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TΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α.

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

1.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Σν ηεχρνο απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ αθνξά ηνπο ηερληθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο) πνπ επηηξέπνπλ
ηελ πεξηγξαθή εξγαζηψλ θαη πιηθψλ, έηζη ψζηε ε εξγαζία, ή ηα πιηθά λα εθπιεξψλνπλ ηνλ
πξνβιεπφκελν απφ ηηο κειέηεο ζθνπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ
έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΡΤΣΑΗΝΑ» ζηελ Καξχηαηλα ηνπ Γήκνπ
Μεγαιφπνιεο.
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηηο κεραληθέο, θπζηθέο
θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πξφηππα, ηνπο φξνπο δνθηκήο, ειέγρνπ θαη
παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεξψλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Πεξηιακβάλνπλ
επίζεο ηελ ηερληθή ή ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη φιεο ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ε
Τπεξεζία κπνξεί λα πξνδηαγξάθεη κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά
νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ή ηα κέξε πνπ ηηο απνηεινχλ.
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ Σερληθψλ απηψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη:
 Ζ άξηηα θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηελ απαηηνχκελε θαη
επηβαιιφκελε αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ
ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, κέζα ζηα πην πάλσ φξηα.
 Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φια ηα έξγα θαη
ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο κε πεπεηξακέλνπο θαη εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο κε ρξήζε ησλ
θαηαιιειφηεξσλ θαηά πεξίπησζε κεραληθψλ κέζσλ θαη νρεκάησλ, κε θάζε
επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερληθήο επηζηήκεο,
θαη φηη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο φινπο ηνπ φξνπο ηνπ ηεχρνπο απηνχ
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
ην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαη ζπλήζσλ
εξγαζηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα. Πηζαλφλ νξηζκέλεο πεξηγξαθφκελεο
εξγαζίεο, πιηθά, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο λα κελ ζπλαληψληαη ζην ζπγθεθξηκέλν
έξγν, ή λα δηαθέξνπλ. Ζ αλαγξαθή ηνπο ζην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ
απαηηεζεί λα γίλνπλ αιιαγέο (θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) θαη λα πηνζεηεζνχλ
θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη λα γίλεη ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε,
νπφηε νη φξνη απηνί έρνπλ πιήξε εθαξκνγή. ε θάζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ άξζξσλ, πεξηγξαθψλ θαη ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ππεξηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο εγθεθξηκκέλεο
θάζε θνξά ΔΣΔΠ.
Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "Τπεξεζία" ελλνείηαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ,
αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαηά πεξίπησζε
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θαη ζε ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, φπσο νη επηβιέπνληεο κεραληθνί
πνπ έρνπλ νξηζηεί θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, νη κειεηεηέο, εηδηθνί
ζχκβνπινη ή νη έρνληεο ηελ πςειή επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε
πάλησο ηελ ηειηθή επζχλε ησλ εγθξίζεσλ έρεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ πνπ
απνηειεί θαη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο" ελλνείηαη ηα επίζεκα ζρέδηα ηεο
κειέηεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε επζχλε ησλ κειεηεηψλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο.
2.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

ην παξψλ έξγν, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012
(ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα
Έξγα» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έρνπλ πιήξε θαη ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά,
θαζψο θαη ηα Θεζκνζεηεκέλα Δλαξκνληζκέλα Πξφηππα (ΔΛΟΣ).
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηα
Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξφηππα, ηα νπνία είλαη θάζε θνξά ζε ηζρχ, έηζη ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ
Γνκηθψλ Έξγσλ.
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξαπέκπνπλ ζε Γηεζλή θαη
Δπξσπατθά Πξφηππα θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ρξήζε ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο έθδνζεο απηψλ ησλ Πξνηχπσλ
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ελ ιφγσ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ)
πεξηέρεηαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 2, ηεο κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012
(ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα
Έξγα» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 221/Β΄/30.7.2012, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο νξηζκέλσλ
ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-082016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)" (ΦΔΚ:2524/Β/2).
Αλαθνξηθά κε φζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα αληίθεηληαη ζηηο εγθξηλφκελεο
κε ηελ παξνχζα Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ΔΣΔΠ.
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3.

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

3.1

πκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ νη νπνίεο
ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα,
εθαξκφδνληαη θαη έρνπλ ηζρχ ζε φια ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (απιά ή
ζχλζεηα) ζηα νπνία αθνξνχλ (πιηθά θαη εξγαζία εθαξκνγήο – κεξηθψο ή ζην ζχλνιν
ηνπο), ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ.

3.2

Οη πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επί κέξνπο
θαηαζθεπέο (λεξφ, αζβέζηεο, ηζηκέλην, άκκνο, νπηφπιηλζνη, θνληάκαηα, μπιεία θιπ.)
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξφκνησλ
εξγαζηψλ, έρνπλ δε πιήξε εθαξκνγή θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο ε εθηέιεζε ησλ
νπνίσλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν.
ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ πιήξε εθαξκνγή νη πξνδηαγξαθφκελεο απφ ηηο ΔΣΔΠ επί
κέξνπο πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ.

3.3

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο /
κεζφδνπο / δνθηκέο, δεηγκαηνιεςίεο θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν θαη δελ
θαιχπηνληαη απφ ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηνπο θαλνληζκνχο /
πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζα
εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ
απηψλ.

3.4

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο
εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο
ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.
γ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη
Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization), νη Γεξκαληθνί
Καλνληζκνί (DIN) θαη νη Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O).
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4.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο:

4.1

Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 3.2 θαη 3.3 ν Αλάδνρνο ζα
θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία φιεο ηηο εθαξκνζηέεο
πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη έγθαηξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ εθηέιεζε
ηεο θάζε εξγαζίαο.

4.2

Ο Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη
πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπο.

5.

ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο
ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δξγαζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ
θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ θιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν
αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα
επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή
θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν πεξί ηνπ αληηζέηνπ.

6.

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ

6.1

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο
εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά
είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Ζ ζέζε ιήςεο
5. Ζ ζέζε απφζεζεο
6. Ζ ψξα θφξησζεο
7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ

6.2

Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ
ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.

6.3

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ
δειηίν δχγηζήο ηνπ.
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6.4

Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ
ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα
ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ)
Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο
Τπεξεζίαο.

6.5

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ
επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.

7.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

7.1.

ΤΛΗΚΑ

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη
"πξψηεο δηαινγήο" αζρέησο αλ αλαθέξεηαη ή φρη απηφ ζην Σηκνιφγην. Με ηελ έθθξαζε απηή
ελλνείηαη φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα ην έξγν ζα είλαη ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο
αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ
ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαζψο θαη
ζηηο εηδηθέο έγγξαθεο δηεπθξηληζηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο, ην
ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο.
Σα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπζθεπαζκέλα ππφ ηηο ζπλζήθεο
θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεσλ ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη
νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, εθηφο αλ άιισο ήζειε δηαηαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηα φια ηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ν Αλάδνρνο, πξηλ απφ
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή παξαγγειία, ζα πξνζθνκίζεη δείγκαηα ηνπο γηα έιεγρν θαη δηαπίζησζε
απφ ηελ Τπεξεζία αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη ην
Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην ηεο Μειέηεο.
Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα ζχγθξηζε κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ θαη
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζην έξγν θαη ηα νπνία δε ζα πζηεξνχλ θαζφινπ ησλ αληίζηνηρσλ
εγθξηζέλησλ δεηγκάησλ.
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γεληθά ζε ζεκεία θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
κελ εκπνδίδεηαη ε νκαιή ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δελ επηηξέπεηαη δε ζε θακία
πεξίπησζε, ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο εάλ κε θξνληίδα ηνπ
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αλαδφρνπ ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ απνζήθεπζε ησλ
εππαζψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ θάζε είδνπο.
Γηα ηα εηδηθά πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο, απνηειεί βαζηθή
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνηήησλ
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ επηιέγνληαη, κε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο απφ εκεδαπά ή
αιινδαπά επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη νξγαληζκνχο, απφ ηα νπνία ζα
απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε
πνηφηεηά ηνπο, νπφηε θαη ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ηεχρε ή ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαγξάθεηαη
ηπρφλ ζπγθεθξηκέλνο ή ελδεηθηηθφο ηχπνο πιηθνχ, ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο ηνλίδεηαη ξεηά φηη
ε αθξηβήο έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ
αλαθεξνκέλνπ Οίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ηνπιάρηζηνλ
παξεκθεξή ή ηζνδχλακα, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
ή θαιχηεξσλ.
7.2.

ΔΡΓΑΗΔ

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο εηδηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί δε
λα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θαλνληζκνχο θαη φξνπο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πιηθά.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε εξγαζία θαθφηερλε ή κε ζχκθσλε πξνο ηα
παξαπάλσ θαη λα επηβάιιεη ηελ άκεζε απνζχλζεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα
απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
απνζχλζεζε, εθηφο απφ ηα ρξήζηκα πνπ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν κφλν κεηά
απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
7.3.

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ

Οη δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή εξγαζηψλ ζα
γίλνληαη κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, φπνηε απηή ην ζεσξεί αλαγθαίν θαη απαξαίηεην, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε
εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο
θαη πιήξσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθνκίδεη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά κε
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ
(Κ.Δ.Γ.Δ.), ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε άιια αλεγλσξηζκέλα
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απφ ην Γεκφζην ηδησηηθά εξγαζηήξηα κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη επαξθή δείγκαηα "εξγαζηψλ" επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο - ψζηε λα ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπο - κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ή ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ φπνηε απηή θξίλεη φηη δελ είλαη θαηάιιεια ή ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο
πξνδηαγξαθέο ή κε λεψηεξεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. ηε πεξίπησζε απηή ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην.
Ζ κε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή ε ηπρφλ κε έγθαηξε δηάγλσζε ειαηησκάησλ ή θαη
πξνζσξηλή απνδνρή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, δελ
απαιιάζεη ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηα ηελ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ
ηνπ έξγνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή δηαπηζησζεί φηη έγηλε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή
κεζφδσλ θαηαζθεπήο.
Όιεο νη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ νπνηαζδήπνηε
θχζεο, είηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε ζηελ έδξα νηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ηνλ Αλάδνρν.
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνκάθξπλζεο ησλ
πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ζαλ αθαηάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ
κεξψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ έηνηκσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο θαζαίξεζεο,
απνζχλζεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο έξγσλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ θαθνηερλίεο ή ε ρξήζε
αθαηάιιεισλ πιηθψλ, θαη ηέινο θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ
δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.
Β.

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

1.

ΔΗΑΓΧΓΖ

ηα παξαθάησ θεθάιαηα αλαιχνληαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
αλά εγθαηάζηαζε.
Όηαλ αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ελδεηθηηθνχ ηχπνπ» ηνχην ππνλνεί φηη ε ελδεηθηηθφηεηα δειαδή
ηζνδπλακία ππάξρεη σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε,
ηελ απφδνζε θαη ηελ αληνρή ζην ρξφλν.
Όια ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη κε
δήισζε πηζηφηεηαο CE.
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2.

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

2.1
σιελψζεηο
2.1.1
Υαιθνζσιήλεο
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιθνζσιήλεο κε πξνδηαγξαθέο ςπθηηθψλ εθαξκνγψλ , έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη :
 Οη αλαιινίσηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε κεγάιν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ,
 Ζ ρεκηθή αδξάλεηα ηνπ πιηθνχ ησλ ζσιήλσλ έλαληη φισλ ησλ ςπθηηθψλ κέζσλ ,
 Ζ πςειή θαζαξφηεηα ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ,
 Ζ πςειή ζηηιπλφηεηα ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε
πηψζε πίεζεο , θαη
 Ζ εμαηξεηηθή δηακνξθσζηκφηεηα αθφκε θαη ελ ςπρξψ .
Οη ζσιήλεο παξάγνληαη ζε εχθακπηε κνξθή θαη επζχγξακκε κνξθή .
ηελ εχθακπηε κνξθή ην πάρνο ησλ ζσιήλσλ είλαη 0,80mm γηα εμση. Γηάκεηξν κέρξη θαη
12,70mm . Γηα κεγαιχηεξεο εμ. Γηακέηξνπο ην πάρνο είλαη 1,00mm .
2.2
Μνλψζεηο
Όινη νη ζσιήλεο , ζα κνλσζνχλ γηα απνθπγή απσιεηψλ ζεξκφηεηαο, κε θαηάιιειν πάρνπο
ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ , ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 – Πίλαθαο 4.7 .
Ζ κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θνρχιηα κνλσηηθνχ
πιηθνχ, θιεηζηήο θπηηαξηθήο δνκήο, εχθακπηνπ, ζπλζεηηθνχ κε βάζε ην θανπηζνχθ, καχξνπ
ρξψκαηνο; πάρνπο απμαλφκελνπ αλάινγα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο , ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ARMAFLEX θαηαζθεπήο ARMSTRONG.
Σν κνλσηηθφ απηφ πιηθφ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

Να θαίγεηαη δχζθνια, λα είλαη απηννζβελφκελν

θαη λα κελ ιεηψλεη φηαλ θαίγεηαη.

Να είλαη άνζκν , απξφζβιεην απφ έιαηα , ιίπε , βελδίλε θαη ζπλήζε νμέα.

Γελ ζα πθίζηαηαη μήξαλζε , ζα έρεη ζηαζεξή κνξθή θαη δηαζηάζεηο
αλεπεξέαζηεο απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο θαη ζα επηδέρεηαη βαθή
ηεο επηθάλεηαο ηνπ .

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο -45 νC κέρξη +105 νC .

Να έρεη εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 30 Kg/m3 .

Να έρεη ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,039 w/m θαηά DIN 52612.

Να έρεη ζπληειεζηή αληηζηάζεσο ζε δηείζδπζε αηκψλ >ή= 3.000 θαηά DIN 52615.

Απνξξνθεηηθφηεηα λεξνχ 0.45 vol % κεηά απφ 28 εκέξεο ( θαηά DIN 53428 ) .

Αλνρή δηαζηάζεσλ θαηά ην κήθνο 1,5% θαη θαηά ην πάρνο 1 mm .

Να κελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ζηε δεκφζηα πγεία.

πκπεξηθνξά θαηά ηελ θαχζε θαηεγνξίαο Β2 (DIN 4102).
Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κφλσζεο , ζα πξέπεη νη ζσιελψζεηο λα έρνπλ ππνζηεί
φιεο ηηο δνθηκέο πίεζεο . Δπίζεο ζηα ζεκεία ζηήξημεο ή αλάξηεζεο ησλ ζσιήλσλ
πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί δαθηχιηνη πάρνπο ίζνπ κε ην πάρνο ηεο κφλσζεο ,
κήθνπο 60 mm πεξίπνπ , θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθιεξφ μχιν ( π.ρ. θνπξληζηή νμηά ) ή
άιιν θαηάιιειν πιηθφ .
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Πξηλ απφ ηελ κφλσζε νη ζσιήλεο πξέπεη ζα θαζαξηζηνχλ επηκειψο κε βνχξηζα θαη ζα
απνιηπαλζνχλ.
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ν ζσιήλαο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ηέκλεηαη θαηά κήθνο θαη
ηνπνζεηείηαη γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα ηνπ λεξνχ . Σα θνρχιηα πξέπεη λα έρνπλ άξηζηε
εθαξκνγή , ηδηαίηεξα ζηνλ δηακήθε αξκφ , ν νπνίνο πξέπεη λα ζηεγαλνπνηεζεί κε
ζπγθφιιεζε , κε θφιια ηεο ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ . Πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθνιιεζεί αιείθνληαη θαη νη δχν πξνο ζπγθφιιεζε επηθάλεηεο κε θφιια θαη
αθήλνληαη επ’ νιίγν ζηνλ αέξα λα ζηεγλψζνπλ . ηε ζπλέρεηα πηέδνληαη νη δχν άθξεο
ζθηθηά θαη ζπγθνιινχληαη . Γηα ηα θακπχια ηκήκαηα πξνεηνηκάδεηαη ν κνλσηηθφο
ζσιήλαο ζε επζχγξακκν ηκήκα θαη αθνχ θνιιεζνχλ νη δχν άθξεο ηνπ ζπξψρλεηαη
επάλσ απφ ηελ θακπχιε .
Γηα ζηδεξνζσιήλεο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 2 “ ( ή ραιθνζσιήλεο δηακέηξνπ άλσ ησλ 54
mm ) θαη πξνθεηκέλνπ λα επελδπζνχλ κε κνλσηηθφ ζσιήλα , απφ έλα νιφθιεξν ( φρη
θαηά κήθνο θνκκέλν ) κνλσηηθφ ζσιήλα θφβνληαη 3...5 θνκκάηηα κε αληίζεηε θνξά
ηνκήο. Απηά θνιινχληαη ζε θακπχιε κεηαμχ ηνπο . ηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη ( θφβνληαη )
θαη είλαη έηνηκε κία θακπχιε κνλσηηθνχ ζσιήλα γηα επέλδπζε . Γηα ηηο γσληέο , έλαο
νιφθιεξνο κνλσηηθφο ζσιήλαο θφβεηαη ζε γσλία 45 ν , ζπγθνιινχληαη ηα δχν ηεκάρηα
αληίζεηα κε θφιια , αλνίγεηαη ε εζσηεξηθή πιεπξά , ε νπνία επαλαθνιιάηαη αθνχ
πεξαζηεί επάλσ απφ ηνλ ζσιήλα ζε ζρήκα γσληάο. Δλ ζπλερεία ην γσληαθφ ηκήκα
ηνπ κνλσηηθνχ ζσιήλα θνιιηέηαη κε ηνλ ππφινηπν κνλσηηθφ ζσιήλα .
Οη εγθάξζηνη αξκνί ζπγθνιινχληαη κε απηνζπγθφιιεηε κνλσηηθή ηαηλία . Οη αξκνί ζα
θαιχπηνληαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε ηελ ηαηλία θαηά ηνπιάρηζηνλ 2,5 cm γχξσ απφ ηνλ αξκφ.
Ο αλάδνρνο επίζεο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αζθαιέζηεξε
εθαξκνγή ηνπ κνλσηηθνχ, εηδηθή θφιια θαη ηαηλία ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο
αιιά θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ .
Ζ κφλσζε ησλ θακπχισλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, δηθιείδσλ, ξπζκηζηψλ θ.ι.π., ζα γίλεη
κε πάπισκα απφ ίδην πιηθφ ίδηνπ πάρνπο θαη πνηφηεηαο κε ηα θνρχιηα , θνκκέλα
θαηάιιεια θαη εθαξκνδφκελα ζηεγαλά θαη θαιαίζζεηα θαηά ηκήκαηα ζηα εμαξηήκαηα πνπ
κνλψλνληαη, κε θφιια εηδηθή, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο ηνπ κνλσηηθνχ.
ε κηθξέο βαιβίδεο θαη ζε δχζθνια ζεκεία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία
πιάηνπο 3 mm θαη πάρνπο φπσο ησλ ππνινίπσλ κνλσηηθψλ θνρπιηψλ .
Ζ κφλσζε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ, ζα εθαξκνζζεί ζε φια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ. Σα εζσηεξηθά δίθηπα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κνλψζεσο
ζα βαθνχλ θαηά ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
Σα εμσηεξηθά ηκήκαηα ησλ δηθηχσλ ησλ ζσιελψζεσλ πνπ νδεχνπλ ζηα δψκαηα ζα
κνλσζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά κεηά ηελ κφλσζε ζα θαιπθζνχλ κε εηδηθή απηνθφιιεηε
ηαηλία, πάρνπο 2mm κε δηπιή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, θξάγκα αηκνχ θαη
πιαζηηθνπνηεκέλε εμσηεξηθή επηθάλεηα.
Μεηά ηελ απηνθφιιεηε απηή ηαηλία ζα θαιπθζνχλ θαη νη δχν ζσιήλεο πξνζαγσγήο θαη
επηζηξνθήο κε θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 0,8mm, γη' απηφ πξέπεη λα
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πξνβιεθζνχλ ζηεξίγκαηα ζρήκαηνο Π, αλά 1m , ζηα νπνία ζα ζηεξεσζεί ε εμσηεξηθή
ιακαξίλα.
ηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ ε κφλσζε ζα πξνζηαηεχεηαη έλαληη κεραληθψλ
θαηαπνλήζεσλ κε ηελ βνήζεηα θπιίλδξνπ απφ ζσιήλα PVC αλάινγεο δηακέηξνπ θαη
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 cm εθαηέξσζελ ηνπ ζηεξίγκαηνο .
ηα ηέξκαηα ησλ κνλψζεσλ , πξηλ απφ ακφλσηα εμαξηήκαηα , ζα ηνπνζεηεζνχλ
δαθηχιηνη απφ ινπξίδεο αινπκηλίνπ , πιάηνπο 10 - 15 mm θαη πάρνπο 0.6 mm κε
θαηάιιεινπο ζθηγθηήξεο απφ πιηθφ πνπ λα κε δηαβξψλεηαη .
2.3
Κιηκαηηζηηθέο κνλάδεο
Σα κεραλήκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ην πνιπδηαηξνχκελν - πνιπδσληθφ ζχζηεκα
θιηκαηηζκνχ VRV - INVERTER πνπ εγθαζίζηαηαη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ επψλπκν
θαηαζθεπαζηή , κε έληνλε παξνπζία ζηελ αγνξά θαη ζα ζπλνδεχνληαη , επί πνηλή
απνθιεηζκνχ , απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δειψλνληαη ζηε ζπλέρεηα . Όια ηα κεραλήκαηα ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθά εγρεηξίδηα
ρξήζεο θαη έγγξαθε εγγχεζε .
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο νη ππνινγηζκνί θαη νη επηινγέο έρνπλ γίλεη κε εμνπιηζκφ ηεο
εηαηξίαο DAIKIN . ε πεξίπησζε επηινγήο άιιεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα γίλεη
επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ κεγεζψλ ησλ κνλάδσλ πνπ ζα επηιεγνχλ . Οη λένη ππνινγηζκνί ζα
γίλνπλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν πσιεηή ή ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ( αληηπξφζσπνο
ζηελ Διιάδα ) θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ επηβιέπνληα πξνο ηεθκεξίσζε . Γηα ηελ εξγαζία δελ
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή θαη νη επηινγέο δελ κπνξεί λα ηεθκεξηψζνπλ ππέξβαζε
θφζηνπο .
2.3.1
χληνκε πεξηγξαθή πνιπδηαηξνχκελνπ – πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ
VRV - INVERTER
Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ είλαη απ' επζείαο εθηφλσζεο, πνιπδηαηξνχκελν, πνιιαπιψλ
θιηκαηηδφκελσλ δσλψλ, κεηαβιεηνχ ςπθηηθνχ φγθνπ (Variable Refrigerant Volume Inverter
Type)
Υξεζηκνπνηεί ςπθηηθφ κέζν R-410a, ην νπνίν είλαη πην απνδνηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην
πεξηβάιινλ.
Όιεο νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζπλαξκνινγεκέλεο θαη ειεγκέλεο απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Θα πξέπεη λα
θαηέρνπλ (θέξνπλ) πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο (CE) ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή
λνκνζεζία. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
ISO 14001.
Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εμσηεξηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο ςπθηηθήο θαη ειεθηξνινγηθήο δηαζχλδεζεο έηζη ψζηε, λα
ιεηηνπξγνχλ είηε αλεμάξηεηα είηε ζε ζπζηνηρία.
Σν εχξνο ηεο ςπθηηθήο απφδνζεο ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζε έλα θέιπθνο θπκαίλεηαη απφ 8
HP (22,4 kW) έσο 20 HP (56,0 kW). Ο ζπλδπαζκφο δχν ή αθφκα θαη ηξηψλ εμσηεξηθψλ
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κνλάδσλ είλαη δπλαηφο, ρηίδνληαο έηζη ζχζηεκα ςπθηηθήο απφδνζεο σο 54 HP (150.0 kW) κε
δηαθνξεηηθά κνληέια αλά 2 HP. (π.ρ. 22,24,….48, 50, 54 HP). Ζ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ βέιηηζην επνρηαθφ βαζκφ απφδνζεο, ελψ δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο
πεξηνξηζκφο ζηηο δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ. Οη ςπθηηθέο απνδφζεηο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηα ηερληθά έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή
θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί ζηηο παξαθάησ ζπλζήθεο.





Δζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 27º CDB/ 19º CWB
Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 35º CDB
Ηζνδχλακν κήθνο ζσιελψζεσλ 5 m
Τςνκεηξηθή δηαθνξά 0 m

Όιεο νη εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη αλεμάξηεηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο. Οη εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή
κνλάδα κε δίθηπν ςπθηηθψλ ζσιελψζεσλ θαζψο θαη θαισδίσζε επηθνηλσλίαο. Σν θαιψδην
επηθνηλσλίαο δελ απαηηείηαη λα είλαη νπιηζκέλν εθφζνλ ν εγθαηαζηάηεο νδεχζεη ηελ
θαισδίσζε ηνπιάρηζηνλ 5 cm καθξηά απφ ηα ηζρπξά θαιψδηα ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε αηζζεηήξσλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, νη
νπνίνη ειέγρνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θηλεηήξα (Inverter) ηνπ ζπκπηεζηή, κεηαβάιινληαο έηζη, ηελ
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θαη επνκέλσο ηνλ φγθν θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ
ζην δίθηπν. Ο έιεγρνο απηφο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θάιπςε ηεο πξαγκαηηθά απαηηνχκελεο
αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηε απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζχκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία.
Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο έσο θαη 64 εζσηεξηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη
κεγέζνπο ζε έλα ςπθηηθφ δίθηπν, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη αλεμάξηεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ εηεξνρξνληζκνχ ζην θηίξην, ηελ κείσζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο
ςπθηηθήο ηζρχνο ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε κνλάδεο επεμεξγαζίαο λσπνχ αέξα φπσο
Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο κε ζηνηρείν απεπζείαο εθηφλσζεο θαζψο θαη κε κνλάδεο
εμαεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαγσγήο θξχνπ ή
δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. ΚΚΜ κε ζηνηρείν λεξνχ,
ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφο).
Ο ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο ζπλδεζηκφηεηαο (εζσηεξηθέο κνλάδεο/ εμσηεξηθή κνλάδα) ζα
κπνξεί λα θηάζεη ην 200%, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
πάλσ απφ ην 130% ζα επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα ηελ κέγηζηε επνρηαθή απφδνζε θαζψο θαη γηα ζπλζήθεο κεξηθνχ θνξηίνπ (αθφκα θαη κία
εζσηεξηθή κνλάδα) ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απνδηδφκελεο
ηζρχνο απφ 3% έσο 100% ηεο νλνκαζηηθήο απφδνζεο. Ζ απνδηδφκελε ηζρχο ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε
ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ θάζε ρψξνπ ζα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή φπνπ κε ηελ
επεμεξγαζία βαζηθψλ δεδνκέλσλ (επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ, ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο
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θαη πξνζαγσγήο ηνπ αέξα, ζεξκνθξαζία πγξνχ θαη αεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ππεξζέξκαλζεο) ζα γίλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (παικνί εθηνλσηηθήο βαιβίδαο, ηαρχηεηα
αλεκηζηήξα, θ.α.) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ κπνξεί λα είλαη έσο 1000 m, ε κέγηζηε
απφζηαζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο πην απνκαθξπζκέλεο εζσηεξηθήο κνλάδαο δελ
πξέπεη λα μεπεξλά ηα 165 m (195 m ηζνδχλακνπ κήθνπο). Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ
εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 90 m ρσξίο ηελ
αλάγθε εγθαηάζηαζεο ειαηνπαγίδσλ, Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ
κνλάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη έσο 30 m.
Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εχξνο εμσηεξηθψλ
ζεξκνθξαζηψλ απφ ηνπο – 5º CDB έσο + 43º CDB θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο θαη απφ ηνπο
– 20º CWB έσο ηνπο +15,5º CWB θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο. Σν ζχζηεκα ζα
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη εθηφο ησλ παξαπάλσ νξίσλ κέρξη ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο απφ
ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Θα ππάξρεη ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο ή ζπκπχθλσζεο ηνπ
ςπθηηθνχ κέζνπ ζχκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, δηαζθαιίδνληαο
έηζη ηελ κέγηζηε επνρηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Ζ ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Κηηξίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο.
Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο ζε δηάθνξεο ηηκέο έηζη
ψζηε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή αηζζεηήο ζεξκφηεηαο. Καη’ απηφ
ηνλ ηξφπν θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξνζαγσγήο κεηαβάιιεηαη (απμάλεηαη) απμάλνληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο
άλεζεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ξεπκάησλ θξχνπ αέξα ζηνλ ρψξν. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίδνληαη ηα επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο ζηνλ ρψξν ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο.
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο απφδνζεο, ηφζν ζηελ ςχμε φζν θαη ζηελ ζέξκαλζε,
ζε εθηεηακέλν εχξνο εμσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηε ζέξκαλζε (COP) ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 3,0:
 αθφκα θαη ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο - 15º CWB
 κε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρψξνπ +20º DWB
 θαη ζπλδεζηκφηεηα 120%
Δπηπξφζζεηα, φινη νη επίζεκνη ζπλδπαζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ βαζκφ
απφδνζεο ζηελ ςχμε (EER) πάλσ απφ 3,0 θαη ζηελ ζέξκαλζε (COP) πάλσ απφ 3,8.
Όια ηα ζπζηήκαηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηεο
απηφκαηεο επαλεθθίλεζεο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο κεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο ή βιάβε
κέζσ ξχζκηζεο ζην ρεηξηζηήξην ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα
παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία αθφκα θαη κεηά ηελ δηαθνπή ξεχκαηνο ζε κηα εζσηεξηθή κνλάδα.
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2.3.2
Δμσηεξηθέο Μνλάδεο ( αληιία ζεξκφηεηαο )
Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ιεηηνπξγία κε ηξηθαζηθή ειεθηξνινγηθή
παξνρή 400V/50Hz.
Ζ ερεηηθή ζηάζκε (ερεηηθή πίεζε) δελ ζα μεπεξλάεη ηα 66 dB (A) κεηξεκέλν ζε
εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο εκί-θιεηζηνπ αλερντθνχ ζαιάκνπ, ζε νξηδφληηα απφζηαζε 1 m απφ
ηελ κνλάδα θαη 1,5 m απφ ηε βάζε ηεο κνλάδαο.
Ζ εμσηεξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε. Σν θέιπθνο
ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θχιιν επηζκαιησκέλνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, κε
εηδηθή πνιπεζηεξηθή βαθή γηα πςειή πξνζηαζία ζε έληνλν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ (πάρνο
ζηξψκαηνο βαθήο 0,070 mm). Ο αεξφςπθηνο ελαιιάθηεο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζα έρεη
ππνζηεί εηδηθή θαηεξγαζία γηα ηελ δηαζθάιηζε καθξφρξνλεο αληνρήο θαη κέγηζηεο απφδνζεο.
πγθεθξηκέλα , ηα πηεξχγηα αινπκηλίνπ ζα επηθαιχπηνληαη απφ έλα ζηξψκα αθξπιηθήο
ξεηίλεο θαη έλα ιεπηφ πδξφθηιν ζηξψκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ην νπνίν εμαζθαιίδεη 5
έσο 6 θνξέο κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ φμηλε βξνρή θαη ζηελ δηάβξσζε απφ αιάηη (π.ρ.
αέξαο δίπια ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο) Σν θάησ κέξνο ηεο κνλάδαο (βάζε) ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ θχιιν αλνμείδσηνπ ράιπβα γηα αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία. Ζ εμσηεξηθή
κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη επηηπρεκέλα ηηο παξαθάησ αμηνινγήζεηο
1. VDA Wechseltest
2. Kesternich test
ηελ εμσηεξηθή κνλάδα ζα ππάξρεη: έλαο ή δχν ζπκπηεζηέο ζε μερσξηζηφ θέιπθνο, έηζη ψζηε
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ελφο λα κελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε θαη ησλ δχν, αμνληθφ
αλεκηζηήξα (εο) νδεγνχκελν απφ θηλεηήξα κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ (DC Inverter), αεξφςπθην
ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ειεθηξνινγηθφ θαη ςπθηηθφ δίθηπν θαη απηνκαηηζκνί. Ζ εμσηεξηθή
κνλάδα ζα έρεη εξγνζηαζηαθά πξν-εγθαηεζηεκέλα : ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα,
δηαρσξηζηή ιαδηνχ, ζπζζσξεπηή (accumulator) ζηελ πιεπξά ηεο αλαξξφθεζεο ηνπ
ζπκπηεζηή, αηζζεηήξεο πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο, ζεξκνζηάηεο πξνζηαζίαο, αζθάιεηεο,
πξνζηαζία απφ ππέξηαζε, πξνζηαζία απφ ππέξηαζε ηνπ Inverter, βάλεο δηαθνπήο πγξνχ θαη
αεξίνπ, ρξνλνδηαθφπηεο θαη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηνπο αηζζεηήξεο πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή, απξφζθνπηε, θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ εμσηεξηθή κνλάδα (επνκέλσο θαη φιν ην ζχζηεκα) ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίδεη
ιεηηνπξγεί αθφκα θαη κε έλα ζπκπηεζηή ζε πεξίπησζε πνπ άιινο ζπκπηεζηήο είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο (ιεηηνπξγία έθηαηεο αλάγθεο). ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα
απνκφλσζεο ηεο κηαο εμσηεξηθήο κνλάδαο ελψ ην ππφινηπν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά
κε κεησκέλε απφδνζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνχ ζην
θηίξην ψζπνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε.
Όιεο νη ζπλδέζεηο ζην ςπθηηθφ δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθνιιεηέο. Μεραληθέο ζπλδέζεηο
φπσο θιάληδεο, ζχλδεζκνη θαη παξεκβχζκαηα δελ επηηξέπνληαη.
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Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα έρνπλ ηερλνινγία «νκαιήο έλαξμεο – soft start», έηζη ψζηε λα
απνξξνθνχλ ιηγφηεξν ξεχκα θαηά ηελ εθθίλεζε, λα κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηνπ απαηηνχκελνπ
ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα, θαη λα κεηψλεηαη ε θαηαπφλεζε ζηα επηκέξνπο κέξε ηεο εμσηεξηθήο
κνλάδαο (π.ρ. ζπκπηεζηήο, θηλεηήξεο).
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκηνπξγία (ρηίζηκν) πάγνπ παξαηεξείηαη ζε
εμσηεξηθέο
ζεξκνθξαζίεο απφ - 7º C έσο +7ºC (εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο), ε
εμσηεξηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ζα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο άλεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο
αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθά έηζη ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ελαιιαθηψλ ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο.
Ζ αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία ζηελ εμσηεξηθή κνλάδα ζα επηηπγράλεηαη κε αληηζηξνθή ηνπ
ςπθηηθνχ θχθινπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο ν ελαιιάθηεο ηεο
εμσηεξηθήο κνλάδαο γίλεηαη ζπκππθλσηήο, έηζη ην ππέξζεξκν αέξην απφ ηνλ ζπκπηεζηή ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ ζηνλ ελαιιάθηε. Γηα ηελ απνθπγή θξχσλ ξεπκάησλ
αέξα αιιά θαη ηελ απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, νη εζσηεξηθέο κνλάδεο
δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμαηκηζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ
εμσηεξηθή κνλάδα ζα έρεη έλαλ εηδηθφ ελαιιάθηε ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εμαηκηζηήο
θαηά ηελ αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε ζπζηήκαηνο κε παξαπάλσ απφ κηα
εμσηεξηθέο κνλάδεο ε αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία ζα γίλεηαη κε ηα ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
μεπαγψλνπλ ε κηα εμσηεξηθή κεηά ηελ άιιε θαη φρη ηαπηφρξνλα. Ζ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία
γηα ηνλ εηδηθφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ πιηθφ αιιαγήο θάζεο. Απηφ ην
πιηθφ ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα γηα ηελ αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο, ελψ ζα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο ππνιεηπφκελεο ζεξκφηεηαο ζηηο εζσηεξηθέο
κνλάδεο γηα ζπλερφκελε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη
αδηάθνπε ιεηηνπξγία θαη ζπλερφκελε άλεζε θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο αληηπαγσηηθήο
ιεηηνπξγίαο ζε φιεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ηερλνινγία ηεο αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα απνθέξεη
κεγαιχηεξε επνρηαθή απφδνζε θαζψο ηα ζηνηρεία ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ δελ ζα πξέπεη
λα μαλαδεζηαζνχλ πξψηνπ ην ζχζηεκα μεθηλήζεη μαλά λα απνδίδεη ηελ δεηνχκελε ζεξκφηεηα.
Σν ζχζηεκα ζα έρεη ιεηηνπξγία «Hot Start» ζηελ ζέξκαλζε γηα ηελ απνθπγή θξχσλ ξεπκάησλ
αέξα ζηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ιεηηνπξγία απηή ηα
πηεξχγηα ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα νδεγνχληαη ζε νξηδφληηα ζέζε θαζψο νη αλεκηζηήξεο
ζα ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ ρακειή ηαρχηεηα (Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ Hot Start ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο
κνλάδαο.).
Ζ αλάθηεζε ηνπ ιαδηνχ απφ ην δίθηπν θαη ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε
κηθξνεπεμεξγαζηή. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκπηεζηψλ, ην ιάδη ζα
πξέπεη λα αλαθηάηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε νρηψ ψξεο, κέζσ εηδηθήο ιεηηνπξγίαο
αλάθηεζεο ιαδηνχ.
Γηα ηελ απνθπγή πςειήο δήηεζεο ξεχκαηνο θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε
παξαπάλσ απφ κηα εμσηεξηθέο κνλάδεο, νη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα μεθηλνχλ εηεξνρξνληζκέλα
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θαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν επηκεξηζκφο ίζνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο
ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο κνλάδεο θαζψο θαη ε ζσζηή ιίπαλζε ζε φινπο ηνπο ζπκπηεζηέο.
Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαηηήησο, ιεηηνπξγία θαη δηαηάμεηο πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή επηζηξνθήο πγξνχ ζην ζπκπηεζηή, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε
ζσζηή ππθλφηεηα ιαδηνχ θαη ε ιίπαλζε ηνπ ζπκπηεζηή. Απηή ε ιεηηνπξγία δηαζθαιίδεη ηφζν
ηελ κέγηζηε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ ζπκπηεζηή.
Όιεο νη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεηηνπξγία απηφκαηεο πιήξσζεο ςπθηηθνχ
πγξνχ, έηζη ψζηε λα πξνζηίζεηαη απηφκαηα ε επηπξφζζεηε πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ. Απηή ε
ιεηηνπξγία δηαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν
εγθαηαζηάηεο ζα κπνξεί πνιχ γξήγνξα ζην κέιινλ λα θάλεη έιεγρν δηαξξνήο ζην ζχζηεκα. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ζσζηή πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ δηαζθαιίδεη ηελ
απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο νδεγία F-Gas.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απηφκαηνπ ειέγρνπ, φισλ ην ζπλδέζεσλ (ςπθηηθψλ θαη
ειεθηξνινγηθψλ), αηζζεηήξσλ θαη βαλψλ κεηψλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα αλζξσπίλνπ
ιάζνπο
Πξνηείλεηαη ε χπαξμε νζφλεο 7 ςεθίσλ έηζη ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ν θσδηθφο ζθάικαηνο,
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ην πεξηνξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο.
Γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλεηαη ε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα επηηξέπεη
ηελ παξακεηξνπνίεζε γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγίαο. Ζ παξακεηξνπνίεζε θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα γίλεη θαη εθηφο ζχλδεζεο.
ΤΜΠΗΔΣΖ
Γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, νη ζπκπηεζηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπεηξνεηδείο εξκεηηθά θιεηζηνί
κε ελζσκαησκέλν θηλεηήξα θαη ερναπνξξνθεηηθφ καλδχα. Θα νδεγνχληαη απφ θηλεηήξα
κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ “DC INVERTER” δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο
ζπρλφηεηαο θαη επνκέλσο κεηαβνιή ηεο παξνρήο ςπθηηθνχ φγθνπ ζην θχθισκα. Έηζη ζα
αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη ζχκθσλα κε ην θνξηίν δήηεζεο. Ζ ζπρλφηεηα ζα αιιάδεη απμεηηθά
κε αξθεηά βήκαηα έηζη ψζηε ε αιιαγή ζηελ απνδηδφκελε ηζρχ λα πξνζεγγίδεηαη γξακκηθά. Ο
ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ βεκάησλ απφδνζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θάησ απφ 100.
Σα ηπιίγκαηα ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε, λα
επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία απνθεχγνληαο ηνλ θίλδπλν βιάβεο ιφγσ ηεο
ζπλερνχο αιιαγήο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ηάζεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ζπκπχθλσζεο ηνπ
ιαδηνχ ζε ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίαο ν ζπκπηεζηήο ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζεηαη κε
ηελ χπαξμε ειεθηξηθνχ ζεξκαληήξα ζην δνρείν απνζήθεπζεο ιαδηνχ.
Γηα ηελ θαιχηεξε ιίπαλζε φισλ ησλ θηλνχκελσλ κέξσλ ηνπ ζπκπηεζηή, ε παξνρή ιαδηνχ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πςειήο πίεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ απαηηείηαη
μερσξηζηφ ζχζηεκα ιίπαλζεο ησλ θηλεηψλ κέξσλ θαζψο ν αγσγφο ηνπ ιαδηνχ είλαη ζην
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θέληξν ηνπ εθθεληξνθφξνπ δηαρένληαο ην ιάδη ζε φια ηα θηλεηά κέξε. Απηή ε ηερλνινγία
βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπκπηεζηή θαη κεηψλεη ηελ θαηαπφλεζε θαη ηελ θζνξά ηνπ.
Γηα ηελ απνθπγή μαθληθψλ κεηαπηψζεσλ ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα νη νπνίεο
απνθέξνπλ ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηα ηπιίγκαηα θαη ηα ξνπιεκάλ, ν θηλεηήξαο ζα ςχρεηαη κε
πεπηεζκέλν αέξα.
Οη ζπκπηεζηέο ζα επηβξαδχλνπλ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο γξακκηθά θαη αλάινγα κε
ηελ δήηεζε ηνπ θνξηίνπ ζε ςχμε θαη ζέξκαλζε, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία
θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε εζσηεξηθφ ρψξν. Οη δχν ζπκπηεζηέο κεηαβιεηψλ
ζηξνθψλ ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα κε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία, ειέγρνληαο έηζη
κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ παξνρή ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, έρνληαο ρακειή θαηαλάισζε
ξεχκαηνο θαη επηηπγράλνληαο πςειή απφδνζε, αλεμαξηήηνπ θνξηίνπ δήηεζεο ή πνζνζηνχ
ζπλδεζηκφηεηαο.
Γηα πξνζηαζία ηνπ ζπκπηεζηή απφ ζπρλέο εθθηλήζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο
ρξνλνδηαθφπηεο.
ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
Ο θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα (-σλ) ζηελ εμσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ γηα
κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο επίζεο γηα θαιχηεξν έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
αλεκηζηήξα θαη ηελ κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ. Ζ αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
αλεκηζηήξα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.
Ζ θηεξσηή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ, δηαζθαιίδνληαο κέγηζηε παξνρή αέξα θαη
ρακειά επίπεδα ζηάζκεο ζνξχβνπ. Οη αλεκηζηήξεο ζηηο εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα έρνπλ
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ
κνλάδα. Σν θάιπκκα ζα έρεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή γηα ηελ κείσζε ηεο εμσηεξηθήο
ζηαηηθήο πίεζεο.
Οη αλεκηζηήξεο ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ
ζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 78 Pa.

ψζηε λα επηηπγράλνπλ δηαζέζηκε εμσηεξηθή

ΣΟΠΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ
Κάζε εζσηεξηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη κε επηηνίρην ελζχξκαην ρεηξηζηήξην. Σν κήθνο
ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο απφ ην ρεηξηζηήξην έσο ηελ εζσηεξηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα
θηάζεη ηα 500 m. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ ζε
νπνηνδήπνηε δηαζέζηκε ηνπνζεζία.
Σα ρεηξηζηήξηα ζα έρνπλ πςειήο αλάιπζεο LCD νζφλε, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί
παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη πηζαλνί θσδηθνί βιάβεο. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα κεηαβεί
απφ ην βαζηθφ ζην ιεπηνκεξεηαθφ menu γηα ηελ ξχζκηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ. πληζηάηαη
ε ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ αληί ζπκβφισλ γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ
ηειηθφ ρξήζηε. Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη πςειήο αηζζεηηθήο θαη ην menu ηνπ ζα είλαη δηαζέζηκν
ζηα Διιεληθά.
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Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ ησλ πεξζίδσλ φπνπ απηέο ππάξρνπλ. Σν
ρεηξηζηήξην ζα κπνξεί λα ειέγρεη θάζε ιεηηνπξγία ή αηζζεηήξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο.
Ο ηνπηθφο ειεγθηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ 9 ηειεπηαίσλ θσδηθψλ βιαβψλ,
έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ βιάβε.
Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ έσο 16 εζσηεξηθψλ κνλάδσλ απφ έλαλ ηνπηθφ ειεγθηή.
ε θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε ε νπνία ζα απεηθνλίδεη πνηα εζσηεξηθή
κνλάδα είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (ςχμε / ζέξκαλζε). Ζ
ξχζκηζε θαη ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ζα κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή (αθφκα θαη κεηά
ηελ εθθίλεζε) απφ ηνλ ρξήζηε ρσξίο λα απαηηείηαη απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ο ειεγθηήο ζα έρεη πξν-εγθαηεζηεκέλν αηζζεηήξα ρψξνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
αηζζεηήξα ρψξνπ ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα ειέγρνπλ κε αθξίβεηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο θαη επνκέλσο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ.
2.3.3
Δζσηεξηθή Μνλάδα ζπζηήκαηνο VRV εκηεκθαλνχο ηνπνζέηεζεο θπθιηθήο ξνήο
Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο
Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα
είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά
ISO14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ρακειήο ειεθηξηθήο ηάζεο 2006/95/EC, κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ 98/37EC θαη 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ
2004/108/EC.
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε (ςπθηηθή θαη ειεθηξνινγηθή) κε ζπζηήκαηα VRV θαη γηα
ιεηηνπξγία κε ην πιένλ ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθφ κέζν ηειεπηαίαο
γεληάο R-410a.
Σν ζψκα ηεο κνλάδνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θχιιν γαιβαληζκέλνπ
ράιπβα θαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο κνλσκέλν. Ζ ρξήζε κφλσζεο πνιπζηπξελίνπ ζην
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηεο κνλάδνο δελ ζα είλαη απνδεθηή.
Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζαγσγήο ηνπ αέξα ζην ρψξν ζε θπθιηθή ξνή. Έηζη,
αθελφο απνθεχγνληαη θαηλφκελα ζεξκνθξαζηαθήο δηαζηξσκάησζεο θαη αθεηέξνπ
επηηπγράλνληαη ηαρχηεξα νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο άλεζεο ζην ρψξν. Οη θαζέηεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ λσπφ αέξα κέρξη πνζνζηνχ 20% ηεο κέγηζηεο παξνρήο αέξα. Θα
δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλα θίιηξα θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα θαη ζα έρνπλ
ελζσκαησκέλε αληιία ζπκππθλσκάησλ κε δπλαηφηεηα αλχςσζήο ησλ 85εθ. θαη’ ειάρηζηνλ
απφ ην θάησ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο.
Θα είλαη ζπκπαγείο, κε δηαζηάζεηο πνπ ζα θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε ηππηθή
ςεπδνξνθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε βάζνο φρη κεγαιχηεξν απφ 29εθ.
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Οη απνδφζεηο ησλ κνλάδσλ ζε ιεηηνπξγία ςχμεο ζα δίλνληαη ζηηο παξαθάησ νλνκαζηηθέο
ζπλζήθεο:
 Θεξκνθξαζία αέξα ρψξνπ: 27oC DB / 19oC WB.
 Θεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο: 35oC DB.
 Ηζνδχλακν κήθνο ζσιελψζεσλ: 7,5m.
 Τςνκεηξηθή δηαθνξά: 0m.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γθάκα ησλ κνλάδσλ , βάζεη ηεο νπνία έρεη γίλεη ε επηινγή , ζα έρεη σο
εμήο:
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,2kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 2,5.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 3,2.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 3,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 4,5kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 5,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 5,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 6,3.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 7,1kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 8,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 9,0kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 10,0
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 11,2kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 12,5
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 14,0kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 16,0
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα κνλνθαζηθή ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε 220V/50Hz κε αλνρή 10%.
Ζ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, αλάινγε ηεο ςπθηηθήο απφδνζεο, θαη
γηα θαλέλα κνληέιν δελ ζα μεπεξλά 190W. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηε κνλάδα κε
νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW, ε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 38W . ηελ
πεξίπησζε ηνπ ππ’ φςηλ θηηξίνπ έρνπλ επηιεγεί 2 κνλάδεο κε νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε
3,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0 KW θαη ειεθηξηθή θαηαλάισζε 38 W εθάζηε .
Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα γηα ηνλ
έιεγρν ηεο απαηηνχκελεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ρψξνπ, παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ.
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζα επηηπγράλεηαη κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή, φπνπ
ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία αέξα επηζηξνθήο θαη επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία ρψξνπ γηα ηνλ δηαθνξηθφ έιεγρν, θαζψο θαη νη ζεξκνθξαζίεο αεξίνπ θαη πγξνχ
ςπθηηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξζέξκαλζεο) θαη νη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο (άλνηγκα –
θιείζηκν ειεθηξνληθήο εθηνλσηηθήο, ηαρχηεηα αλεκηζηήξα) γίλνληαη αλαινγηθά κε ηελ κέζνδν
ηεο νινθιεξσηηθήο – δηαθνξηθήο ξχζκηζεο.
Θα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν ζηελ επηζηξνθή ηνπ αέξα απφ ηνλ ρψξν,
απφ ξεηίλε κε πξνζηαζία θαηά ηεο κνχριαο. Θα δηαζέηεη επίζεο θίιηξν θαη ζηελ απνξξνή
ησλ ζπκππθλσκάησλ γηα ηελ απνθπγή βνπιψκαηνο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζήο ησλ, πνπ
πηζαλφλ λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζή ησλ (πιεζηφλ ή επί ηνπ δαπέδνπ φπνπ ηα
επίπεδα ζθφλεο είλαη απμεκέλα).
Οη κνλάδεο ζα είλαη πνιχ ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ δε ζα μεπεξλά ηα 45dB(A) αθφκα
θαη γηα ηελ κνλάδα νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 14kW. Οη κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ θαη
πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ε κνλάδα, κφλνλ εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
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O αλεκηζηήξαο ζα είλαη θπγνθεληξηθφο απεπζείαο νδήγεζεο κε ειάρηζηε ηζρχνο θηλεηήξα
(κέγηζην 38W – 186W αλάινγα κε ην κνληέιν ςπθηηθήο ηζρχο 2,2kW – 14 kW) κε ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιαζηηθφ θαη ζα είλαη
εηδηθήο δηακφξθσζεο γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλεο ξνήο αέξα κε πνιχ ρακειή ζηάζκε
ζνξχβνπ. Ο θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα ζα δηαζέηεη θαη ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ. Ο
αλεκηζηήξαο ζα είλαη ηθαλφο λα ζηείιεη ηνλ αέξα έσο 3,5 m πςνκεηξηθή δηαθνξά γηα ην
κνληέια απφ έσο 9 kW ςπθηηθήο ηζρχο θαη έσο 4,2 m γηα ηα κεγαιχηεξα κνληέια.
Οη πεξζίδεο εμφδνπ ηνπ αέξα ζα είλαη αλεμάξηεηα ξπζκηδφκελεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θαηά
ην δπλαηφλ ε έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ξεχκαηα αέξα.
Σν ηνπηθφ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη πάλσ ζηελ κνλάδα,
εζσηεξηθά, ελψ ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαη απφ αζχξκαην ρεηξηζηήξην.
Ζ δηαθνζκεηηθή κάζθα ηεο κνλάδαο ζα κπνξεί λα δερζεί πξναηξεηηθά αηζζεηήξα θίλεζεο θαη
ζεξκνθξαζίαο. Ο αηζζεηήξαο παξνπζίαο ζα κπνξεί λα εληνπίδεη θίλεζε θάησ απφ ηελ
κνλάδα θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο λα πεξηνξίδεη ηελ θαηαλάισζε ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο.
Δπίζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο ζα κπνξεί λα κεηξάεη ηελ ζεξκνθξαζία δαπέδνπ
θάησ απφ ηελ κνλάδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηζζεηήξα παξνπζίαο λα αλαγθάδεη ηνλ αέξα
λα θαηεπζχλεηαη ρακειά απνθεχγνληαο ηελ ξνή ζεξκνχ αέξα απεπζείαο πξνο ζηνλ ρξήζηε.
Δπίζεο ε κνλάδα ζα κπνξεί λα δερζεί απηφ-θαζνξηδφκελε κάζθα. Έηζη ψζηε ηα θίιηξα λα
παξακέλνπλ ζπλερψο θαζαξά κεηψλνληαο έηζη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή
κνλάδα (ρακειφηεξε ζηαηηθή πίεζε ζηνλ αλεκηζηήξα, θαιχηεξε ελαιιαγή ζεξκφηεηαο ζηνλ
ελαιιάθηε).
2.3.4
Δζσηεξηθή Μνλάδα ζπζηήκαηνο VRV εκθαλνχο επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο θπθιηθήο
ξνήο
Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο
Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα
είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά
ISO14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ρακειήο ειεθηξηθήο ηάζεο 2006/95/EC, κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ 98/37EC θαη 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ
2004/108/EC.
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε (ςπθηηθή θαη ειεθηξνινγηθή) κε ζπζηήκαηα VRV θαη γηα
ιεηηνπξγία κε ην πιένλ ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθφ κέζν ηειεπηαίαο
γεληάο R-410a.
Σν ζψκα ηεο κνλάδνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θχιιν γαιβαληζκέλνπ
ράιπβα θαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο κνλσκέλν. Ζ ρξήζε κφλσζεο πνιπζηπξελίνπ ζην
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηεο κνλάδνο δελ ζα είλαη απνδεθηή.
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Οη κνλάδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε
Οη απνδφζεηο ησλ κνλάδσλ ζε ιεηηνπξγία ςχμεο ζα δίλνληαη ζηηο παξαθάησ νλνκαζηηθέο
ζπλζήθεο:
 Θεξκνθξαζία αέξα ρψξνπ: 27oC DB / 19oC WB.
 Θεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο: 35oC DB.
 Ηζνδχλακν κήθνο ζσιελψζεσλ: 7,5m.
 Τςνκεηξηθή δηαθνξά: 0m.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γθάκα ησλ κνλάδσλ , βάζεη ηεο νπνία έρεη γίλεη ε επηινγή , ζα έρεη σο
εμήο:
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,2kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 2,5.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 3,2.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 3,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 4,5kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 5,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 5,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 6,3.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 7,1kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 8,0.
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 9,0kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 10,0
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 11,2kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 12,5
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 14,0kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 16,0
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα κνλνθαζηθή ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε 220V/50Hz κε αλνρή 10%.
Ζ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, αλάινγε ηεο ςπθηηθήο απφδνζεο, θαη
γηα θαλέλα κνληέιν δελ ζα μεπεξλά 50 W. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηε κνλάδα κε
νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW, ε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 28W. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ππ’ φςηλ θηηξίνπ έρνπλ επηιεγεί 2 κνλάδεο κε :
1. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 3,6kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0 KW θαη ειεθηξηθή
θαηαλάισζε 35 W θαη
2. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,2kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 2,5 KW θαη ειεθηξηθή
θαηαλάισζε 29 W .
Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα γηα ηνλ
έιεγρν ηεο απαηηνχκελεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ρψξνπ, παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ.
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζα επηηπγράλεηαη κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή, φπνπ
ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία αέξα επηζηξνθήο θαη επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία ρψξνπ γηα ηνλ δηαθνξηθφ έιεγρν, θαζψο θαη νη ζεξκνθξαζίεο αεξίνπ θαη πγξνχ
ςπθηηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξζέξκαλζεο) θαη νη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο (άλνηγκα –
θιείζηκν ειεθηξνληθήο εθηνλσηηθήο, ηαρχηεηα αλεκηζηήξα) γίλνληαη αλαινγηθά κε ηελ κέζνδν
ηεο νινθιεξσηηθήο – δηαθνξηθήο ξχζκηζεο.
Θα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν ζηελ επηζηξνθή ηνπ αέξα απφ ηνλ ρψξν,
απφ ξεηίλε κε πξνζηαζία θαηά ηεο κνχριαο. Θα δηαζέηεη επίζεο θίιηξν θαη ζηελ απνξξνή
ησλ ζπκππθλσκάησλ γηα ηελ απνθπγή βνπιψκαηνο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζήο ησλ, πνπ
πηζαλφλ λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζή ησλ (πιεζηφλ ή επί ηνπ δαπέδνπ φπνπ ηα
επίπεδα ζθφλεο είλαη απμεκέλα).
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Οη κνλάδεο ζα είλαη πνιχ ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ δε ζα μεπεξλά ηα 47dB(A). Οη
κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ θαη πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ε κνλάδα, κφλνλ
εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε κνλάδα ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί ελζχξκαην ή αζχξκαην ρεηξηζηήξην.
Ζ εζσηεξηθή κνλάδα ζα έρεη πξνεγθαηεζηεκέλε επαθή γηα λα δερζεί παγίδα παξαζχξνπ κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Σέινο ε κνλάδα ζα κπνξεί λα δερζεί ελζχξκαην ή αζχξκαην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο γηα
ηελ αληηθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο
κνλάδαο δελ είλαη αληηθεηκεληθφ.
2.3.5
ξνήο

Δζσηεξηθή Μνλάδα ζπζηήκαηνο VRV εκθαλνχο επηδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο θπθιηθήο

Ζ κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα επηδαπέδηα, φζν θαη επηηνίρηα (ρακειά) ηνπνζέηεζε. Ζ
εμαγσγή ηνπ αέξα ζα είλαη απφ πάλσ θαη επηζηξνθή απφ ηνλ ρψξν απφ θάησ. Θα είλαη
θαηάιιειε γηα ζχλδεζε (ςπθηηθή θαη ειεθηξνινγηθή) κε ζπζηήκαηα VRV® θαη γηα ιεηηνπξγία κε
ην πιένλ ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθφ κέζν ηειεπηαίαο γεληάο R-410a.
Πξέπεη λα είλαη πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκελή ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο.
Θα είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο
κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν νίθνο θαηαζθεπήο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO
9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά ISO14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ρακειήο ειεηξηθήο ηάζεο 2006/95/EC, κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ 98/37EC θαη 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ
2004/108/EC.
Θα είλαη θαηάιιειε ηφζν θαηαζθεπαζηηθά φζν θαη αηζζεηηθά γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ
ρψξν. Θα είλαη νκνηφκνξθεο θαηαζθεπήο θαη δηαζέηεη θέιπθνο ζε φιεο ηηο πιεπξέο, ψζηε λα
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη κπξνζηά ζε παινζηάζην ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ εκθάληζε
(θνηλή νπηηθή εκθάληζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο).
Θα είλαη ζπκπαγήο, κε δηαζηάζεηο πνπ ζα θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη θάησ
απφ παξάζπξα (βάζνο φρη κεγαιχηεξν απφ 24εθ.).
Οη απνδφζεηο ησλ κνλάδσλ ζε ιεηηνπξγία ςχμεο ζα δίλνληαη ζηηο παξαθάησ νλνκαζηηθέο
ζπλζήθεο:
 Θεξκνθξαζία αέξα ρψξνπ: 27oC DB / 19oC WB.
 Θεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο: 35oC DB.
 Ηζνδχλακν κήθνο ζσιελψζεσλ: 7,5m.
 Τςνκεηξηθή δηαθνξά: 0m.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γθάκα ησλ κνλάδσλ ζα έρεη σο εμήο:
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,2kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 2,5 kW .
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 3,2 kW .
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 3,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0 kW .
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 4,5kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 5,0 kW .
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 5,6kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 6,3 kW .
 Ολνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 7,1kW νλνκαζηηθή ζεξκηθή 8,0 kW .
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα κνλνθαζηθή ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε 220V/50Hz κε αλνρή 10%.
Ζ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, αλάινγε ηεο ςπθηηθήο απφδνζεο, θαη
γηα θαλέλα κνληέιν δελ ζα μεπεξλά 110W. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηε κνλάδα κε
νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε 2,8kW, ε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50W. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ππ’ φςηλ θηηξίνπ έρνπλ επηιεγεί 4 κνλάδεο κε :
1. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε
θαηαλάισζε 49 W θαη
2. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε
θαηαλάισζε 90 W .
3. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε
θαηαλάισζε 90 W .
4. νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε
θαηαλάισζε 110 W .

2,8kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 3,2 KW θαη ειεθηξηθή
3,6kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 4,0 KW θαη ειεθηξηθή
4,5kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 5,0 KW θαη ειεθηξηθή
5,6kW - νλνκαζηηθή ζεξκηθή 6,3 KW θαη ειεθηξηθή

Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα γηα ηνλ
έιεγρν ηεο απαηηνχκελεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ρψξνπ, παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ.
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζα επηηπγράλεηαη κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή, φπνπ
ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία αέξα επηζηξνθήο θαη επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία ρψξνπ γηα ηνλ δηαθνξηθφ έιεγρν, θαζψο θαη νη ζεξκνθξαζίεο αεξίνπ θαη πγξνχ
ςπθηηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξζέξκαλζεο) θαη νη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο (άλνηγκα –
θιείζηκν ειεθηξνληθήο εθηνλσηηθήο, ηαρχηεηα αλεκηζηήξα) γίλνληαη αλαινγηθά κε ηελ κέζνδν
ηεο νινθιεξσηηθήο – δηαθνξηθήο ξχζκηζεο.
Θα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν ζηελ επηζηξνθή ηνπ αέξα απφ ηνλ ρψξν,
απφ ξεηίλε κε πξνζηαζία θαηά ηεο κνχριαο. Θα δηαζέηεη επίζεο θίιηξν θαη ζηελ απνξξνή
ησλ ζπκππθλσκάησλ γηα ηελ απνθπγή βνπιψκαηνο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζήο ησλ, πνπ
πηζαλφλ λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζή ησλ (πιεζηφλ ή επί ηνπ δαπέδνπ φπνπ ηα
επίπεδα ζθφλεο είλαη απμεκέλα).
Οη κνλάδεο ζα είλαη πνιχ ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ δε ζα μεπεξλά ηα 35dB(A) αθφκα
θαη γηα ηελ κνλάδα νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 7,1kW. Οη κνλάδεο ζα δηαζέηνπλ θαη
πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ε κνλάδα, κφλνλ εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
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O αλεκηζηήξαο ζα είλαη θπγνθεληξηθφο (sirocco fan), απεπζείαο νδήγεζεο κε ειάρηζηε ηζρχνο
θηλεηήξα (κέγηζην 35W) κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηάλαισζε ελέξγεηαο. Θα είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιαζηηθφ θαη ζα είλαη εηδηθήο δηακφξθσζεο γηα ηελ επίηεπμε
απμεκέλεο ξνήο αέξα κε πνιχ ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ. Ο θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα ζα
δηαζέηεη θαη ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ.
Ζ κνλάδα ζα έρεη ελζσκαησκέλε ςπρξή επαθή γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν ρεηξηζκφ ηεο ή ηελ
ζχλδεζε κε παγίδα παξαζχξνπ.
Οη πεξζίδεο εμφδνπ ηνπ αέξα ζα είλαη ξπζκηδφκελεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε
έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ξεχκαηα αέξα.
Σν ηνπηθφ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη πάλσ ζηελ κνλάδα,
εζσηεξηθά, ελψ ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαη απφ αζχξκαην ρεηξηζηήξην.
3.

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ – ΗΥΤΡΑ ΡΔΤΜΑΣΑ

3.1

Καιψδηα

Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01
3.2
σιελψζεηο - Δμαξηήκαηα
3.2.1
Γεληθά
Tα θαιψδηα ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ζα εγθαηαζηαζνχλ είηε ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο βαξέσο
ηχπνπ (εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλα, ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ
θαισδίνπ), είηε κέζα ζε ζράξεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ, δηάηξεηεο (ΜΟΝΟ ζην δψκα ζα είλαη
θιεηζηνχ ηχπνπ κε θαπάθη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία ).
Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ θάζε θπθιψκαηνο θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο “δηαδξνκήο”
αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ .
Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη Φ 13,5 mm ή ½ " .
Οη ζσιελψζεηο ζα ζπλαληνχλ θάζεηα ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηνπο.
Όιεο νη ζσιελψζεηο αλεμάξηεηα κε ηελ ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ηνπνζεηνχληαη κε κηθξή
θιίζε πξνο ηα θνπηηά θαη ζα είλαη απαιιαγκέλεο ζηθνληψλ , ψζηε λα απνθεχγεηαη ελδερφκελε
ζπζζψξεπζε λεξνχ .
σιελψζεηο κεηαμχ θνπηηψλ ζα έρνπλ ην πνιχ δχν (2) ελψζεηο αλά ηξία (3) κέηξα θαη δελ
έρνπλ έλσζε γηα απφζηαζε θνπηηψλ κηθξφηεξε απφ έλα (1) κέηξν . Απαγνξεχεηαη ε έλσζε ζε
ηκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πάρνο ηνίρσλ ή νξνθψλ .
Οη αθξηβείο ζέζεηο θαη ηα χςε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ νξίδνληαη απφ ηελ επίβιεςε.
Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ θνπηηψλ δηαθιάδσζεο νξίδεηαη ζε 70 mm
Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ απφ γξακκέο δεζηνχ λεξνχ νξίδεηαη ζε 30
cm .
Όηαλ πνιιέο γξακκέο νδεχνπλ παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε απνζηάζεηο 3 cm
ηνπιάρηζην, εθηφο αλ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε ζράξεο .
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3.2.2
Δληνηρηζκέλεο ζσιελψζεηο
H δηάηαμε ησλ ζσιελψζεσλ ζα αθνινπζήζεη θαηά ην δπλαηφλ ηνπο ηπρφλ
πξνδηακνξθνκέλνπο κε μχιηλνπο πήρεηο αχιαθεο ησλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ θαη ηηο δηεπζχλζεηο
ησλ νξνθνπήρεσλ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ) . Πάλησο ζα απνθεπρζεί δηαζηαχξσζε
ησλ ζσιελψζεσλ κε ηνπο ζηδεξέληνπο νπιηζκνχο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απαγνξεπφκελεο
απζηεξά ηεο θνπήο ή παξακνξθψζεσο ησλ ζηδεξψλ νπιηζκψλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
Δπηβιέςεσο. ε πεξίπησζε νξνθψλ απφ εκθαλέο κπεηφλ, νη ζσιήλεο ζα πξνζαξκνζηνχλ
ζηνλ μπιφηππν.
Όπνπ ιφγσ αλάγθεο ηκήκαηα ησλ εληνηρηζκέλσλ ζσιήλσλ ηνπνζεηνχληαη φρη θαηαθφξπθα ,
ηα ηκήκαηα απηά ζα θαηαζθεπάδνληαη φπσο νη ζσιελψζεηο ζε πγξνχο ρψξνπο ( δει. κε
ραιπβδνζσιήλεο ) .
Οη εληνηρηζκέλνη ζσιήλεο, ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο απηψλ, ηα θνπηηά δηαθνπηψλ θιπ., ζα
ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ μήξαλζε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ησλ επηρξηζκάησλ, νη κελ ζσιήλεο
λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 mm θάησ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ηα δε θνπηηά
δηαθνπηψλ, δηαθιαδψζεσλ θιπ. λα εμέρνπλ ηφζν, ψζηε ηα ρείιε ηνπο λα βξίζθνληαη ζην
επίπεδν ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο.
Οη πξνο εληνίρηζε ησλ ζσιήλσλ αχιαθεο, φπνπ δελ πξνδηακνξθψζεθαλ , ζα αλνίγνληαη κε
θάζε επηκέιεηα , ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη θζνξέο ησλ θνληακάησλ θαη ησλ
ηνίρσλ . Λάμεπζε θαηαζθεπψλ απφ κπεηφλ αξκέ , ρσξίο άδεηα ηνπ επηβιέπνληνο ην έξγν
Μεραληθνχ , απαγνξεχεηαη .
Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ επί ησλ ηνίρσλ ζα γίλεηαη κε ηζηκέλην απαγνξεπκέλεο θαηά ην
δπλαηφλ ηεο ρξήζεο γχςνπ .
Σα εκίθπξηα πξνζηφκηα ζα εμέρνπλ απφ ηελ ηειεπηαία ζηξψζε ησλ
επηρξηζκάησλ 2
mm .
3.2.3
Oξαηέο ζσιελψζεηο
Οη ελ ιφγσ ζσιελψζεηο ζηεξίδνληαη απ’ επζείαο επί ησλ ηνίρσλ ή ησλ νξνθψλ κε θαηάιιεια
ζηεξίγκαηα αλά 1,0 m ην κέγηζην .
Σα δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ ζσιελψζεσλ επί ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ
φπσο ζηεξίγκαηα ηνίρνπ , αλαξηήξεο νξνθήο , ειάζκαηα αλαξηήζεσο ή άιια ειάζκαηα
εηδηθήο κνξθήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθά , εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ
θαηεγνξία ηνπ ρψξνπ γαιβαληζκέλα . Σα ζηεξίγκαηα ζα ζηεξεσζνχλ επί ηνηρνπνηίαο κε
δηάθελν κε θνριίεο κε εγθάξζηα ζηειέρε ζπγθξάηεζεο , επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή
ηνηρνπνηίαο απφ πιίλζνπο κε θνριίεο αγθπξνχκελνπο δηα δηαζηνιήο , επί κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ κε βίδεο κεηάιινπ θαη επί μπιείαο κε μπιφβηδεο .
3.2.4
Πιαζηηθνί ζσιήλεο
Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02
.
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3.2.5
Κνπηηά δηαθιάδσζεο
Σα θνπηηά δηαθιαδψζεσλ ζα είλαη θπθιηθά ή ηεηξαγσληθά ή νξζνγσληθά θαη θαηάιιεια γηα ηνλ
ηχπν ηνπ ζσιήλα ή ηνπ θαισδίνπ, γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη .
Ζ ζχλδεζε θνριηνηνκεκέλσλ ζσιήλσλ κε ηα θνπηηά ζα εθηειεζζεί κε θνριίσζε ηνπ ζσιήλα
ζην θνπηί . Σν άλνηγκα ησλ νπψλ ησλ πιαζηηθψλ θνπηηψλ ζα γίλεη κε θνξεηή πξέζα θαη φρη
κε ηέκλνλ εξγαιείν .
Κπθιηθά θνπηηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηέζζεξηο (4) δηεπζχλζεηο ην πνιχ .
ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπηηά δηακέηξνπ κηθξφηεξεο απφ 70 mm . Σα
θνπηηά ηξνθνδφηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζα έρνπλ επίπεδε επηθάλεηα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ
πίζσ απφ ηα θσηηζηηθά, ψζηε λα είλαη θαηά ην δπλαηφ αζέαηα , ζα βαθνχλ δε ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα .
Tα πιαζηηθά θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ άθαπζην πιηθφ.
Γηα νξαηή ηνπνζέηεζε πάλσ ζε ηνίρν ή ζε ζράξεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαζηηθά θνπηηά
δηαθιαδψζεσο θαη δηειεχζεσο απφ PVC κε θαπάθη πξεζζαξηζηφ , ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ
ηθαλή αληίζηαζε ζε δηείζδπζε ζθφλεο θαη πγξαζίαο θαη ζα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά :
Σχπνο
Δζσηεξηθέο
δηαζηάζεηο
(mm)

16
62Υ62Υ32

20
82Υ82Υ36

25
91Υ91Υ41

32
100Υ100Υ51

Δλδεηθηηθφο ηχπνο : ΚΟΤΒΗΓΖ ή ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ ELECTRODUR ή ηζνδχλακνο.
Γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε θνπηηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαζηηθά θνπηηά απφ PVC :
ζηξνγγπιά
ηεηξάγσλα
θνπηί δηαθνπηψλ

Φ72 mm Υ 32 mm
75Υ75Υ34 mm
Φ64 mm Υ 35 mm

Δλδεηθηηθφο ηχπνο : ΚΟΤΒΗΓΖ ή ηζνδχλακνο.
Oια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC STANDARDS
θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 798.1 θαη 799 .
3.2.6
Μεηαιιηθέο ζράξεο
Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-03
3.3

Γηαθφπηεο – Ρεπκαηνδφηεο – Μπνπηφλ
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3.3.1
Γεληθά
Γεληθά νη ηχπνη ησλ δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ, θιπ. πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ, ζα εθιεγνχλ
απφ ηελ επίβιεςε, ζηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζεηξέο δεηγκάησλ, ηξηψλ
ηνπιάρηζηνλ θαηαζθεπαζηψλ.
Σα χςε πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη δηαθφπηεο, ξεπκαηνδφηεο, κπνπηφλ απφ ην ηειεησκέλν
δάπεδν χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα ζα είλαη :





Οη δηαθφπηεο ζε χςνο h = 1,20 m .
Σα κπνπηφλ ζε χςνο h = 1,20 m .
Οη ξεπκαηνδφηεο ζε χςνο h=0,50m
Οη ξεπκαηνδφηεο ζε χςνο h = 0,90 m (ζηα κεραλνζηάζηα).

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζε κηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηεγαλφο
δηαθφπηεο ή ξεπκαηνδφηεο, ηφηε ε βάζε ηνπ νξγάλνπ ζα ρσλεπηεί ζην ηνίρν.
Οη ξεπκαηνδφηεο θαη δηαθφπηεο γεηηνληθψλ ρψξσλ ζα απνθεχγεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε
δηακπεξείο απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 30 cm, γηα ιφγνπο αθνπζηηθήο κφλσζεο.
3.3.1.1
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
Ζ ζεηξά δηαθνπηηθνχ πιηθνχ , ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην , ζα είλαη πιήξεο, κε
κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα πεξηιακβάλνπλ πιήζνο «εηδηθψλ» ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ζηαζκνχ .
Οη κεραληζκνί ηεο ζεηξάο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζε θαλάιη κε εηδηθά
εμαξηήκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζίγνπξε ζπγθξάηεζή ηνπο θαη ηελ ζπλερή θάιπςε ησλ
αγσγψλ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ελδνδαπέδηα θνπηηά γηα κπεηφλ ή
ςεπδνπάησκα, εμαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή ζε ξεχκα ή ζε data ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ
εξγαζίαο. Μεραληζκνί δηαθνπηηθνχ, θαλάιηα, εμαξηήκαηα θαλαιηψλ θαη ελδνδαπέδηα θνπηηά,
ζα είλαη φια ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ο κεραληζκνί ζα είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) απηνζβέζηκν ζηνπο 750 0C / 5
sec, κε ιεπθφ πιήθηξν θαη γθξίδν κεραληζκφ.
Οη κεραληζκνί ζα ζηεξίδνληαη ρσλεπηά ή επίηνηρα ζε κεηαιιηθή βάζε κε ηελ νπνία δελ ζα
ππάξρεη αγψγηκε ζχλδεζε, ψζηε ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ θαισδίνπ θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.
ε φιε ηε ζεηξά ζα ππάξρεη ζρέδην ηππσκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραληζκνχ γηα
δηεπθφιπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαηά ηε ζχλδεζε. Οη αθξνδέθηεο θάζεο ζα ζεκαίλνληαη κε ην
γξάκκα L.
Ζ παξηίδα παξαγσγήο ζα αλαγξάθεηαη επάλσ ζε θάζε πξντφλ αηνκηθά, φπσο επίζεο θαη
επάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε κε ηελ
αληίζηνηρε αλαθνξά πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
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ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ζα πεξηέρνληαη ηερληθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, γηα
δηεπθφιπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε.
Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001.
Ο θαηαζθεπαζηήο ζα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε
ζε φιν ην θάζκα ησλ πξντφλησλ ηεο ζεηξάο.
3.3.1.2
Δθαξκνδφκελα πξφηππα
Οη κεραληζκνί ησλ δηαθνπηψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά:
o
Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ΗSO 9001 ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο
o
Πηζηνπνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ΗEC 60669 – 1, ζην νπνίν νξίδεηαη ν
βαζκφο ζηεγαλφηεηαο ΗΡ, απφ επξσπατθφ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ( ζηελ
πεξίπησζε ζηεγαλνχ ηχπνπ πξντφλησλ ) .
Δηδηθά γηα ηηο πξίδεο ηχπνπ ζνχθν:
o
Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ κεραληζκνχ σο πξνο ηo πξφηππν IEC 60884 - 1
απφ επξσπατθφ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο (ΚΔΜΑ, NF, VDE θιπ.)
Οη ινηπνί κεραληζκνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ιεηηνπξγίεο
θαη
ηα
ειεθηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο
(πρ.
βάζεη
ΗΔC
60669
–
1).
3.3.1.3
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
3.3.1.3.1 Μεραληζκνί
ηελ ζεηξά ζα πεξηιακβάλνληαη:
 Μεραληζκνί ειέγρνπ θσηηζκνχ γηα θάζε ηχπν ιακπηήξα, κε ηε βνήζεηα:

δηαθνπηψλ 6 Α, 10 Α θαη 20 Α / 250 V~ κε ή ρσξίο ελδεηθηηθή ιπρλία

κπνπηφλ 6 A / 250 V~

ξπζκηζηψλ έληαζεο θσηηζκνχ

κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θσηηζκνχ

απηφκαησλ δηαθνπηψλ ππέξπζξσλ ρσξίο νπδέηεξν 230 V~

ελδεηθηηθά απιά θαη πξηζκαηηθά
 Μνλέο πξίδεο ηχπνπ ζνχθν γηα παξνρή ΓΔΖ, UPS, H/Z.
 Μεραληζκνί ειέγρνπ εγθαηάζηαζεο, κε ηε βνήζεηα:

αληρλεπηή θίλεζεο

ειεθηξνληθνχ ρξνλνδηαθφπηε

ειεθηξνληθνχ ζεξκνζηάηε

κεραληζκνχ κε θιεηδί

stop έθηαθηεο αλάγθεο

ζπζηήκαηνο ηερληθνχ ζπλαγεξκνχ (αλίρλεπζε αεξίνπ, πγξνχ, θαπλνχ)

απηφλνκν θσηηζηηθφ αζθαιείαο.
 Μεραληζκνί ειέγρνπ ξνιψλ θαη ηεληψλ ηνπηθά ή θαη νκαδηθά κε δπλαηφηεηα
απηνκαηηζκψλ (ηερλνινγίαο θεξέζπρλσλ PLC & αζχξκαηεο).
 Γηπιέο θαη ηξηπιέο πξίδεο δηέιεπζεο ΓΔΖ, UPS ακθίπιεπξεο ζχλδεζεο ζηα πιάγηα γηα
ηελ εχθνιε πξνζζήθε ζέζεσλ παξνρήο ρσξίο επηπιένλ θαιψδηα. Οη πξίδεο δηέιεπζεο
ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλάιηα, φηαλ απαηηείηαη πιένλ ηεο κίαο πξίδαο αλά ζεκείν.
 Πξίδεο αζζελψλ ξεπκάησλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
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πξίδεο πιεξνθνξηθήο RJ 45 θαη. 5e θαη θαη. 6 (UTP, FTP, STP) θαζψο θαη
θαη. 7 (10 Giga) (STP) κηαο ή δπν εμφδσλ κε ζήθε εηηθέηαο γηα ηαπηνπνίεζε
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο

πξίδεο νπηηθψλ ηλψλ ST, SC, LC

πξίδεο ηειεθψλνπ RJ 11, RJ 12 θαη RJ 45 ISDN

πξίδεο ηειεφξαζεο TV, TV-RD, TV-RD-SAT θαζψο θαη πξίδεο ερείσλ.
 Μεραληζκνχο πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο αλάγθεο μελνδνρείσλ (πξίδα μπξίζκαηνο θαη
γεληθφο δηαθφπηεο δσκαηίνπ).
 Μεραληζκνχο πξνζηαζίαο

απηφκαηεο αζθάιεηεο

δηαθνξηθέο αζθάιεηεο

πξνζηαηεπηηθφ ππέξηαζεο.
3.3.1.3.2 ηήξημε
Οη κεραληζκνί ηεο ζεηξάο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηά θαη επίηνηρα θνπηηά κε θαηάιιειεο
κεηαιιηθέο βάζεηο θαη πιάθεο ηεο ίδηαο ζεηξάο.
Γηα ηε ρσλεπηή εγθαηάζηαζε, ζα ππάξρνπλ βάζεηο θαη πιάθεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ απφ
1 έσο 2 x 6 κεραληζκνχο ελφο ζηνηρείνπ ζε νξηδφληηα δηάηαμε, ελψ ζε θάζεηε απφ 1 έσο 6
κεραληζκνχο επηηξέπνληαο ηε ζχλζεζε πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ ζε κία ζέζε γηα
εμνηθνλφκεζε ρψξνπ.
ε επίηνηρε εγθαηάζηαζε, ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο 1, 2, 3 ή 6 κεραληζκψλ αλά
θνπηί.
Οη βάζεηο ηεο ζεηξάο ζα δηαζέηνπλ είηε λχρηα, είηε βίδεο, είηε θιηπο γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή
δηεπθφιπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ ξπζκηζηή ηζρχνο ν νπνίνο ζα
παξαδίδεηαη πιήξεο, καδί κε ηελ πιάθα.
3.3.1.3.3 χλδεζε
Οη αθξνδέθηεο φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ζεηξάο ζα είλαη κε βίδεο. Οη πξίδεο ζνχθν ζα
δηαζέηνπλ γεθπξσκέλεο επαθέο, δειαδή δεχηεξε αλεμάξηεηε είζνδν γηα ελδερφκελε ζχλδεζε
κε άιιν κεραληζκφ.
Δηδηθά γηα ηηο πξίδεο ζνχθν δηέιεπζεο ΓΔΖ ή UPS νη νπνίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλάιηα, νη
αθξνδέθηεο ζα είλαη είηε κε βίδεο κε έμνδν επζείαο ιήςεο, είηε απηφκαηνη κε έμνδν ιήςεο 45ν.
3.3.1.3.4 ηεγαλνπνίεζε
Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηεγαλνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ ηφζν ζε ρσλεπηή φζν θαη ζε
εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πιαηζίσλ ζηεγαλνπνίεζεο ηεο ίδηαο
ζεηξάο.
ε ρσλεπηή εγθαηάζηαζε, κε ηα πιαίζηα ζηεγαλνπνίεζεο ζα επηηπγράλεηαη βαζκφο
ζηεγαλφηεηαο ΗΡ44 ελψ ζε επίηνηρε εγθαηάζηαζε κε ηα πιαίζηα ζηεγαλνπνίεζεο ζα
επηηπγράλεηαη βαζκφο ζηεγαλφηεηαο ΗΡ55.
3.3.1.3.5 εκάλζεηο
Ζ ζήκαλζε CE ζα αλαγξάθεηαη επάλσ ζε θάζε κεραληζκφ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία
πξντφληνο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Υακειήο Σάζεο ηεο ΔΔ.
πί ηνπ κεραληζκνχ ζα είλαη εκθαλήο ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη ηα
ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
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3.3.1.4
Γηαθφπηεο
Οη δηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γεληθά κε πιήθηξν, θαη ζα είλαη ηθαλφηεηαο
δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 10Α θαη βαζκνχ ζηεγαλφηεηαο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ
ρψξνπ . Γειαδή ζηνπο ρψξνπο πνπ αλήθνπλ θαηά ηνπο θαλνληζκνχο ζηελ θαηεγνξία ησλ
μεξψλ, νη δηαθφπηεο ζα είλαη ρσλεπηνί, ιεπθνί, ηεηξάγσλνη, θαη ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο
ησλ πξφζθαηξα ή κφληκα πγξψλ, νη δηαθφπηεο ζα είλαη ζηεγαλνί , (κε πιήθηξν επίζεο).
Δλδεηθηηθνί ηχπνη ησλ δηαθνπηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη :
Γηα ηνπο μεξνχο ρψξνπο ελδεηθηηθφο ηχπνο Legrand Mosaic ή ηζνδχλακνο
Γηα ηνπο πγξνχο ρψξνπο ελδεηθηηθφο ηχπνο Legrand Plexo 55s (γηα νξαηή εγθαηάζηαζε) ή
ηζνδχλακνο
Γηα ηνπο πγξνχο ρψξνπο ελδεηθηηθφο ηχπνο Legrand Plexo 10 (γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε) ή
ηζνδχλακνο
3.3.2
Ρεπκαηνδφηεο
Οη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γεληθά έληαζεο ιεηηνπξγίαο 16Α.
ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, απνζεθψλ, αηζνπζψλ, θιπ. νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ρσλεπηνί,
ηεηξάγσλνη, ιεπθνί, ηχπνπ ΟΤΚΟ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand Mosaic ή ηζνδχλακνπ.
ηα κεραλνζηάζηα θαη ζηνπο άιινπο ρψξνπο πνπ πξέπεη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη ζηεγαλή , νη
ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ζηεγαλνί, ηεηξάγσλνη, ιεπθνί, ΟΤΚΟ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand
Plexo 55s (γηα νξαηή εγθαηάζηαζε) ή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand Plexo 10 (γηα ρσλεπηή
εγθαηάζηαζε) ή ηζνδχλακσλ.
ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ηξηθαζηθνί ξεπκαηνδφηεο απηνί ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ
Legrand 573.08 ή ηζνδχλακνπ γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη 573.68 γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ
πίλαθα θαη νλνκαζηηθήο έληαζεο φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.
3.3.3
Απηνθφιιεηνο δηαθφπηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ηερλνινγίαο RF κε 8 κπνπηφλ θαη
δπλαηφηεηα ειέγρνπ θσηηζηηθψλ κέζσ αζχξκαηνπ δέθηε
Γηαθφπηεο ρεηξηζκνχ θσηηζκνχ ρψξνπ , ζηνλ νπνίν ηα θσηηζηηθά δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχ
ηχπνπ Driver ηερλνινγίαο 1/10 V θαη δέθηε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ίδηαο ηερλνινγίαο .
Σνπνζεηείηαη επίηνηρα είηε κε απηνθφιιεηε ηαηλία είηε κε ζηήξημε κε βίδεο . Γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ δηαθφπηε δελ απαηηείηαη ξεχκα ηξνθνδνζίαο . Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχληαη δχν
κπαηαξίεο ηχπνπ CR 2016 Lithium , πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραληζκνχ .
Λεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα RF 433MHz.
Ο δηαθφπηεο θέξεη 8 button κε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ κε ειεθηξηθνχο δέθηεο ην
θαζέλα απηφλνκα , κε ιεηηνπξγίεο ηχπνπ On / Off , Dimming ή ζελάξηα θσηηζκνχ . ην πίζσ
κέξνο θέξεη κηθξνδηαθνπηάθηα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηεο αζχξκαηεο εληνιήο πξνο ηνπο
δέθηεο . Ο δηαθφπηεο θέξεη θσηεηλή ζήκαλζε led πνπ ιεηηνπξγεί σο νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο
εληνιήο ησλ button .
Γηαηίζεηαη απφ φιεο ηηο επψλπκεο εηαηξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ δηαθνπηηθφ πιηθφ
κε ζχζηεκα ειέγρνπ θσηηζκνχ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο InstaFUNK ( πρ. Siemens , Moda
Light INSTA , θιπ ) .
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3.4
Ζιεθηξηθνί Πίλαθεο
Οη κεηαιιηθνί πίλαθεο δηαλνκήο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε, ρσλεπηή ή εκηρσλεπηή
εγθαηάζηαζε φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα, θαηαζθεπαζκέλνη θαη εμνπιηζκέλνη φπσο
θαζνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, θαη ζα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα
DIN 40050/IEC 144, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη.
3.4.1
Γεληθέο απαηηήζεηο
Οη πίλαθεο ζα απνηεινχληαη :
α.
Απφ κεηαιιηθφ εξκάξην απφ ιακαξίλα ςπρξήο εμειάζεσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα , θαη
β.
Απφ κεηαιιηθφ πιαίζην, ηνπνζεηεκέλν ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πίλαθα πάλσ
ζηνλ νπνίν ζα ζηεξεψλεηαη ε πφξηα ηνπ πίλαθα.
Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 60439-1 θαη IEC 60439-3
γηα ηνπο πίλαθεο κε γεληθφ δηαθφπηε έσο 160 Α θαη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά :
Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο In

χκθσλα κε ηα ζρέδηα

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο Un

Σνπιάρηζηνλ 420 V

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο

50/60 Hz

Αληνρή ζε βξαρπθχθισκα ICW

Αληνρή ζε θξνχζε θαηά EN 50102

χκθσλα κε ηα ζρέδηα
IP 43 κε πφξηα –
ΗΡ 30 ρσξίο πφξηα
IK 08 κε πφξηα –
IK 07 ρσξίο πφξηα

Αληνρή ζε ππξαθησκέλν λήκα θαηά IEC 60695-2

750 νC / 5 sec

Βαζκφο πξνζηαζίαο θαηά IEC 60529

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα δηάθνξα φξγαλα θαη ζπζθεπέο λα
είλαη εχθνια πξνζηηά κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θαιπκκάησλ θαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη
επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ νξγάλσλ.
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε κπάξεο απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ θαηάιιειεο
νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη επηηξεπφκελεο έληαζεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε
ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε , θαηά DIN 43671/9.53 . Θα ππνινγηζζνχλ ζε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 45 C θαζψο θαη ηα θαιψδηα εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο . Οη
δπγνί (κπάξεο) ραιθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ. Οη
δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ράιθηλσλ ξάβδσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη
επαξθείο γηα ηηο αληίζηνηρεο γξακκέο πνπ θζάλνπλ ή αλαρσξνχλ θαη λα αληέρνπλ ζηα
ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο.
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Οη κπάξεο ησλ ηξηψλ θάζεσλ ζα είλαη ζην πάλσ κέξνο ησλ πηλάθσλ ελψ ηνπ νπδέηεξνπ θαη
ηεο " γείσζεο " ζην θάησ κέξνο ησλ πηλάθσλ θαη ζα έρνπλ δηαηνκή ηελ κηζή εθείλεο ησλ
θάζεσλ.
ε ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αλαγξαθφκελε ζε θάζε πίλαθα ε
αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο ησλ δπγψλ θαη ε κεραληθή ηνπο αληνρή ζπλδπαδφκελε θαη κε εθείλε
ησλ κνλσηήξσλ ζηήξημεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί
VDΔ.
Ζ ζπλαξκνιφγεζε, ε εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία θαη ε δνθηκή ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ
απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζxεηηθά κε ηηο παξαπάλσ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ θαισδίσλ ή αγσγψλ κε ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε ηε
βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε αθξνδεθηψλ.
Ζ ζχλδεζε ησλ αλαρσξήζεσλ ζηηο κπάξεο ζα γίλεη κε εηδηθνχο ζθηγθηήξεο ή εηδηθά
εμαξηήκαηα.
ε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ κπαξψλ δηαλνκήο πξνο ηνπο
δηαθφπηεο αλαρψξεζεο θαη απφ εθεί πξνο ηα άθξα ηνπ πίλαθα θαη γηα εληάζεηο απφ 100Α
κέρξη θαη 630Α ζα γίλνπλ κε εχθακπηεο κνλσκέλεο ράιθηλεο κπάξεο νλνκαζηηθήο έληαζεο
ηνπιάρηζηνλ εθείλεο ηνπ δηαθφπηε θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 500V.
Οη εχθακπηεο κνλσκέλεο κπάξεο πεξηέρνπλ ηνλ αγσγφ ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πνιιέο
ράιθηλεο ισξίδεο ιεπηνχ πάρνπο ψζηε λα απνηειέζνπλ εχθακπην ζψκα θαη πεξηβάιινληαη
απφ ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε.
Ζ ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη απεξρφκελσλ γξακκψλ ζα γίλεη ζε θαηάιιεινπο
αξηζκεκέλνπο αθξνδέθηεο ( θιέκκεο) απφ θεξακηθφ πιηθφ (ηξεηο θάζεηο, νπδέηεξνο θαη
γείσζε) .
Δμαίξεζε θαη κφλνλ κπνξεί λα ππάξμεη φηαλ ε νλνκαζηηθή έληαζε ησλ αλαρσξήζεσλ είλαη
πάλσ απφ 100Α θαη εηπψ ηηο εμήο δχν πξνυπνζέζεηο :
Σν φξγαλν δηαθνπήο ζην νπνίν ζπλδέεηαη ε αλαρψξεζε ή ε άθημε λα είλαη πξνο ην θάησ
κέξνο ηνπ πίλαθα θαη εχθνια πξνζηηφ θαη
Σα φξγαλα δηαθνπήο λα έρνπλ θαηάιιεινπο αθξνδέθηεο ψζηε ηα θαιψδηα ή κπάξεο πνπ ζα
ζπλδεζνχλ ζε απηνχο λα κελ ρξεηάδνληαη αθξνδέθηεο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θιεκκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη γη απηέο ν
ίδηνο βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ πίλαθα. ε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεηξέο θιέκελο, θάζε ππνθείκελε ζα
βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βάζνο ηνπ πίλαθα απφ ηελ ακέζσο ππεξθείκελε
ηεο, νη δε εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο ζα νδεγνχληαη πξνο ηα θιέκελο απφ ην πίζσ κέξνο, ζε
ηξφπν ψζηε ε πάλσ επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεχζεξε γηα ηελ επρεξή ζχλδεζε ησλ
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εμσηεξηθψλ θαισδίσλ. Οη ραξαθηεξηδφκελεο ζηα ζρέδηα ζαλ εθεδξηθέο γξακκέο ζα είλαη θαη
απηέο πιήξεηο θαη ειεθηξηθψο ζπλερείο κέρξη ηα θιέκελο.
Γηα ηηο ηξεηο θάζεηο ζα πξέπεη πάληα λα ηζρχεη έλα νξηζκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο, ψζηε ε θάζε
θάζε λα έρεη πάληα ηελ ίδηα ζέζε θαη ην ίδην ρξψκα.
ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα ζα ππάξρνπλ θαιαίζζεηεο κφληκεο πηλαθίδεο κε ηελ
αλαγξαθή ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ θάζε πίλαθα (φπσο αλαθέξνληαη ζην
αληίζηνηρν θεθάιαην) .
Οη θιέκκεο ζα είλαη ηχπνπ ζηδεξνηξνρηάο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζα θέξνπλ γισζζίδα
πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ άπσ ηε βίδα ζχζθηγμεο.
Όια ηα πιηθά ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ ησλ πηλάθσλ ζα είλαη επηληθεισκέλα ή επηθσζθαησκέλα
ή απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Ζ θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο εμήο Καλνληζκνχο
θαη Πξνδηαγξαθέο :

Διιεληθνχο Καλνληζκνχο

VDΔ 0100, 0110, 0660

ΗΔΔ. Καλνληζκνί γηα ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θηηξίσλ (14ε έθδνζε)

ΗΔC 439. Πξνθαηαζθεπαζκέλνη πίλαθεο Υ.Σ.
Όινη νη πίλαθεο Υ.Σ. ζα είλαη επηζθέςηκνη θαη επηζεσξήζηκνη απφ κπξνζηά.
Όινη νη δηαθφπηεο κε ρεηξηζηήξηα ζα είλαη αησξνχκελνπ ηχπνπ δει. ρσξηζηά ην ζψκα ηνπ
δηαθφπηε κε ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ θαη ρσξηζηά ε ρεηξνιαβή, ψζηε φηαλ αλνίγνπκε ηελ πφξηα
ηνπ πίλαθα ή αθαηξνχκε ην θάιπκκα ελφο θηβσηίνπ ηνπ πίλαθα λα κελ ρξεηάδεηαη θακηά
επέκβαζε ζηνλ δηαθφπηε.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρεηξνιαβή ηνπ δηαθφπηε παξακέλεη πάλσ ζηελ πφξηα ή ζην
θάιπκκα ηνπ θηβσηίνπ ηνπ πίλαθα.
Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη επηζθέςηκνη κέζσ εηδηθψλ ζπξίδσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ ίδην
βαζκφ πξνζηαζίαο κε ηνλ ππφινηπν πίλαθα.
Ζ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε απφ ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο
απφςεσο , δειαδή ηα θαιψδηα ζα νδεχνπλ νκαδηθά κέζα ζε θαλάιηα PVC ή κεκνλσκέλα,
επζείεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκέο, ζα είλαη δε ζηα άθξα ηνπο θαιψο πξνζαξκνζκέλα θαη
ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη ξνδέιεο, δελ ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηεο
δηαζηαπξψζεηο θιπ θαη ζα θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα δχν άθξα ηνπο. Αθφκα
κεγάιε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί απφ αηζζεηηθή θαη ινγηθή άπνςε ζηελ άξηηα πξφζδεζε
ησλ θαισδίσλ ζε νκάδεο, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη.
Γηα ηα θψηα ησλ ρψξσλ πνπ ειέγρνληαη φρη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο αιιά απ’ επζείαο απφ
ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθφπηεο, ηχπνπ πίλαθα, φκνηνη ζε εκθάληζε κε ηνπο
κηθξναπηφκαηνπο πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. Έηζη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θσηηζκνχ, νη
κηθξναπηφκαηνη θαη νη δηαθφπηεο ηχπνπ πίλαθα (ξαγνδηαθφπηεο) ζα δηαθξηζνχλ ζε δπν νκάδεο
:
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ηνπο δηαθφπηεο ηνπο νπνίνπο ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ζα ρεηξίδεηαη γηα ην άλνηγκα
θαη ζβήζηκν ησλ θψησλ νξηζκέλσλ ρψξσλ θαη
ηνπο κηθξναπηφκαηνπο ηνπο νπνίνπο δελ ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη, επεηδή αλήθνπλ ζε
γξακκέο πνπ ηξνθνδνηνχλ θψηα ειεγρφκελα απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο ή άιιεο θαηαλαιψζεηο.
Γηα λα απνθχγνπκε αλσκαιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρεηξηζκψλ, νη δπν νκάδεο πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε ζαθψο μερσξηζκέλεο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα ή λα έρνπλ
δηαθνξεηηθφ ρξψκα ζην κνριφ ρεηξηζκνχ.
Οη πφξηεο θαη νη κεησπηθέο πιάθεο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο ηεο απηήο θαηαζθεπήο κε
ην ππφινηπν ζψκα ηνπ πίλαθα θαη ζα θέξνπλ :

Κιείζηξν εηδηθφ γηα πίλαθεο (κεηαιιηθφ) ην νπνίν ζα είλαη φκνην γηα φινπο
ηνπο πίλαθεο ηνπ έξγνπ (PAS PARTOUT).

Δηδηθνχο κεληεζέδεο (κεηαιιηθνχο) γηα πίλαθεο.

Καηάιιειε ζήθε απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ πίλαθα.

Αθξνδέθηε γείσζεο.
Κάζε πίλαθαο ζα έρεη εθεδξηθφ ρψξν θαη πιηθά γηα 20% ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο γηα
κειινληηθή επέθηαζε.
Ζ είζνδνο ζηνλ πίλαθα θάζε θαισδίνπ ζα γίλεηαη κε κεηαιιηθνχο ζηππηνζιίπηεο θαηάιιειεο
δηακέηξνπ.

Κάζε πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ βνεζεηηθά εμαξηήκαηα,
αληαιιαθηηθά, ζρέδηα θιπ. ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ πξηλ ηε βεβαίσζε
πεξάησζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σ..Τ.

Μηα πιήξε ζεηξά δηαγξακκάησλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
ηνπ πίλαθα.

Καηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ δηαθφξσλ
ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα.

Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο θαη ζπληήξεζεο.
3.4.2
Γνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο
Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ εμήο δνθηκψλ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην
πξφηππν IEC 60439-1:
1) Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο
2) Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο
3) Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα
4) Γνθηκή ειεθηξηθήο ζπλέρεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο θαισδίσζεο
5) Γνθηκή απνζηάζεσλ κφλσζεο θαη εξππζκνχ
6) Γνθηκή κεραληθήο ιεηηνπξγίαο
7) Γνθηκή βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ
πκπιεξσκαηηθά ζηηο δνθηκέο ηχπνπ πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 60439-1 ζα πξέπεη νη
ππνπίλαθεο δηαλνκήο έσο 160 Α λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αθφινπζσλ δνθηκψλ
θαηαζθεπήο πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 60439-3 γηα ηνπνζέηεζε πηλάθσλ ζε ρψξνπο κε κε
εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο:
1) Γνθηκή κεραληθήο αληνρήο ζχκθσλα κε IEC 60068-2-63 θαη EN 50102
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2) Γνθηκή αληνρήο ζε δηαβξσηηθνχο παξάγνληεο ζχκθσλα κε IEC 60068-2- 11
3) Γνθηκή αληνρήο ζε πγξαζία ζχκθσλα κε IEC 60068-2-3
4) Γνθηκή αληνρήο ησλ πιαζηηθψλ κεξψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
5) Γνθηκή αληνρήο ζε ππξαθησκέλν λήκα ζχκθσλα κε IEC 60695-2-1
6) Γνθηκή κεραληθήο αληνρήο ησλ ζπλδέζκσλ θαη ζπλαξκνινγνχκελσλ κεξψλ ηνπ
πίλαθα
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο:
1) Έιεγρνο ζπλδεζκνινγίαο θαη βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ
2) Έιεγρνο δπγψλ δηαλνκήο
3) Έιεγρνο ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπ πίλαθα
4) Γνθηκή κφλσζεο κε σκφκεηξν
5) Γνθηκή ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο
Οη δνθηκέο ζεηξάο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν δνθηκψλ.
3.4.3

Μεηαιιηθά κέξε

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ πηλάθσλ ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε
απφρξσζε πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε.
Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημεο (ραιχβδηλα ειάζκαηα, ζηδεξνηξνρηέο, θνριίεο θιπ.) ζα
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα ή λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ.
γαιβάληζκα ).
Δηδηθά γηα ηηο εμσηεξηθέο βίδεο ζηεξέσζεο κεηαιιηθψλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη
επηληθεισκέλεο.
3.4.4
Μεηαιιηθνί πίλαθεο θσηηζκνχ - Ρεπκαηνδνηψλ κε ζηεγαλνί
Θα πιεξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΠΗΝΑΚΧΝ.
Οη πίλαθεο ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα είλαη ειεθηξηθά αθίλδπλνη , εκπξφζζηαο φςεο , ηχπνπ
εξκαξίνπ , κεηά εκπξφζζηαο πφξηαο πξνζηαζίαο ΗΡ40 θφηα DΗΝ 40050.
Ζ δηάηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγάλσλ εληφο απηψλ ζα γίλεηαη κε πξνεηνηκαζκέλα
ζηνηρεία δπγψλ θιπ.
Οη πίλαθεο απηνί ζα είλαη ηχπνπ STAB SIEMENS θαη ζα απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ
ζηνηρεία :
 Πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ηα δηάθνξα φξγαλα.
 Μεηαιιηθφ εκπξφζζην θάιπκκα ηνπ πιαηζίνπ (ειεθηξηθά αθίλδπλν) .
 Μεηαιιηθφ θιεηζηφ εξκάξην εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ην πιαίζην.
 Μεηαιιηθή ζχξα.
Σν εξκάξην θαη ε κεηαιιηθή πφξηα ζα απνηεινχληαη απφ ιακαξίλα ηθαλνπνηεηηθνχ πάρνπο ,
θαη 'ειάρηζην 1.5 mm θαη ζα έρνπλ πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζεο .
Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ πίλαθα ζα θέξνπλ ηειηθή βαθή ειεθηξνζηαηηθή, απφρξσζεο ηεο
αξεζθείαο ηεο επίβιεςεο.
ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο πφξηαο ζα ππάξρεη θαξηέια πξνζηαηεπφκελε άπσ δηαθαλέο
πιαζηηθφ , επί ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθνληαη φια ηα θπθιψκαηα .
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Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ δπλαηφ λα είλαη εγρψξηα παλνκνηφηππε φκσο πξνο ηελ
θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ "STAB SIEMENS".
Πξνθεηκέλνπ γηα εγρψξηα θαηαζθεπή πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ
δείγκα πξνο έγθξηζε ζηελ επίβιεςε.
3.4.5
Μεηαιιηθνί πίλαθεο θσηηζκνχ - Ρεπκαηνδνηψλ ζηεγαλνί
Απηνί ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε ηνπο κεηαιιηθνχο πίλαθεο κε ηε δηαθνξά , φηη ζα είλαη
πξνζηαζίαο ΗΡ54 θαηά DΗΝ 40050.
Ζ πξνζηαζία ΗΡ54 ζα επηηπγράλεηαη κε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ εξκαξίνπ θαη ηεο πφξηαο απηνχ.
Οη ζηεγαλνί κεηαιιηθνί πίλαθεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε .
3.4.6
Μεηαιιηθνί πίλαθεο ηχπνπ πεδίνπ
Θα πιεξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή "ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΠΗΝΑΚΧΝ".
Θα απνηεινχληαη απφ ηππνπνηεκέλα θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά εξκάξηα θιεηζηνχ
ηχπνπ , θαηάιιεια γηα ειεχζεξε έδξαζε πάλσ ζην δάπεδν.
Οη πίλαθεο ζα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ54 ή ΗΡ 32 γηα είζνδν κε εγθηβσηηζκέλνπο
ξνεθφξνπο αγσγνχο θαηά DΗΝ 40050/ΗΔC 144.
ηελ κπξνζηηλή ηνπο επηθάλεηα ζα ππάξρεη πφξηα δηαθαλήο άπσ άθαπζην πιηθφ κεγάιεο
κεραληθήο αληνρήο, εθνδηαζκέλε κε εμαξηήκαηα ηαρείαο αζθάιηζεο θαη θιεηδαξηά.
Δλαιιαθηηθά γίλεηαη απνδεθηή θαη ζχξα άπσ ιακαξίλα DΚΡ.
Σα κεηαιιηθά εξκάξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιακαξίλα DΚΡ πάρνπο 2 mm θαη
πιαίζηα απφ ραιχβδηλα ειάζκαηα δηαηνκήο C ή L.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξκαξίσλ ζα είλαη:
πιάηνπο 800 ή 1200 mm
βάζνπο 500 ή 600 mm
χςνπο 2100 mm
Ολνκαζηηθή ηάζε : 500 V γηα ζχζηεκα 3 θάζεσλ ηεζζάξσλ αγσγψλ κε γεησκέλν νπδέηεξν.
Ολνκαζηηθή έληαζε θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα : ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο : ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 35C.
3.4.7
Πίλαθεο απηνκαηηζκνχ
Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα δηάθνξα φξγαλα απηνκαηηζκνχ λα
είλαη εχθνια πξνζηηά λέηα ηελ αθαίξεζε ησλ θαιπκκάησλ θαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη
επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ νξγάλσλ ζα
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε εχθακπηνπο πνιχθισλνπο αγσγνχο απφ ραιθφ κε
ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε, πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εηδηθά πιαζηηθά θαλάιηα
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 45 C .
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Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εζσηεξηθή ζπξκάησζε ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ. ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη ξεηά λα
γίλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζρεηηθή κε ηα παξαπάλσ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ αγσγψλ κε ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα
θαηάιιεισλ αθξνδεθηψλ θαηά πξνηίκεζε ηχπνπ βχζκαηνο απαγνξεπνκέλεο νπνηαζδήπνηε
απεπζείαο ζχλδεζεο εθηφο αλ απνδεδεηγκέλα νη αθξνδέθηεο ησλ νξγάλσλ έρνπλ θαηάιιειε
δηακφξθσζε πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απεπζείαο ζχλδεζε . Όινη νη αγσγνί ζα θέξνπλ
ζήκαλζε (ζχκθσλα κε ην ζρέδην απηνκαηηζκνχ) .
Ζ ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη απεξρφκελσλ γξακκψλ ζα γίλεη ζε θαηάιιειεο
αξηζκεκέλεο θιέκκεο ηχπνπ ζηδεξνηξνρηάο (ξάγαο) κε εζσηεξηθή γισζζίδα πξνζηαζίαο ηνπ
αγσγνχ απφ ηε βίδα ζχζθημεο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θιεκκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη γη’ απηέο ν
ίδηνο βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ πίλαθα.
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα ηεξεί έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα
ζήκαλζεο ησλ θάζεσλ ή ηεο πνιηθφηεηαο. Δπίζεο ηα δχν άθξα ησλ αγσγψλ ηεο εζσηεξηθήο
ζπξκάησζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο εληφο εηδηθψλ δαθηπιίσλ
απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο απηνθφιιεησλ ηαηληψλ.
ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα ζα ππάξρνπλ θαιαίζζεηεο κφληκεο πηλαθίδεο κε ηελ
αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ θάζε πίλαθα.
Όια ηα πιηθά ζηήξημεο ζα είλαη επηληθεισκέλα ή επηθσζθαησκέλα ή απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Οη πιάθεο έδξαζεο ησλ ξειέ ζα πξέπεη λα θέξνπλ αληηδνλεηηθή πξνζηαζία.
3.4.8
Δγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ δηαλνκήο
Οη κεηαιιηθνί πίλαθεο δηαλνκήο ζα εγθαηαζηαζνχλ γεληθά ζε χςνο 1,50 m, ε θάησ πιεπξά
ηνπ πίλαθα, απφ ηειηθή ζηάζκε δαπέδνπ .
Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ θαισδίσλ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε απφ
ηερληθή θαη αηζζεηηθή άπνςε, δειαδή ηα θαιψδηα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ζα
αθνινπζνχλ, νκαδηθά ή κφλα ηνπο, επζείεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκέο, ζα είλαη ηα άθξα ηνπο
θαιά πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη ξνδέιεο, δελ ζα παξνπζηάδνπλ
αδηθαηνιφγεηεο δηαζηαπξψζεηο θιπ, θαη ζα θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο ζηα άθξα
ζπλδέζεψο ηνπο, πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηηο αξηζκεκέλεο θιέκελο «ξάγαο».
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπρφλ απαηηνχκελν
άλνηγκα ηξππψλ ζε θάζε ηχπν νηθνδνκηθήο θαηαζθεπήο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα,
φπσο θαη ε εξγαζία θαη ηα πιηθά επαλαθνξάο (κεξεκέηηα), ε ηνπνζέηεζε, ε ζηήξημε ησλ
πηλάθσλ, ε ζχλδεζή ηνπο πξνο ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο γξακκέο, νη δνθηκέο, ν
έιεγρνο, ε αλαγξαθή ζηηο πηλαθίδεο ησλ θπθισκάησλ, θαη ε ηνπνζέηεζε ζηνλ θάζε πίλαθα,
δηαγξάκκαηνο ζπλδεζκνινγίαο θιπ θαζψο θαη ε αλαγξαθή θαη καξθάξηζκα ησλ
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ γξακκψλ θαισδίσλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ .
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3.5
Όξγαλα Ζιεθηξηθψλ Πηλάθσλ
3.5.1
Γεληθέο απαηηήζεηο
Σα φξγαλα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα αθνινπζνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ θαη ζα είλαη θαηαζθεπήο κηαο θαη κφλνλ εηαηξείαο
γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ.
Όια ηα φξγαλα ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηαζθεπήο γλσζηνχ εξγνζηαζίνπ ειεθηξνινγηθνχ
πιηθνχ, φπσο SIEMENS, AEG, ABB, MERLIN GERIN, LEGRAND θαη ινηπψλ ηζνδχλακσλ .
3.5.2
πληεθηηθέο αζθάιεηεο
Μηα πιήξεο αζθάιεηα απνηειείηαη απφ ηε βάζε, ηε κήηξα, ην δαθηχιην, ην πψκα θαη ην
θπζίγγην.
Ζ βάζε είλαη απφ πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ηάζε 500V ζχκθσλα πξνο ηα DIN 49510 σο
49510 σο 49325 κεηά ζπεηξψκαηνο
Δ
16 (ηχπνπ κηληφλ) έσο ηα
25Α
Δ
27
«
«
25Α
Δ
33
«
«
63Α
R 1 ¼ ’’
«
«
100A
Ζ βάζε ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ ζηεξενχκελε ζηε βάζε ηνπ πίλαθα κε βίδεο ή ζα θέξεη
ζχζηεκα ηαρείαο καλδάισζεο ζε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο ηεο αζθάιεηαο ζε ξάγα.
Σν κεηαιιηθφ ζπείξσκα πνπ βηδψλεη ην πψκα πεξηβάιιεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ δαθηχιην απφ
πνξζειάλε.
Μέζα ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη κήηξα γηα ην θπζίγγην ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή
θπζηγγίνπ κεγαιχηεξεο έληαζεο.
Σν πψκα ζα έρεη θάιπκκα απφ πνξζειάλε θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN 49514.
Σα ζπληεθηηθά θπζίγγηα ζα είλαη ηάζεσο 500V ζχκθσλα κε ην DIN 49515 θαη κε ηηο
πξνδηαγξαθέο VDE 0635 γηα αζθάιεηεο αγσγψλ κε θιεηζηφ ζπληεθηηθφ 500V.
Σα θπζίγγηα ζα είλαη νλνκαζηηθψλ εληάζεσλ ζε Α :
η.
ηη.
ηηη.

6,10,16,20,25 γηα Δ 16 ή Δ 27
35,50,63
γηα Δ 33
80,100
γηα R 1 ¼ ’’

Tα θπζίγγηα ζα είλαη δπν ηχπσλ :
η.
θπζίγγηα ηαρείαο ηήμεο γηα ππεξθνξηίζεηο σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ έληαζε κηθξήο
δηάξθεηαο .
ηη.
θπζίγγηα βξαδείαο ηήμεο γηα ππεξθνξηίζεηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο .
3.5.3
Μαραηξσηέο αζθάιεηεο
Οη αζθάιεηεο άλσ ησλ 100Α ή νη πξνζαξκνδφκελεο ζηνπο αζθαιεηαπνδεχθηεο θνξηίνπ ζα
είλαη καραηξσηέο. Οη καραηξσηέο αζθάιεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε πξνζηαζία ησλ
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ειεθηξηθψλ γξακκψλ ησλ πηλάθσλ ζε ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα. Οη καραηξσηέο
αζθάιεηεο ζα αληαπνθξίλνληαη θαηαζθεπαζηηθά ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43653.
3.5.4
Μηθξναπηφκαηνη
Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ έλαληη ππεξθνξηίζεσλ θαη
βξαρπθπθισκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη, θακπχιεο «C» γηα θπθιψκαηα
θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη κηθξναπηφκαηνη θακπχιεο «D»
γηα ηα θπθιψκαηα
θηλεηήξσλ.
Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη γεληθά νλνκαζηηθήο εληάζεσο απφ 6Α έσο 63Α θαη θαηάιιεινη γηα
ηάζε κέρξη 400V AC, κε ζεξκηθή πξνζηαζία ζε ππεξέληαζε θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν
πξνζηαζίαο ζε βξαρπθχθισκα, ην νπνίν ζα δηεγείξεηαη γηα ηηκέο ξεχκαηνο 5 έσο 10 θνξέο ην
νλνκαζηηθφ γηα ηελ θακπχιε απφδεπμεο «C», 10 έσο 14 θνξέο ην νλνκαζηηθφ γηα ηελ
θακπχιε «D».
Θα πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641 θαη CΔΔ 19.
Οη κηθξναπηφκαηνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία, ψζηε απηφκαηα λα
δηαθφπηνπλ κέζεο ππεξθνξηίζεηο ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα.
Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα είλαη ηχπνπ L εθηνο αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά.
Πξνδηαγξαθέο
πνπ Ολνκαζηηθφ
θαιχπηνπλ
ηε ξεχκα
ραξαθηεξηζηηθή ηνπο
ΗΝ
Σχπνο L ή Ζ
VDΔ 0641
CEE ΡUΒL.19
CΔΔ ΡUΒL.19 G.

Διάρηζην
ξεχκα
δνθηκήο

κέρξη 10Α
1.5 ΗΝ
πάλσ
απφ 1.4 ΗΝ
10Α
6 έσο 32Α
1.05ΗΝ

Μέγηζην
ξεχκα
δνθηκήο
1.9 ΗΝ
1.75ΗΝ

Ρεχκα ζην
νπνίν επελεξγνχλ ηα
καγλεηηθά
3ΥΗΝ (Ζ)
5ΥΗΝ (Η)

1.35ΗΝ

10ΥΗΝ

Δπεμεγήζεηο
- Διάρηζην ξεχκα δνθηκήο
ην ξεχκα απηφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο δελ αλνίγεη.
- Μέγηζην ξεχκα δνθηκήο
ην ξεχκα απηφ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο νπσζδήπνηε πξέπεη λ'
αλνίμεη.
Οη κηθξναπηφκαηνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ δηαθνπήο κεγαιχηεξε
ή ίζε απφ ηε ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα είλαη
ηχπνπ "Πεξηνξηζκνχ έληαζεο" (CURRΔΝΣ LΗΜΗΣΗΝG) θαη φρη "κεδεληθνχ ζεκείνπ" ZERO
POINT SWITCH.
Ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 ΚΑ θαηά IEC 947.2
Δλδ. ηχπνο : MERLIN GERIN C60N ή ηζνδχλακνο.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη κηθξφηεξεο ηζρχνο δηαθνπήο απφ ηε
ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ηφηε πξηλ απφ απηνχο ζα
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

40

πξνηαρζεί ζπληεθηηθή αζθάιεηα ηεο νπνίαο ε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηεο ηηκή δίλεηαη ελδεηθηηθά
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Θα πξέπεη φκσο λα εμεηαζζεί πνηεο νλνκαζηηθέο ηηκέο θπζηγγίσλ
ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ησλ κηθξναπηφκαησλ).
Πίλαθαο κέγηζησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ζπληεθηηθψλ αζθαιεηψλ πνπ πξνηάζζνληαη ησλ
κηθξναπηφκαησλ
ηάζκε
βξαρπθπθιψκαηνο
A
 1.500
 3.000
 5.000
 7.000
 10.000
> 10.000

Ηζρχο δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ,
ζχκθσλα κε VDE 0641
1.5 KA
3 KA
5 KA
7 KA
ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ
35 A
50 A
63 A
80 A

10 KA

100 A

Δπηινγηθή ιεηηνπξγία κεηαμχ κηθξναπηφκαησλ θαη αζθαιεηψλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνηαρζνχλ αζθάιεηεο πξηλ απφ ηνπο κηθξναπηφκαηνπο ζα πξέπεη
κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ λα ππάξρεη επηινγηθή ιεηηνπξγία κε ηηο παξαθάησ
απαηηήζεηο.
ε πεξίπησζε ζθάικαηνο π.ρ. βξαρπθχθισκα ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί ην
κηθξφηεξν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δάλ απνηχρεη λα μεθαζαξίζεη ην βξαρπθχθισκα ν κηθξναπηφκαηνο ηφηε απηφ ην
αλαιακβάλεη ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν πξνζηαζίαο , ε ζπληεθηηθή αζθάιεηα , θαη
κάιηζηα κε ηνλ ειαρηζηφηαην θίλδπλν γηα πξφθιεζε βιάβεο ζην ζχζηεκα.
3.5.5
Ακπεξφκεηξα - Βνιηφκεηξα
Σχπνο: ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα 15-60 ΖΕ κε
νξζνγσληθή
πιάθα δηαζηάζεσλ 96 x 96.
Κιάζε: 1,5
Έδξαζε: κέζσ εκηαμφλσλ
Ηδηνθαηαλάισζε : ακπεξφκεηξα 0.1 έσο 1VΑ βνιηφκεηξα 1 έσο 5VΑ
Τπεξθφξηηζε: ζπλερψο 20% ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ή ηάζεο ακπεξφκεηξα
50πιή επί 15 min , 4πιή επί 2-3 min, 2πιή επί 10 min
Βνιηφκεηξα: 2πιή επί 1 min.
Πεξηνρή κέηξεζεο: αλάινγα κε ηε ρξήζε
Σα βνιηφκεηξα ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηαγσγηθφ δηαθφπηε επηά ζέζεσλ.
Σα ακπεξφκεηξα ζα είλαη θαηάιιεια γηα απεπζείαο ζχλδεζε ή κέζσ κεηαζρεκαηηζηή/5Α γηα
πεξηνρή κεηξήζεσλ πάλσ απφ 60Α.
3.5.6
πρλφκεηξα
Σα ζπρλφκεηξα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν 220V κε νξζνγσληθή πιάθα
δηαζηάζεσλ 96Υ96.
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Θα έρνπλ ζχζηεκα κέηξεζεο απφ δνλνχκελα 13-17 ειάζκαηα κε δηαθνξεηηθή ηδηνζπρλφηεηα
ην θαζέλα. Σα ειάζκαηα ζα είλαη ζηεξεσκέλα ζε κηα θηέλα θαη δηεγείξνληαη κεραληθά κέζσ
ειεθηξνκαγλήηε θαη πάιινληαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ηεο ζπλδεδεκέλεο ηάζεο.
νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα : 50ΖΕ
αλνρή έλδεημεο : ±0,5% ηεο νλνκαζηηθήο
ηδηνθαηαλάισζε : 1 - 3VΑ
επηηξεπηή δηαθχκαλζε ηάζεο +20%
Δλαιιαθηηθά δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη φξγαλα κε δείθηε.
Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο
ηηο αθίμεηο ησλ πηλάθσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξα θιεηζηνχ
ηχπνπ (Moulded case). ηε ζέζε , πνπ ηνπνζεηνχληαη , έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ
γξακκψλ, θηλεηήξσλ θιπ. Πεξηιακβάλνπλ ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία, απφ έλα ζε θάζε
πφιν, ξπζκηδφκελα γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ππεξζέξκαλζεο θαη βξαρπθπθιψκαηνο
ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ξπζκίζεηο απφ 0,4 Ηn έσο 1,0 In.
3.5.7

Απηνί ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο απφ 16Α έσο 1250Α ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 690V,
ηθαλφηεηαο δηαθνπήο γηα κέγεζνο απφ 16-100Α ηνπιάρηζηνλ 25ΚΑ , απφ 160-250Α
ηνπιάρηζηνλ 35ΚΑ θαη απφ 400-1250Α ηνπιάρηζηνλ 50ΚΑ . ε πεξίπησζε απαίηεζεο
δηαθνπήο κεγαιχηεξεο ησλ παξαπάλσ ηηκψλ ζα γίλεη ρξήζε δηαθνπηψλ πςειήο ηθαλφηεηαο
δηαθνπήο . Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξα (AIR CIRCUIT BREAKERS) ζα έρνπλ δηαηάμεηο γηα
πξνζηαζία απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα.
Θα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Καλνληζκνχο VDΔ 0660 θαη VDΔ 0113 IEC 439 θαη ζα έρνπλ ηα
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
- ηάζε κφλσζεο 1000 V ~
- νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο : ηνπιάρηζηνλ 500V, 50ΖΕ.
- θιάζε κφλσζεο C ζχκθσλα κε VDΔ 0110
- νλνκαζηηθή έληαζε ηελ αλαγξαθφκελε ζηα ζρέδηα
-ηθαλφηεηα δηαθνπήο: ηνπιάρηζηνλ ην ξεχκα ηεο ζηάζκεο βξαρπθπθιψκαηνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ πίλαθα πνπ αλήθεη θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν ηεο δνθηκήο 0 Σ - C/0 - Σ - C/0 θαηά VDΔ 0660/ΗΔC 157.
- δηάξθεηα δσήο : ηνπιάρηζηνλ 10.000 ρεηξηζκνί ζε θφξηηζε ΑC1 - κέγηζηε
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : 40 °C
- ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε 2ΝΟ+2ΝC βνεζεηηθέο επαθέο ή θαη άιιεο πξφζζεηεο
επαθέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο.
- ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνπιηζζνχλ κε πελία εξγαζίαο ή έιιεηςεο ηάζεο .
- Ο δηαθφπηεο ζα έρεη ηξεηο ζέζεηο : "ΑΝΟΗΚΣΟ", "ΚΛΔΗΣΟ", "ΣRΗΡ" πιήξσο
δηαθεθξηκέλεο, θαη ζεκεηνχκελεο ζηελ κπξνζηηλή ηνπ επηθάλεηα.
Κάζε ιεηηνπξγηθή ζέζε ηνπ δηαθφπηε δείρλεηαη θαζαξά απφ ηε ζέζε ρεηξνιαβήο.
Ζ ρεηξνιαβή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αιιεινκαλδάισζε ηνπ δηαθφπηε
ζηε ζέζε
"ΚΛΔΗΣΟ" κε ηελ πφξηα ή ην θάιπκκα ηνπ πίλαθα θαη λ' αζθαιηζζεί κε ηξία ην πνιχ
ινπθέηα.
Απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο νλνκαζηηθήο έληαζεο ζα κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ νπνηνδήπνηε
βξαρπθχθισκα πεξηνξίδνληαο ηελ ηηκή ηνπ θάησ εθείλεο ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ηνπο.
Eλδ. ηχπνο MERLIN GERIN-COMPACT-NS ή ηζνδχλακνο .
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3.5.8
Γηαθφπηεο θνξηίνπ
Όινη νη δηαθφπηεο σο 100Α ζα είλαη ηχπνπ ΚΗΡSCΖΑLΣΔR, ηάζεο 500V, έληαζεο ζπλερνχο
ξνήο, ηζρχνο δεχμεο θαη απφδεπμεο θαη' ειάρηζην ίζεο πξνο ηελ αληηζηνηρνχζα ζηελ
νλνκαζηηθή έληαζε ζπλερνχο ξνήο ππφ ηάζε 220V/380V, αξηζκνχ ρεηξηζκψλ ειάρηζην θαηά
VDΔ.
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δεχμε ή απφδεπμε θνξηίσλ ζηελ νλνκαζηηθή
έληαζε ηνπ δηαθφπηε . Θα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο 40Α έσο 125Α, κε πεξηζηξνθηθφ
ρεηξηζηήξην, γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα Χ.
Οη δηαθφπηεο άλσ ησλ 100Α ζα είλαη καραηξσηνί , θαηά VDΔ 0660, ηάζεο 500V, κε κνριφ
ρεηξηζκνχ. Δθφζνλ κεηά ηνλ καραηξσηφ δηαθφπηε δελ ππάξρεη απηφκαηνο δηαθφπηεο, ν
καραηξσηφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζάιακν ζβέζεο ηφμνπ, θαη ε ηθαλφηεηα δεχμεο θαη
απφδεπμεο απηνχ ππφ ζπλθ= 0.7 ζα ηζνχηαη πξνο έληαζε ζπλερνχο ξνήο ππφ ηάζε
220/380V.
Ζ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη φκνηα πξνο εθείλα ησλ απηφκαησλ
δηαθνπηψλ ηζρχνο, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ δηαθνξέο :
Ο δηαθφπηεο έρεη δχν δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο "ΚΛΔΗΣΟ" - "ΑΝΟΗΚΣΟ".
Γελ πεξηιακβάλεη ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία.
Γελ πεξηιακβάλεη πελίν εξγαζίαο ή πελία έιιεηςεο ηάζεο.
Ζ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ησλ ζηα 380V ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο ην νλνκαζηηθφ ηνπο
ξεχκα.
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο θαλνληζκνχο IEC 947-3 θαη ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ :
η. ζαλ δηαθφπηεο θνξηίνπ ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο
ΑC 22, 400V
ηη. ζαλ δηαθφπηεο θηλεηήξσλ γηα ηε θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο ΑC 23, 400V.
Δλδ. ηχπνο : MERLIN GERIN - IN interpact ή ηζνδχλακνο
Παξαηήξεζε
Οη παξαπάλσ δηαθφπηεο ζα έρνπλ ηθαλφηεηα δεχμεο ηνπιάρηζηνλ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο
ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ φπνπ ηνπνζεηνχληαη.
3.5.9
Ραγνδηαθφπηεο
Οη ξαγνδηαθφπηεο (κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί 380/220V 50ΖΕ) ζα έρνπλ εμσηεξηθή
κνξθή φκνηα κε απηή ησλ κηθξναπηνκάησλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ αιιά ζα αλνίγνπλ ζα
θιείλνπλ έλα θχθισκα ζε θνξηίν.
Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ζπζθεπψλ, ζα είλαη
νλνκαζηηθήο έληαζεο 20Α έσο 100Α, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο IEC 408 θαη 669-1, BS
5419 θαη VDE 0660.
Δλδ. ηχπνο MERLIN GERIN - I ή ηζνδχλακνο .
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3.5.10 Γηαθφπηεο ηχπνπ PACCO
Υξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθφπηεο θνξηίνπ ησλ πηλάθσλ απφ 16 έσο 100Α θαη ζα είλαη
πεξηζηξνθηθνί γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 500V EP ή 400V Ρ, εληάζεσο ζπλερνχο ξνήο, φπσο
θάζε θνξά απαηηείηαη, ηζρχνο δεχμεσο θαη απνδεχμεσο θαη’ ειάρηζην ίζεο πξνο ηελ έληαζε
ζπλερνχο ξνήο κε ηάζε 380V, αξηζκνχ ρεηξηζκψλ θαη’ ειάρηζην ίζνπ πξνο 40.000.
Οη δηαθφπηεο ζα ρεηξίδνληαη απφ κπξνζηά κε ιαβή ζε κνλσηηθή ξνδέηα (φρη ραξηί) πνπ ζα
θέξεη ελδείμεηο ηεο ζέζεσο ηνπ δηαθφπηε. Θα πξνβιεθζεί κεραληθή αζθάιηζε, ψζηε λα κελ
είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο φηαλ ν γεληθφο δηαθφπηεο ηνπ πίλαθα είλαη
ζηε ζέζε ΔΝΣΟ.
Δλδ. ηχπνο SIEMENS 5TP4 133 ή ηζνδχλακνο.
3.5.11 Γηαθφπηεο δηαξξνήο
Ο απηφκαηνο πξνζηαηεπηηθφο δηαθφπηεο έλαληη ζθάικαηνο δηαξξνήο πξέπεη λα είλαη πςειήο
επαηζζεζίαο θαη λα δηαθφπηεη αθαξηαία θαη ζε ρξφλν ην πνιχ 30msec, επηθίλδπλεο ηάζεηο πνπ
κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ιφγσ θαηεζηξακκέλεο κνλψζεσο ή ιφγσ επαθήο κε ειεθηξνθφξα
κέξε.
Θα είλαη επαηζζεζίαο 30mΑ θαη ζα θέξεη ελδεηθηηθφ δηαθνπήο ζηελ πξφζνςή ηνπ (θφθθηλε
ζεκαία).
Ο απηφκαηνο ζα είλαη ηεηξαπνιηθφο γηα ηξηθαζηθά θπθιψκαηα, νλνκαζηηθήο εληάζεσο 25Α
έσο 100Α, φπσο δείρλεη ην δηάγξακκα πίλαθα θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο θαλνληζκνχο
BS4293, CEE27 θαη IEC 1008.
Δλδ. ηχπνο : MERLIN GERIN - RCCB ή ηζνδχλακνο.
3.5.12 Γηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ( Motor Stanters )
Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα θαη ζα θέξνπλ ζεξκηθά πελία ππεξθφξηηζεο κε
αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη καγλεηηθά ζηνηρεία ππεξέληαζεο.
Ζ ξχζκηζε ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ππεξθφξηηζεο ζα είλαη ιεπηνκεξήο ψζηε λα θαιχπηεη
πιήξσο ηα δηάθνξα κεγέζε ειεθηξνθηλεηήξσλ.
Ζ ηζρχο βξαρπθπθιψζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηνλ πίλαθα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ.
Ζ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ 100.000 ρεηξηζκνί θαη ε ειεθηξηθή δηάξθεηα
δσήο (AC3) 50.000 ρεηξηζκνί.
Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη θαηά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4.
Δλδεηθηηθφο ηχπνο: 3VU ηεο SIEMENS, MS 325 ηεο ΑΒΒ.
3.5.13 Σειερεηξηδφκελνο δηαθφπηεο ( ξειέ παικνχ )
Γηα ην ρεηξηζκφ θπθισκάησλ θσηηζκνχ κε ηειερεηξηζκφ απφ δπν-ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα
ζεκεία, φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηάηαμε , ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο
νλνκαζηηθήο εληάζεσο 16Α θαη 32Α δηπνιηθνί, ηάζεσο ρεηξηζκνχ 220V AC, 50ΖΕ.
Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ επαθψλ ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ζα αλέξρεηαη
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αξηζκφ δεχμεσλ θαη απνδεχμεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα :
- Γηα σκηθφ θνξηίν ή γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ζε 75000 ρεηξηζκνχο.
- Γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κε παξάιιειε αληηζηάζκηζε ζε 40000
ρεηξηζκνχο.
- Γηα ιακπηήξεο ππξάθησζεο ζε 30000 ρεηξηζκνχο.
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Οη ηειεδηαθφπηεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη κέζα ζηνπο πίλαθεο, , πάλσ ζε εηδηθή ξάβδν (ξάγα)
εηδηθήο δηαηνκήο, θαηά DIN 46277, φπσο θαη νη κηθξναπηφκαηνη, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο IEC 669-1,2.
Δλδ. ηχπνο MERLIN GERIN -TL ή ηζνδχλακνο.
3.5.14 Απηφκαηνο δηαθφπηεο αέξα ηειερεηξηδφκελνο ( AIR BREAK CONTACTORS )
Οη δηαθφπηεο αέξα ζα είλαη ηειερεηξηδφκελνη κε πελίν ζπγθξαηήζεσο, δηαηάμεηο πξνζηαζίαο
απφ ππεξθφξηηζε, ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 24V έσο 660V ΔΡ ζχκθσλα πξνο VDΔ 0660, ΗΔC
947-4-1, 158-1, 292, NFC 63-110, 63.650, BS 5424, 4941, θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε ζε
πίλαθα, νλνκαζηηθήο εληάζεσο 25Α εσο 1600 Α (ΑC-1) γηα ηνπιάρηζηνλ 8.000.000
ρεηξηζκνχο.
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20νC εσο +55νC. Σα πελία ζπγθξαηήζεσο ζα ηξνθνδνηνχληαη
γεληθά απφ αλεμάξηεην θχθισκα X.T.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξα ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα είλαη δχν εηδψλ απφ 9Α έσο 780Α
(AC-3) :
η. γηα ηελ απ επζείαο δεχμε ηνπ θηλεηήξα ζην δίθηπν θαη
ηη. γηα ηελ εθθίλεζε κέζσ δηαθφπηε "αζηέξα-ηξηγψλνπ" ψζηε λα
πεξηνξηζζεί ην ξεχκα εθθηλήζεσο.
Κάζε δηαθφπηεο ζα έρεη φζεο βνεζεηηθέο επαθέο (θαλνληθά αλνηθηέο ή θιεηζηέο) απαηηνχληαη.
Δλδ. ηχπνο ξειέ ηζρχνο : TELEMECANIQUE LC 1 ή ηζνδχλακνο
3.5.15 Βνεζεηηθφο ειεθηξνλφκνο ( Auxiliary Relays )
Οη ειεθηξνλφκνη ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο:
-Σάζε ιεηηνπξγίαο 220 V AC 50 Ζz (εθηφο αλ ζεκεηψλεηαη δηαθνξεηηθή ζηα ζρέδηα).
-Ολνκαζηηθή έληαζε δηαθνπήο θάζε επαθήο : αλάινγα κε ηε θφξηηζε
5 ΑΑC 11 / 220 V, 50 ΖΕ
7,5 ΑDC 22 / 50 V, D.C.
5 ΑDC 11 / 24 V, D.C.
εθηφο αλ ζεκεηψλεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα.
-Αξηζκφο επαθψλ : χκθσλα κε ηα ζρέδηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πνζνζηνχ εθεδξείαο
25% - 30%.
-Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο : - 20C κέρξη 50C.
-Μεραληθή δηάξθεηα δσήο : 15 Υ 10^6 ρεηξηζκνί ηνπιάρηζηνλ
-Σάζε δηέγεξζεο : 80% κέρξη 110% ηεο νλνκαζηηθήο.
-Σάζε απνδηέγεξζεο : 40% κέρξη 60% ηεο νλνκαζηηθήο.
Με δηάηαμε πεξηνξηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο. Γηα φινπο ηνπο ειεθηξνλφκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
ζπλερέο ξεχκα (π.ρ. αληίζηαζε νηθνλνκίαο θαη επαθή εξεκίαο κε θαζπζηέξεζε ή ηζνδχλακε
δηάηαμε).
Ηζρχνληεο θαλνληζκνί : VDΔ 0660 κέξνο 2ν, DΗΝ 46199 (ζήκαλζε επαθψλ).
ηάζκε ζνξχβνπ : 30 dB.
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3.5.16 Μεηαζρεκαηηζηέο ηξνθνδνζίαο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ειέγρνπ
Οη κεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνχ ηάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ηάζε απηνκαηηζκνχ ζε
φινπο ηνπο πίλαθεο φπνπ έρνπκε ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ή θαη βνεζεηηθνχο φηαλ απηνί δελ
ηξνθνδνηνχληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηάζεο απηνκαηηζκνχ.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη δχν μερσξηζηψλ ηπιηγκάησλ θιεηζηνχ
ηχπνπ, νη δε ππξήλεο ηνπο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ειάζκαηα
κεηαζρεκαηηζηψλ ψζηε νη απψιεηεο ιεηηνπξγίαο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 8% ηεο νλνκαζηηθήο
ηζρχνο.
Σα δε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα παξαθάησ :
Καλνληζκνί
Σάζε πξσηεχνληνο
Σάζε δεπηεξεχνληνο
Ολνκαζηηθή ηζρχο

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
ηάζκε ζνξχβνπ
Σάζε δνθηκήο

VDE 0550 T3
380 V 50 Hz
220 V ή δηαθνξεηηθή φπσο θαίλεηαη
ζηα ζρέδηα
απηή
θαζνξίδεηαη
απφ
ηελ
απαηηνχκελε ηζρχ ησλ πελίσλ έιμεο
ησλ ειεθηξνλφκσλ απμεκέλε θαηά
50%
80C
30 db
2,5 KV

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα δηπνιηθφ δηαθφπηε ζην πξσηεχνλ θαη
δχν αζθάιεηεο ζην δεπηεξεχνλ.
3.5.17

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ζα έρνπλ δηάκεηξν 22mm .
Οη ηνπνζεηεκέλεο ζε πίλαθεο κε πιαζηηθά ή κεηαιιηθά θηβψηηα θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ζα
είλαη δηαηξνχκελνπ ηχπνπ κε ην κπινθ ησλ αθξνδεθηψλ θαη ηεο ππνδνρήο ηεο ιπρλίαο
ζπλαξκνινγεκέλα ζηελ πιάθα ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θηβσηίνπ, ελψ ην ππφινηπν ηκήκα κε
ηνλ δηαθνζκεηηθφ δαθηχιην, ην αληηζακβσηηθφ θνιάξν θαη ηνλ θαθφ "γπαιάθη" ζα είλαη
ζπλαξκνινγεκέλα ζην θάιπκκα ηνπ θηβσηίνπ, ψζηε θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαιχκκαηνο λα
κελ ρξεηάδεηαη θακηά επέκβαζε ζηελ ελδεηθηηθή ιπρλία.
Σα ιακπάθηα θαη νη ππνδνρέο ηνπο ζα ζπκθσλνχλ πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ΗΔC 204 θαη ζα
είλαη ηχπνπ Bayonet.
Σα ιακπάθηα ζα είλαη λήκαηνο ηζρχνο 2 W.
Σα ρξψκαηα ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ δείρλνπλ
σο εμήο:

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

46

ΚΟΚΚΗΝΟ

ΚΗΣΡΗΝΟ

ΠΡΑΗΝΟ ή ΑΠΡΟ

ΓΗΑΦΑΝΔ ΑΠΡΟ

ΜΠΛΔ

Καηάζηαζε
θαλνληθή

φρη Έλδεημε φηη ε κεραλή ζηακάηεζε απφ
ζθάικα (ππεξέληαζε, ππεξηάρπλζε
θιπ.)
Δληνιή ζηακαηήκαηνο
ΠξνζνρήΟξηζκέλα κεγέζε πιεζηάδνπλ ηε
Πξνεηδνπνίεζε
κέγηζηε ή ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηηκή
ηνπο (ξεχκα, ζεξκνθξαζία, ζηάζκε,
πίεζε θιπ.)
Μεραλή
έηνηκε Δηνηκφηεηα κεραλήο
πξνο ιεηηνπξγία
Όινο ν απαξαίηεηνο βνεζεηηθφο
εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί
Σα δηάθνξα κεγέζε έρνπλ ηελ θαλνληθή
ηηκή ηνπο
Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηειείσζε θαη
ππάξρεη εηνηκφηεηα γηα επαλαιεηηνπξγία
Κχθισκα
Κχξηνο δηαθφπηεο ζηε ζέζε θιεηζηφο
ρεηξηζκνχ πγηέο
Δπηκέξνπο ή βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ζε
Καλνληθή
ιεηηνπξγία
ιεηηνπξγία
Λεηηνπξγία κεραλήο
Όιεο
νη
ππφινηπεο
πεξηπηψζεηο

Δπίζεο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
- Να εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ VDΔ θαη ΗΔC.
- Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο : -20 έσο +40 C.
- Ολνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 250 V : Κιάζε κφλσζεο C/VDΔ 0110.
- Ολνκαζηηθφ ξεχκα : 2Α
- Μέζε δηάξθεηα δσήο ζηελ νλνκαζηηθή ηάζε : Σνπιάρηζηνλ 5.000 ψξεο.
- Βαζκφο πξνζηαζίαο κπξνζηηλήο επηθάλεηαο : ΗΡ65 DΗΝ 40050 (ΗΔC 144).
3.5.18 Υξνλνδηαθφπηεο
Ο ρξνλνδηαθφπηεο ζα είλαη κνλνθαζηθφο 220V 50 Ζz 10 A κε ηθαλφηεηα 24 ψξεο ιεηηνπξγίαο
απφ ηελ δηαθνπή ξεχκαηνο. Θα είλαη δχν πξνγξακκάησλ κε ειάρηζην ρξφλν ρξνληθήο
ξχζκηζεο ¼ ψξαs. Ο ρξνλνδηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε πάλσ ζε πίλαθα
ζα έρνπλ εθεδξηθή πνξεία 48 σξψλ.
3.5.19 Θεξκηθά ζηνηρεία ππεξέληαζεο
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηα θπθιψκαηα έλαληη ππεξεληάζεσλ.
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία είηε πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ θαηάιιεινπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ
ηεο ελεξγνπνίεζεο κηαο βνεζεηηθήο επαθήο (π.ρ. ειεθηξνλφκνο ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηεί
θηλεηήξα), είηε απεπζείαο κεραληθά πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ δηαθφπηε (απηφκαηνη
δηαθφπηεο ηζρχνο).
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηνπο θηλεηήξεο απφ :
- ππεξθφξησζε ζηε θάζε ηεο εθθίλεζεο
- ππεξθφξησζε ζηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο
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-ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ηξνθνδνηείηαη ν θηλεηήξαο, ν δξνκέαο δελ πεξηζηξέθεηαη
- θαηά ηε κνλνθαζηθή ιεηηνπξγία ηξηθαζηθνχ θηλεηήξα, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηάζεο κηαο θάζεο
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
- ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ιεηηνπξγίαο κνξθήο ΗΗΗ ζχκθσλα κε VDΔ 0660/Η.
- ηάζε κφλσζεο : ηνπιάρηζηνλ 500V, ΑC
- θιάζε κφλσζεο : C/VDΔ 0110
- πεξηνρή θαη θιίκαθα ξχζκηζεο : λα πεξηέρεη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν
παξεκβάιινληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία
- κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : 40 C
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε απφδεπμε ηνπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ βνεζεηηθήο
επαθήο λα είλαη εθνδηαζκέλα κε :
-Μνριφ επαλαθνξάο κε ζέζεηο ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ - ΑΤΣΟΜΑΣΟ.
ηε ζέζε ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεην
γηα λα μαλαιεηηνπξγήζνπλ λα γίλεη επαλαθνξά κέζσ ηνπ κπνπηφλ επαλαθνξάο, ελψ ζηε
ζέζε ΑΤΣΟΜΑΣΟ ε επαλαθνξά γίλεηαη απηφκαηα.
-Μπνπηφλ επαλαθνξάο.
-Μνριφ δνθηκήο.
ε πεξίπησζε θάζεο εθθίλεζεο θηλεηήξα κε κεγάιε δηάξθεηα, είλαη πηζαλφλ, πξνηνχ
νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο εθθέλσζεο λα ελεξγνπνηνχληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία θαη λα
δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.
ε απηή ηε πεξίπησζε, εθηφο απφ ηε δηάηαμε εθθίλεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην
(βξαρπθχθισζε ησλ ζεξκηθψλ θαηά ηε θάζε ηεο εθθίλεζεο) είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί
εηδηθή δηάηαμε ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θνξεζκέλνπ
ππξήλα.
Ο ιφγνο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο Η1/Η2 είλαη ζηαζεξφο κέρξη 1,2
θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα. ε απηή ηελ πεξηνρή ε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ δελ δηαθέξεη.
Μεηά ην ζεκείν 1,2 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα, ην ξεχκα ηνπ δεπηεξεχνληνο, ιφγσ ηνπ
θνξεζκνχ.
Ζ φρη γξακκηθή αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ δεπηεξεχνληα δίλεη κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο
απφδεπμεο ζηελ πεξηνρή εληάζεσλ κεγαιχηεξσλ 1,2 θνξέο ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο θαη
ζπλεπψο επηηξέπεη κεγαιχηεξεο ρξνληθέο δηάξθεηεο ηεο θάζεο εθθίλεζεο ησλ θηλεηήξσλ.
3.6
Φσηηζηηθά ζψκαηα
3.6.1
Φσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ ΠΑΝΔΛ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 1200X600 mm
Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε επί νξνθήο κε εηδηθή βάζε ζηήξημεο . Σν θσηηζηηθφ ζα
είλαη ηερλνινγίαο LED , ηχπνπ ΠΑΝΔΛ δηαζηάζεσλ 1200Υ600 mm . Θα είλαη ηδηαίηεξα ιεπηφ
θαη ζα θέξεη πιαίζην απφ πξνθηι αινπκηλίνπ θαη θάιπκκα αθξπιηθφ γαιαθηεξφ . Ζ θσηηζηηθή
κνλάδα LED ζα δηαζέηεη θπζηθή ςχμε θαη ζα απνδίδεη ζηνπο 3000νΚ 6.900 Lm κε ζπληειεζηή
CRI > 80 . Ζ απνξξνθψκελε ηζρχο ζα αλέξρεηαη ζε 60W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα
αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζην ζε 86,50 Lm/W . Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε
δίθηπν 220 – 240 V / 50 Hz . Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 . πλδεζκνινγία ζχκθσλα κε ζρέδην
ΖΛ-07 .
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Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη δπλαηφηεηα dimming θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ειεθηξνληθνχ ηχπνπ
driver ηερλνινγίαο 1/10V . Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη κε δέθηε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ίδηαο
ηερλνινγίαο ( 1/10 V ) , ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ζα
επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ηνλ αληίζηνηρν δηαθφπηε ρεηξηζκνχ ηνπ θσηηζηηθνχ . ε θάζε ρψξν
πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 1 – 4 θσηηζηηθά . ηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνχληαη
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ην θάζε θσηηζηηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ δέθηε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο
ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο πνζφηεηαο θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ .
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ππ’ φςηλ ζσκάησλ (
ηνπνζεηνχληαη ζην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ) ζηεξίδεηαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θσηηζκνχ
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο InstaFUNK . Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε
ξαδηνθσληθή ζπρλφηεηα ηχπνπ RF 433ΜΖz θαη απνηειείηαη απφ ειεθηξηθνχο δέθηεο κε
ιεηηνπξγία dimming ηερλνινγίαο 1/10V θαη δηαθφπηεο σο πνκπνχο πνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δχν κπαηαξίεο ηχπνπ CR 2016 Lithium . Κάζε δέθηεο κπνξεί λα
εθηειέζεη κέρξη θαη 8 εληνιέο πνπ δέρεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο δηαθφπηεο . Κάζε δηαθφπηεο
κπνξεί λα ζηείιεη άπεηξεο εληνιέο ζε δηαθνξεηηθνχο δέθηεο . Σν ζχζηεκα κπνξεί λα εθηειέζεη
εληνιέο ηχπνπ On / Off , Dimming θαη κέρξη 5 ζελάξηα θσηηζκνχ . Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ
δηαθνπηψλ κε ηνπο δέθηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε κηθξνδηαθνπηψλ πνπ βξίζθνληαη
ζηα ζψκαηα ηνπ θάζε πιηθνχ , ρσξίο λα απαηηείηαη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή εηδηθφ
ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα .
Ζιεθηξηθφο Γέθηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 1/10V.
Σνπνζεηείηαη έλαο δέθηεο αλά θσηηζηηθφ . Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δέθηε απαηηείηαη κφληκν
ξεχκα ηξνθνδνζίαο 230 Volt / 50-60 Hz . Δίλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη θέξεη ζηε έμνδφ ηνπ
εληνιή απφ relay 8Α . ηελ έμνδφ ηνπ ζπλδένληαη ειεθηξνληθά drivers ηερλνινγίαο 1/10Volt (
έλα αλα θσηηζηηθφ ηεο νκάδαο – ελ πξνθεηκέλσ έλα θσηηζηηθφ αλά δέθηε ) . Ο δέθηεο θέξεη
εχθακπηε θεξαία , κηθξνδηαθφπηε θαη θσηεηλή έλδεημε ηχπνπ led πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Λεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα RF 433MHz.
Σν θσηηζηηθφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο dimming πξέπεη λα
είλαη γλσζηνχ θαη επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή .
Γηα ηελ κνξθή θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο
έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ Moda Light _ Formalighting _
PLS126-K30 .
3.6.2
Φσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ ΠΑΝΔΛ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 300X300 mm
Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε επί νξνθήο κε εηδηθή βάζε ζηήξημεο . Σν θσηηζηηθφ ζα
είλαη ηερλνινγίαο LED , ηχπνπ ΠΑΝΔΛ δηαζηάζεσλ 300Υ300 mm . Θα είλαη ηδηαίηεξα ιεπηφ
θαη ζα θέξεη πιαίζην απφ πξνθηι αινπκηλίνπ θαη θάιπκκα αθξπιηθφ γαιαθηεξφ . Ζ θσηηζηηθή
κνλάδα LED ζα δηαζέηεη θπζηθή ςχμε θαη ζα απνδίδεη ζηνπο 3000νΚ 1.730 Lm κε ζπληειεζηή
CRI > 80 . Ζ απνξξνθψκελε ηζρχο ζα αλέξρεηαη ζε 19W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα
αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζην ζε 63,80 Lm/W . Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε
δίθηπν 220 – 240 V / 50 Hz . Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα dimming ζχκθσλα κε ην
θσηηζηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3.6.2 . Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 . πλδεζκνινγία ζχκθσλα κε
ζρέδην ΖΛ-07 .
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Γηα ηελ κνξθή θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο
έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ Moda Light _ Formalighting _
PLS33-K30 .
3.6.3
Φσηηζηηθά ζψκαηα νξνθήο ηχπνπ downnlight
Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε επί ηεο νξνθήο . Θα είλαη ηεξαγσληθήο κνξθήο κε
πιάηνο πιεπξάο 15 cm , ψζηε λα ππεξθαιχπηεη ηελ νπή ηνπ spot πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη θαη
λα έρεη ηθαλφ ρψξν γηα ηελ ζηήξημε ηνπ . Θα θέξεη ζψκα απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην,
θξάκα EN AB-47100 (ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ) θαη αλνμείδσηεο βίδεο ηχπνπ AISI
316L. . Δπίζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε εκη - γαιαθηεξφ γπάιηλν θάιπκκα ,κε κεηαιιηθφ
πεξίγξακκα . Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη έλαλ ιακπηήξα ηερλνινγίαο Led , ζπκκεηξηθήο
θαηαλνκήο 30 κνηξψλ , απνξξνθψκελεο ηζρχνο 10 Watt , κε απφδνζε 960 Lm ζηνπο 3.000
ν
K θαη ζπληειεζηή CRI 80 θαη’ ειάρηζην .
Σν ζψκα ζα θέξεη ρξψκα δηπιήο επίζηξσζεο , γηα πςειή αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ζα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα QUALICOAT .
Σν θσηηζηηθφ είλαη θαηάιιειν γηα άκεζε ζχλδεζε κε ηάζε 220-230V , 50Hz .
Βαζκφο πξνζηαζίαο : ΗΡ-65
Κιάζε I.
Γηα ηελ κνξθή ( θπξίσο ) ηνπ θσηηζηηθνχ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θσηηζηηθνχ Moda Light _ Ares _ Paola .
3.6.4
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ επίηνηρεο απιίθαο ζηεγαλνχ ηχπνπ
Φσηηζηηθφ ηχπνπ απιίθαο θαηάιιειν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε . Θα θέξεη ζψκα απφ
ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην θαη δηαθαλέο θάιπκκα γηα πξνζηαζία ηνπ ιακπηήξα . Ο
ιακπηήξαο ζα είλαη ηερλνινγίαο LED 11 W / Δ27 / 3000 νK .
3.6.5
Φσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ spot
Φσηηζηηθφ ηχπνπ spot , κε ιακπηήξα ηερλνινγίαο Led , θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε επί ηνίρνπ
, δαπέδνπ ή νξνθήο . Θα θέξεη ζψκα απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην, θξάκα EN AB-47100
(ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ) θαη αλνμείδσηεο βίδεο ηχπνπ AISI 316L. Έμηξα δηαθαλήο
γπάιηλν θάιπκκα , κε κεηαιιηθφ πεξίγξακκα. Σν θσηηζηηθφ θέξεη έλαλ ιακπηήξα ηερλνινγίαο
Led , ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο 30 κνηξψλ , 10 Watt , 950 Lm @ 3.000 Kelvin , CRI 80 . Υξψκα
δηπιήο επίζηξσζεο γηα πςειή αληνρή ζηε δηάβξσζε , πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα
QUALICOAT . Σν θσηηζηηθφ είλαη θαηάιιειν γηα άκεζε ζχλδεζε κε ηάζε 220-230V .
Βαζκφο πξνζηαζίαο : ΗΡ-65
Κιάζε I.
Γηα ηελ κνξθή ( θπξίσο ) ηνπ θσηηζηηθνχ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θσηηζηηθνχ Moda Light _ Ares _ Kirk .
3.6.6
Φσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ απιίθαο ζηεγαλνχ ηχπνπ
Φσηηζηηθφ ηχπνπ απιίθαο κε ιακπηήξα ηερλνινγίαο Led θαηάιιειν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε
βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ65 . Θα θέξεη ζψκα απφ θξάκα αινπκηλίνπ θαη ν ιακπηήξαο ζα
πεξηβάιιεηαη απφ γπάιηλν θάιπκκα . Ο ιαµπηήξαο ζα είλαη ηερλνινγίαο LED - 11 W .
Λεηηνπξγία On - Off µέζσ ζπµßαηηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Κιάζε θσηηζηηθνχ II .
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Γηα ηελ κνξθή ( θπξίσο ) ηνπ θσηηζηηθνχ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θσηηζηηθνχ Moda Light _ Roger Pradier _ Hugy .
3.6.7
Πξνβνιέαο αζζχκεηξεο θαηαλνκήο ηζρχνο 75 W
Πξνβνιέαο αζχκκεηξεο θαηαλνκήο , θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζην πεξηβάιινλ ( ΗΡ 65 ) . Θα
είλαη θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε ζην ειεθηξηθφ δίθηπν 220 – 240 V – 50 Hz . Σν ζσκα ηνπ ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ρπηνχ αινπκηλίνπ θαη ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ γπαιί ζηελ
θσηηζηηθή κνλάδα . Ζ θσηηζηηθή κνλάδα ζα δηαζέηεη 48 Led κε απφδνζε ζηα 500 mA 9500
Lm , απνξξνθψκελεο ηζρχνο 75 W .
Γηα ηελ κνξθή ( θπξίσο ) ηνπ θσηηζηηθνχ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θσηηζηηθνχ Moda Light _ Schreder _ Neos LED 2 .
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