  δϊμα του 

κτθρίου. Οι  εξωτερικζσ μονάδεσ εγκακίςτανται ςε μεταλλικι βάςθ φψουσ 15 εκ. με κατάλλθλα 

αντικραδαςμικά παρεμβφςματα. Θ βάςθ κα ζχει πλιρθ προςταςία από ςκουριά  

Οι  εξωτερικζσ μονάδεσ τροφοδοτοφν τισ εςωτερικζσ τερματικζσ μονάδεσ τοποκετθμζνεσ ςτθ ψευδοροφι 

των χϊρων του κτθρίου. Οι εςωτερικζσ μονάδεσ είναι τφπου ψευδοροφισ και μζςω εφκαμπτων αεραγωγϊν 

και ςτομίων ψευδοροφισ προςάγουν και απάγουν τον αζρα των χϊρων.  

Για τον εξαεριςμό και τθ προςαγωγι νωποφ αζρα ςτουσ χϊρουσ, κα εγκαταςτακοφν επίςθσ ςτθ 

ψευδοροφι, μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM, με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Οι εγκαταςτάςεισ για τθν κζρμανςθ – ψφξθ και αεριςμό των χϊρων του κτιρίου, εκτόσ από αντλίεσ 

κερμότθτασ, τισ εςωτερικζσ μονάδεσ, τισ μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM, περιλαμβάνουν και όλα τα δίκτυα 

διανομισ του ψυκτικοφ μζςου, κακϊσ και τα δίκτυα αεραγωγϊν μεταφοράσ και των ςυςκευϊν απόρριψθσ 

του αζρα. 

 

14.3.3.2 ΚΕΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Οι ανάγκεσ του κτιρίου ςε ψφξθ και κζρμανςθ κα καλυφκοφν από αερόψυκτεσ αντλίεσ κερμότθτασ οι 

οποίεσ κα τοποκετθκοφν ςτο δϊμα του κτθρίου.  
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Συγκεκριμζνα εγκακίςτανται πζντε αντλίεσ κερμότθτασ: 

- Σφςτθμα 1: Αντλία κερμότθτασ QΨ =39.2 ΚW, QΘ =44.1 ΚW, (ενδ. τφπου LG ARUM140LTE5) που 

εξυπθρετεί το Ιςόγειο και τον Θμιϊροφο. 

- Σφςτθμα 2: Αντλία κερμότθτασ QΨ =22.4 ΚW, QΘ =25.2 ΚW, (ενδ. τφπου LG ARUM80LTE5) που 

εξυπθρετεί τον Αϋ όροφο. 

- Σφςτθμα 3: Αντλία κερμότθτασ QΨ =22.4 ΚW, QΘ =25.2 ΚW, (ενδ. τφπου LG ARUΜ80LTΕ5) που 

εξυπθρετεί τον Βϋ όροφο. 

- Σφςτθμα 4: Αντλία κερμότθτασ QΨ =14.1 ΚW, QΘ =16.7 ΚW, (ενδ. τφπου LG UM48/UU49W) που 

εξυπθρετεί το κυλικείο του Γϋ ορόφου. 

- Σφςτθμα 5: Αντλία κερμότθτασ QΨ =8.8 ΚW, QΘ =10.1 ΚW, (ενδ. τφπου LG MU5M30) που 

εξυπθρετεί τα γραφεία  του Γϋ ορόφου. 

Οι αντλίεσ κερμότθτασ τροφοδοτοφν τισ εςωτερικζσ μονάδεσ VRV με μονωμζνεσ ψυκτικζσ χαλκοςωλινεσ.  

 

14.3.3.2 ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Θ ψφξθ και Θ κζρμανςθ όλων των χϊρων κα γίνεται με εςωτερικζσ μονάδεσ VRV τφπου ψευδοροφισ 

κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με αεραγωγοφσ. Οι μονάδεσ μζςω των αεραγωγϊν και ςτομίων αζρα, ψφχουν και 

κερμαίνουν τουσ χϊρουσ. 

Για τον αεριςμό των χϊρων και τθ ειςαγωγι νωποφ αζρα ςτου χϊρουσ, κα εγκαταςτακοφν μονάδεσ 

αεριςμοφ τφπου VAM. 

Τόςο οι εςωτερικζσ μονάδεσ VRV όςο και οι μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM κα εγκακίςτανται μζςα ςτισ 

ψευδοροφζσ και κα ςτθρίηονται με ντίηεσ από τθν πλάκα τθσ οροφισ. 

Στο κάκε χϊρο κα τοποκετθκεί επίτοιχο ενςφρματο χειριςτιριο για τθν κάκε μονάδα VRV και VAM που 

εξυπθρετεί τον αντίςτοιχο χϊρο. 

Θ διανομι του αζρα κα γίνεται μζςω δικτφου αεραγωγϊν και ςτομίων τοίχου ι ψευδοροφισ. Οι αεραγωγοί 

κα καταςκευαςκοφν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα και  κα μονωκοφν με πλάκεσ μονωτικοφ υλικοφ τφπου 

FRELEN ι άλλου μονωτικοφ ιςοδφναμθσ ποιότθτασ, πάχουσ 10 χιλιοςτϊν όςοι διζρχονται από 

κλιματιηόμενουσ χϊρουσ και 15 χιλιοςτϊν όςοι διζρχονται από ανοικτοφσ, μθ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ.  

Οι μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM, είναι κατάλλθλθ για ςφνδεςθ με αεραγωγοφσ, για τθν προςαγωγι 

προκλιματιςμζνου νωποφ αζρα ςτο χϊρο και ςυγχρόνωσ για τθν απόρριψθ "βρϊμικου" αζρα ςτο 

περιβάλλον. 

Τα δφο ρεφματα αζρα διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ ςτο ςτοιχείο του εναλλάκτθ διαςταυροφμενθσ ροισ 

(cross flow heat exchange element) καταςκευαςμζνο από ειδικά κατεργαςμζνο χαρτί, όπου κερμότθτα 

αλλά και υγραςία μεταφζρεται από το κερμότερο προσ το ψυχρότερο ρεφμα. 

Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα το καλοκαίρι, τθ μείωςθ όχι μόνο του αιςκθτοφ αλλά και του λανκάνοντοσ 

φορτίου του προςαγόμενου ςτο χϊρο νωποφ αζρα, αφοφ μζροσ τθσ υγραςίασ του μεταφζρεται ςτο 

εξερχόμενο ρεφμα απόρριψθσ. 

Αντίκετα το χειμϊνα, θ ςυγκράτθςθ από το ειςερχόμενο ρεφμα νωποφ αζρα μζρουσ τθσ υγραςίασ του 

ρεφματοσ απόρριψθσ, ςυντελεί κετικά ςτθν άμβλυνςθ του προβλιματοσ ξιρανςθσ του αζρα του χϊρου 

που προκαλείται από τθ κζρμανςθ. 

Θα εγκαταςτακοφν ανεξάρτθτεσ μονάδεσ αεριςμοφ τφπου VAM για κάκε ανεξάρτθτο χϊρο του κτθρίου. 
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14.3.4 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

14.3.4.2  Μονϊςεισ ςωλθνϊςεων 

Πλο το δίκτυο κα μονωκεί με μονωτικό υλικό από αφρϊδεσ πολυαικυλζνιο δικτυωμζνο με κλειςτζσ 

κυψζλεσ, τφπου Armaflex ι άλλου μονωτικοφ ιςοδφναμθσ ποςότθτασ. Τα τμιματα  του δικτφου που 

οδεφουν ςε κλειςτοφσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ κα ζχουν πάχοσ, για διάμετρο αγωγοφ μζχρι 1'', 10 

χιλιοςτϊν. Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ το πάχοσ κα είναι 15 χιλιοςτά. Σε ανοιχτοφσ χϊρουσ, π.χ. δϊμα, τα 

αντίςτοιχα πάχθ κα είναι 13 και 20 χιλιοςτά. 

14.3.4.3  Μονϊςεισ αεραγωγϊν 

Οι αεραγωγοί κα καταςκευαςκοφν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα και  κα μονωκοφν με πλάκεσ μονωτικοφ 

υλικοφ τφπου FRELEN ι άλλου μονωτικοφ ιςοδφναμθσ ποιότθτασ, πάχουσ 10 χιλιοςτϊν.  

 

14.4. ΙΣΧΥΑ ΕΥΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ  περιλαμβάνουν τισ παρακάτω εγκαταςτάςεισ: 

1. Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ  

2. Εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ  

3. Εγκατάςταςθ πινάκων  

4. Εξωτερικόσ φωτιςμόσ  

5. Γειϊςεισ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ των παραπάνω εγκαταςτάςεων λαμβάνονται υπ όψιν οι παρακάτω 

κανονιςμοί όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

-Ελλθνικοί κανονιςμοί " Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων "ΦΕΚ59β/11-4-1955. 

- Οι οδθγίεσ τθσ ΔΕΘ  

-Οι γερμανικοί κανονιςμοί VDE (για κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ  Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ ). 

 

14.4.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Στάκμεσ  φωτιςμοφ  

Για όλουσ τουσ χϊρουσ του Μουςείου προκειμζνου να επιλεγεί ο τφποσ και ο αρικμόσ των φωτιςτικϊν 

ςωμάτων, προθγικθκε φωτοτεχνικι  μελζτθ. Ωσ ελάχιςτεσ εντάςεισ φωτιςμοφ ελιφκθςαν οι ακόλουκεσ : 

- Αίκουςα πολ. χριςεων                             300  Lux 

- Αίκουςεσ εκκζςεων                             200  Lux 

- Γραφεία     500 Lux    

- Ραραςκευαςτιριο                                     500 Lux   

- Χϊροσ εντευκτθρίου    200  Lux 

- Αποκικεσ, WC     200  Lux 

 



Σελίδα | 24  

 

Τφποι φωτιςτικϊν 

 Στουσ τουσ χϊρουσ των γραφείων, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα ψευδοροφισ με κάλυμμα 

μικρό-πριςματικό, με λυχνία LED 36W, 4000K, 110°, UGR<19, διαςτάςεων 1195 x 295 x 10,5 (mm), με 

λειτουργία ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K ON/OF. 

 Στθν  Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων, ςτο ιςόγειο, κα εγκαταςτακοφν  φωτιςτικά ςϊματα με κάλυμμα 

μικρό-πριςματικό, με κατάλλθλα ρυκμιηόμενα ςτθρίγματα οροφισ, με λυχνία LED 36W, 4000K, 110°, 

UGR<19, διαςτάςεων 1195 x 295 x 10,5 (mm), ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, LPX 

M312/4K/3 DALI DIMMING.  

 Στισ  Αίκουςεσ Εκκζςεων του Αϋ και Βϋ ορόφου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα χωνευτά ςτθν 

ψευδοροφι, LED 24W, 4000K, 80°, 2400lm, κυκλικισ διατομισ Φ220mm και φψουσ 97mm, με 

λειτουργία DIMMING (DALI DIM), ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3. 

 Στο εντευκτιριο του Γϋ ορόφου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα χωνευτά ςτθν ψευδοροφι, LED 

33W, 4000K, 80°, 3300lm, κυκλικισ διατομισ Φ220mm και φψουσ 97mm, λειτουργίασ ON/OFF, 

ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. 

 Στα W.C.  των ορόφων, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα χωνευτά ςτθν ψευδοροφι με γυάλινο 

κάλυμμα, LED 1x18W, 3000K, 120°, 1600lm, κυκλικισ διατομισ Φ230mm και φψουσ 28mm, λειτουργίασ 

ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ PAN SAILOR, INC50051.  

 Στα κλιμακοςτάςια κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα οροφισ, LED 1x36W, κυκλικισ διατομισ 

4000K, 110°, 3791lm, Φ400mm και φψουσ 48mm, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, 

PLDR40. 

Διακόπτεσ  φωτιςμοφ  

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ ο φωτιςμόσ κα ελζγχεται από τοπικοφσ διακόπτεσ ενϊ ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ κα 

ελζγχεται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. Στουσ υγροφσ χϊρουσ οι διακόπτεσ κα είναι ςτεγανοί. 

Οι διακόπτεσ φωτιςμοφ τθσ αίκουςασ του ιςογείου, των εκκεςιακϊν χϊρων των ορόφων και του 

εντευκτθρίου κα είναι dimmer. 

Σε χϊρουσ των γραφείων ο διακόπτθσ φωτιςμοφ  κα είναι  διπλόσ.  

Γραμμζσ φωτιςμοφ  

Θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ τθσ αίκουςασ ιςογείου και θμιϊροφου κα είναι εξολοκλιρου εντοιχιςμζνθ τόςο 

ςτα οριηόντια όςο και ςτα κατακόρυφα τμιματά τθσ μζςα ςε πλαςτικοφσ θλεκτρολογικοφσ ςωλινεσ 

ελαφροφ ι μεςαίου τφπου ανάλογα με το αν είναι εγκατεςτθμζνο ςτο επίχριςμα ι ςτο ςκυρόδεμα 

αντίςτοιχα.  

Θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ των υπολοίπων ορόφων, όςον αφορά τισ οριηόντιεσ οδεφςεισ κα είναι ορατι ςε 

ςχάρεσ πάνω από τισ ψευδοροφζσ, τα δε κατακόρυφα τμιματα κα οδεφουν μζςα ςε πλαςτικοφσ 

θλεκτρολογικοφσ ςωλινεσ ελαφροφ ι μεςαίου τφπου ανάλογα με το αν είναι εγκατεςτθμζνο ςτο επίχριςμα 

ι ςτο ςκυρόδεμα αντίςτοιχα. Οι ςχάρεσ κα είναι διμερείσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ. Οι αγωγοί είναι  τφπου ΝΥΜ 3x1.5mm2.  

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων φωτιςμοφ κα είναι διαμζτρου Φ13.5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ 

όδευςθσ περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το 

πλικοσ τουσ, ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα είναι ανεξάρτθτεσ από τισ γραμμζσ ρευματοδοτϊν - κίνθςθσ. 
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14.4.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

14.4.2.1 Εγκατάςταςθ ειδικοφ φωτιςμοφ αίκουςασ ιςογείου  

Στθν αίκουςα του ιςογείου κα εγκαταςτακεί ειδικόσ φωτιςμόσ. Ο ειδικόσ φωτιςμόσ κα περιλαμβάνει 

ροθφόρουσ ράβδουσ 230V, 3 φάςεων, ανθρτθμζνουσ από τθν οροφι τθσ αίκουςασ, ενδεικτικοφ τφπου 

NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), με κατάλλθλα ςτθρίγματα, με 31 φωτιςτικά ςϊματα SPOT 16W,  3000K-

4000K,  15°, 35°, 60°,  CRI97 με δυνατότθτα DALI DIM, ενδεικτικοφ τφπου R39  ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ NOBILED, 

μεταςχθματιςτζσ 230/12V και γραμμζσ φωτιςμοφ από τον πίνακα του ιςογείου. Ο ακριβισ τφποσ των 

φωτιςτικϊν και θ κζςθ τουσ κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου. 

 

14.4.2.2 Εγκατάςταςθ ειδικοφ φωτιςμοφ εκκεςιακϊν χϊρων Α & Β ορόφου  

Στθν αίκουςα Κοββατηι του θμιϊροφου κα εγκαταςτακεί ειδικόσ φωτιςμόσ. Ο ειδικόσ φωτιςμόσ κα 

περιλαμβάνει ροθφόρουσ ράβδουσ 230V, 3 φάςεων, ανθρτθμζνουσ από τθν οροφι τθσ αίκουςασ, 

ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), με κατάλλθλα ςτθρίγματα, με 14 φωτιςτικά ςϊματα 

SPOT 16W,  3000K-4000K,  15°, 35°, 60°,  CRI97 με δυνατότθτα DALI DIM, ενδεικτικοφ τφπου R39  ΤΘΣ 

ΕΤΑΙΕΙΑΣ NOBILED, μεταςχθματιςτζσ 230/12V και γραμμζσ φωτιςμοφ από τον πίνακα του θμιϊροφου. Ο 

ακριβισ τφποσ των φωτιςτικϊν και θ κζςθ τουσ κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ του ζργου. 

 

14.4.2.3 Εγκατάςταςθ ειδικοφ φωτιςμοφ αίκουςασ θμιωρόφου 

Στισ αίκουςεσ εκκεςιακϊν χϊρων του Α και Β ορόφου, κα εγκαταςτακεί ειδικόσ φωτιςμόσ. Ο ειδικόσ 

φωτιςμόσ κα περιλαμβάνει ροθφόρουσ ράβδουσ 230V, 3 φάςεων, κατάλλθλουσ για τοποκζτθςθ ςτθν 

ψευδοροφι των χϊρων, ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), με κατάλλθλα ςτθρίγματα. 

Στθν εγκατάςταςθ δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργολαβία τα φωτιςτικά ςϊματα των οποίων ο 

ακριβισ τφποσ, αρικμόσ και θ κζςθ τουσ κα υποδειχκεί από τθν μουςειογραφικι μελζτθ. 

Για τον ειδικό φωτιςμό του Α & Β ορόφου, ςτθν παροφςα εργολαβία περιλαμβάνονται μεταςχθματιςτζσ 

220/12V ςε κζςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια, κακϊσ και τα καλϊδια τροφοδοςίασ τουσ, οι οποίοι κα 

εξυπθρετιςουν το φωτιςμό των προκθκϊν που κα κακοριςτοφν ςτο μζλλον από τθ μουςειογραφικι 

μελζτθ. 

 

14.4.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Στο κτίριο κα εγκαταςτακεί εξωτερικόσ φωτιςμόσ. 

Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ περιλαμβάνει τον φωτιςμό τθσ κφριασ και δευτερεφουςασ ειςόδου με φωτιςτικά 

ςϊματα ψευδοροφισ τφπου DOWNLIGHT, κυκλικισ διατομισ Φ83,  LED 10W,  3000k + MY37 POWER 

SUPPLY, ενδεικτικοφ τφπου: LASER FIXED ROUND P345 τθσ εταιρείασ iGUZZINI. 

Για τον φωτιςμό ανάδειξθσ των όψεων του κτιρίου τοποκετοφνται: 

-  ςτο ιςόγειο, περιμετρικά του κτιρίου και ςε απόςταςθ 5-7m προβολείσ νυχτερινοφ φωτιςμοφ 

ανάδειξθσ, 135W LED, 3000°K, IP66, διαςτάςεων 525 x 505 x 122 (mm), ενδεικτικοφ τφπου τθσ 

εταιρείασ CLUCE, Antares. Οι προβολείσ κα εδράηονται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα μζςω κατάλλθλων 

μπουλονιϊν και κα φζρουν ανοξείδωτο προςτατευτικό πλζγμα. Τα καλϊδια τροφοδοςίασ τουσ κα 

είναι EIVV 3x4mm2 και οδεφουν ςε υπόγειουσ ςωλινεσ PE Φ70, 6At. 
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-  φωτιςτικά ςϊματα εγκατεςτθμζνα ςτα παράκυρα του κτθρίου, από τθν εξωτερικι πλευρά τουσ, 

3.9W 88lm, 3000K CRI 80, IP66, κυκλικισ διατομισ Φ110mm και φψουσ 89mm, ενδεικτικοφ τφπου: 

τθσ εταιρείασ IGUZZINI, BU22. 

Ο ζλεγχοσ του εξωτερικοφ νυκτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ μζςω καλωδιϊςεων που περιλαμβάνονται ςτθν 

εγκατάςταςθ, κα γίνεται από το ιςόγειο είτε μζςω χειροκίνθτων διακοπτϊν είτε μζςω χρονοδιακόπτθ. 

 

14.4.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΘΣΘΣ  

Σε κάκε χϊρο των κτιρίων ζχει εγκαταςτακεί ικανόσ αρικμόσ ρευματοδοτϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

του χϊρου.  

Πλοι οι ρευματοδότεσ είναι ΣΟΥΚΟ 16Α. 

Για τον χϊρο του παραςκευαςτθρίου του εντευκτθρίου τθσ προβλζπονται παροχζσ  για όλεσ τισ πικανζσ 

ςυςκευζσ από ξεχωριςτό πίνακα για τον ςτουσ χϊρο αυτό.  

Τζλοσ για τα μθχανιματα κλιματιςμοφ όπωσ οι εςωτερικζσ μονάδεσ VRV και τισ μονάδεσ αεριςμοφ τφπου 

VAM προβλζπεται αυτά να τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ορόφων ενϊ για τισ αντλίεσ 

κερμότθτασ που τοποκετοφνται ςτο δϊμα, προβλζπεται ιδιαίτεροσ πίνακασ τροφοδοςίασ τουσ, ο ΘΡ-

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.  Οι  ανεμιςτιρεσ των δικτφων εξαεριςμοφ τροφοδοτοφνται επίςθσ από τουσ πλθςιζςτερουσ 

θλεκτρικοφσ πίνακεσ των ορόφων. 

-Γραμμζσ ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ  

Πλθ θ εγκατάςταςθ των ρευματοδοτϊν κα είναι με καλϊδια τφπου H05VV 3x2.5 mm2 και κα είναι 

ανεξάρτθτθ από αυτιν του φωτιςμοφ. 

Θ εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν - κίνθςθσ τθσ αίκουςασ ιςογείου και θμιϊροφου κα είναι εντοιχιςμζνθ τόςο 

ςτα οριηόντια όςο και ςτα κατακόρυφα τμιματά τθσ μζςα ςε πλαςτικοφσ θλεκτρολογικοφσ ςωλινεσ 

ελαφροφ ι μεςαίου τφπου ανάλογα με το αν είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο επίχριςμα ι ςτο ςκυρόδεμα 

αντίςτοιχα.  

Θ εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν - κίνθςθσ των υπολοίπων ορόφων, όςον αφορά τισ οριηόντιεσ οδεφςεισ κα 

είναι ορατι ςε ςχάρεσ πάνω από τισ ψευδοροφζσ, τα δε κατακόρυφα τμιματα κα οδεφουν μζςα ςε 

πλαςτικοφσ θλεκτρολογικοφσ ςωλινεσ ελαφροφ ι μεςαίου τφπου ανάλογα με το αν είναι εγκατεςτθμζνο 

ςτο επίχριςμα ι ςτο ςκυρόδεμα αντίςτοιχα. Οι ςχάρεσ κα είναι διμερείσ ςυνολικοφ πλάτουσ 20εκ., ςε ζνα 

μζροσ των οποίων κα οδεφουν τα καλϊδια των ιςχυρϊν ρευμάτων και ςτο άλλο αυτά των αςκενϊν 

ρευμάτων. Οι αγωγοί είναι  τφπου ΝΥΜ 3x2.5mm2 για τουσ ρευματοδότεσ. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων ρευματοδοτϊν κα είναι διαμζτρου Φ16mm και ςε περίπτωςθ 

κοινισ όδευςθσ περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με 

το πλικοσ τουσ, ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

Στουσ χϊρουσ των W.C. και του παραςκευαςτθρίου οι εντοιχιςμζνεσ οδεφςεισ κα γίνονται ςε πλαςτικοφσ 

ςωλινεσ βαρζωσ τφπου.  

Ειδικότερα ςτθν αίκουςα του Ιςογείου κα εγκαταςτακεί επίτοιχο πλαςτικό διμερζσ κανάλι ςε απόςταςθ 

40εκ από το δάπεδο. Στο ζνα τμιμα του καναλιοφ κα οδεφουν οι αγωγοί των ιςχυρϊν ρευμάτων και ςτο 

άλλο αυτοί των αςκενϊν ρευμάτων. Οι λιψεισ τόςο των ιςχυρϊν (ρευματοδότεσ) όςο και των αςκενϊν 

ρευμάτων κα είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ πάνω ςτο πλαςτικό κανάλι. 

Στο δϊμα, θ όδευςθ των καλωδίων κίνθςθσ κα γίνεται μζςα ςε γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ με ραφι, 

διαμζτρου 2’’. 
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Οι κατακόρυφεσ οδεφςεισ των θλεκτρικϊν γραμμϊν από το γενικό πίνακα προσ τουσ υποπίνακεσ των 

ορόφων κα γίνεται μζςα ςε εφκαμπτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ PE Φ70, 6Atm. 

 

14.4.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ 

Θ εγκατάςταςθ του κτιρίου αρχίηει από το χϊρο ΘΜ ςτο Ιςόγειο, όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ (Γ.Ρ.Χ.Τ.) του κτιρίου. Ο Γ.Ρ.Χ.Τ. κα είναι τφπου πεδίου και κα φζρει 

βολτόμετρο, αμπερόμετρα, ενδεικτικζσ λυχνίεσ κ.λ.π. 

Το Αναψυκτιριο κα τροφοδοτθκεί με ανεξάρτθτο μετρθτι ΔΕΘ και ο γενικόσ πίνακάσ του είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ςτο Γ’ όροφο. 

Σε χϊρο του Ιςογείου είναι εγκατεςτθμζνοι και οι δφο μετρθτζσ τθσ ΔΕΘ (παροχι Νο6 για το Μουςείο και 

παροχι Νο2 για το Αναψυκτιριο), κακϊσ επίςθσ και ανεξάρτθτο πεδίο πυκνωτϊν διόρκωςθσ ςυνφ. 

Αυτό, αποτελείται από αυτόματθ ςυςτοιχία πυκνωτικϊν μονάδων ιςχφοσ 20KVAR. 

Ππωσ προζκυψε από τουσ υπολογιςμοφσ το παροχικό καλϊδιο του Γ.Ρ.Χ.Τ. του Μουςείου είναι 3XE1VV 

150+70mm² και ο γενικόσ διακόπτθσ αυτόματοσ με ρυκμιηόμενα κερμικά και μαγνθτικά, 250Α με ζνταςθ ςε 

ςυμμετρικό τριφαςικό βραχυκφκλωμα 36ΚΑ.  

Ο πίνακασ του Αναψυκτθρίου ΘΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΘΙΟΥ ζχει παροχικό καλϊδιο E1VV 5x10mm². 

Από τον Γ.Ρ.Χ.Τ. ξεκινοφν οι αναχωριςεισ για τουσ υποπίνακεσ του  κτιρίου. 

Πλοι οι υποπίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου SΤΑΒ μεταλλικοί (1.5mm) κατάλλθλοι για χωνευτι 

εγκατάςταςθ, τριφαςικοί. 

Ο κάκε όροφοσ του κτιρίου κα ζχει ζνα υποπίνακα (ΘΡ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΘΡ-ΘΜΙΟΟΦΟΥ,  

ΘΡ-ΑϋΟΟΦΟΥ, ΘΡ-ΒϋΟΟΦΟΥ ΘΡ-ΓϋΟΟΦΟΥ). Οι υποπίνακεσ των ορόφων κα διακζτουν ρελαί διαρροισ. 

Ακόμα ςτον Γϋ όροφο κα εγκαταςτακεί ο πίνακασ του ανελκυςτιρα (ΘΡ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ), καταςκευαςμζνοσ 

εργοςταςιακά και κα περιλαμβάνει τόςο τα κυκλϊματα ιςχφοσ όςο και των αυτοματιςμϊν. 

Τζλοσ ςτο δϊμα του κτθρίου κα εγκαταςτακεί μεταλλικόσ πίνακασ ςτεγανόσ για τθ τροφοδοςία των 

αντλιϊν κερμότθτασ του κλιματιςμοφ (ΘΡ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

Πλεσ οι τροφοδοτιςεισ των πινάκων του κτιρίου κα είναι με καλϊδια τφπου E1VV κατάλλθλθσ διατομισ 

όπωσ αυτι ζχει προκφψει από τουσ ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ και φαίνεται τόςο ςτο τεφχοσ των 

υπολογιςμϊν όςο και ςτο τεφχοσ των μονογραμμικϊν των θλεκτρικϊν πινάκων. 

 

14.4.6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ  

Πλεσ οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κινιςεωσ ι φωτιςμοφ κα φζρουν ξεχωριςτό αγωγό γειϊςεωσ που κα καταλιγει 

ςτο ηυγό γειϊςεωσ του αντίςτοιχου υποπίνακα. Ο ηυγόσ γειϊςεωσ  κα ςυνδζεται αγϊγιμα με όλα τα 

μεταλλικά μζρθ του  υποπίνακα και των οργάνων, με τα οποία κα αποτελεί ζνα ςϊμα.  

Οι ηυγοί γειϊςεωσ των υποπινάκων κα ςυνδζονται μζςω των αγωγϊν γειϊςεωσ τθσ γραμμισ 

τροφοδοτιςεωσ τουσ με το ηυγό γειϊςεωσ του γενικοφ πίνακα (Γ.Ρ.Χ.Τ.), ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα 

γειϊνεται ςε τρίγωνο γείωςθσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο του κτθρίου. Ο αγωγόσ γείωςθσ κα είναι χάλκινοσ 

διατομισ 70 mm. 

Το τρίγωνο γείωςθσ κα είναι ιςόπλευρο μικουσ πλευρά 3m. Στισ κορυφζσ του τριγϊνου εγκακίςτανται 

θλεκτρόδια χαλφβδινα, θλεκτρολυτικά επιχαλκωμζνα, μικουσ 3m και διατομισ 17mm. Τα θλεκτρόδια 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με χάλκινο αγωγό ίδιασ διατομισ με αυτόν τθσ γείωςθσ. 
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Στισ κορυφζσ του τριγϊνου κα καταςκευαςτοφν φρεάτια επίςκεψθσ 30x30cm, με διπλό χυτοςιδθρό 

κάλυμμα. 

Ανεξάρτθτο τρίγωνο γείωςθσ προβλζπεται για τον ΘΡ—ΑΝΑΨΥΚΤΘΙΟΥ , όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια των 

αςκενϊν ρευμάτων 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ αντίςταςθ γείωςθσ κα μετρθκεί μζςω καταλλιλου οργάνου και κα πρζπει 

να είναι μικρότερθ του 1ΩΜ. Σε αντίκεςθ περίπτωςθ κα προςτεκοφν επιπλζον τρίγωνα γείωςθσ, θ χάλκινεσ 

πλάκεσ γείωςθσ. 

 

14.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΑ   

Οι εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων περιλαμβάνουν τισ παρακάτω εγκαταςτάςεισ : 

14.5.1. Εγκατάςταςθ τθλεφϊνων-data.  

14.5.2. Εγκατάςταςθ τθλεόραςθσ. 

14.5.3. Εγκατάςταςθ αςφαλείασ. 

14.5.4. Εγκατάςταςθ κλειςτοφ κυκλϊματοσ CCTV. 

14.5.5. Εγκατάςταςθ μεγαφϊνων. 

14.5.6. Εγκατάςταςθ μικροφωνικοφ και μεταφραςτικοφ ςυςτιματοσ αίκουςασ  

 

14.5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΩΝ – DATA 

Στο κτίριο εγκακίςταται τθλεφωνικό κζντρο ψθφιακό τεχνολογίασ ISDN για τθν πλιρθ κάλυψθ των 

τθλεπικοινωνιακϊν αναγκϊν του ςε μετάδοςθ φωνισ, δεδομζνων και εικόνασ. 

Το τθλεφωνικό κζντρο είναι ο χωρθτικότθτασ 6εξωτ. / 30εςωτ. γραμμϊν. 

Στθν εγκατάςταςθ περιλαμβάνονται θ κεντρικι τθλεφωνικι ςυςκευι με οκόνθ αναγνϊριςθσ κλιςθσ, που 

κα εγκαταςτακεί ςε χϊρο γραφείου ο οποίοσ κα υποδειχκεί από τον κφριο του ζργου, κακϊσ και 

εςωτερικζσ τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, μία για κάκε κζςθ γραφείου και δφο ςτο Ιςόγειο. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των επικοινωνιακϊν αναγκϊν του κτιρίου, ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ, προβλζπεται ενοποιθμζνο δίκτυο τθλεφϊνων-data.  

Το απαιτοφμενο καλϊδιο τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ κα είναι το ςυνεςτραμμζνο 4’’ (ηευγϊν) cat6 

(TWISTED - PAIR 4’’) ειδικϊν προδιαγραφϊν (UTP-100,24 AWG) και  οι πρίηεσ κα είναι τφπου RJ 45 cat6. 

Βαςικό πλεονζκτθμα του ςυςτιματοσ είναι θ χρθςιμοποίθςθ του ίδιου τφπου κατανεμθτϊν, καλωδίων και 

πριηϊν για φωνι και δεδομζνα (DATA), γεγονόσ που δίνει μεγάλθ ευελιξία ςτθν λειτουργία των 

επικοινωνιϊν των γραφείων, ςε μια πικανι αναδιάρκρωςθ των χϊρων ι  μεταφορά κζςεων εργαςίασ.  

Ρροβλζπεται ζνασ Κεντρικόσ Κατανεμθτισ Κτιρίου ςτο ιςόγειο που περιλαμβάνει 2 patch panel 48 pos, ενϊ 

οι γραμμζσ φωνισ του υπογείου οδθγοφνται απευκείασ ςτον Κεντρικό Κατανεμθτι του κτθρίου ςτο ιςόγειο  

Ο Κεντρικόσ Κατανεμθτισ Κτιρίου (Κ.Κ. Κτιρίου) ςυνδζεται το Τθλεφωνικό Κζντρο. 

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 
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Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

Το απαιτοφμενο καλϊδιο τθσ κάκετθσ καλωδίωςθσ κα είναι το ςυνεςτραμμζνο 25 ηευγϊν για τθ φωνι και 

δεδομζνα. 

Κατά τθν ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ του καλωδιακοφ ςυςτιματοσ ελιφκθςαν υπόψθ τα ακόλουκα : 

α)Το μζγιςτο μικοσ των καλωδίων του οριηόντιου δικτφου να μθν ξεπερνά τα 90 μζτρα.  

β) Θ τοπολογία του οριηοντίου δικτφου να είναι τφπου αςτζρα (star topology). 

γ) H κζςθ του κατανεμθτι να είναι τζτοια ϊςτε να ιςοςτακμίηονται κατά το δυνατόν οι αποςτάςεισ 

ανάμεςα ςε αυτόν και ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

δ) Το πλικοσ των ηευγϊν με βάςθ το οποίο υπολογίςτθκαν τα καλϊδια του κάκετου δικτφου φωνισ είναι 

δφο ενϊ των δεδομζνων τζςςερα. 

ε) Το κάκετο δίκτυο φωνισ και δεδομζνων είναι τφπου ιεραρχικοφ αςτζρα.    

 

14.5.2. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ  

Στο Δϊμα του Κτιρίου εγκακίςταται ιςτόσ αδιοφωνίασ - Τθλεόραςθσ  ΑΜ/FM και  VHF/UHF. 

Κάτω από τθν πλάκα απόλθξθσ του κλιμακοςταςίου τοποκετείται κιβϊτιο με τισ ενιςχυτικζσ βακμίδεσ και 

τον κεντρικό διακλαδωτι. 

Από εκεί αναχωροφν τα ομοαξονικά καλϊδια με οριηόντιεσ κατ' αρχιν διαδρομζσ πάνω ςτο δϊμα και ςτθν 

ςυνζχεια με κατακόρυφεσ, οι οποίεσ τροφοδοτοφν τισ λιψεισ ραδιοφϊνου - τθλεόραςθσ. 

Θ εγκατάςταςθ κα γίνει από ομοαξονικό καλϊδιο 75Ω, με απόςβεςθ 4,5 DB ανά 100m μικουσ ςε 

ςυχνότθτα 200 ΜΘz, με εςωτερικι πλαςτικι μόνωςθ και γαλβανιςμζνο πλζγμα εςωτερικισ πλαςτικισ 

μόνωςθσ. 

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

Οι διαδρομζσ ςτο δϊμα κα γίνονται μζςα ςε γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ. 

 

14.5.3. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Στο κτίριο κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα αςφαλείασ κατά κλοπισ και προςταςίασ για τισ ϊρεσ μθ λειτουργίασ 

του κτιρίου. Το ςφςτθμα αποτελείται από : 

- Τον πίνακα αςφαλείασ και το πλθκτρολόγιο τα οποία εγκακίςτανται ςτο χϊρο του πωλθτθρίου  ςτο 

Ιςόγειο. 

-Τισ μαγνθτικζσ και αντικραδαςμικζσ επαφζσ που τοποκετοφνται γενικά ςτισ πόρτεσ και ςτα παράκυρα  του 

κτιρίου ςτο επίπεδο  του ιςογείου.  

- Τισ ςυςκευζσ ανιχνευτϊν πακθτικϊν υπερφκρων (RADAR) με ενςωματωμζνο ςφςτθμα ταυτότθτασ, που 

τοποκετοφνται ςτισ ειςόδουσ του κτθρίου ςτο Ιςόγειο, ςε όλα τα κλιμακοςτάςια, ςτθν Αίκουςα του 

Ιςογείου, ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του Βϋ και Γϋ ορόφου και ςτο εντευκτιριο. 
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- Τισ ςειρινεσ ςυναγερμοφ, εςωτερικι και εξωτερικι με φλάσ. 

 

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

Τα καλϊδια εξόδων του πίνακα αςφαλείασ κα είναι ΝΥΜ 4x1,5mm2 ενϊ τα καλϊδια των ηωνϊν κα είναι 

2x0,6mm2. 

 

14.5.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ- CCTV. 

Το ςφςτθμα κα  αποτελείται από κάμερεσ διατεταγμζνεσ ςε κατάλλθλα ςθμεία, τοποκετθμζνεσ ςε ανάλογο 

φψοσ, (οι κζςεισ φαίνονται ςτα ςχζδια) οι οποίεσ κα επιτθροφν οπτικά το χϊρο και κα τροφοδοτοφνται από 

κατάλλθλο αρικμό τροφοδοτικϊν.  

Σε χϊρο του Ιςογείου κα τοποκετθκεί ψθφιακό καταγραφικό (DVR) 16 ειςόδων, για τθν  καταγραφι των 

ςθμάτων  των καμερϊν και κα καταγράφονται ςε ςκλθροφσ δίςκουσ   χωρθτικότθτασ 6 ΤΒ  τουλάχιςτον για 

δυνατότθτα καταγραφισ 3 ζωσ 4 θμζρεσ, monitor 32 ιντςϊν για οπτικό ζλεγχο και  mouse για τον χειριςμό 

του. Το ψθφιακό καταγραφικό (DVR) κα μπορεί να ςυνδεκεί  με το τοπικό δίκτυο (Ethernet) για τθν 

μεταφορά των ςθμάτων ςε οποιονδιποτε θλεκτρονικό υπολογιςτι (PC) ηθτθκεί. 

Πλα τα απαιτοφμενα καλϊδια τθσ εγκατάςταςθσ κα είναι κατάλλθλα για κάμερεσ CCTV (ομοαξονικό RG-59  

και 2 x 1,5mm2 τροφοδοςίασ).   

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

Οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κα είναι αναλυτικά οι παρακάτω: 

• 1 μόνιτορ-οκόνθ  32 ιντςϊν  

• 1 ψθφιακόσ καταγραφζασ  (DVR)  16 ειςόδων 

• 14 κάμερεσ εςωτερικοφ χϊρου   

• Τροφοδοτικά 12VDC 

Ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα οπτικοφ ελζγχου των καμερϊν, μζςα από   monitor 32 ιντςϊν και με τθν 

χριςθ του mouse κα μπορεί να επιλζξει οποιονδιποτε  από τισ παρακάτω χειριςμοφσ: 

- απεικόνιςθ του ςυνόλου των καμερϊν 

- απεικόνιςθ group καμερϊν 

- απεικόνιςθ ςυγκεκριμζνθσ κάμερασ 

- αναπαραγωγι καταγραφισ ςυγκεκριμζνθσ κάμερασ ι ομάδα καμερϊν κ.α.   
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Δυνατότθτεσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου και καταγραφισ. 

- Να είναι ςε κζςθ να καταγράφει ςε υψθλι ανάλυςθ (resolution) 200 fps, ταυτόχρονα ςε όλα τα κανάλια 

video (PAL).  

- Θ ανάλυςθ καταγραφισ των ςθμάτων video κα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτθ από τθν ανάλυςθ 

μετάδοςθσ εικόνασ μζςω δικτφου (TCP/IP). 

-  Το ςφςτθμα κα ζχει δυνατότθτα να καταγράφει ςυνεχόμενα και κακ' όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 

μονάδοσ. Μετά τθ λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ, το ςφςτθμα κα μπορεί να ενεργοποιείται και κα 

καταγράφει μόνο ςε περίπτωςθ που ςθμειωκεί κίνθςθ ι ενεργοποιθκεί κάποιοσ αιςκθτιρασ του 

ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ 

-   Να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδεκεί ςε δίκτυο LAN μζςω πρωτοκόλλου TCP/IP. Θ ςφνδεςθ να γίνεται 

μζςω ενςωματωμζνθσ κάρτασ Ethernet 10/100/1000 Mbit. 

-  Να παρζχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο καταγεγραμμζνο υλικό ανά θμερομθνία, ϊρα. 

-   Να παρζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ (μζςω TCP/IP) παρακολοφκθςθσ του χϊρου (live) μζςω 

ειδικοφ λογιςμικοφ, αλλά και μζςω web browser (π.χ. Internet Explorer).  

- Να παρζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ (μζςω TCP/IP) πρόςβαςθσ και αναηιτθςθσ ςτο 

καταγεγραμμζνο υλικό. 

-  Στο ςφςτθμα κα μπορεί να ςυνδζεται, είτε τοπικά, είτε απομακρυςμζνα, κάκε χριςτθσ με προςωπικό 

κωδικό χριςθσ. Τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ για ζλεγχο και ρυκμίςεισ κα κακορίηονται από τον 

υπεφκυνο αςφάλειασ. 

-    Να μθν ζχει ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ. 

 

Ζγχρωμεσ ςτακερζσ κάμερεσ  

Οι ζγχρωμεσ κάμερεσ εικονολιπτεσ κα είναι τελευταίασ τεχνολογίασ τφπου Bullet  και χρθςιμοποιοφν 

αιςκθτιρα τφπου CMOS  διαμζτρου 1/3", με ανάλυςθ  1920Θ x 1080V pixels  και Day/Night με ευαιςκθςία 

φωτόσ 0 Lux με ειδικά IR LED για κάλυψθ ςε απόςταςθ 40 μζτρων . Οι κάμερεσ κα φζρουν ενςωματωμζνο 

φακό 2,8mm.  

 

Μόνιτορ ςυςτιματοσ 

Οκόνθ LED 32" ζγχρωμθ υψθλισ ανάλυςθσ 1920 x 1080 εικονοςτοιχείων τουλάχιςτον. Τάςθ τροφοδοςίασ 

220 V - 50 Θz. 

 

14.5.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΤΘΙΟΥ 

Στο κτίριο εγκακίςταται Μεγαφωνικι Εγκατάςταςθ με ςκοπό τθν μετάδοςθ αγγελιϊν, μθνυμάτων, 

μουςικισ, και (ςε περίπτωςθ ανάγκθσ) ςθμάτων ςυναγερμοφ. 

 Σε όλα τα επίπεδα  κα υπάρχει δυνατότθτα αναγγελιϊν, Background μουςικισ και αγγελιϊν κινδφνου 

(EMERGENCY), με αυτόματθ εκπομπι ψθφιακϊν προγεγραμμζνων  μθνυμάτων   εκκζνωςθσ  ςε ςφνδεςθ  

με  πίνακα   πυρανίχνευςθσ. H μετάδοςθ αγγελίασ ςε μια ηϊνθ δεν κα επθρεάηει τισ υπόλοιπεσ . 

Το ενιςχυτικό κζντρο του κτιρίου κα ζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ : 

 Εκπομπι μουςικοφ προγράμματοσ ςτισ ηϊνεσ που προζρχεται από ςυςκευζσ CD/ USB / SD CARD  και 

Ψθφιακό ραδιόφωνο.  
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Θχεία χϊρων 

Τα χρθςιμοποιοφμενα θχεία είναι: 

 Θχείο  ψευδοροφισ     ιςχφοσ  10W RMS / 15W MAX, ευρείασ διαςποράσ με μ/ς 100V, απόκριςθσ 

ςυχνοτιτων 130Hz – 15kHz,    ευαιςκθςίασ  92dB/1w/1m. 

Θα τοποκετθκοφν ςτθν είςοδο του κτθρίου, ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του Α και Β ορόφου και ςτον Γ 

όροφο. 

 Θχείο οροφισ / επίτοιχο ιςχφοσ 10W RMS / 15W MAX, με μεγάφωνο full range, απόκριςθσ ςυχνοτιτων 

120Hz – 18kHz,    ευαιςκθςίασ  92dB/1w/1m, με ενςωματωμζνο μ/ς γραμμισ 100V. 

Θα τοποκετθκεί ςτθν αίκουςα Κοββατηι του θμιϊροφου. 

 Θχείο επίτοιχο Sound projector    ιςχφοσ  20W RMS / 30W MAX, ευρείασ διαςποράσ με μ/ς 100V, 

απόκριςθσ ςυχνοτιτων 130Hz – 15kHz,    ευαιςκθςίασ  91dB/1w/1m. 

Θα τοποκετθκεί ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων . 

Θ εγκατάςταςθ μεγαφϊνων κα περιλαμβάνει: 

Το μεγαφωνικό Κζντρο κτθρίου περιλαμβάνει πζντε ηϊνεσ: 

Ηϊνθ 1: Θχεία Ιςογείου (ειςόδου και αίκουςασ) 

Ηϊνθ 2: Θχεία θμιϊροφου (Αίκουςα Κοββατηι) 

Ηϊνθ 3: Θχεία Α’ ορόφου 

Ηϊνθ 4: Θχεία Β’ ορόφου 

Ηϊνθ 5: Θχεία Γ’ ορόφου 

 

Ο αρικμόσ των θχείων ανά ηϊνθ είναι: 

Ιςόγειο: 2 θχεία  sound projector   ιςχφοσ 20 watt rms με μ/ς 100V για τθν αίκουςα και ζνα θχείο  

ψευδοροφισ  ιςχφοσ  10W RMS / 15W MAX ςτθν είςοδο του κτθρίου. 

Θμιϊροφοσ: 2 θχεία  οροφισ  ιςχφοσ 10 watt rms με μ/ς 100V 

A όροφοσ: 4 θχεία   ψευδοροφισ ιςχφοσ 10 watt rms με μ/ς 100V 

B όροφοσ: 4 θχεία   ψευδοροφισ ιςχφοσ 10 watt rms με μ/ς 100V 

Γ όροφοσ: 4 θχεία   ψευδοροφισ ιςχφοσ 10  watt rms με μ/ς 100V και μία πρίηα ςφνδεςθσ τοπικοφ κζντρου 

 

Το μεγαφωνικό κζντρο κα αποτελείται από : 

   Μίκτθ ενιςχυτι ιςχφοσ 330watt rms με μ/ς γραμμισ 100V και θλεκτρονικά κυκλϊματα προςταςίασ και 

προγραμμζνο ςφςτθμα εκτάκτου ανάγκθσ  

  Ψθφιακό ραδιόφωνο (TUNER) 

  Μονάδα αναπαραγωγισ CD  / MP3   player /usb 

  Επιτραπζηιο Μικρόφωνο  αγγελιϊν με δυνατότθτα επιλογισ 5 ηωνϊν και all call.  

  Μεταλλικό ικρίωμα rack 19” ιντςϊν. 

Το ςφςτθμα κα ζχει απαραίτθτα τθν διάρκρωςθ matrix 6in x 4out πλιρωσ θλεκτρονικά προγραμματιηόμενο, 

ζτςι ϊςτε να μπορεί οποιαδιποτε από τισ πθγζσ (ανακοινϊςεισ για το κοινό, μουςικι background, 

ανακοίνωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ κλπ.) να κατευκφνεται προσ οποιαδιποτε από τισ ηϊνεσ μεγαφϊνων.  
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Το μεγαφωνικό κζντρο τθσ εγκατάςταςθσ τοποκετείται ςε ειδικό rack ςτο χϊρο του Τθλεφωνικοφ Κζντρου 

ςτο Ιςόγειο.  

Το μεγαφωνικό κζντρο του κτθρίου ςυνδζεται: 

α. με τον Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, τα μθνφματα εκκζνωςθσ να 

μεταδίδονται από το κζντρο  μεγαφϊνων.  

β. με το Τθλεφωνικό Κζντρο, ϊςτε να μπορεί να μεταδϊςει ανακοίνωςθ emergency και διαμζςου του 

τθλζφωνου. 

Θ ςφνδεςθ των μεγαφϊνων με το μεγαφωνικό κζντρο κα γίνεται μζςω εφκαμπτου καλωδίου τφπου ΝΥΜΘΥ 

2x1,5mm2.  

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

 

14.5.6. OΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ - ΜΕΤΑΦΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ   

Στθν αίκουςα του Μουςείου κα υπάρχει  κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν χριςθ τθσ, ωσ αίκουςα ομιλιϊν , 

παρουςιάςεων , ςυνεδρίων , ςεμιναρίων , προβολϊν κλπ.  

Αναλυτικότερα κα περιλαμβάνει  

  

Μικροφωνικόσ –Θχθτικόσ εξοπλιςμόσ  αποτελοφμενοσ από : 

 2 Επιτραπζηια  μικρόφωνα ςυνζδρου . 

 Επιτραπζηιο μικρόφωνο όρκιου ομιλθτι. 

 2 Αςφρματα Μικρόφωνα Χειρόσ  UHF ςυχνοτιτων Dual Diversity για αποφυγι παρεμβολϊν και  επιλογι 

preset ςυχνοτιτων . 

 Κονςόλα μίξθσ  12 ειςόδων με ανεξάρτθτα ρυκμιςτικά ζνταςθσ για κάκε είςοδο και γενικά ρυκμιςτικά 

High ,Mid ,Low ανα κανάλι  και ρυκμιςτικά master  

 Αntifeedback suppressor για αυτόματθ αποκοπι μικροφωνιςμϊν  

 Γραφικόσ ιςοςτακμιςτισ  2x15 περιοχϊν ,2/3 τθσ οκτάβασ  

 Σφςτθμα  ψθφιακισ εγγραφισ και απομαγνθτοφϊνθςθσ πρακτικϊν ςε MP-3 format με USB flash 

memory διάρκειασ πολλϊν ωρϊν. Τα πρακτικά των ομιλιϊν/ ςυνεδριάςεων γράφονται ςε USB stick 

memory και μεταφζρονται ςε οποιοδιποτε PC τθσ υπθρεςίασ ι εξωτερικοφ ςυνεργείου για 

απομαγνθτοφϊνθςθ και επεξεργαςία.  

 Stereo ενιςχυτισ ιςχφοσ 2 x 200w /8Ω για οδιγθςθ των 2 θχείων 

 2 Θχεία 2 Way ιςχφοσ 200Watt rms  ςυνοδευόμενα από 2 επίτοιχεσ βάςεισ ςτιριξθσ  

 Μεταλλικό Ικρίωμα (RACK) 19’’ 

  

Αςφρματο μεταφραςτικό ςφςτθμα 4+1 γλωςςϊν αποτελοφμενοσ από:  

Το αςφρματο μικροφωνικό ςφςτθμα κα ςυνεργάηεται με το ψθφιακό μικροφωνικό ςφςτθμα  και κα 

αποτελείται από : 
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 Διπλι ψθφιακι κονςόλα μετάφραςθσ εϊσ 4 καναλιϊν , ςυνοδευόμενθ από 2 ςετ     

   ακουςτικϊν με ενςωματωμζνο μικρόφωνο 

 Ψθφιακόσ πομπόσ υπερφκρων  ζωσ 4 καναλιϊν  

 2 Εκπομποί υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (κεραίεσ) ιςχφοσ 25W τουλάχιςτον ζκαςτοσ 

  Μονάδα  αποκικευςθσ  αςυρμάτων δεκτϊν 

 20 αςφρματοι δζκτεσ ςυνζδρων 4 καναλιϊν με ακουςτικά 

 

Ρροβολικόσ εξοπλιςμόσ αίκουςασ  αποτελοφμενοσ από: 

  Θλεκτρικι οκόνθ προβολϊν 2,40μ. X 2,40μ. 

  Video projector προβολϊν 3100 Lumens  ο  οποίοσ κα  

διακζτει  Full HD ανάλυςθ 1920x1080 pixels,και ειςόδουσ  HDMI, VGA,  

  Βάςθ ςτιριξθσ Video projector  

  DVD  player  Full HD 

  Matrix    HDMI  4in / 4 out για τθν αυτόνομθ διανομι των ςθμάτων HDMI   

 Matrix    VGAI  4in / 4 out για τθν αυτόνομθ διανομι των ςθμάτων VGA 

 

14.6. ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑ 

14.6.1  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ - ΦΟΘΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

14.6.2  ΜΟΝΙΜΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

14.6.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΜΕ ΑΕΙΟ FK-5-1-12 (NOVEC 1230)  

14.6.4 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ SINORIX 1230 (ΜΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΙΟ NOVEC 1230) ΚΑΤΑ VdS 

ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12094 

 

14.6.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ- ΦΟΘΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 

  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 

 Κανονιςμοί Επικεωριςεωσ Ρυραςφαλείασ του Αρχθγείου Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 6/7/1960. 

 Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ Νο 1,2,3 και παραρτιματα τθσ 3θσ (ΦΕΚ 1148  Β/30-12-78, ΦΕΚ  100 Β/3-

2-79  και  ΦΕΚ 20 Β/19-1-81). 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ Νο 3α ΦΕΚ 538 Β/11-9-1981. 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ Νο 3β ΦΕΚ 457 Β/8-8-1983. 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ Νο 3γ ΦΕΚ 717 Β/18-8-1995. 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ Νο 3δ ΦΕΚ 959 Β/22-11-1995. 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ Νο 6 ΦΕΚ 150 Β/13-3-1996. 

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014 
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 "Κανονιςμόσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων" Ρροεδρικό Διάταγμα 71/88 (ΦΕΚ 32 Α/17-2-1988). 

 Διόρκωςθ του Ρ.Δ. 71/88 ΦΕΚ 59 Α/28-3-1988. 

 Τροποποίθςθ και ςυμπλιρ. του Ρ.Δ. 71/88, αρ. 81813/5428/ΦΕΚ 647 Β/30-8-1993 

 3/2015 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

 6/2018 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

 17/2016 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 Μόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ- Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ. Σχεδιαςμόσ, 

εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 15004  Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με αζριο. Σχεδιαςμόσ, εγκατάςταςθ και 

ςυντιρθςθ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 54  Αυτόματα ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 Εφαρμογζσ Φωτιςμοφ – Φωτιςτικά Αςφαλείασ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ 

 Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): “Ρρουποκζςεισ διάκεςθσ ςτθν αγορά πυροςβεςτιρων, 

διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ”, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε 

με τθν Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). 

 ΤΟΤΕΕ 2451/86. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 Μόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ- Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ. 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 

κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 

κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. 

Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 

που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 

εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

 

1.    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ- ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΡΥΚΑΙΑΣ 

1.1 Γενικά 

Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, κα εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τθ 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

και με τα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια πυραςφάλειασ και κα είναι ςυμμορφωμζνο 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ -54.  

Σκοπόσ του κάτωκι περιγραφόμενου ςυςτιματοσ είναι θ πρόλθψθ των κινδφνων από πυρκαγιά με τθν 

ανίχνευςθ ςτο αρχικό ςτάδιο κάκε εςτίασ καπνοφ, πυράκτωςθσ ι απότομθσ ανόδου τθσ κερμοκραςίασ  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του πινάκα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ - ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ ζχει ςαν ςκοπό:  

 τθν ανίχνευςθ πυρκαγιάσ  

 τθν ςιμανςθ ςυναγερμοφ και  

 τθν δρομολόγθςθ προκακοριςμζνων ενεργειϊν.  
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Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ - ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ προβλζπεται να εγκαταςτακεί και να 

καλφπτει, όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC.  

Θ εγκατάςταςθ του αυτόματου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ- ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ, κα είναι τθσ 

αναλογικισ ςθμειακισ αναγνϊριςθσ (ANALOGUE ADDRESSABLE), κα καλφπτει τουσ προαναφερόμενουσ 

χϊρουσ και κα πρζπει να ςυνδυάηεται και να ςυνεργάηεται  πλιρωσ με το χειροκίνθτο ςφςτθμα 

ςυναγερμοφ του κτιρίου, κακϊσ και με τα αυτόματα ςυςτιματα κατάςβεςθσ που προβλζπεται να 

τοποκετθκοφν ςε αυτό και κα περιλαμβάνει:  

 Τον Κεντρικό Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ (Κ.Ρ.Ρ.)  

 Τουσ ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (φωτοθλεκτρονικοφσ-οπτικοφσ ανιχνευτζσ καπνοφ  & κερμοδιαφορικοφσ 

ανιχνευτζσ) διευκυνςιοδοτθμζνουσ, που καλφπτουν όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC.   

 Τουσ αγγελτιρεσ πυρκαγιάσ (κομβία) ςθμειακοφ τφπου.   

 Τισ ςειρινεσ ςυναγερμοφ που κα είναι ενςωματωμζνεσ με φωτεινοφσ επαναλιπτεσ (φαροςειρινεσ). Οι 

ςειρινεσ κα ςυνδζονται με τον  (Κ.Ρ.Ρ.) μζςω ενόσ μθχανιςμοφ εντολϊν (control module) 

 Το δίκτυο ςυνδζςεωσ των παραπάνω ςυςκευϊν και οργάνων με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ 

 

‘Πλοι οι ανιχνευτζσ, τα κομβία και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και εντολϊν ςυνδζονται με τον ΚΡΡ με ζνα 

διπολικό καλϊδιο (βρόχοσ). 

Ράνω ςτον βρόχο ανά 20 περίπου ςθμεία κα εγκαταςτακοφν απομονωτζσ (ISOLATOR MODULES) ϊςτε ςε 

περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ ο βρόχοσ να μπορεί να απομονωκεί μεταξφ των δφο ISOLATOR ςτο ςθμείο 

που ζγινε το βραχυκφκλωμα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί ο υπόλοιποσ βρόχοσ. 

 

1.2. Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ (Κ.Ρ.Ρ) διευκυνςιοδοτθμζνου τφπου με μπαταρία – πλιρθσ. 

Ο πίνακασ ελζγχου πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τθν 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ και με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ -54. 

Πλα τα πιο πάνω, όπωσ και πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ, προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ-54  παραρτιματα 2 & 4 που ιςχφει για τουσ πίνακεσ πυρανίχνευςθσ.   

Ο πίνακασ πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2 του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, πρζπει να διακζτει 

επίςθσ τα εξισ χειριςτιρια:  

Γενικά Χειριςτιρια: 

1. Ρλικτρο επανάταξθσ ςε Θρεμία (RESET BUTTON).  

2. Ρλικτρο Σίγθςθσ των Κυκλωμάτων Συναγερμοφ (ALARMS) και του Βομβθτι Σφάλματοσ (SILENCE 

BUTTON).  

3. Ρλικτρο ελζγχου καλισ λειτουργίασ όλων των οπτικϊν ενδείξεων και του βομβθτι (TEST BUTTON).  

Ειδικά Χειριςτιρια: 

1. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλωμάτων ςυναγερμοφ (ALARM CIRCUITS DISABLED).  

2. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ τθλεφωνικοφ ειδοποιθτι (DIALLER CIRCUIT DISABLED).  

3. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ μεταφοράσ ςφάλματοσ (FAULT CIRCUIT DISABLED).  

4. Ιςάρικμα πλικτρα παράκαμψθσ ςυναγερμοφ των Ηωνϊν πυρανίχνευςθσ (ZONE DISABLED).  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του πινάκα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
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1.3. Ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (καπνοφ και κερμοδιαφορικοί) ςθμειακισ αναγνϊριςθσ. 

Για τθν ανίχνευςθ τθσ πυρκαγιάσ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC, κα τοποκετθκοφν:  

 Ανιχνευτζσ φωτοθλεκτρονικοί (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ)  

 Ανιχνευτζσ κερμοδιαφορικοί  

Οι φωτοθλεκτρονικοί ανιχνευτζσ (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ), διεγείρονται με τθν παρουςία οριςμζνθσ 

ποςότθτασ καπνοφ ςτουσ χϊρουσ, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ δζςμθσ ςε ευαίςκθτο φωτοκφτταρο.  

Οι κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ ενεργοποιοφνται όταν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 70οC, ι παρουςιάςει 

απότομθ άνοδο κατά 6oC μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) min.  

Κάκε ανιχνευτισ ανάλογα με το είδοσ του, κα εγκαταςτακεί ζτςι ϊςτε να ελζγχει και να καλφπτει κατά 

μζγιςτο τισ ακόλουκεσ επιφάνειεσ:  

Ανιχνευτισ φωτοθλεκτρονικόσ (οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ): 50 m2  

Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικόσ: 25 m2  

Τάςθ τροφοδοςίασ 18 – 30V DC (καπνοφ, κερμότθτασ) 11-30V DC (αερίων)  

Ενδεικτικό LED ενεργοποίθςθσ  

Relay ενεργοποίθςθσ (ανιχνευτζσ αερίων)  

Υλικά καταςκευισ: ABS, Polycarbonate  

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20 μζχρι 60οC (-20 μζχρι 90οC).  

Υγραςία: μζχρι 95% ςχετικι υγραςία. 

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ των ανιχνευτϊν αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ 

μελζτθσ 

1.3.1 Φωτοθλεκτρικόσ Ανιχνευτισ Ορατοφ Καπνοφ  

Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 

πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν φωτοθλεκτρικοί ανιχνευτζσ ορατοφ καπνοφ οι οποίοι κα διεγείρονται με 

τθν παρουςία ορατοφ καπνοφ ςτον προςτατευόμενο χϊρο, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ δζςμθσ ςε 

ευαίςκθτο φωτοκφτταρο .  

Τα θλεκτρονικά μζρθ των ανιχνευτϊν κα φζρουν ειδικι προςταςία θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν καλι 

λειτουργία τουσ χωρίσ ψευδοςυναγερμοφσ οφειλόμενουσ ςε θλεκτρομαγνθτικά φαινόμενα (ΕΜΙ) ι ςε 

παρουςία ραδιοςυχνοτιτων (RFI).  

Οι ανιχνευτζσ όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ/χαρακτθριςτικά τουσ κα:  

 ζχουν τθ δυνατότθτα απόκριςθσ τόςο ςε υποκείμενθ φωτιά όςο και ςε φωτιζσ ταχείασ καφςθσ με 

φλόγα.  

 είναι ευαίςκθτοι ςε ςωματίδια που προζρχονται από πυκνοφσ καπνοφσ ι από καφςθ λόγω 

υπερκζρμανςθσ PVC ι από βραδεία καφςθ πολυουρεκανίου.  

 τροφοδοτοφνται με τάςθ DC.  

 ζχουν ευαιςκθςία θ οποία δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από μεταβολζσ τθσ ατμοςφαιρικθσ πίεςθσ και 

από ρεφματα αζρα.  

 διαρρζονται μόνιμα από ρεφμα θρεμίασ για ζλεγχο λειτουργίασ των κυκλωμάτων .  

 λειτουργοφν ανεξάρτθτα από κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (υγραςία, κερμοκραςία) και κα ζχουν όρια 

λειτουργίασ κερμοκραςίασ από - 20 ζωσ 60°C και ςχετικισ υγραςίασ μικρότερθσ από 90 %.  
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Θα υπάρχει επίςθσ ζνασ διακόπτθσ δοκιμισ, με τον οποίο κα ελζγχονται τα θλεκτρονικά μζρθ των 

ανιχνευτϊν και κα τίκενται οι ανιχνευτζσ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ.  

Γενικϊσ οι ανιχνευτζσ και οι βάςεισ τουσ κα ςυμφωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαικοφσ και Ελλθνικοφσ 

νόμουσ και κανονιςμοφσ.  

Οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Ραράρτθμα 7 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54.  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του πινάκα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

1.3.2 Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικοφ τφπου  

Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 

πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ, οι οποίοι κα ενεργοποιοφνται είτε όταν θ 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ χϊρου αυξάνει κατά 6°C ανά λεπτό τθσ ϊρασ, είτε όταν με μικρό ρυκμό 

αφξθςθσ φκάςει θ κερμοκραςία χϊρου ςτουσ 7  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του πινάκα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Οι ανιχνευτζσ κερμότθτασ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Ραράρτθμα 5 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54.  

 

1.3.3. Φωτεινόσ ενδείκτθσ πυρανιχνευτι (απομακρυςμζνο ενδεικτικό led πυρανιχνευτι)  

Οι φωτεινοί ενδείκτεσ (ενδείκτθσ λειτουργίασ πυρανιχνευτι), που τοποκετοφνται για τον εντοπιςμό του 

ανιχνευτι που διεγζρκθκε, κα είναι τζτοιου μεγζκουσ και φωτεινότθτασ ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

εντοπίηονται από απόςταςθ. κα τοποκετοφνται ζξω από τθν πόρτα κάκε προςτατευόμενου χϊρου, ϊςτε να 

διακρίνονται εφκολα και από μακρινι απόςταςθ. Ετςι ςε περπτωςθ ςυναγερμοφ μποροφμε να 

καταλάβουμε από ποιο δωμάτιο προζρχεται θ ςιμανςθ χωρίσ να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια.  

Οι φωτεινοί ενδείκτεσ κα είναι από πλαςτικό και θ εμφάνιςθ τουσ κα εναρμονίηεται με τα αρχιτεκτονικά 

ςτοιχεία του χϊρου ςτον οποίο εγκακίςτανται Οι ενδείκτεσ κα είναι κατάλλθλοι για παράλλθλθ ςφνδεςθ 

του αντίςτοιχου αρικμοφ ανιχνευτϊν.  

 

1.4. Μπουτόν (κομβία) αναγγελίασ πυρκαγιάσ - χειροκίνθτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ  

Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 

πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν διευκυνςιοδοτθμζνα κομβία-μπουτόν ςυναγερμοφ, ορατισ 

εγκατάςταςθσ, τα οποία πιζηοντάσ τα, ςε περίπτωςθ κινδφνου, κα ενεργοποιοφν τισ φαροςειρινεσ και κα 

αναγγζλλουν ςυναγερμό ςτο κτιριο. Τα κομβία κα τοποκετθκοφν κοντά ςτισ εξόδουσ με τρόπο που να μθν 

υπάρχει ςθμείο κάτοψθσ που να απζχει πάνω από 50m από κομβίο. 

Τα κομβία κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό. κα ζχουν χρϊμα κόκκινο και κα είναι μεγάλθσ αντοχισ ςε 

μθχανικι καταπόνθςθ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ.  

Τα κομβία ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Ραράρτθμα 11 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Στο 

εμπρόςκιο τμιμα του κομβίου ςυναγερμοφ κα αναγράφονται οδθγίεσ  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τα κομβία αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ 

μελζτθσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά.  

κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιμϊν καταςκευϊν για 

θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ.  
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1.5. Οπτικοακουςτικι ςυςκευι ςυναγερμοφ (ΦΑΟΣΕΙΘΝΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ)  

Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 

πυραςφάλειασ, κα τοποκετθκοφν φαροςειρινεσ, οι οποίεσ κα δίνουν φωτεινι ςιμανςθ ςυναγερμοφ μζςω 

του φάρου που κα αναβοςβινει και θχθτικι ςιμανςθ ςυναγερμοφ, μζςω τθσ ςειρινασ που κα διακζτουν.  

Θα ενεργοποιοφνται με τθν πίεςθ των μπουτόν ςυναγερμοφ ι αυτόματα μζςω του Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ. 

Θα υποςτθρίηουν κατά τουσ κανονιςμοφσ, δφο θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ: ςυναγερμό προειδοποίθςθσ 

φωτιάσ- warning alarm (παλμικόσ - διακοπτόμενοσ ιχοσ) και ςυναγερμό εκκζνωςθσ κτθρίου evacuation 

alarm (ςυνεχισ ιχοσ).  

Οι φαροςειρινεσ ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Ραράρτθμα 3 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 

κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/ EEC προϊόντων δοκιμϊν καταςκευϊν για 

θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ .  

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ τθσ φαροςειρινασ  αναφζρονται ςτο τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ 

μελζτθσ. 

 

1.6. Θλεκτρικι εγκατάςταςθ δικτφου πυρανίχνευςθσ- δίκτυο καλωδίων  

Το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ κα τροφοδοτείται από το γενικό θλεκτρικό πίνακα αλλά κα διακζτει και 

εφεδρικι αυτόματθ τροφοδοςία μζςω κατάλλθλων, αποκλειςτικά για το ςκοπό αυτό, ςυςςωρευτϊν. Γενικά 

τα καλϊδια του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ κα εξαςφαλιςτεί ότι κα λειτουργιςουν για οριςμζνο χρόνο ςε 

περιβάλλον με υψθλι κερμοκραςία ι φλόγεσ. Ενδεικτικά, μία κατάλλθλθ κατθγορία καλωδίων είναι θ 

ΝΘΧΘ FE 180/Ε30.  

Στα ςυμβατικά ςυςτιματα, ςτισ ηϊνεσ ανίχνευςθσ, γραμμζσ των ςειρινων, μπουτόν κλπ, το απαιτοφμενο 

καλϊδιο κα είναι πολφκλωνο ΝΥΜ 2 χ 1,5 mm2 ,ανάλογα με τθν απόςταςθ από τον πίνακα μζχρι το 

τελευταίο εξάρτθμα τθσ ηϊνθσ. Το δίκτυο ανίχνευςθσ ςτα διευκυνςιοδοτθμζνα ςυςτιματα, κα γίνεται με 

αγωγοφσ διατομισ 1,5mm2 με κωρακιςμζνο διπολικό καλϊδιο τφπου LiYCY.  

Οι καλωδιϊςεισ - ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν 

Εγκαταςτάςεων (ΚΕΘΕ) και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ΕΤΕΡ, ενϊ 

κα πρζπει δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνδζςεισ των διακλαδϊςεων, προσ αποφυγι εξαςκζνθςθσ του 

ςιματοσ.  

Οι οδεφςεισ των καλωδίων κα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο των 

ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ των ιςχυρϊν ρευμάτων. 

Οι πλαςτικοί αγωγοί όδευςθσ καλωδίων κα είναι διαμζτρου Φ13,5mm και ςε περίπτωςθ κοινισ όδευςθσ 

περιςςοτζρων καλωδίων, θ διάμετροσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα κακορίηεται ανάλογα με το πλικοσ τουσ, 

ςφμφωνα με τον πίνακα 5.4 τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ 04-20-01-02. 

 

1.7. Ρεριγραφι του αυτόματου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ - χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ  

Μόλισ ενεργοποιθκεί ζνασ ανιχνευτισ πυρκαγιάσ ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία που αντιςτοιχεί 

ςτον χϊρο που καλφπτει ο ανιχνευτισ. Επίςθσ μόλισ ενεργοποιθκεί χειροκίνθτα ζνασ αγγελτιρασ πυρκαγιάσ 

(μπουτόν ςυναγερμοφ) ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. Συγχρόνωσ, 

ενεργοποιοφνται όλεσ οι φαροςειρινεσ του κτιρίου. Οι ςειρινεσ παράγουν διακοπτόμενο προειδοποιθτικό 

θχθτικό ςιμα.  

Μετά τθν καταςτολι τθσ εςτίασ πυρόσ ι του αιτίου ςυναγερμοφ γίνεται επανάταξθ από τον πίνακα 

πυρανίχνευςθσ ϊςτε το ςφςτθμα να είναι πάλι ςε ετοιμότθτα.  
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1.8. Δοκιμζσ Συςτθμάτων Ρυρανίχνευςθσ 

Για Δοκιμζσ Συςτθμάτων Ρυρανίχνευςθσ βλζπε τεφχοσ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

2. ΦΟΘΤΟΙ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 

Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: “Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ – 

Μζροσ 7: Χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ απόδοςθσ και μζκοδοι δοκιμισ”, όπωσ κάκε φορά ιςχφει και τθσ 

Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): “Ρροχποκζςεισ διάκεςθσ ςτθν αγορά πυροςβεςτιρων, 

διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ”, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 

Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). 

Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ κα τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,80 – 1,20 μζτρα από το δάπεδο, ςτισ οδεφςεισ 

διαφυγισ, πλθςίον κλιμακοςταςίων, επικίνδυνων χϊρων, εξόδων κινδφνου, με τρόπο που να μθν υπάρχει 

ςθμείο τθσ κάτοψθσ που να απζχει πάνω από 15m από πυροςβεςτιρα, ενϊ απαγορεφεται θ τοποκζτθςι 

τουσ ςε χϊρουσ μθ προςβάςιμουσ, κάτω από κλιμακοςτάςια ι ςε χϊρουσ που καλφπτονται από υλικά. 

Ειδικότερα οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα τοποκετοφνται πλθςίον 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ι ςε χϊρουσ παρουςία θλεκτρικοφ ρεφματοσ όπωσ πίνακεσ, 

παραςκευαςτιριο, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κ.λπ. 

 

2.1 ΦΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΞΘΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 

Ο πυροςβεςτιρασ ξθράσ ςκόνθσ κα ζχει περιεχόμενο κακαροφ βάρουσ 6 KG μζςα ςε δοχείο από 

χαλυβδοζλαςμα D.K.P. πάχουσ 1,5 mm, ποιότθτασ EDDQ. 

Θ ξθρά ςκόνθ κα είναι νάτριο ι φωςφορικά άλατα, κατάλλθλθ για φωτιζσ κατθγορίασ A,B,C,E και παρουςία 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζχρι 1000V. 

Κάκε πυροςβεςτιρασ είναι ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ τθσ 

παραγράφου 2 τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01:2009. 

Θ πίεςθ δοκιμισ του κα είναι 35 bar, ενϊ θ πίεςθ κραφςθσ κα είναι 80 bar.  

Κάκε δοχείο κα φζρει μόνο ζνα άνοιγμα επί του οποίου κα είναι κοχλιωμζνθ θ βαλβίδα εκτόξευςθσ (τφπου 

ςκανδάλθσ) θ οποία κα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβι, κακϊσ και το μανόμετρο ελζγχου τθσ εςωτερικισ 

πίεςθσ με ζντονα και ευκρινι ςφμβολα. 

Κάκε δοχείο κα φζρει ςτιριγμα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και βαλβίδα υπερπίεςθσ .   

Ο πυροςβεςτιρασ κα φζρει εςωτερικι χαλφβδινθ φιάλθ προωκθτικοφ μζςου διοξειδίου του άνκρακα 

(CO2), το οποίο κα εξαςφαλίηει πίεςθ λειτουργίασ 10 bar ςτουσ 20οC.  

Δραςτικό μικοσ εκτόξευςθσ 5- 6 μζτρα. 

Το κζλυφοσ κα είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι RAL3000. 

Κάκε δοχείο κα φζρει πινακίδα, με τα ςτοιχεία του πυροςβεςτιρα. 

  

2.2 ΦΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΟΣ (CO2) 6Κgr 

 

Το Διοξείδιο του Άνκρακα είναι ζνα υλικό εξαιρετικά υψθλισ καταςβεςτικισ ικανότθτασ, κατάλλθλο για 

κατάςβεςθ πυρκαγιϊν κατθγορίασ B,C,E. Κάκε πυροςβεςτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ και 

καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ τθσ παραγράφου 2 τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-
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01:2009. Χαρακτθρίηεται από τθν γριγορθ και εφκολθ δυνατότθτα χειριςμοφ. Το CO2 είναι υλικό που 

υπάρχει ςτο περιβάλλον και ζτςι δεν ςυμβάλλει ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Καταςκευι: 

-Σϊμα: 

Οι κφλινδροι κα είναι φτιαγμζνοι από χάλυβα υψθλισ ποιότθτασ ςφμφωνα με BS 5045 και είναι βαμμζνοι 

με εποξειδικι βαφι ςε κόκκινο χρϊμα RAL 3000. Δοκιμι πίεςθσ 250 atm και κραφςθσ 750 atm.  

-Βαλβίδεσ: 

Ορειχάλκινθ μοχλικοφ τφπου με δίςκο κραφςθσ. 

-Χοάνθ:  

Χοάνθ (ακροφφςιο) πεπλατυςμζνθ και καταςκευαςμζνθ από δυςκερμαγωγό και δυςθλεκτραγωγό υλικό. 

-Καταςβεςτικό Υλικό: 

Είναι θλεκτρικά μθ αγϊγιμο και ςυνεπϊσ αςφαλζσ για τθν καταπολζμθςθ πυρκαγιϊν ςε θλεκτρικό 

εξοπλιςμό. Επειδι δεν είναι τοξικό και δεν αφινει κατάλοιπα CO2, δεν βλάπτει τροφζσ, υφάςματα, 

μθχανιματα ι θλεκτρολογικό εξοπλιςμό. Είναι επίςθσ το ιδανικό υλικό για τθν παροχι προςταςίασ κατά 

των εφφλεκτων υγρϊν και εφφλεκτων αερίων. 

 

2.3  ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΟΜΕΝΟΙ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ ΟΟΦΘΣ (12Kg) 

Οι αυτοδιεγειρόμενοι  πυροςβεςτιρεσ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 

(ΦΕΚ Β’ 52) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218).  

Επιπλζον οι απαιτιςεισ των πυροςβεςτιρων οροφισ ξθρισ ςκόνθσ κα ικανοποιοφν τισ διατάξεισ του 

άρκρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-07-01:2009: “Αυτοδιεγειρόμενοι πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ” 

 

3.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ ςχεδιάηεται και εγκακίςταται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογζσ 

Φωτιςμοφ – Φωτιςτικά Αςφαλείασ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ ζχει ςκοπό τθν  εξαςφάλιςθ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κανονικισ 

παροχισ , τθσ απαιτοφμενθσ ελάχιςτθσ ςτάκμθσ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ   των οδϊν διαφυγισ. Στθν 

εγκατάςταςθ περιλαμβάνεται κάκε ςυςκευι, όργανο ι  εξάρτθμα, μαηί με τθν εργαςία και τα υλικά 

εγκατάςταςθσ, όπωσ προδια-γράφονται ςτο παρόν άρκρο. 

Γενικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ 

α) Τα φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ των οδϊν διαφυγισ, κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνα ςτο θλεκτρικό 

δίκτυο και ςυνεχϊσ υπό τάςθ. 

β) Θ τάςθ λειτουργίασ του φωτιςμοφ κινδφνου κα είναι 220 V, 50 ΘΗ. 

γ) Τα φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ των οδϊν διαφυγισ κα φζρουν επιγραφζσ και ςφμβολα 

προςανατολιςμοφ, όπωσ ςθμειϊνονται ςτο ςχζδιο.  

Χϊροι γραφείων, Ρυροςβεςτικι διάταξθ 17/2016 

Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και των 

χϊρων ανοικτισ περιοχισ. Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ κα εγκαταςτακεί και ςτισ οδεφςεισ μζχρι τθν τελικι 

ζξοδο κινδφνου, ςτισ περιπτϊςεισ που το γραφείο βρίςκεται ςε όροφο. Τα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα 

φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ κα εγκαταςτακοφν ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ εφεδρικισ πθγισ 
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ενζργειασ. Ρροβλζπεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του 

πυροςβεςτικοφ υλικοφ / εξοπλιςμοφ. Θ ςιμανςθ κα εγκαταςτακεί και ςτισ οδεφςεισ μζχρι τθν τελικι ζξοδο, 

ςτισ περιπτϊςεισ που το γραφείο βρίςκεται ςε όροφο. Ρροβλζπεται θ ανάρτθςθ διαγραμμάτων διαφυγισ 

ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. 

Χϊροι Συνάκροιςθσ Κοινοφ Ρυροςβεςτικι διάταξθ 3/2015 

Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και των 

χϊρων ανοικτισ περιοχισ. Τα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ 

προβλζπονται ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ. Ρροβλζπεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των 

οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του πυροςβεςτικοφ υλικοφ/εξοπλιςμοφ. 

 

4.  ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

Βοθκθτικά εργαλεία και μζςα επιχειριςεων – εγκαταςτάςεων  (Αρκρο 11 τθσ 14 / 2014 ΡΥ/ΚΘΣ ΔΙΑΤΑΞΘΣ) 

 

Α. Γενικά 

1. Στισ επιχειριςεισ-εγκαταςτάςεισ που προβλζπεται μόνιμο υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο με τρεισ (3) ι 

περιςςότερεσ πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, επιβάλλεται να διακζτουν οριςμζνα βοθκθτικά εργαλεία και μζςα, 

με εξαίρεςθ τισ βιομθχανικζσ- βιοτεχνικζσ και ςυναφείσ εγκαταςτάςεισ και τα υφιςτάμενα ξενοδοχεία όπου 

ιςχφει και εφαρμόηεται ειδικι νομοκεςία. 

2. Τα εργαλεία αυτά χρθςιμοποιοφνται από τθν Ομάδα Ρυροπροςταςίασ και τουσ εργαηόμενουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που τυχόν προκφψουν μζχρι τθν άφιξθ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων 

(απεγκλωβιςμόσ, διάςωςθ ατόμων, παραβίαςθ κφρασ ι ρολϊν, προςζγγιςθ και προςβολι εςτίασ 

πυρκαγιάσ κ.ά.). 

3. Τα βοθκθτικά εργαλεία και μζςα, τοποκετοφνται εντόσ ειδικοφ ερμαρίου ςε κατάλλθλθ κζςθ, πλθςίον 

πυροςβεςτικισ φωλιάσ. 

4. Το ειδικό ερμάριο, είναι μεταλλικό, ερυκροφ χρϊματοσ, ονομάηεται ςτακμόσ και λαμβάνει αφξοντα 

αρικμό με ευμεγζκθ γράμματα όπωσ π.χ. «ΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ» 

«ΔΕΥΤΕΟΣ......» κλπ. 

5. Ο αρικμόσ των «ΣΤΑΘΜΩΝ» που διακζτουν τα εργαλεία και μζςα, εξαρτάται από τον αρικμό των 

πυροςβεςτικϊν φωλιϊν του μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου. 

 

Β. Ειδικά 

1. Ανά τρεισ ( 3 ) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ υφίςταται και 

ζνασ (1) «ΣΤΑΘΜΟΣ» εντόσ του οποίου τοποκετοφνται: 

α. Ζνασ (1) λοςτόσ διάρρθξθσ. 

β. Ζνα (1) τςεκοφρι. 

γ. Ζνα (1) φτυάρι. 

δ. Μία (1) αξίνα. 

ε. Ζνα (1) ςκεπάρνι. 
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             ςτ. Μία (1) αντιπυρικι κουβζρτα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ι 

αντίςτοιχο πρότυπο. 

η. Δφο (2) φορθτοί φανοί. Στισ επιχειριςεισ-εγκαταςτάςεισ όπου πραγματοποιείται κατανάλωςθ αερίων 

καυςίμων, οι φανοί είναι αντιεκρθκτικοφ τφπου (ενδεικτικά κατθγορίασ EEx e ib II C T4− ηϊνεσ 1 και 2, 

ελάχιςτθσ κατθγορίασ προςταςίασ IP65, με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ Ni−Cd, για ελάχιςτθ λειτουργία 

πζντε (5) ωρϊν, με θλεκτρικό φορτιςτι) και ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά. 

θ. Δφο (2) προςτατευτικά κράνθ καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397. 

κ. Δφο (2) ατομικζσ προςωπίδεσ με φίλτρο καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ− 

ΕΝ 136. 

2. Ανά εννζα (9) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, ςτο «ΣΤΑΘΜΟ» τθσ περίπτωςθσ Β παρ. 1 προςτίκεται μία (1) 

πλιρθσ αναπνευςτικι ςυςκευι που ςυνοδεφεται από οδθγίεσ 

χριςθσ ςτα ελλθνικά, με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

(1) Ανοικτοφ κυκλϊματοσ ελάχιςτθσ χωρθτικότθτασ/πίεςθσ 6l/300 bar, καταςκευαςμζνθ κατά 

ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, με διάταξθ για δεφτερθ παροχι (εφεδρικόσ αεροπνεφμονασ, προςωπίδα και ςωλινασ 

ελάχιςτου μικουσ 2 m) 

των οποίων θ θχθτικι προειδοποίθςθ, παρζχει ςυνεχι θχθτικι ςιμανςθ όταν ενεργοποιείται. 

(2) Οι προςωπίδεσ είναι κετικισ πίεςθσ, πανοραμικζσ, ολόκλθρου προςϊπου, με ιμάντα ανάρτθςθσ, 

διακζτουν κεφαλοδζματα κακϊσ και φωνθτικι μεμβράνθ και παραδίδονται εντόσ κατάλλθλθσ 

υφαςμάτινθσ κικθσ που 

κλείνει για προςταςία από ςκόνθ, ρφπουσ κλπ. 

Στθν προαναφερόμενθ επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ ι προσ ζγκριςθ μελζτθ  υπάρχουν 5 

Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ. Συνεπϊσ απαιτείται θ φπαρξθ ενόσ πυροςβεςτικοφ ςτακμοφ ο οποίοσ κα περιζχει 

τα υλικά του προαναφερόμενου άρκρου 11, και επιπλζον μία (1) πλιρθ αναπνευςτικι ςυςκευι. 

 

14.6.2 ΜΟΝΙΜΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΕΙΓΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ  

1.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ  

1.1 Γενικά 

Θ εγκατάςταςθ Ρυρόςβεςθσ –Κατάςβεςθσ κα είναι ςφμφωνθ με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 Μόνιμα ςυςτιματα 

πυρόςβεςθσ- Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ. 

 

Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο: 

Ρροβλζπεται  θ εγκατάςταςθ μονίμου πυροςβεςτικοφ δικτφου που καλφπτει όλο το κτίριο, μζςω 

πυροςβεςτικϊν φωλεϊν (ΡΦ). Θ τροφοδοςία του πυροςβεςτικοφ δικτφου κα γίνεται από το δίκτυο πόλθσ 

με το οποίο το κτιριο κα ςυνδεκεί μζςω ςωλινα διαμζτρου 75mm. Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει: 

-Το δίκτυο ςωλθνϊςεων το οποίο κα καταςκευαςκεί από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ. Αυτό οδεφει 

κατακόρυφα και τροφοδοτεί τισ εγκατεςτθμζνεσ ΡΦ ςτουσ ορόφουσ.  

-Τισ Ρυροςβεςτικζσ Φωλιζσ που κα ζχουν τοποκετθκεί υπολογίηοντασ ακτίνα δράςθσ 30m για κάκε μία. 

Από αυτά τα 20m είναι το μικοσ του ςωλινα και 10m μικοσ βολισ τθσ δζςμθσ νεροφ. Ρρακτικά 

τοποκετείται μία φωλιά ανά ςτάκμθ ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτισ αντίςτοιχεσ κατόψεισ. 
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-Το δίδυμο πυροςβεςτικό κρουνό με ςτόμια DN 65 και κορμό από χυτοςίδθρο DN 100  ςτον οποίο 

παρεμβάλλεται βαλβίδα αντεπιςτροφισ και ςτο κατϊτερο άκρο του κρουνόσ εκκζνωςθσ. 

 

Μζςα ςε κάκε Ρ.Φ. κα υπάρχουν: 

-Ανζμθ ςτθν οποία περιτυλίγεται πυροςβεςτικόσ ςωλινασ Φ1 ½” μικουσ μζχρι 30m 

-Σωλινασ πυρόςβεςθσ Φ1½” μικουσ 20m που ςτα άκρα του κα ζχει προςαρμοςμζνα ρακόρ γριγορθσ 

ςφνδεςθσ κ.λπ. για τθ ςφνδεςι του με τθ βάνα και τον αυλό. 

-Αυλόσ, ακροφφςιο εκτόξευςθσ μεταβλθτισ διατομισ από 0° ζωσ 160°. 

-Βάνα ορκογϊνιασ διατομισ καταςκευισ 2”, ςφνδεςθσ εφκαμπτων αγωγϊν διαμζτρου 1 ½”  τφπου «STOP 

VALVE» βαρζωσ τφπου με ςφνδεςθ ςπειρϊματοσ 1 ½”. Θ βάνα ςυνδζεται με το δίκτυο με ρακόρ 2” και με 

τον εφκαμπτο ςωλινα με θμιςφνδεςμο 1 ½ ”ςυμπλζκτθ πίεςθσ τφπου STORZ. 

Θα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm και πάχοσ γαλβανίςματοσ 20μm και από τισ 

δφο πλευρζσ, δθλ. εςωτερικι και εξωτερικι. Θ απολίπανςθ τθσ λαμαρίνασ κα γίνει με ειδικι ςυςκευι 

εκτόξευςθσ κερμοφ νεροφ από πίεςθ και κατόπιν ςτζγνωμα με πεπιεςμζνο αζρα. 

 

Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με νερό (δίκτυο sprinkler): 

Ρροβλζπεται εγκατάςταςθ αυτόματου ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ με νερό (δίκτυο sprinklers υγροφ τφπου) 

ςτον χϊρο του κλιμακοςταςίου, ςτο Ιςόγειο και ςτον Γ’ όροφο. 

Το δίκτυο των sprinklers κα τροφοδοτείται, όπωσ και το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο,  από το ςυλλζκτθ 

φδρευςθσ με παροχι από το δίκτυο τθσ πόλθσ. Στον κεντρικό κορμό του ςυςτιματοσ  κα υπάρχει δείκτθσ 

ροισ ςυνδεδεμζνοσ με το δίκτυο πυρανίχνευςθσ κακϊσ και μειωτισ πίεςθσ, πζραν τθσ βαλβίδασ 

αντεπιςτροφισ. 

Το ςφςτθμα ςχεδιάςκθκε ςφμφωνα με τισ πιο κάτω παραδοχζσ: 

- κατθγορία μεςαίου βακμοφ κινδφνου OH2 

- πυκνότθτα καταιονιςμοφ: 5 mm/min 

- διαμζτρου 1/2 

- επιφάνεια υπολογιςμοφ: 144 m2 

- διάρκεια λειτουργίασ: 60 min        

- κάλυψθ ανά κεφαλι: 12 m2  

- μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ καταιωνιςτϊν μιασ διακλάδωςθσ: 4,0 m. 

 

Το Δίκτυο Ρυρόςβεςθσ – Sprinkler κα καταςκευαςτεί από γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα βαρζωσ τφπου 

ISO MEDIUM (πράςινθ ετικζτα) που κα εκτείνεται ακολουκϊντασ τθ χάραξθ των διαδρόμων κυκλοφορίασ 

και κα τροφοδοτεί τισ Ρ.Φ και τα sprinkler. 

Τα τμιματα των αγωγϊν που οδεφουν υπόγεια χωνευτά ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 70cm, κα προςτατεφονται με 

πιςοφχο εποξειδικι ρθτίνθ ςε διπλι ςτρϊςθ των 300gr/m². Τα τμιματα των ςωλθνϊςεων που κα είναι 

ορατά, π.χ. τροφοδοςία Ρ.Φ. κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφ άριςτθσ ποιότθτασ και δφο 

ςτρϊςεισ βερνικόχρωμα ςτο χρϊμα που κα υποδείξει θ Επίβλεψθ.  
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1.2. Δίκτυο ςωλθνϊςεων 

Καταςκευι δικτφου από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ. 

Το δίκτυο ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςκεί από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ με ραφι, βαρζωσ τφπου 

(πράςινθ ετικζτα) διαςτάςεων κατά DIN 2440 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 269. 

Τα ςτοιχεία των ςωλινων κα είναι ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα : 

 

DN (in) ½ 3/4 1 1 1/4 1 ½ 2 2 1/2 3 4 5 6 

D Εξ.(mm) 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 

SΤοιχϊμ. (mm) 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50 4.85 4.85 

DΕσ.(mm) 16.0 21.6 27.2 35.9 41.8 53.0 68.8 80.8 105.3 130.0 155.4 

Βάροσ (Kg/m) 1.23 1.59 2.46 3.17 3.65 5.17 6.63 8.64 12.40 16.70 19.80 

 

Για πλιρθ περιγραφι του ςυςτιματοσ ςωλθνϊςεων, εξαρτθμάτων κλπ, βλζπε τεφχοσ των προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

1.3. Διανομζασ νεροφ πυρόςβεςθσ 

Ο διανομζασ του νεροφ πυρόςβεςθσ κα καταςκευαςκεί από μαφρο χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι (τοφμπο). 

Οι πυκμζνεσ του χαλυβδοςωλινα κα ςτερεϊνονται ςτον κφριο ςωλινα με κοχλίεσ γαλβανιςμζνουσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ παρεμβλθκοφν κατάλλθλα ςτεγανοποιθτικά παρεμβφςματα. 

Στον διανομζα κα ανοιχτοφν τρφπεσ ςτισ οποίεσ  κα ςυγκολλθκοφν αναμονζσ για τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο 

ςωλθνϊςεων. Μετά τθν καταςκευι του, ο διανομζασ κα γαλβανιςκεί με επιμζλεια εςωτερικά και 

εξωτερικά εν κερμϊ. Θ καταςκευι του ςυλλζκτθ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια και κα είναι κατάλλθλοσ 

για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμ. 

Κάκε ςωλινασ τροφοδοςίασ τθσ εγκατάςταςθσ με νερό που κα αναχωρεί από τον διανομζσ κα εκκενϊνεται 

με ςωλινα κατάλλθλθσ διαμζτρου. 

 

1.4. Πργανα διακοπισ 

Γενικά  

Πλα τα όργανα διακοπισ των ςωλθνϊςεων του δικτφου κα φζρουν χειρολαβι ικανισ διαμζτρου για τον 

άνετο χειριςμό χωρίσ χριςθ μοχλϊν και χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ ςτον δίςκο, τθν ζδρα τουσ. Στθν κλειςτι 

τουσ κζςθ τα όργανα διακοπισ κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα για το είδοσ και τθν πίεςθ τον 

διακοπτόμενου ρευςτοφ.  

Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ (drain valves)  

Οι βαλβίδεσ εκκζνωςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκζνωςθ των ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και 

ςωλθνϊςεων, προβλζπονται δε ςυρταρωτοφ τφπου, ορειχάλκινεσ με αφαιρετι χειρολαβι. Ρροσ τθν 

πλευρά εκκζνωςθσ κα φζρουν ςπείρωμα με πϊμα, ςε τρόπο ϊςτε αφαιροφμενου του πϊματοσ να είναι 

δυνατι θ ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα προσ αποχζτευςθ. 

Βαλβίδα  αντεπιςτροφισ εγκαταςτάςεωσ πυροπροςταςίασ 

Θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ (swing check valve) κα είναι τφπου αιωροφμενου δίςκου κατάλλθλθ για τισ 

εγκαταςτάςεισ sprinklers και πυροςβεςτικϊν φωλιϊν. 
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Το ςϊμα και το καπάκι τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμμα ςιδιρου υψθλισ αντοχισ. Θ 

καταςκευι τθσ βαλβίδασ είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει ςτον δίςκο περιςτροφι ικανι ϊςτε να 

ελευκερϊνεται πλιρωσ θ δίοδοσ του νεροφ τθσ βαλβίδασ. O δίςκοσ κα κινείται με τθ βοικεια ελατθρίου για 

τθν αποφυγι πλθγμάτων ςτο δίκτυο και για τοποκζτθςθ οριηόντια ι κάκετθ.  

Ο δίςκοσ τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςίδθρο θ δε επιφάνεια του κα είναι ορειχάλκινθ. 

Θ βαλβίδα κα φζρει ςτο κάτω μζροσ τάπα ϊςτε να αποχετεφονται τυχόν ςυγκρατοφμενα ςτο εςωτερικό τθσ 

νερά. 

Συρταρωτι  βαλβίδα  εγκαταςτάςεων πυροπροςταςίασ 

Θ ςυρταρωτι βαλβίδα (gate valve) κα είναι τφπου ανυψωμζνου ςτελζχουσ με χειροτροχό, κατάλλθλθ για 

εγκαταςτάςεισ sprinklers και πυροςβεςτικϊν φωλιϊν. 

Το ςϊμα και τα εξαρτιματα τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνα από κράμα ςιδιρου υψθλισ αντοχισ. 

Στα μεγζκθ από 2 1/2 ζωσ 6 ίντςεσ, το τμιμα τθσ βαλβίδασ με τον χειροτροχό κα αποτελεί ενιαίο ςϊμα με 

το υπόλοιπο ςϊμα τθσ βαλβίδασ. Στα μεγζκθ άνω των 6 ιντςϊν τα δφο τμιματα κα είναι κοχλιωμζνα. 

Το ςτζλεχοσ τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο με τρόπο που να επιτρζπει τον εφκολο κακαριςμό και 

τθν λίπανςι του. 

Τα δακτυλίδια ςτθ βάςθ τθσ βαλβίδασ κα είναι ορειχάλκινα και κοχλιωμζνα πάνω ςτο ςϊμα τθσ βαλβίδασ. 

Οι φλάντηεσ ςτα άκρα των βαλβίδων κα είναι χυτοςιδθρζσ. 

Θ ςυρταρωτι βαλβίδα κα φζρει διακόπτθ με θλεκτρικζσ επαφζσ ϊςτε να επιτθρείται ςυνεχϊσ θ κατάςταςθ 

τθσ βαλβίδασ. Ο διακόπτθσ αυτόσ κα τοποκετθκεί ζτςι ϊςτε θ βαλβίδα να είναι ςε εντελϊσ ανοιχτι κζςθ. 

Αν κάποιοσ προςπακιςει να κλείςει τθν βαλβίδα ι επζμβει ςτον διακόπτθ κα μεταδίδεται ςιμα ςτον 

κεντρικό πίνακα ελζγχου των εγκαταςτάςεων. 

Διακόπτθσ (δείκτθσ) ροισ 

Ο διακόπτθσ ροισ κα είναι κατάλλθλοσ για δίκτυα πυρόςβεςθσ τφπου υγρϊν ςωλινων και ζχει ςκοπό τθν 

ενεργοποίθςθ και τθν ςιμανςθ ςυναγερμοφ όταν αρχίςει να περνά νερό από τισ ςωλθνϊςεισ. 

Ο διακόπτθσ (δείκτθσ) ροισ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον αυτοματιςμό των αντλιϊν βάηοντασ τον ςε 

λειτουργία μόλισ υπάρξει ροι νεροφ και κα ςθμαίνει ςυναγερμό (ςειρινα) μζςω του πίνακα 

πυρανίχνευςθσ. Θ ευαιςκθςία του κα μπορεί να ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε να δίνει ςιμα για ροι ποςότθτασ 

νεροφ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ το πολφ με τθν παροχι μίασ λιψθσ ι ενόσ ακροφφςιου.  

Ο διακόπτθσ κα διακζτει ζνα πνευματικό ςφςτθμα κακυςτζρθςθσ που κα απορροφά τισ αυξομειϊςεισ ςτθν 

πίεςθ του δικτφου και κα αποφεφγονται και οι λανκαςμζνοι ςυναγερμοί. 

Ο διακόπτθσ αποτελείται ςτο πάνω τμιμα του από ζνα κουτί για τθ ςφνδεςθ τθσ θλεκτρικισ παροχισ και 

ςτο κάτω τμιμα του από ζνα πλαςτικό διάφραγμα, το οποίο κα καλφπτει εςωτερικά όλθ τθ διάμετρο του 

ςωλινα, ζτςι ϊςτε ακόμα και με τθ ροι νεροφ ίςθ με τθν παροχι μίασ κεφαλισ να κλείνει επαφι ςτο 

θλεκτρικό κφκλωμα ϊςτε να ζχουμε ζνδειξθ ςτον Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ. 

Ο διακόπτθσ κα είναι τθσ αυτισ διαμζτρου με τθ ςωλινα ςτθν οποία τοποκετείται ςε κατακόρυφθ ι 

οριηόντια κζςθ, τουλάχιςτον 300mm μακριά από οποιοδιποτε ςυνδετικό τεμάχιο του δικτφου που 

προκαλεί αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ ροισ του νεροφ.  

 

1.5. Ρυροςβεςτικι φωλιά κατθγορίασ ΙΙ 

Θα αποτελείται από ζνα μεταλλικό ερμάριο κατάλλθλο για χωνευτι ι ορατι επίτοιχο εγκατάςταςθ 

διαςτάςεων περίπου (0,75x0,65x0,18)m από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,50 χιλ. χρωματιςμζνο με κόκκινο 
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χρϊμα. Το ερμάριο κα φζρει μπροςτινι μεταλλικι πόρτα ζνα ι δφο περιςτρεφόμενα φφλλα και κα 

κλείνουν με κατάλλθλθ χειρολαβι χωρίσ κλειδαριά. 

Μζςα ςτο ερμάριο κα υπάρχουν τα εξισ όργανα: 

(α)   Τφμπανο περιελίξεωσ ι βραχίονασ για τθν ανάρτθςθ του πτυςςόμενου κανάβινου ςωλινα. 

(β)  Ζνα τεμάχιο κανάβινου ςωλινα πυροςβζςεωσ επενδυμζνου εςωτερικά με ελαςτικό, διαμζτρου 1 3/4'' 

(45mm) και μικουσ 20 μ. 

(γ)  Ρυροςβεςτικι βάνα, γωνιακι, ορειχάλκινθ Φ2'' πιζςεωσ δοκιμισ 15 ατμοςφαιρϊν, με ταχυςφνδεςμο 

STORZ Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ι ορείχαλκο. 

(δ) Ρυροςβεςτικό αυλό εκτοξεφςεωσ νεροφ από αλουμίνιο, βαρζωσ τφπου, ρυκμιηόμενθσ δζςμθσ, (ομίχλθσ) 

δυνάμενο να εκτοξεφςει 380 λίτρα νεροφ ανά λεπτό, υπό πίεςθ 4-6 ατμοςφαιρϊν. Ο πυροςβεςτικόσ αυλόσ 

κα φζρει ςτο ζνα άκρο του ταχυςφνδεςμο STORZ Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ι ορείχαλκο. 

 

1.6. Ρυροςβεςτικό δίκρουνο 

Το πυροςβεςτικό δίκρουνο κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των γερμανικϊν 

κανονιςμϊν DIN 3222, για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμοςφαιρϊν και κα είναι διαμζτρου ςωλινα ςυνδζςεωσ 

προσ το δίκτυο 100 ΜΜ και κα φζρει 2 λιψεισ, διαμζτρου 65 ΜΜ. 

Το ςϊμα του δίκρουνου κα είναι από χυτοςίδθρο, θ ζδρα τθσ βαλβίδασ και τα πϊματα των λιψεων από 

ορείχαλκο και ο άξονασ τθσ βαλβίδασ από χάλυβα. 

Το δίκρουνο κα ζχει αποφρακτικι δικλείδα τελείωσ ςτεγανι για πιζςεισ μζχρι 10 ατμοςφαιρϊν και κα 

διακζτει διάταξθ για το αυτόματο άδειαςμα του νεροφ μζςα από το ςϊμα του, όταν είναι κλειςτι θ 

βαλβίδα, για τθν αποφυγι διαρριξεωσ από τυχόν ςχθματιςμό πάγου. Οι λιψεισ κα φζρουν πϊματα (τάπεσ) 

τφπου "ταχείασ ςυνδζςεωσ", τελείωσ ςτεγανά, που κα ςυγκρατοφνται με αλυςίδα. Το υδροςτόμιο κα 

ςτθριχκεί πάνω ςε βάςθ από μπετόν, χωρίσ οπλιςμό, για τθν παραλαβι των υδροδυναμικϊν δυνάμεων που 

αναπτφςςονται ςτθ λειτουργία του, και κα ςυνδεκεί ςτθν τροφοδοτικι ςωλινωςθ με φλάντηεσ, απ' 

ευκείασ, χωρίσ παρεμβολι άλλθσ αποφρακτικισ διατάξεωσ. Μετά τθν εγκατάςταςι του, το πυροςβεςτικό 

υδροςτόμιο κα βαφτεί με δφο  ςτρϊςεισ γραφιτοφχου μίνιου και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ, 

κατάλλθλου για το φπαικρο, του οποίου τθν απόχρωςθ κα υποδείξει θ επίβλεψθ. 

 

1.7. Βάνα ςυναγερμοφ δικτφου Sprinkler 

Θ βάνα ςυναγερμοφ κα είναι κατάλλθλθ για δίκτυο πυρόςβεςθσ τφπου υγρϊν ςωλινων και ζχει ςκοπό τθν 

ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ, όταν αρχίςει να περνά νερό από τισ ςωλθνϊςεισ. 

Το ςϊμα τθσ βάνασ κα είναι από χυτοςίδθρο και τα κινοφμενα μζρθ τθσ κα είναι ανάλογα από μπροφντηο, 

ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θ βάνα κα φζρει κλαπζτο και κα ςυνοδεφεται από διάταξθ εξομαλφνςεωσ τθσ πιζςεωσ με διακόπτθ 

πιζςεωσ, τθν δευτερεφουςα Βάνα, μανόμετρα, γωνιακι Βάνα, ςφαιρικι Βάνα, τεμάχιο αλλαγισ διαμζτρου 

ςωλινα, μικροεξαρτιματα, κλπ. 

Θ ςφνδεςθ τθσ βάνασ με τισ ςωλθνϊςεισ κα γίνει φλαντηωτά με τθν παρεμβολι ςτεγανοποιθτικϊν 

παρεμβυςμάτων. Θ Βάνα κα ςυνοδεφεται από δικαιολογθτικά ςτα οποία κα βεβαιϊνεται ότι είναι 

ςφμφωνθ με τουσ κανονιςμοφσ ΝFΑ και ότι ζχει υποςτεί UL ελζγχουσ και τεςτ. 

Θ βάνα κα είναι κατάλλθλθ για πίεςθ λειτουργίασ ίςθ με 12 ατμ. θ δε πίεςθ δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο 

καταςκευισ τθσ κα είναι 24 ατμ. Θ παροχι νεροφ ςτθν οποία κα δίνεται ςιμα ςυναγερμοφ δεν κα ξεπερνά 

τα 19 λιτ/δευτ. 
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Θ λειτουργία τθσ βάνασ ςυναγερμοφ γίνεται ωσ εξισ: 

Το κλαπζτο τθσ βάνασ κα είναι κλειςτό κάτω από ομαλζσ ςυνκικεσ. Αν αρχίςει να τρζχει νερό από κάποια 

κεφαλι καταιονιςμοφ, το κλαπζτο τθσ κφριασ βάνασ ανοίγει λόγω τθσ ροισ του νεροφ. Το νερό λόγω τθσ 

πιζςεωσ ςτθν οποία βρίςκεται, ανοίγει επίςθσ και το κλαπζτο τθσ δευτερεφουςασ βάνασ και ζτςι περνά 

ςτθν γραμμι ςυναγερμοφ με προοριςμό τθν διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πίεςθσ. 

Ρροσ αποφυγι ψεφτικων ςθμάτων ςυναγερμοφ, θ δευτερεφουςα βάνα κα επιτρζπει μικρζσ διακυμάνςεισ 

ςτθν πίεςθ κάτω από τθν οποία βρίςκεται με τθν βοικεια ελατθρίου. Μία πρόςκετθ προςταςία ζναντι 

ψεφτικων ςθμάτων ςυναγερμοφ, κα υπάρχει ςτθ γραμμι προσ τθν διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πίεςθσ, όπου 

το νερό που κα περνά κα αποχετεφεται αυτόματα. 

Θ βάνα κα δίνει ςιμα ςυναγερμοφ μόνο όταν θ ροι του νεροφ είναι τζτοια ϊςτε να υπερβαίνει τθν παροχι 

του αποχετευμζνου νεροφ, οπότε και κα γεμίηει θ διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πιζςεωσ, κα ευαιςκθτοποιείται 

ο διακόπτθσ πιζςεωσ και κα δίνεται ςυναγερμόσ. 

Μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ βάνασ, ο εργολάβοσ οφείλει να κάνει όλεσ τισ δοκιμζσ και ελζγχουσ που κα 

υποδεικνφονται από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. 

 

1.8. Κεφαλζσ Sprinkler 

Οι κεφαλζσ καταιονιςμοφ (Sprinklers) κα είναι υγροφ τφπου με αμποφλα που όταν ενεργοποιθκεί κα 

ανοίγει και κα διαςκορπίηει το νερό. 

Οι κεφαλζσ Sprinklers που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν ςιμανςθ CE και ζγκριςθ FM / VdS. 

Ρροβλζπονται οι ακόλουκοι τφποι καταιωνιςτιρων: 

Συμβατικόσ τφποσ: Οι καταιωνιςτιρεσ αυτοφ δθμιουργοφν εκτόξευςθ ςφαιρικοφ τφπου και ζνα μζροσ του 

νεροφ κατευκφνεται ςτθν οροφι. Συνικωσ περιζχουν δίςκο εκτροπισ γενικοφ τφπου για τοποκζτθςθ είτε 

ςε όρκια είτε ςε ανεςτραμμζνθ κζςθ. 

Τφποσ ομπρέλασ: Δθμιουργεί θμιςφαιρικι εκτόξευςθ κάτω από το επίπεδο του δίςκου εκτροπισ με 

ελάχιςτθ ι κακόλου εκτόξευςθσ του νεροφ προσ τθν οροφι καταςκευάηονται ςε δφο είδθ: ζνασ κατάλλθλοσ 

για τοποκζτθςθ ςε όρκια κζςθ και ζνασ για ανεςτραμμζνθ κζςθ. 

Γενικά, θ κερμοκραςία λειτουργίασ ενόσ Sprinkler κα είναι 68 °C (υπερβαίνει τθ κερμοκραςία του χϊρου 

κατά 45-50 °C).Θ κεφαλι κα ζχει ςπείρωμα ςφνδεςθσ προσ τισ ςωλθνϊςεισ νεροφ ½’’ και το μζγεκοσ του 

ανοίγματόσ τθσ κα είναι 7/16’’. Θα ζχει πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον 10 ατμοςφαιρϊν. 

Θ απόςταςθ του δίςκου εκτροπισ από τθν οροφι κα είναι ςυνικωσ 120-150 mm και οπωςδιποτε όχι 

μικρότερθ των 70 mm, οφτε μεγαλφτερθ των 250 mm. 

Σε χϊρουσ ςυνικουσ κινδφνου θ απόςταςθ μεταξφ των καταιωνιςτϊν μιασ διακλαδϊςεωσ δεν κα 

υπερβαίνει τα 4,0 μ., θ δε ςυνολικι κάλυψθ επιφάνειασ δαπζδου ανά καταιωνιςτι δεν κα υπερβαίνει τα 12 

τ.μ. 

Το πλικοσ των καταιωνιςτιρων που κεωροφνται ότι λειτουργοφν ταυτόχρονα 

είναι για τθν  κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου ΟΜΑΔΑ Ι 6 καταιωνιςτιρεσ. 

Θ πυκνότθτα καταιϊνιςθσ του νεροφ ςχεδιάηεται 5 mm/min για κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου. 

Εφεδρικοί καταιωνιςτιρεσ: Ρλθςίον του κεντρικοφ ςτακμοφ τροφοδοςίασ κα υπάρχει ερμάριο με ειδικό 

κλειδί αντικαταςτάςεωσ κεφαλϊν Sprinkler για άμεςθ αντικατάςταςθ εάν παραςτεί ανάγκθ. Για τθν 

κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου προβλζπονται 2 εφεδρικζσ κεφαλζσ. 
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1.9.  ΣΘΜΑΝΣΘ CE 

Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ τθν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

14.6.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΜΕ ΑΕΙΟ FK-5-1-12 (NOVEC 1230) 

 

1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Θ μζκοδοσ κατάςβεςθσ με το αζριο FK-5-1-12 (εμπορικι ονομαςία NOVEC 1230) περιλαμβάνεται ςτθν 

Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014 και ςυγκεκριμζνα ςτθν §3.4.4.2 «Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με 

αζριο», θ οποία παραπζμπει ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15004. 

 Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15004-1 (§1, Ρίνακασ 1), το αζριο FK-5-1-12 περιλαμβάνεται ςτα μζςα 

πυρόςβεςθσ με αζριο. Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα φυςικά - χθμικά χαρακτθριςτικά του 

αερίου προδιαγράφονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-2. 

 Πλα τα εξαρτιματα και οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ με το NOVEC 1230, ςφμφωνα με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-1 και ςυγκεκριμζνα ςτθν §2 (Normative references) κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1εϊσ 12. 

 Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ κα πρζπει να ζχει πιςτοποίθςθ κατά VdS. 

 

2. ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΑΦΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΙΝΘΟΥ 

 

2.1 ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΤΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Στθ μελζτθ εφαρμόηεται ωσ ενδεικτικόσ τφποσ θ μζκοδοσ κατάςβεςθσ με SINORIX 1230 τθσ εταιρείασ 

Siemens, που φζρει ωσ μζςο κατάςβεςθσ το αζριο NOVEC 1230, το οποίο είναι ςφμφωνο με τθν 

Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014. Ο εργολάβοσ, εάν προςκομίηει διαφορετικό ςφςτθμα από το SINORIX 

1230 κα πρζπει να προςκομίςει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά τα οποία ςυνοδεφουν το SINORIX 

1230. 

 Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα κα πλθρεί τισ προχποκζςεισ ωσ προσ τθ μελζτθ, ςχεδίαςθ, υπολογιςμό, 

εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-1. 

 Τα φυςικά - χθμικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX1230 τθσ εταιρείασ Siemens, 

είναι ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-2.  

 Πλα τα εξαρτιματα και οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX1230 τθσ εταιρείασ Siemens 

είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 ζωσ 12. Το όλο ςφςτθμα SINORIX1230 τθσ 

εταιρείασ Siemens, δθλαδι εξοπλιςμόσ, χαρακτθριςτικά, εγκατάςταςθ, κ.λπ. φζρει πιςτοποίθςθ VdS 

(πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ κατά VdS, Νο S305008, με χρονικι διάρκεια από 10.07.2017 ζωσ 09.07.2021). 

      Το πιςτοποιθτικό επιςυνάπτεται.  

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μελζτθσ του ςυςτιματοσ που εγκακίςταται ςτο Λαογραφικό Μουςείο Κορίνκου, όπωσ 

φαίνεται από τουσ επιςυναπτόμενουσ υπολογιςμοφσ, λαμβάνει ωσ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ του 

χρθςιμοποιοφμενου προσ κατάςβεςθ αερίου (NOVEC 1230) 5,6% (ςυγκζντρωςθ θ οποία είναι απολφτωσ 

αβλαβισ για τον άνκρωπο), ςθμαντικά κάτω τθσ ςυγκζντρωςθσ του 10% που προτείνει το ΕΛΟΤ ΕΝ 

15004-1. 
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 Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι το ςυγκεκριμζνο αζριο είναι ιδιαίτερα φιλικό ωσ προσ το περιβάλλον, αφοφ ο 

χρόνοσ ηωισ του είναι 5 θμζρεσ, ςε αντίκεςθ με άλλα αζρια, όπωσ π.χ. το HALON 1301, του οποίου ο 

χρόνοσ ηωισ είναι 65 χρόνια. Τζλοσ το ςυγκεκριμζνο αζριο ζχει αξιόπιςτα αποδειχκεί ότι δε ςυμβάλει 

ςτθν αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ του όηοντοσ και ςτθν ανάπτυξθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ςφςτθμα αυτόματθσ πυρόςβεςθσ με NOVEC 1230 κα αποτελείται από: 

- Υλικό πυρόςβεςθσ 3M ΝovecΤΜ1230. 

- Κφλινδρο ι κυλίνδρουσ αποκικευςθσ υψθλισ πίεςθσ με τα ςτθρίγματα τουσ 

- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείασ εκροισ με μανόμετρο και ενεργοποιθτι (αυτόματο θλεκτρικό και 

χειροκίνθτο) 

- Απομακρυςμζνο ενεργοποιθτι χειροκίνθτθσ λειτουργίασ 

- Ρρεςςοδιακόπτθ εκτόνωςθσ, 

- Δίκτυο ςωλινων διανομισ με τα εξαρτιματα ςχθματιςμοφ και διαμόρφωςθσ, τα ςτθρίγματα κλπ. 

- Ακροφφςια καταιονιςμοφ 

- Σθμάνςεισ και οδθγίεσ χειριςμοφ 

 

Πλοσ αυτόσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνδζεται ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται ζνα πλιρεσ, λειτουργικό, 

αποτελεςματικό και αςφαλζσ ολικισ κατάκλιςθσ καταςβεςτικό ςφςτθμα. Το ςφςτθμα κα αποτελείται από 

ζνα κφλινδρο και τον υπόλοιπο απαραίτθτο εξοπλιςμό. 

Θ μελζτθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ εγκατάςταςθ, θ δοκιμι και θ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κα είναι ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ, τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα που αναφζρονται παρακάτω, 

- UNE EN 15004. Part 1:.Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing systems. Design, 

installation and service (modified ISO14520-1). 

- UNE EN 15004. Part 2: Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing systems. Physical 

properties and Design of gaseous extinguishing systems using FK-5-1-12 (modified ISO14520-5:2006). 

- UNE EN 12094. Several Parts. Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing systems. 

Πλοσ ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να φζρει πιςτοποιθτικά VdS. 

 

4. ΥΛΙΚΑ –ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

Πλα τα υλικά, όργανα, εξαρτιματα και ςυςκευζσ κα είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. Το 

καταςβεςτικό υλικό κα είναι τθσ εταιρείασ 3M Νovec ΤΜ 1230. 

4.1. Γενικά 

Για να λειτουργιςουν (ενεργοποιθκοφν) τα ςυςτιματα αυτόματθσ κατάςβεςθσ με NOVEC 1230  ο 

κφλινδροσ κάκε ανεξάρτθτου ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ κα φζρει θλεκτρικό ενεργοποιθτι κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνο ςτθ βαλβίδα ταχείασ λειτουργίασ. 'Πταν ο πίνακασ ελζγχου δϊςει εντολι ενεργοποίθςθσ 

ςτον θλεκτρικό ενεργοποιθτι αυτόσ ανοίγει μθχανικά τθν βαλβίδα ταχείασ λειτουργίασ και 

απελευκερϊνεται το καταςβεςτικό υλικό. Οι υπόλοιποι κφλινδροι του ςυςτιματοσ (ςε περίπτωςθ 
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ςυςτοιχίασ κυλίνδρων) κα ανοίγουν με πνευματικοφσ ενεργοποιθτζσ μζςω κατάλλθλθσ γραμμισ 

πνευματικοφ ελζγχου. 

Οι κφλινδροι κα ςτερεωκοφν ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται ζναντι τθσ αντίδραςθσ που δθμιουργείται όταν 

απελευκερϊνεται το καταςβεςτικό υλικό. Οι κφλινδροι κα μετακινοφνται εφκολα και το ςφςτθμα κα 

παρζχει δυνατότθτεσ ελζγχου του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ και πνευματικισ ενεργοποίθςθσ κατά τθν 

διάρκεια επικεωριςεων χωρίσ απελευκζρωςθ καταςβεςτικοφ υλικοφ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι κα τοποκετθκοφν 3 φιάλεσ 120 Λίτρων με 99 Kg ζκαςτθ, ςυνεπϊσ θ 

ςυνολικι ποςότθτα κα είναι 297 kg. Οι φιάλεσ αυτζσ κα λειτουργοφν ωσ ςυςτοιχία ενιαίου ςυςτιματοσ και 

κα ενεργοποιοφνται ταυτόχρονα. Θ ςυςτοιχία κα φζρει πιςτοποίθςθ ωσ ςφςτθμα. Θ παροχζτευςθ του 

καταςβεςτικοφ παράγονται ςτον χϊρο κα γίνεται ζςω επιλογικϊν  βαλβίδων. Θα τοποκετθκοφν δθλαδι 

τρεισ (3) επιλογικζσ βαλβίδεσ μία για κάκε επίπεδο. Κάκε επιλογικι βαλβίδα ενεργοποιείται από ζναν και 

μόνο πίνακα κατάςβεςθσ. Ζτςι όταν κα παρουςιαςτεί κίνδυνοσ για παράδειγμα ςτον Ά όροφο κα 

ενεργοποιθκεί ο πίνακασ που αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο αυτό. Ταυτόχρονα κα ενθμερωκεί ο κεντρικόσ 

πίνακασ (για να αρχίςει θ εκκζνωςθ του κτιρίου) και μετά τθν πάροδο τθσ χρονοκακυςτζρθςθσ κα 

ενεργοποιθκεί θ επιλογικι βαλβίδα που αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο με αποτζλεςμα ο καταςβεςτικόσ 

παράγοντασ να παροχετεφεται αποκλειςτικά ςτον χϊρο που ζχει εκδθλωκεί πυρκαγιά. 

Θ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα γίνεται με θλεκτρικι εντολι χωρίσ πυροκροτθτι για λόγουσ 

αςφαλείασ. 

 

4.2. Φιάλεσ (Δεξαμενζσ) Αποκικευςθσ NOVEC1230 

Θ αποκικευςθ του NOVEC 1230  κα γίνει ςε υγρι μορφι ςε κατάλλθλθ φιάλθ ι ςυςτοιχία φιαλϊν 

ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ. 

Οι φιάλεσ κα είναι κυλινδρικζσ, κατάλλθλεσ για ςτιριξθ ςτον τοίχο ι ςτο δάπεδο και μεγάλθσ αντοχισ 

(πίεςθ δοκιμισ 69 bar πίεςθ κραφςθσ 138 bar) ζτςι ϊςτε να αντζχουν ςτθν πίεςθ που αναπτφςςεται από το 

NOVEC12030  και τθν μερικι πίεςθ του αηϊτου ςτθν μζγιςτθ αναμενόμενθ κερμοκραςία χριςεωσ. 

Οι φιάλεσ κα γεμίηονται με NOVEC 1230 με πυκνότθτα πλθρϊςεωσ ανάλογα από 0,641 ζωσ 1,121 kgr/lt., 

ενϊ θ πίεςθ μζςα ςτισ φιάλεσ κα ρυκμίηεται με τθν βοικεια ξθροφ αηϊτου ςτα 360 (psi) ςε κερμοκραςία 21 

ο C . 

Θ ςιμανςθ κάκε φιάλθσ κα είναι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και κα αναγράφονται ς' αυτιν 

εκτόσ των άλλων θ ποςότθτα του περιεχομζνου NOVEC 1230 και θ πίεςθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Το καταςβεςτικό υλικό κα είναι ςφμφωνο με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ ΕΝ12095, ΕΝ15004. 

Κάκε φιάλθ NOVEC 1230 κα είναι εφοδιαςμζνθ με τα παρακάτω όργανα ι εξαρτιματα: 

α) Βαλβίδα πλθρϊςεωσ NOVEC 1230 τόςο για τθν αρχικι πλιρωςθ όςο και για τθν ςυμπλιρωςθ κατά τουσ 

εξαμθνιαίουσ ελζγχουσ τθσ εγκατάςταςθσ εφ' όςον θ απϊλεια του NOVEC 1230 υπερβεί το 5%. 

β) Εφκαμπτο ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ φιάλθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων προςαγωγισ NOVEC 1230 και 

βαλβίδα αντεπιςτροφισ (μόνο για τθν περίπτωςθ ςυςτοιχιϊν με 2 ι περιςςότερεσ φιάλεσ). 

γ) Βαλβίδα εκκζνωςθσ κατάλλθλου μεγζκουσ για εκκζνωςθ τθσ ποςότθτασ του NOVEC 1230 ςε χρόνο 10 

sec. 

δ) Μανόμετρο με ενςωματωμζνθ επαφι επιτιρθςθσ τθσ πίεςθσ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που ζχουμε 

απϊλεια πίεςθσ να δοκεί ςιμα ςτον τοπικό και ςτον κεντρικό πίνακα. 

ε) Ανακουφιςτικι βαλβίδα υπερπίεςθσ. 
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ςτ) Θλεκτρικό και χειροκίνθτο μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ (ζναν για κάκε φιάλθ ι ςυςτοιχία φιαλϊν) με τισ 

απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ διαδοχικισ πνευματικισ ενεργοποίθςθσ των φιαλϊν μιασ ςυςτοιχίασ. 

Επειδι οι φιάλεσ είναι ςε διάταξθ ςυςτοιχίασ κα προβλεφκεί κατάλλθλοσ ςυλλζκτθσ από γαλβανιςμζνο 

χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι με αρικμό λιψεων όςο και οι φιάλεσ τθσ ςυςτοιχίασ. Θ πρϊτθ φιάλθ κα 

περιλαμβάνει θλεκτρομαγνθτικι διάταξθ οδθγό αυτόματου ανοίγματοσ και εκκενϊςεωσ του ςυνόλου των 

φιαλϊν τθσ ςυςτοιχίασ. 

 

4.3. Σωλθνϊςεισ ςυςτιματοσ 

Τα δίκτυα ςωλθνϊςεων του NOVEC 1230κα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ 

ραφι (tubo), ςφμφωνα με το DIN2448/ςειρά 1 με πάχθ που αντιςτοιχοφν ςτο Schedule 40 Standard 

κατάλλθλα για εγκατάςταςθ NOVEC 1230με πίεςθ αποκικευςθσ τουλάχιςτον 42 bar και ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοςωλινεσ κα πλθροφν και τισ προχποκζςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ496-

82, ΕΛΟΤ497-82, ΕΛΟΤ504-80, ΕΛΟΤ541-80 και ΕΛΟΤ1069-89. 

Οι υπολογιςμοί λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των φαινομζνων ροισ που παρουςιάηεται ςτισ ςωλθνϊςεισ του 

NOVEC 1230, ζγιναν με τθν βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και ακολουκοφν ςυνθμμζνα, ςε κάκε 

περίπτωςθ κα είναι ςφμφωνα με τα ΕΝ 12094, EN15004, ενϊ το πρόγραμμα υπολογιςμοφ κα ζχει 

αντίςτοιχθ ζγκριςθ. 

Τα πάχθ των τοιχωμάτων των ςωλινων κα είναι ςφμφωνα με το Schedule 40 Standard. Το υλικό των 

ςωλινων κα είναι St37.Οι ςωλινεσ κα είναι ζτοιμεσ γαλβανιςμζνεσ. Θ επιψευδαργφρωςθ κα είναι 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 284-80. Οι ςωλινεσ κατά DIN2448, με πάχθ που αντιςτοιχοφν ςτο Schedule 

40 Standard, υπερκαλφπτουν τθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ που αντιςτοιχεί ςτο Normal Wall Thickness 

(64atm-Ν 64 για τισ διαμζτρουσ ζωσ και 3ϋϋ και 40atm-Ν40 για τισ διαμζτρουσ από 4ϋϋ και άνω). 

Θ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ τουσ και με τα διάφορα εξαρτιματα για διαμζτρουσ ζωσ και 2ϋϋ κα γίνεται 

με κοχλίωςθ. Για διαμζτρουσ από 2ϋϋ και άνω θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα γίνεται μζςω διαιροφμενων 

ςυνδζςμων (couplings) και διάνοιξθσ αυλακϊν (roll-grooved) ςτα άκρα των ςωλινων. 

Πλα τα υλικά για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ 

που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 από φορζα τθσ EQNET. Τα 

υλικά πρζπει να φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

4.4. Στιριξθ ςωλθνϊςεων 

Πλα τα ςτθρίγματα κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά UL, πυράντοχα με αντοχι ςτθν φωτιά για 90min. Θα 

εγκαταςτακεί οπωςδιποτε ςτιριγμα ςε απόςταςθ max 0.30m από κάκε ακροφφςιο. 

 

4.5. Ακροφφςια καταιονιςμοφ 

Τα ακροφφςια εκτοξεφςεωσ του NOVEC 1230 κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο ι ορείχαλκο 

κατάλλθλα για τθν προβλεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ και κα είναι πιςτοποιθμζνα ULListed και εγκεκριμζνα 

FM Approved για χριςθ με το ςφςτθμα κατάςβεςθσ του καταςκευαςτι. Το μζγεκοσ των ακροφυςίων κα 

είναι κατάλλθλο για τθν εκτόξευςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ NOVEC 1230 ςε χρόνο τουλάχιςτον 10 sec. 

Θ ποςότθτα, το είδοσ και τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία των απαιτοφμενων υλικϊν παρουςιάηονται ςτθν 

ςυνζχεια. 
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5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΘ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ 

5.1. Συμβατικόσ πίνακασ αυτόματθσ κατάςβεςθσ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο πίνακασ κατάςβεςθσ είναι ςχεδιαςμζνοσ με τθν τελευταία θλεκτρονικι Τεχνολογία των ολοκλθρωμζνων 

κυκλωμάτων.  

Είναι επίτοιχοσ, ςυναρμολογθμζνοσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του, περιζχει δε όλο τον αναγκαίο 

εξοπλιςμό και κυκλϊματα ελζγχου. 

Πλοι οι διακόπτεσ και ενδεικτικζσ λυχνίεσ  LΕD διακζτουν ενδεικτικζσ επιγραφζσ τοποκετθμζνεσ ζτςι ϊςτε 

να είναι άμεςα ορατζσ. 

Ο πίνακασ κατάςβεςθσ κα διακζτει δφο (2) ηϊνεσ ανίχνευςθσ και μια (1) εντολι κατάςβεςθσ. Υπάρχει θ 

δυνατότθτα διαςταφρωςθσ ηωνϊν ανά περιοχι κατάςβεςθσ (cross), δθλαδι κα δίνει δφο επίπεδα 

ςυναγερμοφ. Στο 1ο επίπεδο (προςυναγερμόσ) κα γίνεται γνωςτι θ φπαρξθ φωτιάσ και ςτο 2ο επίπεδο 

(κυρίωσ ςυναγερμόσ) κα επιβεβαιϊνεται το γεγονόσ. Θ αυτόματθ κατάκλιςθ κα αρχίηει μετά από 

προγραμματιηόμενθ χρονοκακυςτζρθςθ μετά τον κυρίωσ ςυναγερμό. 

Ο πίνακασ κα ςυνδζεται ςτο βρόχο του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ ςυςκευϊν 

επιτιρθςθσ (monitor module) ι εντολισ (control module) και κα υπάρχει θ δυνατότθτα χειριςμοφ του από 

τον κεντρικό πίνακα. 

Ο κεντρικόσ πίνακασ διακζτει τα παρακάτω ςτοιχεία : 

Α. Εξόδουσ ανά ηϊνθ 

Β. Στοιχείο ελζγχου βλάβθσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κυκλωμάτων 

Γ. Στοιχείο τελικϊν εντολϊν και ενδείξεων 

Δ. Στοιχείο τροφοδοςίασ 

Ε. Συςςωρευτζσ εφεδρείασ 

 

ΕΞΟΔΟΙ ΗΩΝΩΝ   

Ο κεντρικόσ πίνακασ διακζτει 2 εξόδουσ  ηωνϊν ανά χϊρο κατάςβεςθσ.  Θ κάκε ζξοδοσ ηϊνθσ τροφοδοτεί 

με ηεφγθ αγωγϊν τα αιςκθτιρια ανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ και εξωτερικά φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

-Ζνδειξθ Συναγερμοφ (Alarm) 

Θ λυχνία ανάβει όταν δοκεί ςυναγερμόσ τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. 

-Ζνδειξθ Βλάβθσ (Fault) 

Θ λυχνία ανάβει ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ ηϊνθσ ανίχνευςθσ (διακοπι καλωδίωςθσ, γειωμζνθ γραμμι 

ανιχνευτι, βραχυκφκλωμα). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΒΘΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Το ςτοιχείο είναι μια αυτοδιαγνωςτικι διάταξθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κυκλωμάτων ολοκλιρου 

του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ. 

Συγκεκριμζνα ελζγχει θχθτικά και οπτικά και ενθμερϊνει για τισ παρακάτω πικανζσ βλάβεσ : 

Α. Ζλεγχοσ Συςςωρευτϊν (Battery).  Διακοπι καλωδίωςθσ προσ ςυςςωρευτζσ. 

Β. Ζλεγχοσ ΔΕΘ (ΑC).  Ο πίνακασ δεν τροφοδοτείται με ρεφμα πόλθσ 220 VΑC. 
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Γ. Ζλεγχοσ Ηωνϊν (Zones). Διακοπι, βραχυκφκλωμα βρόγχου ανίχνευςθσ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (SUPPLY MODULE) 

Το ςτοιχείο περιλαμβάνει τισ παρακάτω βακμίδεσ: 

-Μεταςχθματιςτι υποβιβαςμοφ τθσ τάςθσ πόλθσ (220 V AC  - 24 V AC ). 

-Ανόρκωςθ (24 V.) 

-Στακεροποίθςθ – εξομάλυνςθ. 

-Αυτόματθ φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν κλειςτοφ τφπου μζςω ενςωματωμζνου φορτιςτι. 

-Θλεκτρονικό κφκλωμα εναλλαγισ από κυρία τροφοδοςία ςε εφεδρικι. 

Ο πίνακασ διακζτει χρονοκακυςτζρθςθ ενεργοποίθςθσ κυκλωμάτων alarms κακϊσ επίςθσ και δυνατότθτα 

χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ ςυναγερμοφ. 

Ο χειριςμόσ του πίνακα είναι απλόσ με button και με χριςθ κωδικοφ που επιτρζπει πρόςβαςθ 2 επιπζδων 

ςτουσ χριςτεσ (χωρίσ κλειδί).  

Ενδεικτικόσ τφποσ: SIEMENS XC1001-A 

-Μονάδα χειριςμοφ (κομβίο ενεργοποίθςθσ και μπουτόν ςυγκράτθςθσ) 

Μπουτόν χειροκίνθτθσ εντολισ κατάςβεςθσ (Διπλισ κίνθςθσ). 

Μπουτόν ςυγκράτθςθσ εντολισ κατάςβεςθσ (Τφπου Μανιτάρι). 

-Ανιχνευτζσ πολλαπλοφ αιςκθτιριου τεχνολογίασ asa 

Για τθν αποφυγι τυχόν ψευδοςυναγερμϊν και λόγο τθσ ευαιςκθςίασ του χϊρου κα τοποκετθκοφν 

ανιχνευτζσ πολλαπλοφ αιςκθτθρίου με αλγόρικμο αποφυγισ ψευδοςυναγερμϊν ο ανιχνευτισ φζρει διπλό 

οπτικό αιςκθτιριο και κερμικό αιςκθτιριο ενςωματωμζνα ςτο ίδιο κζλυφοσ (ανιχνευτζσ τριπλοφ 

αιςκθτθρίου). 

Οι βάςεισ των ανιχνευτϊν είναι απλζσ λευκοφ τφπου, ςτθν ίδια βάςθ δε κα μποροφν να τοποκετθκοφν 

ανιχνευτζσ άλλου τφπου.  

Οι ανιχνευτζσ επανατάςςονται από τον χριςτθ μόλισ εξαλειφκεί θ αιτία που προκάλεςε τθν διζγερςθ τουσ. 

Ενδεικτικόσ τφποσ : SIEMENS OOH749 

 

Σειρινα – φαροςειρινα ςυναγερμοφ 

Θ ςειρινα ςυναγερμοφ κα είναι θλεκτρονικι και κατάλλθλθ για ςφνδεςθ με πίνακα πυρανίχνευςθσ 24 V dc 

και κα περιλαμβάνει ακουςτικό ταλαντωτι, ενιςχυτι και μεγάφωνο, όλα τοποκετθμζνα ςε περίβλθμα από 

ελαφρό μζταλλο με πλαςτικοποιθμζνθ επικάλυψθ. 

 

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

-Τάςθ λειτουργίασ : 9-30 V dc 

-Κατανάλωςθ λειτουργίασ : 20 mA 

-Δφο ιχοι : 800 ΘΗ ζωσ 1000 ΘΗ 

-Ακουςτικι ζνταςθ : 100 dB τουλάχιςτον 

-Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ : -10oC  ζωσ +55oC 
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Φωτεινόσ ςθματοδότθσ ζνδειξθσ τθσ κατάςβεςθσ 

Τοποκετείται ζξω και πάνω από τισ πόρτεσ των χϊρων με αυτόματθ κατάςβεςθ και ανάβει αυτόματα, όταν 

ςτο χϊρο αυτό γίνεται κατάςβεςθ. 

 

6. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ 

Το ςφςτθμα κα μελετθκεί, διαςταςιολογθκεί, υπολογιςκεί, ςχεδιαςκεί, καταςκευαςκεί, λειτουργιςει και 

ςυντθρθκεί με ευκφνθ του Αναδόχου Ρρομθκευτι και Εγκαταςτάτθ του ςυςτιματοσ με τα δεδομζνα επί 

τόπου του Ζργου ςε ςυνδυαςμό με τα ιςχφοντα Τεχνικά φυλλάδια και Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ, Εγκατάςταςθ, 

Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Θ ςυγκζντρωςθ του καταςβεςτικοφ υλικοφ κα είναι ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Το ςφςτθμα κα διαςκορπίηει 

το 95% του απαιτοφμενου καταςβεςτικοφ υλικοφ για τον χϊρο εντόσ 10 secs. 

Μία δοκιμι για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςτακερότθτασ (integrity) του χϊρου κα γίνει απαραίτθτα από τον 

Ανάδοχο του ςυςτιματοσ. 

Για τον υπολογιςμό τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ κα λθφκοφν υπόψθ οι καταςκευαςμζνεσ διαςτάςεισ του 

χϊρου, ο χρόνοσ για το ςταμάτθμα των ανεμιςτιρων, ο χρόνοσ που απαιτείται να κλείςουν τα firedampers 

και ότι άλλο μπορεί να επθρεάςει τθν αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ. Θ ςυγκζντρωςθ κα είναι κατ’ όγκο 

ςτουσ 200C. Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου κα υπολογιςκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τελικι μορφι και το 

μικοσ του δικτφου ςωλθνϊςεων που πρόκειται να καταςκευαςκεί από τον Ανάδοχο. 

 

7. ΥΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΘ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 Ριςτοποιθτικά, καταλόγουσ και τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι για όλα τα υλικά, όργανα και 

εξαρτιματα του ςυςτιματοσ. 

 Υπολογιςμοφσ για τθν ποςότθτα του καταςβεςτικοφ υλικοφ και τθν διαςταςιολόγθςθ των δικτφων 

ςωλθνϊςεων (flow calculations) από το πρόγραμμα υπολογιςμοφ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Οι υπολογιςμοί κα περιλαμβάνουν τα παρακάτω ςτοιχεία κατ’ ελάχιςτο: 

- Ροςότθτα του καταςβεςτικοφ υλικοφ ανά ακροφφςιο. 

- Διάμετρο οπϊν ακροφυςίων 

- Ρίεςθ ςτα ακροφφςια 

- Ακροφφςια - Ονομαςτικι διάςταςθ ςωλινωςθσ 

- Αρικμό και μζγεκοσ κυλίνδρων 

- Σφνολο καταςβεςτικοφ υλικοφ 

- Κατάλογο, διαςτάςεισ και ενεργό μικοσ ςωλθνϊςεων ανά τμιμα δικτφου 

- Αρικμό, διαςτάςεισ και τφπο ςυνδζςμου ανά τμιμα του δικτφου ςωλθνϊςεων 

- Χρόνο κατάκλιςθσ 

- Σχζδια  κατόψεων  για  τθν  όδευςθ  των  δικτφων,  τθν  κζςθ των φιαλϊν και αξονομετρικό 

ςωλθνϊςεων. 

 Το βάροσ από τθν εγκατάςταςθ των φιαλϊν. 

 Διαςτάςεισ του ανοίγματοσ για τθν ανακοφφιςθ τθσ πίεςθσ 
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ΟΟΙ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

α) Οδθγίεσ λειτουργίασ, χειριςμϊν, ελζγχων και ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι ι τουλάχιςτον ςτθν αγγλικι. 

β) Εκπαίδευςθ του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του κτιρίου. Θ εκπαίδευςθ 

κα ςυνίςταται: 

 Λειτουργία του ςυςτιματοσ ελζγχου 

 Συντιρθςθ του ςυςτιματοσ 

 Διαδικαςία για τθν αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων 

 Διαδικαςία για τθν διακοπι τθσ κατάςβεςθσ 

 Διαδικαςία επειγόντων περιςτατικϊν 

 Απαιτιςεισ αςφαλείασ 

 Επίδειξθ του ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απελευκζρωςθσ του καταςβεςτικοφ αερίου) 

γ) Εγγφθςθ για τουλάχιςτον 2 χρόνια λειτουργίασ (μετροφμενα από τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου 

και όχι από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ). 

δ) Κατάλογοσ ανταλλακτικϊν. 

ε) Σχζδια «όπωσ καταςκευάςκθκε» με όλα τα εξαρτιματα και τον κωδικό του κάκε εξαρτιματοσ. 

Ενδεικτικόσ τφποσ : SINORIX 1230 τθσ Siemens 

 

14.6.4. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ SINORIX 1230 (ΜΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΙΟ NOVEC 1230) ΚΑΤΑ 

VdS ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12094 

 

Ο ςχεδιαςμόσ και οι υπολογιςμοί τθσ μελζτθσ ζγιναν με το ενδεικτικό ςφςτθμα μεκόδου κατάςβεςθσ 

SINORIX 1230 τθσ εταιρείασ Siemens με χριςθ καταςβεςτικοφ υλικοφ NOVEC 1230, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 

ΕΝ 15004.  

Για το ςυγκεκριμζνο ενδεικτικό τφπο του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX 1230 παρατίκενται  ςτο 

αντίςτοιχο παράρτθμα του τεφχουσ των προδιαγραφϊν τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά κατά Vds και κατά 

ΕΛΟΤ EΝ 12094 για τα εξαρτιματά του.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ του ζργου χρθςιμοποιιςει διαφορετικό ςφςτθμα κατάςβεςθσ από το 

SINORIX 1230, υποχρεοφται ςτθν υποβολι τόςο ςχεδιαςμοφ και νζου υπολογιςμοφ, όςο και των 

αντιςτοίχων πιςτοποιθτικϊν του ςυςτιματοσ που κα εφαρμόςει. 

Στο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα ςτθ ςυνζχεια 

πιςτοποιθτικά του προτεινόμενου ενδεικτικοφ ςυςτιματοσ Sinorix 1230 τθσ εταιρείασ Siemens. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ  

1. Ριςτοποιθτικό ςυνόλου ςυςτιματοσ SINORIX 1230 «εξαρτιματα και ςυςτιματα» με χριςθ αερίου FK-5-

1-12 (NOVEC 1230), με αρικμό S 305008. 

2. Ριςτοποιθτικό «φιάλθ υψθλισ πίεςθσ τφπου VSB 33,  βαλβίδεσ και ενεργοποιθτισ» ςυςτιματοσ, με 

αρικμό G 303009. 

3. Ριςτοποιθτικό «φιάλθ υψθλισ πίεςθσ τφπου VS 12F και τφπου VS 12F-KVP,  βαλβίδεσ και ενεργοποιθτισ» 

ςυςτιματοσ, με αρικμό G 303010. 
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4. Ριςτοποιθτικό «ςυςκευι πνευματικοφ ςυναγερμοφ τφπου SPAH10 και τφπου SPAH10-A, με αρικμό G 

312012. 

5. Ριςτοποιθτικό «επιλεκτικισ βαλβίδασ και ενεργοποιθτι, PN140”, SKH DN80 και SKH DN100», με αρικμό 

G 308004. 

6. Ριςτοποιθτικό «επιλεκτικισ βαλβίδασ και ενεργοποιθτι, PN140”, SKH DN25, SKH DN32 και SKH DN50», 

με αρικμό G 308001. 

7. Ριςτοποιθτικό «sprinklers (ακροφφςιο) τφπου BUCEFAx», με αρικμό G 398007. 

8. Ριςτοποιθτικό «μθ θλεκτρικισ ςυςκευισ απενεργοποίθςθσ, τφπου PN360 BKH DN06 και PLB-BKH 360 

06», με αρικμό G 305004. 

9. Ριςτοποιθτικό «μθ θλεκτρικισ ςυςκευισ απενεργοποίθςθσ, τφπου Proball», με αρικμό G 304016. 

10. Ριςτοποιθτικό «μετρθτισ πίεςθσ με διακόπτθ τφπου PGS 11.040», με αρικμό G 309002. 

11. Ριςτοποιθτικό «ςωλινα ςυςτιματοσ τφπου FRF 33», με αρικμό G 303013. 

12. Ριςτοποιθτικό «ςωλινα ςυςτιματοσ τφπου FLEJIC 3, FLEJIC 4 και FLEJIC 5», με αρικμό G 303012. 

 

14.7. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει: 

     α. τθν διάταξθ των αγωγϊν ςυλλογισ ςτζγθσ 

     β. τθν διάταξθ των αγωγϊν κακόδου 

     γ. τθν διάταξθ γείωςθσ 

Πλα τα υλικά τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ και κεμελιακισ γείωςθσ, αγωγοί ςυλλεκτιριοι, κακόδου, 

προςταςίασ, κεμελιακι ταινία, εξαρτιματα ςτιριξθσ, ενϊςεων θ διαςταυρϊςεων αγωγϊν κλπ. κα είναι 

χαλφβδινα κερμά επιψευδαργυρωμζνα. 

 

α. Διάταξθ αγωγϊν ςυλλογισ 

Θα χρθςιμοποιθκεί αγωγόσ χαλφβδινοσ κερμά επιψευδαργυρωμζνοσ Φ 10 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, ο 

οποίοσ κα τοποκετθκεί  εισ τθν  οροφι  του  κτθρίου, ςχθματίηοντασ μζγιςτουσ βρόγχουσ 10 x 10m. Ο 

αγωγόσ  κα ςτθρίηεται με κατάλλθλα    ςτθρίγματα, τοποκετθμζνα  ςε  απόςταςθ  ενόσ  μζτρου  μεταξφ 

τουσ. 

Στα ςθμεία τθσ ςτζγθσ όπου οι αγωγοί διαςταυρϊνονται, τοποκετοφνται ςφικτιρεσ. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ των δωμάτων, οι μεταλλικζσ πζργκολεσ, οι μεταλλικζσ ςκάλεσ, όπωσ και τα  

μθχανιματα κλιματιςμοφ ςυνδζονται ςτθν εγκατάςταςθ. 

 

β.  Διάταξθ Αγωγϊν Κακόδου  

Οι αγωγοί κακόδου κα είναι χαλφβδινοι  κερμά επιψευδαργυρωμζνοι Φ 10 mm  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, οι 

οποίοι κα οδεφςουν ενςωματωμζνοι ςτα κατακόρυφα φζροντα ςτοιχεία των κτιρίων.  Οι αγωγοί κα 

γεφυρϊνονται με κατάλλθλα  ςτθρίγματα ανά  ζνα περίπου μζτρο με τον ςιδθρό οπλιςμό του κτθρίου. 

Κανζνα ςθμείο  τθσ περιμζτρου του κτιρίου δεν απζχει περιςςότερο από 10m από αγωγό κακόδου. 

Ρροβλζπονται 3 αγωγοί κακόδου. 

Θ ςφνδεςθ εντόσ εδάφουσ με τθν γείωςθ κα γίνει με χαλφβδινουσ ςφικτιρεσ (ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1) 
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γ. Δίκτυο γειϊςεωσ  

Για τθ γείωςθ του ςυςτιματοσ προςταςίασ κα εγκαταςτακεί για κάκε αγωγό κακόδου ζνα θλεκτρόδιο 

γείωςθσ (3 ςυνολικά) χαλφβδινο, κερμά επιψευδαργυρωμζνο 17x3000mm (ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1&2). Στθν 

κεφαλι κάκε θλεκτροδίου κα προβλεφκεί φρεάτιο επίςκεψθσ 30x30cm με χυτοςιδθρό κάλυμμα. 

 

14.8. ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 

Στο κτίριο κα αποξθλωκεί ο υπάρχον ανελκυςτιρασ και κα εγκαταςτακεί νζοσ εξωτερικόσ.  Ο ανελκυςτιρασ 

κα είναι πανοραμικόσ με το φρεάτιο και το κάλαμο καταςκευαςμζνοσ από γυαλί. Ο ςκελετόσ κα είναι 

μεταλλικόσ. Ο ανελκυςτιρασ κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ ΧΩΙΣ ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  

 

Είδοσ ανελκυςτιρα Ρροςϊπων 

Τφποσ ανελκυςτιρα:  Θλεκτρομθχανικοί χωρίσ μθχανοςτάςιο GEN 2 

REGEN  

Ρλάτοσ Φρζατοσ x Βάκοσ:  Φρεάτιο 1650 x 1650 mm  

Ρλάτοσ x Βάκοσ Θαλάμου:  1100 x 1400 x 2200 mm  

Άνω απόλθξθ:  3400 mm  

Ρυκμζνασ:  510 mm  

Ωφζλιμο φορτίο:  630 kg (8 άτομα)  

Ταχφτθτα μεταφοράσ:  1.00 μ/δλ  

Αρικμόσ ςτάςεων:  4 ςτάςεισ  

Είςοδοι καλάμου – φρζατοσ:  1- 4 (0,1,2,3)  

Διαδρομι:  12,00 μ. περίπου  

Θζςθ μθχανοςταςίου:  Χωρίσ Μθχ/ςιο  

Θλεκτρικι Ραροχι:  6,4 ΚW / 477 rpm 220/380 VOLTS – 50Hz  

Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ:  Σφγχρονοσ κινθτιρασ με μόνιμουσ μαγνιτεσ χωρίσ 

μειωτιρα  

-ηεφξεισ  ζωσ και 180 ηεφξεισ ανά ϊρα  

-ανάρτθςθ:  2:1  

Ρίνακασ αυτοματιςμϊν:   

Λειτουργία:  Simplex full collective selective,  

Ιςοςτάκμιςθ:  +- 3 mm  

ΘΑΛΑΜΟΣ  ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

-εςωτερικι επζνδυςθ:   

Γυαλί αςφαλείασ ςτθν πίςω και ςτθν αριςτερι 
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πλευρά και ανοξείδωτοσ χάλυβασ satin  

 

-κομβιοδόχοσ καλάμου  1 κομβιοδόχθ κάκετθ καμπυλωτι από ανοξείδωτο 

χάλυβα που κα περιλαμβάνει: buttons επιλογισ 

ορόφων, button κϊδωνα κινδφνου, διακόπτθ 

εξαεριςτιρα, δείκτθ κζςεωσ καλάμου  

-αεριςμόσ  Τεχνθτόσ με εξαεριςτιρα  

-δάπεδο  Εςοχι 18-22mm για τοποκζτθςθ μαρμάρου από 

τρίτουσ  

-ςοβατεπί  Ρεριμετρικά του καλάμου  

-οροφι  Ανοξείδωτθ επίπεδθ  

-φωτιςμόσ  Κακ όλο το φψοσ τθσ κομβιοδόχου, δεξιά και 

αριςτερά  

-κακρζφτθσ  Δεν προβλζπεται.  

-χειρολαβι  Στθν πλευρά τθσ κομβιοδόχου  

-ςυςκευι υπζρβαρου:  ο κάλαμοσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα 

ηφγιςθσ, το οποίο δεν κα επιτρζπει: α.- τθν κίνθςθ 

του καλάμου όταν το φορτίο ζχει υπερβεί το 

ονομαςτικό. β.- τθν απάντθςθ εξωτερικϊν 

κλιςεων όταν το φορτίο είναι περίπου ίςο με το 

80% του ονομαςτικοφ.  

Κομβιοδόχοι ορόφων:  καπάκια από ανοξείδωτο χάλυβα SATINE  

Ενδείξεισ:  Δείκτησ Θέςεωσ θαλάμου: (HPΘΒ) Αρ. Τεμαχίων : 4  

Κόκκινου χρϊματοσ με ενςωματωμζνα βζλθ 

προςεχοφσ πορείασ με φωτεινι και θχθτικι 

ςιμανςθ και ςυνδυαηόμενοσ με button κλιςθσ,  

Ρόρτεσ Φρζατοσ: (4 τεμ.)  

- Λειτουργία:  Αυτόματεσ δίφυλλεσ τθλεςκοπικοφ ανοίγματοσ  

- Ρλάτοσ x Φψοσ:  900 x 2000 mm  

- επζνδυςθ :  Γυαλί αςφαλείασ με ανοξείδωτο πλαίςιο  

- μθχανιςμοί αςφαλείασ:  μθχανικι μανδάλωςθ και θλεκτρικι επαφι ϊςτε ο 

ανελκυςτιρασ να μθν μπορεί να λειτουργιςει πριν 

τθν αποκατάςταςθ τθσ μθχανικισ μανδαλϊςεωσ.  

Ρόρτα καλάμου: (1 τεμ.)  

- Λειτουργία:  Αυτόματεσ δίφυλλεσ τθλεςκοπικοφ ανοίγματοσ  

- Ρλάτοσ x Φψοσ:  900 x 2000 mm  

- υλικό καταςκευισ :  Γυαλί αςφαλείασ με ανοξείδωτο πλαίςιο  

- μθχανιςμοί αςφαλείασ  Θλεκτρικι επαφι και διάταξθ ανιχνεφςεωσ μζςω 

ςυςτιματοσ πολλαπλϊν φωτοκυττάρων  
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- βάροσ αντίβαρου:  Κςο με το βάροσ του καλάμου και του πλαιςίου + 

το 45% του ωφζλιμου φορτίου  

Μζςο ανάρτθςθσ:  Ιμάντεσ ειδικισ καταςκευισ καλυμμζνοι με 

πολυουρεκάνθ  

Επικακίςεισ:  ελαςτικοφ τφπου  

-ολιςκθτιρεσ:  πζδιλα ολίςκθςθσ μικροφ ςυντελεςτι τριβισ  

ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ:  Drive Regen που μπορεί να παράγει θλεκτρικι 

ενζργεια, αυτόματο ςφςτθμα απεγκλωβιςμοφ ςε 

περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ από τθ ΔΕΘ με 

αυτόματο άνοιγμα κυρϊν (EAR3). Σφςτθμα 

αμφίδρομισ επικοινωνίασ μζχρι και με 3 

αρικμοφσ, πίνακεσ κινιςεωσ & φωτιςμοφ, 

φωτιςμόσ φρζατοσ, πιςτοποίθςθ από αρμόδιο 

φορζα. Στον κάλαμο κα υπάρχουν τθλεφωνικι 

ςυςκευι ι ςυςκευι ενδοεπικοινωνίασ , αυτόνομο 

φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ που κα ανάβει ςε 

περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ κακϊσ και 

πινακίδα με οδθγίεσ χριςεωσ ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ. Σφςτθμα αςφαλείασ, το οποίο 

εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ 

ακεραιότθτασ των ςυρματιδίων των ιμάντων, 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό Ε181:70  

 

 

14.9. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΙΟΥ 

Στο παραςκευαςτιριο του Γ’ ορόφου προβλζπονται ζπιπλα (πάγκοι, ράφια, κ.λπ.) και ςυςκευζσ 

(καφετιζρεσ, πλυντιριο, κ.λπ.). Πλα τα ζπιπλα και οι ςυςκευζσ του παραςκευαςτθρίου περιγράφονται ςτθ 

ςυνζχεια και περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργολαβία. Στα ςχζδια τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ 

περιλαμβάνονται και αναπτφγματα των επίπλων του παραςκευαςτθρίου. Τα ζπιπλα και οι ςυςκευζσ είναι 

τα ακόλουκα: 

- Φραπιζρα 

Ιςχφοσ 400kW / 230V. 

Ενδεικτικοφ τφπου JOHNY. 

- Στίφτθσ θλεκτρικόσ βαρζωσ τφπου 

Διαςτάςεων 18x28x30εκ, χωρίσ καπάκι, ιςχφοσ 180kW / 230V. 

Ενδεικτικοφ τφπου MOD CJ5B. 

- Μθχανι Γαλλικοφ καφζ 

Με γυάλινθ κανάτα, ιςχφοσ 2400kW / 230V. 

Ενδεικτικοφ τφπου CAFERINA RH 230. 
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- Καφεμθχανι 

Διαςτάςεων 63x55x47εκ, με 2 γκρουπ, αυτόματθ, με χωρθτικότθτα boiler 5 λίτρα και ενςωματωμζνθ αντλία 

νεροφ, ιςχφοσ 4,5kW 400V. 

Ενδεικτικοφ τφπου SAN MARCO ΙΤΑΛΙΑΣ 85-SPRINT-E. 

- Τοςτιζρα διπλι 

Διαςτάςεων 50x35x24εκ, λεία ι ραβδωτι, ιςχφοσ 2 x 2kW / 230V. 

Ενδεικτικοφ τφπου MMT305. 

- Λάντηα 

Διαςτάςεων 110x70x86εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 2 

γοφρνεσ 50x50 εκ, με ςυρόμενεσ πόρτεσ εμπρόσ, ανοιχτι πίςω, με ράφι ςτο πάτωμα, πίςω πανωςικωμα, με 

οπι και διπλι ποδοκίνθτθ βρφςθ νεροφ ηεςτοφ-κρφου. 

- Ρλυντιριο πιάτων - ποτθριϊν 

Διαςτάςεων 57x60x122 εκ, με τετράγωνο καλάκι 50x50 εκ, χωρθτικότθτασ 18 πιάτα, με άνοιγμα πόρτασ 

36cm, ςυνολικισ ιςχφοσ 6.600W /50Hz, με βαλβίδα αντεπιςτροφισ νεροφ, βαλβίδα ςτεγνωτικοφ, αντλία 

ςαπουνιοφ και μαγνθτικό αφαλατωτι 

- Ψυγείο πάγκοσ ςυντιρθςθσ  

Διαςτάςεων 100x70x86εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 2 

πόρτεσ ανοιγόμενεσ, 1 ςειρά ςχάρεσ-ράφι εςωτερικά, ψυκτικό ςτοιχείο βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ και 

μθχάνθμα κλειςτοφ τφπου  ενςωματωμζνο ςτο ψυγείου. 

- Ψυγείο αναψυκτικϊν 

Διαςτάςεων 60x60x187εκ, με 1 πόρτα ανοιγόμενθ, κρυςτάλλινθ και ενςωματωμζνο ψυκτικό μθχάνθμα. 

Ενδεικτικοφ τφπου KBC 375 CH. 

- Θερμοκάλαμοσ 

Διαςτάςεων 120x60x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 2 

πόρτεσ ανοιγόμενεσ. 

- Ερμάριο κλειςτό 

Διαςτάςεων 170x30x86εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 

ςυρόμενεσ πόρτεσ εμπρόσ και ενδιάμεςο ράφι. 

- άφια 

άφια τοίχου τριπλά, ρυκμιηόμενα, διαςτάςεων 200x30x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10. 

- Καταψφκτθσ 

Διαςτάςεων 100x60x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 2 

πόρτεσ ανοιγόμενεσ, 1 ςειρά ςχάρεσ-ράφι εςωτερικά, ψυκτικό ςτοιχείο βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ και 

μθχάνθμα κλειςτοφ τφπου ενςωματωμζνο ςτον καταψφκτθ. 
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15. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ ΒΙΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Αφορά ςτθ μετακίνθςθ αντικειμζνων (ξφλινων και μεταλλικϊν) από τον τρίτο όροφο και το ιςόγειο προσ τον 

αποκθκευτικό χϊρο του Μουςείου (ιματιοκικθ θμιϊροφου), κακϊσ και τθ μετακίνθςθ των 

ςυςκευαςμζνων αντικειμζνων τθσ υφιςτάμενθσ ζκκεςθσ προσ τον ίδιο χϊρο. 

Οι παραπάνω μετακινιςεισ κα πραγματοποιθκοφν μόνο εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ επζκταςθσ 

τθσ υπάρχουςασ αποκικθσ του Μουςείου (ιματιοκικθ θμιϊροφου). 

 

 

 

Τρίπολθ,  Μάρτιοσ 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 

 

 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΘ 

Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΗΑΒΑΛΚΟΥ 

Μθχ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

 

 

 

 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΘΣ 

Αγρ. Τοπ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
ΕΓΚΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 335/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΟΩ7Λ1-ΧΟΦ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελ/ςου 
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