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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

1. ΛΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΥΛΛΚΩΝ – ΕΓΑΣΛΩΝ 

 

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για το παρόν ζργο, ιςχφουν οι κατωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και ςχετικζσ διατάξεισ: 

 

• Θ υπϋαρικ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-

2012, «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» 

• Θ υπϋαρικ. Δ22/4193/22-11-2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν που 

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ». 

  

Κάκε άρκρο του τιμολογίου τθσ μελζτθσ του ζργου, αντιςτοιχείται με τθν αντίςτοιχθ ΕΤΕΡ ςτον Ρίνακα που 

ακολουκεί. Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των ΤΡ από τθν Κοινοτικι 

Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκπνζουςασ τθν θμζρα 

κατάκεςθσ των προςφορϊν, μζςω ειδικισ επιςτολισ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν 

εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι 

του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό 

κίνδυνο. 

 

2. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) που δεν 

καλφπτονται από: 

• τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ 

• τισ ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παρ.6 

• τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ  

 

κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά 

Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD)» ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν 

αυτϊν. 

 

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από 

τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ 

- μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
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β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ 

ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με 

βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. 

Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το 

εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 

Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) που 

αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (Hen) που ζχουν 

κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ. 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 

Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization) και 

ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

 

3. ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

• Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγράφων 1 και 2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, 

ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι 

τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

• Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει 

ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και 

ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των. 

• Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ του ζργου ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτα 

παραπάνω άρκρα των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ). Για κάκε άρκρο του τιμολογίου δίνεται 

ςτον παρακάτω πίνακα τθσ παρ.7 θ αντίςτοιχθ εγκεκριμζνθ ΕΤΕΡ.  

 

Σθμειϊνεται ότι για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ οι ΕΤΕΡ ζχουν 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι αρχείων PDF και είναι προςπελάςιμεσ από 

κάκε ενδιαφερόμενο και ωσ εκ τοφτου, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να επικαλεςτεί άγνοια των ΕΤΕΡ που 

ιςχφουν, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου. 

 

• Τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχα για κάκε 

υλικό Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που ζχουν μεταφερκεί ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυποποίθςθσ 

και να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ 6690 ΚΥΑ ΦΕΚ 1914/15-06-2012 (ςε 

εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 334/94 ) αλλά και των προγενζςτερων ςχετικϊν ΚΥΑ), άλλωσ δεν κα 

παραλαμβάνονται. 

• Για εργαςίεσ και υλικά που δεν καλφπτονται με τα παραπάνω, ιςχφουν οι ςυμπλθρωματικζσ 

προδιαγραφζσ και νομικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. 

 

4. ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων του παρόντοσ τεφχουσ και των ςχετικϊν και / ι 

αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν  κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται 

ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. O Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ 
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δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ περί του αντικζτου. 

 

5. ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΛΚΩΝ ΜΕ ΗΥΓΛΣΘ 

 

Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 

εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει 

τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται: 

1. Το είδοσ του υλικοφ  

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ 

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 

Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του. 

Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από 

αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ 

αυτϊν, κλπ). 

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των 

ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ. 

 

 

6. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Α. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

 

Θ εγκατάςταςθ φδρευςθσ περιλαμβάνει το δίκτυο ςωλθνϊςεων πόςιμου νεροφ από τον μετρθτι 

υδρεφςεωσ μζχρι τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ, το δίκτυο ςωλθνϊςεων κερμοφ νεροφ χριςεωσ, τα κάκε 

είδουσ όργανα και εξαρτιματα που ςυνδζονται με το δίκτυο και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ όπωσ αναφζρεται 

ςτα ςχζδια και προδιαγράφεται ςτα επόμενα. 

 

1.1         Εξαςφάλιςθ ποιότθτασ 

1.1.1        Ρροςόντα ςυνεργείου 

Το ςυνεργείο εγκαταςτάςεωσ πρζπει να ζχει εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ 

πολυωρόφων κτιρίων. 
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1.1.2        Απαιτιςεισ αρμοδίων φορζων 

Θ εγκατάςταςθ υδρεφςεωσ κα είναι ςφμφωνθ με  τισ απαιτιςεισ των αρμοδίων φορζων και ειδικότερα του 

αρμοδίου δθμοτικοφ οργανιςμοφ για τθν φδρευςθ και κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ 

Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ. 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί κα είναι τφπου εγκεκριμζνου από τουσ αντίςτοιχουσ 

Κρατικοφσ φορείσ. 

 

1.1.3        Κανονιςμοί  

Κανονιςμοί που εφαρμόηονται, όπωσ ιςχφουν ςιμερα: 

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

 ΡΕΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΩΝ  Ρ.Δ. 609, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3481/06 και τα 

Ρ.Δ.48/88 και 368/94. 

 Ελλθνικόσ κανονιςμόσ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ 61800/37, ΦΕΚ Α 270/36. 

 ΤΟΤΕΕ 2411/86. 

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 Β ζκδοςθ 

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 ζκδοςθ ΔΡ1(20701-1/2010) 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

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

κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 

κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. Σχετικά με το καταςκευαςτικό μζροσ ιςχφει θ Τ.Σ.Υ. 

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

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

εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

Πλα τα υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ΕΤΕΡ και κα φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενωςθσ 

 

1.2        Υποβαλλόμενα ςτοιχεία 

1.2.1        Τεχνικοί κατάλογοι 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Επίβλεψθ για προζγκριςθ πλιρεισ τεχνικοφσ καταλόγουσ 

για τα υλικά και τα εξαρτιματα που προτίκεται να εγκαταςτιςει.  Θ υποβολι αυτι κα γίνει ςε δφο 

αντίτυπα πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κα αναφζρεται ςε όλο και όχι τμιμα του εξοπλιςμοφ που 

κα απαιτθκεί. 

 

1.2.2        Σχζδια εγκαταςτάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Επίβλεψθ τα ςχζδια τθσ εγκαταςτάςεωσ όπωσ αυτι 

πραγματικά ζχει εκτελεςκεί. Θ υποβολι κα γίνει ςε μία ςειρά διαφανϊν ςχεδίων και ςε τρεισ ςειρζσ 

απλϊν φωτοτυπιϊν. Θ υποβολι αυτι κα γίνει μετά το πζρασ τθσ εγκαταςτάςεωσ και πριν από τθν 

προςωρινι παραλαβι του ζργου. 

 

1.2.3        Οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν επίβλεψθ πλιρεισ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ εγκαταςτάςεωσ. Θ υποβολι των ςτοιχείων αυτϊν κα γίνει τακτοποιθμζνθ 
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με επιμζλεια ςε ειδικό φάκελο βαριάσ χριςεωσ και ςε τρία αντίτυπα. Θ υποβολι αυτι κεωρείται ςαν 

προχπόκεςθ για τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εγκαταςτάςεωσ. 

 

1.3        Ραράδοςθ, αποκικευςθ υλικϊν 

1.3.1        Ραράδοςθ υλικϊν 

Τα υλικά κα παραδίδονται ςτο εργοτάξιο με τθν ςυςκευαςία τουσ, όπου κα αναγράφονται τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία ποιότθτασ. 

 

1.3.2        Αποκικευςθ υλικϊν 

Τα υλικά κα αποκθκεφονται ςτο εργοτάξιο με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου ςε ςχζςθ με προςταςία 

από κλοπι, μθχανικζσ βλάβεσ και καιρικζσ ςυνκικεσ και με τρόπο τζτοιο ϊςτε ο εντοπιςμόσ τουσ να είναι 

ευχερισ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν. 

 

1.4        Συνκικεσ εργαςίασ 

1.4.1        Υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να βεβαιωκεί για τισ ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ του εργοταξίου και του 

κτιρίου και να λάβει κάκε μζτρο που απαιτείται για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να βεβαιωκεί ζγκαιρα για το ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του άρκρου 

αυτοφ δεν επθρεάηεται από κακοτεχνίεσ  εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςε άλλα άρκρα ι εκτελοφνται 

από τρίτουσ. 

Ιδιαίτερα εφιςτάται θ προςοχι του αναδόχου ςτθν υποχρζωςθ του να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ 

προςπζλαςθ του εξοπλιςμοφ ςτθ κζςθ εγκαταςτάςεωσ. 

 

1.4.2        Συντονιςμόσ εργαςιϊν 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντονίςει τισ εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ του ςυνεργείο του με τισ 

εργαςίεσ των λοιπϊν ςυνεργείων του εργοταξίου ϊςτε να μθ προκφψει κακυςτζρθςθ ι ηθμιά από ζλλειψθ 

ςυντονιςμοφ. 

 

2. ΥΛΛΚΑ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΛ 

2.1 Χαλκοςωλινεσ [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-03-00] 

2.1.1 Γενικά 

Οι χαλκοςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ,κακϊσ και ο τρόποσ εγκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παραλαβισ, κα 

είναι ςφμφωνα με τθ παραπάνω προδιαγραφι ΕΤΕΡ. Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε 

περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ  ΕΤΕΡ. 

Οι χαλκοςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ, κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του ΕΛΟΤ 616 και 617 

και το DIN 1786. 

Οι ςωλινεσ κα είναι από θλεκτρολυτικό χαλκό κακαρότθτασ 99,9% διαμορφωμζνοι διϋ εξελάςεωσ 

(EXTRUSION) και χωρίσ να ζχουν ραφζσ ι οτιδιποτε άλλο είδοσ αποκατάςταςθσ ςυνεχείασ. 

 

Οι ςωλινεσ πρζπει να ζχουν κακαριςκεί με φϊςφορο μετά τθ διαμόρφωςι τουσ, προβλζπεται δε να είναι 

θμίςκλθροι (ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ 30Κ/mm2) για τισ διαμζτρουσ από Φ 18 και άνω. Για τισ διαμζτρουσ 

ζωσ Φ 15 γίνονται δεκτοί ςωλινεσ ανοπτθμζνοι ςε ρόλουσ (ελάχιςτο  φορτίο κραφςθσ 20Κ/mm2)  

Οι εξωτερικζσ διάμετροι των ςωλινων προβλζπονται τυποποιθμζνεσ  κατά ISO 274.  

Οι ςωλινεσ πρζπει να είναι εξωτερικά και εςωτερικά λείοι να ζχουν δε κατά ISO 274 ανοχζσ εξωτερικισ 

διαμζτρου ϊςτε  να γίνονται με επιτυχία οι ςυγκολλιςεισ. 
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Θ διαμόρφωςθ του δικτφου (ςυνδζςεισ, αλλαγι διάταξθσ, διευκφνςεωσ, ςφνδεςθ κλάδου κλπ) κα γίνεται 

αποκλειςτικά και μόνο με τθ χριςθ κατάλλθλων χάλκινων ι ορειχάλκινων κολλθτϊν εξαρτθμάτων. 

Για τθν κοπι των ςωλινων χρθςιμοποιοφμε οπωςδιποτε ειδικό κόφτθ ( με ράουλα) ϊςτε να μθν 

καταςτρζφεται θ κυκλικι διατομι του ςωλινα. Το άκρο που είναι για ςυγκόλλθςθ κακαρίηεται με 

υαλόμαλο, επαλείφεται με αλοιφζσ ςυγκόλλθςθσ, προςαρμόηεται ςτο ειδικό τεμάχιο, ηεςταίνεται, ςτθ 

ςυνζχεια δε βάηουμε τθν επαρκι ποςότθτα υλικοφ ςυγκόλλθςθσ χωρίσ όμωσ να ''τρζξει'' ςτο εςωτερικό 

του ςωλινα και του αντίςτοιχου εξαρτιματοσ. 

Για τθν επιτυχία τθσ ωσ άνω ςυγκόλλθςθσ ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν αφ' ενόσ θ ακρίβεια εςωτερικισ 

διαμζτρου του εξαρτιματοσ και εξωτερικισ του ςωλινοσ αφ' ετζρου θ επαρκισ κζρμανςθ τοφτων. 

Το υλικό ςυγκόλλθςθσ και αντίςτοιχα το είδοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ φλόγασ κα πρζπει να είναι 

κατάλλθλα για κολλιςεισ μεγάλθσ αντοχισ, για πιζςεισ λειτουργίασ 10atm και μζγιςτθ κερμοκραςία 

κυκλοφοροφντοσ ςτο δίκτυο υγροφ 110 0 C. 

Για τθ ςφνδεςθ των δικτφων χαλκοςωλινων με εξαρτιματα κοχλιωτά (βάνεσ, φίλτρα κλπ) κα 

ςυγκολλοφνται επί των ςωλινων κατάλλθλα εξαρτιματα από φωςφοροφχο ορείχαλκο τα οποία κα είναι 

κολλθτά από το ζνα άκρο και κοχλιωτά από το άλλο. 

Ωσ προσ τθ ςτιριξθ των ςωλινων, τον τρόπο διζλευςθσ αυτϊν από τοίχουσ, δάπεδα κλπ, τθν παραλαβι 

των ςυςτολοδιαςτολϊν, τον τρόπο εκκζνωςθσ, τθ βαφι και εμφάνιςθ ιςχφουν τα αντίςτοιχα αναφερκζντα 

για τα δίκτυα ςωλθνϊςεων κερμοφ-ψυχροφ νεροφ του κλιματιςμοφ. 

Οι διαςτάςεισ των χαλκοςωλινων κα είναι τυποποιθμζνεσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.     ΡΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ       ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ.        ΒΑΟΣ 

    (ΧΙΛ)                           (ΧΙΛ)                              (ΧΙΛ)                 (ΧΓ/Μ) 

        18                            0,80                               16,4                     0,384 

        22                            0,90                               20,2                     0,513 

        28                            0,90                               26,2                     0,682 

        35                            1,50                               32,0                     0,950 

        42                            1,50                               39,0                     1,410 

    

2.1.2 Eγκατάςταςθ χαλκοςωλινων 

 

Κάμψθ χαλκοςωλινων 

Θ κάμψθ των ςωλθνϊςεων για διαμζτρουσ μζχρι 15 χιλ. μπορεί να επιτελεςκεί εν ψυχρϊ με χειροκίνθτα 

καμπτικά μθχανιματα ( κουρμπαδόρουσ ). 

Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ πρζπει να χρθςιμοποιείται ειδικι καμπτικι μθχανι (είτε τφπου με κυκλικό 

αυλακωτό ςτεφάνι είτε τφπου με εςωτερικό εμβολζα). 

Απαγορεφεται θ κάμψθ χαλκοςωλινα εν κερμϊ. 

Στιριξθ ςωλθνϊςεων 

Οι χαλκοςωλινεσ κα ςτθρίηονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικά ςτθρίγματα ι χαλκοφ τοποκετοφμενων 

ανά 1,5 ζωσ 2,0 μζτρα. 

Σφνδεςθ των ςωλινων 

Θ ςφνδεςθ των χαλκοςωλινων μεταξφ τουσ προβλζπεται με ςυγκόλλθςθ, με χριςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων 

(μαλακι κόλλθςθ). Ο χαλκοςωλινασ κόβεται με μεταλλοπρίονο λεπτισ οδοντϊςεωσ ι τομι κακαρίηεται 

από τα γρζηια και θ εξωτερικι και εςωτερικι επιφάνεια του ςωλινα κακαρίηονται με ατςαλόμαλλο ι 

λεπτό ςμυριδόπανο. 
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Στθν ςυνζχεια επαλείφονται με ειδικι αποξειδωτικι πάςτα το κακαριςμζνο τμιμα του ςωλινα και θ 

εςωτερικι επιφάνεια του εξαρτιματοσ με χριςθ μικρισ βοφρτςασ. 

Ακολοφκωσ ειςάγεται ο ςωλινασ με επιμζλεια μζςα ςτο εξάρτθμα με μπζκ προπανίου, χωρίσ να 

προκαλείται ανιςοκατανομι τθσ κερμοκραςίασ ι υπερκζρμανςθ. Στθ ςυνζχεια τοποκετείται θ άκρθ του 

ςφρματοσ ςυγκολλιςεωσ ςτο διάκενο ςωλινα εξαρτιματοσ. Θ κόλλθςθ ειςχωρεί μόνθ τθσ ςτο διάκενο 

λόγω των δυνάμεων του τριχοειδοφσ φαινομζνου. 

Πταν θ ςυγκόλλθςθ περατωκεί, φαίνεται ζνασ δακτφλιοσ ςτο πάνω μζροσ του διακζνου. 

Το περίςςευμα τθσ κολλιςεωσ και τθσ πάςτασ απομακρφνονται ευκφσ αμζςωσ με κομμάτι υφάςματοσ για 

να βελτιωκεί θ εμφάνιςθ τθσ ςυγκολλιςεωσ και για τθν προςταςία του χαλκοφ από τθν διαβρωτικι 

επίδραςθ τθσ αποξειδωτικισ πάςτασ. 

Τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων 

Το οριηόντιο δίκτυο ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςκεί με πολφ μικρι κλίςθ (0,5%) ϊςτε να φεφγουν οι 

φυςαλίδεσ του αζρα προσ τισ πλθςιζςτερεσ ςτιλεσ των ςωλθνϊςεων. 

Κατά τθν καταςκευι πρζπει να λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ των ςωλινων και 

τθν παραλαβι των επιμθκφνςεων λόγω ςυςτολοδιαςτολϊν. Ζτςι όταν περνοφν οι ςωλινεσ μζςα από 

οικοδομικά ςτοιχεία (τοίχουσ, δάπεδα κλπ.) πρζπει να περιβάλλονται από τμιμα ομοαξονικοφ ςωλινα 

(μανςόν) μεγαλφτερθσ διαμζτρου. 

Σε περίπτωςθ ςυνδζςεωσ χαλκοςωλινα με ςωλινα από άλλο υλικό (π.χ ςιδθροςωλινα) πρζπει να 

χρθςιμοποιείται ειδικό εξάρτθμα ςυναρμογισ το οποίο κα εξαςφαλίηει το ςθμείο ςυνδζςεωσ από κίνδυνο 

θλεκτρολυτικισ διαβρϊςεωσ. 

 

2.2 Μονϊςεισ 

Σαν υλικό μονϊςεωσ κα χρθςιμοποιθκεί εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ με ςυντελεςτι παρεμπόδιςθσ 

διείςδυςθσ υδρατμϊν μ  3000 κατά DIN 52615, και πυραςφάλεια Β1 κατά DIN 4102, πιςτοποίθςθσ ISO 

9002, ΕΝ 29002, ςε μορφι ςωλινων με διαμικθ ραφι διαμορφωμζνθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μόνιμθ 

ςφράγιςθ των χειλϊν με απλι πίεςθ ι με χριςθ ειδικισ ταινίασ ςτερεϊςεωσ που δεν αποκολλάται με τον 

χρόνο (μόνωςθ τφπου af/armaflex). 

Τα πάχθ μονϊςεων δίνονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 

2.3 Πργανα διακοπισ 

2.3.1 Γενικά 

Πλα τα όργανα διακοπισ των ςωλθνϊςεων του δικτφου κα είναι του αυτοφ εργοςταςίου κα φζρουν δε 

χειρολαβι ικανισ διαμζτρου για τον άνετο χειριςμό χωρίσ χριςθ μοχλϊν και χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ 

ςτο δίςκο, τθν ζδρα και το βάκτρο τουσ. Στθν κλειςτι τουσ κζςθ τα όργανα διακοπισ κα εξαςφαλίηουν 

πλιρθ ςτεγανότθτα για το είδοσ και τθν πίεςθ του διακοπτόμενου ρευςτοφ. 

 

2.3.2 Συρταρωτζσ βαλβίδεσ (gate valves) 

Οι ςυρταρωτζσ βαλβίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ διακοπι ι πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ ροισ, 

προβλζπονται δε ορειχάλκινεσ για διαμζτρουσ ςωλινων ζωσ και 2" και χυτοςιδερζνιεσ με φλάντηεσ και 

ορειχάλκινεσ ζδρεσ για διαμζτρουσ ςωλινων μεγαλφτερεσ των 2". 

2.3.3 Σφαιρικζσ βαλβίδεσ (ball valves) 

Οι ςφαιρικζσ βαλβίδεσ είναι κατάλλθλεσ για χρθςιμοποίθςθ ςε δίκτυο νεροφ με πίεςθ λειτουργίασ μζχρι 

1,6 Μα (16 KG/CM2) 

Ρρζπει να ανοίγουν τελείωσ κατά τθν περιςτροφι του χειροςτροφάλου μόνο κατά 90ο.Το ίδιο ιςχφει και 

για το κλείςιμο. 
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Τα κινοφμενα μζρθ πρζπει να επικεωροφνται και να επιςκευάηονται εφκολα χωρίσ να διαταράςςεται θ 

ςωλινωςθ που βρίςκεται θ βάνα. 

 

2.3.4 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ (check valves) 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ διακοπι τθσ ανάςτροφου ροισ προβλζπονται 

δε ορειχάλκινεσ περιςτρεπτοφ δίςκου και ορειχάλκινθσ ζδρασ ακόρυβου λειτουργίασ βαρζωσ τφπου, 

οριηόντιεσ. 

 

2.3.5 Διακόπτεσ γωνιακοφ τφπου 

Το ςϊμα και θ κεφαλι κα είναι καταςκευαςμζνα από φωςφοροφxο ορείxαλκο αντοxισ ςε εφελκυςμό άνω 

των 2000 Kg/cm², ο δε δίςκοσ τθσ βαλβίδασ κα φζρει παρζμβυςμα ςτεγανότθτασ από φίμπερ ι ιςοδφναμο 

υλικό. 

Ρίεςθ λειτουργίασ 16 atu, για κερμοκραςία νεροφ 120°C. 

 

2.3.6 Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ (drain valves) 

Οι βαλβίδεσ εκκζνωςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκζνωςθ των ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και 

ςωλθνϊςεων, προβλζπονται δε ςυρταρωτοφ τφπου, ορειχάλκινεσ με αφαιρετι χειρολαβι. Ρροσ τθν 

πλευρά εκκζνωςθσ κα φζρουν ςπείρωμα με πϊμα, ςε τρόπο ϊςτε αφαιροφμενου του πϊματοσ να είναι 

δυνατι θ ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα προσ αποχζτευςθ. 

 

2.4 Κεντρικοί ςυλλζκτεσ νερϊν χριςθσ 

Οι ςυλλζκτεσ και οι διανομείσ του κεντρικοφ δικτφου κα είναι καταςκευαςμζνοι από μαφρο 

χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι ( τοφμπο ) κατά DIN 2448. 

Στα άκρα τουσ κα προςαρμοςτοφν δια ςυγκολλιςεωσ φλάντηεσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου ϊςτε ςε αυτζσ να 

ςτερεωκοφν δια ςυςφίξεωσ με κοχλίεσ ςτα αντίςτοιχα πϊματα αφοφ προθγουμζνωσ παρεμβλθκεί 

κατάλλθλο ςτεγανοποιθτικό παρζμβυςμα.  

Στο ςϊμα τουσ κα ανοιχτοφν οπζσ αντίςτοιχεσ των ςωλθνϊςεων αφίξεων - αναχωριςεων και κα 

ςυγκολλθκοφν επί αυτϊν τμιματα ςωλινων με αυτοφσ υλικοφ μικουσ κατϋ ελάχιςτον 15εκ. ωσ αναμονζσ 

για τθν ςφνδεςθ τουσ με τισ αντίςτοιχεσ ςωλθνϊςεισ. Τα άκρα των τμθμάτων αυτϊν κα διαμορφωκοφν για 

τθν ςφνδεςθ, με ςπείρωμα ζωσ 2ϋϋ και με φλάντηα για τισ μεγαλφτερεσ. 

Σε κάκε ςϊμα ςυλλζκτθ ι διανομζα κα προβλεφκοφν οι απαιτοφμενεσ από τα ςχζδια αναμονζσ για 

τοποκζτθςθ κρουνϊν εκκζνωςθσ και οργάνων μζτρθςθσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ.  

Μετά τθν καταςκευι και τον επιμελι κακαριςμό κα γίνει γαλβάνιςμα εν κερμϊ του ςϊματοσ και των 

πωμάτων (χωριςτά). 

 

2.5 Σφςτθμα Θλιακϊν Συλλεκτϊν 

Το κεντρικό θλιακό ςυςτιμα βεβιαςμζνθσ ροισ αποτελείται από: 

 Συλλζκτεσ επιλεκτικισ τεχνολογίασ 

 Σφςτθμα κεντρικοφ ελζγχου με τα απαραίτθτα αιςκθτιρια. 

 Ζνα ςετ αιςκθτθρίων ελζγχου. 

 Κυκλοφορθτι, ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του θλιακοφ ςυςτιματοσ. 

 Θερμοςτατικι βαλβίδα ανάμιξθσ. 

 Συγκρότθμα αςφαλείασ. 

 Αντιψυκτικό και αντιςκωριακό υγρό. 

 Ρλιρεσ ςετ βαλβίδων, εξαεριςτικϊν και ρακόρ ςφνδεςθσ. 
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 Βάςεισ αλουμινίου για τοποκζτθςθ ςτο δϊμα. 

 

Επιλεκτικοί Θλιακοί Συλλζκτεσ:  

Ο θλιακόσ ςυλλζκτθσ βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ διακζτει μονοκόματο κάςωμα από ειδικό κράμα 

ναυπθγικοφ αλουμινίου, χωρίσ ραφζσ. Απορροφθτισ επιλεκτικόσ, ενιαίασ επιφάνειασ, υψθλισ 

απορροφθτικότθτασ (95% +/-2%) και χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (5% +/-2%). Εφοδιαςμζνοσ με ιςχυρι 

κερμικι μόνωςθ πολυουρεκάνθσ υψθλισ πυκνότθτασ και με κρφςταλλο αςφαλείασ υψθλισ 

διαπερατότθτασ φωτόσ. 

Ενδεικτικόσ τφποσ: Calpak EP CL2. 

 

2.6 Εξαρτιματα δικτφου ςωλθνϊςεων 

2.6.1 Λυόμενοι ςφνδεςμοι 

Οι λυόμενοι ςφνδεςμοι (ρακόρ) του δικτφου ςωλθνϊςεων κα είναι κατάλλθλοι για κοχλιωτι ςφνδεςθ και 

για ςυνκικεσ δικτφου: πίεςθ λειτουργίασ 10 atm και κερμοκραςία νεροφ ζωσ 1200 C  

 

2.6.2 Διαςτολικοί ςφνδεςμοι 

Οι διαςτολικοί ςφνδεςμοι προβλζπονται τφπου φυςαρμόνικασ, χωρίσ χριςθ ςτεγανοποιθτικϊν 

παρεμβυςμάτων, τφπου κοχλιωτισ ςφνδεςθσ για διαμζτρουσ ζωσ DN 75 και φλαντηωτισ ςφνδεςθσ για 

διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ από   DN 75. 

 

2.6.3 Μανόμετρα 

Τα μανόμετρα προβλζπονται βακμονομθμζνα ςε bar και μζγιςτθ ζνδειξθ τζτοια, ϊςτε θ μετροφμενθ πίεςθ 

να βρίςκεται μεταξφ του 1/4 και των 3/4 τθσ περιοχισ ζνδειξθσ. Τα μανόμετρα προβλζπονται ορειχάλκινα, 

διαμζτρου 100mm, με μαςτό ςφνδεςθσ 1/4'' και με ακρίβεια ζνδειξθσ 2% περίπου. 

 

2.6.4 Αυτόματα εξαεριςτικά 

Αποτελοφνται απο ορειχάλκινο κζλυφοσ το οποίο φζρει ςτόμιο εξόδου του αζρα ςτο άνω μζροσ και μαςτό 

3/8" εξωτερικοφ ςπειρϊματοσ ςτο κάτω. 

Μζςα ςτο κζλυφοσ υπάρχει πλωτιρασ και κινοφμενθ βαλβίδα απόφραξθσ του ςτομίου εξόδου του αζρα. 

Σε κζςθ θρεμίασ πρζπει να υπάρχει ςτρϊμα αζρα μεταξφ επιφάνειασ νεροφ και ςτομίου εξαεριςμοφ. 

Κάκε αυτόματο εξαεριςτικό ςυνοδεφεται από ειδικι βαλβίδα ελζγχου, κακαριςμοφ και απόφραξθσ αυτοφ, 

θ οποία βιδϊνεται ςτο ςωλινα δικτφου πριν το εξαεριςτικό. 

Ρροσ τοφτο θ βαλβίδα αυτι (Shut off valve) φζρει μαςτό εξωτερικοφ ςπειρϊματοσ 1/2" και εςωτερικό 

ςπείρωμα 3/8" ςτθν άλλθ πλευρά για κοχλίωςθ του εξαεριςτικοφ. 

Θ βαλβίδα αυτι φζρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτθμα το οποίο, δια διαφόρων τοποκετιςεϊν του, επιτελεί τισ 

παρακάτω λειτουργίεσ: 

  εγκατάςταςθ του εξαεριςτικοφ, 

 ζλεγχο εξαεριςτικοφ, 

 ταχφ εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ     κατά τθν πλιρωςθ και 

 κανονικι λειτουργία εξαεριςτικοφ. 

Το εξαεριςτικό πρζπει να εργάηεται μζχρι κερμοκραςίασ νεροφ 120°C και πίεςθ 12 bar. 

 

2.6.5 Μετρθτζσ νεροφ 

Οι υδρομετρθτζσ κα είναι αναλογικοφ τφπου με μικρζσ απϊλειεσ τριβϊν χωρίσ να απαιτοφν μεγάλα 

ευκφγραμμα μικθ ανάντθ και κατάντθ για επίτευξθ ικανοποιθτικισ ακρίβειασ μζτρθςθσ (3%). 
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Θα αποτελοφνται από χυτοςιδθρό ςωλινα με φλάντηεσ ονομαςτικισ πιζςεωσ 10 atm.  Μζςα ςτον ςωλινα 

κα τοποκετθκεί ορειχάλκινοσ ςωλινασ VENTURI μικροφ μικουσ και κατάλλθλθσ διαμζτρου.  Μεταξφ των 

λιψεων υψθλισ-χαμθλισ πιζςεωσ του VENTURI κα ςυνδεκεί ο κυρίωσ υδρομετρθτισ ϊςτε θ διερχόμενθ 

από αυτόν ποςότθτα νεροφ να είναι ανάλογθ τθσ ςυνολικισ παροχισ με ςχζςθ 1:4--100. 

Οι υδρομετρθτζσ κα είναι ταχυμετρικοί πολλαπλισ ριπισ, ακροιςτικισ καταγραφισ τθσ διερχόμενθσ 

ποςότθτασ νεροφ, με δυνατότθτα πζντε (5) ψθφίων. 

 

2.7 Σφνδεςθ χαλκοςωλινων ‘’εν ψυχρϊ’’ 

Θ ςφνδεςθ των χαλκοςωλινων κα γίνει ‘’εν ψυχρϊ’’ με κατάλλθλα εξαρτιματα. 

2.7.1 Ρεριγραφι Εξαρτθμάτων  

Τα εξαρτιματα του ςυςτιματοσ είναι απο χαλκό ι ορείχαλκο ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

DN 10 Φ 12 mm 

DN 12 Φ 15 mm 

DN 15 Φ 18 mm 

DN 20 Φ 22 mm 

DN 25 Φ 28 mm 

DN 32 Φ 35 mm 

DN 40 Φ 42 mm 

DN 50 Φ 54 mm 

DN 65 Φ 76,1 mm 

DN 80 Φ 88,9 mm 

DN 100 Φ 108 mm 

 

Στισ διατομζσ Φ76,1-Φ88,9-Φ108 είναι μόνο ορειχάλκινα. ϋΖτςι εγγυάται θ ποιότθτα και αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων.  

Θ καταςκευι του εξαρτιματοσ βαςίηεται ςτο ειδικά διαμορφωμζνο ‘’λοφκι’’ μζςα ςτο οποίο είναι 

προςαρμοςμζνοσ ειδικόσ ςτεγανοποιθτικόσ δακτφλιοσ (O-Ring) απο υψθλισ αντοχισ ‘’Elastomer  EPDM’’ 

χρϊματοσ μαφρου με πιςτοποιθτικό υγιεινισ ΚΤW.  

Επί πλζον τα εξαρτιματα ζχουν πριν το ‘’O-Ring’’ ζναν κυλινδρικό οδθγό, ο οποίοσ διευκολφνει τθν ομαλι 

είςοδο του ςωλινα ςτο εξάρτθμα, και ταυτόχρονα προςτατεφει το ειδικό ‘’O-Ring’’ απο τυχόν φκορζσ.  

Συνκικεσ λειτουργίασ για τα εξαρτιματα με ΕDM:   = 16BAR, T=1300C     

Τα εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςε καφςιμα αζρια κακϊσ και εφφλεκτα υλικά (π.χ. γραμμζσ 

πετρελαίου) φζρουν ειδικι ‘’κίτρινθ ςιμανςθ’’ με τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

ειδικόσ ςτεγανοποιθτικόσ δακτφλιοσ (O-Ring) είναι απο ΘΒRN και είναι κίτρινου χρϊματοσ.  

Συνκικεσ λειτουργίασ για τα εξαρτιματα με ΘΒRN:   = 5BAR, T=6500C 

  

2.7.2 Τρόποσ εφαρμογισ 

Οι χαλκοςωλινεσ και τα εξαρτιματα ςυνδζονται μεταξφ τουσ, με ςτακερι ςυμπίεςθ επιτυγχάνοντασ ζτςι 

μία ςτακερι και άλυτθ ςφνδεςθ. Για τθν ςωςτι εφαρμογι, πρζπει να ακολουκθκοφν τα παρακάτω ςτάδια.  

 Κοπι του χαλκοςωλινα ςε επικυμθτό μικοσ και κακαριςμό αυτοφ απο γρζηια. 

 Ζλεγχοσ αν το ςτεγανοποιθτικό δακτυλίδι βρίςκεται ςτθ ςωςτι κζςθ μζςα ςτο  εξάρτθμα. 

 Ρροςαρμογι του εξαρτιματοσ πάνω ςτον ςωλινα. 

 Μαρκάριςμα ςθμείο τερματιςμοφ του ςωλινα μζςα ςτο εξάρτθμα. 

 Επιλογι κατάλλθλθσ δαγκάνασ και εξάςκθςθ πίεςθσ με ειδικό μθχάνθμα. 
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2.8 Πργανα εκροισ 

2.8.1 Αναμικτιρεσ ηεςτοφ - κρφου νεροφ 

Θα είναι διαμζτρου 1/2" ι 3/4", ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμζνοι, τφπου εςωτερικισ ανάμιξθσ κατάλλθλοι 

για εγκατάςταςθ πάνω ςτον νιπτιρα, νεροχφτθ ι πάνω ςτον τοίχο κατά περίπτωςθ. 

Οι διαςτάςεισ του ςτρεφόμενου ράμφουσ του αναμικτιρα-όπου απαιτείται - πρζπει να είναι αντίςτοιχεσ 

με τισ διαςτάςεισ του νιπτιρα ι του νεροχφτθ που εξυπθρετεί. 

Οι χειρολαβζσ κα φζρουν ενδεικτικό ςιμα του προοριςμοφ τουσ. 

Ο αναμικτιρασ του καταιωνιςτιρα κα ζχει κρουνό ποδόλουτρου και άκαμπτο/ εφκαμπτο -κατά 

περίπτωςθ- ςωλινα με καταιωνιςτιρα επιχρωμιωμζνο για ςτακερι/ κινθτι από πάνω καταιόνθςθ. 

Οι αναμικτιρεσ κα ςυνοδεφονται από ροηζτεσ επικάλυψθσ των κζςεων τοποκζτθςθσ τουσ και όλα τα 

απαραίτθτα υλικά και εξαρτιματα. 

Χαλφβδινοσ κυλινδρικόσ κάδοσ, απο ανκρακοφχο χάλυβα St 37.2, εντόσ του οποίου αναρτάται δια των δυο 

ανοξείδωτων ςωλθνομαςτϊν ο ανοξείδωτοσ κάδοσ. Οι ςωλθνομαςτοί κα είναι ςυγγεκολλθμζνοι ζωσ τθν 

άνω βάςθ του χαλφβδινου κάδου, κατά τρόπον ϊςτε ο ανοξείδωτοσ κάδοσ να αιωρείται εντόσ του 

χαλφβδινου περιβάλλοντοσ.  

Ο χαλφβδινοσ κάδοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο οπζσ ςτθν άνω βάςθ του για τθν προςαρμογι οργάνων 

(εξαεριςτικό, υδροςτάτθσ, κερμοςτάτθσ, πρεςοςτάτθσ, κερμόμετρο κλπ.) ενϊ κακϋ φψοσ, επί τθσ 

κυλινδρικισ επιφάνειασ κα φζρει τισ βαςικζσ οπζσ προςαγωγισ και απαγωγισ του κερμαίνοντοσ ρευςτοφ. 

Στο κάτω μζροσ τθσ κυλινδρικισ επιφάνειασ, κα προβλζπεται οπι εκκενϊςεωσ.  

 

3. Ζλεγχοι και δοκιμζσ 

3.1 Γενικά 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτουσ πιο κάτω ελζγχουσ και δοκιμζσ με 

παρουςία τθσ Επιβλζψεωσ. 

Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ κα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και κα επαναλαμβάνονται μζχρι να 

επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα. 

Αν κατά τισ δοκιμζσ διαπιςτωκοφν βλάβεσ, ανεπάρκεια, μειονεκτιματα, ελαττϊματα και γενικά κακι 

ποιότθτα των υλικϊν, μθχανθμάτων, διατάξεων ι ςυςτθμάτων ι ακόμθ και ολόκλθρων  τμθμάτων τθσ 

εγκαταςτάςεωσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να κάνει αμζςωσ τισ απαιτοφμενεσ επιςκευζσ, ςυμπλθρϊςεισ, 

αντικαταςτάςεισ, διορκϊςεισ και ρυκμίςεισ και να επαναλάβει τισ δοκιμζσ μζχρι τα αποτελζςματα να 

κρικοφν ικανοποιθτικά. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν προκλθκοφν ηθμιζσ, βλάβεσ, φκορζσ ι δυςτυχιματα ςτο προςωπικό, 

ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτα υλικά, Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανορκϊςει τισ ηθμιζσ αυτζσ με δικζσ του 

δαπάνεσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναλάβει αν και όταν απαιτθκεί τισ δοκιμζσ και ελζγχουσ με τθν παρουςία 

των εκπροςϊπων τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Υπουργείου Βιομθχανίασ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 

που ιςχφουν. 

 

Εκτόσ από τουσ ελζγχουσ και τισ δοκιμζσ που αναφζρονται πιο κάτω ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εκτελζςει και οποιαδιποτε άλλθ δοκιμι ι ζλεγχο που κρίνεται από τθν Επίβλεψθ αναγκαία για τθν 

παραλαβι τθσ εγκαταςτάςεωσ. 

 

 

 



13 
 

3.2 Δοκιμι ςτεγανότθτασ ςε πίεςθ 

Τα δίκτυα υδρεφςεωσ ι αυτοτελι τμιματα αυτϊν κα υποβλθκοφν ςε υδραυλικι πίεςθ 10 ατμ. επί 24 

ϊρεσ. Εάν θ πίεςθ μειωκεί πζραν του 5% κατά το πιο πάνω χρονικό διάςτθμα, κα ανεβρεκοφν και κα 

αποκαταςτακοφν τα πικανά ςθμεία διαρροϊν και θ δοκιμι κα επαναλθφκεί. Θ δοκιμι αυτι κα εκτελεςκεί 

πριν από κάκε μόνωςθ ςωλθνϊςεων, τυχόν δε ευπακι όργανα τοποκετθμζνα ςτο δίκτυο κα αφαιρεκοφν 

πριν από τθν δοκιμι προσ αποφυγι  ηθμιϊν. 

 

Β. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  

1. ΓΕΝΛΚΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτοφ του μζρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των 
ςυςκευϊν και μθχανθμάτων και υλικϊν των εγκαταςτάςεων Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ του ζργου. 

1.2 Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν 
και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται παρακάτω και ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο τθσ 
Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

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

 ΡΕΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΩΝ  Ρ.Δ. 609, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3481/06 και τα 
Ρ.Δ.48/88 και 368/94. 

 Ελλθνικόσ κανονιςμόσ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ 61800/37, ΦΕΚ Α 270/36. 

 Υγειονομικι Διάταξθ Εβ 221 "περί διάκεςθσ λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων" ΦΕΚ Β/138. 

 ΤΟΤΕΕ 2412/86.  

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 
κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 
κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. Σχετικά με το καταςκευαςτικό μζροσ ιςχφει θ Τ.Σ.Υ. 

Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

Πλα τα υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ΕΤΕΡ και κα φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαικισ 
Ενωςθσ 

 

1.3 Ροιότθτα Υλικϊν 

Πλα τα μθχανιματα, υλικά, θ ςυςκευζσ, που προμθκεφονται από τον Ανάδοxο για το        ζργο κα είναι 
καινοφργια, εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα 
ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ “CE”. 
Επίςθσ κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 
Οπου ςτα ςχζδια και ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ αναφζρονται ενδεικτικοί τφποι  μθχανθμάτων, 
υλικϊν θ ςυςκευϊν, οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι οι ελάχιςτεσ αποδεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου μπορεί 
να εγκαταςτιςει μθχάνθμα, υλικό θ ςυςκευι τθσ επιλογισ του, αλλά οι προδιαγραφζσ του κα είναι 
ιςοδφναμεσ θ ανϊτερεσ αυτων του ενδεικτικοφ τφπου. 
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1.4 Διαδικαςία Ρροςκομίςεωσ - Εγκρίςεων Υλικϊν 

Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και του Επιβλζποντα Μθχανικοφ, που 
ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ οποιουδιποτε υλικοφ που θ ποιότθτα ι τα ειδικά του χαρακτθριςτικά 
κρίνονται όχι ικανοποιθτικά ι ανεπαρκι για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκαταςτάςεωσ. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία και ςτον Επιβλζποντα 
Μθχανικό εικονογραφθμζνα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράμματα λειτουργίασ και αποδόςεωσ, 
διαςταςιολόγια και λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ των 
διαφόρων εγκαταςτάςεων, πριν από τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ ι 
ςυςκευισ. 

1.5 Γενικι Ραρατιρθςθ 

Πταν οι οριηόντιοι αγωγοί και ςωλινεσ ςυναντοφν τοιχϊματα ι διαφράγματα πυροςτεγι και 
περιβάλλονται από αναφλζξιμθ μόνωςθ, αυτι πρζπει να διακοπεί κατά το πάχοσ του τοιχϊματοσ και τα 
κενά μεταξφ του αγωγοφ και τθσ οπισ του τοιχϊματοσ να γεμίςουν με κατάλλθλο άκαυςτο υλικό (π.χ 
λικοβάμβακα). 
 
Ιςχφουςεσ ΕΤΕΡ 
Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων με ευκφγραμμουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ ελζυκερθσ ροισ   
ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-02-01-01 
Γενικζσ απαιτιςεισ εγκαταςτάςεων οικιακϊν υγρϊν αποβλιτων   
ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-01-01 
Διατάξεισ υδροςυλλογισ δαπζδου με οςμοπαγίδα   
ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-04-01 
Διατάξεισ υδροςυλλογισ δαπζδου χωρίσ οςμοπαγίδα   
ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-04-02 
Φρεάτια δικτίων αποχζτευςθσ εκτόσ κτιρίου (ανοικτισ ροισ)  
ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-05-01 
Στόμια ελζγχου- κακαριςμοφ ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ κτιρίων εντόσ ι εκτόσ φρεατίου 

 
 

2. ΥΛΛΚΑ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΛ ΚΟΛΝΟΛ  *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-01] 
 *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-03] 

 

 Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ  ΕΤΕΡ. 

2.1 Λεκάνθ WC ευρωπαϊκοφ τφπου 

Θ λεκάνθ ευρωπαϊκοφ τφπου κα είναι λευκι από πορςελάνθ εγχϊρια με ορειχάλκινεσ επιχρωμιωμζνεσ 
βίδεσ ςτερζωςθσ και ελαςτικά παρεμβφςματα. 
Θ ςτερζωςθ των λεκανϊν κα γίνει με χαλφβδινο επικαςςιτερωμζνο ςκελετό από προκαταςκευαςμζνα 
(βιομθχανοποιθμζνα) πλαίςια μορφισ L κατάλλθλα για τθν ςτερζωςθ τουσ, όπωσ ςυνιςτάται από τον 
καταςκευαςτι. Τα ςτθρίγματα κα ενςωματωκοφν ςτον τοίχο και ςτο δάπεδο με όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα ςτερζωςθσ. Θ λεκάνθ κα ςυνοδεφεται από : 

 
 Ρλαςτικό κάκιςμα από ενιςχυμζνθ πλαςτικι φλθ, άκραυςτο, κατάλλθλο για το ςχιμα τθσ λεκάνθσ, 

χρϊματοσ λευκοφ. 
 Χαρτοκικθ από λευκι υαλϊδθ πορςελάνθ, θμιχωνευτι. 
 Καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ. 
Θ κζςθ του ςτομίου εκροισ των ακακάρτων (πίςω εκροι ι κάτω εκροι) κακορίηεται ςτθ μελζτθ ανάλογα 
με τθν κζςθ του ςθμείου ςυνδζςεωσ με τουσ ςωλινεσ αποχετεφςεωσ, και κα ζχει εςωτερικι διάμετρο DN 
100. 
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2.2 Νεροχφτθσ ανοξείδωτοσ  

Ρροβλζπεται καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα  18/8 πάχουσ ελάςματοσ 0,8 χλς. κατ' ελάχιςτο 
κατάλλθλοσ για χωνευτι τοποκζτθςθ ςε πάγκο με λεκάνεσ (ι μία λεκάνθ).Το πλάτοσ του νεροχφτθ κα είναι 
60 εκ. περίπου και το μικοσ 180 εκ.(δφο λεκάνεσ) ι αναλόγου για τθν περίπτωςθ τθσ μίασ λεκάνθσ περίπου 
κα ςυνοδεφεται δε από: 
 Ρλαςτικό ςιφϊνι –  λιποςυλλζκτθ  (τφπου βαρελάκι) πάχουσ 3 χλςτ. 
 Βαλβίδα εκκενϊςεωσ επινικελωμζνθ πλιρθ με τάπα και αλυςίδα (μια ανά λεκάνθ). 
 Διπλό κρουνό για τθν ανάμειξθ κερμοφ - κρφου νεροφ ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο. 
 Ρλαςτικό ςωλινα υπερχειλίςεωσ (ζνα ανά λεκάνθ). 
 Τεμάχια χαλκοςωλινων ςυνδζςεωσ με ρακόρ χρωμζ. 
 Γωνιακοί διακόπτεσ χρωμζ βαρζωσ τφπου. 
 

2.3 Χαρτοκικεσ 

Οι χαρτοκικεσ κα είναι από λευκι πορςελάνθ, κατάλλθλεσ για χωνευτι τοποκζτθςθ και ενδεικτικϊν 
διαςτάςεων 15 χ 15 εκ. 
 

2.4 Κακρζπτεσ 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι από τηάμι πάχουσ 4 mm   "μπιηουτζ" και κα ζχουν άριςτθ επαργφρωςθ χωρίσ 
φυςαλίδεσ ι ςτθρίγματα, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 42 χ 60 εκ. Θα ςτθρίηονται ςτον τοίχο με βφςματα και 
επιχρωμιωμζνουσ κοχλίεσ των 6 mm,οι οποίοι κα ζχουν διακοςμθτικζσ κεφαλι. 
 

2.5 Σιφϊνια νιπτιρων 

Τα ςιφϊνια των νιπτιρων με διάμετρο 1 1/4" κα είναι ορειχάλκινα επιχρωμιωμζνα με αφαιρετό το κάτω 
μζροσ τουσ. Τα ςιφϊνια κα ςυνοδεφονται από κυκλικι επιχρωμιωμζνθ ροηζτα που κα καλφπτει το ςθμείο 
τθσ ςυνδζςεωσ τουσ με τον ςωλινα αποχετεφςεωσ. 
 

2.6 Σαπωνοςπογγοκικεσ 

Οι ςαπωνοςπογγοκικεσ των ντουσ κα ζχουν λαβι και κα είναι από λευκι πορςελάνθ, κατάλλθλεσ για 
χωνευτι τοποκζτθςθ και ενδεικτικϊν διαςτάςεων 30 χ 15 εκ. 
 

2.7 Διπλά άγκιςτρα 

Τα διπλά άγκιςτρα κα είναι από λευκι πορςελάνθ και κατάλλθλα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 
 

2.8 Εταηζρα 

Οι εταηζρεσ κα είναι από λευκι πορςελάνθ και κα ζχουν μικοσ περίπου 60 εκ. 
 

2.9 Σαπωνοκικεσ 

Οι Σαπωνοκικεσ κα είναι από λευκι πορςελάνθ κατάλλθλεσ για χωνευτι τοποκζτθςθ και ενδεικτικϊν 
διαςτάςεων 15 χ 15 εκ. 
 

2.10 Σιφϊνια νεροχυτϊν 

Τα ςιφϊνια νεροχυτϊν τφπου "βαρελάκι" διαμζτρου 1 1/2" κα είναι πλαςτικά  και κα φζρουν πϊμα 
κακαριςμοφ ςτο κάτω μζροσ τουσ. 
Τα ςιφϊνια κα λειτουργοφν και ςαν λιποςυλλζκτεσ και κα ζχουν διάμετρο 15 εκ. 
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2.11 Υδραυλικοί υποδοχείσ και είδθ υγιεινισ για χϊρουσ υγιεινισ που χρθςιμοποιοφνται από 
ΑΜΕΑ*ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-02] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ      ΕΤΕΡ. 

2.11.1 Υδραυλικοί υποδοχείσ - Γενικά 

Οι υδραυλικοί υποδοχείσ δεν διαφζρουν γενικά από τουσ κοινοφσ υποδοχείσ ωσ προσ τθν ποιότθτα 
καταςκευισ τουσ και το ςχιμα τουσ. 
Tα είδθ υγιεινισ όμωσ και γενικά ο εξοπλιςμόσ των χϊρων που ςυμπλθρϊνει τθν λειτουργικότθτα των 
υποδοχζων είναι ουςιαςτικά αυτά που κακιςτοφν τουσ χϊρουσ προςιτοφσ και εφχρθςτουσ για τα ΑΜΕΑ και 
τουσ ςυνοδοφσ τουσ, και πρζπει να τφχουν υποχρεωτικά τθσ ζγκριςθσ τθσ Επίβλεψθσ πριν τθν εγκατάςταςθ 
τουσ ςτο ζργο. 
 

2.11.2 Λεκάνθ 

Οι λεκάνεσ κα είναι Ευρωπαϊκοφ τφπου ( κακιμενου ) από πορςελάνθ (ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ρρότυπο 
ΝSH 3 - 1970) . 
Οι λεκάνεσ δφνανται να είναι είτε αναρτθμζνεσ ςτον τοίχο είτε με ζδραςθ ςτο δάπεδο απαιτοφν όμωσ και 
ςτισ δφο περιπτϊςεισ ςτερζωςθ υψθλισ αντοχισ. 
Το κάκιςμα τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι υπερβαρζωσ τφπου αποδεδειγμζνα ειδικισ μθχανικισ αντοχισ, 
καταςκευισ και διαμόρφωςθσ για να εξαςφαλίηει τθν αντοχι και τισ ςυνκικεσ ςυγκράτθςθσ που 
απαιτοφνται για τουσ χριςτεσ. Εφόςον απαιτθκεί μπορεί το κάκιςμα να είναι ανοιχτό ςτο εμπρόσ μζροσ 
(ςχιμα πετάλου) ϊςτε να επιτρζπει τον κακαριςμό του χριςτθ. 
Το κάκιςμα τοποκετοφμενο ςτθν λεκάνθ πρζπει να βρίςκεται ςε φψοσ 47.5 εϊσ 50εκ. από το δάπεδο και 
να είναι κατάλλθλο να δζχεται πρόςκετα πζλματα ανφψωςθσ του κατά 5 ι 10 εκ. 
Θ ζκπλυςθ τθσ λεκάνθσ χαμθλισ ι υψθλισ πίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνεται με εφχρθςτο μθχανιςμό. 
Εάν θ λεκάνθ είναι εξοπλιςμζνθ με δοχείο ζκπλυςθσ χαμθλισ πίεςθσ τότε το δοχείο κα πρζπει να είναι 
τζτοια μθχανικισ αντοχισ ϊςτε να μπορεί να  χρθςιμεφςει και ωσ πλάτθ ςτιριξθσ. 
Θ κικθ του χαρτιοφ κακαριςμοφ κα πρζπει να διακζτει μθχανιςμό παροχισ χαρτιοφ φφλλο - φφλλο και να 
είναι κατάλλθλθ για ανάρτθςθ από τουσ βραχίονεσ ςτιριξθσ (δεξιά ι αριςτερά) του χριςτθ με ςτιβαρι 
καταςκευι. 

2.11.3 Χειρολαβζσ - Βραχίονεσ ςτιριξθσ 

Στακερι χειρολαβι μικουσ τουλάχιςτον 50 εκ. τοποκετείται ςε κάκε περίπτωςθ επί πλαϊνοφ, δίπλα ςτθ 
λεκάνθ τοίχου εφϋ όςον υπάρχει. 
Αναδιπλοφμενοσ βραχίονασ ςτιριξθσ δίπλα ςτθν λεκάνθ μικουσ 80 εκ. τοποκετείται ςτθν πλευρά τθσ 
λεκάνθσ που δεν υπάρχει πλαϊνόσ τοίχοσ, ι αμφίπλευρα τθσ λεκάνθσ αν αυτό επιβάλλει θ Αρχιτεκτονικι 
του χϊρου. 
Στον τοίχο πίςω από τθν λεκάνθ τοποκετείται ςτακερι χειρολαβι διαμζτρου  
30-40 χιλ. 
Οι χειρολαβζσ - και οι βραχίονεσ ςτιριξθσ αναρτϊνται από τον τοίχο με πάκτωςθ αντοχισ. 
Ειδικά οι αναδιπλοφμενοι βραχίονεσ ςτιριξθσ πρζπει να διακζτουν μθχανιςμό μεταβολισ του φψουσ τουσ. 
Ειδικζσ αναδιπλοφμενοι βραχίονεσ ςτιριξθσ που παρζχουν τθν δυνατότθτα αςφάλιςθσ και πρόςδεςθσ του 
χριςτθ χρθςιμοποιοφνται όπου προβλζπεται να εξυπθρετθκοφν τετραπλθγικά άτομα μθ 
αυτοεξυπθρετοφμενα. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το ςφςτθμα δθμιουργεί και αναδιπλοφμενθ φραγι ςτο πρόςκετο μζροσ τθσ 
λεκάνθσ και πλάτθ ςτιριξθσ ςτο πίςω μζροσ. 

2.11.4 Νιπτιρασ 

Οι νιπτιρεσ κα είναι κοινοφ τφπου από πορςελάνθ κατάλλθλοι για επιτοίχια ςτιριξθ αντοχισ φόρτιςθσ ζωσ 
115 Kg . 
Θ ςτιριξθ των νιπτιρων κα είναι προςαρμοςμζνθ ςε μθχανιςμό μεταβολισ τθσ ςτάκμθσ του χείλουσ του 
νιπτιρα κατά τουλάχιςτον 25 εκ. (με μζςο φψοσ τθν ςτάκμθ + 0,84 από το δάπεδο). 
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2.12 Σωλινεσ αποχετεφςεωσ, αεριςμοφ 

2.12.1 Ρλαςτικοί ςωλινεσ   *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-02-01-01]   

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ      ΕΤΕΡ. 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ προβλζπονται από PVC, βαρζωσ τφπου ονομαςτικισ πιζςεωσ λειτουργίασ 4 bar, για 
ςωλινεσ αεριςμοφ και 6 bar για τουσ αποχετευτικοφσ ςωλινεσ κατά DIN 8062. 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ αποχζτευςθσ από πλαςτικό PVC κα ζχουν αντοχι ςε πίεςθ 6 ατμοςφαιρϊν. Για τθν 
καταςκευι του δικτφου κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά τεμάχια επίςθσ από ςκλθρό PVC που κα ζχουν 
υποδοχι ςτθν οποία κα ειςάγεται ο προσ ςφνδεςθ ςωλινασ ι τεμάχιο. Θ ςυγκόλλθςθ των ςωλινων και 
ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με ειδικι κόλλα κατάλλθλθ για PVC. 
Θ ςτιριξθ των ςωλινων όταν τοποκετοφνται ορατοί κα γίνεται με διμερι ςτθρίγματα τφπου ωμζγα από 
χαλυβδοελάςματα πάχουσ 2 mm γαλβανιςμζνα και ςτθριγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ. 
Σε όλα τα τμιματα του δικτφου κα τοποκετοφνται τάπεσ κακαριςμοφ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο κακαριςμόσ 
κάκε τμιματοσ του δικτφου. Επίςθσ να λθφκεί πρόνοια κατά τθ ςχεδίαςθ των δικτφων ϊςτε να δίδονται 
ςτουσ ςωλινεσ οι μζγιςτεσ δυνατζσ κλίςεισ και  οπωςδιποτε να είναι όχι μικρότερεσ από 1%. Οι 
κατακόρυφεσ ςτιλεσ αεριςμοφ κα καταςκευάηονται από τουσ  ίδιουσ ςωλινεσ 
Οι υπόγειοι ςωλινεσ αποχζτευςθσ κα εδράηονται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα 200 Kg. Μετά τθν τοποκζτθςθ 
και ςυγκόλθςι τουσ κα καλφπτονται από ιςχνό ςκυρόδεμα 200 KG τςιμζντου. 
Θ περιγραφι του υλικοφ τουσ φαίνεται πιο κάτω και το πάχοσ των τοιχωμάτων τουσ ανάλογα με το 
μζγεκοσ τθσ διαμζτρου φαίνεται ςτο πίνακα που ακολουκεί: 
 

Εξωτερικι διάμετροσ Ράχοσ τοιχϊματοσ Βάροσ ςωλινα 
 

Φ 40 mm 1,8 mm 0,33 kg/m 

Φ 50 mm 1,8 mm 0,42 kg/m 

Φ 63 mm 1,9 mm 0,56 kg/m 

Φ 75 mm 2,2 mm 0,78 kg/m 

Φ 90 mm 2,7 mm 1,13 kg/m 

Φ 110 mm 3,2 mm 1,64 kg/m 

Φ 125 mm 3,7 mm 2,13 kg/m 

Φ 140 mm 4,1 mm 2,65 kg/m 

Φ 160 mm 4,7 mm 3,44 kg/m 

Φ 200 mm 5,9 mm 5,37 kg/m 

  
 
Ρεριγραφι υλικοφ 
 

Υλικό : 
χλωριοφχο πολυβινφλιο PVC  χωρίσ πλαςτικοποιθτά και 
αδρανι υλικά 

Ροιότθτα υλικοφ : Κατά DIN 8061/8062 

Χθμικι αντοχι : 

Κατά DIN 16929 
Σφμφωνα με το DIN 4102 το U P.V.C. αναφλζγεται δφςκολα και 
δεν ςυντθρεί τθ φλόγα. 

Διαςτατικά μεγζκθ : ISO / DIN 3633 (Συμφωνία και με DIN 19531και NHS 9)       

Χρϊμα : όπωσ ςτουσ πίνακεσ 

Διαςτάςεισ : όπωσ ςτουσ πίνακεσ 

Ρεδίο εφαρμογισ : όπωσ ςτουσ πίνακεσ 
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Σφνδεςθ : 

Με ενςωματωμζνο μικτοφ τφπου ςφνδεςμο επιδεχόμενου 
ςφνδεςθ είτε με ελαςτικό δακτφλιο είτε με ςυγκόλλθςθ , 
ςφμφωνα με το DIN 16930 
Οι ςωλινεσ κα είναι τελείωσ κυλινδρικοί ςτακεροφ πάχουσ 
(ιςοπαχείσ) με ανοχζσ όπωσ ςτο DIN 8062. 

 
Τα ειδικά τεμάχια (ΤΑΥ, ΘΜΙΤΑΥ, ΚΑΜΡΥΛΕΣ, ΜΟΥΦΕΣ, ΚΛΡ) κα    είναι από το ίδιο υλικό των ςωλινων και 
θ ακρίβεια καταςκευισ τουσ ανάλογθ με τουσ ςωλινεσ. 
 
Για τθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ  κα ζχουν προβλεφκεί ςτόμια ι 
ειδικζσ διατάξεισ κακαριςμοφ.  
 
Στα τζρματα κεντρικϊν ςωλθνϊςεων αποχετεφςεωσ ακακάρτων υπογείων ι εντόσ ψευδοροφισ , 
προβλζπονται τάπεσ κακαριςμοφ, τοποκετοφμενεσ μζςα ςτθν τελειωμζνθ επιφάνεια του δαπζδου και 
ςυνδεδεμζνεσ προσ τθ ςωλινωςθ αποχετεφςεωσ μζςω δφο γωνιϊν 45°. Κατά διαςτιματα ςτισ κεντρικζσ 
ςωλθνϊςεισ αποχζτευςθσ ακακάρτων, τοποκετοφνται ειδικά εξαρτιματα που αποτελοφνται από τμιμα 
ςωλινα που περιζχει ςτο ανϊτερο τμιμα του ορκογϊνια βιδωτι τάπα  κακαριςμοφ. 
  
Στον πόδα κάκε κατακόρυφθσ ςτιλθσ αποχετεφςεωσ προβλζπεται ειδικό εξάρτθμα με ενςωματωμζνθ 
τάπα βιδωτι κακαριςμοφ, που κα τοποκετείται ςε φψοσ 0.5 - 0.8 Μ από το οριηόντιο δίκτυο. Θ ςτιλθ κα 
ςυνδζεται με το οριηόντιο δίκτυο μζςω γωνιϊν 45° και ευκφγραμμου μικουσ 25 CM και όχι με καμπφλθ. 
 
Οι ςυνδζςεισ ςτο οριηόντιο επίπεδο των κατακόρυφων ςτθλϊν με το οριηόντιο δίκτυο, κα γίνονται ςε 
απόςταςθ τουλάχιςτον 1 Μ από  τον πόδα τθσ ςτιλθσ. Τα φρεάτια επικεωριςεωσ οριηοντίων ςωλθνϊςεων 
δεν πρζπει να απζχουν μεταξφ τουσ περιςςότερο από είκοςι (20) μζτρα. 
 
Οι απολιξεισ των κατακορφφων ςτθλϊν αεριςμοφ ι των προεκτάςεων των ςτθλϊν αποχζτευςθσ πάνω από 
το δϊμα, κα προςτατεφονται με κεφαλι από πλζγμα γαλβανιςμζνου ςφρματοσ. Επίςθσ θ καταςκευι των  
απολιξεων αεριςμοφ ςτα δϊματα, κα γίνει κατά τρόπο που να  αποκλείει τθν είςοδο βρόχινων νερϊν ςτο 
κτίριο. 
 
Τα εντόσ κτιρίου δίκτυα ςωλθνϊςεων αποχετεφςεωσ κα ςτθρίηονται  κατά πυκνά διαςτιματα, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται τζλεια ςτακερότθτά τουσ με κατάλλθλα μεταλλικά ςτθρίγματα, που κα αγκυρϊνονται ςτα 
δομικά ςτοιχεία του κτιρίου. 
 

2.12.2 Σωλινεσ πολυαικυλενίου *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-02]   

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ      ΕΤΕΡ 
Οι ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου άρδευςθσ κα είναι από 
πολυαικυλζνιο 6 At, ενδεικτικοφ τφπου HELITHEN ι άλλου τθσ ίδιασ ποιότθτασ, κατάλλθλοι για υπόγεια ι 
επιφανειακι τοποκζτθςθ. 
 
Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, γωνίεσ, τάφ κλπ κα είναι και αυτά από το ίδιο υλικό. 
 
Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά κα είναι ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί. 

 
ΣΩΛΘΝΕΣ PE             6 At      ΚΑΤΑ  DIN 8072  ςειρά 2 

Εξωτερικι διάμετροσ mm Ράχοσ τοιχϊματοσ mm Βάροσ Kg/m 

16 2 0.09 

20 2 0.11 

25 2.2 0.16 

32 2.8 0.26 
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ΣΩΛΘΝΕΣ PE             6 At      ΚΑΤΑ  DIN 8074  ςειρά 4 

Εξωτερικι διάμετροσ mm Ράχοσ τοιχϊματοσ mm Βάροσ Kg/m 

40 2.3 0.29 

50 2.9 0.44 

63 3.6 0.69 

75 4.3 0.98 

90 5.1 1.39 

110 6.3 2.08 

125 7.1 2.66 

 

2.12.3 Γαλβανιςμζνοι χαλυβδοςωλινεσ με ραφι *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-05-00]   

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ      ΕΤΕΡ 
Οι γαλβανιςμζνοι χαλυβδοςωλινεσ κα είναι βαρζωσ τφπου με ραφι, με εξαρτιματα ςφνδεςθσ και 
ςχθματιςμοφ επίςθσ γαλβανιςμζνα και με ενιςχυμζνα χείλθ (κορδονάτα) από μαλακτοποιθμζνο 
χυτοςίδθρο. 
Θ καταςκευι των ςωλινων κα ανταποκρίνεται προσ τισ προδιαγραφζσ ISO-MEDIUM (πράςινθ ετικζτα). 

Στόμια κακαριςμοφ, (ςωλθνοςτόμια) πϊματα (ακροςτόμια) *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-05-02] 
Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ      ΕΤΕΡ 
Για τον κακαριςμό των διαφόρων τμθμάτων των δικτφων αποχζτευςθσ προβλζπονται κατάλλθλα ςτόμια ςε 
κατάλλθλεσ κζςεισ των δικτφων, τα οποία κα κλείνουν με πϊματα βιδωτά ("τάπεσ"). 
Τα ςτόμια κακαριςμοφ των ςωλινων προβλζπονται από ειδικά τεμάχια με διαςτάςεισ αντίςτοιχεσ των 
διαςτάςεων των ςωλινων και με πϊματα που κα προεξζχουν τουλάχιςτον 6 χιλ. από το άκρο του ςωλινα. 
Θ κεφαλι των πωμάτων κα προεξζχει ι κα ζχει  ειδικι εςοχι για εφκολθ αφαίρεςθ. 
Θα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ και μζςα ςε φρεάτιο. 
Συγκεκριμζνα ςτα δίκτυα που βρίςκονται πάνω απο τθ ςτάκμθ εδάφουσ οριηόντια ι κατακόρυφα θ 
διάμετροσ των ςτομίων κακαριςμοφ κα είναι ίςθ με τθν διάμετρο των ςωλινων. 
Στα οριηόντια δίκτυα που ευρίςκονται κάτω απο τθ ςτάκμθ δαπζδου τα προβλεπόμενα ςτόμια κακαριςμοφ 
κα είναι διαμζτρου τουλάχιςτον Φ100 απο ςκλθρό πλαςτικό ι χυτοςίδθρο κατάλλθλθσ αντοχισ ϊςτε να 
αντζχουν ςτο διακινοφμενο φορτίο του χϊρου και θ τελικι τουσ επιφάνεια να προςαρμόηεται εφκολα ςτο 
καταςκευαηόμενο δάπεδο απο άποψθ ομοιομορφίασ και τελικοφ υψομζτρου. 
 

2.13 Σιφϊνια δαπζδου πλαςτικά 

Τα ςιφϊνια δαπζδου όλων των χϊρων κα είναι εξ' ολοκλιρου από ςκλθρό και ανκεκτικό πλαςτικό (DIN 
19541) ανοξείδωτθ ςχάρα, παγίδα οςμϊν, εςωτερικι τάπα κακαριςμοφ, δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ειδικό 
εξάρτθμα επζκταςθσ όταν απαιτείται ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια προςαρμογι τθσ ςχάρασ ςτο 
τελειωμζνο δάπεδο. 
Συγκεκριμζνα τα ςιφϊνια δαπζδου : 
α)   Των χϊρων υγιεινισ κα είναι ικανότθτασ απορροισ τουλάχιςτον 1 l/s,κα ζχουν διάμετρο ειςόδου 
νερϊν Φ40mm  ι Φ50mm, διάμετρο εξόδου Φ50mm ι Φ70mm, ςχάρα διαςτάςεων περίπου 100 x 100 
mm.  
β)   Των μθχανοςταςίων και του πλυντθρίου κα είναι είτε ικανότθτασ απορροισ τουλάχιςτον 1,5 l/s με 
διάμετρο εξόδου Φ70mm και ςχάρα διαςτάςεων περίπου 100 x 200 mm, ,είτε ικανότθτασ απορροισ 
τουλάχιςτον 2,8l/s με διάμετρο εξόδου Φ100 mm και ςχάρα διαςτάςεων περίπου 150 x 200 mm με 
εςωτερικό αφαιροφμενο για κακαριςμό καλάκι ςυγκράτθςθσ ςτερεϊν. 
 

2.14 Μθχανοςίφωνασ 

Θ διάμετροσ του μθχανοςίφωνα κα είναι ίςθ θ μεγαλφτερθ από αυτιν του γενικοφ αποχετευτικοφ αγωγοφ, 
και κα είναι καταςκευαςμζνοσ από PVC. 
Ο μθχανοςίφωνασ κα είναι όπωσ όλεσ οι παγίδεσ δαπζδου, αυτοκακαριηόμενοσ με ςτόμιο και πϊμα για 
επικεϊρθςθ και απόφραξθ. 
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Αμζςωσ προ του ςτομίου ειςροισ κα καταςκευαςτεί φρεάτιο επίςκεψθσ από ςκυρόδεμα, από κάποια 
πλευρά του οποίου κα αρχίηει και ο προσ τθν αυτόματθ δικλείδα αεριςμοφ (μίκα) αεραγωγόσ ςωλινασ. 
 

2.15 Αυτόματθ δικλείδα αεριςμοφ (μίκα) 

Θ αυτόματθ δικλείδα αεριςμοφ (ΜΙΚΑ) δικτφων αποχετεφςεων κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτοςίδθρο 
ι αλουμίνιο με επιμελι χφτωςθ και ομαλζσ επιφάνειεσ. 
Θ μζςθ ς' αυτιν ελαφρά βαλβίδα ειςπνοισ κα είναι από φφλλο μίκασ ι από ςυνκετικό πλαςτικό υλικό 
αναλλοίωτο ςτισ μεταβολζσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ και απρόςβλθτθ από τισ ανακυμιάςεισ των 
αποχετεφςεων, με εξαςφαλιςμζνθ τθν παραμόρφωςθ τθσ επιπεδότθτασ τθσ. 
Το ςφςτθμα ςτροφισ και θ ομαλότθτα των επιφανειϊν υποδοχισ τθσ βαλβίδασ πρζπει να εξαςφαλίηουν 
ςτεγανι περιμετρικι επαφι κατά το κλείςιμο. 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΛΩΝ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-01-01] 
 

 Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ  ΕΤΕΡ. 
 

2.16 Γενικά 

Θ τοποκζτθςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων κα γίνει ςτισ κζςεισ που ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
Θ ακριβισ κζςθ τουσ κακορίηεται ςτα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. 
Τα εξαρτιματα ςτερεϊςεωσ και ςτθρίξεωσ των διαφόρων υποδοχζων πρζπει να είναι κατάλλθλα για το 
ςκοπό αυτό ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των υδραυλικϊν 
υποδοχζων. Αυτοςχζδια ςτθρίγματα ι άλλοι τρόποι ςτθρίξεωσ από αυτοφσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ 
των υδραυλικϊν υποδοχζων δεν κα γίνουν δεκτοί. 
Πλεσ οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων τθσ εγκαταςτάςεωσ αποχετεφςεωσ κα είναι υδατοςτεγείσ και 
αεροςτεγείσ και απαγορεφεται να ανοιχκοφν τρφπεσ πάνω ςτουσ ςωλινεσ για να ςυνδεκοφν άλλοι 
ςωλινεσ αποχετεφςεωσ ι ςωλινεσ αεριςμοφ. 
Πλεσ οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα τοποκετθκοφν με ομοιόμορφθ κλίςθ όχι μικρότερθ του 1%. 

2.17 Εγκατάςταςθ πλαςτικϊν ςωλινων 

Θ ςτιριξθ των ορατϊν διαδρομϊν των πλαςτικϊν ςωλινων κα γίνεται με ειδικά εξαρτιματα που 
επιτρζπουν τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ των ςωλινων από ςυςτολζσ και διαςτολζσ, με παρεμβολι ςτο 
εςωτερικό των ςτθριγμάτων παρεμβφςματοσ από λάςτιχο. Το υπερβολικό ςφίξιμο των ςτθριγμάτων 
πρζπει να αποφεφγεται. 
Θ ςτιριξθ οριηοντίων οδεφςεων πλαςτικϊν  ςωλινων κα γίνεται ςε αποςτάςεισ όχι μεγαλφτερεσ από δζκα 
διαμζτρουσ μεταξφ διαδοχικϊν ςτθριγμάτων. Θ ςτιριξθ κατακόρυφων οδεφςεων πλαςτικϊν ςωλινων κα 
γίνεται κάκε δφο μζτρα ι λιγότερο. 
Θ ςφνδεςθ των οδεφςεων πλαςτικϊν ςωλινων μεταξφ τουσ κα πραγματοποιείται με ειδικι κόλλα ι 
ςτεγανοποιθτικό δακτφλιο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ αποχζτευςθσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι καταςκευαςμζνα απο ςκλθρό PVC 6ΑΤ 
κατά DIN 8061/8062, και κα ζχουν τα παρακάτω πάχθ και διαςτάςεισ: 
 

   Ονομαςτικι         Εξωτερικι Φ          Εςωτερικι Φ        Ράχοσ S 
    Διάμετροσ                  mm                         mm                     mm   
      DN 40                         40                         36,4                     1,80  
      DN 50                         50                         46,4                     1,80 
      DN 63                         63                         59,2                     1,90 
      DN 70                         75                         70,6                     2,20  
      DN 100                     110                       104,0                     3,00  
      DN 125                     125                       118,8                     3,10 
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Οι πλαςτικοί ςωλινεσ αποχζτευςθσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι καταςκευαςμζνα από  VC  κατά DIN 
19560, UNI 8319 & 8320 και κα ζχουν τα παρακάτω πάχθ και διαςτάςεισ:  
 

Εξωτ. διαμ. (mm) 40 50 75 110 125 160 
Ρλάτοσ τοιχ. (mm) 1,8 1,8 1,9 2,7 3,1 3,9 
 

Ρλαςτικοί ςωλινεσ αποχζτευςθσ δικτφων βαρφτθτασ από  PVC - U υψθλισ πυκνότθτασ (HIGH DENSITY) 
πίεςθσ λειτουργίασ 6atm ςτουσ 200C κατά DIN 8074/8075, ςειρά 4, για ςφνδεςθ με μοφφα και ελαςτικό 
δακτφλιο ι κερμοκόλλθςθ χρϊματοσ μαφρου, διαςτάςεων ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 

 
Εξωτερικι  
διάμετροσ 

Ράχοσ τοιχϊματοσ 
mm  

Βάροσ  
Kg/m 

32 3,0 0,277 
40 3,7 0,428 
50 4,6 0,67 
63 5,8 1,05 
75 6,9 1,48 
90 8,2 2,12 

110 10,0 3,14 
125 11,4 4,08 
140 12,8 5,11 
160 14,6 6,67 
200 18,2 10,40 
225 29,5 13,1 
250 14,2 16,1 

 
Τα ειδικά τεμάχια διαμόρφωςθσ, διακλάδωςθσ κλπ., δικτφων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ κα είναι από το 
ίδιο υλικό τθσ αυτισ ποιότθτασ, προδιαγραφϊν και πάχουσ με τουσ αντίςτοιχουσ ςωλινεσ. 
Θ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ τουσ και με τα ειδικά τεμάχια κα γίνει με μοφφα και ελαςτικό δακτφλιο. 

 

2.18 Τρόποσ καταςκευισ δικτφων αποχζτευςθσ ακακάρτων.  

Τα δίκτυα αποχζτευςθσ κα καταςκευαςκοφν ωσ εξισ: 
- Το κατακόρυφο και το οριηόντιο κτίριο δίκτυο αποχζτευςθσ, από πλαςτικοφσ ςωλινεσ (PVC-U). 
- Το δευτερεφον δίκτυο αποχζτευςθσ, από πλαςτικοφσ ςωλινεσ (PVC-U). 
- Το κφριο και δευτερεφον δίκτυο αεριςμοφ από πλαςτικοφσ ςωλινεσ (PVC-U). 
Οι μζςα και ζξω από το κτίριο υπόγειοι πλαςτικοί ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ιςχνό ςκυρόδεμα 200kg 
τςιμζντου, πάχουσ 10cm και όπου κρίνεται απαραίτθτο κα εγκιβωτίηονται. 
Ο γενικόσ αποχετευτικό αγωγόσ υπό το ζδαφοσ κα απζχει τουλάχιςτον ζνα μζτρο (1m) από τουσ φζροντεσ 
τοίχουσ του κτιρίου. 
Πλεσ οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ πρζπει να τοποκετθκοφν με κανονικότθτα και ομοιόμορφθ κλίςθ με 
ελάχιςτθ κλίςθ 2% αλλιϊσ παρεμβάλλεται φρεάτιο πτϊςθσ, κα κεμελιϊνονται δε ι αγκυρϊνονται κατά 
διαςτιματα όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 
Πλεσ οι κατακόρυφεσ πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ κα υποςτθρίηονται καλά ςτισ βάςεισ τουσ, όλοι δε οι ςωλινεσ 
κα ςτερεϊνονται άκαμπτα με διχάλα ι αλλιϊσ επί των τοίχων. 
Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ των κατακόρυφων ςωλινων και οι ςυνδζςεισ τουσ με τουσ αντίςτοιχουσ 
κεκλιμζνουσ κα γίνονται με ειδικό τεμάχιο υπό γωνία 450.  
Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων αεριςμοφ με τισ κατακόρυφεσ ςτιλεσ κα γίνονται μζςω ειδικϊν τεμαχίων και 
ςε φψοσ ενόσ (1m) μζτρου πάνω από τον υψθλότερο υποδοχζα που εξαερίηουν. 
Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων αποχζτευςθσ μεταξφ τουσ κα γίνονται πάντοτε υπό γωνία 450 ι μικρότερθ 
(1350 ι μεγαλφτερθ). 
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Συμβολι ςωλινων υπό γωνία 900 κα γίνεται μόνο ςε φρεάτια ςυμβολισ, μόνο όπου φαίνεται ςτα ςχζδια ι 
με δφο ειδικά τεμάχια 450 και παρεμβολι ευκφγραμμου ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 25 cm.  
Οι ενϊςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων μεταξφ τουσ ι με τα εξαρτιματά τουσ κα γίνεται με ενςφινωςθ 
δθλαδι με τθν ειςαγωγι του άκρου του ςωλινα μζςα ςτθν κεφαλι του επόμενου τμιματοσ και 
ςτεγανοποίθςθ τθσ ενϊςεωσ με ελαςτικό δακτφλιο. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται θ χριςθ 
κόλλασ. 
Εάν οι ςυνδζςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων μεταξφ τουσ γίνουν με ςυγκόλλθςθ κα προβλεφκοφν, λόγω 
διαςτολϊν, ειδικοί ςφνδεςμοι διαςτολισ. 
Εάν οι ςωλθνϊςεισ βρίςκονται εκτεκειμζνεσ ςτο φπαικρο οι ςφνδεςμοι διαςτολισ κα τοποκετθκοφν ανά 4 
μζτρα, εάν οι ςωλθνϊςεισ βρίςκονται μζςα ςτο κτίριο οι ςφνδεςμοι κα τοποκετθκοφν ανά όροφο (μόνο 
για κατακόρυφεσ ςτιλεσ). 
Σε όλα τα υπόγεια δίκτυα ςωλθνϊςεων θ ςφνδεςθ κα γίνεται αποκλειςτικά με ελαςτικά παρεμβφςματα 
(δακτυλίουσ ςτεγανότθτασ), ανκεκτικά ςτθ κερμοκραςία και ςτα διάφορα λφματα των οικιακϊν και των 
περιςςοτζρων βιομθχανικϊν αποχετεφςεων. 
Θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα γίνεται μόνο με μοφφα διαμορφοφμενθσ ςτο ζνα άκρο και ελαςτικό 
παρζμβυςμα (δακτφλιο ςτεγανότθτασ). 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το ζνα άκρο που ςφθνϊνεται ςτθ μοφφα διαμορφϊνεται ϊςτε να ζχει κωνικότθτα 
150. 
Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ πρζπει το ειςερχόμενο άκρο να απζχει από το βακφτερο ςθμείο τθσ μοφφασ 
περίπου 10mm. 
Τα ειδικά τεμάχια δεν πρζπει να κόβονται και πρζπει να μποροφν να ειςχωριςουν κακϋ όλο το μικοσ τθσ 
μοφφασ. 
Θ ςφνδεςθ περιςςοτζρων των δφο ςωλινων τθσ ίδιασ ι άλλθσ διαμζτρου κακϊσ και οι αλλαγζσ πορείασ, 
διαμζτρου ι υλικοφ κα γίνονται μόνο με ειδικά τεμάχια, δθλαδι με ταυ, ςυςτολζσ, καμπφλεσ κλπ που 
πρζπει να είναι τυποποιθμζνα και ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Οδθγία (ΤΟ.ΤΕΕ 2412/86).  
Αλλαγζσ κατεφκυνςθσ ι ςυνδζςεισ και διακλαδϊςεισ δεν μποροφν να γίνονται με γωνία μεγαλφτερθ των 
450. 
Κατά τθν προετοιμαςία τθσ ςφνδεςθσ κακαρίηονται καλά τα προσ ςφνδεςθ τμιματα και τοποκετείται ο 
ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτθν υποδοχι τθσ μοφφασ. 
Σθμαδεφεται με μαρκαδόρο πόςο κα μπει ο ςωλινασ ςτθ μοφφα. 
Αλείφεται με ουδζτερο διάλυμα ςαπουνιοφ (όχι με λιπαντικά που μποροφν να επιδράςουν ςτο πλαςτικό) 
το άκρο του ςωλινα και θ μοφφα. 
Για τθν ςφνδεςθ ςπρϊχνουμε τον ςωλινα περιςτροφικά. 
 

Γ.  ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ - ΚΕΜΑΝΣΘΣ - ΑΕΛΣΜΟΥ 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτοφ του μζρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των 
ςυςκευϊν και μθχανθμάτων και υλικϊν τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ του ζργου. 

1.2 Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν 
και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται παρακάτω και ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο τθσ 
Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 
 

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

 ΡΕΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΩΝ  Ρ.Δ. 609, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3481/06 και τα 
Ρ.Δ.48/88 και 368/94. 

 ΤΟΤΕΕ 2421/86 μζροσ Ι 
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 ΤΟΤΕΕ 2423/86. 

 ΤΟΤΕΕ 2425/86.  

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 Β ζκδοςθ 

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 ζκδοςθ ΔΡ1(20701-1/2010) 

 ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010  

 ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 Β ζκδοςθ 

 ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 ζκδοςθ ΔΡ1(20701-3/2010) 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

 ASHRAE HANDBOOKS 
Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 
κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 
κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. Σχετικά με το καταςκευαςτικό μζροσ ιςχφει θ Τ.Σ.Υ. 

Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

Πλα τα υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ΕΤΕΡ και κα φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 

 

1.3 Ροιότθτα Υλικϊν 

Πλα τα μθχανιματα, υλικά, θ ςυςκευζσ, που προμθκεφονται από τον Ανάδοxο για το        ζργο κα είναι 
καινοφργια, εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα 
ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ “CE”. 
Επίςθσ κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
Ππου ςτα ςχζδια και ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ αναφζρονται ενδεικτικοί τφποι  μθχανθμάτων, 
υλικϊν θ ςυςκευϊν, οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι οι ελάχιςτεσ αποδεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου μπορεί 
να εγκαταςτιςει μθχάνθμα, υλικό θ ςυςκευι τθσ επιλογισ του, αλλά οι προδιαγραφζσ του κα είναι 
ιςοδφναμεσ θ ανϊτερεσ αυτων του ενδεικτικοφ τφπου. 

1.4 Διαδικαςία Ρροςκομίςεωσ - Εγκρίςεων Υλικϊν 

Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και του Επιβλζποντα Μθχανικοφ, που 
ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ οποιουδιποτε υλικοφ που θ ποιότθτα ι τα ειδικά του χαρακτθριςτικά 
κρίνονται όχι ικανοποιθτικά ι ανεπαρκι για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκαταςτάςεωσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία και ςτον Επιβλζποντα 
Μθχανικό εικονογραφθμζνα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράμματα λειτουργίασ και αποδόςεωσ, 
διαςταςιολόγια και λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ των 
διαφόρων εγκαταςτάςεων, πριν από τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ ι 
ςυςκευισ. 

1.5 Γενικι Ραρατιρθςθ 

Πταν οι οριηόντιοι αγωγοί και ςωλινεσ ςυναντοφν τοιχϊματα ι διαφράγματα πυροςτεγι και 
περιβάλλονται από αναφλζξιμθ μόνωςθ, αυτι πρζπει να διακοπεί κατά το πάχοσ του τοιχϊματοσ και τα 
κενά μεταξφ του αγωγοφ και τθσ οπισ του τοιχϊματοσ να γεμίςουν με κατάλλθλο άκαυςτο υλικό (π.χ 
λικοβάμβακα). 

2. ΔΛΚΤΥΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-03-00] 

Τα δίκτυα ςωλθνϊςεων κερμοφ - ψυχροφ νεροφ κα καταςκευαςτοφν από χαλκοςωλινεσ για τουσ μζχρι 
DN54 διαμζτρουσ ενϊ για τισ μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ από χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ. 
Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ. 
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2.1 Χαλκοςωλινεσ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-03-00] 

Οι χαλκοςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ, κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του ΕΛΟΤ 616 και 617 
και το DIN 1786. 
Οι ςωλινεσ κα είναι από θλεκτρολυτικό χαλκό κακαρότθτασ 99,9% διαμορφωμζνοι δι εξελάςεωσ 
(EXTRUSION) και χωρίσ να ζχουν ραφζσ ι οτιδιποτε άλλο είδοσ αποκατάςταςθσ ςυνεχείασ. 
Οι ςωλινεσ πρζπει να ζχουν κακαριςκεί με φϊςφορο μετά τθ διαμόρφωςι τουσ, προβλζπεται δε να είναι 
θμίςκλθροι (ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ 30Κ/mm2) για τισ διαμζτρουσ από Φ 18 και άνω. Για τισ διαμζτρουσ 
ζωσ Φ 15 γίνονται δεκτοί ςωλινεσ ανοπτθμζνοι ςε ρόλουσ (ελάχιςτο  φορτίο κραφςθσ 20Κ/mm2)  
Οι εξωτερικζσ διάμετροι των ςωλινων προβλζπονται τυποποιθμζνεσ  κατά ISO 274.  
Για τθ ςφνδεςθ των δικτφων χαλκοςωλινων με εξαρτιματα κοχλιωτά (βάνεσ, φίλτρα κλπ) κα ςυγκολλϊνται 
επί των ςωλινων κατάλλθλα εξαρτιματα από φωςφοροφχο ορείχαλκο τα οποία κα είναι κολλθτά από το 
ζνα άκρο και κοχλιωτά από το άλλο. 
Οι διαςτάςεισ των χαλκοςωλινων κα είναι τυποποιθμζνεσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Διάμετροσ Χ 

πάχοσ dxs 
(mm) 

Εςωτερικι 
Διάμετροσ d 
(εςωτ.) (mm) 

Ονομαςτικό 
βάροσ χαλκοφ 

(Kg /m) 

Εξωτερικι 
επιφάνεια 

(m2/m) 

Πγκοσ 
πλθρϊςεωσ 

(l/m) 
 

15x1,00 13,0 0,391 0,048 0,133 

18x1,00 16,0 0,475 0,056 0,201 

22x1,00 20,0 0,587 0,069 0,314 

28x1,50 25,0 1,11 0,087 0,531 

35x1,50 32,0 1,41 0,110 0,856 

42x1,50 39,0 1,70 0,131 1,231 

54x2,0 50 2,91 0,170 2,090 

64x2,0 60,0 3,467 0,201 2,827 

76,1x2,0 72,1 4,144 0,239 4,083 

88,9x2,00 84,9 4,857 0,279 5,658 

108x2,5 103 7,37 0,339 8,328 

 

2.2 Τρόποσ εγκαταςτάςεωσ ςωλθνϊςεων 

Οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να δίνουν ευχάριςτθ εντφπωςθ ςτο κεατι και 
να είναι δυνατι θ εφκολθ διάκριςθ των δικτφων. 
Θα οδεφουν ζτςι παράλλθλα ι κάκετα προσ τα οικοδομικά ςτοιχεία του κτιρίου κακϊσ και μεταξφ τουσ. 
Επίςθσ οι μεταξφ τουσ αποςτάςεισ ωσ και προσ τα οικοδομικά ςτοιχεία κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να 
επιτρζπουν τθν ευχερι προςπζλαςθ προσ αυτζσ κακϊσ και προσ τθν μόνωςι τουσ. 
Θφλακεσ αζρα και ςθμεία παγίδευςθσ πρζπει να αποφεφγονται προςεκτικά. 
Επίςθσ κα πρζπει να δίνεται θ κατάλλθλθ κλίςθ ςτισ ςωλθνϊςεισ και να λαμβάνεται κατάλλθλθ πρόνοια, 
ακόμθ και για προςκικθ εξαεριςτικϊν, ϊςτε να επιτυγχάνεται ευχερισ εξαεριςμόσ του δικτφου. 
Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων κα γίνονται με χρθςιμοποίθςθ εξαρτθμάτων όπωσ ςυςτολζσ γωνιϊν κλπ. 
Κατά τθν εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτθν τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων 
και τθν μορφι αυτϊν ϊςτε να επιτυγχάνεται αφ' ενόσ ςτερεότθτα ανάρτθςθσ αλλά και ευχζρεια 
ςυςτολοδιαςτολισ των ςωλθνϊςεων. 
Για αυτό ςε κατάλλθλα ςθμεία κα προβλεφκεί κατάλλθλα ςυςτολοδιαςτολικά. 
Επίςθσ διαςτολζσ μποροφν να παραλθφκοφν από τα ςκζλθ καμπφλθσ κατόπιν υπολογιςμοφ τθσ κζςθσ 
τοποκετιςεωσ ςτακερϊν ςτθριγμάτων. 
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Οι ςωλθνϊςεισ αποχζτευςθσ κα πρζπει να ζχουν κλίςθ τουλάχιςτον ίςθ προσ 1:200 κα αποχετεφουν δε 
εμμζςωσ πάνω ςτισ ςχάρεσ δαπζδου του δικτφου αποχζτευςθσ. 
Επίςθσ ςε κάκε αποχετευομζνθ ςυςκευι κα προβλεφκοφν κατάλλθλα ςιφϊνια διατθρϊντασ νερό μζςα 
τουσ προσ αποφυγι οςμϊν. Το φψοσ τθσ υδάτινθσ ςτιλθσ κα είναι μεγαλφτερο τθσ ςτατικισ πίεςθσ των 
ανεμιςτιρων. 

2.3 Στθρίγματα 

Τα δίκτυα ςωλθνϊςεων ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνα κα ςτθρίηονται επαρκϊσ ςτο κτίριο. 
Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτερεϊνονται πάνω ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με κατάλλθλθ 
ςιδθροκαταςκευι και ςτθρίγματα ςχιματοσ U με διατομι εξαρτϊμενθ από τθ διατομι του ςωλινα. 
Θ ςωλινωςθ ςτο ςθμείο ςτιριξθσ κα περιβάλλεται με λάςτιχο. 
Οι μεμονωμζνεσ κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με διμερι ςτθρίγματα 
τφπου ''MURPO'' τα οποία κα φζρουν λάςτιχο. 
Τα ςτθρίγματα ςτα άκρα κα φζρουν ςπείρωμα και περικόχλια για αυξομείωςθ τθσ ςφςφιγξθσ του ςωλινα. 
Οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα αναρτϊνται μζςω ςιδθρϊν κυλινδρικϊν ράβδων όπωσ πιο κάτω: 
 
 Διάμετροσ Σωλινα Διάμετροσ Σιδθράσ άβδου 
 
  Μζχρι και 2" 3/8" 
 από 2 1/2" - 3"  1/2" 
 από 4" - 5"  5/8" 
 από 6" και άνω 3/4" 
 
Θ απόςταςθ των ςτθριγμάτων μεταξφ των κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν δθμιουργείται ςε αυτζσ βζλοσ λόγω 
του βάρουσ των. 
Οι αποςτάςεισ δεν κα είναι μεγαλφτερεσ από τισ πιό κάτω: 

 
Διάμετροσ Σωλινα    Απόςταςθ μεταξφ δφο ςτθριγμάτων 
 
Μζχρι και 3/4"  1,5 μ. 
μζχρι και 1"  1,8 μ. 
από 1 1/4" μζχρι και 1 1/2"   2,40 μ. 
από 2" μζχρι και 4"  3,00 μ. 
πάνω από 4"  3,50 μ. 

 
Τα διμερι ςτθρίγματα τφπου ''MURPO''κα φζρουν λάςτιχο. 
Οι ομάδεσ οριηοντίων ςωλθνϊςεων κα αναρτϊνται με κατάλλθλθ ςιδιροκαταςκευι και ςτθρίγματα 
ςχιματοσ U με διατομι εξαρτϊμενθ από τθ διατομι του ςωλινα.  
Θ ςωλινωςθ ςτο ςθμείο ςτιριξθσ κα περιβάλλεται με λάςτιχο. 
Οι κυλινδρικοί ράβδοι ςτιριξθσ των ςωλθνϊςεων ι πολφ περιςςότερο βιομθχανοποιθμζνα ςτθρίγματα 
ςωλθνϊςεων κα παρζχουν τθν δυνατότθτα αυξομείωςθσ του μικουσ αυτϊν προσ κατάλλθλθ ρφκμιςθ τθσ 
κλίςθσ των ςωλθνϊςεων και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ. 
Θ ςτερζωςθ επί τθσ οροφισ των ςτθριγμάτων κα γίνεται είτε με κατάλλθλα αυτοδιατρθτικά βφςματα 
κατάλλθλθσ  αντοχισ, τα οποία βεβαίωσ δεν κα κίγουν το οπλιςμό από ςίδερο, είτε με προτοποκζτθςθ 
μζςα ςτο ςκυρόδεμα κατάλλθλων βιομθχανοποιθμζνων ενκεμάτων (INSERTS). 
Τα ςτθρίγματα κα είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπουν τισ ςυςτολοδιαςτολζσ των ςωλινων. 
Για αυτό κα ζχουν δυνατότθτα κίνθςθσ των άκρων κατά τθν κατεφκυνςθ των ςωλινων. 
Ακόμα κα πρζπει να περιβάλλουν τθ μόνωςθ του ςωλινα και να εφάπτονται ς' αυτόν. 
Στα ςθμεία αυτά θ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων κα αποτελείται από τεμάχια ειδικισ ςκλθρότθτασ και 
μθχανικισ αντοχισ 
Σε κάκε περίπτωςθ πριν από τθ τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων και των ςωλθνϊςεων κα υποβλθκεί για 
ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ, ςχζδιο το οποίο κα παρουςιάηει τα ςτακερά και κινθτά ςθμεία ςτιριξθσ. 
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2.4 Οδθγοί ςωλινων 

Ππου οι ςωλθνϊςεισ διζρχονται μζςω τοίχων, δαπζδων ι οροφϊν κα εφοδιάηονται με οδθγό από 
γαλβανιςμζνο ςωλινα με κατάλλθλθ διατομι ϊςτε να επιτρζπεται, αφ' ενόσ μεν θ διαςτολι και ςυςτολι 
του ςωλινα και αφ' ετζρου δε θ κανονικι μόνωςθ του διερχομζνου ςωλινα. 
Οι οδθγοί ςωλινεσ κα καταλιγουν πρόςωπο μετά τισ παρειζσ των τοίχων και των οροφϊν και κα 
προεξζχουν 3 εκ. πάνω από τα δάπεδα και 25 εκ. πάνω από τισ ςκεπζσ. 
Για τισ ςωλθνϊςεισ διερχόμενεσ μζςω εξωτερικϊν τοίχων ι τθσ ςκεπισ το κενό μεταξφ οδθγοφ ςωλινα και 
του ςωλινα που διζρχεται, κα πλθροφται με παρζμβυςμα (ςουλάτςου) και με κατάλλθλθ μαςτίχα ι 
μόλυβδο. 
Θ χρθςιμοποιθμζνθ μαςτίχα κα είναι κατάλλθλθ για τθ κερμοκραςία του διερχομζνου νεροφ από το 
ςωλινα ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται και να διατθρεί τθν ςτεγανότθτά τθσ. 

 

2.5 Διαςτολι ςωλινων 

Θ παραλαβι των διαςτολϊν του δικτφου ςωλθνϊςεων κα κακοριςτεί μετά τθν οριςτικοποίθςθ των 
κζςεων και οδεφςεων των ςωλθνϊςεων. 
Στα καταςκευαςτικά ςχζδια που κα υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ από τον ανάδοχο κα ςθμειϊνονται εκτόσ 
από τα άλλα και οι προτεινόμενεσ απ' αυτόν διατάξεισ αντιμετϊπιςθσ των διαςτολϊν, ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω γενικζσ αρχζσ και οδθγίεσ: 
α. Θ παραλαβι των διαςτολϊν πρζπει να παραλαμβάνεται κατά προτίμθςθ με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ 

και ςτιριξθ των ςωλινων και όχι με χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν διαςτολικϊν τεμαχίων, εκτόσ αν 
ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα ςχζδια. 

β. Οι κατακόρυφεσ ςτιλεσ μικροφ μικουσ κα ςτερεϊνονται ακλόνθτα (πάκτωςθ) ςτο μζςο τθσ διαδρομισ 
τουσ ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα διαςτολισ τουσ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω. 

γ. Οι διακλαδϊςεισ ςυνδζςεωσ με τα διάφορα μθχανιματα ι ςυςκευζσ κα πρζπει να διαμορφϊνονται 
κατάλλθλα ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα διαςτολισ, τόςο των διακλαδϊςεων όςο των κφριων 
ςωλινων. 

δ. Στισ κζςεισ των αρμϊν διαςτολισ του κτιρίου κα πρζπει επίςθσ να προβλεφκοφν διατάξεισ παραλαβισ 
των διαςτολϊν των ςωλθνϊςεων και του κτιρίου. 

 

2.6 Στεγανότθτα ςυνδζςεων 

Τα παρεμβφςματα ςτεγανότθτα που κα τοποκετθκοφν ςτισ κοχλιωτζσ ι φλαντηωτζσ ςυνδζςεισ κα πρζπει 
να ζχουν τθν απαιτοφμενθ αντοχι ςτισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και πιζςεωσ του νεροφ χωρίσ να 
υφίςτανται οποιαδιποτε αλλοίωςθ ι διάλυςθ απ' αυτό κατά τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

2.7 Κάμψθ ςωλινων 

Για ςωλινεσ μζχρι 1" και για καμπφλεσ μεγαλφτερεσ από 90 θ διαμόρφωςθ του ςχιματοσ των 
ςωλθνϊςεων κα γίνεται με κάμψθ με τθ βοικεια ειδικοφ εργαλείου (κουρμπαδόρου). 
Για ςωλινεσ διαμζτρου 1 1/4" και πάνω κα χρθςιμοποιοφνται ι ειδικά τεμάχια ι ειδικι κερμικι 
κατεργαςία καμπφλωςθσ των ςωλινων που αποδειγμζνα δεν κα μειϊνει τθ μθχανικι αντοχι τουσ οφτε κα 
αλλοιϊνει το ςχιμα τθσ διατομισ τουσ. 

 

2.8 Κλίςθ ςωλινων 

Οι κλίςεισ του οριηόντιου δικτφου κακορίηονται ςε 0,5% (κατ' ελάχιςτον). 
Αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να ανζρχονται ι να κατζρχονται με τθν προχπόκεςθ θ ςυμβολι μίασ ανόδου  
και μίασ κακόδου να γίνεται πάντα ςτθ βάςθ μίασ κατακόρυφθσ ςτιλθσ ι ενόσ αυτόματου εξαεριςτικοφ 
για να εξαςφαλίηεται θ ομαλι εξαζρωςθ του δικτφου. 
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3. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ VRV-INVERTER MΕ ΨΥΚΤΛΚΟ ΜΕΣΟ R-410Α 

3.1 Γενικά 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ' ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν, μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). 
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από εξωτερικζσ μονάδεσ (αντλίεσ κερμότθτασ), τοποκετθμζνεσ ςε 
αντικραδαςμικζσ βάςεισ ςτο δϊμα του κτιρίου και αντίςτοιχα πολλαπλζσ εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ 
οποίεσ κάκε μια ζχει δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των χϊρων.  
To ςφςτθμα κα χρθςιμοποιεί το οικολογικό φρζον R-410Α, νζασ γενιάσ, το οποίο κα είναι μθ τοξικό και μθ 
αναφλζξιμο, φιλικό προσ το περιβάλλον, θ χριςθ του οποίου ενδείκνυται για αυτοφ του είδουσ και 
μεγζκουσ ςυγκροτιματα, διατθρϊντασ υψθλό βακμό απόδοςθσ. 
Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο, ϊςτε να ελζγχεται 
θ λειτουργία των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ.  
Κάκε εξωτερικι μονάδα μπορεί να ςυνδεκεί με ζωσ και 34 εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και 
αποδόςεων (χωρίσ να απαιτείται ειδικι πλακζτα επζκταςθσ), οι οποίεσ μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα 
ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Συγκεκριμζνα:  
 

 Εξωτ. Μονάδα 5 Θ : ζωσ 10 εςωτ. Μονάδεσ 

 Εξωτ. Μονάδα 12 Θ : ζωσ 26 εςωτ. Μονάδεσ 

 Εξωτ. Μονάδα 14 Θ : ζωσ 30 εςωτ. Μονάδεσ 

 Εξωτ. Μονάδα 16 Θ : ζωσ 34 εςωτ. Μονάδεσ 
 

Το ςφνολο των αποδόςεων των εςωτερικϊν μονάδων ςυνδεδεμζνων ςε ζνα εξωτερικό μθχάνθμα μπορεί 
να φκάςει ζωσ το 130 % τθσ ονομαςτικισ του απόδοςθσ.  
Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μίασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ (με μικρότερθ απόδοςθ 8.000 Btu/h) κάκε εξωτερικι μονάδα ζχει δυνατότθτα 
ελζγχου απόδοςθσ : 
 

 5 H: CAPACITY CONTROL 16 - 100%, 
 12 HP: CAPACITY CONTROL   8 - 100%, 
 14 HP: CAPACITY CONTROL   8 - 100%, 
 16 HP: CAPACITY CONTROL   8 - 100%, 
 

Bάςει των ανωτζρω επιτυγχάνεται ιδιαίτερα χαμθλό ρεφμα εκκίνθςθσ.  
Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μίασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ (ι ςτο 8% τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ) ανά 
ςφςτθμα, θ εξωτερικι μονάδα λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF, λόγω π.χ. αδυναμίασ ελζγχου 
απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του ςτοιχείου.  
Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα επανζρχεται αυτόματα ςτισ αρχικζσ 
ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων (auto power failure restart).  
Το πραγματικό μικοσ ςωλινωςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να φτάςει μζχρι 165 μζτρα (απόςταςθ εξωτερικισ 
μονάδασ και δυςμενζςτερθσ εςωτερικισ), και χωρίσ κανζναν περιοριςμό ςτο ςυνολικό μικοσ ςωλινωςθσ 
όλου του κυκλϊματοσ.  
Θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ εξωτερικισ και εςωτερικϊν μονάδων είναι μζχρι 50 μζτρα, χωρίσ τθν 
ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ ελαιοπαγίδων. Θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ των εςωτερικϊν μονάδων ενόσ 
κυκλϊματοσ είναι μζχρι 40 μζτρα.  
Κάκε ςφςτθμα ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ των εςωτερικϊν μονάδων με επίτοιχο τοπικό χειριςτιριο. 
Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ μονάδεσ είναι προςυγκροτθμζνεσ και λειτουργικά ελεγμζνεσ ςτο 
εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ.  
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3.2 Εξωετρικι μονάδα VRV (Αντλία κερμότθτασ) 

Το εξωτερικό περίβλθμα τθσ μονάδασ κα πρζπει να καταςκευαςμζνο απο χαλυβδοζλαςμα επικαλλυμζνο 
με πολυεςτερικι βαφι και ψθμζνο ςε ειδικό φοφρνο ϊςτε να ζχει μεγάλθ αντίςταςθ ςτθν διάβρωςθ.Το 
χρϊμα τθσ μονάδασ κα είναι λευκό, ενϊ οι γρίλιεσ εξόδου του αζρα από τουσ ανεμιςτιρεσ κα διακζτουν 
μεταλλικό προςτατευτικό με πλαςτικι επικάλυψθ. 
Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τροφοδότθςθ από τριφαςικι παροχι ρεφματοσ 380 V / 50 
Hz &  κα ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ ςτισ παρακάτω κερμοκραςίεσ 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  : 
Ψφξθ:  Από -5 °C DB ζωσ 43 °C DB 
Θζρμανςθ: Από  -20 °C WB ζωσ 16 °C WB 
Οι μονάδεσ κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον ζναν ςπειροειδι (scroll) ςυμπιεςτι με θλεκτρονικό 
ζλεγχο inverter με δυνατότθτα γραμμικοφ ελζγχου τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ϊςτε να ακολουκεί τισ 
αλλαγζσ ςτισ απαιτιςεισ ψφξθσ και κζρμανςθσ για ονομαςτικζσ αποδόςεισ ζωσ και  22,4 kW και ζνα 
δεφτερο ΟΝ/OFF ςπειροειδι ( scroll ) ςυμπιεςτι για τα μεγαλφτερα μοντζλα μζχρι τα 44,8 kW. Για τα 
μοντζλα μεγαλφτερθσ των 44,8 kW απόδοςθσ, κα πρζπει να είναι εφικτόσ ο ςυδυαςμόσ εξωτερικϊν 
μονάδων και των ςφνολο των ςυμπιεςτϊν να μπορεί να φτάςει τουσ οκτϊ ( 8 ). 
Ο ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ των εξωτερικϊν μονάδων κα γίνεται με τθν ςυνδυαςμζνθ λειτουργία είτε του 
ςυμπιεςτι inverter μόνο είτε ενόσ ςυμπιεςτι με ςτακερι ταχφτθτα μαηι με τον ςυμπιεςτι inverter και κα 
κακορίηεται θλεκτρονικά με τθν ανίχνευςθ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ , πιζςεων και κερμοκραςιϊν 
περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνολικι απαίτθςθ φορτίου των εςωτερικϊν μονάδων. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να εναλλάςει τουσ ςυμπιεςτζσ που βρίςκονται ςε 
λειτουργία , φροντίηοντασ ζτςι να ζχουν τισ ίδιεσ ϊρεσ λειτουργίασ για τθν αποφυγι πρόωρθσ αςτοχίασ 
κάποιων απο αυτοφσ.Σε περίπτωςθ δε αςτοχίασ ενόσ ςυμπιεςτι , κα πρζπει το ςφςτθμα να μπορεί να 
ςυνεχίςει τθν λειτουργία του, ενϊ ςε περίπτωςθ εγκατάςτςθσ ςυςτοιχίασ εξωτερικϊν μονάδων κα πρζπει 
να μπορεί να απομονωκεί θ μία εξωτερικι μονάδα μζςω ρφκμιςθσ και να μπορεί να λειτουργιςει το 
ςφςτθμα ζςτω και με μειωμζνθ απόδοςθ 
Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι αερόψυκτεσ κατάλλθλεσ για εξωτερικι τοποκζτθςθ ενϊ ο εναλλάκτθσ 
κερμότθτάσ τουσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλκοςωλινεσ και πτερφγια αλουμινίου που 
κα ζχουν υποςτεί ειδικι επεξεργαςία ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ εναντίον τθσ διάβρωςθσ.Επιπλζον 
οι μονάδεσ κα διακζτουν: θλεκτρονικζσ βαλβίδεσ εκτόνωςθσ, ελαιοδιαχωριςτζσ, διακόπτεσ υψθλισ πίεςθσ, 
ςυςκευζσ αςφαλείασ των κινθτιρων των ανεμιςτιρων, ρελζ υπερφόρτωςθσ, προςταςία υπερφόρτωςθσ 
inverter, αςφάλειεσ, τισ απαραίτθτεσ τριχοειδείσ βαλβίδεσ, βαλβίδεσ αςφαλείασ ψυκτικοφ μζςου, 
χρονοδιακόπτθ αςφαλείασ και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ αιςκθτιρεσ για μία αςφαλι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία.  
Οι μονάδεσ κα πρζπει να διακζτουν κφκλωμα υπόψυξθσ ( subcooling cicrcuit ) το οποίο κα αποτελείται από 
πλακοειδι εναλλάκτθ και μία αναλογικι βαλβίδα για τθν αυξθμζνθ απόδοςθ ςτθν ψφξθ & κζρμανςθ, 
δυνατότθτα για μεγάλα μικθ ςωλθνϊςεων και ακόρυβθ λειτουργία. 
Θ πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά μζρθ τθσ μονάδασ για διαδικαςίεσ επιςκευισ / ςυντιρθςθσ κα πρζπει να είναι 
εφκολθ και να γίνεται μζςω αφαιροφμενων καλυμμάτων. 
Οι μονάδεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ςυςτοιχίεσ 2, 3 ι 4 μονάδων, οι οποίεσ κα μποροφν να 
ςυνδεκοφν ψυκτικά μεταξφ των, ϊςτε να προκφψει ζνα ενιαίο ψυκτικό κφκλωμα. Σε μια ςυςτοιχία, μία εκ 
των μονάδων κα είναι θ κφρια μονάδα ενϊ οι υπόλοιπεσ κα είναι βοθκθτικζσ ( Main Units & Sub Units ) 
Πλεσ οι εξωτερικζσ μονάδεσ τισ ίδιασ ονομαςτικισ απόδοςθσ κα είναι καταςκευαςτικά ίδιεσ και ανάλογα 
με το αν κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ κφριεσ ι βοθκθτικζσ κα γίνεται θ επιλογι μζςω μικροδιακοπτϊν ςτθν 
θλεκτρονικι τουσ πλακζτα. 
Οι εξωτερικζσ μονάδεσ ( θ οι ςυςτοιχίεσ  ) κα μπορουν να ςυνδεκοφν με εςωτερικζσ μονάδεσ θ ςυνολικι 
ιςχφσ των οποίων κα ανζρχεται  
ςτο 200 % τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ 
ςτο 160 % τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ςυςτοιχίεσ 2 εξωτερικϊν μονάδων 
ςτο 130 % τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ςυςτοιχίεσ 3 & 4 εξωτερικϊν μονάδων 
Το ςυνολικό πραγματικό μικοσ ςωλθνϊςεων ςε κάκε ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να 
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φτάςει τα  1.000 μζτρα, ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ των εξωτερικϊν μονάδων και τθσ πιό απομακρυςμζνθσ 
εςωτερικισ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να φτάςει τα  200 μζτρα. Θ μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά 
μεταξφ των εξωτερικϊν μονάδων και τθσ πιό απομακρυςμζνθσ εξωτερικισ κα πρζπει να μπορεί να φτάςει 
τα 100 μζτρα. Θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ δφο εςωτερικϊν μονάδων που ανικουν ςτο ίδιο ψυκτικό 
κφκλωμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να φτάςει ζωσ 15 μζτρα. Θ απόςταςθ μεταξφ τθσ πρϊτθσ 
διακλάδωςθσ ςτο ψυκτικό κφκλωμα και τθσ πιό απομακρυςμζνθσ μονάδασ κα πρζπει να μπορεί να φτάςει 
τα 90 μζτρα. 
Οι μονάδεσ κα πρζπει να διακζτουν ειδικό κφκλωμα καταγραφισ των χαρακτθριςτικϊν τθσ λειτουργίασ τα 
οποία και κα αποκθκεφονται ςε εξωτερικι μονάδα ςε ειδικι διάταξθ, θ οποία ςε περίπτωςθ αςτοχίασ κα 
πρζπει να μπορεί να αφαιρεκεί και ο τεχνικόσ ςυντθρθςθσ να ανακτιςει τα ςτοιχεία για τα τελευταία 3 
λεπτά πρίν τθν αςτοχία , ϊςτε να μπορεί να εκτιμιςει καλφτερα τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ. 
Στισ μονάδεσ κα πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί ξθρι επαφι μζςω τθσ οποίασ κα μπορεί να επιλεχκεί το 
κλείδωμα τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτθν ψφξθ θ ςτθν κζρμανςθ ι ςτθν λειτουργία μόνο 
ανεμιςτιρα.Επίςθσ μζςω τθσ χριςθσ μικροδιακοπτϊν ςτθν θλεκτρονικι πλακζτα τθσ εξωτερικισ μονάδασ 
κα μπορεί να επιλεχκεί θ μείωςθ του κορφβου κατά τθν λειτουργία ψφξθσ ςτθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 
Θ φόρτιςθ του κυκλϊματοσ με το απαιραίτθτο ψυκτικό υγρό κατά τθν εκκίνθςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει 
να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνθτα. Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί θ αυτόματθ πλιρωςθ , το 
ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ειδοποίθςθσ όταν ανιχνζυςει διαρροι ψυκτικοφ μζςου από το 
κφκλωμα. Επίςθσ ςε περίπτωςθσ αςτοχίασ , ο τεχνικόσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να μπορεί να εκτελζςει 
λειτουργία Pump Down (ςυγκζντρωςθ όλου του ψυκτικοφ υγροφ του κυκλϊματοσ ςτισ εξωτερικζσ μονάδεσ 
) ι Pump Out ( ςυγκζντρωςθ όλου του ψυκτικοφ υγροφ του κυκλϊματοσ ςτισ εςωτερικζσ μονάδεσ ) ϊςτε να 
γίνει θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ χωρίσ να χρειαςτεί εκ νζου πλιρωςθ με ψυκτικό μζςο. 

 

3.3 Εςωτερικι μονάδα VRV, κρυφοφ τφπου, για ςφνδεςθ με αεραγωγοφσ 

Θ εςωτερικι μονάδα κα είναι προκαταςκευαςμζνθ και ςυγκροτθμζνθ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ.Το 
περίβλθμα τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο απο γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα και κα 
πρζπει να είναι πλιρωσ μονωμζνο. 
O ανεμιςτιρασ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι ςτατικά και δυναμικά ιςορροπθμζνοσ ϊςτε να εξαςφαλίηει 
λειτουργία με χαμθλό κόρυβο και χωρίσ δονιςεισ. 
Ο εναλλάκτθσ κερμοτθτασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από ςωλινεσ χαλκοφ και πτερφγια από 
αλουμίνιο. 
Οι μονάδεσ κα προορίηονται για τοποκζτθςθ εντόσ ψευδοροφισ , και κα ζιναι καταςκευαςμζνεσ ϊςτε να 
ςυνδζονται με δίκτυο αεραγωγϊν μζςω του οποίου κα γίνεται θ προςαγωγι του κλιματιηόμενου αζρα 
ςτον χϊρο και θ επιςτροφι του αζρα του χϊρου ςτθν μονάδα. 
Θα πρζπει να μπορεί να ρυκμιςτεί θ εξωτερικι ςτατικι πίεςθ τθσ μονάδασ μζςω του ενςφρματου 
τθλεχειριςτθρίου.Αυτό κα γίνεται με τθν ειςαγωγι κωδικϊν ςτο τθλεχειριςτιριο οι οποίοι κα αντιςτοιχοφν 
ςε διαφορετικζσ τιμζσ τθσ διακζςιμθσ ςτατικισ. 
Με τθν μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί αντλία ςυμπυκνωμάτων θ οποία κα ζχει τθν δυνατότθτα να 
ανυψϊνει τα ςυμπυκνϊματα ςε φψοσ τουλάχιςτον 700 mm από το κάτω μζροσ του ςϊματοσ τθσ μονάδασ. 
Τα ςυμπυκνϊματα κα αντλοφνται από τθν μονάδα με τθν χριςθ κερμικά μονωμζνου ςωλινα και κα 
καταλιγουν ςτο αποχετευτικό δίκτυο . 
Τα φίλτρα αζρα κα περιλαμβάνονται ςτθν μονάδα και κα ζχουν τθν δυνατότθτα να αφαιρεκοφν και να 
πλυκοφν.  
Οι μονάδεσ κα είναι διακζςιμεσ ςτισ παρακάτω Aποδόςεισ & Διαςτάςεισ ενϊ δεν πρεπει να ζχουν επίπεδο 
κορφβου μεγαλφτερο από το αναγραφόμενο 
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3.4 Επίτοιχο, ενςφρματο χειριςτιριο εςωτερικϊν μονάδων VRV (remote controller) 

 
Κάκε εςωτερικι μονάδα ςυνδζεται με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο, το οποίο μπορεί να τοποκετθκεί ςε 
απόςταςθ μζχρι 500 μζτρα από τθν εςωτερικι μονάδα και μζςω του οποίου ελζγχεται πλιρωσ ο 
κλιματιςμόσ του χϊρου.  
Το χειριςτιριο ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON/OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ.  
Οι δυνατότθτεσ του remote controller είναι οι ακόλουκεσ :  

 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 

 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι / χαμθλι). 

 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1°C.  

 Xρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 
ϊρεσ.  

 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου. 

 Διακόπτθ ελζγχου δοκιμϊν. 

 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφ' όςον υπάρχει κεντρικι 
ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου εκτόσ των άλλων υπάρχει θ 
δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα ξεχωριςτά. 

 

3.5 Ψυκτικό κφκλωμα 

Το ψυκτικό κφκλωμα περιλαμβάνει: accumulator, θλεκτρονικζσ εκτονωτικζσ βαλβίδεσ, ειδικά ςχεδιαςμζνο 
διαχωριςτι λαδιοφ, ςυλλζκτθ υγροφ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ βάνεσ και φίλτρα. 

 

3.6 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ 

Θ εξωτερικι μονάδα φζρει τισ παρακάτω αςφαλιςτικζσ διατάξεισ: διακόπτθ υψθλισ πίεςθσ, κερμαντιρα 
ςτροφαλοκαλάμου, τθκτικι βαλβίδα αςφαλείασ, κερμικό προςταςίασ ςυμπιεςτι, κερμικό προςταςίασ 
ανεμιςτιρων, προςταςία από υπερζνταςθ για τον ςυμπιεςτι inverter, προςταςία ζναντι ςυχνϊν 
εκκινιςεων κ.λ.π. 
Θ προςταςία από υπερζνταςθ επιτυγχάνεται με μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ του inverter ςτα 40Hz. Επίςθσ 
υπάρχει αςφαλιςτικι διάταξθ ζτςι ϊςτε όταν ςταματά ο ςυμπιεςτισ να μθν επανεκκινεί αν δεν περάςουν 
4 λεπτά, για να επιτευχκεί θ εξιςορρόπθςθ πιζςεων 
 

3.7 Σφςτθμα ανάκτθςθσ λαδιοφ 

Λόγω τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ χωρίσ ελαιοπαγίδεσ, υπάρχει ειδικόσ μθχανιςμόσ για ανάκτθςθ του 
λαδιοφ ςτουσ ςυμπιεςτζσ. Θ λειτουργία ανάκτθςθσ λαδιοφ πραγματοποιείται αυτόματα μία ϊρα μετά τθν 
πρϊτθ εκκίνθςθ και κάκε 8 ϊρεσ λειτουργίασ. 

 

3.8 Λειτουργία αξιςορρόπθςθσ λαδιοφ 

Για τθν ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν εξιςορρόπθςθ του λαδιοφ ςτουσ δφο ςυμπιεςτζσ, κάκε 
δφο ϊρεσ λειτουργίασ ενεργοποιείται το πρόγραμμα εξίςωςθσ λαδιοφ για 2 λεπτά, κακϊσ επίςθσ και κάκε 
φορά που εκκινεί ο δεφτεροσ ςυμπιεςτισ. 

3.9 Λειτουργία απόψυξθσ 

Θ απόψυξθ (defrost) γίνεται μζςω ειδικοφ προγράμματοσ του microcomputer, όπου θ κερμοκραςία 
εκκίνθςθσ του defrost (κερμοκραςία ςτοιχείου) μεταβάλλεται ςφμφωνα με τθν κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ και εφ' όςον δθμιουργθκεί πάγοσ, για τθν αποφυγι άςκοπων αποψφξεων. 
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4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΛΣΜΟΥ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ αζρα-αζρα (VAM) 

4.1 Γενικά 

Θ μονάδα αεριςμοφ με ολικό ςυντελεςτι ανάκτθςθσ κερμότθτασ, αζρα-αζρα, (ζωσ και 70%) τφπου VAM, 
είναι κατάλλθλθ για ςφνδεςθ με αεραγωγοφσ, για τθν προςαγωγι προκλιματιςμζνου νωποφ αζρα ςτο 
χϊρο και ςυγχρόνωσ για τθν απόρριψθ "βρϊμικου" αζρα ςτο περιβάλλον. 
Τα δφο ρεφματα αζρα διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ ςτο ςτοιχείο του εναλλάκτθ διαςταυροφμενθσ ροισ 
(cross flow heat exchange element) καταςκευαςμζνο από ειδικά κατεργαςμζνο χαρτί, όπου κερμότθτα 
αλλά και υγραςία μεταφζρεται από το κερμότερο προσ το ψυχρότερο ρεφμα. 
Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα το καλοκαίρι, τθ μείωςθ όχι μόνο του αιςκθτοφ αλλά και του λανκάνοντοσ 
φορτίου του προςαγόμενου ςτο χϊρο νωποφ αζρα, αφοφ μζροσ τθσ υγραςίασ του μεταφζρεται ςτο 
εξερχόμενο ρεφμα απόρριψθσ. 
Αντίκετα το χειμϊνα, θ ςυγκράτθςθ από το ειςερχόμενο ρεφμα νωποφ αζρα μζρουσ τθσ υγραςίασ του 
ρεφματοσ απόρριψθσ, ςυντελεί κετικά ςτθν άμβλυνςθ του προβλιματοσ ξιρανςθσ του αζρα του χϊρου 
που προκαλείται από τθ κζρμανςθ. 
 

4.2 Τρόποι λειτουργίασ 

"ΔΩΕΑΝ ΨΥΞΘ" 
Εκτόσ από τθ λειτουργία εναλλαγισ κερμότθτασ με τθ διαςταφρωςθ των δφο ρευμάτων, υπάρχει θ 
δυνατότθτα παράλλθλθσ ι By-pass λειτουργίασ, όπου τα δφο ρεφματα δεν ζρχονται κακόλου ςε επαφι. 
Θ επιλογι του τρόπου λειτουργίασ του εναλλάκτθ αποφαςίηεται είτε από το χριςτθ μζςω του 
χειριςτθρίου, είτε γίνεται αυτόματα από το VAM, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι κερμοκραςίεσ χϊρου και 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (μζςω αιςκθτθρίων κερμοκραςίασ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου) κακϊσ 
και θ επικυμθτι κερμοκραςία άνεςθσ. 
Θ περίπτωςθ αυτι βρίςκει εφαρμογι, για παράδειγμα το χειμϊνα ι ςε ενδιάμεςεσ εποχζσ, όταν 
εςωτερικοί χϊροι με εςωτερικά φορτία ςθμαντικοφ μεγζκουσ (αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, γραφειακοί χϊροι 
μεγάλθσ ςυγκζντρωςθσ ατόμων κλπ.) απαιτοφν ψφξθ, και αυτι τουσ προςφζρεται δωρεάν από το VAM να 
λειτουργεί ςε By-pass mode (Free cooling). 
 
"ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ" 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίασ, το VAM ρυκμίηεται ϊςτε το προςαγόμενο ςτο χϊρο ρεφμα νωποφ αζρα 
να είναι ελαφρϊσ ενιςχυμζνο (10 %) ςε ςφγκριςθ με το ρεφμα τθσ απόρριψθσ (Fresh-up operation). 
H λειτουργία αυτι βοθκά ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία ενόσ κακαρότερου και πιο άνετου περιβάλλοντοσ. 
 

5. ΔΛΚΤΥΟ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

5.1 Αεραγωγοί χαμθλισ πίεςθσ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-01-01] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ     ΕΤΕΡ 
Για τθν προςαγωγι, ανακυκλοφορία ι απαγωγι αζρα χαμθλισ πίεςθσ κα χρθςιμοποιοφνται αεραγωγοί 
από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα. 
Πλοι οι αεραγωγοί κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τουσ Αμερικανικοφσ κανονιςμοφσ A.S.H.R.A.E. και 
S.M.A.C.N.A. και κατόπιν προθγουμζνθσ υποβολισ και ζγκριςθσ από τθν επίβλεψθ πλιρων 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων, πάνω ςτα οποία κα φαίνονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ του αεραγωγοφ, αλλά και 
θ κζςθ αυτοφ ωσ προσ τα λοιπά οικοδομικά ςτοιχεία του κτιρίου, κακϊσ και οι ακριβείσ κζςεισ των 
ςτομίων, των ςτθριγμάτων, οι παροχζσ αζρα για κάκε τμιμα και τα απαιτοφμενα ανοίγματα ςτα 
οικοδομικά ςτοιχεία για τθν διζλευςθ αυτϊν. 
Ειδικότερα οι κατά μικοσ ραφζσ είναι διπλοκθλυκωτζσ οι δε εγκάρςιεσ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με 
τουσ πιο πάνω κανονιςμοφσ κατά τρόπο εξαρτϊμενο από τισ διαςτάςεισ του αεραγωγοφ. 
Ππου θ πλευρά του αεραγωγοφ είναι μεγαλφτερθ από 16", θ λαμαρίνα κε ςτρζφεται διαγωνίωσ (χιαςτί) 
για αφξθςθ τθσ αντοχισ ςε κραδαςμοφσ. 
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Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ λαμαρίνασ κα είναι  όπωσ πιό κάτω: 
   

Για μζγιςτθ διάςταςθ        Ράχοσ λαμαρίνασ αεραγωγοφ 

  Μζχρι 30 εκ. 0,6 χιλ. 

 31 - 75 εκ 0,8 χιλ. 
 76 - 135 εκ. 0,9 χιλ. 
 136  - 210 εκ. 1,0 χιλ. 
  211 και πάνω 1,3 χιλ. 
 
Πλοι οι αεραγωγοί κα πρζπει να είναι αυκεντικισ και ςτεγανισ καταςκευισ. 
Τα ςυρτάρια που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να ζχουν πάχοσ λαμαρίνασ μία διάςταςθ μεγαλφτερθ από το 
πάχοσ τθσ λαμαρίνασ των αεραγωγϊν. 
Θ χρθςιμοποίθςθ λαμαρινοβιδϊν ςτθ καταςκευι των αεραγωγϊν απαγορεφεται. 
Πλεσ οι καμπφλεσ κα ζχουν ακτίνα καμπυλότθτοσ τουλάχιςτον 1 1/2 φορζσ το εφροσ του αεραγωγοφ. 
Σε απότομεσ και κάκετεσ ςτροφζσ επιβάλλεται θ χριςθ πτερυγίων τυποποιθμζνθσ Βιομθχανικισ 
καταςκευισ. 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα πτερφγια κα καταςκευαςτοφν από τον Ανάδοχο κα πρζπει να είναι διπλοφ 
πάχουσ και να είναι ίδιεσ με τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. 
Σε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ τθσ διατομισ του αεραγωγοφ θ κλίςθ των πλευρϊν δεν κα υπερβαίνει το 
1:7 ςτθ διαςτολι και 1:4 ςτθ ςυςτολι. 
Οι αεραγωγοί κα πρζπει να αναρτθκοφν με κατάλλθλα ςτθρίγματα κατά τρόπο ςτζρεο και ςφμφωνα με 
τουσ κανόνεσ τθσ αιςκθτικισ. 
Θ ανάρτθςθ αυτϊν κα γίνονται με ντίηεσ με ςπείρωμα μεγάλου μικουσ για αυξομείωςθ του φψουσ του 
αεραγωγοφ. 
Από τισ ντίηεσ κα αναρτάται οριηόντια ςιδθρογωνιά  πάνω ςτθν οποία κα επικάκεται ο αεραγωγόσ. 
Οι ντίηεσ κα αναρτϊνται με κοχλίωςθ μζςω αυτοδιατρθτικϊν βυςμάτων οροφισ. 
Ο αεραγωγόσ κα επικάκεται πάνω ςτθ μόνωςθ αυτοφ ζτςι ϊςτε νε μθ περικλείει τα οριηόντια και 
κατακόρυφα ςτθρίγματα. 
Τα ςτθρίγματα δεν κα απζχουν μεταξφ τουσ περιςςότερο από 2,5 μζτρα. 
Τα κιβϊτια ανάμιξθσ αζρα κα καταςκευάηονται από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5 χιλ. και κα 
ενιςχφωνται με ςιδθρογωνιά που να ζχει πάχοσ ανάλογα με τισ διαςτάςεισ αυτϊν. 
Θα φζρουν επίςθσ πόρτεσ αςφαλείσ και ςτεγανζσ. 
Θ ςφνδεςθ μεταξφ των αεραγωγϊν και των μονάδων ι ανεμιςτιρων κα γίνεται είτε μα ειδικά τεμζχια από 
νεοπρζνιο με περικϊριο από λαμαρίνα είτε με ειδικό αεροςτεγζσ καραβόπανο. Το ςυνολικό μικοσ τθσ 
εφκαμπτου ςφνδεςθσ κα είναι 15 εκ. 

 

5.2 Αεραγωγοί Ορκογωνικισ Διατομισ Χαμθλισ Ρίεςθσ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-01-01] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ     ΕΤΕΡ 

Αυτοί κα καταςκευαςκοφν από γαλβανιςμζνα χαλυβδόφυλλα με πάχοσ γαλβανίςματοσ 275 gr/m2, των 
οποίων το πάχοσ κα κακορίηεται από τθν μεγαλφτερθ διάςταςθ τθσ διατομισ κάκε τμιματοσ αεραγωγοφ, 
όπωσ πιό κάτω : 
 

Μεγαλφτερθ Διάςταςθ 
Αεραγωγοφ 

mm 

Ράχοσ λαμαρίνασ 
 

mm 

Σφνδεςθ Απόςταςθ μεταξφ 
εγκαρςίων ραφιϊν 

0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι (1) - 

501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι (1) - 

601-990 mm 0,8 mm Ρροφίλ 20 mm (2) 1500 mm 

1000-1490 mm 1,0 mm Ρροφίλ 30 mm (2) 1200 mm 

1500-2000 mm 1,25 mm Ρροφίλ 40 mm (2) 1000 mm 
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(1) Στισ εγκαταςτάςεισ χειρουργείων μζγιςτο μικοσ 450 mm 

(2) Ρροκαταςκευαςμζνα γαλβανιςμζνα προφίλ (SLIDE ON FLANGE) 

Για ενίςχυςθ τθσ ακαμψίασ των αεραγωγϊν αυτοί κα ςτραντηάρονται χιαςτί ςε όλεσ τισ πλευρζσ τουσ εκτόσ 
από τα τμιματα των οποίων θ μεγαλφτερθ διάςταςθ δεν υπερβαίνει τα 45 cm. 

 

5.3 Αεραγωγοί Κυκλικισ Διατομισ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-01-01] 

 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Οι αεραγωγοί κυκλικισ διατομισ κα καταςκευαςκοφν από γαλβανιςμζνα χαλυβδόφυλλα, που το πάχοσ 
τουσ κα κακορίηεται από τθν διάμετρο του αεραγωγοφ, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Γιάμετρος Αεραγωγού Πάτος Λαμαρίνας 

Μέρξη 20 cm 0,60 mm 

21 cm κέρξη 50 cm 0,80 mm 

51 cm κέρξη 100 cm 1,00 mm 

από 101 cm θαη άλσ 1,25 mm 
  

Οι ςυνδζςεισ των κυκλικϊν αεραγωγϊν μεταξφ τουσ κα γίνονται με τθν ειςχϊρθςθ του ενόσ τμιματοσ 
μζςα ςτο άλλο ("φορετζσ"), με τθν επικάλυψθ τουλάχιςτον 50 mm και κατά τθν φορά τθσ ροισ του αζρα. 
Ρροκειμζνου περί εξαρτθμάτων αλλαγισ διεφκυνςθσ ι διακλάδωςθσ αεραγωγϊν, κα χρθςιμοποιθκοφν 
τυποποιθμζνα είδθ με κεντρικι ακτίνα καμπυλότθτοσ, ίςθ με 1 1/2 φορά τθν διάμετρο του αεραγωγοφ. 
Ειδικά οι καμπφλεσ 90 μοιρϊν μπορεί να είναι αρκρωτζσ των 5 τεμαχίων, αλλά με μζςθ ακτίνα 
καμπυλότθτοσ, όπωσ και για τισ τυποποιθμζνεσ. 
Κατά τα λοιπά και ςε όςα ςθμεία δεν ζρχονται ςε αντίκετθ με τα παραπάνω, ιςχφουν τα όςα κακορίςτθκαν 
για τουσ αεραγωγοφσ ορκογωνικισ διατομισ. 

 

5.4 Κυκλικοί αεραγωγοί (γαλβανιςμζνοι) βάρθ 

5.5 Ειδικά Εξαρτιματα Αεραγωγϊν 

5.5.1 Split dampers (Ντάμπερ διαχωριςμοφ) 

Πλοι οι κλάδοι των αεραγωγϊν προςαγωγισ κα είναι εφοδιαςμζνοι με ντάμπερ διαχωριςμοφ προσ 

Διάμετροσ  

(mm) 

Αμόνωτοσ  

(Kg/m) 

Μονωμζνοσ 

(25mm πετροβαμβ.)  (Kg/m) 

200 3.6 7.9 

250 6.0 13.0 

300 7.2 15.6 

350 8.4 18.2 

400 9.7 21.0 

500 13.4 28.8 

600 16.0 34.4 

700 18.7 40.2 

800 21.4 46.0 
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ρφκμιςθ τθσ παροχισ αζρα προσ τον εκάςτοτε κλάδο και εξιςορρόπθςθ του δικτφου. 
Το μικοσ κάκε ντάμπερ κα είναι ίςο με 1,5 φορζσ το πλάτοσ του αεραγωγοφ διακλάδωςθσ και πάντοτε όχι 
μικρότερο από 30 εκ. 
Το ντάμπερ κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1 χιλ., θ δε τομι του κα είναι 
με κάκετο επίπεδο προσ τον άξονα περιςτροφισ του και κα ζχει μορφι αεροδυναμικι. 
Ο χειριςμόσ τουσ κα γίνεται μζςω κατάλλθλθσ τετράγωνθσ ντίηασ, από το εξωτερικό του αεραγωγοφ. 
Το ντάμπερ κα μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςε οποιαδιποτε κζςθ. 
Θα φζρεται ςτακερά πάνω ςε κατάλλθλουσ μεντεςζδεσ και ο άξονάσ του κα είναι ςυνδεδεμζνοσ μζςω 
κατάλλθλου δείκτου που κα βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του αεραγωγοφ και ο οποίοσ κα δεικνφεται τθν 
εκάςτοτε κζςθ του ντάμπερ και ο οποίοσ κα είναι ζτςι καταςκευαςμζνοσ ϊςτε να βρίςκεται εξωτερικά τθσ 
μόνωςθσ. 

 

5.5.2 Volume dampers (Ντάμπερ ρυκμίςεωσ του όγκου) 

Αυτά εγκακίςτανται είτε ςτουσ κφριουσ αεραγωγοφσ είτε ςτισ διακλαδϊςεισ για τθν ρφκμιςθ τθσ 
ποςότθτασ του αζρα. 
Πταν μία τουλάχιςτον πλευρά του αεραγωγοφ είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 30 εκ. τότε τα ντάμπερ κα είναι 
πολφφυλλα, αποτελοφμενα από αντίκετα κινοφμενα πτερφγια τα οποία κα είναι αλλθλζνδετα μεταξφ τουσ 
και ρυκμιηόμενα από ζνα ςθμείο. 
Το πλάτοσ των πτερυγίων δεν κα υπερβαίνει τα 22 εκ. και κα είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνθ 
λαμαρίνα πάχουσ 2 χιλ. 
Πλο το ντάμπερ κα φζρεται πάνω ςε πλαίςιο ιςχυράσ μεταλλικισ καταςκευισ. 
Πταν θ μεγαλφτερθ πλευρά του αεραγωγοφ είναι μικρότερθ από 30 εκ. τότε τα ντάμπερ κα είναι τφπου 
πεταλοφδασ και κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1 χιλ. 
Αυτό κα ςτερεϊνεται ςτακερά μζςω ιλωςθσ ι ςυγκόλλθςθσ κατά τον κεντρικό του άξονα με μία 
τετράγωνθ ράβδο χειριςμοφ. 
Τα ντάμπερ κα είναι εφοδιαςμζνα με μθχανιςμό ρφκμιςθσ και αςφάλιςισ των ςε κατάλλθλθ κζςθ. 
 

5.5.3 Στόμια Αζρα 

 

5.5.3.1 Στόμια απαγωγισ αζρα οροφισ ορκογωνικά (με ςτακερά πτερφγια) 

Τα ορκογωνικά ςτόμια οροφισ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο με απόχρωςθ, που κα εγκρικεί από 
τον επιβλζποντα μθχανικό, με ςτακερά πτερφγια διανομισ του αζρα προσ μια, δφο, τρείσ και τζςςερισ 
κατευκφνςεισ. Εχουν δυνατότθτα κατεφκυνςθσ του αζρα παράλλθλα, πρόσ τθν οροφι και είναι κατάλλθλα 
για χριςθ ςε χαμθλζσ οροφζσ. 
Τα ςτόμια κα ςυνοδεφονται από πολφφυλλο διάφραγμα ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ του αζρα και εςχάρα 
ιςοκατανομισ. 
 

5.5.3.2 Στόμια προςαγωγισ αζρα οροφισ ορκογωνικά (με ςτακερά πτερφγια) 

Τα ορκογωνικά ςτόμια οροφισ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο με απόχρωςθ, που κα εγκρικεί από 
τον επιβλζποντα μθχανικό, με ςτακερά πτερφγια διανομισ του αζρα προσ μια, δφο, τρείσ και τζςςερισ 
κατευκφνςεισ. Εχουν δυνατότθτα κατεφκυνςθσ του αζρα παράλλθλα, πρόσ τθν οροφι και είναι κατάλλθλα 
για χριςθ ςε χαμθλζσ οροφζσ. 
Τα ςτόμια κα ςυνοδεφονται από πολφφυλλο διάφραγμα ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ του αζρα και εςχάρα 
ιςοκατανομισ. 

 

5.5.3.3 Στόμια προςαγωγισ αζρα τοίχου 

Τα ςτόμια αυτά κα είναι ορκογωνικισ διατομισ απο ανοδειωμζνο αλουμίνιο. 
Θα φζρουν δφο ςειρζσ απο ρυκμιηόμενα πτερφγια, και θ εξωτερικι ςειρά κα είναι παράλλθλθ προσ τθ 
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μεγάλθ διαςταςθ του ςτομίου με δυνατότθτα ρφκμιςθσ αζρα προσ τζςςερισ κατευκφνςεισ. 
Ρίςω απο τα πτερφγια κα υπάρχει πολφφυλλο διάφραγμα ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ του αζρα. 
Πλα τα τα ςτόμια προςαγωγισ και ανακυκλοφορίασ κα ςτερεϊνονται πάνω ςτον αγωγό ςε κατάλλθλο 
πλαίςιο. 
Οι διαςτάςεισ των πλαιςίων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να καλφπτονται όλεσ οι πλευρζσ του πλιρωσ απο το 
περικϊριο του ςτομίου ϊςτε να μθν φαίνονται οι αρμοί. 
Θ επιφάνεια του τοίχου ςτο ςθμείο προςαρμογισ των  ςτομίων πρζπει να είναι απολφτωσ λεία και επίπεδθ 
ϊςτε να γίνεται πλιρθσ επαφι των πλευρϊν του ςτομίου και του τοίχου και να αποφεφγεται θ πλευρικι 
διαρροι αζρα, και το μαφριςμα του τοίχου. 
Τα ςτόμια κα φζρουν ςε όλθ τθν περίμετρό τουσ αφρϊδεσ υλικό για καλφτερθ ςτεγανοποίθςθ. 
Τζλοσ κα γίνει κατάλλθλθ ρφκμιςθ ϊςτε να υφίςτανται ομοιόμορφθ διανομι αζρα μζςα ςε ολόκλθρο το 
χϊρο θ δε ταχφτθτα ςε κάκε ςθμείο του χϊρου πριν από αυτόν να μθν υπερβαίνει τα 50 FPM. 
 

5.5.3.4 Στόμια απαγωγισ αζρα τοίχου 

Τα ςτόμια αυτά κα είναι ορκογωνικισ διατομισ από ανοδειωμζνο αλουμίνιο, χρϊματοσ τθσ αρεςκείασ τθσ 
επίβλεψθσ. 
Θα φζρουν μία ςειρά από ρυκμιηόμενα πτερφγια, κατά τα λοιπά κα αποτελοφνται και κα τοποκετθκοφν 
όπωσ και τα ςτόμια προςαγωγισ αζρα. 
 

5.5.3.5 Στόμια απαγωγισ αζρα W.C. 

Θα είναι κυκλικισ διατομισ διςκοειδοφσ τφπου. 
 

5.5.3.6 Στόμια λιψεωσ νωποφ αζρα 

Θα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ για τθν λιψθ νωποφ αζρα ι για απόρριψθ 
αυτοφ. 
Θα παρζχουν ςτεγανότθτα και ςτισ πιο δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Το πλαίςιο και τα πτερφγια κα είναι απο ανοδειωμζνο αλουμίνιο με πλζγμα απο γαλβανιςμζνο ςφρμα ςτο 
πίςω μζροσ τουσ. 
 

6. ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

6.1 Καταςκευζσ από μορφοςίδθρο 

Στισ καταςκευζσ από μορφοςίδθρο οι ςυνδζςεισ κα γίνονται με κοχλίεσ ι και θλεκτροςυγκόλλθςθ. 
Το είδοσ και οι διατομζσ του μορφοςιδιρου που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και ο τρόποσ ςφνδεςθσ κα 
ανταποκρίνονται προσ τισ εκάςτοτε απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργίασ τθσ καταςκευισ. 
 

6.2 Καταςκευζσ από μαφρο ςιδθροζλαςμα 

Στισ καταςκευζσ από μαφρα ςιδθροελάςματα θ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ κα γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ. 
Το πάχοσ του ελάςματοσ, οι ςιδθρζσ ενιςχφςεισ και το είδοσ τθσ ςυναρμογισ κα ανταποκρίνονται προσ τισ 
εκάςτοτε απαιτιςεισ ςτεγανότθτασ και αντοχισ. 
Ειδικά, τα λυόμενα τεμάχια κα προςαρμόηονται με ςιδθροφσ κοχλίεσ με βιμα και διάμετρο ανάλογθ με τισ 
εκάςτοτε απαιτιςεισ, με παρεμβφςματα κατάλλθλα για επίτευξθ ςτεγανότθτασ ςτθν πίεςθ, κερμοκραςία 
και λοιπζσ ιδιότθτεσ του περιεχομζνου ρευςτοφ. 
Πλεσ οι επιφάνειεσ κα επιχριςκοφν με διπλι ςτρϊςθ αντιςκωριακισ βαφισ. 
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7. ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχοσ κα είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα των ςυγκολλιςεων. 
Θ καταλλθλότθτα των ςυγκολλιςεων κα προςδιοριςτεί με ζλεγχο των ικανοτιτων των αντίςτοιχων 
θλεκτροςυγκολλθτϊν ωσ προσ τθ καταςκευι ικανοποιθτικϊν ςυγκολλιςεων,   για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ 
και τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα. 
Οι ικανότθτεσ των θλεκτροςυγκολλθτϊν κα ελεγχκοφν ςτο εργοτάξιο από διάφορεσ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ. 
Κάκε δε ραφι κα φζρει χαρακτθριςτικι ζνδειξθ κωδικι του θλεκτροςυγκολλθτι από το οποίο ςυνετζςκει. 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι κερμοκραςίεσ των ςωλινων που είναι για ςυγκόλλθςθ είναι πολφ χαμθλζσ 
π.χ. 0° Κελςίου τότε τα υλικά κα κερμαίνονται ςε μικοσ ενόσ μζτρου εκατζρωκεν του ςθμείου 
ςυγκόλλθςθσ μζχρι να φκάςει θ κερμοκραςία τουσ 35° Κελςίου περίπου και κατόπιν να  ςυγκολλθκοφν. 
Τα θλεκτρόδια κα φυλάςςονται μζςα ςε ξθρό κερμαινόμενο χϊρο και κα είναι απθλλαγμζνα από τθν 
υγραςία πριν από τθν χρθςιμοποίθςι τουσ. 
 

8. ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΔΛΚΤΥΟΥ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ 

Ο κακαριςμόσ των δικτφων κα ακολουκιςει όταν ζχουν τελειϊςει οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ αυτϊν και 
πριν από τθν επιβολι των μονϊςεων. 
Αυτόσ κα γίνει ωσ εξισ: 
Κατ' αρχιν κα αφαιρεκεί θ ψυχι των φίλτρων και ςτθ ςυνζχεια κα πλζνεται θ μία ςτιλθ μετά τθν άλλθ. 
Για το νερό από το δοχείο διαςτολισ κα διζρχεται μζςω τθσ ςτιλθσ προςαγωγισ και επιςτροφισ, προσ τισ 
μονάδεσ δωματίων και κα αποχετεφεται από το κατϊτατο ςθμείο τουσ μζχρισ ότου το ηεφγοσ τθσ ςτιλθσ 
προςαγωγι-επιςτροφισ να κακαρίςει τελείωσ. 
Μετά τον πιο πάνω κακαριςμό ςε κάκε δοχείο διαςτολισ κα διαλυκοφν από τον ανάδοχο 0,5 χιλιόγραμμα 
καυςτικισ ςόδασ ανά 100 γαλόνια νεροφ εγκατάςταςθσ τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα διοχετευκοφν 
ομοιόμορφα μζςω των δικτφων τα οποία και κα πλθρωκοφν με νερό. 
Το νερό τϊρα τθσ εγκατάςταςθσ κα κερμανκεί ςτουσ 65° Κελςίου και κα τεκεί ςε κυκλοφορία για 48 ϊρεσ. 
Ακόλουκα το ςφςτθμα κα κενωκεί και κα πλυκεί με κακαρό νερό. Μετά τον πιό πάνω κφκλο κα 
ακολουκιςει νζα διάλυςθ καυςτικισ ςόδασ και επανάλθψθ του κφκλου. 
 
Πταν πλζον γίνει πάλι εκκζνωςθ των δικτφων κα τοποκετθκεί θ ψυχι των φίλτρων και κα πλθρωκοφν τα 
δίκτυα με κακαρό νερό το οποίο κα τεκεί ςε κυκλοφορία για ζνα οκτάωρο, μετά το πζρασ του οποίου κα 
ελεγχκοφν τα φίλτρα του δικτφου αν είναι κακαρά ι ζχουν επικακίςει λάδια κλπ. ξζνα υλικά. 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςυμβαίνει το δεφτερο κα ακολουκιςει νζο πλφςιμο με καυςτικι ςόδα. 
Αυτό κα ςυνεχιςτεί μζχρι να γίνει τζλεια θ ικανοποίθςθ τθσ επίβλεψθσ. 
Εφιςτάται θ προςοχι ςτθ δυςκολία κακαριςμοφ των δικτφων μικρισ διαμζτρου, όπου λόγω τθσ μικρισ 
ποςότθτασ κυκλοφοροφντοσ νεροφ και τθσ μικρισ ταχφτθτασ (π.χ. ςτα δίκτυα προσ τισ ςυςκευζσ FAN-COILS) 
τα διάφορα ρανίςματα κλπ. κα ςυγκεντρωκοφν ςτισ ςτενϊςεισ. 
Για αυτοφσ τουσ λόγουσ θ εργαςία ςυναρμολόγθςθσ πρζπει να γίνεται με μεγάλθ και ιδιαίτερθ προςοχι. 

 

9. ΜΟΝΩΣΘ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ – ΑΕΑΓΩΓΩΝ 

9.1 Μόνωςθ ςωλθνϊςεων 

 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ ψυχροφ και κερμοφ νεροφ κα μονωκοφν για τθν 
αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ. 
Θ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςτεί από ςωλινεσ τφπου Armaflex. 
Το κερμομονωτικό υλικό κα είναι εφκαμπτο, κλειςτισ κυτταρικισ δομισ, μαφρου χρϊματοσ, βαςιςμζνο ςε 
βουλκανιςμζνο ςυνκετικό καουτςοφκ (με πραγματικά πάχθ μεγαλφτερα τϊν ονομαςτικϊν και αυξανόμενα 
ζτςι ϊςτε θ κερμοκραςία ςτθν επιφάνεια τθσ κερμομόνωςθσ να διατθρείται ςτακερι), με τα κάτωκι 
τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
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 Αντιδιαβρωτικι προςταςία: Το υλικό δεν κα ζχει CFC και HCFC, ανταποκρίνεται ςτο DIN 1988 μζροσ 7 
για να αποφευχκοφν οι διαβρϊςεισ ςτουσ ςωλινεσ, αεραγωγοφσ, κλπ. 

 Αςφάλεια: Το υλικό δεν κα ζχει CFC, ζτςι ϊςτε, ςε περίπτωςθ φωτιάσ, δεν δθμιουργοφνται 
διοξίνθ(Dioxin) και φουράνιο(Furans). 

 Συμπεριφορά ςτθν φωτιά: Το υλικό κα είναι δφςκολα αναφλζξιμο 
    (με περιοριςμζνθ ςυμπεριφορά ςτθν διάδοςθ τθσ φλόγασ), B1 κατά DIN 4102.    

 Εφαρμογι: Το υλικό κα διατθρεί τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά ςτα ακόλουκα πεδία εφαρμογισ: 
Μζγιςτθ κερμοκραςία +1050 C (φφλλα +850 C). Ελάχιςτθ κερμοκραςία –400C. 

 Συντελεςτισ Θερμικισ Αγωγιμότθτασ (λ): λ  0,034 W/(mk) ςε μζςθ κερμοκραςία 00 C. Τα τεςτ κατά DIN 
52612 και  DIN 52613. 

 Συντελεςτισ αντίςταςθσ ςτθν διάχυςθ υδρατμϊν (μ):  μ 7000 κατά DIN EN ISO 12572. 
Ενϊςεισ τθσ κερμομόνωςθσ: Στισ ενϊςεισ κα γίνεται κόλλθςθ με τθν ειδικι κόλλα  του ιδίου οίκου 
καταςκευισ του μονωτικοφ, και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του. Ολεσ οι εφαρμογζσ κα γίνονται ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Θερμομόνωςθ ςε βάνεσ, καμπφλεσ, κλπ. Οταν δεν υπάρχει δυνατότθτα να γίνει θ μόνωςθ με κοχφλια, κα 
γίνεται με φφλλο πάχουσ τουλάχιςτον του πραγματικοφ πάχουσ του κοχυλιοφ που αντιςτοιχεί και όχι του 
ονομαςτικοφ. 
Τα πάχθ μονϊςεων κα είναι ςφμφωνα με τθ διάμετρο των ςωλθνϊςεων τθσ καταςκευαςτικισ εταιρείασ. 
Τα τμιματα του δικτφου που οδεφουν ςε κλειςτοφσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ κα ζχουν πάχοσ, για διάμετρο 
αγωγοφ μζχρι 1'', 10 χιλιοςτϊν. Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ το πάχοσ κα είναι 15 χιλιοςτά. Σε ανοιχτοφσ 
χϊρουσ, π.χ. δϊμα, τα αντίςτοιχα πάχθ κα είναι 13 και 20 χιλιοςτά. 
Ρριν από τθν μόνωςθ, οι επιφάνειεσ των ςωλινων κα κακαριςτοφν επιμελϊσ και κα απολιπανκοφν 
τελείωσ. 
Θ μόνωςθ κα καλφπτει κατά τρόπο αεροςτεγι, τθν εξωτερικι επιφάνεια των ςωλινων.Μονϊνονται επίςθσ 
οι παρεμβαλόμενεσ δικλζιδεσ και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ. 
Για ςωλθνϊςεισ ανω των 4'' ι για επιφάνειεσ αντί κοχυλίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πάπλωμα από το 
ίδιο υλικό πάχουσ 19mm .  
Οι μονϊςεισ των ςωλθνϊςεων ςτο φπαικρο κα προςτατεφονται με πρόςκετθ επικάλυψθ με φφλλο 
λαμαρίνασ αλουμινίου πάχουσ 0,6mm. 
Κάκε φφλλο λαμαρίνασ κα είναι κατάλλθλα κυλινδριςμζνο και διαμορφωμζνο ςτα άκρα (ςχθματιςμόσ 
αφλακα με "κορδονιζρα"), κα υπάρχει δε πλιρθσ επικάλυψθ τουλάχιςτον κατά 50 χιλ. κατά γενζτειρα και 
περιφζρεια. 
Θ ςτερζωςθ των τμθμάτων τθσ επικάλυψθσ μεταξφ τουσ κα γίνεται με λαμαρινόβιδεσ κατάλλθλεσ για  
εγκατάςταςθ ςτο φπαικρο και πλαςτικζσ ροδζλεσ. 
Οι υπόγειοι μονωμζνοι ςωλινεσ κα επενδφονται με διπλι ςτρϊςθ υφάςματοσ με ενδιάμεςθ και τελικι 
επίχριςθ με πίςςα ι ιςοδφναμο ςτεγανοποιθτικό υλικό. 

 

9.2 Μονϊςεισ Αεραγωγϊν *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-02-02] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Θ μόνωςθ των αεραγωγϊν κα καταςκευαςτεί από πλάκεσ τφπου FRELEN. 
Το κερμομονωτικό υλικό κα είναι εφκαμπτο, κλειςτισ κυτταρικισ δομισ, μαφρου χρϊματοσ, βαςιςμζνο ςε 
βουλκανιςμζνο ςυνκετικό καουτςοφκ (με πραγματικά πάχθ μεγαλφτερα τϊν ονομαςτικϊν και αυξανόμενα 
ζτςι ϊςτε θ κερμοκραςία ςτθν επιφάνεια τθσ κερμομόνωςθσ να διατθρείται ςτακερι), με τα κάτωκι 
τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Αντιδιαβρωτικι προςταςία: Το υλικό δεν κα ζχει CFC και HCFC, ανταποκρίνεται ςτο DIN 1988 μζροσ 7 
για να αποφευχκοφν οι διαβρϊςεισ ςτουσ ςωλινεσ, αεραγωγοφσ, κλπ. 

 Αςφάλεια: Το υλικό δεν κα ζχει CFC, ζτςι ϊςτε, ςε περίπτωςθ φωτιάσ, δεν δθμιουργοφνται 
διοξίνθ(Dioxin) και φουράνιο(Furans). 

 Συμπεριφορά ςτθν φωτιά: Το υλικό κα είναι δφςκολα αναφλζξιμο 
    (με περιοριςμζνθ ςυμπεριφορά ςτθν διάδοςθ τθσ φλόγασ), B1 κατά DIN 4102.    
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 Εφαρμογι: Το υλικό κα διατθρεί τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά ςτα ακόλουκα πεδία εφαρμογισ: 
Μζγιςτθ κερμοκραςία +1050 C (φφλλα +850 C). Ελάχιςτθ κερμοκραςία –400C. 

 Συντελεςτισ Θερμικισ Αγωγιμότθτασ (λ): λ  0,034 W/(mk) ςε μζςθ κερμοκραςία 00 C. Τα τεςτ κατά DIN 
52612 και  DIN 52613. 

 Συντελεςτισ αντίςταςθσ ςτθν διάχυςθ υδρατμϊν (μ):  μ 7000 κατά DIN EN ISO 12572. 
Ενϊςεισ τθσ κερμομόνωςθσ: Στισ ενϊςεισ κα γίνεται κόλλθςθ με τθν ειδικι κόλλα  του ιδίου οίκου 
καταςκευισ του μονωτικοφ, και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του. Ολεσ οι εφαρμογζσ κα γίνονται ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Τα πάχθ μονϊςεων κα είναι πάχουσ 10 χιλιοςτϊν.  
Οι εφκαμπτοι αγωγοί τφπου spiral (DIN 24145) προςαγωγισ αζρα κα είναι διπλϊν τοιχωμάτων με μόνωςθ 
μεταξφ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα (2,5mm). 
Οι επιφάνειεσ των αεραγωγϊν που κα μονωκοφν πρζπει να ζχουν κακαριςτεί από ςκόνεσ, ςκουριζσ και 
λίπθ. 
Κατά τα λοιπά όπωσ περιγράφεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο. 

10. ΒΑΦΕΣ 

10.1 Γενικά  

Σκοπόσ των βαφϊν είναι είναι θ αντιοξειδικι προςταςία των επιφανειϊν που βάφονται. 
Ρροβλζπονται οι εξισ βαφζσ : 

 

10.2 Βαφι ςωλθνϊςεων  

Ρροβλζπεται θ βαφι όλων των ςωλινων που δεν καλφπτονται με μόνωςθ με μία ςτρϊςθ μινίου, και δφο 
ελαιοχρϊματοσ. 
Στθν περίπτωςθ που καλφπτονται με μόνωςθ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ μινίου, πρίν 
από τθν εφαρμογι τθσ μόνωςθσ. 
Θ αντοχι τθσ βαφισ κα είναι ανάλογθ με τθν κερμοκραςία του υγροφ, που περνά από τουσ ςωλινεσ. 

11. ΣΘΜΑΝΣΘ 

11.1 Γενικά 

Πλα τα βαςικά τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ, δθλαδι αεραγωγοί, ςωλθνϊςεισ, όργανα διακοπισ, 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και πίνακεσ αυτοματιςμϊν, κα ςθμανκοφν όπωσ προδιαγράφεται παρακάτω 
και με τρόπο ϊςτε το ςφμβολο τθσ ςιμανςθσ να είναι εφκολα αναγνϊςιμο από το δάπεδο. 
Οι εργαςίεσ ςιμανςθσ κα εκτελεςκοφν μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και των κάκε 
είδουσ μονϊςεων και χρωματιςμϊν. 

 

11.2 Υλικά 

Τα υλικά με τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςιμανςθ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, 
ανεξίτθλα και κατάλλθλα για κερμοκραςία του ςτοιχείου για το οποίο προορίηονται. 
 

11.3 Εγκατάςταςθ 

Αεραγωγοί 

Πλοι οι αεραγωγοί κα ςθμανκοφν με γράμματα και βζλθ με τρόπο ϊςτε να φαίνεται κακαρά θ λειτουργία 
των αεραγωγϊν και θ φορά κίνθςθσ του αζρα μζςα ςτουσ αγωγοφσ. 
Τα γράμματα κα είναι ελάχιςτου φψουσ 5 εκ. και τα βζλθ ροισ ελαχίςτου μικουσ 15 εκ. και πλάτουσ 5 εκ. 
Θ τφπωςι τουσ ςτουσ αεραγωγοφσ κα εκτελείται με προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία γραφισ (STENCILS) με 
πιςτόλι που κα περιζχει ςκοφρο ελαιόχρωμα. 
Αφανι τμιματα αεραγωγϊν δεν κα ςθμανκοφν. 
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Θ ςιμανςθ των αεραγωγϊν κα επιτελείται ανά 3,5 μ. το πολφ εκτόσ αν θ ιδιομορφία τθσ όδευςθσ 
επιβάλλει πυκνότερθ ςιμανςθ. 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΛ 

Αυτοματιςμοί εγκατάςταςθσ κλιμ/ςμου με τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και 
ρυκμίςεωσ κα είναι παραδοτζοι ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ δίνονται ςτα ςχζδια μελζτθσ και 
όπωσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

13. ΑΝΕΜΛΣΤΘΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΛΚΟΛ (FAN SECTION) 

13.1 Γενικά 

Ο φυγοκεντρικόσ ανεμιςτιρασ ζμμεςθσ μετάδοςθσ κίνθςθσ (μζςω ιμάντων) προβλζπεται πλιρθσ, 
προκαταςκευαςμζνοσ και δοκιμαςμζνοσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του, περιλαμβάνει δε το κζλυφοσ, τθ 
πτερωτι, τον θλεκτροκινθτιρα με το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, ενιαία βάςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ. 

 

13.2 Υλικά 

13.2.1 Κζλυφοσ πτερωτι 

Το κζλυφοσ κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα με τελικι βαφι απο δφο 
ςτρϊςεισ πολυεςτερικοφ χρϊματοσ. 
Το κζλυφοσ εςωτερικά κα φζρει επζνδυςθ κερμικισ και θχιτικισ μονϊςεωσ πάχουσ 25 χιλςτ.καλυμμζνθ με 
φφλλα αλουμινίου ι υαλοχφαςμα. 
Τα ζδρανα κα είναι τριβείσ κφλιςθσ ζνςφαιροι ι  βαρελοειδοφσ τφπου μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 
τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ. 
Οι άξονεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι με μεγάλο ςυντελεςτι αςφάλειασ από ειδικό χάλυβα μεγάλθσ 
περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα. 
Θ πτερωτι κα ζχει προσ τα εμπρόσ κεκλιμζνα πτερφγια (FORWARD-CURVED) διπλοφ πλάτουσ,διπλισ 
αναρροφιςεωσ ςτατικά και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ  για ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ 
λειτουργία,και κα είναι καταςκευαςμζνθ απο γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα. 

 

13.2.2 Θλεκτροκινθτιρασ - ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

Ο θλεκτροκινθτιρασ προβλζπεται τριφαςικόσ προςταςίασ Ι 44, ακόρυβθσ λειτουργίασ, ςτεγανόσ, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ κατά 20% κατ' ελάχιςτο τθσ απαιτοφμενθσ ςτον άξονα του  ανεμιςτιρα 
με ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ. 
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ προβλζπεται μζςω τραπεηοειδϊν ιμάντων και τροχαλίασ μεταβλθτισ διαμζτρου. 

 

13.2.3 Βάςθ 

Το ςυγκρότθμα ανεμιςτιρα-κινθτιρα κα φζρεται πάνω ςε κοινι, μεταλλικι βάςθ ςτιβαρισ καταςκευισ θ 
οποία κα ζχει διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ τάνυςθσ των ιμάντων και αντιδονθτικι διάταξθ ςτιριξθσ του 
θλεκτροκινθτιρα. 
Θ βάςθ κα φζρεται πάνω ςε αντιδονθτικά ςτθρίγματα. 

 

13.3 Εγκατάςταςθ 

Θ ςφνδεςθ του ανεμιςτιρα με τουσ αεραγωγοφσ αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ, προβλζπεται μζςω 
άκαυςτου εφκαμπτου υφάςματοσ. 
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ανεμιςτιρα προβλζπεται ςτεγανι. 
Δίπλα ςτον θλεκτροκινθτιρα και ςε κζςθ προςιτι και  ορατι από τον ανεμιςτιρα, κα εγκαταςτακεί 
διακόπτθσ μζςα ςε χυτοςιδθρι διανομι ι ςτεγανόσ μαχαιρωτόσ αποηεφκτθσ. 
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Κατά τθν εκκίνθςθ του ανεμιςτιρα κα ελεγχκεί θ φορά τθσ περιςτροφισ του ανεμιςτιρα και κα ςθμειωκεί 
με κατάλλθλο βζλοσ, εφ' όςον αυτό δεν προβλζπεται από τον καταςκευαςτι του ανεμιςτιρα. 

 

13.4 Απόδοςθ ανεμιςτιρα 

Οι αποδόςεισ των φυγοκεντρικϊν ανεμιςτιρων κακϊσ επίςθσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, δίνονται ςτον 
πίνακα αποδόςεων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν. 
Σε περίπτωςθ αλλαγισ του δικτφου των αεραγωγϊν κα πρζπει ο ανάδοχοσ να ελζγξει τθν ςτατικι πίεςθ 
του δικτφου. 
Θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ του ανεμιςτιρα πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε για μιά ςθμαντικά μεγάλθ 
μεταβολι τθσ ςτατικισ πίεςθσ, ωσ προσ τθν πίεςθ λειτουργίασ, θ απόδοςι του ςε όγκο αζρα και θ 
απορροφοφμενθ ιςχφσ να υφίςταται ςχετικά μικρι μεταβολι, δθλαδι πρακτικϊσ θ απόδοςθ του 
ανεμιςτιρα και θ απορροφοφμενθ ιςχφ να παραμζνουν ςχεδόν ςτακερζσ για μεταβολι ±20% τθσ 
προβλεπόμενθσ, για κανονικι λειτουργία του ανεμιςτιρα. 
 

13.5 Στάκμθ κορφβου 

Θ ςτάκμθ κορφβου του φυγοκεντρικοφ ανεμιςτιρα κα πρζπει να είναι όςο  το δυνατόν μικρι, ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν τιμι NC-45 (Noise criterion curve). 

14. ΑΞΟΝΛΚΟΣ ΑΝΕΜΛΣΤΘΑΣ  

14.1 Γενικά 

Ο ανεμιςτιρασ προβλζπεται άμεςθσ μετάδοςθσ κίνθςθσ, πλιρωσ προκαταςκευαςμζνοσ και δοκιμαςμζνοσ 
ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του, περιλαμβάνει δε το κζλυφοσ, τθ πτερωτι, τον θλεκτροκινθτιρα ενιαία 
βάςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ. 

 

14.2 Υλικά 

14.2.1 Κζλυφοσ πτερωτι 

Θ βάςθ του κελφφουσ προβλζπονται από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο. 
Θ πτερωτι προβλζπεται από αλουμίνιο με επίπεδα πτερφγια πίςω κεκλιμζνα, ςτατικά και δυναμικά 
ηυγοςτακμιςμζνθ, για ακόρυβθ και απαλλαγμζνθ από κραδαςμοφσ λειτουργία. 
 

14.2.2 Θλεκτροκινθτιρασ - ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

Ο θλεκτροκινθτιρασ προβλζπεται ακόρυβθσ λειτουργίασ, ςτεγανόσ, Ι55 με βάςθ που εδράηεται ςτο 
κζλυφοσ μζςω ειδικϊν αντικραδαςμικϊν δακτυλίων από ελαςτικό και κα είναι άμεςα ςυνεηευγμζνοσ με 
τον ανεμιςτιρα.  

 

15. ΥΚΜΛΣΕΛΣ 

15.1 Γενικά 

Μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και πριν από τον τελικό επίςθμο ζλεγχο και δοκιμζσ, ο 
ανάδοχοσ οφείλει να ρυκμίςει τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, όπωσ προδιαγράφεται παρακάτω, με 
ςκοπό να επιτφχει τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ. 
Πλεσ οι δαπάνεσ τθσ ρφκμιςθσ (προςωπικό, όργανα, υλικά) βαρφνουν τον ανάδοχο εκτόσ αυτϊν που 
αφοροφν θλεκτρικι ενζργεια, καφςιμα και νερό. 
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15.2 Υλικά 

Τα όργανα ρφκμιςθσ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να είναι τα ίδια ι τθσ ίδιασ ακρίβειασ με εκείνα που 
χρθςιμοποιικθκαν για τισ δοκιμζσ. 
Θ τελευταία ρφκμιςθ των οργάνων πρζπει να ζχει γίνει από υπεφκυνο εργαςτιριο μζςα ςτο προθγοφμενο 
εξάμθνο  από τθν θμερομθνία των δοκιμϊν. 

 

15.3 Εγκατάςταςθ 

15.3.1 φκμιςθ τθσ διανομισ του αζρα 

Ρριν από κάκε ρφκμιςθ τθσ ροισ του αζρα πρζπει να ελεγχκεί θ κανονικι λειτουργία των κλιματιςτικϊν 
ςυςκευϊν, δθλαδι, θ ορκι φορά περιςτροφισ των ανεμιςτιρων, θ κανονικι τάνυςθ των τραπεηοειδϊν 
ιμάντων, οι προβλεπόμενεσ παροχζσ νωποφ αζρα, οι κζςεισ ρφκμιςθσ των κερμοςτατϊν και λοιπϊν 
οργάνων αυτοματιςμοφ, θ απορροφοφμενθ ζνταςθ των θλεκτροκινθτιρων των ανεμιςτιρων και θ 
ςτεγανότθτα του αζρα και κανονικι λειτουργία των ςυςκευϊν (οπτικά και ακουςτικά). 
Μετά τουσ παραπάνω ελζγχουσ κα μετρθκοφν οι ποςότθτεσ του αζρα από τουσ κφριουσ αεραγωγοφσ και 
τουσ κλάδουσ τουσ, με τθν βοικεια ςωλινα PIΤOT και μανομζτρων ευαιςκθςίασ που ανταποκρίνονται ςτισ 
μετροφμενεσ ταχφτθτεσ του αζρα. 
Οι οπζσ που κα ανοιχκοφν ςτουσ αεραγωγοφσ για τισ μετριςεισ, κα ςφραγιςκοφν μετά με μεγάλθ 
επιμζλεια με κατάλλθλα βφςματα. 
Με τισ παραπάνω μετριςεισ κα κακοριςτεί και κα ςθμειωκει επακριβϊσ θ κεςθ ρυκμιςθσ των 
ρυκμιςτικων διαφραγμάτων και κα διαπιςτωκεί θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ ςυμπλθρωματικϊν ρυκμιςτικϊν 
διαφραγμάτων ςε άλλεσ κζςεισ του δικτφου αεραγωγϊν. 
Επίςθσ με τισ ίδιεσ μετριςεισ κα εντοπιςκοφν οι πικανζσ κζςεισ διαρροϊν του αζρα λόγω τθσ μθ επαρκοφσ 
αεροςτεγανότθτασ του δικτφου. 
Θ ρφκμιςθ των ςτομίων του αζρα (παροχισ και επιςτροφισ) κα επιτελεςκεί ωσ εξισ: 
Αρχίηοντασ από το τελευταίο ςτόμιο κα ρυκμίηονται διαδοχικά οι ποςότθτεσ του αζρα μζχρι το πρϊτο 
ςτόμιο. 
 
Θ ρφκμιςθ αυτι κα επαναλθφκεί με αντίςτροφθ φορά ζωσ ότου επιτευχκοφν οι παροχζσ του αζρα που 
προβλζπονται από τθν μελζτθ. 
Τα ςτόμια του αζρα κα αρικμθκοφν και κα ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο ρυκμίςεων. 
Οι παροχζσ του αζρα κα μετροφνται με τθν βοικεια οργάνων μζτρθςθσ ταχφτθτασ αζρα (ανεμομζτρων 
κλπ.) και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι των ςτομίων. 
φκμιςθ τθσ ποςότθτασ του αζρα με τθν βοικεια του ρυκμιςτικοφ διαφράγματοσ του ςτομίου κα είναι 
αποδεκτι μόνο εφ' όςον πρόκειται για λεπτι (τελικι) ρφκμιςθ και εφ' όςον δεν προκφπτει απαράδεκτθ 
ςτάκμθ κορφβου ι ανεπικφμθτα ρεφματα αζρα. 

16. ΕΛΕΓΧΟΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

16.1 Γενικά 

Μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ και ρφκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ ι αυτοτελοφσ τμιματοσ τθσ, εφ' όςον αυτό 
ικελε εγκρικεί από τθν επίβλεψθ και πριν από τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν οι οποίεσ μπορεί να καταςτιςουν 
αφανι τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ παρακάτω δοκιμζσ 
και ελζγχουσ και με τουσ πιο κάτω όρουσ. 
Πλεσ οι δαπάνεσ των δοκιμϊν και των ελζγχων  (προςωπικό, όργανα, υλικά) βαρφνουν τον ανάδοχο εκτόσ 
αυτϊν που αφοροφν θλεκτρικι ενζργεια, καφςιμα και νερό. 
 

16.2 Υλικά 

Τα όργανα των δοκιμϊν και των ελζγχων πρζπει να είναι τα ίδια ι τθσ ίδιασ ακρίβειασ με εκείνα που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθ ρφκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 
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Θ τελευταία ρφκμιςθ των οργάνων πρζπει να ζχει γίνει από υπεφκυνο εργαςτιριο μζςα ςτο προθγοφμενο 
εξάμθνο από τθν θμερομθνία των δοκιμϊν. 

 

16.3 Εγκατάςταςθ 

16.3.1 Ελεγχοσ κορφβου τθσ εγκατάςταςθσ 

Ρροςδιορίηεται θ ςτάκμθ θχθτικισ πίεςθσ τθσ εγκατάςταςθσ με ειδικό θχόμετρο τοποκετθμζνο ςτο κζντρο 
κάκε αίκουςασ και ςε ϊρα κατάλλθλθ που ςυμφωνείται με τον επιβλζποντα μθχανικό. 
 
Το θχόμετρο πρζπει να μετρά τθ ςτάκμθ τθσ θχθτικισ πίεςθσ ςε DECIBELS,με βάςθ τθν πίεςθ 0.0002 
MICROBAT για τισ οκτϊ οκτάδεσ τθσ κλίμακασ,ι τουλάχιςτον για τθν 5θ  και 6θ. 
 
Ο  ζλεγχοσ του κορφβου τθσ εγκατάςταςθσ γίνεται ϊσ εξισ: 
 
α. Ρριν από τθν κζςθ των μθχανθμάτων, θ εγκατάςταςθ κα λειτουργιςει για προςδιοριςμό τθσ 
ςτάκμθσ κόρυβου (θχθτικισ πίεςθσ) με θχόμετρο που προκαλείται από εξωτερικά αίτια. 
β. Συγκρίνεται θ προςδιοριςκείςα ςτάκμθ με τισ τιμζσ που αντιςτοιχοφν διεκνϊσ ςε NC-40 (NOISE 
CRITERIA). 
γ.  Επιλζγεται θ ςτάκμθ ςφγκριςθσ ι μεγαλφτερθ από τισ δφο προθγοφμενεσ. 
δ.  Τίκεται θ εγκατάςταςθ ςε λειτουργία και προςδιορίηεται πάλι θ νζα ςτάκμθ κορφβου τθν ίδια ϊρα 
και ςτθν ίδια κζςθ. 
ε.  Εάν θ προςδιοριςκείςα ςτάκμθ είναι ίςθ ι μικρότερθ τθσ ςτάκμθσ ςφγκριςθσ, θ εγκατάςταςθ 
κεωρείται ικανοποιθτικι. Αν θ προςδιοριςκείςα ςτάκμθ είναι μεγαλφτερθ τθσ ςτάκμθσ ςφγκριςθσ, τότε ο 
ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να κάνει τισ απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ. 

 

16.3.2 Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Πλοσ ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα ςθμανκεί με γράμματα και αρικμοφσ που κα δίνουν τον κωδικό 
αρικμό του μθχανιματοσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
Ρροκειμζνου για μθχανιματα που βρίςκονται μζςα ςε μθχανοςτάςια και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ του 
κτιρίου, θ ςιμανςθ κα εκτελεςκεί με ςφμβολα φψουσ 5 εκ. το λιγότερο τυπωμζνα πάνω ςτο μθχάνθμα με 
προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία γραφισ (STENCIL) και με τθν βοικεια πιςτολιοφ με ςκοφρο ελαιόχρωμα. 
Ρροκειμζνου για μθχανιματα που βρίςκονται μζςα ςτουσ κφριουσ χϊρουσ του κτιρίου, θ ςιμανςθ κα 
εκτελεςκεί με λευκά ςφμβολα φψουσ 15 χιλ. το λιγότερο, που κα χαράςςονται ςε μικρι πλάκα από ςκοφρο 
φαινολικό υλικό. Θ πλάκα αυτι κα ςυγκολλάται ι κα κοχλιϊνεται ςτθ κζςθ των οργάνων χειριςμοφ ι 
ελζγχου του μθχανιματοσ. Κατά τον τρόπο αυτό κα ςθμανκοφν και όλοι οι πίνακεσ ελζγχου και 
αυτοματιςμϊν όπου και αν βρίςκονται. 

 

17. ΜΕΤΘΣΕΛΣ 

17.1 Μετριςεισ των Εγκαταςτάςεων 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των δοκιμϊν και ρυκμίςεων τθσ εγκατάςταςθσ κα εκτελεςκοφν οι πιό κάτω 
μετριςεισ με τθ παρουςία τθσ επίβλεψθσ, ςυντάςςοντασ και ςχετικά πρωτόκολλα. 
 
α. Κεντρικά ψυκτικά ςυγκροτιματα 
 Θερμοκραςία ειςερχόμενου νεροφ ςτον ψφκτθ 
 Θερμοκραςία εξερχόμενου νεροφ από τον ψφκτθ 
 Καταναλιςκόμενθ ιςχφσ ςε KW 
 Ρτϊςθ πίεςθσ ςτο ψφκτθ 
 Ρτϊςθ πίεςθσ ςτο ςυμπυκνωτι 
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β. Αντλίεσ κερμότθτοσ αζρα-αζρα  
 
 Συνολικι παροχι αζρα CFM (M3/H) 
 Ραροχι νωποφ αζρα CFM (M3/H) 
 Θερμοκραςίεσ (DB,WB) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα του ςτοιχείου ςε λειτουργία ψφξεωσ 
 Θερμοκραςίεσ (DB,WB) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα του ςτοιχείου ςε λειτουργία κζρμανςθσ 
 Θερμοκραςίεσ (DΒ,WΒ) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα ςε ςτοιχείο ςυμπυκνωτοφ. 
 Στροφζσ ανεμιςτιρα 
 Απορροφϊμενθ ιςχφσ κινθτιρα ςε KW 
 Στατικι πίεςθ 
 
γ.  Συςκευζσ FAN – COILS 
 
 Συνολικι παροχι αζρα (CFM). 
 Συνκικεσ ειςερχόμενου αζρα κερμοκραςίεσ D.B και W.B 
 Συνκικεσ εξερχόμενου αζρα κερμοκραςίεσ D.B και W.B 
 Συνκικεσ δωματίου αζρα κερμοκραςίεσ D.B και W.B 
 
δ.  Κεντρικζσ κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ 
 
 Συνολικι παροχι αζρα (CFM) 
 Ραροχι νωποφ αζρα (CFM) 
 Θερμοκραςία ειςερχομζνου - εξερχομζνου νεροφ ςε ςτοιχείο ψφξεωσ 
 Θερμοκραςίεσ ειςερχομζνου - εξερχομζνου νεροφ ςε ςτοιχείο κζρμανςθσ 
 Θερμοκραςίεσ ειςερχομζνου - εξερχομζνου νεροφ ςε ςτοιχείο 
 Θερμοκραςίεσ (DB,WB) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα ςε ςτοιχείο ψφξεωσ 
 Θερμοκραςίεσ (DB,WB) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα ςε ςτοιχείο κζρμανςθσ 
 Θερμοκραςίεσ (ΔΒ,WΒ) ειςερχομζνου-εξερχομζνου αζρα ςε ςτοιχείο 
 Στροφζσ ανεμιςτιρα 
 Απορροφϊμενθ ιςχφσ κινθτιρα ςε KW 
 Στατικι πίεςθ 
 
ε.  Ανεμιςτιρεσ 
 
 Ραροχι αζρα ςε CFM 
 Στροφζσ ανεμιςτιρα 
 Απορροφοφμενθ ιςχφσ κινθτιρα ςε KW 
 Στατικι πίεςθ 
 Ταχφτθτα εξόδου 
 
η.  Στόμια 
 
 Ραροχι αζρα 
 Ταχφτθτα εξόδου 
 
θ.  Αντλίεσ 
 
 Μανόμετρο 
 Απορροφϊμενθ ιςχφσ ςε KW 
 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία υφίςταται ζνδειξθ ότι θ παροχι νεροφ δεν είναι ικανοποιθτικι τότε κα 
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προςαρμοςκεί ειδικόσ μετρθτισ με τον οποίο κα μετρθκεί θ παροχι τθσ αντλίασ. 
 Στροφζσ 

 

18. ΔΟΚΛΜΕΣ 

18.1 Γενικά 

Οι δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν παρουςία τθσ επίβλεψθσ και Διπλ. Μθχανολόγου-Θλεκτρολόγου κακϊσ και 
εκπροςϊπου του αναδόχου. 
Αν κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν δεν διαπιςτωκεί καμμιά ανωμαλία κα ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο 
που υπογράφεται από τον επιβλζποντα και τον ανάδοχο και το οποίο κα αποτελζςει ςτοιχείο για τθν 
προςωρινι παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεομζνοσ με το τζλοσ των δοκιμϊν να χορθγιςει ςτθν επίβλεψθ τρείσ πλιρθσ ςειρζσ 
οδθγειϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ ςτιν Ελλινικι γλϊςςα και μια ςειρα 
εικονογραφθμζνων φυλλαδίων των διαφόρων μθχανθμάτων και οργάνων με οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και 
ςυντιρθςθσ τουσ. 
Μια από τισ ςειρζσ οδθγιϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ κα τοποκετθκεί ςτο μθχανοςτάςιο 
μζςα ςε ειδικι κικθ που προβλζπεται για ςχζδια. 
Οι επί μζρουσ δοκιμζσ των ςτοιχείων του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των δικτφων ςωλθνϊςεων και 
αεραγωγϊν, αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα των προδιαγραφϊν. 
Θ εγκατάςταςθ δεν κα παραλθφκεί εάν δεν ςυντελεςκοφν παρουςία τθσ επίβλεψθσ οι κατωτζρω 
αναγραφόμενεσ δοκιμζσ, ςυνταχκοφν δε τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα δοκιμϊν. 
Πλεσ οι ςυςκευζσ, υλικά, όργανα και εργατικά απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν, κα παραςχεκοφν 
από τον ανάδοχο. 
Για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν δαπάνεσ ςε καφςιμα, θλεκτρικι ενζργεια και νερό βαρφνουν τον εργοδότθ. 
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν αποδειχκεί ότι μθχάνθμα ι ςυςκευι τθσ εγκατάςταςθσ δεν πλθρεί τισ 
παροφςεσ προδιαγραφζσ και/ι των ςχεδίων τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ να 
επιςκευάςει ι αντικαταςτιςει το μθχάνθμα. 

 

18.2 Δοκιμι Στεγανότθτασ Αεραγωγϊν 

Για τον ζλεγχο του αεροςτεγοφσ του δικτφου αεραγωγϊν προςαγωγισ κα εκτελεςκεί θ ακόλουκθ δοκιμι: 
Θα κλειςκοφν όλα τα διαφράγματα των ςτομίων προςαγωγισ, τα δε ςτόμια κα φραχκοφν εξωτερικϊσ με 
επιμελι επικόλλθςθ φφλλου χαρτιοφ λεπτοφ και ανκεκτικοφ. 
Στθ ςυνζχεια κα τεκεί ςε λειτουργία ο ανεμιςτιρασ  τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ. 
Θ εγκατάςταςθ κα αφεκεί να λειτουργιςει με αυτζσ τισ ςυνκικεσ. 
Διαρροζσ των αεραγωγϊν προςαγωγισ κα ανιχνευκοφν από τθν εμφάνιςθ ρεφματοσ αζροσ ςτθν είςοδο 
τθσ μονάδασ. 
Το ρεφμα αυτό μετροφμενο με κατάλλθλο όργανο, ανεμόμετρο, δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 5% τθσ 
ονομαςτικισ παροχισ τθσ ςυςκευισ. 
 

18.3 Δοκιμι Διανομισ Αζρα 

Μετά τθν ρφκμιςθ τθσ διανομισ του αζρα με επίδραςθ ςτα διαφράγματα κα εκτελεςκεί ζλεγχοσ τθσ 
παροχισ του αζρα ςε κάκε ςτόμιο. 
Οι μετροφμενεσ παροχζσ δεν πρζπει να αποκλίνουν περιςςότερο από ±5% από τισ κακοριηόμενεσ πάνω ςτα 
ςχζδια. 
 

18.4 Δοκιμζσ Δικτφων Σωλθνϊςεων 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των δικτφων ςωλθνϊςεων και προ τθσ τοποκζτθςθσ (ςφνδεςθσ) των 
κλιματιςτικϊν μονάδων, τίκεται το δίκτυο από υδραυλικι υπερπίεςθ 50% τθσ πιζςεωσ κανονικισ 
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λειτουργίασ μετροφμενο για ζξι (6) ςυνεχείσ ϊρεσ. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και τθν τοποκζτθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων, κλπ. 
δοκιμάηεται πάλι θ ςτεγανότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 
Για αυτό πλθροφται αυτι με άηωτο, φράςςονται τα τυχόν ελεφκερα άκρα των ςωλθνϊςεων, γίνεται 
πλιρθσ εξαεριςμόσ και με αντλία αςκείται πίεςθ τρειϊν (3) ατμοςφαιρϊν μετροφμενθ για ζξι (6) ςυνεχείσ 
ϊρεσ. 
Σε περίπτωςθ κάποιασ διαρροισ κατά τισ πιό πάνω δοκιμζσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει τθν 
ανωμαλία που παρουςιάςτθκε ι να αντικαταςτιςει κάκε ελαττωματικό εξάρτθμα και θ δοκιμι 
επαναλαμβάνεται μζχρι να διαπιςτωκεί πλιρθσ ςτεγανότθτα. 
Ακόλουκα τίκεται ςε λειτουργία θ εγκατάςταςθ ψφξθσ, ελζγχοντασ πάλι τθ ςτεγανότθτα, κακϊσ και τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ ςτεγανότθτασ των μονϊςεων (αποφυγι εφιδρϊςεων). 
Τζλοσ τίκονται διαδοχικά ςε λειτουργία οι εγκαταςτάςεισ παραγωγισ κερμότθτασ και ψφχουσ, ελζγχεται θ 
ομοιογενισ ςυμπεριφορά των κλιματιςτικϊν μονάδων και τζλοσ ελζγχεται ςε κανονικι λειτουργία θ 
απόδοςθ όλων των ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ. 
Οι πιο πάνω δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν ςτθν αντίςτοιχθ εποχι του χρόνου καλοκαίρι-χειμϊνασ και με 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ κατά το δυνατόν να προςεγγίηουν τισ λθφκείςεσ για τον υπολογιςμό των 
εγκαταςτάςεων. 
 

18.5 Δοκιμζσ Συςτθμάτων Αυτοματιςμϊν 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ κα εκτελεςκοφν δοκιμζσ για τον ζλεγχο τθσ 
λειτουργίασ των οργάνων αυτοματιςμοφ και ρφκμιςθσ αυτϊν ϊςτε να επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ 
ςυνκικεσ μζςα ςτουσ χϊρουσ. 
Θα υποβλθκοφν δε πλιρθ διαγράμματα που να δείχνουν τα ςθμεία λειτουργίασ ςτα οποία ζγινε θ ρφκμιςθ 
κάκε οργάνου. 

 
18.6 Δοκιμι πιζςεων ςυςτιματοσ VRV 

Θ δοκιμι πιζςεων κα πρζπει να γίνει με άηωτο ςτα 3,8Μρα. Σε περίπτωςθ όπου θ πίεςθ παραμζνει 
ςτακερι για 24 ϊρεσ, το ςφςτθμα είναι δοκιμαςμζνο ότι δεν κα παρουςιαςτεί πρόβλθμα. 
Αν παρουςιαςτεί μείωςθ τθσ πίεςθσ, τότε κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του ςθμείου διαφυγισ. 
Θ δοκιμι κα πρζπει να γίνει με τισ βαλβίδεσ service κλειςτζσ. Βεβαιωκείτε ότι ζχει γίνει δοκιμι πιζςεων 
ςτθ γραμμι υγροφ, ςτθ γραμμι αερίου και ςτθ κοινι γραμμι υψθλισ/χαμθλισ πίεςθσ.  
Για τθ μζκοδο δοκιμϊν, παρακαλοφμε αναφερκείτε ςτο παρακάτω διάγραμμα.  
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Σθμείωςθ :  
 

Σε περίπτωςθ όπου θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι διαφορετικι τθν ϊρα που γίνεται ο ζλεγχοσ, κα 
πρζπει να γίνεται θ ακόλουκθ διόρκωςθ : Μα για κάκε διαφορά κερμοκραςίασ 10C. 
 
 
 

Δ. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 
 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτοφ του μζρουσ τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των 
ςυςκευϊν και μθχανθμάτων των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου κακϊσ και των υλικϊν των 
διαφόρων δικτφων. 
 

1.2 Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν 
και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται παρακάτω και ςτισ επί μζρουσ προδιαγραφζσ των 
υλικϊν. 

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

 ΡΕΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΩΝ  Ρ.Δ. 609, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3481/06 και τα 
Ρ.Δ.48/88 και 368/94. 

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 Β ζκδοςθ 

 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 ζκδοςθ ΔΡ1(20701-1/2010) 

 Κανονιςμοί Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων:  
- Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικ. 
Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ «Αντικατάςταςθ του ιςχφοντοσ 
Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (ΚΕΘΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)  
- Υ.Α. ΦΑϋ50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θζματα Αςφάλειασ των Εςωτερικϊν 
Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Ε.Θ.Ε.). Κακιζρωςθ υποχρζωςθσ εγκατάςταςθσ διατάξεων διαφορικοφ 
ρεφματοσ και καταςκευισ κεμελιακισ γείωςθσ  
- Υ.Α.Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β`/5.3.2004) Αντικατάςταςθ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ 
Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Θ.Ε) με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΘD 384 και άλλεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ  
- Υ.Α. 6242/185/1973 (ΦΕΚ 1525/Β`/31.12.1973) Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ του 
Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων του ζτουσ 1955  
- Υ.Α. 83752/4165/1971 (ΦΕΚ 687/Β`/24.8.1971) Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των 
άρκρων 136, 149 και 153 των Κανονιςμϊν Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων του ζτουσ 1955  
- Υ.Α.18304/672/1966 (ΦΕΚ 293/Β`/11.5.1966) Ρερί εγκρίςεωσ τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ 
των Κανονιςμϊν Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων του ζτουσ 1955  
- Υ.Α.80225/1955 (ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955) Ρερί εγκρίςεωσ κανονιςμϊν καταςκευισ εςωτερικϊν 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 Νζοσ Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Τθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων Οικοδομϊν Ο.Τ.Ε. (ΕΤΔΟ), ΦΕΚ 767–(Β) τθσ 
31.12.92. 

 Ρρότυπο τθσ ANSI/EIA/TIA 568 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 
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Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 
κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 
κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. Σχετικά με το καταςκευαςτικό μζροσ ιςχφει θ Τ.Σ.Υ. 
Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 
Πλα τα υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ΕΤΕΡ και κα φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 
 

1.3 Ροιότθτα υλικϊν 

Πλα τα μθχανιματα, υλικά, θ ςυςκευζσ, που προμθκεφονται από τον Ανάδοxο για το ζργο κα είναι 
καινοφργια, εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα 
ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ “CE”. 
Επίςθσ κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
Ππου ςτα ςχζδια και ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ αναφζρονται ενδεικτικοί τφποι μθχανθμάτων, 
υλικϊν θ ςυςκευϊν, οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι οι ελάχιςτεσ αποδεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου μπορεί 
να εγκαταςτιςει μθχάνθμα, υλικό θ ςυςκευι τθσ επιλογισ του, αλλά οι προδιαγραφζσ του κα είναι 
ιςοδφναμεσ θ ανϊτερεσ αυτων του ενδεικτικοφ τφπου. 
 

1.4 Διαδικαςία προςκομίςεωσ - Εγκρίςεωσ υλικϊν 

Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και του επιβλζποντα μθχανικοφ που 
ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ οιονδιποτε υλικοφ που θ ποιότθτα ι τα ειδικά του χαρακτθριςτικά 
κρίνονται όχι ικανοποιθτικά για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία και ςτον επιβλζποντα 
Μθχανικό εικονογραφθμμζνα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράματα λειτουργίασ και απόδοςθσ, 
διαςταςιολόγια και λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ των 
διαφόρων εγκαταςτάςεων, πρίν απο τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ ι 
ςυςκευισ. 

1.5 Ρροδιαγραφζσ υλικϊν 

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτφων και τα τεχνικά ςτοιχεία των 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου. 
 

1.6 Γενικι παρατιρθςθ 

Κατά τθν διζλευςθ καναλιϊν καλωδίων απο διαφράγματα πυροςτεγι κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικοί 
πυροφραγμοί απο πυράντοχα υλικά που κα περιβάλλουν τα κανάλια καλωδίων. Οι πυροφραγμοί κα 
πρζπει να μποροφν να αφαιρεκοφν εφκολα ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ γριγορθ προςκικθ ι αφαίρεςθ 
καλωδίων. 
 

1.7. Λςχφουςεσ ΕΤΕΡ: 
 

Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων    ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01 
Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων       ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02 
Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων     ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03 
Ρλαςτικά κανάλια καλωδίων     ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06 
Αγωγοί- καλϊδια διανομισ ενζργειασ    ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 
Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων  ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01 
Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων   ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-02 
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1.8. Αντιςτοιχία καλωδίων 
 

Ραλαιά ονομαςία Νζα ονομαςία 
 
NYA 

 
H07V 

NYM , A05VV H05VV 
NYY Ε1VV 

 

2. ΣΩΛΘΝΕΣ - ΚΟΥΤΛΑ ΔΛΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ - ΑΓΩΓΟΛ - ΚΑΛΩΔΛΑ 

2.1 Τφποι Σωλινων 

2.1.1 Χαλυβδοςωλινεσ (ευκείσ) [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01] 

Οι χαλυβδοςωλινεσ κα είναι με ραφι, και κα αποτελοφνται από χαλφβδινο ςωλινα πάχουσ τουλάχιςτον 
1χιλ. που ςτο εςωτερικό του κα ζχει μονωτικι επζνδυςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 146 παρ. 4 του 
κανονιςμοφ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοςωλινεσ κα βιδϊνουν 
μεταξφ τουσ και με τα εξαρτιματά τουσ (μοφφεσ, καμπφλεσ διακλαδωτιρεσ ταφ, ςυςτολζσ, κουτιά 
διακλάδωςθσ κλπ.) ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτουσ αγωγοφσ που περιζχουν. 
 

2.1.2 Εφκαμπτοι χαλυβδοςωλινεσ (ςπιράλ) [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01] 

Οι εφκαμπτοι χαλυβδοςωλινεσ κα αποτελοφνται από ζνα διπλό μεταλλικό οπλιςμό από λεπτό ζλαςμα που 
κα περιβάλλει τθν μονωτικι επζνδυςθ. 
 

2.1.3 Σκλθροί μονωτικοί ςωλινεσ (ευκείσ) [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02] 

Οι ςκλθροί μονωτικοί ςωλινεσ κα είναι από πλαςτικό ςφμφωνα με το άρκρο 146 του κανονιςμοφ 
εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 
 

2.1.4 Εφκαμπτοι μονωτικοί ςωλινεσ (ςπιράλ) [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02] 

Οι εφκαμπτοι μονωτικοί ςωλινεσ κα είναι επίςθσ από ςκλθρό πλαςτικό όπωσ και οι παραπάνω. 
 

2.1.5 Γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-05-00] 

Οι γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ δεν κα ζχουν μονωτικι επζνδυςθ για αυτό και κα χρθςιμοποιθκοφν 
αποκλειςτικά και μόνο για τθν προςταςία των καλωδίων τφπου NYM ι ΝΥΥ. 
Το πάχοσ των τοιχωμάτων των γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 
εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (ΦΕΚ 270/Α/36, Ρίνακασ ΙΙ). 
 

2.2 Κουτιά Διακλαδϊςεωσ 

Τα κουτιά διακλαδϊςεωσ κα είναι κυκλικά ι ορκογωνικά ι τετράγωνα και κατάλλθλα για τον τφπο του 
ςωλινα ι καλωδίου που προορίηονται. 
Θ ελάχιςτθ διάςταςθ των κουτιϊν διακλαδϊςεωσ κακορίηεται ανεξάρτθτα του ςχιματόσ τουσ ςε 70 χιλ. 
 

2.3 Αγωγοί - Καλϊδια Λςχυρϊν ευμάτων [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01] 

2.3.1 Αγωγοί τφπου H07V  (παλαιόσ τφποσ ΝΥΑ) 

Οι αγωγοί τφπου H07V κα ζχουν κερμοπλαςτικι μόνωςθ και κα είναι απόλυτα ςφμφωνοι με τον Ρίνακα ΙΙΙ, 
άρκρο 135 κατθγορία Ια των Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ VDE0250, 0283 και 
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DIN 47102. 
 

2.3.2 Καλϊδια τφπου H05VV (παλαιόσ τφποσ ΝΥΜ) 

Τα καλϊδια τφπου H05VV κα ζχουν κερμοπλαςτικι επζνδυςθ και κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τον 
Ρίνακα ΙΙΙ άρκρο 135 κατθγορία 3α των Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ VDE 
0250, 0233 και  DΙΝ 47705. 
 

2.3.3 Καλϊδια τφπου Ε1VV (παλαιόσ τφποσ ΝΥΥ) 

Τα καλϊδια τφπου Ε1VV κα ζχουν μανδφα και επζνδυςθ από κερμοπλαςτικό ςφμφωνα με τουσ 
Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ VDE 0271. 
 

2.3.4 Γενικζσ παρατθριςεισ για τουσ αγωγοφσ 

 
Πλοι οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι, και μονόκλωνοι,για διατομζσ μζχρι 6 mm² και πάνω κα είναι 
πολφκλωνοι. 
 

3. ΔΛΑΚΟΡΤΕΣ - ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

3.1 Διακόπτεσ Κυκλωμάτων Φωτιςμοφ 

Γενικά προβλζπονται 2 βαςικοί τφποι διακοπτϊν: οι ςυνθκιςμζνοι και οι ςτεγανοί. 
Το είδοσ των διακοπτϊν (απλόσ, κομμιτατζρ, αλλζ-ρετοφρ, πιζςεωσ κλπ.) φαίνεται ςτα ςχζδια. 
Πλοι οι διακόπτεσ κα είναι πορςελάνθσ 10Α-250V με πλικτρο και κα ζχουν καταςκευαςτεί από το ίδιο 
εργοςτάςιο. Το χρϊμα των διακοπτϊν κα πρζπει να εγκρικεί από τον επιβλζποντα μθχανικό. 
Οι ςτεγανοί διακόπτεσ κα πρζπει εκτόσ από τθν ςτεγανότθτα να ζχουν και αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι, και 
να είναι κατάλλθλοι τόςο για χωνευτι όςο και για ορατι εγκατάςταςθ. 
Οι διακόπτεσ κα είναι τφπου LEGRAND ι ιςοδφναμοι. 
 

3.2 Διακόπτεσ Τθλεχειριςμϊν 

Οι διακόπτεσ τθλεχειριςμοφ κα αποτελοφνται από κομβία πιζςεωσ (ΜΡΟΥΤΟΝ) μιασ επαφισ. Θ εξωτερικι 
μορφι, το ςχιμα των διακοπτϊν αυτϊν κα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα. 
 

3.3 ευματοδότεσ Μονοφαςικοί (Γενικισ Χριςεωσ) 

Οι ρευματοδότεσ γενικισ χριςεωσ κα είναι 16Α-250V απλοί ι ςτεγανοί με πλευρικζσ επαφζσ γειϊςεωσ 
τφπου SCHUKO. Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι εφοδιαςμζνα με κάλυμμα. Γενικά οι ρευματοδότεσ κα 
είναι κατάλλθλοι είτε για επίτοιχθ τοποκζτθςθ είτε για τοποκζτθςθ ςε επίτοιχο κανάλι είτε για τοποκζτθςθ 
ςε ενδοδαπζδια κουτιά. Θα ζχουν δε εμφανι ςιμανςθ ανάλογα με το αν εξυπθρετοφν κανονικά, ανάγκθσ 
ι  αδιάλλειπτα φορτία.  
 

3.4 ευματοδότεσ Μονοφαςικοί Τφπου Στεγανοί 

Οι ρευματοδότεσ κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό με επαφζσ ςφμφωνα με τθν διεκνι τυποποίθςθ CEE17 και 
IEC 309Α, 16Α ςφμφωνα με τα ςχζδια κάκε ρευματοδότθσ του τφπου αυτοφ κα ςυνοδεφεται και από τον 
αντίςτοιχο ρευματολιπτθ. 
 

3.5 Ειδικοί Τριφαςικοί ευματοδότεσ 

Οι ειδικοί τριφαςικοί ρευματοδότεσ κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό και κα είναι απόλυτα ςφμφωνοι με τισ 
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προδιαγραφζσ VDE 0623, DIN 49462, 49463, CEE 17, και IEC 309A, ςτεγανοί (WATERTIGHT). 
Το μζγεκοσ και θ κζςθ των επαφϊν τουσ κα είναι απόλυτα ςφμφωνο με τισ νζεσ ευρωπαϊκζσ 
προτυποποιιςεισ που αναφζρονται πιο πάνω. 
Κάκε ρευματοδότθσ του τφπου αυτοφ κα ςυνοδεφεται και από τον αντίςτοιχο ρευματολιπτθ. 

4. EΡΛΤΟΛΧΟ ΡΛΑΣΤΛΚΟ ΚΑΝΑΛΛ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

 

Επίτοιχο κανάλι απο PVC διαφόρων χρωμάτων και διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια. Το κανάλι κα 
περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ και ορκι τοποκζτθςθ του όπωσ: 
 
 Διαχωριςτικό απο PVC/γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα για τον διαχωριςμό ιςχυρϊν απο αςκενι ρεφματα. 
 Σζτ ςυνδζςμων για τθν ζνωςθ των καναλιϊν. 
 Κάλυμμα χρϊματοσ ομοίου με το κανάλι.  
 Αρμοκάλυπτρα για τισ ενϊςεισ των καναλιϊν και του καλλφματοσ. 
 Ελάςματα για τθν ςτιριξθ του καλφμματοσ που επιτρζπουν τθν εφκολθ αφαίρεςθ του. 
 
Το κανάλι κα φζρει ςτα άκρα του υποδοχι γείωςθσ. 
 
Ειδικά τεμάχια 
 
Το ςφςτθμα των επίτοιχων καναλιϊν κα υποςτθρίηεται απο ειδικά τεμάχια όπωσ τα παρακάτω: 
 Γωνίεσ (εςωτερικζσ,εξωτερικζσ 90° και 45°). 
 Ταχ 
 Τεμάχια τζλουσ. 
 

Θλεκτρικζσ Λιψεισ 

Οι θλεκτρικζσ λιψεισ κα πρζπει να ζχουν μζγεκοσ κατάλλθλο ϊςτε να μποροφν να τοποκετιςουν εντόσ 
του επίτοιχου καναλιοφ. 
Θ ςτιριξθ τθσ λιψθσ πάνω ςτο κανάλι γίνεται με τθν βοικεια ειδικοφ κουτιοφ απο P.V.C. 
Ενδεικτικόσ τφποσ: LEGRAND 

5. ΥΛΛΚΑ ΣΤΘΛΞΘΣ ΚΑΛΩΔΛΩΝ 

5.1 Στθρίγματα καλωδίων [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03]  

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Τα ςτθρίγματα καλωδίων κα είναι διμερι, ιςχυρισ καταςκευισ από ςυνκετικι ρθτίνθ ι από ανκεκτικό 
πλαςτικό, κατάλλθλα για ςτερζωςθ ςε ςιδθροτροχιζσ (ράγεσ) ι και απ’ ευκείασ ςτον τοίχο (μόνο για 
καλϊδια μικρισ διαμζτρου). 
Οι κοχλίεσ ςυςφίξεωσ των δφο τμθμάτων των ςτθριγμάτων και οι κοχλίεσ ςτερεϊςεωσ, κα είναι 
επινικελωμζνοι ι επικαδμιωμζνοι ι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

5.2 Σιδθροτροχιζσ (ράγεσ) [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 
Οι ςιδθροτροχιζσ ςτθρίξεωσ κα ζχουν διατομι πάχουσ τουλάχιςτον 2 χιλ. και κα είναι ιςχυρά 
γαλβανιςμζνεσ ςε κερμό λουτρό μετά τθν κοπι τουσ ι οποιαδιποτε άλλθ απαιτοφμενθ κατεργαςίασ τουσ. 
Θ ςτιριξθ των ςιδθροτροχιϊν ςτα δομικά ςτοιχεία του ζργου κα γίνει με ανοξείδωτουσ ι επινικελωμζνουσ 
κοχλίεσ εκτονϊςεωσ. 
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5.3 Εςχάρεσ καλωδίων [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03] 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Οι εςχάρεσ των καλωδίων καταςκευάηονται από διάτρθτθ λαμαρίνα ςε ςχιμα και γαλβανίηονται μετά τθ 
διαμόρφωςι τουσ ϊςτε να είναι παντοφ γαλβανιςμζνεσ. 
Για τθν αλλαγι πορείασ, διακλάδωςθσ και διαςταυρϊςεισ τθσ εςχάρασ, χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ειδικά 
τεμάχια ϊςτε να ενωκοφν με τισ ευκφγραμμεσ εςχάρεσ και να αποτελζςουν ζνα ενιαίο δρόμο για τθν 
εναπόκεςθ των καλωδίων. 
Οι διάτρθτεσ εςχάρεσ μποροφν να πάρουν διαχωριςτικά ελάςματα που ςτερεϊνονται με βίδεσ ςτισ τρφπεσ 
του πυκμζνα τουσ και ζτςι να χωριςκοφν ςε πολλαπλζσ ςχάρεσ ϊςτε να μποροφν να δεχκοφν καλϊδια, 
διαφόρων εγκαταςτάςεων εντελϊσ χωριςτά. 
Οι διαςτάςεισ που παίηουν ρόλο είναι το φψοσ του χείλουσ και το πλάτοσ τθσ ςχάρασ. Πταν το φψοσ του 
χείλουσ είναι 50 mm - 60 mm το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ είναι 1 mm.  Πταν το φψοσ είναι 75 με 80 mm το 
πάχοσ είναι 2 mm, και όταν είναι περί τα 100 mm το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ είναι 3 mm. 
Ανάλογα με το φορτίο με το οποίο μπορεί να φορτωκεί το κάκε μζτρο τθσ εςχάρασ τοποκετοφνται και τα 
ςτθρίγματα (κονςόλεσ). 
Ζτςι πρζπει πάντοτε πριν τοποκετθκοφν τα ςτθρίγματα (οι κονςόλεσ)τθσ εςχάρασ να γίνεται ζνασ ζλεγχοσ 
του βάρουσ με το οποίο προβλζπεται να φορτωκεί θ εςχάρα ϊςτε θ απόςταςθ των ςτθριγμάτων να είναι 
επιτρεπτι. 
Τα ςτθρίγματα των εςχαρϊν είναι ςυνικωσ κονςόλεσ που ςτερεϊνονται απ' ευκείασ ςτον τοίχο μπετόν με 
μπουλόνια εξαγωγισ κεφαλισ. Εάν ο τοίχοσ δεν είναι από μπετόν τότε κα πρζπει να τοποκετθκεί ζνασ 
ορκοςτάτθσ που κα αναρτάται από τθν οροφι ι κα ςτθρίηεται ςε πολλά μζρθ ςτο τοίχο. Στον ορκοςτάτθ 
αυτόν κα ςτθρίηονται με βίδεσ πάντοτε οι κονςόλεσ. 

6. ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ ΘΛΕΚΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΤΥΡΟΥ ΕΜΑΛΟΥ 

6.1 Γενικά 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι ενδεικτικοφ τφπου STAB τθσ SIEMENS κατάλλθλοι για δίκτυο 380/220 V 50 Hz και 
κα αποτελοφνται από τα παρακάτω μζρθ: 
 
 
α. Μεταλλικά ερμάρια κατάλλθλα με ορατι ι χωνευτι τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τα ςχζδια. 
β. Μεταλλικό πλαίςιο και πόρτα. 
γ. Μεταλλικι πλάκα 
 

6.2 Μεταλλικό Ερμάριο 

Το μεταλλικό ερμάριο κα καταςκευαςτεί από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 χιλ. Θ ςτερζωςθ των διαφόρων 
οργάνων του πίνακα κα γίνει πάνω ςτο ερμάριο με τθν βοικεια κατάλλθλου ικριϊματοσ 
ςυναρμολογιςεωσ. 
 

6.3 Μεταλλικό Ρλαίςιο και Ρόρτα 

Θ πόρτα του πίνακα κα ςτερεωκεί πάνω ςτο μεταλλικό πλάιςιο που κα τοποκετθκεί ςτο μπροςτινό μζροσ 
του  πίνακα. Θ πόρτα κα καταςκευαςτεί επίςθσ από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 χιλ. και κα φζρει κλειδαριά 
αςφαλείασ. Στο εςωτερικό μζροσ τθσ πόρτασ κα ςτερεωκεί, μζςα ςε ηελατίνα ςχεδιάγραμμα με τθν 
λεπτομερι ςυνδεςμολογία του πίνακα. 
 

6.4 Μεταλλικι Ρλάκα 

Θ μεταλλικι πλάκα κα καλφπτει το μπροςτινό μζροσ του πίνακα και κα καταςκευαςτεί και αυτι από 
λαμαρίνα DKP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. Θ πλάκα κα προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ πόρτασ με 4 
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ανοξείδωτεσ επινικελωμζνεσ βίδεσ που κα πρζπει να μποροφν να ξεβιδϊνουν εφκολα χωρίσ να χρειάηεται 
να χρθςιμοποιθκεί ειδικό εργαλείο. Ράνω ςτθν μεταλλικι πλάκα κα ανοιχτοφν οι κατάλλθλεσ τρφπεσ για 
τα όργανα του πίνακα και κα υπάρχουν πινακίδεσ με επινικελωμζνο πλαίςιο για τθν αναγραφι των 
κυκλωμάτων. Θ αφαίρεςθ τθσ πλάκασ κα πρζπει να μπορεί να γίνεται χωρίσ  να χρειάηεται να βγεί θ πόρτα 
του πίνακα. 
 

6.5 Γενικζσ Οδθγίεσ Καταςκευισ και Διαμορφϊςεωσ των πινάκων 

Θ καταςκευι των πινάκων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα διάφορα όργανά τουσ να είναι εφκολα προςιτά 
μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μεταλλικισ πλάκασ και τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςι τουσ χωρίσ να μεταβάλλεται θ 
κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
Θ εςωτερικι διανομι κα γίνεται με χάλκινεσ επικαςιτερωμζνεσ μπάρεσ που κα ζχουν επιτρεπόμενθ ζνταςθ 
τουλάχιςτον ίςθ με τθν ονομαςτικι ζνταςθ του γενικοφ διακόπτθ του πίνακα. Θ χρθςιμοποίθςθ καλωδίων 
ι αγωγϊν για τθν εςωτερικι διανομι του πίνακα επιτρζπεται μόνο ςτουσ μικροφσ πίνακεσ  (ονομαςτικι 
ζνταςθ γενικοφ διακόπτθ 40 Α ι μικρότερθ) και ςτα τμιματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που 
προςτατεφονται από μερικζσ αςφάλειεσ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με 35Α. Στθν περίπτωςθ 
αυτι θ διανομι των καλωδίων ι αγωγϊν δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 10mm². 
Χρθςιμοποίθςθ αγωγϊν ι καλωδίων διατομισ μικρότερθσ από 10mm² επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ 
του επιβλζποντα μθχανικοφ. 
Πλοι οι πίνακεσ ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ κα ζχουν ηυγό (μπάρα) ουδετζρου με πλιρθ διατομι και 
ηυγό γειϊςεωσ. 
Θ ςυναρμολόγθςθ και θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα πρζπει απαραίτθτα να ολοκλθρωκεί 
ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των. Στον τόπο του ζργου απαγορεφεται ρθτά να γίνει οποιαδιποτε εργαςία 
ςχετικι με τα παραπάνω. Στισ περιπτϊςεισ που κα απαιτθκεί μιά τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ ι επζκταςθ 
τθσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των πινάκων, αυτοί κα επιςτρζφουν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 
Επειδι δεν είναι δυνατόν να είναι γνωςτι από τϊρα θ ςειρά με τθν οποία φκάνουν τα κυκλϊματα ςτθν 
πάνω πλευρά του πίνακα κα πρζπει να αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν ανάμεςα ςτισ κλζμμεσ 
βλζπε παρακάτω) και ςτθν πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχτοφν τρφπεσ αλλά μόνο κα 
χτυπθκοφν (KNOCKOUTS) ϊςτε να μποροφν να ανοιχτοφν αυτζσ μετά με ζνα απλό χτφπθμα. Σθμειϊνεται 
ότι κα χτυπθκοφν τρφπεσ τόςο για τισ εφεδρικζσ γραμμζσ όςο και για τθν τροφοδοτικι γραμμι κάκε 
πίνακα. 
Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ τουσ, κα υπάρχουν ςε ςυνεχι ςειρά κλζμμεσ ςτισ οποίεσ κα ζχουν 
οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεισ και ο ουδζτεροσ και θ γείωςθ κάκε κυκλϊματοσ. Οι αγωγοί κάκε 
κυκλϊματοσ κα ςυνδζονται μόνο με κλζμμεσ και μάλιςτα ςυνεχόμενεσ που κα ζχουν κατάλλθλθ πινακίδα 
για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Υπενκυμίηεται ότι όλθ θ εςωτερικι διανομι των πινάκων μζχρι τισ 
κλζμμεσ κα πρζπει να γίνεται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των πινάκων. Στθν περίπτωςθ που απαιτοφνται 
περιςςότερο από μία ςειρά κλζμμεσ θ δεφτερθ ςειρά κα τοποκετθκεί κάτω από τθν πρϊτθ ι το πολφ ίςθ 
με το βάκοσ του πίνακα. Θ εςωτερικι διανομι για τθν δεφτερθ ςειρά των κλζμμεσ κα γίνει ςτθν κάτω 
πλευρά τουσ ϊςτε θ πάνω πλευρά αυτϊν να είναι ελεφκερθ για τθν ςφνδεςθ των αγωγϊν των 
κυκλωμάτων. 
Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων καλωδίων ι αγωγϊν με τα όργανα των πινάκων κα γίνει με τθν βοικεια 
κατάλλθλων ακροδεκτϊν με τρυπα ςτθν μζςθ (παπουτςάκια) που κα προςαρμοςτοφν ςτα δφο άκρα τουσ. 
Θ εςωτερικι διανομι των πινάκων κα πρζπει να τθρεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα ςθμάνςεωσ των 
φάςεων ϊςτε θ ίδια φάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια κζςθ (π.χ. ι R αριςτερά ι S ςτθ μζςθ και θ Τ δεξιά) και το 
ίδιο χρϊμα. Επίςθσ τα δφο άκρα των καλωδίων ι αγωγϊν τθσ εςωτερικισ διανομισ κα πρζπει να φζρουν 
χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ. 
 

6.6 Βαφι Ρινάκων 

Οι πίνακεσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και με μία τελικι ςτρϊςθ με βερνίκι, με 
απόχρωςθ που κα εγκρικεί από τον επιβλζποντα μθχανικό. Θ μπροςτινι πλάκα κα βαφεί μα χρϊμα 
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ςφυριλατο (μαρτελζ). 
 

6.7 Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

Για να εξαςφαλιςτεί θ καλι καταςκευι των πινάκων από τεχνικι και αιςκθτικι πλευρά ο εργολάβοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει πριν από τθν καταςκευι τουσ ςχζδια που να δείχνουν τα παρακάτω: 
α.  Τισ εςωτερικζσ διαςτάςεισ του ερμαρίου 
β.  Τθν διάταξθ των οργάνων του πίνακα 
γ.  Τισ αποςτάςεισ μεταξφ των διαφόρων οργάνων 
 

6.8 Στεγανοί Μεταλλικοί Ρίνακεσ Τφπου Ερμαρίου 

Οι πίνακεσ κα είναι απόλυτα όμοιοι με τουσ παραπάνω με τθν διαφορά ότι κα παρζχουν προςταςία Ι 54 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 40050 και IEC 144. 
Θ προςταςία αυτι κα επιτευχκεί με τθν ςτεγανοποίθςθ του ερμαρίου των ειςόδων των κυκλωμάτων και 
τθσ πόρτασ του πίνακα με τθν βοικεια κατάλλθλων παρεμβυςμάτων από πλαςτικό. 
 

7. ΟΓΑΝΑ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΡΛΝΑΚΩΝ ΔΛΑΝΟΜΘΣ 

7.1 Κοχλιωτζσ Αςφάλειεσ 

Οι κοχλιωτζσ αςφάλειεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ μζχρι 100Α (εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικά 
ςτα ςχζδια) και κα είναι ςυντθκτικζσ από πορςελάνθ ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 
49360 και VDE 0635. 
 

7.2 Μαχαιρωτζσ Αςφάλειεσ 

Οι μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ πάνω από 100Α και κα είναι ςφμφωνεσ με 
τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 43620 και μεγζκουσ Ι για ονομαςτικζσ εντάςεισ από 125 Α μζχρι 200 Α. 

7.3 Μικροαυτόματοι (Αυτόματοι Αςφαλειοδιακόπτεσ) 

Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνοι με το πρότυπο IEC-EN 60898 & IEC-EN 60947-2. Οι μικροαυτόματοι 
κα ζχουν ονομαςτικι τάςθ 220/380V (εναλλαςςόμενθ) με αντοχι ςε βραχυκφκλωμα 4,5 ΚΑ και κα είναι 
εφοδιαςμζνοι με κερμικά ςτοιχεία προςταςίασ από υπερεντάςεισ και θλεκτρομαγνθτικά ςτοιχεία 
προςταςίασ από βραχυλυκλϊματα τα οποία κα διεγείρονται από εντάςεισ ρεφματοσ ίςεσ με 3 ζωσ 5 φορζσ 
τθν ονομαςτικι, για τον τφπο "Β" και 8 εωσ12 φορζσ τθν ονομαςτικι, για τον τφπο "Κ" και 2,4 εωσ 3,6 για 
τουσ τφπου ‘’Η’’ (προςταςία θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων).  
Το πλάτοσ του καλφμματόσ τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενϊ θ ςτερζωςι τουσ ςτουσ πίνακεσ 
κα γίνεται πάνω ςε ειδικζσ ράγεσ με τθν βοικεια κατάλλθλου μάνδαλου. Ενδεικτικόσ τφποσ 
μικροαυτομάτων SIEMENS τφπου "W" ι ιςοδφναμοσ. 
 

7.4 Ενδεικτικζσ Λυχνίεσ 

Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων δεν κα πρζπει να μαυρίηουν από τθν ςυνεχι λειτουργία τουσ και κα 
ςυνδζονται με τθν παρεμβολι κατάλλθλων αςφαλειϊν (τφπου ταμπακιζρασ) με τισ φάςεισ που ελζγχουν. 
Το κάλυμμα των λυχνιϊν κα ζχει κόκκινο χρϊμα (εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα ςχζδια) και κα 
φζρει κατάλλθλο επινικελωμζνο πλαίςιο. Θ αλλαγι των λαμπτιρων των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα πρζπει να 
μπορεί να γίνεται εφκολα χωρίσ να χρειάηεται να αφαιρεκεί θ μπροςτινι μεταλλικι πλάκα των πινάκων. 

7.5 Διακόπτεσ Αςτζροσ - Τριγϊνου 

Οι διακόπτεσ αςτζρα-τριγϊνου κα αποτελοφνται από 3 θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ (CONTACTORS) (Δικτφου - 
τριγϊνου - αςτζρα) και χρονοδιακόπτθ μεταγωγισ από τθν κζςθ "αςτζρα" ςτθν κζςθ "τρίγωνο". 
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7.6 αγοδιακόπτεσ 

Θα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςε πίνακα και κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν γενικοί ι 
ςαν μερικοί διακόπτεσ. 
Θα ζχει το ίδιο ςχιμα και διαςτάςεισ όπωσ ο μικροαυτόματοσ για δε τθν διάκριςθ τουσ κα υπάρχει ςτθν 
μετωπικι του πλευρά το ςφμβολα του αποηεφκτθ. 
Θ ςτερζωςθ του κα γίνεται με μανδάλωςθ ςε ράγα ςτιριξθσ ι  με βίδεσ πάνω ςε πλάκα. 
Το κζλυφοσ του ραγοδιακόπτθ κα είναι από ςυνκετικι φλθ. 
 

7.7 Αςφάλειεσ ςυντθκτικζσ βιδωτζσ 

Θα αποτελοφνται απο τθ βάςθ,τθ μιτρα,το δακτφλιο,το πϊμα και το φυςίγγιο. 
 
Θ βάςθ κα είναι χωνευτοφ τφπου ςτερεωμζνθ ςτθ βάςθ του πίνακα με βίδεσ ι να φζρει ςφςτθμα ταχείασ 
μανδάλωςθσ για ςτιριξθ ςε ράγα και κα είναι απο πορςελάνθ κατάλλθλθ για τάςθ 500 V ςφμφωνα με τα 
DIN 49510,49511 και 49325 με ςπείρωμα : 
-  Ε 16 (τφπου μινιόν) ϊσ τα 25 Α 
-  Ε 27 ϊσ τα 25 Α 
-  Ε 33 ϊσ τα 63 Α 
-  R 1 1/4" ϊσ τα 100 Α 
 
Το μεταλλικό ςπείρωμα που βιδϊνει το πϊμα περιβάλλεται απο προςτατευτικό δακτφλιο απο πορςελάνθ. 
Μετά ςτθ βάςθ τοποκετείται μιτρα για το φυςίγγιο ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ προςαρμογι φυςιγγίου 
μεγαλφτερθσ  ζνταςθσ. 
Το πϊμα κα ζχει κάλυμμα απο πορςελάνθ και κα είναι ςφμφωνο με το DIN 49514. 
Τα ςυντθκτικά φυςίγγια κα είναι τάςθσ 500V ςφμφωνα με το DIN 49360 και DIN 49515 και με τισ 
προδιαγραφζσ VDE 0635 για αςφάλειεσ αγωγϊν με κλειςτό ςυντθκτικό 500V. 
 
Τα φυςίγγια κα είναι ονομαςτικϊν εντάςεων ςε Α: 
-  6,10,16,20,25 Α για Ε16 ι Ε27 
-  35,50,63 Α για Ε33 
-  80,100 Α για R 1 1/4" 
 
Τα φυςίγγια κα είναι δφο τφπων: 
 Ταχείασ τιξθσ για υπερφορτίςεισ μικρισ διάρκειασ. 
 Βραδείασ τιξθσ για υπερφορτίςεισ μεγαλφτερθσ διάρκειασ. 
 

7.8 Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Οι διακόπτεσ διαρροισ είναι κατθγορίασ ΑC, εκτελοφν τισ λειτουργίεσ τθσ απόηευξθσ, τθσ διακοπισ και τθσ 
προςταςίασ ζναντι διαρροϊν εναλλαςςομζνων θμιτονοειδϊν ρευμάτων ωσ προσ γθ.  
Ανοίγουν το κφκλωμα αυτόματα ςε περίπτωςθ διαρροισ ωσ προσ γθ μεγαλφτερθ ι ίςθ του ορίου των 30 
mΑ ι 300 mΑ. 
Θα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτασ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30 mΑ ι 300 mΑ. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ 
χρόνοσ 0,03 δευτερόλεπτα ι 0,30 δευτερόλεπτα). 
Οι αυτόματοι κα είναι διπολικοί ι τετραπολικοί για απόηευξθ μονοφαςικϊν ι τριφαςικϊν κυκλωμάτων 
ονομαςτικισ ζνταςθσ 25Α, 40Α, 63Α, 80Α & 100Α όπωσ προκφπτει από τα ςχζδια. 
Θα φζρει ςφςτθμα μανδάλωςθσ για ταχεία τοποκζτθςθ ςε ράγα θλεκτρικοφ πίνακα κακϊσ και οπζσ για τθ 
ςτερζωςθ του με βίδεσ. 
Οι διαςτάςεισ του είναι 2 ςτοιχείων των 17,5mm, ο διπολικόσ και 4 ςτοιχείων των 17,5mm ο τετραπολικόσ.  
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7.9 Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ (Circuit Breakers) 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ ςτθν κζςθ που τοποκετοφνται ζχουν ςκοπό τθν προςταςία των 
μεταςχθματιςτϊν, γραμμϊν, κινθτιρων, κλπ. 
Ρεριλαμβάνουν κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία, από ζνα ςε κάκε πόλο, ρυκμιηόμενα για τθν προςταςία 
ζναντι υπερζνταςθσ και βραχυκυκλϊματοσ. 
Θα είναι ςφμφωνοι με τουσ Κανονιςμοφσ VDE 0660 και VDE 0113 και κα ζχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: 

 τάςθ μόνωςθσ 1.000 v. 

 oνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: τουλάχιςτον 500V, 50HZ. 

 κλάςθ μόνωςθσ C, ςφμφωνα με το VDE 0110. 

 ονομαςτικι ζνταςθ τθν αναγραφόμενθ ςτα ςχζδια. 

 ικανότθτα διακοπισ: τουλάχιςτον το ρεφμα τθσ ςτάκμθσ βραχυκυκλϊματοσ που αντιςτοιχεί ςτον 
πίνακα που ανικει και μάλιςτα ςφμφωνα με τον κφκλο δοκιμισ  

 Ο-Τ-C/0-T-C/0 κατά VDE 0660/IEC 157. 

 διάρκεια ηωισ: τουλάχιςτον 10.000 χειριςμοί ςε φόρτιςθ AC1. 

 μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: 40 C. 

 κα είναι εξοπλιςμζνοι με 2 ΝΟ+2 Ν βοθκθτικζσ επαφζσ ι και άλλεσ πρόςκετεσ επαφζσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ. 

 κα ζχουν τθν δυνατότθτα να εξοπλιςκοφν με πθνία εργαςίασ ι ελλείψεωσ τάςεωσ. 

 διακόπτθσ κα ζχει τρεισ κζςεισ: "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "TRIP" πλιρωσ διακεκριμζνεσ και 
ςθμειωμζνεσ ςτθν μπροςτινι του επιφάνεια. 

Κάκε λειτουργικι κζςθ του διακόπτθ δείχνεται κακαρά από τθν κζςθ τθσ χειρολαβισ. 
Θ χειρολαβι κα ζχει τθν δυνατότθτα αλλθλομανδάλωςθσ του διακόπτθ ςτθ κζςθ "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" με τθν πόρτα 
ι το κάλυμμα του πίνακα και να αςφαλιςκεί λουκζτο. 

 τα μαγνθτικά ςτοιχεία των κυρίων διακοπτϊν ιςχφοσ ςτο  δευτερεφον των Μ/Σ ιςχφοσ κα είναι 
εφοδιαςμζνα και με κατάλλθλο ςτοιχείο κακυςτζρθςθσ, ϊςτε να μπορεί να ρυκμιςτεί ο χρόνοσ 
λειτουργίασ τουσ. 

 

7.10 Βολτόμετρα 

Θα είναι όργανα ςτρεφόμενου ςιδιρου,κατάλλθλα για κατακόρυφθ ςτιριξθ ςε πίνακα, με τετράγωνθ 
πλάκα διαςτάςεων 144χ144 mm. Θ περιοχι μζτρθςθσ κα είναι απο 0-500 V. 
Θα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
-  Ζδραςθ: μζςω θμιαξόνων 
-  Κλάςθ ακρίβειασ: 1% - 5% 
-  Ιδιοκατανάλωςθ: 1.5 VA 
- Υπερφόρτιςθ: 20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ, ςυνεχϊσ 100% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ, επί 1 min. 
Το βολτόμετρο κα ςυνοδεφονται από μεταγωγικό διακόπτθ 7 κζςεων. 
 

7.11 Αμπερόμετρα 

Θα είναι όργανα ςτρεφόμενου ςιδιρου, για εναλλαςςόμενοι ρεφμα 50 Hz,κατάλλθλα για κατακόρυφθ 
ςτιριξθ ςε πίνακα, με τετράγωνθ πλάκα διαςτάςεων 144χ144 mm. 
Θ περιοχι μζτρθςθσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 
Θ ςφνδεςθ τουσ κα γίνεται μζςω μεταςχθματιςτι ζνταςθσ 200/5 Α. Θα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 
-  Ζδραςθ                                         :  μζςω θμιαξόνων 



56 
 

- Κλάςθ ακρίβειασ :  1,5% 
- Ιδιοκατανάλωςθ : 1 VA το πολφ 
-  Υπερφόρτωςθ : 20% του ονομαςτικοφ ρεφματοσ ςυνεχϊσ 400% του ονομαςτικοφ 

ρεφματοσ, επί 2 min. 
5000% του ονομαςτικοφ ρεφματοσ, επί 1 sec. 
 

7.12  Μεταςχθματιματιςτζσ εντάςεωσ 

Οι μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ χαμθλισ τάςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0414/1270. 
Για λόγουσ προςταςίασ των οργάνων από υπερφόρτιςθ ο ςυντελεςτισ υπερεντάςεωσ κα είναι μικρόσ (θ5). 
Για δίκτυο τάςεωσ 600 V (τάςθ δοκιμισ 3 ΚV) και ςυχνότθτα 50 Θz κα είναι lth = 60 Χονομ.και ldyn = 150 
ονομ. 
Θ μόνωςθ του μεταςχθματιςτι κα είναι ξθρι, για εςωτερικό χϊρο ςφμφωνα με το VDE. Συνεχϊσ 
υπερφόρτιςθ 20% κρουςτικι υπερφόρτιςθ 60 φορζσ του ονομαςτικοφ ρεφματοσ (για 1 sec). 
 

7.13 Τθλεχειριηόμενοι αυτόματοι διακόπτεσ αζρα 

Οι διακόπτεσ αζρα κα είναι τθλεχειριηόμενοι με πθνίο ςυγκρατιςεωσ, διατάξεισ προςταςίασ από 
υπερφόρτιςθ, τάςεωσ λειτουργίασ, 24V ζωσ 500 V Ε ςφμφωνα πρόσ VDE 0660,DIN 46199, κατάλλθλοι για 
εγκατάςταςθ ςε πίνακα ονομαςτικισ εντάςεωσ 25Α ζωσ 100Α και για τουλάχιςτον 10.000.000 χειριςμοφσ. 
Θερμοκραςία λειτουργίασ -20C ζωσ +55C. 
Τα πθνία ςυγκρατιςεωσ κα τροφοδοτοφνται γενικά απο ανεξάρτθτο κφκλωμα Χ.Τ. Οι αυτόματοι 
διακόπτεσ, αζρα κα είναι δφο ειδϊν: 
α)  για τθν απ' ευκείασ ηεφξθ του κινθτιρα ςτο δίκτυο 
 
β)  για τθν εκκίνθςθ μζςω διακόπτθ "αςτζρα-τριγϊνου" ϊςτε να περιοριςκεί το ρεφμα εκκινιςεωσ. 
Κάκε διακόπτθσ κα ζχει όςεσ βοθκθτικζσ επαφζσ (κανονικά ανοικτζσ ι κλειςτζσ) απαιτοφνται. 
 

7.14 Τοπικά διμεταλλικά ςτοιχεία υπερεντάςεωσ (Κερμικά) 

Τα κερμικά ςτοιχεία προςτατεφουν τα κυκλϊματα ζναντι υπερ- εντάςεων. 
Τα κερμικά ςτοιχεία είτε προκαλοφν τθν απόηευξθ του κατάλλθλου οργάνου διακοπισ μζςω τθσ 
ενεργοποίθςθσ μίασ βοθκθτικισ επαφισ (π.χ. θλεκτρονόμοσ ιςχφοσ που τροφοδοτεί κινθτιρα),είτε απ' 
ευκείασ μθχανικά προκαλοφν τθν απόηευξθ του διακόπτθ (αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ): 
-  χαρακτθριςτικι καμπφλθ λειτουργίασ μορφισ Τ ΙΙ ςφμφωνα με το VDE 0660/Ι. 
-  τάςθ μόνωςθσ : τουλάχιςτον 500 V, AC. 
-  κλάςθ μόνωςθσ : C/VDE 0110, 
-  περιοχι και κλίμακα ρφκμιςθσ : να περιζχει το ονομαςτικό ρεφμα του κλάδου ςτον οποίο 
παρεμβάλλονται τα κερμικά ςτοιχεία, 

-  μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ : 40C. 
Θα ζχει διάταξθ αυτοςυγκράτθςθσ, δθλαδι ςε περίπτωςθ υπερζνταςθσ και διακοπισ τθσ τροφοδότθςθσ 
του πθνίου του τθλεχειριηόμενου διακόπτθ μζςω τθσ επαφισ του κερμικοφ, δεν μπορεί να αποκαταςτακεί 
το κφκλωμα εάν προθγουμζνωσ δεν πιεςκεί το κουμπί αυτοςυγκράτθςθσ. 
Θ επαφι λειτουργίασ του κερμικοφ κα είναι μεταγωγικι. 
Για τθν εξιςορρόπθςθ τθσ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ και αποφυγι επθρεαςμοφ τθσ λειτουργίασ του 
κερμικοφ απο αυτιν τθ κερμοκραςία κα υπάρχει διάταξθ αντιςτάκμιςθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. 
Θ περιοχι ρφκμιςθσ κάκε κερμικοφ κα περιζχει περί το μζςον τθν ονομαςτικι ζνταςθ λειτουργίασ του 
κινθτιρα που προςτατεφει απο υπερζνταςθ. 

7.15 Διακόπτεσ φορτίου 

Οι διακόπτεσ φορτίου κα χρθςιμεφουν για τθ ηεφξθ ι απόηευξθ φορτίων ςτθν ονομαςτικι ζνταςθ του 
διακόπτθ. 
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Θα είναι ιςχυρισ καταςκευισ, με ςφςτθμα μπροςτινοφ χειριςμοφ και κα είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιοφνται. 
 ςαν διακόπτεσ φορτίου ςφμφωνα με τθν κατθγορία λειτουργίασ AC 21 ζωσ 660 V,3 φάςεων Ε. 
 ςαν διακόπτεσ κινθτιρων ςφμφωνα προσ ΙΕC 408 για τθν κατθγορία AC 23. 
Οι διακόπτεσ κα εκπλθρϊνουν τισ προχποκζςεισ αποηεφξεωσ, διανομισ, τροφοδοςίασ ι κφριων 
διακοπτϊν. 
Θ ονομαςτικι ζνταςθ των διακοπτϊν φορτίου, για ςυνεχι λειτουργία, ζωσ 35 C, κα είναι ανάλογα προσ το 
ςκοπό χριςεωσ από 100 A ζωσ 400 Α. To ονομαςτικό κρουςτικό ρεφμα κα είναι περίπου 6,5-25KA. Ο 
αρικμόσ των χειριςμϊν ανάλογα προσ τθν κατθγορία κα είναι κατ' ελάχιςτο 30.000 και γενικά κα 
υπερκαλφπτουν τα κακοριηόμενα ςτα 9VDE 0660 και IEC 157. 
Θ προςταςία του διακόπτθ κα είναι Ι 40 και των ακροδεκτϊν ΙΟΟ. 
Κάκε διακόπτθσ κα φζρει ςε θρεμία, ανοικτζσ και κλειςτζσ βοθκθτικζσ επαφζσ. Οι κάλαμοι ηεφξεωσ κα 
είναι από ανκεκτικό, ςε κερμότθτα και ρεφματα ερπυςμοφ, υλικό. 
 

7.16 Διπλά κουμπιά (ΟΝ - OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνα από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380 V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337/1, VDE 0113, DIN 43602. 
 

7.17 Χρονοδιακόπτθσ 

Θα είναι μονοφαςικόσ 220 V,50 Hz, κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ εντόσ του πίνακα, με δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ 24 h. 

7.18 Συχνόμετρα 

Τα ςυχνόμετρα κα είναι κατάλλθλα για ςφνδεςθ ςε δίκτυο 220V, με ορκογωνικι πλάκα διαςτάςεων 96 Χ 
96. 
Θα ζχουν ςφςτθμα μετριςεωσ από δονοφμενα 13-17 ελάςματα με διαφορετικι ιδιοςυχνότθτα το κακζνα. 
Τα ελάςματα κα είναι ςτερεωμζνα ςε μία κτζνα και διεγείρονται μθχανικά μζςω θλεκτρομαγνιτθ και 
πάλλονται ανάλογα με τθν ςυχνότθτα τθσ ςυνδεδεμζνθσ τάςθσ. 

 ονομαςτικι ςυχνότθτα : 50 ΘΗ. 
 ανοχι ενδείξεωσ  : - 0,5% τθσ ονομαςτικισ 
 ιδιοκατανάλωςθ  : 1 - 3 VA. 

 

7.19 Βαττόμετρα 

Θα μετροφν τθν πραγματικι ιςχφ με θλεκτροδυναμικό ςφςτθμα μετριςεωσ για τριφαςικό δίκτυο 4 αγωγϊν 
(με ουδζτερο) και ανομοιόμορφο φορτίο, για ςυχνότθτα 45-65ΘΗ διαςτάςεων 96 Χ 96. 
-  ιδιοκατανάλωςθ :  πθνίο τάςεωσ 10VA.  " εντάςεωσ 1,5 VA. 
-  περιοχι μετριςεωσ :  0,6 ζωσ 1,2 φαινομζνθσ ιςχφοσ. 
-  ςφνδεςθ :  ςε 380/220V και 3 Μ/Σ 5Α. 
 

7.20  Επιλογικι λειτουργία μεταξφ μικροαυτόματων και αςφαλειϊν 

Στθν περίπτωςθ που κα προςαχκοφν αςφάλειεσ πριν από τουσ μικροαυτόματουσ κα πρζπει μεταξφ των 
δφο αυτϊν ςτοιχείων να υπάρχει επιλογικι λειτουργία με τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
α) Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, π.χ. βραχυκφκλωμα, κα πρζπει να αποςυνδεκεί το μικρότερο μζροσ του 
ςυςτιματοσ. 
β) Εάν αποτφχει να ξεκακαρίςει το βραχυκφκλωμα ο μικροαυτόματοσ, τότε αυτό το αναλαμβάνει το 
προθγοφμενο ςτοιχείο προςταςίασ, θ αςφάλεια και μάλιςτα με τον ελαχιςτότατο κίνδυνο για πρόκλθςθ 
βλάβθσ ςτο ςφςτθμα. 
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8. ΕΓΚΛΒΩΤΛΣΜΕΝΕΣ ΜΡΑΕΣ (bus ducts) – ΜΛΚΘΣ ΚΑΛ ΜΕΣΘΣ ΛΣΧΥΟΣ  

8.1 Γενικά 

Οι κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ εγκιβωτιςμζνεσ μπάρεσ κα ςτθρίηονται ςε όλο το μικοσ τουσ, με ειδικά 
ςτθρίγματα ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι. 
Το ςυγκρότθμα εγκιβωτιςμζνων μπαρϊν κα περιλαμβάνει:  
 Ευκφγραμμα τμιματα εγκιβωτιςμζνων μπαρϊν 
 Συνδετικά ςτοιχεία για τθν ζνωςθ των ευκφγραμμων τμθμάτων 
 Στθρίγματα ςφμφωνα με τον προμθκευτι των εγκιβωτιςμζνων μπαρϊν  
 ευματολιπτεσ με ρευματοδότθ  
Οι εγκιβωτιςμζνεσ μπάρεσ κα είναι κλειςτοφ τφπου, αρικμοφ ηυγϊν 3φ+1Ν+1Ε, δθλαδι 3 φάςεισ +1 
ουδζτεροσ +1 γείωςθ.  
Θ καταςκευι των μπαρϊν κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDF 0660 μζροσ 5 και ΙΕ 439, και κα 
ζχουν τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά: 
 Ονομαςτικι ζνταςθ:    40 εωσ 100Α-μικρισ ιςχφοσ  
100-800Α-μζςθσ ιςχφοσ  
 Ονομαςτικι τάςθ:    τουλάχιςτον 500 V, AC 
 Κλάςθ μόνωςθσ:    C ςφμφωνα με το VDE 0110 
 Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ:  50 Hz    
 Μζγιςτθ κερμοκραςία περ/ντοσ:  40 0 C  
 Εγκατάςταςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ 
 Οι μπάρεσ κα είναι από χαλκό και κα είναι επικαςςιτερωμζνεσ και μονωμζνεσ ςε όλθ τθν επιφάνειά 

τουσ με κατάλλθλο κερμοπλαςτικό μανδφα.  
 

8.2 Εγκιβωτιςμζνεσ μπάρεσ (bus ducts) 100 εωσ 800 Α 

Οι εγκιβωτιςμζνεσ μπάρεσ κα είναι εγκεκριμζνθσ καταςκευισ. Οι ονομαςτικζσ εντάςεισ των ρευμάτων 
κακορίηονται ςτα ςχζδια με τθ μελζτθ. Ο βακμόσ προςταςίασ τθσ διανομισ είναι Ι41 ι Ι52 όπωσ 
κακορίηεται ςτο ΒS 5420 (IEC 144). 
Θ ςχεδίαςθ και θ καταςκευι τθσ διανομισ κα είναι ςφμφωνεσ με τον κανονιςμό IEC 439-2 (BS 5486 part 2). 
Είναι επίςθσ κατάλλθλθ για τριφαςικό δίκτυο 380 V ι 416 V ςτα 50 Hz.  
Το εξωτερικό περίβλθμα κα είναι καταςκευαςμζνο από ςυνδυαςμό ειδικά διαμορφωμζνου αλουμινίου και 
χαλυβδόφυλλου. Τα δφο πλευρικά τοιχϊματα κα καταςκευάηονται από εξελαςμζνο αλουμίνιο και οι 
μετωπικζσ επιφάνειεσ από γαλβανιςμζνο ι επιψευδαργυρωμζνο χαλυβδόφυλλο. Το φινίριςμα τθσ 
πρόςκιασ επιφάνειασ κα είναι πορτοκαλί ςφμφωνα με τον BS 591, εκτόσ αν απαιτείται διαφορετικά.  
Οι αγωγοί κα είναι μονωμζνοι ςε όλο το μικοσ τουσ με PVC, είναι καταςκευαςμζνοι δε από εςκλθρυμμζνο 
υψθλισ αγωγιμότθτασ. Οι αγϊγιμεσ μπάρεσ κα υποςτθρίηονται ςε διαςτιματα από 300-600mm ανάλογα 
με τθ διατομι και τθν ιςχφ βραχυκφκλωςθσ ςε αντίςτοιχουσ μονωτιρεσ.  
Για τθν αλλαγι κατεφκυνςθσ, τροφοδοςία και τερματιςμό τθσ γραμμισ κα υπάρχουν ανάλογα 
προκαταςκευαςμζνα εξαρτιματα (ταυ, γωνίεσ, ςταυροί κλπ) που δίνονται από τον καταςκευαςτι. Πταν οι 
ςυνκικεσ το απαιτοφν (π.χ. διζλευςθ ορόφων ςε κατακόρυφθ ανερχόμενθ ςτιλθ) κα διατίκενται ειδικά 
ςτοιχεία πυροφραγισ και ειδικά εξαρτιματα απορρόφθςθσ ςυςτολϊν – διαςτολϊν. 
Κατά μικοσ των εγκιβωτιςμζνων μπαρϊν και κατά διαςτιματα τθσ τάξεωσ 0,5m υπάρχουν υποδοχείσ ςτο 
περίβλθμα για τθν ρευματολθψία. Οι κυρίδεσ του περιβλιματοσ φζρουν φφλλα που κλείνουν με ελατιριο.  
 

9. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΦΩΤΛΣΤΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

9.1 Γενικά 

Το είδοσ και ο τφποσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που εγκακίςτανται ςτο κτίριο, αναγράφονται αναλυτικά 
ςτθν τεχνικι περιγραφι και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, όπου αναφζρονται και οι ενδεικτικοί τφποι των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
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Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κα γίνονται αποδεκτζσ κα είναι αυτζσ των ενδεικτικϊν τφπων: 
 
37.1.1 Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ με κάλυμμα μικρό-πριςματικό, με κατάλλθλα ρυκμιηόμενα ςτθρίγματα 
οροφισ, με λυχνία LED 36W, 4000K, 110°, UGR<19, διαςτάςεων 1195 x 295 x 10,5 (mm), ενδεικτικοφ 
τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING.  
 
37.1.2 Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ με κάλυμμα μικρό-πριςματικό, με λυχνία LED 36W, 4000K, 110°, 
UGR<19, διαςτάςεων 1195 x 295 x 10,5 (mm), με λειτουργία ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ 
NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K ON/OF. 
 
37.1.3 Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, LED 24W, 4000K, 80°, 2400lm, κυκλικισ διατομισ 
Φ220mm και φψουσ 97mm, με λειτουργία DIMMING (DALI DIM), ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE 
ITALIA SPA, E32/S/4K/3. 
 
37.1.4 Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, LED 33W, 4000K, 80°, 3300lm, κυκλικισ διατομισ 
Φ220mm και φψουσ 97mm, λειτουργίασ ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, 
E32/4K. 
 
37.1.5 Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι με γυάλινο κάλυμμα, LED 1x18W, 3000K, 120°, 1600lm, 
κυκλικισ διατομισ Φ230mm και φψουσ 28mm, λειτουργίασ ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ PAN 
SAILOR, INC50051.  
 
37.1.6 Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ LED 1x36W, κυκλικισ διατομισ 4000K, 110°, 3791lm, Φ400mm και φψουσ 
48mm, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, PLDR40. 
 
37.1.7 οθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, ανθρτθμζνουσ από τθν οροφι, ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI 
(S1P,S2P,S3P,S4P), με κατάλλθλα ςτθρίγματα. 
 
37.1.8 οθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, κατάλλθλουσ για τοποκζτθςθ ςτθν ψευδοροφι, ενδεικτικοφ 
τφπου NOBILED DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), με κατάλλθλα ςτθρίγματα. 
 
37.1.9 Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SPOT 16W,  3000K-4000K,  15°, 35°, 60°,  CRI97 με δυνατότθτα DALI DIM, 
ενδεικτικοφ τφπου: R39 τθσ εταιρείασ NOBILED. 
 
37.1.10 Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ τφπου DOWNLIGHT, κυκλικισ διατομισ Φ83,  LED 10W,  3000k + 
MY37 POWER SUPPLY, ενδεικτικοφ τφπου: LASER FIXED ROUND P345 τθσ εταιρείασ iGUZZINI. 
 
37.1.11 Ρροβολζασ νυχτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ, 135W LED, 3000°K, IP66, διαςτάςεων 525 x 505 x 122 
(mm), ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ CLUCE, Antares. 
 
37.1.12 Φωτιςτικό ςϊμα νυκτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ τοποκετθμζνο ςτα πλαίςια των  παρακφρων του 
κτθρίου, από τθν εξωτερικι πλευρά τουσ, 3.9W 88lm, 3000K CRI 80, IP66, κυκλικισ διατομισ Φ110mm και 
φψουσ 89mm, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ IGUZZINI, BU22 
 
37.1.6 Μεταςχθματιςτισ 230/12V ειδικοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ προκθκϊν και εκκεμάτων. 

10. ΦΩΤΛΣΤΛΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

10.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ λαμπτιρων φκοριςμοφ υψθλισ φωτεινότθτασ 6 W ι 8 W και πυρακτϊςεωσ 3 
W που τροφοδοτείται από ενςωματωμζνεσ ςε αυτό μπαταρίεσ Νικελίου-Καδμίου υψθλισ κερμοκραςίασ 
διαρκείασ λειτουργίασ 1 1/2 ωρϊν.  
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Το φωτιςτικό ςϊμα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα UNE 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96 & RBT 
2000.  
Ρροςταςίασ Ι42-ΙΚΟ4, Ι44/Ι65-ΙΚ07, κατθγορία ΙΙ.  
 

10.2 Βάςθ - Κάλυμμα 

Θ βάςθ κα είναι από πλαςτικό ABS που δεν κα ςυντθρεί τθν φωτιά αλλά κα αυτοςβζννυται, το κάλυμμα 
κα είναι από διαφανζσ πριςματικό ακρυλικό. 
Στθν όψθ του φωτιςτικοφ κα αναγράφεται θ λζξθ "ΕΞΟΔΟΣ" με γράμματα όχι μικρότερα απο 5 cm φψοσ ι 
θ λζξθ "ΕΞΟΔΟΣ" με βζλοσ κατευκφνςεωσ. 
Οι ετικζτεσ ςιμανςθσ μποροφν να τοποκετθκοφν και ςτισ δφο όψεισ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ.  
 

10.3 Εγκατάςταςθ – Τοποκζτθςθ  

Το φωτιςτικό ςϊμα τοποκετείται επίτοιχα, θμιεντοιχιςμζνο, εντοιχιςμζνο και ανθρτθμζνο.  
Ανάλογα με τον τρόπο τοποκζτθςθσ ςυνοδεφεται από: 
 Κουτί θμιεντοιχιςμζνο ι  
 Κουτί εντοιχιςμοφ ι  
 Βραχίονα ςτιριξθσ ςτθν οροφι ι  
 Βραχίονα ςτιριξθσ ςτον τοίχο  

10.4 Διάταξθ Φορτίςεωσ - Αυτοματιςμοί 

Θ ανορκωτικι διάταξθ κα είναι ενςωματωμζνθ ςτο φωτιςτικό και κατάλλθλθ για δίκτυο 220V 50Hz ενϊ θ 
διάταξθ αυτοματιςμοφ κα ανάβει το φωτιςτικό όταν διακόπτεται θ τάςθ τροφοδοτιςεωσ και κα ςβινει το 
φωτιςτικό με τθν αποκατάςταςι τθσ. 
Χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ 24h.  

11. ΤΛΓΩΝΟ ΓΕΛΩΣΘΣ 

Το τρίγωνο γείωςθσ, κα αποτελείται από θλεκτρόδια χαλφβδινα θλεκτρολυτικά επιχαλκωμζνα, διαμζτρου 
19mm και μικοσ 3m  οι οποίοι κα τοποκετθκοφν κάκετα  μζςα ςτο ζδαφοσ, ςτισ κορυφζσ ιςόπλευρου 
τρίγωνου πλευράσ 3m. Τα θλεκτρόδια κα ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ με γυμνό χαλκό, τθσ ίδιασ διατομισ με 
τον αγωγό γείωςθσ του  κτιρίου, με τθν βοικεια χάλκινων κολλάρων διαμζτρου 2 1/2", επικαςςιτερομζνων 
και κολλθμζνων ςτουσ ςιδθροςωλινεσ με καςςιτεροκόλλθςθ. Οι κεφαλζσ των θλεκτροδίων κα 
καλφπτονται απο φρεάτια με χυτοςιδθρά καλφμματα. Τα φρεάτια κα ςκαφκοφν και κα πλθρωκοφν με 
επάλλθλα ςτρϊματα φυτικισ γθσ και ρινιςμάτων ςιδιρου και άλατοσ, αφοφ ςυμπιεςκοφν με παράλλθλθ 
διαβροχι του ςκάμματοσ του φρεατίου. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα γίνει ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ όλων των 
ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, ζλεγχοσ μόνωςθσ και μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ παρουςία τθσ 
επίβλεψθσ και κα ςυνταχκεί ςχετικό  πρωτόκολλο δοκιμϊν. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ και θ εφρεςθ του   
αναγκαίου εξοπλιςμοφ (όργανα κ.λ.π.) βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
 

Ε. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ AΣΚΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 
 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτοφ του μζρουσ τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των 
ςυςκευϊν και μθχανθμάτων των εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων του ζργου κακϊσ και των υλικϊν των 
διαφόρων δικτφων. 
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1.2 Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν 
και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται παρακάτω και ςτισ επί μζρουσ προδιαγραφζσ των 
υλικϊν. 

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

 ΡΕΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΩΝ  Ρ.Δ. 609, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3481/06 και τα 
Ρ.Δ.48/88 και 368/94. 

 Νζοσ Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Τθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων Οικοδομϊν Ο.Τ.Ε. (ΕΤΔΟ), ΦΕΚ 767–(Β) τθσ 
31.12.92. 

 Ρρότυπο τθσ ANSI/EIA/TIA 568 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 
κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 
κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. Σχετικά με το καταςκευαςτικό μζροσ ιςχφει θ Τ.Σ.Υ. 

Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

 
Πλα τα υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ΕΤΕΡ και κα φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 
 

1.2.  Λςχφουςεσ ΕΤΕΡ 
 

Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων    ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01 
Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων       ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02 
Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων        ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03 
Ρλαςτικά κανάλια καλωδίων        ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06 
Αγωγοί- καλϊδια διανομισ ενζργειασ       ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 
 

1.3. Ροιότθτα υλικϊν 

Πλα τα μθχανιματα, υλικά, θ ςυςκευζσ, που προμθκεφονται από τον Ανάδοxο για το ζργο κα είναι 
καινοφργια, εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα 
ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ “CE”. 
Επίςθσ κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
Ππου ςτα ςχζδια και ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ αναφζρονται ενδεικτικοί τφποι μθχανθμάτων, 
υλικϊν θ ςυςκευϊν, οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι οι ελάχιςτεσ αποδεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου μπορεί 
να εγκαταςτιςει μθχάνθμα, υλικό θ ςυςκευι τθσ επιλογισ του, αλλά οι προδιαγραφζσ του κα είναι 
ιςοδφναμεσ θ ανϊτερεσ αυτων του ενδεικτικοφ τφπου. 
 

1.4. Διαδικαςία προςκομίςεωσ - Εγκρίςεωσ υλικϊν 

Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και του επιβλζποντα μθχανικοφ που 
ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ οιονδιποτε υλικοφ που θ ποιότθτα ι τα ειδικά του χαρακτθριςτικά 
κρίνονται όχι ικανοποιθτικά για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία και ςτον επιβλζποντα 
Μθχανικό εικονογραφθμμζνα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράματα λειτουργίασ και απόδοςθσ, 
διαςταςιολόγια και λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ των 
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διαφόρων εγκαταςτάςεων, πρίν απο τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ ι 
ςυςκευισ. 
 

1.5. Ρροδιαγραφζσ υλικϊν 

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτφων και τα τεχνικά ςτοιχεία των 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου. 
 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 

2.2. Σωλινεσ - αγωγοί - καλϊδια 

2.2.1. Εγκατάςταςθ Σωλθνϊςεων 

Θα είναι ςφμφωνθ με τον "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 
ΤΘΛΕΡ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε." 
Θα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικοί ςωλινεσ όπωσ και ςτο υπόλοιπο θλεκτρικό δίκτυο ι χαλυβδοςωλινεσ 
όπου επιβάλλεται από τον κανονιςμό ι όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τα ςχζδια. 
Οι διάμετροι των ςωλινων κα είναι ανάλογοι του αρικμοφ των διερχομζνων ηευγϊν ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ. 
 

2.2.2. Αγωγοί Καλϊδια 

Ππωσ αναγράφονται ςτθν Τεχνικι περιγραφι 
 

2.2.3. Κουτιά Διελεφςεωσ 

Θα είναι ορκογωνικά για να διαφζρουν από τα κουτιά τθσ εγκατάςταςθσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 
Στα καλϊδια ειςαγωγισ κα τοποκετθκοφν κουτιά διελεφςεωσ, ςτα μεν ευκφγραμμα τμιματα ςε απόςταςθ 
όχι μεγαλφτερθ από 12 m το ζνα από το άλλο, ςτα δε υπόλοιπα τμιματα οι κζςεισ τουσ κα κακοριςτοφν 
ζτςι ϊςτε να μθν περιζχεται μεταξφ τουσ περιςςότερθ από μία καμπφλθ. 
Στισ εςωτερικζσ γραμμζσ ςυνδρομθτϊν κα τοποκετθκοφν κουτιά διελεφςεωσ, ςτα μεν ευκφγραμμα 
τμιματα ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ από 6 μζτρα το ζνα από το άλλο και ςτα υπόλοιπα τμιματα ζτςι 
ϊςτε να μθν περιζχεται παραπάνω από  τρείσ καμπφλεσ. 
Κουτιά διελεφςεωσ κα τοποκετθκοφν και επάνω από κάκε κατανεμθτι. 
Οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι ανάλογεσ με τον αρικμό των ηευγϊν που περνάει μζςα από αυτά ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό. 
 

2.3. Κατανεμθτζσ  

2.3.1. Κεντρικόσ Κατανεμθτισ 

Ο κεντρικόσ κατανεμθτισ κα είναι τφπου ερμαρίου με πόρτα ςτεγανότθτασ I 55 κατά DIN 40050. 
Το κιβϊτιο κα είναι ξφλινο ςφμφωνα με τον κανονιςμό με μεταλλικι πόρτα από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 
mm ι όλο μεταλλικό αλλά εγκεκριμζνο από τον ΟΤΕ. Θ πόρτα ςε κάκε περίπτωςθ κα κλείνει με κλειδαριά 
αςφαλείασ. Στθν εςωτερικι πλευρά τθσ πόρτασ κα υπάρχει καρτζλα προςτατευμζνθ από διαφανζσ 
πλαςτικό ςτθν οποία κα αναγράφονται τα κυκλϊματα του κατανεμθτι. 
Εξωτερικά κα είναι βαμμζνοσ με δφο ςτρϊςεισ βερνικιϊν. Μζςα ςτον κατανεμθτι κα τοποκετθκοφν 
οριολωρίδεσ που επάνω τουσ κα ςυνδεκοφν οι ειςερχόμενεσ και απερχόμενεσ γραμμζσ. Θ ςυρμάτωςθ κα 
είναι επιμελθμζνθ και τα καλϊδια κα διατάςςονται ςε οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ ομάδεσ. Οι ςυνδζςεισ 
των καλωδίων κα γίνουν με καςςιτεροκόλλθςθ. Για κάκε τθλεφωνικό ηεφγοσ προβλζπονται 3 οριολωρίδεσ. 
Θ ςφνδεςθ των ακροδεκτϊν των οριολωρίδων κα γίνεται με  βίδεσ επινικελωμζνεσ. 
Σε ξεχωριςτό τμιμα του κιβωτίου κα τοποκετθκοφν ξεχωριςτζσ ςειρζσ οριολωρίδων για τθν απ' ευκείασ 
ςφνδεςθ οριςμζνων ςυςκευϊν ςτο εξωτερικό δίκτυο. 
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2.3.2. Γειϊςεισ 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει τα απαραίτθτα υλικά και εξαρτιματα που απαιτοφνται 
για να εξαςφαλιςκεί θ γείωςθ λειτουργίασ τθσ εγκαταςτάςεωσ. 
Θ εγκατάςταςθ τθσ γειϊςεωσ λειτουργίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και χωρίσ 
ιδιαίτερθ αμοιβι. 
 

2.4. ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 

Το τθλεφωνικό κζντρο κα πρζπει να ικανοποιεί κατ’ελάχιςτο τα κάτωκι:  
Να δζχεται με ςκοπό τθν ςφνδεςθ ςτο αςτικό δίκτυο, κυκλϊματα EURO ISDN PRI, BRI, αναλογικά, CAS 2BIT. 
Τα κυκλϊματα ςφνδεςθσ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν κα πρζπει να είναι αναλογικά, ψθφιακά διςφρματα, 
ISDN, IP (Θ323 και SIP). 
Να δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ψθφιακισ ηεφξθσ με άλλα ςυςτιματα  μζςω πρωτοκόλλου. 
Να προςφζρονται τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ και των τριϊν κατθγοριϊν ( αναλογικζσ, ψθφιακζσ και IP τόςο 
H323 όςο και SIP). 
Οι ψθφιακζσ και οι IP τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, να παρουςιάηουν τθν ίδια ακριβϊσ εργονομία, ζτςι ϊςτε να 
υπάρχει το ίδιο προφίλ χριςθσ ςε όλεσ τθσ ςυςκευζσ. 
Το κζντρο να  ζχει MTBF τουλάχιςτον 99.993 % χωρίσ τθν χριςθ εφεδρικοφ ςυςτιματοσ. 
Να δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ επιδαπζδιασ ζκδοςθσ του ςυςτιματοσ και αυτισ ςε RACK 19¨. 
Να προςφερκεί ςφςτθμα voice και fax mail ςε πλιρθ ενοποίθςθ με το τθλεφωνικό ςφςτθμα και με τθν 
δυνατότθτα ενοποίθςθσ και με το ςφςτθμα e.mail. 
Να δίνεται θ δυνατότθτα ςυςτιματοσ Automatic Call Distribution για τθν ειςερχόμενθ κίνθςθ, με πλιρθ 
ςτατιςτικά ςτοιχεία. 
Να δίνεται θ δυνατότθτα αυτοματοποίθςθσ εξερχόμενων κλιςεων (DIALLER). 
Να δίνεται θ δυνατότθτα on line καταγραφισ των ςυνομιλιϊν. 
Να δίνεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ Ρελατϊν (CRM) με πλιρθ ςτατιςτικά ςτοιχεία. 
Να δίνεται θ δυνατότθτα χριςθσ πολλαπλϊν μθνυμάτων. 
 

2.5. ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Οι κοινζσ τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ κα είναι τφπου εγκεκριμζνου από τον ΟΤΕ, καταςκευαςμζνεσ από 
ανκεκτικό πολυτελζσ πλαςτικό. Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν επίβλεψθ βάςθ δειγμάτων 
που κα προςκομίςει ο εργολάβοσ. 
Οι ςυςκευζσ κα ζχουν πλικτρα επιλογισ και κομβίο γειϊςεωσ. Οι κάψεσ ακουςτικοφ και μικροφϊνου κα 
είναι υψθλισ αποδόςεωσ και κα υπάρχει δυνατότθτα αυξομειϊςεωσ τθσ εντάςεωσ του κουδουνιςμοφ. Το 
καλϊδιο ςυνδζςεωσ τθσ ςυςκευισ με το ακουςτικό κα είναι ςπιράλ και θ κάκε ςυςκευι κα ςυνοδεφεται 
από φισ τθλεφϊνου κατάλλθλου για τισ εγκατεςτθμζνεσ πρίηεσ. 
Οι ςυςκευζσ κα είναι κατάλλθλεσ για επιτραπζηια ι επίτοιχθ τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τα ςχζδια. 
 

2.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΟΜΘΜΕΝΘΣ ΚΑΛΩΔΛΩΣΘΣ  

2.6.1. Καλϊδιο 25  ηευγϊν, ακωράκιςτο (UTP), CAT-5e, PVC 

Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 25 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, αγωγοφσ 
24 AWG, μονόκλωνο. 
Ρλιρωσ ςυμβατό με τα Διεκνι πρότυπα ISO/IEC 11801 και EIA/TIA 568A για τθν Κατθγορία 5e. 
Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “POWER SUM ΝΕΧT”, πρζπει να είναι τουλάχιςτο ίςθ με τθν ελάχιςτα 
απαιτοφμενθ τιμι τθσ παραμζτρου “pair-to-pair NEXT” τθσ Κατθγορία 5, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 
111801 και EIA/TIA 568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 100 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ). 
Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 
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 ΔΟΜΘ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

 ΔΙΑΤΟΜΘ ΑΓΩΓΩΝ 24 AWG Μονόκλωνοι 

ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΜΕΤΟΣ (Ονομαςτ.) 0,0201 inch 

 ΥΛΙΚΟ Χαλκόσ 

 ΥΛΙΚΟ Ρολυεκυλαίνιο 

ΜΟΝΩΣΘ ΡΑΧΟΣ (Ονομαςτ.) 0,085 inch 
 ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΜΕΤΟΣ (Ονομαςτ.) 0,037 inch 

 ΥΛΙΚΟ PVC 

ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΡΑΧΟΣ (Ονομαςτ.) 0,035 inch 

 ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΜΕΤΟΣ (Ονομαςτ.) 0,48 inch 

 
 

 ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 
(MHz) 

MAX ATTENUATION (db/1000 
feet) MIN POWER SUM NEXT (db) 

Required  MIN NEXT 
by CAT-5 (db) 

0,256 3,2 ---- ---- 

0,512 4,5 ---- ---- 

0,772 5,5 64 ---- 

1 6,3 62 62 

4 13 53 53 

10 20 47 47 

16 25 44 44 

20 28 42 43 

31,25 36 40 40 

62,5 52 35 35 

100 67 32 32 

 

 ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ ΜΟΝΩΣΘΣ : 500 MOhms / 1000 feet min 
ANTIΣΤΑΣΘ ΑΓΩΓΩΝ : 28,6 Ohms / 1000 feet max 
 

 Ο εξωτερικόσ Μανδφασ πρζπει να φζρει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ :  
- Oνομα καταςκευαςτι,  
- Τφπο καλωδίου,  
- Κατθγορία,  
 

 ΧΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

PAIR COLOR CODE 

1 ΑΣΡΟ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ/ΑΣΡΟ 
2 ΑΣΡΟ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // ΡΟΤΟΚΑΛΙ/ΑΣΡΟ 

3 ΑΣΡΟ/ΡΑΣΙΝΟ // ΡΑΣΙΝΟ/ΑΣΡΟ 

4 ΑΣΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΑΣΡΟ 
5 ΑΣΡΟ/ΓΚΙ // ΓΚΙ/ΑΣΡΟ 

6 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

7 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // ΡΟΤΟΚΑΛΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 
8 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΡΑΣΙΝΟ // ΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

9 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 
10 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΙ // ΓΚΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 

11 ΜΑΥΟ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ/ΜΑΥΟ 

12 ΜΑΥΟ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // ΡΟΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΟ 
13 ΜΑΥΟ/ΡΑΣΙΝΟ // ΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΟ 

14 ΜΑΥΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΑΥΟ 
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2.6.2. Καλϊδιο 4  ηευγϊν, ακωράκιςτο (UTP), CAT-6 

Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Οhm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 23 AWG, μονόκλωνο. Τα 4 ςυνεςτραμμζνα ηεφγθ να διαχωρίηονται και να οδθγοφνται εντόσ του 
μανδφα με τθν φπαρξθ filler ςταυροειδοφσ τομισ. 

Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/ΙΕC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν CATEGORY 6, κατ' ελάχιςτο. 
 

Θλεκτρικά Χαρακτθριςτικά Καλωδίου UTP ςτουσ 20C 
 

 Ρροδιαγραφι CATEGORY 6  Απαιτθτό 

Conductor Loop Resistance <19 /100m   <15 /100m 
Conductor Resistance Unbalance <2 %  <1 % 

Dielectric Strength 1.0kV d.c. ή 0.7kV a.c. για 1min 100% τησ προδιαγραφήσ 

Insulation resistance >500 M.km @ 100-500V τάςη δοκιμήσ >5 G.km 
Capacitance Unbalance to Earth <1600 pF/km  <100 pF/km 
Velocity of Propagation <534 nS/100m @100MHz <500 nS/100m @100MHz 
Skew        <40 nsec/100m @100MHz <35 nsec/100m @100MHz 

Mean Characteristic Impedance 100   5 @ 100 MHz  100   3 @ 100 MHz 
Coupling Attenuation up to 1GHz 
(ffs) 

>40dB  >50 dB 

 

Χαρακτθριςτικά Μετάδοςθσ Καλωδίου UTP ςτουσ 20C 

 

Συχνότθτα 
(MHz) 

 1 4 10 16 20 31.25 62.5 100 155 200 250 300 600 

Insertion 
Loss 
(db/100m 

Απαίτθςθ  ≤2.1 ≤3.8 ≤6.0 ≤7.6 ≤8.5 ≤10.7 ≤15.5 ≤19.9 ≤25.3 ≤29.1 ≤33.0 * * 

cat6 2.1 3.8 6.0 7.6 8.5 10.7 15.5 19.9 25.3 29.1 33.0 - - 

NEXT (db Απαίτθςθ  ≥75.9 ≥75.1 ≥68.2 ≥64.6 ≥63.0 ≥59.7 ≥54.5 ≥50.1 ≥47.6 ≥45.8 ≥49.8 * * 

cat6 66.0 65.3 59.3 56.2 54.8 51.9 47.4 44.3 41.4 39.8 38.3 - - 

PSNEXT (db) Απαίτθςθ  ≥73.6 ≥72.8 ≥65.9 ≥62.3 ≥60.7 ≥57.4 ≥52.2 ≥48.6 ≥45.3 ≥43.5 ≥47.2 * * 

cat6 64.0 63.3 57.3 54.2 52.8 49.9 45.4 42.3 39.4 37.8 36.3 - - 

Return Loss 
(db/100m) 

Απαίτθςθ  - ≥28.0 ≥30.0 ≥30 ≥30 ≥28.6 ≥26.5 ≥25.1 ≥23.8 ≥23.0 ≥22.3 * * 

cat6 - 23.0 25.0 25.0 25.0 23.6 21.5 20.1 18.8 18.0 17.3 - - 

ELFEXT 
(db/100m) 

Απαίτθςθ  ≥82.5 ≥72.5 ≥62.5 ≥57.4 ≥55.0 ≥50.1 ≥42.6 ≥37.5 ≥32.8 ≥30.0 ≥35.2 * * 

cat6 66.0 58.0 50.0 45.9 44.0 40.1 34.1 30.0 26.2 24.0 22.0 - - 

PSELFEXT 
(db/100m) 

Απαίτθςθ  ≥80.0 ≥68.8 ≥58.8 ≥53.6 ≥51.3 ≥46.8 ≥38.9 ≥33.8 ≥29.0 ≥26.3 ≥30.4 * * 

cat6 64.0 55.0 47.0 42.9 41.0 37.1 31.1 27.0 23.2 21.0 19.0 - - 

 

* Να υπάρχει μζτρθςθ. 

15 ΜΑΥΟ/ΓΚΙ // ΓΚΙ//ΜΑΥΟ 

16 ΚΙΤΙΝΟ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ/ΚΙΤΙΝΟ 
17 ΚΙΤΙΝΟ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // ΡΟΤΟΚΑΛΙ/ΚΙΤΙΝΟ 

18 ΚΙΤΙΝΟ/ΡΑΣΙΝΟ // ΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΙΝΟ 

19 ΚΙΤΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΙΤΙΝΟ 
20 ΚΙΤΙΝΟ/ΓΚΙ //ΓΚΙΙ/ΚΙΤΙΝΟ 

21 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 

22 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // ΡΟΤΟΚΑΛΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 
23 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΡΑΣΙΝΟ // ΜΡΛΕ/ΡΑΣΙΝΟ 

24 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 
25 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΓΚΙ // ΓΚΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 
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Στον εξωτερικό μανδφα του καλωδίου πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ ο καταςκευαςτισ και ο τφποσ 
του, να υπάρχει ςιμανςθ για τθν CATEGORY 6 και το/τα πρότυπο/α ςφμφωνα με τα οποία ζχει 
πιςτοποιθκεί. 

 

 Χρωματικόσ κϊδικασ : Ηεφγοσ 1 : ΑΣΡΟ/ΜΡΛΕ // ΜΡΛΕ,   Ηεφγοσ 2 : ΑΣΡΟ/ΡΟΤΟΚΑΛΙ // 

ΡΟΤΟΚΑΛΙ,   Ηεφγοσ 3 : ΑΣΡΟ/ΡΑΣΙΝΟ // ΡΑΣΙΝΟ,   Ηεφγοσ 4 : ΑΣΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ. 

2.6.3. Τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 2 RJ-45 κυρϊν, ακωράκιςτεσ (Unshielded), CAT-6.  

Να αποτελοφνται από τα “Snap in Jacks” (τφπου “Keystone”, 1 ι 2 για μονι ι διπλι πρίηα) τα οποία κα 
εφαρμόηονται ςτουσ κατάλλθλουσ προςαρμογείσ (faceplates ι modules) ϊςτε να προκφπτουν μονζσ ι διπλζσ 
πρίηεσ για τοποκζτθςθ είτε ςε πλαςτικά κανάλια ι ωσ επίτοιχεσ ι ωσ εντοιχιςμζνεσ.   

Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν CATEGORY 6, κατ' ελάχιςτο. 

100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και ςτα 4 
ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το Gigabit Ethernet). 

Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε απ'ευκείασ 
μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογζων. 

Να διακζτουν ειδικά καλφματα-κλείςτρα προςταςίασ από τθ ςκόνθ (shutters) για τισ RJ-45 πόρτεσ. 

Τα Keystone RJ-45 Jacks να φζρουν PCB (Printed Circuit Board), ενϊ ςτο πίςω μζροσ οι επαφζσ να είναι IDC 110 ι 
IDC LSA για τερματιςμό των οριηόντιων καλωδίων με χριςθ standard εργαλείων (IDC Punchdown Tools) για 
αςφαλι και ςτακερό τερματιςμό. Το υλικό των επαφϊν αυτϊν κα πρζπει να είναι φωςφοροφχοσ χαλκόσ.  

Αντίςτοιχα, το υλικό των 8 επαφϊν τθσ υποδοχισ RJ-45 του Jack κα πρζπει να είναι φωςφοροφχοσ χαλκόσ 
επικαλυμμζνοσ με 50 μm χρυςοφ πάνω από 100 μm νικελίου και θ καταςκευι των επαφϊν τζτοια (αςφμμετρθ 
με τισ δφο από αυτζσ να βρίςκονται καμπυλωμζνεσ ςε διαφορετικό επίπεδο από τισ υπόλοιπεσ ζξι, όπωσ ςτο 
ςχ. 1) ϊςτε να καλφπτονται και οι νεϊτερεσ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ για το “NEXT” μα και θ αξιοπιςτία τθσ 
ςφνδεςθσ των RJ-45 ακροδεκτϊν: 

To υλικό του κορμοφ του Jack κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από διαμορφωμζνο PBT και να υπάρχει 
ςυμφωνία με τθν προδιαγραφι UL94-V0. Είςοδοσ του καλωδίου κα πρζπει να γίνεται από το πίςω ι το επάνω 
μζροσ του Jack. Τα Jacks πρζπει να υποςτθρίηουν και τα δφο πρότυπα ςυνδεςμολογίασ: Τ568Α και Τ568Β. 
 

2.6.4. Patch panels RJ-45 κυρϊν, ακωράκιςτα (Unshielded), CAT-6. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ απαιτιςεισ του ΤΙΑ/ΕΙΑ CAT-6.   

 Να αποτελοφν τμιμα πλιρουσ CAT-6 UTP Συςτιματοσ Καλωδίωςθσ. 

 Aκωράκιςτα (UTP), 24/48/96 προεγκατεςτθμζνων RJ-45 κυρϊν. 

 Να φζρουν RJ-45 πόρτεσ (κθλυκζσ RJ-45 επαφζσ) ςτο εμπρόσ μζροσ και IDC – 110/LSA επαφζσ ςτο πίςω 
μζροσ και να είναι τεχνολογίασ PCB (Printed Circuit Board). Το υλικό των 8 επαφϊν τθσ υποδοχισ RJ-45 του 
patch panel κα πρζπει να είναι φωςφοροφχοσ χαλκόσ επικαλυμμζνοσ με 50 μm χρυςοφ πάνω από 100 μm 
νικελίου και θ καταςκευι των επαφϊν τζτοια (αςφμμετρθ με τισ δφο από αυτζσ να βρίςκονται καμπυλωμζνεσ 
ςε διαφορετικό επίπεδο από τισ υπόλοιπεσ ζξι, όπωσ ςτο ςχ. 2) ϊςτε να καλφπτονται και οι νεϊτερεσ 
απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ για το “NEXT” μα και θ αξιοπιςτία τθσ ςφνδεςθσ των RJ-45 ακροδεκτϊν: 

 Να διακζτουν τμθματικι (modular) δομι, από τμιματα (modules) των 6 κυρϊν με χριςθ τεχνολογίασ 
PCB (Printed Circuit Board), για εφκολθ διαχείριςθ των καλωδίων ςτο πίςω μζροσ  

 Ρλάτουσ 19’’ για τοποκζτθςθ ςε standard 19’’ καμπίνεσ και φψουσ 1U (για 24 κυρϊν), 2U (για 48 
κυρϊν) και 4U (για 96 κυρϊν). (Να διατίκονται μαηί με τα patch panels τα απαραίτθτα υλικά ςτιριξθσ ςε 
καμπίνα 19”) 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 

 Να ζχουν δυνατότθτα να δεχκοφν εικονίδια και ετικζτεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ καταγραφισ, τθ 
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διαχείριςθ και τθν άμεςθ εποπτικι αναγνϊριςθ κάκε RJ-45 υποδοχισ. 

 Το υλικό καταςκευισ τουσ να είναι ανοδειωμζνο αλουμίνιο για επιπλζον προςταςία από οξείδωςθ.   

  “Ανάμεςα” από κάκε ηευγάρι patch panels ςτισ καμπίνεσ πρζπει να τοποκετθκοφν “διαχειριςτζσ 
καλωδίων - wire managers”, για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και διευκζτθςθ των patch cords και τθν καλφτερθ 
διαχείριςθ τθσ όλθσ καλωδίωςθσ (περιπτϊςεισ αλλαγϊν, μετακινιςεων προςωπικοφ κλπ).  

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το Gigabit Ethernet). 
 

2.6.5. Λκριϊματα 19 ιντςϊν κλειςτοφ τφπου 

Ππου θ εγκατάςταςθ χρειάηεται Ικρίωμα (Rack) 19 ιντςϊν, αυτό κα πρζπει : 
 

 Να ζχει ωφζλιμο φψοσ ςτιριξθσ εξοπλιςμοφ 33U ζωσ 42U (1U=44,45mm). 

 Να είναι κλειςτοφ τφπου με βάκοσ 800mm και πλάτοσ 800mm 

 Να διακζτει οπίςκια πόρτα μεταλλικι, με χειρολαβι και κλειδαριά 

 Να διακζτει μεταλλικά πλαϊνά, αφαιροφμενα με μάνδαλο και όχι βίδεσ 

 Να διακζτει από ζνα Οριηόντιο πλαςτικό Οδθγό Καλωδίων 1U, ςτο εμπρόσ μζροσ  του rack, για κάκε 
Ρεδίο Βυςματικισ Διαχείρθςθσ (patch panel) που  χρθςιμοποιείται. 

 Να ζχει τυποποιθμζνεσ τρφπεσ τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ, κατά  ANSI/EIA-310-C  για πλιρθ χριςθ 
33U – 42U ςτισ εμπρόσ και πίςω μπάρεσ  

 Να ζχει δυνατότθτα ειςόδου καλωδίων, από το επάνω μζροσ, χωρίσ να  εμποδίηεται θ χριςθ 
ανεμιςτιρων οροφισ. Επίςθσ να διακζτει εναλλακτικι είςοδο καλωδίων και από το κάτω μζροσ, 
με χριςθ πλαιςίου υπερφψωςθσ (plinth). 

 Να διακζτει εςωτερικά μεταλλικι ςχάρα τουλάχιςτον 200 mm για τθν όδευςθ των  ειςερχομζνων 
καλωδίων. 

 Να διακζτει ζνα τουλάχιςτον οριηόντιο πολφπριηο με 6 ι 8 Schuko πρίηεσ,  εφοδιαςμζνο με διακόπτθ. 

 Να διακζτει 3-4 (αναλόγωσ φψουσ) ανεμιςτιρεσ οροφισ, ςυνδεδεμζνουσ με  κερμοςτάτθ 

 

2.6.6. Λκριϊματα 19 ιντςϊν ανοικτοφ τφπου (DATA CENTERS) 

Ιδιαίτερα για τον Κεντρικό Κατανεμθτι, όπου ο χϊροσ είναι κλειςτόσ, προςτατευμζνοσ από ςκόνθ και 
υγραςία και το περιβάλλον κλιματίηεται διαρκϊσ, κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί Ικρίωμα (Rack) 19” 
ανοικτοφ τφπου, για λόγουσ χωρθτικότθτασ, ςυμπαγϊν διαςτάςεων και επιςκεψιμότθτασ από όλεσ τισ 
πλευρζσ. Επιπροςκζτωσ κα πρζπει : 

 Να διακζτει 116,8mm x 152mm κάκετα κανάλια καλωδίων ςτισ δφο πλευρζσ, φψουσ 2,1 m. 

 Να περιλαμβάνει κάκετουσ ταξινομθτζσ καλωδίων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, με ανοιγόμενα καλφμματα, 
τοποκετθμζνουσ πάνω ςτα κανάλια καλωδίων. Οι ταξινομθτζσ καλωδίων πρζπει να ςυγκρατοφν τα 
καλϊδια ακόμθ κι αν ανοίξουν τα καλφμματα. Τα καλφμματα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα 
τμθματικισ αφαίρεςθσ, για εφκολθ χριςθ. 

 Να διακζτει πρόςκετουσ κάκετουσ ταξινομθτζσ καλωδίων ςτο πίςω μζροσ του Ικριϊματοσ, για 
καλφτερθ διαχείριςθ των καλωδίων. 

 Να διακζτει οπζσ ειςόδου καλωδίων ςτισ πλαϊνζσ μπάρεσ, για τθν όδευςθ καλωδίων από το ζνα 
Ικρίωμα ςτο άλλο. 

 Να ζχει τυποποιθμζνεσ τρφπεσ τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ, κατά  ANSI/EIA-310-C για πλιρθ χριςθ 42U – 
44U ςτισ εμπρόσ και πίςω μπάρεσ 

 Να δζχεται ςχάρα οροφισ για τθν όδευςθ των καλωδίων, εφκολθ ςτθν τοποκζτθςθ και με 3 χωριςτά 
διαμερίςματα καλωδίων. 
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 Να είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα ι αλουμίνιο. 

 

2.6.7. Δρομολογθτζσ καλωδίων  

Ρρόκειται για πλαςτικά άγκιςτρα ςυγκράτθςθσ των καλωδίων Patch Cords, Βοθκοφν ςτθν ςυγκράτθςθ των 
καλωδιϊςεων ςφνδεςθσ μεταξφ δφο ι περιςςότερων πεδίων μζςα ςτον κατανεμθτι. 
Θ διάςταςι τουσ πρζπει να είναι τυποποιθμζνθ ςτισ 19” , για τθν τοποκζτθςι τουσ ςε Rack 19”. 
Θ βάςθ τουσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από μαφρο ανοδειωμζνο αλουμίνιο, ενϊ τα άγκιςτρα 
ςυγκράτθςθσ των καλωδίων κα πρζπει να είναι πλαςτικά. 

 

2.6.8. Κατανεμθτισ ειςαγωγισ ΟΤΕ  

Ο Κατανεμθτισ Ειςαγωγισ Ο.Τ.Ε. είναι το κιβϊτιο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται όλα τα καλϊδια του δικτφου 
από τθν Ειςαγωγι του Ο.Τ.Ε. και τερματίηονται ςτακερά ςε ξεχωριςτζσ Οριολωρίδεσ- Connecting Blocks, οι 
οποίεσ ενδεικνφουν και προςδιορίηουν τθν προζλευςθ και τον προοριςμό του καλωδίου. 
Αποτελείται από :  
Το Κιβϊτιο Κατανεμθτι 

Τισ Οριολωρίδεσ τερματιςμοφ 

Τθν διάταξθ αντικεραυνικισ προςταςίασ 

 

2.6.9. Επίτοιχα κιβϊτια  

Το κιβϊτιο για κάκε Ειςαγωγι Κατανεμθτι, κα πρζπει : 

 Να είναι χαλφβδινο, βαμμζνο με ανοδείωςθ 

 Να είναι καταςκευαςμζνο απο Λαμαρίνα πάχουσ 2 mm 

 Να ζχει βακμό προςταςίασ από ςκόνθ και νερό Ι 55 

 Να διακζτει 4 ςθμεία ςτιριξθσ ςτον τοίχο 

 Να διακζτει Κλειδαριά αςφαλείασ 

 Να διακζτει Ρόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριςτερά. 

 Να διακζτει πλάτθ ςτιριξθσ των οριολωρίδων από το ίδιο υλικό, για τθν ευχερι και ςτιβαρι ανάρτθςθ 
των οριολωρίδων 

 Τα διάκενα μεταξφ τθσ ράχθσ του κατανεμθτι και των οριολωρίδων κακϊσ και των οριολωρίδων μεταξφ 
τουσ να είναι επαρκι για τθν διζλευςθ των καλωδίων και να ευνοοφν τθν εργαςία. 

 Να προβλζπεται ςθμείο ςτο οποίο να οδθγείται θ γείωςθ προςταςίασ του Δικτφου και των λοιπϊν 
μεταλλικϊν μερϊν τθσ καταςκευισ. 

 Να διακζτει μεταλλικά άγκιςτρα ςυγκράτθςθσ των καλωδίων μικτονόμθςθσ ι των patch cords ςτθν 
περίπτωςθ που αυτά χρθςιμοποιοφνται. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα ειςόδου των καλωδίων από το άνω και κάτω μζροσ, με οπζσ οι οποίεσ κα 
προςτατεφουν τα ειςερχόμενα καλϊδια από φκορζσ 

 Ο καταςκευαςτισ να ζχει Ριςτοποίθςθ ISO 9001 

 

2.6.10. Οριολωρίδεσ τερματιςμοφ   

Οι οριολωρίδεσ του Κατανεμθτι Ειςαγωγισ Ο.Τ.Ε., πρζπει να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό, κερμοπλαςτικό υλικό βραδείασ καφςθσ 

 Να διατίκενται ςε χωρθτικότθτα 4x50-ηευγϊν, για να εξυπθρετοφν μζχρι και 12 καλϊδια 4 
ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν  

 Να ζχουν προαιρετικά, ζγχρωμα προςτατευτικά καλφμματα, ςε διάφορα χρϊματα, για εφκολθ 



69 
 

αναγνϊριςθ 

 Να ζχουν πλαςτικι βάςθ, για επίτοιχθ ςτιριξθ απευκείασ ςτον τοίχο, ςτθν πλάτθ του κιβωτίου ι 
απευκείασ ςτισ 19” με χριςθ ειδικοφ εξαρτιματοσ 

 Να διακζτουν κάκετεσ πινακίδεσ ςιμανςθσ, ςε κάκε πλευρά τουσ, για τθν διευκζτθςθ τθσ οριηόντιασ 
καλωδίωςθσ και των μικτονομιςεων, κακϊσ και για αρίκμθςθ του δικτφου. 

 Να διακζτουν ποικιλία από εξαρτιματα και adapters, χριςιμων για τθν διαχείρθςθ του δικτφου από τον 
εγκαταςτάτθ ι τον ςυντθρθτι, όπωσ βάςεισ, γζφυρεσ, μετατροπείσ ςε RJ45 κ.λ.π. 

 Να διακζτουν ςυνδετικό υλικό, με προδιαγραφζσ τουλάχιςτον 200 επανατερματιςμϊν, χωρίσ πτϊςθ 
του ςιματοσ, κάτω από τα όρια που ορίηει θ κατθγορία τθσ οριολωρίδασ 

 Να υποςτθρίηουν μονόκλωνα καλϊδια διατομισ 22-26 AWG (0.64 mm - 0.40 mm) ι γυμνοφσ αγωγοφσ 
18-19 AWG (1.02 – 0.91mm) 

 Να ςυμφωνοφν ι να υπερβαίνουν τισ προδιαγραφζσ TIA/EIA και ISO/IEC category 5e  

 Να ζχουν πιςτοποίθςθ Underwriters Laboratories Standard UL 1863, ωσ Communications Circuit 
Accessory 

 

3. ΔΛΚΤΥΟ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΔΛΟΦΩΝΟΥ-ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ – R/TV  

 

Πλα τα υλικά που προμθκεφονται από τον ανάδοxο για το ζργο κα είναι καινοφργια, εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ 
“CE”. 
Για όλα τα μθχανιματα κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 

3.2. Γενικά 

Πλεσ οι γραμμζσ κα γίνουν με ομοαξονικό καλϊδιο ςφμφωνα με τα ςχζδια. 
Το καλϊδιο μπορεί να τοποκετθκεί ορατό πάνω ςε ςτθρίγματα ι χωνευτό μζςα ςε ςωλινεσ. 
 

3.3. Ομοαξονικό καλϊδιο 

Το ομοαξονικό καλϊδιο κα ζχει ςφνκετθ αντίςταςθ 75Ω και εξωτερικό μανδφα από λευκό PVC, χάλκινο 
εςωτερικό αγωγό διαμζτρου > 0,7mm, διθλεκτρικό από πολυαικυλζνιο και διπλι κωράκιςθ από φφλλο και 
πλζγμα χαλκοφ  
Το καλϊδιο κα είναι κατάλλθλο για εςωτερικοφσ χϊρουσ και κα ζχει απόςβεςθ: 
- < 14db/100m και ςυχνότθτα των 230 ΜΘΗ 
- < 26db/100m και ςυχνότθτα των 800 ΜΘΗ 
Κατά τθν εγκατάςταςθ του καλωδίου κα πρζπει να προςεχκοφν τα παρακάτω βαςικά ςθμεία: 
α) Τα άκρα του καλωδίου μζχρι να ςυνδεκοφν πρζπει να προςτατευκοφν με μονωτικι ταινία ϊςτε να 
αποφευχκεί θ είςοδοσ υγραςίασ μζςα ςτο καλϊδιο. 
β)  Κατά τθν απογφμνωςθ των άκρων του καλωδίου δεν κα πρζπει να χαραχκεί κακόλου ο κεντρικό 
αγωγόσ. Επίςθσ ο κεντρικόσ αγωγόσ δεν πρζπει να βραχυκυκλϊνεται με ςυρματίδια που ζχουν ξεφφγει από 
το πλζγμα. 
γ)  Ολεσ οι ςυνδζςεισ του καλωδίου (κεραία, ενιςχυτισ, λιψεισ) κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι και όπου απαιτείται κα χρθςιμοποιθκοφν ομοαξονικά βφςματα 75 ΟΘΜ. 
δ)  Το καλϊδιο δεν πρζπει να τςακίηεται κατά τθν δίοδό του από τουσ ςωλινεσ. 
 

3.4. Λιψεισ ραδιοφϊνου-τθλεοράςεωσ 

Οι λιψεισ ραδιοφϊνου-τθλεοράςεωσ ενδιάμεςεσ ι τερματικζσ κα είναι τφπου ρευματοδότθ κατάλλθλεσ 
για χωνευτι εγκατάςταςθ και κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 
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Ενδιάμεςεσ: 
α) Απόςβεςθ διελεφςεωσ 
αD= 1 - 1,3 db (VHF-UHF) 
β) Απόςβεςθ διακλάδωςθσ (εξόδου) 
αΑ= 12,5 - 13,5 db (VHF-UHF) 
γ) Συντελεςτι κωράκιςθσ (SCREENING FACTOR) 
SM= > 50db 
 
Τερματικζσ: 
α) Απόςβεςθ διακλάδωςθσ (εξόδου) 
αΑ= 0,5 db (VHF-UHF) 
β) Συντελεςτι κωράκιςθσ (SCREENING FACTOR) 
SM= > 50db 

3.5. Διανεμθτζσ  (VERTEILER) 

Οι διανεμθτζσ κα είναι 2 ι 3 γραμμϊν κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ και κα ζχουν 
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 
α) Απόςβεςθ διελεφςεωσ 
αD= 5 db (VHF-UHF) (Διανεμθτζσ 2 γραμμϊν) 
αD= 8-8,5 db (VHF-UHF) (Διανεμθτζσ 3 γραμμϊν) 
 
β) Συντελεςτι κωράκιςθσ (SCREENING FACTOR) 
SM= > 65db 
 

3.6. Διακλαδωτιρεσ (ABZWEIGER) 

Οι διακλαδωτιρεσ κα είναι 1,2 ι 4 κατευκφνςεων, κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ 
και κα ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
α) Απόςβεςθ διελεφςεων 
αD= 1 db (VHF-UHF) (Διακλαδωτιρεσ 1 κατεφκυνςθσ) 
αD= 1~1,5 db (VHF-UHF) (Διακλαδωτιρεσ 2 κατευκφνςεων) 
α0= 2~3,5 db (VHF-UHF) (Διακλαδωτιρεσ 4 κατευκφνςεων) 
 
β) Απόςβεςθ διακλάδωςθσ 
αΑ= 13 db ι 15 db ι 20 db(VHF-UHF) ςφμφωνα με τα ςχζδια.  
 
γ) Συντελεςτι κωράκιςθσ (SCREENING FACTOR) 
SM= > 65db 
 

3.7. ΚΕΝΤΛΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΕΑΛΩΝ R/TV 

3.7.1. Γενικά 

Θ παροφςα προδιαγραφι αναφζρεται ςτθν κεντρικι εγκατάςταςθ κεραιϊν λιψεωσ που καλφπτουν τισ 
περιοχζσ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν ςυχνοτιτων που μετά τθν περάτωςι τθσ κα εξαςφαλίηει άριςτεσ 
ςυνκικεσ λιψεωσ ςτισ επικυμθτζσ περιοχζσ. 
Θ εγκατάςταςθ αποτελείται ενδεικτικά από δφο ςυγκροτιματα κεραιϊν λιψεωσ με τον εξοπλιςμό 
ςτθρίξεωσ τουσ, το δίκτυο διανομισ, τισ ενιςχυτικζσ διατάξεισ, τα ηεφγθ κεραιοδοτϊν-κεραιολθπτϊν, τα 
αλεξικζραυνα προςταςίασ των καλωδίων μεταφοράσ και το ςφςτθμα γειϊςεωσ του εξοπλιςμοφ ςτθρίξεωσ 
των κεραιϊν. 
Πλοσ ο εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ κα είναι ενόσ μόνο καταςκευαςτικοφ οίκου, εκτόσ από τουσ 
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θλεκτρολογικοφσ ςωλινεσ. 
Πλα τα υλικά που προμθκεφονται από τον ανάδοxο για το ζργο κα είναι καινοφργια, εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ 
“CE”. 
Για όλα τα μθχανιματα κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 

3.7.2. Συμβατικζσ κεραίεσ 

Οι κεραίεσ τθλεοράςεωσ κα είναι κατάλλθλεσ για τθ λιψθ ςθμάτων τισ περιοχζσ ςυχνοτιτων VHF/III (188-
195 MHZ) UHF/IV (470-582 MHZ) κα ζχουν αντίςταςθ 300 V και κα ςυνοδεφονται από μεταςχθματιςτι 
προςαρμογισ 300/75 V για τθ ςφνδεςθ με ομοαξονικό καλϊδιο αντιςτάςεωσ 75 V. 
 

3.7.3. Λςτόσ κεραιϊν 

Ο ιςτόσ των ςυμβατικϊν κεραιϊν τθλεοράςεωσ και ραδιοφωνίασ κα είναι από γαλβανιςμζνο 
ςιδθροςωλινα ολικοφ μικουσ και διαμζτρου κατ' ελάχιςτο ςφμφωνα με τα ςχζδια.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
να εγγυθκεί εγγράφωσ τθν αντοχι του ιςτοφ, μαηί με τον εξοπλιςμό του, ζναντι καταπονιςεωσ λόγω 
ανεμοπτϊςεωσ που δθμιουργεί ςτατικι πίεςθ 110 kg/m2. 
Ο ιςτόσ κα ςυνοδεφεται με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και υλικά για τθ ςτερζωςθ και ςτιριξι του ςτο 
δϊμα και για τθ ςτιριξθ των κεραιϊν, των κεραιομικτϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ πάνω ςτον ιςτό, και 
κα ςυνδεκεί με χάλκινο αγωγό διατομισ 16 mm2 με το πλθςιζςτερο υφιςτάμενο αγωγό γειϊςεωσ του 
κτιρίου. 
 

3.7.4. Αλεξικζραυνο προςταςία κεραιϊν 

Το αλεξικζραυνο προςταςίασ κεραιϊν κα είναι καταςκευαςμζνο ϊςτε οι ατμοςφαιρικζσ παρενοχλιςεισ 
που μποροφν από τθ φφςθ τουσ να ςυλλάβουν οι κεραίεσ (παράςιτα από θλεκτροςτατικζσ ατμοςφαιρικζσ 
εκκενϊςεισ, βιομθχανικά παράςιτα, κεραυνοί) να διοχετεφονται ςτθ γθ μζςω του δικτφου γειϊςεωσ και όχι 
ςτισ ςυςκευζσ λιψθσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ. 
Το εξάρτθμα κα περιζχει αδρανζσ αζριο και κα εμφανίηει μικρι χωρθτικότθτα και μθδενικι αυτεπαγωγι. 
Θα είναι δε κατάλλθλο για πζντε τουλάχιςτον εκφορτίςεισ χωρίσ μεταβολι των χαρακτθριςτικϊν του. 
 

3.7.5. Ενιςχυτικι διάταξθ κεραιϊν 

Θ ενιςχυτικι διάταξθ τθσ κεντρικισ εγκατάςταςθσ ςυμβατικϊν κεραιϊν κα είναι κατάλλθλθ για επίτοιχθ 
τοποκζτθςθ ςε ξθρό χϊρο και κα αποτελείται από ζνα τροφοδοτικό ςτοιχείο, ενιςχυτι ραδιοφωνίασ και 
ενιςχυτζσ τθλεόραςθσ ςτο ίδιο πλαίςιο. 
Ο κάκε ενιςχυτισ κα είναι κατάλλθλοσ για τισ ςυχνότθτεσ που προορίηεται και για τθν ενίςχυςθ του 
ςιματοσ όπωσ αυτό κα μετρθκεί επί τόπου και όπωσ κα απαιτθκεί για τθν αντιςτάκμιςθ των αποςβζςεων 
τθσ εγκατάςταςθσ και για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικυμθτισ ςτάκμθσ ςτουσ κεραιοδότεσ. 
Θ ενιςχυτικι διάταξθ κα ζχει τρεισ ειςόδουσ (περιοχι FM, III, IV) για τθ ςφνδεςθ των αντίςτοιχων κεραιϊν 
και μία ζξοδο για τθν τροφοδότθςθ του πρϊτου διακλαδωτιρα του εςωτερικοφ δικτφου. 
 

3.7.6. Διακλαδωτιρεσ καλωδίων 

Οι διακλαδωτιρεσ καλωδίων (μιασ ειςόδου και δφο εξόδων), κα είναι κατάλλθλοι για τον τφπο του 
χρθςιμοποιθμζνου καλωδίου, για ορατι, ι χωνευτι εγκατάςταςθ και θ απόςβεςι τουσ κα διατθρείται 
ςχεδόν ςτακερι για όλεσ τισ ςυχνότθτεσ. 
 

3.7.7. Κεραιοδότεσ 

Οι κεραιοδότεσ (πρίηεσ τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου), κα είναι κατάλλθλοι για ςυνεργαςία με κεντρικι 
εγκατάςταςθ και για χωνευτι τοποκζτθςθ. 
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Οι κεραιοδότεσ κα φζρουν διπλι λιψθ, δθλαδι μία για τθλεόραςθ και μία για ραδιόφωνο και κα είναι 
ενδιάμεςου ι τερματικοφ τφπου. 
Οι κεραιοδότεσ κα ςυνοδεφονται από κατάλλθλο κάλυμμα από λευκό πλαςτικό, τετράγωνου ςχιματοσ με 
τισ ενδείξεισ TV και FM ςτισ αντίςτοιχεσ οπζσ των λιψεων. 
 

3.7.8. Κεραιολιπτεσ 

Οι κεραιολιπτεσ διακρίνονται ςε δφο τφπουσ: Κεραιολιπτεσ ραδιοφωνίασ και κεραιολιπτεσ τθλεόραςθσ 
και κα είναι κατάλλθλοι για ςυνεργαςία με τουσ κεραιοδότεσ και τουσ δζκτεσ τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου. 
Κάκε κεραιολιπτθσ κα περιλαμβάνει φισ ςυνδζςεωσ με το κεραιοδότθ, ομοαξονικό καλϊδιο μικουσ 3m, 
μεταςχθματιςτι προςαρμογισ μζςα ςε κουτί από πλαςτικό και διπολικό φισ για ςφνδεςθ με δζκτθ 
ραδιοφϊνου και ομοαξονικό φισ χωρίσ μεταςχθματιςτι προςαρμογισ για ςφνδεςθ με δζκτθ τθλεόραςθσ. 
 

3.7.9. Καλωδιϊςεισ, ςωλθνϊςεισ 

Οι καλωδιϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ προβλζπονται με ομοαξονικά καλϊδια, χαρακτθριςτικισ αντίςταςθσ 
75Ω, κατάλλθλα για τισ ςυνκικεσ του χϊρου που βρίςκονται (εςωτερικοί και υπαίκριοι χϊροι) και χαμθλισ 
απόςβεςθσ. 
Οι οδεφςεισ των καλωδίων τθσ εγκατάςταςθσ προβλζπονται: 
 
1. Μεταξφ κεραιϊν και ενιςχυτικισ διάταξθσ ςε ςιδθροςωλινεσ Φ 1 1/2'' . 
2. Μεταξφ ενιςχυτικισ διάταξθσ και πρϊτου διακλαδωτιρα ςε χαλυβδοςωλινα Φ 13,5mm.  
3. Σε τοίχουσ μζςα ςτο κτίριο ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ Φ 13,5mm.  
4. Στισ ψευδοροφζσ ςε υφιςτάμενεσ εςχάρεσ καλωδίων αςκενϊν ρευμάτων. 
5. Σε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ ςε υφιςτάμενα επίτοιχα κανάλια διανομισ αςκενϊν ρευμάτων. 
 

3.7.10. Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ 

Κατά τθν εγκατάςταςθ του ιςτοφ των ςυμβατικϊν κεραιϊν πρζπει να τθρθκοφν απαραίτθτα τα ακόλουκα: 
 
1. Ελάχιςτο μικοσ ςτερζωςθσ του ιςτοφ ςε δομικό ςτοιχείο ίςο προσ το 20% του ολικοφ μικουσ του. 
2. Ελάχιςτθ απόςταςθ ςθμείου ςυνδζςεωσ χαμθλότερθσ κεραίασ από κατϊτερο ςθμείο του ελεφκερου 

τμιματοσ του ιςτοφ, ίςθ προσ 1m.  
3. Ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςθμείων προςδζςεωσ κεραιϊν ίςθ προσ 0,80m.  
4. Ο ιςτόσ κα γειωκεί ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι μζςω χάλκινου αγωγοφ 

γείωςθσ πάνω τον ςυλλεκτιριο αγωγό του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ του κτιρίου. 
 
Θ κζςθ εγκατάςταςθσ του ιςτοφ με τισ κεραίεσ δεν πρζπει να: 
 
1. Ελάχιςτο ελεφκερο μικοσ των καλωδίων (αναμονζσ) μεταξφ των κεραιϊν και τθσ ενιςχυτικισ διάταξθσ 

70cm.  
2. Κάκε τμιμα του ομοαξονικοφ καλωδίου από κζςθ λιψθσ ςε κζςθ λιψθσ, κα ζχει ικανό ελεφκερο μικοσ 

για τθ ςφνδεςθ των καλωδίων (ειςερχόμενο-εξερχόμενο) με τον αντίςτοιχο κεραιοδότθ. 
3. Ενδιάμεςεσ ενϊςεισ των καλωδίων μεταξφ ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ δεν 

επιτρζπονται. Δθλαδι, τα καλϊδια αυτά κα είναι μονοκόμματα. 
 

3.7.11. Ελεγχοι και δοκιμζσ 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτουσ πιο κάτω ελζγχουσ και δοκιμζσ με 
παρουςία τθσ Επίβλεψθσ. 
Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ κα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και κα επαναλαμβάνονται μζχρι να 
επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα. 
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 Δοκιμι ςυνεχοφσ ρεφματοσ 
 
Με τθ δοκιμι ςυνεχοφσ ρεφματοσ διαπιςτϊνονται τυχόν κακζσ επαφζσ ςυνδζςεωσ καλωδίων ι 
βραχυκυκλωμάτων. 
Ρροσ τοφτο, θ μεν αντίςταςθ μόνωςθσ μεταξφ πυρινα και αντιπαραςιτικοφ πλζγματοσ πρζπει να είναι 
κατϋελάχιςτο ίςθ προσ 100ΚΩ όταν αμφότερα τα άκρα του μετροφμενου τμιματοσ καλωδίου είναι 
αποςυνδεδεμζνα, θ δε αντίςταςθ μεταξφ πυρινα και αντιπαραςιτικοφ πλζγματοσ πρζπει να είναι περίπου 
75Ω όταν το ζνα άκρο του μετροφμενου τμιματοσ καλωδίου είναι αποςυνδεδεμζνο, το δε άλλο 
ςυνδεδεμζνο με τερματικό κεραιοδότθ. 
 
 Δοκιμι υψθλισ ςυχνότθτασ 
 
Με τθν δοκιμι υψθλισ ςυχνότθτασ διαπιςτϊνεται το κζρδοσ των κεραιϊν και του ενιςχυτι. Γι' αυτό κα 
χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ ςυςκευζσ μετριςεωσ ςτάκμθσ ςιματοσ των επικυμθτϊν περιοχϊν ςτθν ζξοδο 
των κεραιϊν, ςτθν είςοδο του ενιςχυτι και ςτθν ζξοδο του ενιςχυτι. 
 

3.8. ΚΕΝΤΛΚΘ ΚΕΑΛΑ ΛΘΨΕΩΣ ΕΡΛΓΕΛΩΝ ΤΘΛΕΟΡΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

3.8.1. Γενικά 

 
Το ςυγκρότθμα τθσ κεντρικισ κεραίασ λιψθσ επίγειων τθλεοπτικϊν προγραμμάτων κα περιλαμβάνει: 
 
 Δυο κεραίεσ λιψεωσ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων για τισ περιοχζσ ςυχνοτιτων FIII και FIV/V (VHF, UHF). 
 Τον ιςτό ςτερεϊςεωσ των κεραιϊν. 
 
Ολα τα ςτοιχεία του ςυγκροτιματοσ τθσ κεραίασ κα πρζπει να είναι του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καλφτερθ δυνατι προςαρμογι του ςυςτιματοσ, και ςφμφωνα με τισ νζεσ τάςεισ 
τθσ τεχνικισ δθλαδι κατάλλθλα για ζγχρωμθ τθλεόραςθ. 
Για τθν εκλογι του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ κεραίασ-ενιςχυτι, κα γίνει από τον ανάδοχο του ζργου μετά 
από ςειρά μετριςεων τθσ ςτάκμθσ του ςιματοσ ςτθν περιοχι ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν 
προδιαγραφι "ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΚΕΑΙΑΣ ΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-ΤΘΛΕΟΑΣΕΩΣ" ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι παρακατω 
ςτακμεσ ςιματοσ  ςε όλεσ τισ λιψεισ κατά VDE 0855/2: 
 
 Ρεριοχι FIII:  Ελάχιςτθ 54dbμV (0.50 mV)  Μζγιςτθ 84dbμV (16 mV) 
 Ρεριοχι FIV/V: Ελάχιςτθ 57dbμV (0.71 mV)  Μζγιςτθ 84dbμV (16 mV) 
 

3.8.2. Κεραίεσ τθλεοράςεωσ 

Ρροβλζπονται δφο κεραίεσ μία για κάκε περιοχι ςυχνοτιτων FIII και FIV/V τφπου YAGI-UDA. 
Οι κεραίεσ κα είναι κατάλλθλεσ για λιψθ ςτθν περιοχι FIII (κανάλια 5-12) ι ςτθν περιοχι FIV/V (κανάλια 
21-68) ανάλογα με τουσ πομποφσ ι αναμεταδότεσ που λειτουργοφν ςτθν περιοχι. 
Οι κεραίεσ κα είναι ευρείασ ηϊνθσ. Ο αρικμόσ των ςτοιχείων που δίδεται ςτα ςχζδια ι ςτο τιμολόγιο είναι 
ενδεικτικόσ και υπόκειται ςτον ζλεγχο που αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 1.3. 
Στθν κεραία περιλαμβάνεται και ο μεταςχθματιςτισ προςαρμογισ τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ τθσ κεραίασ 
ςτα 75Ω του ομοαξονικοφ καλωδίου.  
Θ πόλωςθ των κεραιϊν κα είναι ίδια με αυτι τθσ κεραίασ του πομποφ ι του αναμεταδότθ. 
 

3.8.3. Λςτόσ κεραιϊν 

Ο ιςτόσ των κεραιϊν κα ζχει μικοσ περίπου 3,5m και κα είναι από γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα 
διαμζτρου 50mm και πάχουσ τοιχϊματοσ τουλάχιςτον 2,5mm. 
Ο ιςτόσ κα ςτερεωκεί κατάλλθλα ςτον τοίχο ι ςτθν οροφι του υψθλότερου ςθμείου του δϊματοσ, 
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ςφμφωνα με τα ςχζδια και κα υπολογιςκεί κατάλλθλα για ανεμοπίεςθ 1100 Ν/m2 και επιτρεπόμενθ ροπι 
ςτο ςθμείο ςτιριξθσ τουλάχιςτον 1000 Nm. Θ χρθςιμοποίθςθ επιτόνων για τθν ςτερζωςθ του ιςτοφ κα 
γίνει μόνο μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Επιβλζψεωσ. 
 

3.9. ΕΝΛΣΧΥΤΘΣ ΚΕΑΛΑΣ ΑΔΛΟΦΩΝΟΥ-ΤΘΛΕΟΑΣΕΩΣ ΕΥΕΛΑΣ ΗΩΝΘΣ 

Ο ενιςχυτισ τθσ κεντρικισ κεραίασ ραδιοφϊνου-τθλεόραςθσ κα είναι ευρείασ ηϊνθσ (MUTLI BAND 
AMPLIFIER) και κα περιλαμβάνει κατάλλθλθ τροφοδοτικι διάταξθ και ενιςχυτι ευρείασ ηϊνθσ για τισ 
περιοχζσ τθλεοράςεωσ FIII, FIV/FV και τισ περιοχζσ των ΑΜ και FM. 
Ο ενιςχυτισ κα φζρεται ςε κατάλλθλο πλαςτικό ι μεταλλικό κιβϊτιο και κα τροφοδοτείται από το δίκτυο 
των 220V@5ΟΘz, με ρευματοδότθ τφπου SCHUKO. 
Θ τροφοδοτικι διάταξθ του ενιςχυτι κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 30% μεγαλφτερθ από τθν απαιτοφμενθ για 
τθν τροφοδοςία του ενιςχυτι και κα φζρει κατάλλθλθ προςταςία απο υπερεντάςεισ και βραχυκυκλϊματα.  

Ο ενιςχυτισ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ +10C μζχρι 

35C. 
Οι ενιςχυτζσ που προβλζπονται για τισ περιοχζσ ςυχνοτιτων FIII και FIV/V είναι ευρείασ ηϊνθσ. Σε 
περίπτωςθ που ςτθν περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ  εκπζμπονται πολλά κανάλια και από διαφορετικά ςθμεία 
εκπομπισ με αποτζλεςμα να υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν ςτάκμθ των λαμβανομζνων ςθμάτων και 
ανεπικφμθτα φαινόμενα ενδοδιαμόρφωςθσ, τότε αντί των ενιςχυτϊν ευρείασ ηϊνθσ κα τοποκετοφνται 
ςυντονιςμζνοι ενιςχυτζσ ενόσ καναλιοφ με αυτόματα ρυκμιηόμενο κζρδο (AGC). 
Ο ενιςχυτισ κα ζχει μία ι δφο εξόδουσ και δυνατότθτα τροφοδοςίασ προενιςχυτι κεραίασ μζςω του 
ομοαξονικοφ καλϊδιο ςυνδζςεωσ. 
Ο ενιςχυτισ κα είναι κωρακιςμζνοσ (> 65 db) προσ αποφυγι παρεμβολϊν. 
Θ απαιτοφμενθ ενίςχυςθ (GAIN) του ενιςχυτι δίδεται από τον τφπο: 
 
G = θΤ + αΝ - θΕ - ΔGΑ 
όπου 
θΤ : Θ απαιτοφμενθ ελάχιςτθ ςτάκμθ ςιματοσ για καλι λιψθ ςτον δζκτθ ςε dbμV κατά VDE 0855 ι θΤ 
δίνεται από τον πίνακα: 
 

ΡΕΙΟΧΘ U(FM) FIII FIV/FV 

θΤ (dbμV) 50 54 57 

 
aN : Θ απόςβεςθ του δικτφου τθσ κεραίασ ςε db (Δίδεται από τθν μελζτθ). 
θΕ : Θ ςτάκμθ του ςιματοσ ςτθν κζςθ που πρόκειται να τοποκετθκεί θ κεραία ςε dbμV. 
ΔGΑ : Θ διαφορά των ενιςχφςεων τθσ κεραίασ που χρθςιμοποιικθκε ςτισ μετριςεισ και τθσ κεραίασ που 
πρόκειται να τοποκετθκεί ςε db. 
Για τθν τελικι επιλογι του ενιςχυτι φςτερα από τθν παραπάνω ανάλυςθ, προκφπτει ότι απαιτείται ο 
ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ ςτάκμθσ θΕ που πρζπει να γίνει από τον ανάδοχο του ζργου ε κατάλλθλεσ 
μετριςεισ. 
Σθμειϊνεται τζλοσ ότι το μζγεκοσ του ενιςχυτι που αναφζρεται ςτθν παροφςα μελζτθ ζχει υπολογιςκεί 
ϋμε βάςθ τθν παραδοχι  ότι: 
θΤ - θΕ - ΔGΑ = 0 και G = αΝ 
 
Δθλαδι θ απαιτοφμενθ ενίςχυςθ του ενιςχυτι ιςοφται με τθν απόςβεςθ του δικτφου. 
Ανεξαρτιτωσ του απαιτοφμενου κζρδουσ του ενιςχυτοφ αυτόσ πρζπει να ζχει : 
(α) Ρεριοχι ςυχνοτιτων FII (VHF) 
- Ηϊνθ διζλευςθσ ευρεία ι ενόσ Τ/Ο καναλιοφ όπωσ προαναφζρκθκε. 
- Μζγιςτθ ςτάκμθ εξόδου μετροφμενθ κατά CCIR DIN 45004 για 54 db IMA με τθν μζκοδο Κ τριϊν 

φερουςϊν : 108 dbμV ι μεγαλφτερθ. 
- Αρικμό κορφβου:  8 db ι μικρότερο. 
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(β) Ρεριοχι Συχνοτιτων FIV/V (UHF) 
 
Ππωσ παραπάνω εκτόσ από: 
- Μζγιςτθ ςτάκμθ εξόδου μετροφμενθ όπωσ παραπάνω: 108 dbμV ι μεγαλφτερθ 
- Αρικμό κορφβου: 8,5 db ι μικρότερο. 
 

3.10. ΕΝΛΣΧΥΤΘΣ ΓΑΜΜΘΣ - ΕΞΛΣΩΤΘΣ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΚΕΑΛΑΣ TV 

3.10.1. Γενικά 

Ο ενιςχυτισ γραμμισ - εξιςωτισ τοποκετείται ςε ενδιάμεςα ςθμεία του δικτφου κεντρικισ κεραίασ 
ραδιοφϊνου - τθλεόραςθσ για τθν ενίςχυςθ του ςιματοσ και τθν εξίςωςθ τθσ διαφορετικισ απόςβεςθσ 
του καλωδίου διανομισ ςτθ υψθλι ςυχνότθτα. 
Ο ενιςχυτισ κα ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ του κζρδουσ και επιλογισ κατάλλθλθσ εξίςωςθσ, ανάλογα με τα 
χαρακτθριςτικά του ομοαξονικοφ καλωδίου τθσ εγκατάςταςθσ. 
 

3.10.2. Μθχανικά χαρακτθριςτικά  

Ο ενιςχυτισ-εξιςωτισ περιλαμβάνεται μαηί με το τροφοδοτικό του ςε μεταλλικό κζλυφοσ από  
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι χυταλουμίνιο. 
Ράνω ςτο κζλυφοσ είναι ςτερεωμζνα τα βφςματα ειςόδου-εξόδου ομοαξονικοφ καλωδίου 75Ω για τθν 
ςφνδεςθ με το δίκτυο. 
 

3.10.3. Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά 

Ο ενιςχυτισ για τισ περιοχζσ ςυχνοτιτων ΙΙΙ, IV, V (47-862MHz) κα ζχει ενίςχυςθ 35dΒ ρυκμιηόμενθ 0 ζωσ 
20dΒ. 
Θ εξίςωςθ για τισ ίδιεσ περιοχζσ κα είναι επίςθσ ρυκμιηόμενθ 0 ζωσ 20dΒ.  
Ο ενιςχυτισ-εξιςωτισ κα ζχει μία ζξοδο 75Ω με μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ςτάκμθ εξόδου Τ/Ο ςιματοσ ςτθ 
περιοχι ςυχνοτιτων ΙΙΙ, IV, V : 122 dΒμV (μζτρθςθ κατά CCIR DIN 45004 για 54 dΒ ΙΜΑ με τθν μζκοδο Κ 3 
φερουςϊν). 
 

3.11. ΚΑΛΩΔΛΟ ΕΛΚΟΝΑΣ ΟΜΟΑΞΟΝΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

3.11.1. Γενικά 

Το ομοαξονικό καλϊδιο PSF 1/3 χρθςιμοποιείται ςε κυκλϊματα εικόνασ  (video). Είναι εφκαμπτο και 
κατάλλθλο για μόνιμθ εγκατάςταςθ εντόσ κτιρίων.  
 

3.11.2. Ρεριγραφι 

Το καλϊδιο αποτελείται από τον κεντρικό μονόκλωνο αγωγό, το διθλεκτρικό από πολυαικυλζνιο, το 
εξωτερικό διπλό πλζγμα που λειτουργεί και ςαν κωράκιςθ, και το μονωτικό περίβλθμα από PVC 
 

3.11.3. Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Το ομοαξονικό καλϊδιο είναι ςφμφωνο με τθν προδιαγραφι BBC PSF 1/3. 
Ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 
 Σφνκετθ Αντίςταςθ:   75 Ω ± 1,5 Ω @ 2 MHz 
 Κεντρικόσ αγωγόσ:   0,62 mm από χαλκό 
 Διθλεκτρικό:    PE 3,75 mm διάμετροσ 
 Ρρϊτο πλζγμα:    16/7/0,15 mm από χαλκό επικαςςιτερωμζνο 
 Δεφτερο πλζγμα:   24/5/0,15 mm από χαλκό επικαςςιτερωμζνο 
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 Μονωτικό περίβλθμα:   PVC 
 Εξωτερικι διάμετροσ:   6,5 mm 
 Χωρθτικότθτα:    68,5 pF/m 
 Απόςβεςθ:   1 dB/100 m @ 1 MHz, 3,35 dB/100 m @ 10 Mhz  
 Βάροσ:     8 kgr/100 m 

4. ΜΕΓΑΦΩΝΛΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

4.2. Ρεριγραφι 

Θ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του κτιρίου κα καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ και ορόφουσ του κτιρίου. 
Αντικείμενο του άρκρου αυτοφ αποτελοφν θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ των μεγαφϊνων, θ 
ςφνδεςθ μεταξφ τουσ και θ πλιρθσ και κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

4.3. Εξαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Θ εγκατάςταςθ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τουσ παρακάτω ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
- Κ.Ε.Θ.Ε. (ΒΔ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β59/11.4.53) 

4.4. Υλικά και εξοπλιςμόσ 

Πλα τα υλικά που προμθκεφονται από τον ανάδοxο για το ζργο κα είναι καινοφργια, εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ 
“CE”. 
Για όλα τα μθχανιματα κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 

4.5. ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΛΚΛΩΜΑ 19 ΛΝΤΣΩΝ ΜΕ ΟΔΕΣ 

Είναι εξϋ ολοκλιρου μεταλλικισ ςτιβαρισ καταςκευισ, διπλισ θλεκτροςτατικισ βαφισ φοφρνου, 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ των ςυςκευϊν του κζντρου. 
Το πλάτοσ του κα είναι 19 ιντςϊν (EUROPEAN STANDARDS), το δε φψοσ του κα είναι  ανάλογο με το 
πλικοσ των ςυςκευϊν που κα τοποκετθκοφν. 
Επίςθσ το ικρίωμα κα φζρει ρόδεσ για τθν εφκολθ μετακίνθςθ του. 
 

4.6. ΘΧΕΛΟ ΨΕΥΔΟΟΦΘΣ ΛΣΧΥΟΣ 10   WATT RMS  

To θχείο κα είναι μικρϊν διατάςεων κατάλλθλο για ςτιριξθ ςτθν ψευδοροφι .Θα διακζτει πρόςοψθ 
άριςτθσ εμφάνιςθσ θ οποία  είναι διάτρθτθ και φζρει ενςωματωμζνο μεγάφωνο ευρείασ περιοχισ  
ςυχνοτιτων . 
Το θχείο κα ζχει ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι προςαρμογισ για ςφνδεςθ  ςε ενιςχυτι  με ζξοδο 100V  . 
 Ελάχιςτα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά ,ςφμφωνα με IEC 268-5 : 

 Rated power                            :  10W RMS /15W MAX 

 Input                                         :  100Volt in line  

 Sensitivity (1 KHz)                   :  92dB / 1w /1m  

 Effect. Frequency range         :   130Hz-15 kHz 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “GAT 600 ” FONE  / ACE) 
 

4.7. ΘΧΕΛΟ ΟΟΦΘΣ / ΕΡΛΤΟΛΧΟ     ιςχφοσ 10   WATT RMS  

Θχείο οροφισ / επίτοιχο ιςχφοσ 10W RMS / 15W MAX, με μεγάφωνο full range, απόκριςθσ ςυχνοτιτων 
120Hz – 18kHz,    ευαιςκθςίασ  92dB/1w/1m, με ενςωματωμζνο μ/ς γραμμισ 100V. 
 

4.8. ΘΧΕΛΟ SOUND PROJECTOR      ιςχφοσ 20   WATT RMS  

To θχείο κα είναι μικρϊν διατάςεων κατάλλθλο για ςτιριξθ ςτον τοίχο  ι ςτθν οροφι .Θα είναι 
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κυλινδρικοφ ςχιματοσ , διακζτει πρόςοψθ άριςτθσ εμφάνιςθσ θ οποία  είναι διάτρθτθ και φζρει 
ενςωματωμζνο μεγάφωνο ευρείασ περιοχισ  ςυχνοτιτων 5” ιντςϊν . 
Το θχείο κα ζχει ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι προςαρμογισ για ςφνδεςθ  ςε ενιςχυτι  με ζξοδο 100V  . 
  
Ελάχιςτα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά ,ςφμφωνα με IEC 268-5 : 

 Rated power                            :  20W RMS /30W MAX 

 Input                                         :  100Volt in line  

 Sensitivity (1 KHz)                   :  91dB / 1w /1m  

 Effect. Frequency range         :   130Hz-15 kHz 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “SP-20” FONE / ACE) 
 

4.9. ΑΔΛΟΦΩΝΟ ΨΘΦΛΑΚΟ ΜΕ ΜΝΘΜΕΣ 

Το ραδιόφωνο κα είναι εξ'ολοκλιρου θλεκτρονικισ καταςκευισ και τυποποιθμζνο προϊόν ςειράσ 
εργοςταςίου γνωςτοφ ςτθν Ελλάδα, το οποίο κα είναι εγκατεςτθμζνο ι αντιπροςωπεφεται κατά τρόπο ο 
οποίοσ εγγυάται για τθν ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ τθσ ςυςκευισ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 
 
Πλα τα επί μζρουσ λειτουργικά κυκλϊματα κα πρζπει να βρίςκονται πάνω ςε τυπωμζνα κυκλϊματα 
βυςματικά ςυνδεόμενα ςτο προκαλωδιϊμενο ςαςί οφτωσ ϊςτε να είναι ευχερισ ο ζλεγχοσ και θ 
αντικατάςταςθ οποιουδιποτε κυκλϊματοσ το οποίο κα ζχει υποςτεί βλάβθ. 
Το περίβλθμα κα πρζπει να είναι ςτιβαρό, κατάλλθλα προςτατευμζνο ζναντι οξείδωςθσ, καλαίςκθτθσ 
εμφάνιςθσ και να επιτρζπει με εφκολεσ εξαρμϊςεισ τθν επικεϊρθςθ του ςφνολο των εςωτερικϊν 
λειτουργικϊν τμθμάτων του ραδιοφϊνου. Θα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ικρίωμα 19". 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ραδιοφϊνου κα ζχουν ωσ εξισ ι κα είναι καλφτερα : 
* Aπόκριςθ  :30Hz - 13KHz 
* Ραραμόρφωςθ  :0,2% 
* Κόρυβοσ  :-75DB (FM) 
* Ευαιςκθςία FM  :24MV 
* Ραροχι  :220V 
Το ραδιόφωνο κα είναι με κλίμακεσ  AM / FM  και κα ζχει τισ παρακάτω λειτουργίεσ και ρυκμίςεισ : 
- ON / OFF 
- Ρροςυντονιςμό για τουλάχιςτον 20 ςτακμοφσ. 
- Ψθφιακό display 
- Αυτόματθ αναηιτθςθ ςτακμϊν (SCANING) 
 

4.10. Cd player / USB/SD card  

Θα είναι κατάλλθλο για αναπαραγωγι CD και μουςικϊν αρχείων MP3 προεχόμενα από USB stick θ SD card. 
 

4.11. ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΓΓΕΛΛΩΝ  

Θα εχει  δυνατότθτα αναγγελλίασ  με επιλογι 5 ηωνϊν και all call , φζρει ενςωματωμζνο πυκνωτικό 
μικρόφωνο ςε εφκαμπτο βραχίονα και γεννιτρια ςιματοσ Ding Dong . 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “Μ-505” ACE) 
 

4.12. ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΛΚΘΣ ΤΟΦΟΔΟΣΛΑΣ ΛΚΛΩΜΑΤΟΣ  

Θα είναι κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε ικρίωμα (RACK) 19”, το δε περίβλθμα πρζπει να είναι ςτιβαρό, 
κατάλλθλα προςτατευμζνο ζναντι οξειδϊςεωσ και καλαίςκθτθσ εμφάνιςθσ. 
Θ ςυςκευι κα τροφοδοτεί με τάςθ όλεσ τισ μονάδεσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ. 
Θα διακζτει αςφάλεια δικτφου, διακόπτθ ιςχφοσ ΟN / OFF όλων των ςυςκευϊν και παροχζσ ρεφματοσ 
ςυςκευϊν. 
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4.13. ΜΛΚΤΘΣ   ΕΝΛΣΧΥΤΘΣ   330 WΑΤΤ RMS  

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι κα ζχουν  απαραίτθτα ωσ εξισ θ καλφτερα : 

 Ιςχφσ    : 330Watt RMS /100 Volts 

 Είςοδοι   : 2 mic , 3 aux και 1 mic με priority 

 Απόκριςθ ςυχνότθτασ  : 50Hz – 22kHz 

 Ραραμόρφωςθ  : 0.2% 

 Τάςθ τροφοδοςίασ  : 230V  , 50Θz 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ : από -10βακμ. C ζωσ 40 βακμ. C 

 Ρροςταςία εξόδου  : Θλεκτρονικι προςταςία από υπερφόρτωςθ και   βραχυκφκλωμα  
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ΜV- 830” FONE / ACE) 
 

4.14. ΔΛΚΤΥΟ ΜΕΓΑΦΩΝΛΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Γενικά το δίκτυο των μεγαφϊνων κα γίνει με αγωγοφσ διατομισ 1,5 mm². 
Στουσ χϊρουσ που προβλζπεται χωνευτι εγκατάςταςθ κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια ΝΥΜΘΥ μζςα ςε 
ςωλινεσ ενϊ ςτουσ χϊρουσ που προβλζπεται ορατι εγκατάςταςθ θ εγκατάςταςθ μζςα ςτθν ψευδοροφι 
κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια ΝΥΜΘΥ ορατά πάνω ςε ςτθρίγματα. 
Γενικά για τισ ςυρματϊςεισ και τισ καλωδιϊςεισ κα ακολουκθκοφν όςα αναφζρονται για τισ εγκαταςτάςεισ 
ιςχυρϊν ρευμάτων (φωτιςμόσ-κίνθςθ) και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνδζςεισ των διακλαδϊςεων 
προσ αποφυγι εξαςκζνθςθσ του ςιματοσ 

5. ΚΛΕΛΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ  

Πλα τα υλικά που προμθκεφονται από τον ανάδοxο για το ζργο κα είναι καινοφργια, εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ 
“CE”. 
Για όλα τα μθχανιματα κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 

5.2. ΚΑΜΕΑ  ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΧΩΟΥ ΣΤΑΚΕΙ  

 

Κάμερα εςωτερικοφ χϊρου,  κα είναι υψθλισ ποιότθτασ, Day/Night με IR LED και κα ζχει τα παρακάτω 
ελάχιςτα χαρακτθριςτικά : 

 Τφποσ     : Ζγχρωμθ day-night  

 Αιςκθτιρασ : 2 MP CMOS   

 Pixel            : 1920H x 1080V 

 Ευαιςκθςία : 0,01 lux   -  0 lux (ΙR on) 

 Κάλυψθ       : ζωσ 40 μζτρα με IR LED  

 Φακόσ          : 2,8mm  

 Video frame rate : 1080p@25fps / 1080p@30fps 

 S/N RATIO  :   More than 62db 

 Αδιαβροχοποίθςθ Ι 66 

 Τροφοδοςία : 12VDC  
 
(Ενδεικτικοφ Τυπου: “DS-2CE BULLET” ACE)  
 

5.3. ΨΘΦΛΑΚΠ ΚΖΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛ ΚΑΤΑΓΑΦΙΣ ΚΑΜΕΩΝ 

Το κζντρο ελζγχου ςθμάτων κα αποτελείται από κατάλλθλο ζγχρωμο  ψθφιακο πολυπλζκτθ - καταγραφζα, 
υψθλισ ποιότθτασ 5 BRID,  1080p και  ζγχρωμθ LED οκόνθ για παρακολοφκθςθ των καμερϊν. Ο 
πολυπλζκτθσ - καταγραφζασ κα καλφπτει το ςφνολο των καμερϊν και κα διακζτει εφεδρικζσ ειςόδουσ για 



79 
 

μελλοντικι πρόςκεςθ, (ςφνολο 16 ειςόδουσ). 
Ο πολυπλζκτθσ κα είχε ςυμπίεςθ Θ.264, κα φζρει 1 ςκλθρό δίςκο 6ΤB  για εγγραφι των καμερϊν και 
ταχφτθτα καταγραφισ  ςε ανάλυςθ D1, εξόδουσ video BNC, VGA και HDMI  ςε ανάλυςθ 1080p. 
Θα ζχει ενςωματωμζνθ κφρα δικτφου TCP/ IP 10/100/1000, κα ζχει δυνατότθτα να ελζγχει και κάμερεσ 
speed dome  pan/tilt/zoom. 
Θα διακζτει πρωτόκολλα επικοινωνίασ RS-485 και κα ζχει δυνατότθτα απομάκρυνςθσ παρακολοφκθςθσ 
μζςω internet από PC, Tablet, smartphone και κα είναι ενδ. τφπου ACE   , bosch. 

 Main processor: Dual core embedded processor  

 Video outputs: 1x BNC spot monitor outputs, 1x VGA output, 1x HDMI output 

 Video Compression: H.264 

 DUAL STREAM 

 Video analytics 

 Recording Frame Rate:   400 fps/720p   ι 200fps /1080p 

 Audio In/Out: 8/1 

 Ethernet: 1, 10/100/1000 

 RS 485 Port: 1 

 USB 2.0 Ports: 4 

 Operator Interface: USB mouse 
 

5.4. ΟΚΟΝΘ TFT 32 ΛΝΤΣΩΝ 

Οκόνθ LED TFT με διαγϊνιο 32 ιντςϊν τουλάχιςτον, υψθλισ   ανάλυςθσ   1920 x 1080 εικονοςτοιχείων 
τουλάχιςτον, με είςοδο D-Sub 15 pin (VGA) και HDMI .  
 

6. OΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΣ - ΜΕΤΑΦΑΣΤΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΑΛΚΟΥΣΑΣ 

6.2. ΕΡΛΤΑΡΕΗΛO  ΜΛΚΟΦΩΝO  ΣΥΝΕΔΟΥ (2ΤΜΧ) 

Θα είναι επιτραπζηιο , πυκνωτικό ςε εφκαμπτο βραχίωνα και διακόπτθ ON-OFF 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ P-78” FONE / ACE) 
 

6.3. ΕΡΛΤΑΡΕΗΛO  ΜΛΚΟΦΩΝO  ΟΚΛΟΥ ΟΜΛΛΘΤΘ (1ΤΜΧ) 

Θα είναι επιτραπζηιο , πυκνωτικό ςε εφκαμπτο βραχίωνα και διακόπτθ ON-OFF 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “P-78” FONE / ACE)               
                  

6.4. ΑΣΥΜΑΤΟ ΜΛΚΟΦΩΝΟ ΧΕΛΟΣ   (2ΤΜΧ) 

- Θα εκπζμπει ςε UHF ςυχνότθτεσ,  
- Θα είναι Dual Diversity, με δφο κεραίεσ για μθδενικι παρεμβολι από άλλα ραδιοδίκτυα, 
- Θα ζχει δυνατότθτα επιλογισ  μεταξφ 30 διαφορετικϊν καναλιϊν  
- Θα διακζτει  LCD Display ςτον πομπό και ςτον δζκτθ .  
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ B503H” FONE / ACE)            
                 

6.5. ΨΘΦΛΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΕΓΓΑΦΘΣ ΡΑΚΤΛΚΩΝ  

Ψθφιακι μονάδα καταγραφισ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων με εγγραφι ςε USB stick και SD card, αρχείων ςε 
μορφι  Μ3 
 Θα διακζτει επίςθσ:      
Είςοδο USB stick  

 Είςοδο SD card  

 2 x RCA ειςόδου για εγγραφι  
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 2 x RCA εξόδου για αναπαραγωγι   

 Μπουτόν εγγραφισ και αναπαραγωνισ 

 Τθλεχειριςτιριο για απομακρυςμζνο ζλεγχο 

 Κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ικρίωμα (RACK) 19 ιντςϊν 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “  DPR-110” FONE)                
 

6.6. KOΝΣΟΛΑ ΜΛΞΘΣ 12 ΕΛΣΟΔΩΝ  

 Θα διακζτει 4 ΜΙC in και 4 LINE in stereo 

 Θα ζχει γραφικό ιςοςτακμιςτι 3 περιοχϊν ανα κανάλι ειςόδου 

 Θα διακζτει γενικά ρυκμιςτικά ΜASTER και group out  

 Θα ζχει τροφοδοςία Phantom  

 Θα διακζτει phones out  
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ MG 124” YAMAHA/ACE)           
 

6.7. ANTIFEEDBACK SUPPRESSOR    

 Θα διακζτει ςφςτθμα αυτοματθσ αποκοπισ ςυχνοτιτων μικροφωνιςμοφ. 

 Θα διακζτει ειςόδουσ και εξόδουσ XLR και JACK 

 Θα διακζτει κομβίο Bypass. 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ LBB-198”  BOSCH/FONE)             
 
      

6.8. STEREO ΕΝΛΣΧΥΤΘΣ ιςχφοσ 2 X 200WATT RMS  

O ενιςχυτισ κα είναι ιςχφοσ 2 x 200Watt rms/8Ω. Θα φζρει  ειςόδουσ για ςφνδεςθ με τθ κονςόλα ιχου, 
ρυκμιςτικά ζνταςθσ ανά είςοδο, θλεκτρονικά κυκλϊματα προςταςίασ  
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ MA410” FONE / ACE)           
                   

6.9. ΘΧΕΛΟ 2 WAY ΛΣΧΥΟΣ 200WATT RMS   

Θα διακζτει πρόςοψθ άριςτθσ εμφάνιςθσ  θ οποία  είναι διάτρθτθ και φζρει ενςωματωμζνο   woofer 12”  
και tweeter 1” . 
Ελάχιςτα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά  : 

 Rated power                             :  200W RMS 

 Input                                          :  8 Ω 

 Ευαιςκθςία                               :   96dB / 1w /1m  

 Transmition angle (-6dB)        :   1kHz : 120o , 4kHz : 90o 

 Effect. Frequency range          :   45Hz-18kHz 

 Color                                        :   BLACK 
(Ενδεικτικοφ Τφπου “ Q25O” FONE / ACE)               
 

6.10.   ΨΘΦΛΑΚΘ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕΤΑΦΑΣΘΣ  εωσ 4 ΚΑΝΑΛΛΩΝ  (1 ςετ) 

Θ κονςόλα κα είναι κατάλλθλθ για   εξυπθρζτθςθ 2 μεταφραςτϊν και κα διακζτει τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά : 

 Ψθφιακά κυκλϊματα ελεγχόμενα από MICROPROCESSORS. 

 Επιλογείσ μιασ από τισ  τθσ ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ τθσ αίκουςασ και κομβίο ταχείασ   επιλογισ τθσ 
γλϊςςασ τθσ αίκουςασ                 

 2 Υποδοχζσ για ακουςτικά/ μικρόφωνα των 2 μεταφραςτϊν 

 Κομβίο ενεργοποίθςθσ των 2 μικροφϊνων. 
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 Κομβίο ςτιγμιαίασ ςίγαςθσ των μικροφϊνων 

 Ρρίηα που επιτρζπει τθν ςφνδεςθ ςε διάταξθ αλυςίδασ των χειριςτθρίων.     

 Θ κονςόλα κα ςυνοδεφεται από 2 ςετ ακουςτικϊν, ελαφροφ τφπου, με ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο 
μικρόφωνο με ρυκμιηόμενθ πίεςθ ςτο κεφάλι κα φζρουν ςτα ακουςτικά ελαφριά επικάλυψθ με αφρολζξ 
και ςυνδζονται με τθν κονςόλα μετάφραςθσ με καλϊδιο κατάλλθλου μικουσ και ειδικό βφςμα ςφνδεςθσ. 
(Ενδεικτικοφ τφπου “SC-12”FONE /ACE) 
 

6.11. ΨΘΦΛΑΚΟΣ ΡΟΜΡΟΣ ΥΡΕΥΚΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΛΩΝ   

 Θα φζρει ενςωματωμζνο πομπό υπζρυκρων ακτινϊν, ο οποίοσ εκπζμπει ταυτόςθμα με τισ κεραίεσ τθσ 
αίκουςασ 

 ΟΝ/ΟFF κομβίο τροφοδοςίασ για 230 VAC   

 Θλεκτρονικά ιςοςτακμιςμζνεσ ειςόδουσ των ςθμάτων μετάφραςθσ και τθσ γλϊςςασ τθσ αίκουςασ. 

 Ζξοδο ςφνδεςθσ με τισ κεραίεσ τθσ αίκουςασ. 
(Ενδεικτικοφ τφπου “ST-60” FONE / ACE) 
 

6.12.       ΕΚΡΟΜΡΟΣ ΥΡΕΥΚΘΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ  (ΚΕΑΛΑ) 2ΤΜΧ 

 Θα είναι ιςχφοσ 25W τουλάχιςτον. 

 Θα  φζρουν  ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ για παροχι 230V και λειτουργίασ όταν εκπζμπουν. 

 Θα ζχουν τροφοδοτικό με είςοδο 230VAC, το οποίο κα κλείνει αυτόματα όταν ο πομπόσ δεν ςτζλνει 
ςιμα. 

 Θα ςυνδζονται όλα με τθν κεντρικι μονάδα με ζνα ομοαξονικό καλϊδιο, ςε ςειρά αλυςίδασ. 

 Θα είναι μικρϊν διαςτάςεων και κα φζρουν βάςθ ςτιριξθσ περιςτρεφόμενθ και ελεφκερθ απαγωγι τθσ 
κερμοκραςίασ για αποφυγι κορφβων. 
(Ενδεικτικοφ  τφπου “I-60T ”FONE /ACE)  
 

6.13.       ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΑΣΤΛΚΟΣ ΔΕΚΤΘΣ  (20ΤΜΧ) 

 Θα είναι ικανοί να επιλζξουν ζωσ 4 κανάλια. 

 Θα είναι κατάλλθλα για  διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ 8 ωρϊν. 

 Θα διακζτουν διακόπτθ ΟΝ/ΟFF και ελζγχου εντάςεωσ κακϊσ επίςθσ και ςυρόμενο διακόπτθ για 
επιλογι καναλιϊν. 

 Θα φζρουν ακουςτικά  με ςφουγγαράκια  
(Ενδεικτικοφ  τφπου “SC-6” FONE /ACE) 
 

6.14.      VIDEO PROJECTOR LCD  

 Θα διακζτει 3 x TFT LCD PANELS 

 Φωτεινότθτα 3100 Lumens  

 Full HD ανάλυςθσ 1920x1080pixels,  

 Aspect ratio 16:10  

 Ειςόδουσ:  HDMI, VGA, USB 
(Ενδεικτικοφ τφπου “EH-TW650” EPSON) 
 

6.15.     ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΟΚΟΝΘ  

 Θα ζχει διαςτάςεισ 2,40μ x  2,40μ    

 Θα είναι πολφ καλισ ποιότθτασ με μεγάλο gain  

 Θα διακζτει ακόρυβο μθχανιςμό ξετυλίγματοσ και επανατυλιγματοσ  

 Θα ζχει Black border  
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(Ενδεικτικοφ  τφπου “LPG244” FONE /ACE)  

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

7.2. Ρεριγραφι 

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ που προβλζπει θ μελζτθ. 
Αντικείμενο του άρκρου αυτοφ αποτελοφν θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ 
αςφαλείασ, θ ςφνδεςθ με τον πίνακα αςφαλείασ και θ πλιρθσ και κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 
 

7.3. Εξαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Θ εγκατάςταςθ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
 

7.4. Υλικά - Ρροδιαγραφζσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ 

Πλα τα υλικά που προμθκεφονται από τον ανάδοxο για το ζργο κα είναι καινοφργια, εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Βιομθxανίασ, κα φζρουν τθν ςιμανςθ “CE” και κα ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ πιςτότθτασ 
“CE”. 
Για όλα τα μθχανιματα κα υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. 
 

7.5. Ανιχνευτισ πακθτικϊν υπερφκρων με ενςωματωμζνο ςτοιχείο μονισ ηϊνθσ  

Ο ανιχνευτισ χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ εςωτερικϊν χϊρων. 
Δθμιουργεί λοβό προςταςίασ και ανιχνεφει τισ αλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ τθσ δζςμθσ, με 
αποτζλεςμα να μεταβάλλεται θ ενζργεια τθσ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, οπότε δίνεται ςυναγερμόσ. 
κα είναι κατάλλθλοσ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ ςε επίπεδθ ι γωνιακι κζςθ. Θα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
και κα περιλαμβάνει τεχνικζσ ανάλυςθσ ςιματοσ που κα απορρίπτουν τουσ ψευδοςυναγερμοφσ. Θα ζχει 
τθν δυνατότθτα κάλυψθσ ευρείασ περιοχισ (wide angle), επιλογι ςυναγερμοφ ςε μία ι δφο μετριςεισ, 
μνιμθ και LED ςυναγερμοφ. 
Ο ανιχνευτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να ανιχνευεφει κίνθςθ ακόμα και ακριβϊσ κάτω από τθν κζςθ που 
βρίςκεται τοποκετθμζνοσ, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται «νεκρζσ ηϊνεσ επιτιρθςθσ». 
Ο ανιχνευτισ κα είναι ςθμειακισ τεχνολογίασ (addressable), διευκυνςιοδοτοφμενοσ είτε μζςω dip switch 
είτε μζςω ςειριακοφ αρικμοφ. 
 Θ ςυςκευι ανιχνεφει τισ αλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ τθσ δζςμθσ με αποτζλεςμα να μεταβάλλεται θ 
ενζργεια τθσ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ οπότε δίνεται ςυναγερμόσ. 
Καλφτερθ κάλυψθ επιτυγχάνεται όταν θ κίνθςθ γίνεται κάκετα με τθν κατεφκυνςθ τθσ δζςμθσ. 
 

7.5.1. Γενικά χαρακτθριςτικά 

1. Δυνατότθτα επιλογισ ενόσ εκ των δφο παραβολικϊν κατόπτρων με τισ κάτωκι προδιαγραφζσ: 
Ευρυγϊνιο:                  9 κφριεσ ηϊνεσ ςε γωνία 84 με κατανομι, 6 για κάλυψθ    
                                      μζχρι 10.6m ςε μικοσ & 12.7m ςε πλάτοσ. 
                                      3 για κάλυψθ μζχρι 3.5m ςε μικοσ & 6m ςε πλάτοσ με                                                                              
κατεφκυνςθ προσ τα κάτω. 
 
Μεγάλθσ εμβζλειασ :  1 ηϊνθ ςε 7 επίπεδα για κάλυψθ μζχρι 21.3m ςε μικοσ και 3m ςε πλάτοσ. 
 

2.  Ανιχνευτισ 2 ςτοιχείων για τθν εξάλειψθ περιβαντολογικϊν προβλθμάτων. 
Κάκε ηϊνθ προςταςίασ αποτελείται από δφο δζςμεσ, μία κετικι και μία        αρνθτικι.Ενεργοποίθςθ μίασ εκ 
των δφο προκαλεί ςυναγερμό.Εάν όμωσ θ κερμοκραςία του προςτατευόμενου χϊρου ανζβει ξαφνικά οι 
δφο δζςμεσ ενεργοποιοφνται ςυγχρόνωσ με αποτζλεςμα τθν αλλθλοεξουδετζρωςθ τουσ κατά ςυνζπεια τθν 
εξάλειψθ των ψευδοςυναγερμϊν. 
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3.  Σε κανονικι χριςθ ζνασ κετικόσ παλμόσ ακολουκοφμενοσ από ζναν αρνθτικό (ι αντίςτροφα) απαιτείται 
για τθν μετάδοςθ του ςυναγερμοφ. Με αυτόν τον τρόπο, ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κίνθςθσ και μόνον, 
αναφζρεται ςυναγερμόσ. 
 

4.  Ρροςταςία από τθν παρεμβολι ραδιοφωνικϊν ςυχνοτιτων (RFI Protection). 
 
5. Ενςωματωμζνθ οπτικι ζνδειξθ (LED) ενεργοποιοφμενθ με τθν παραβίαςθ του χϊρου προςταςίασ. 
 

6.  Ξεχωριςτι βάςθ για επίτοιχθ ι γωνιακι τοποκζτθςθ. 
 

7.  Δυνατότθτα ανεςτραμζνθσ τοποκζτθςθσ για τθ κυκλοφορία οικιακϊν ηϊων. 
 

7.6. Στοιχείο απομακρυςμζνου ςθμείου (RPM) διπλισ ηϊνθσ  

Κάκε ςτοιχείο απομακρυςμζνου ςθμείου (Remote Point Module) διπλισ ηϊνθσ φζρει 2 βρόγχουσ και 
παρζχει τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ των μαγνθτικϊν ι αντικραδαςμικϊν επαφϊν με τον κεντρικό πίνακα 
όπωσ επίςθσ και τθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ των ςυγκεκριμζνων επαφϊν από τον κεντρικό πίνακα. 
Σε κάκε βρόγχο αντικραδαςμικϊν προθγείται ζνασ αναλυτισ ο οποίοσ ςυνεργάηεται με ζωσ και 30 
αντικραδαςμικζσ επαφζσ. 
 

7.7. Μαγνθτικι επαφι  

Θ μαγνθτικι επαφι ανιχνεφει παράνομο άνοιγμα πόρτασ ι παρακφρου και αποτελείται από: 
* Μαγνθτικό θλεκτρονόμο, ο οποίοσ τοποκετείται ςτο πλαίςιο τθσ πόρτασ ι του παρακφρου και 
* Στακερό μαγνιτθ, ο οποίοσ τοποκετείται ςτο κινοφμενο φφλλο τθσ πόρτασ ι του παρακφρου. 
Ο μαγνθτικόσ θλεκτρονόμοσ και ο μαγνιτθσ μποροφν να τοποκετθκοφν είτε κολλθτοί, είτε βιδωτοί 
ανάλογα με τον τφπο του παρακφρου ι τθσ πόρτασ και τουσ κανόνεσ τθσ αιςκθτικισ. 

Θ επαφι αυτι είναι μικρι ςε μζγεκοσ, ιδανικι για όλων των τφπων εγκαταςτάςεων και κα είναι ςθμειακισ 
τεχνολογίασ (addressable), διευκυνςιοδοτοφμενθ μζςω ςειριακοφ αρικμοφ. 

Θ επαφι κα είναι εγγεγραμμζνθ ςτουσ καταλόγουσ UL και κα φζρει ζγκριςθ CE. 
 

7.8. Σφςτθμα δονιςεων – αντικραδαςμικζσ επαφζσ – αναλυτισ δονιςεων 

Το ςφςτθμα δονιςεων αποτελείται από ζνα ελεγχόμενο βρόχο ανιχνευτϊν δονιςεων για περιμετρικι 
κάλυψθ. 
Ο βρόχοσ καταλιγει ςτον αναλυτι δονιςεων για τον ζλεγχο των λαμβανομζνων ςθμάτων. 
 Ο αναλυτισ δονιςεων αναλφει το λαμβανόμενο ςιμα ωσ προσ : 
 
 Το μζγεκοσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ 
 Τθ ςυχνότθτα τθσ δονιςεωσ 
 Τθ διάρκεια τθσ δονιςεωσ 
 
Οι ανιχνευτζσ δονιςεων μποροφν να ρυκμιςτοφν ςτθν NORMAL ι DAMPED (λιγότερο ευαίςκθτθ) κζςθ 
ανάλογα με τθν υπό προςταςία καταςκευι. Θ βάςθ του ανιχνευτι μπορεί να δεχκεί επιφανειακά ι 
κρυμμζνα καλϊδια και περιζχει επαφζσ για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του καλφμματοσ του ανιχνευτι. 
Ο αναλυτισ μπορεί να ςυνεργάηεται με 30 ανιχνευτζσ δονιςεων. Διακζτει κεντρικι ρφκμιςθ ευαιςκθςίασ 
διαμζςου ενόσ χρονικοφ κυκλϊματοσ ολοκλιρωςθσ. Οι ρυκμίςεισ γίνονται με ζνα κομβίο ευαιςκθςίασ το 
οποίο μπορεί να ανταποκρικεί ςε ζνα ευρφ φάςμα δονιςεων. 
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7.9. Σειρινα ςυναγερμοφ εξωτερικι 

Θ ςειρινα είναι ακουςτικισ ιςχφοσ 124 DB και φζρει φλάσ αφεςβενόμενο (XENON) 5 W ςτθν πρόςκια όψθ. 
Θ ςειρινα είναι διτονικι προςτατευόμενθ εντόσ κυτίου από διπλά μεταλλικά φφλλα πάχουσ 1.5mm. 
Διακζτει επίςθσ: 
* Μπαταρία κλειςτοφ τφπου μολφβδου επαναφορτιηόμενθ 1.9 ΑΘ. 
* Κφκλωμα ελζγχου για τθν προςταςία από βραχυκφκλωμα ι διακοπι τάςεωσ τθσ γραμμισ το οποίο κζτει 
ςε ςυναγερμό τθν ςειρινα ςε περίπτωςθ ςαμποτάη. 
* Χρονοδιακόπτθ παφςεωσ λειτουργίασ. 
* 2 tamper για τθν προςταςία τθσ ςειρινασ ςε περίπτωςθ αποξθλϊςεωσ ι παραβιάςεωσ των χαλφβδινων 
φφλλων. 
 
Τεχνικά χαρακτθριςτικά 
 
 Τάςθ λειτουργίασ              :       12 VDC 
 Ακουςτικι ιςχφσ               :       124 DB (Υψθλ.Συχν. 2.4KHz-Χαμ.Συχν.KHz). 
 Διαςτάςεισ                        :        27X21X11cms     
 Καταςκευι εξωτερικι  :        Μεταλλικά φφλλα εκ ςιδιρου     
 Χρϊμα                              :        Λευκό 
 
Θ ςειρινα είναι καταςκευαςμζνθ για εξωτερικι χριςθ και είναι αδιάβροχθ. 
 

7.10. Σειρινα εςωτερικι 

Θ ςειρινα είναι πιεηοθλεκτρονικι, διτονικι, εντόσ καταλλιλου πλαςτικοφ κυτίου- χρϊματοσ μπεη- 
καταλλιλου για εςωτερικι χριςθ. 
Φζρει tamper προςταςία  
 
Τεχνικά χαρακτθριςτικά 
 
Τάςθ λειτουργίασ             :       12 V 
Ακουςτικι ιςχφσ             :       11824 DB ςτο 1 m. 
Διαςτάςεισ                     :        13X10X5cm.    
Βάροσ                           :        200grs 
 

7.11. Κεντρικόσ πίνακασ αςφαλειασ  

Ο πίνακασ αςφαλείασ κα είναι ςθμειακισ τεχνολογίασ (addressable), κα προςφζρει τθ δυνατότθτα 
διαχωριςμοφ του ςυςτιματοσ ςε υποςυςτιματα, τθ καταγραφι ςυμβάντων και τθ χριςθ 
χρονοπρογραμματιηόμενων  ενεργειϊν. 
Ο πίνακασ κα διακζτει ςαν βαςικό εξοπλιςμό τουλάχιςτον 8 ειςόδουσ ηωνϊν, με δυνατότθτα υποςτιριξθσ 128 
ςυνολικά ηωνϊν addressable και επιπλζον δυνατότθτα διαχωριςμοφ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε 8 
ανεξάρτθτα υποςυςτιματα (partitions). 
Ο πίνακασ κα φζρει ενςωματωμζνο ψθφιακό κωδικοποιθτι, για τθν ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με κζντρο 
λιψθσ και επεξεργαςίασ ςθμάτων ςυναγερμοφ για τθ μετάδοςθ ςθμάτων ςυναγερμοφ, βλάβθσ, on/off, 
διακοπισ και επαναφοράσ τροφοδοςίασ, κ.λ.π. 
Τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πίνακα αςφαλείασ κα είναι : 
 

 Ζωσ 16 πλθκτρολόγια προγραμματιςμοφ και χειριςμϊν του ςυςτιματοσ αςφαλείασ. 

 Ζωσ 150 κωδικοί χριςτθ. 

 Ζωσ 7 επίπεδα κωδικϊν αςφαλείασ. 

 Ρροςταςία με διακόπτθ tamper (επαφι NC). 
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 Μνιμθ 224 ςυμβάντων με δυνατότθτα καταγραφισ ςε εκτυπωτι (προαιρετικόσ εξοπλιςμόσ). 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με αςφρματουσ ανιχνευτζσ. 

 Δυνατότθτα κεντρικοφ ελζγχου τθσ κατάςταςθσ όλων των ανεξάρτθτων περιοχϊν (partitions), μζςω 
κεντρικοφ πλθκτρολογίου. 

 Δυνατότθτα υποςτιριξθσ 32 εξόδων ρελαί ςθμειακισ τεχνολογίασ. 

 Δυνατότθτα κακοριςμοφ ζωσ 3 ανεξάρτθτων περιοχϊν ωσ κοινόχρθςτων. 

 Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ μζςω ςειριακισ κφρασ επικοινωνίασ. 

 Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ μακροεντολϊν ενεργοποιοφμενων από το πλθκτρολόγιο. 

 Τροφοδοςία 230 Vac, 50 Hz. 

 Ζγκριςθ CE. 
 

7.12. Ρλθκτρολόγιο ςυςτιματοσ αςφαλείασ  

Το πλθκτρολόγιο του ςυςτιματοσ αςφαλείασ κα είναι κατάλλθλο για ςφνδεςθ ςτον πίνακα αςφαλείασ. Θα 
προςφζρει τθ δυνατότθτα χειριςμϊν και προγραμματιςμοφ του ςυςτιματοσ. Πλα τα πλικτρα κα βρίςκονται 
πίςω από ανοιγόμενο πορτάκι. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πλθκτρολογίου κα είναι : 

 Αλφαρικμθτικι οκόνθ 2 γραμμϊν, 32 χαρακτιρων (ςυνολικά). 

 Ενδείκτεσ LED κατάςταςθσ ςυςτιματοσ (armed / disarmed). 

 Ενςωματωμζνοσ βομβθτισ για τθν θχθτικι επιβεβαίωςθ των χειριςμϊν. 

 Τζςςερα πλικτρα προγραμματιηόμενων ενεργειϊν. 

 Ενςωματωμζνοσ διακόπτθσ tamper για προςταςία από βανδαλιςμοφσ. 

 Λευκοφ χρϊματοσ. 

 Διαςτάςεισ 140 x 190 x 35 mm. 

 Τροφοδοςία 12 Vdc, 50 mA ςε θρεμία και 140 mA ςε ςυναγερμό. 
Ζγκριςθ CE. 
 
 

ΣΤ.  ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΥΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
 

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΛΧΝΕΥΣΘΣ - ΦΟΘΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 

 ΑΚΟΛΟΥΚΟΥΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΛ 

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

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

 Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ Νο 1,2,3 και παραρτιματα τθσ 3θσ (ΦΕΚ 1148  Β/30-12-78, ΦΕΚ  100 Β/3-2-79  
και  ΦΕΚ 20 Β/19-1-81). 

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

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

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

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

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

 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014 

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

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

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

 3/2015 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

 6/2018 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 
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 17/2016 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 

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

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

 ΕΛΟΤ ΕΝ 54  Αυτόματα ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 Εφαρμογζσ Φωτιςμοφ – Φωτιςτικά Αςφαλείασ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ 

 Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): “Ρρουποκζςεισ διάκεςθσ ςτθν αγορά πυροςβεςτιρων, 
διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ”, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). 

 ΤΟΤΕΕ 2451/86. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 Μόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ- Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ. 

 ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 Ενιαία Τιμολόγια Εργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) 

Θα τθρθκοφν επίςθσ όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ, Νόμοι και κανονιςμοί του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Για όςα 
κζματα δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ κα ακολουκοφνται αναγνωριςμζνοι διεκνείσ 
κανονιςμοί, όπωσ VDE, DIN. 

Πλεσ οι Μελζτεσ κα ικανοποιοφν κάκε Διάταξθ, Νόμο κλπ. τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
που αφορά Άδειεσ και Εγκρίςεισ για τισ λειτουργίεσ αυτζσ, είτε από άποψθ καταςκευαςτικι, είτε ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, κινδφνων, περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κλπ. 

1.1 Γενικά 

Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, κα εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τθ 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 
και με τα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια πυραςφάλειασ και κα είναι ςυμμορφωμζνο 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ -54.  
Σκοπόσ του κάτωκι περιγραφόμενου ςυςτιματοσ είναι θ πρόλθψθ των κινδφνων από πυρκαγιά με τθν 
ανίχνευςθ ςτο αρχικό ςτάδιο κάκε εςτίασ καπνοφ, πυράκτωςθσ ι απότομθσ ανόδου τθσ κερμοκραςίασ  
Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ - ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ ζχει ςαν ςκοπό:  

 τθν ανίχνευςθ πυρκαγιάσ  

 τθν ςιμανςθ ςυναγερμοφ και  

 τθν δρομολόγθςθ προκακοριςμζνων ενεργειϊν.  
Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ - ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ προβλζπεται να εγκαταςτακεί και να 
καλφπτει, όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC.  
Θ εγκατάςταςθ του αυτόματου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ- ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ, κα είναι τθσ 
αναλογικισ ςθμειακισ αναγνϊριςθσ (ANALOGUE ADDRESSABLE), κα καλφπτει τουσ προαναφερομενουσ 
χωρουσ και κα πρεπει να ςυνδυάηεται και να ςυνεργαηεται  πλιρωσ με το χειροκίνθτο ςυςτrιμα 
ςυναγερμου του κτιριου, κακωσ και με τα αυτόματα ςυςτιματα κατάςβεςθσ που προβλζπεται να 
τοποκετθκοφν ςε αυτό και κα περιλαμβάνει:  

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

 Τουσ ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (φωτοθλεκτρονικοφσ-οπτικοφσ ανιχνευτζσ καπνοφ  & κερμοδιαφορικοφσ 
ανιχνευτζσ) διευκυνςιοδοτθμζνουσ, που καλφπτουν όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC.   

 Τουσ αγγελτιρεσ πυρκαιάσ (κομβία) ςθμειακοφ τφπου.   

 Τισ ςειρινεσ ςυναγερμοφ που κα είναι ενςωματωμζνεσ με φωτεινοφσ επαναλιπτεσ (φαροςειρινεσ). Οι 
ςειρινεσ κα ςυνδζονται με τον  (Κ.Ρ.Ρ.) μζςω ενόσ μθχανιςμοφ εντολϊν (control module) 

 Το δίκτυο ςυνδζςεωσ των παραπάνω ςυςκευϊν και οργάνων με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ 
 
‘Ολοι οι ανιχνευτζσ, τα κομβία και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και εντολϊν ςυνδζονται με τον ΚΡΡ με ζνα 
διπολικό καλϊδιο (βρόχοσ). 
Ράνω ςτον βρόχο ανά 20 περίπου ςθμεία κα εγκαταςτακοφν απομονωτζσ (ISOLATOR MODULES) ϊςτε ςε 
περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ ο βρόχοσ να μπορεί να απομονωκεί μεταξφ των δφο ISOLATOR ςτο ςθμείο 
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που ζγινε το βραχυκφκλωμα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί ο υπόλοιποσ βρόχοσ. 

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

Ο πίνακασ ελζγχου πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τθν 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ και με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ -54 κα περιλαμβάνει: 
1. Ιςάρικμεσ ενδείξεισ περιοχϊν (Ηωνϊν), ανάλογα με το μζγεκοσ του ςυςτιματοσ, του προςτατευόμενου 
χϊρου του κτιρίου.  
2. Κφρια και εφεδρικι θλεκτρικι τροφοδοςία χαμθλισ τάςθσ. Θ εφεδρικι τροφοδοςία να επαρκεί για 
ςυναγερμό τριάντα (30') πρϊτων λεπτϊν τθσ ϊρασ και αναμονι εν θρεμία 72 ωρϊν.  
3. Σφςτθμα αυτόματθσ επανάταξθσ τθσ λειτουργίασ ςφάλματοσ (Fault).  
4. Σφςτθμα επιτιρθςθσ των βλαβϊν των γραμμϊν από βραχυκφκλωμα και διακοπι των κυκλωμάτων με 
επιλογικό διακόπτθ εντοπιςμοφ βλάβθσ.  
5. Σφςτθμα αφεςβζςεωσ φωτεινϊν επαναλθπτϊν.  
6. Θχθτικά όργανα ςυναγερμοφ (Fire Alarm) και βλάβθσ (Fault).  
Πλα τα πιό πάνω, όπωσ και πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ, προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ-54  παραρτιματα 2 & 4 που ιςχφει για τουσ πίνακεσ πυρανίχνευςθσ.   
Οι ςθμαντικότερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται απο το πιο πάνω πρότυπο, είναι οι 
ακόλουκεσ: 
Ο πίνακασ πυρανίχνευςθσ πρζπει για κάκε περιοχι (Ηϊνθ), να εμφανίηει τισ εξισ ειδικζσ ενδείξεισ:  
Α. Τθν ενεργοποίθςθ κάκε ηϊνθσ ςε ςυναγερμό (FIRE ALARM) με κόκκινθ ζνδειξθ.  
Β. Τθν διακοπι τθσ καλωδίωςθσ τθσ ηϊνθσ (OPEN CIRCUIT FAULT) με κίτρινθ ζνδειξθ.  
Γ. Τθν βραχυκφκλωςθ τθσ καλωδίωςθσ τθσ Ηϊνθσ (SHORT CIRCUIT FAULT) με κίτρινθ ζνδειξθ. 
Δ. Τθν παράκαμψθ κάκε ηϊνθσ (By pass) με τθν ζνδειξθ τθσ απομόνωςθσ αυτισ (DISABLED ι ISOLATED).  
Επίςθσ, πρζπει να διακζτει ειδικζσ ενδείξεισ για επιτθροφμενο κφκλωμα μεταφοράσ ςιματοσ για 
τθλεφωνικι μετάδοςθ με ενδείξεισ ςφάλματοσ και απομόνωςθσ (DIALLER CIRCUIT), επιτθροφμενο κφκλωμα 
μεταφοράσ ςφάλματοσ με ενδείξεισ ςφάλματοσ και απομόνωςθσ (FAULT CIRCUIT) και δφο επιτθροφμενα 
κυκλϊματα ςυναγερμοφ (ALARM CIRCUITS) ανά 12 Ηϊνεσ. Επιτθροφμενο κφκλωμα, είναι το θλεκτρικό 
κφκλωμα του οποίου ανιχνεφεται αυτόματα, θ διακοπι και θ βραχυ-κφκλωςθ.     
Εκτόσ από τισ πιο πάνω λειτουργίεσ, οι οποίεσ εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι λειτουργία και ςυντιρθςι του, 
πρζπει ο πίνακασ να διακζτει και γενικζσ ενδείξεισ ςυναγερμοφ φωτιάσ (Fire Alarm) και ειδοποίθςθσ 
ςφάλματοσ (Fault), βλάβθσ ι χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Battery Fault/Low Battery Fault) και 
επαφισ των καλωδιϊςεων του ςυςτιματοσ με τθν γι (Ground Fault). 
Ο πίνακασ πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2 του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, πρζπει να διακζτει 
επίςθσ τα εξισ χειριςτιρια:  
Γενικά Χειριςτιρια: 
1. Ρλικτρο Επανάταξθσ ςε Θρεμία (RESET BUTTON).  
2. Ρλικτρο Σίγθςθσ των Κυκλωμάτων Συναγερμοφ (ALARMS) και του Βομβθτι Σφάλματοσ (SILENCE 
BUTTON).  
3. Ρλικτρο ελζγχου καλισ λειτουργίασ όλων των οπτικϊν ενδείξεων και του βομβθτι (TEST BUTTON).  
 
Ειδικά Χειριςτιρια: 
1. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλωμάτων ςυναγερμοφ (ALARM CIRCUITS DISABLED).  
2. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ τθλεφωνικοφ ειδοποιθτι (DIALLER CIRCUIT DISABLED).  
3. Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ μεταφοράσ ςφάλματοσ (FAULT CIRCUIT DISABLED).  
4. Ιςάρικμα πλικτρα παράκαμψθσ ςυναγερμοφ των Ηωνϊν πυρανίχνευςθσ (ZONE DISABLED).  
Πλοι οι πιο πάνω χειριςμοί, πρζπει να πραγματοποιοφνται από ανειδίκευτο χριςτθ ςε ανάλογο επίπεδο 
πρόςβαςθσ, μεταξφ τεςςάρων επιπζδων  πρόςβαςθσ που προβλζπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-54 Ραράρτθμα 2. 
Γι' αυτό όλα τα χειριςτιρια πρζπει να ενεργοποιοφνται με ειδικό κλειδοδιακόπτθ ι με κωδικό πρόςβαςθσ ι 
να προςτατεφονται από ειδικι διαφανι πόρτα.  
1.3 Ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (καπνοφ και κερμοδιαφορικοί) ςθμειακισ αναγνϊριςθσ. 
Για τθν ανίχνευςθ τθσ πυρκαϊάσ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των WC, κα τοποκε-τθκοφν:  

 Ανιχνευτζσ φωτοθλεκτρονικοί (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ)  
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 Ανιχνευτζσ κερμοδιαφορικοί  
Οι φωτοθλεκτρονικοΙ ανιχνευτζσ (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ), διεγείρονται με τθν παρουςία οριςμζνθσ 
ποςότθτασ καπνοφ ςτουσ χϊρουσ, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ δζςμθσ ςε ευαίςκθτο φωτοκφτταρο.  
Οι κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ ενεργοποιοφνται όταν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 70οC, ι παρουςιάςει 
απότομθ άνοδο κατά 6oC μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) min.  
Κάκε ανιχνευτισ ανάλογα με το είδοσ του, κα εγκαταςτακεί ζτςι ϊςτε να ελζγχει και να καλφπτει κατά 
μζγιςτο τισ ακόλουκεσ επιφάνειεσ:  
Ανιχνευτισ φωτοθλεκτρονικόσ (οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ): 50 m2  
Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικόσ: 25 m2  
Τάςθ τροφοδοςίασ 18 – 30V DC (καπνοφ, κερμότθτασ) 11-30V DC (αερίων)  
Ενδεικτικό LED ενεργοποίθςθσ  
Relay ενεργοποίθςθσ (ανιχνευτζσ αερίων)  
Υλικά καταςκευισ: ABS, Polycarbonate  
Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20 μζχρι 60οC (-20 μζχρι 90οC).  
Υγραςία: μζχρι 95% ςχετικι υγραςία. 
Τα υλικά που είναι καταςκευαςμζνοι κα πρζπει να είναι ανκεκτικά, αντοχισ ςε διάβρωςθ, να 
εξαςφαλίηεται ερμθτικό κλείςιμό τουσ και λειτουργία χωρίσ προβλι-ματα.  
Πλοι οι τφποι των χρθςιμοποιοφμενων πυρανιχνευτϊν κα ζχουν τθν ίδια βάςθ και κα ςτερεϊνονται ς’ αυτι 
με ςφςτθμα Bayonet. Ο οποιοςδιποτε τφποσ ανιχνευτι κα μπορεί να προςαρμοςκεί ςτθν τυχοφςα βάςθ.  
Οι βάςεισ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από κερμοπλαςτικό υλικό και κα φζρουν ακροδζκτεσ ικανοφ αρικμοφ 
για τθν ςφνδεςθ του πυρανιχνευτι, για τθν ςφνδεςθ διάταξθσ τερματικοφ πυρανιχνευτι, για τθν ςφνδεςθ 
φωτεινοφ ενδείκτθ μακριά από το ςθμείο τοποκζτθςισ του και για τθν μζτρθςθ ευαιςκθςίασ.  
Οι βάςεισ κα ζχουν τζτοια μορφι ϊςτε μετά τθν προςαρμογι των πυρανιχνευτϊν να μθν υπάρχει θ 
δυνατότθτα ειςχϊρθςθσ νεροφ ι ςκόνθσ ι εντόμων από τθν περιοχι προςαρμογισ βάςθσ πυρανιχνευτι. Θ 
ςτιριξθ των βάςεων επί τθσ οροφισ κα είναι ςτακερι, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αφαιρεκεί με αςφάλεια ο 
πυρανιχνευτισ, ζςτω και με χριςθ ειδικοφ εργαλείου με προζκταςθ από απόςταςθ. Οι πυρανιχνευτζσ 
ςυνδζονται ςε ηϊνεσ πυρανίχνευςθσ ςτον εκάςτοτε πίνακα πυρανίχνευςθσ -κατάςβεςθσ.  
Θ διακοπι του ρεφματοσ, τθσ ςυνζχειασ των καλωδίων, το βραχυκφκλωμα μιασ ηϊνθσ ι θ αφαίρεςθ του 
ανιχνευτι από τθν βάςθ του, προκαλοφν ςιμα βλάβθσ τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. Ο τελευταία ςυνδεόμενοσ 
ανιχνευτισ μιασ ηϊνθσ, κα φζρει τερματικι αντίςταςθ που κα επιτρζπει τθν ροι του ρεφματοσ θρεμίασ για 
τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ.  
Οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ ι κατάςβεςθσ δεν κα πρζπει να οδθγοφνται παράλλθλα με 
τισ καλωδιϊςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων για τθν αποφυγι επαγωγικϊν τάςεων και λανκαςμζνων ςυναγερμϊν.  
Οι πυρανιχνευτζσ κα τοποκετθκοφν επί τθσ οροφισ του πυροπροςτατευόμενου χϊρου, ςε απόςταςθ άνω 
των 15 cm από τουσ τοίχουσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθν καταςκευι τθσ οροφισ ζτςι ϊςτε θ ανίχνευςθ να 
μθν εμποδίηεται από διάφορα δομικά ςτοιχεία.  
Θ ακτίνα κάλυψθσ των ανιχνευτϊν είναι αυτι που ορίηεται από τον καταςκευαςτι ι το κζντρο δοκιμϊν και 
ςυγκεκριμζνα όχι μεγαλφτερθ από 7,5 m για τουσ φωτοθλεκτρικοφσ και 5,0 m για τουσ κερμοδιαφορικοφσ. 
Μζγιςτθ απόςταςθ ανιχνευτι απο τοίχο 3,5 m. Οι ίδιεσ αποςτάςεισ κα λαμβάνοναι ωσ όριο απόςταςθσ 
οποιουδιποτε ανιχνευτι από χωρίςματα που φτάνουν ωσ τθν οροφι, ι όταν θ κρζμαςθ του δοκαριοφ είναι 
μεγαλφτερθ απο το 10% του κακαροφ φψουσ του χϊρου. Σε περίπτωςθ που θ απόςταςθ μεταξφ δοκαριϊν, 
ι δοκαριϊν από  τοίχο, είναι μικρότερθ το 40% του κακαροφ φψουσ του χϊρου, τότε τα δοκάρια δεν 
λαμβάνονται υπ όψθ ωσ όριο αποςτάςεων.  
1.3.1 Φωτοθλεκτρικόσ Ανιχνευτισ Ορατοφ Καπνοφ  
Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 
πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν φωτοθλεκτρικοί ανιχνευτζσ ορατοφ καπνοφ οι οποίοι κα διεγείρονται με 
τθν παρουςία ορατοφ καπνοφ ςτον προςτατευόμενο χϊρο, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ δζςμθσ ςε 
ευαίςκθτο φωτο-κφπαρο .  
Τα θλεκτρονικά μζρθ των ανιχνευτϊν κα φζρουν ειδικι προςταςία θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν καλι 
λειτουργία τουσ χωρίσ ψευδοςυναγερμοφσ οφειλόμενουσ ςε θλεκτρομαγνθτικά φαινόμενα (ΕΜΙ) ι ςε 
παρουςία ραδιοςυχνοτιτων (RFI).  
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Οι ανιχνευτζσ όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ/χαρακτθριςτικά τουσ κα:  

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

 είναι ευαίςκθτοι ςε ςωματίδια που προζρχονται από πυκνοφσ καπνοφσ ι από καφςθ λόγω 
υπερκζρμανςθσ PVC ι από βραδεία καφςθ πολυουρεκανίου.  

 τροφοδοτοφνται με τάςθ DC.  

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

 διαρρζονται μόνιμα από ρεφμα θρεμίασ για ζλεγχο λειτουργίασ των κυκλωμάτων .  

 λειτουργοφν ανεξάρτθτα από κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (υγραςία, κερμο-κραςία) και κα ζχουν όρια 
λειτουργίασ κερμοκραςίασ από - 20 ζωσ 60°C και ςχετικθσ υγραςίασ μικρότερθσ από 90 %.  
Θα υπάρχει επίςθσ ζνασ διακόπτθσ δοκιμισ, με τον οποίο κα ελζγχονται τα θλεκτρονικά μζρθ των 
ανιχνευτϊν και κα τίκενται οι ανιχνευτζσ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ.  
Γενικϊσ οι ανιχνευτζσ και οι βάςεισ τουσ κα ςυμφωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαικοφσ και Ελλθνικοφσ 
νόμουσ και κανονιςμοφσ.  
Οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Ραράρτθμα 7 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54.  
 
1.3.2 Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικοφ τφπου  
Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικθ Υπθρεςία ςχζδια 
πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ, οι οποίοι κα ενεργοποιοφνται είτε όταν θ 
κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ χϊρου αυξάνει κατά 6°C ανά λεπτό τθσ ϊρασ, είτε όταν με μικρό ρυκμό 
αφξθςθσ φκάςει θ κερμοκραςία χϊρου ςτουσ 70°C.  
κα διαρρζονται μόνιμα από ρεφμα θρεμίασ για ζλεγχο λειτουργίασ του κυκλϊματοσ ςφνδεςισ τουσ.  
Οι ανιχνευτζσ κα ζχουν ςτο ςϊμα τουσ ι ςτθ βάςθ τουσ ενδεικτικθ διοδικθ λυχνία ςυναγερμοφ,κόκκινου 
χρϊματοσ (ΙΕΟ ορατό από γωνία 360ο), που κα ανάβει ςε περίπτωςθ διζγερςθσ.  
Φςτερα από τυχόν ενεργοποίθςθ και εφ' όςον εκλείψει το αίτιο τθσ διζγερςθσ, οι ανιχνευτζσ κα 
επανζρχονται ςτθν κατάςταςθ θρεμίασ, ζτοιμοι για νζα ενεργοποίθςθ, χωρίσ να απαιτείται εξωτερικόσ 
χειριςμόσ (Reset).  
Το ςϊμα των ανιχνευτϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό ανκεκτικό ςτθ φωτιά. Επίςθσ κα 
ζχουν αντοχι ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ - 20°C ζωσ +85 °C, κερμοκραςία ςυναγερμοφ (ςτατικθ) + 
60°C, ςχετικθ υγραςία (μθ ςυμπυκνωμζνθ) 0- 95% RH και προςταςία κατά DIN 40050: Ι 20 τουλάχιςτον.  
Γενικϊσ οι ανιχνευτζσ και οι βάςεισ τουσ κα ςυμφωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαικοφσ και Ελλθνικοφσ 
νόμουσ και κανονιςμοφσ.  
Οι ανιχνευτζσ κερμότθτασ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Ραράρτθμα 5 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54.  
 
1.3.3 Φωτεινόσ ενδείκτθσ πυρανιχνευτι (απομακρυςμζνο ενδεικτικό led πυρανιχνευτι)  
Οι φωτεινοί ενδείκτεσ (ενδείκτθσ λειτουργίασ πυρανιχνευτι), που τοποκετοφνται για τον εντοπιςμό του 
ανιχνευτι που διεγζρκθκε, κα είναι τζτοιου μεγζκουσ και φωτεινότθτασ ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
εντοπίηονται από απόςταςθ. κα τοποκετοφνται ζξω από τθν πόρτα κάκε προςτατευόμενου χϊρου, ϊςτε να 
διακρίνονται εφκολα και από μακρινι απόςταςθ. Ετςι ςε περπτωςθ ςυναγερμοφ μποροφμε να 
καταλάβουμε από ποιο δωμάτιο προζρχεται θ ςιμανςθ χωρίσ να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια.  
Οι φωτεινοί ενδείκτεσ κα είναι από πλαςτικό και θ εμφάνιςθ τουσ κα εναρμονίηεται με τα αρχιτεκτονικά 
ςτοιχεία του χϊρου ςτον οποίο εγκακίςτανται Οι ενδείκτεσ κα είναι κατάλλθλοι για παράλλθλθ ςφνδεςθ 
του αντίςτοιχου αρικμοφ ανιχνευτϊν.  
 
1.4 Μπουτόν (κομβία) αναγγελίασ πυρκαγιάσ - χειροκίνθτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ  
Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 
πυραςφάλειασ, κα εγκαταςτακοφν διευκυνςιοδοτθμζνα κομβία-μπουτόν ςυναγερμοφ, ορατισ 
εγκατάςταςθσ, τα οποία πιζηοντάσ τα, ςε περίπτωςθ κινδφνου, κα ενεργοποιοφν τισ φαροςειρινεσ και κα 
αναγγζλλουν ςυναγερμό ςτο κτιριo. Τα κομβία κα τοποκετθκοφν κοντά ςτισ εξόδουσ με τρόπο που να μθν 
υπάρχει ςθμείο κάτοψθσ που να απζχει πάνω απο 50m απο κομβίο. 
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Τα κομβία κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό. κα ζχουν χρϊμα κόκκινο και κα είναι μεγάλθσ αντοχισ ςε 
μθχανικι καταπόνθςθ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ.  
Επίςθσ κα είναι κατάλλθλα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ, καλισ καταςκευισ, με προςταςία τουλάχιςτον Ι 20 
και θ γραμμι τουσ κα ελζγχεται από διακοπι, γείωςθ ι βραχυκφκλωμα. Θα φζρουν φωτεινι ζνδειξθ 
ενεργοποίθςθσ και δεν κα επανζρχονται ςε κζςθ θρεμίασ χωρίσ τθ χριςθ κατάλλθλθσ εντολισ από τον 
κεντρικό πίνακα, ι ειδικοφ εργαλείου ι κλειδιοφ.  
Οι ςυςκευζσ αυτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε προςιτά και φανερά ςθμεία, μζςα ςε ειδικι ςυςκευι-κουτί 
ερυκροφ χρϊματοσ, με ςτακερό διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. Οι ςυςκευζσ κα είναι του ίδιου τφπου 
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ τοποκετείται το ςφςτθμα και τοποκετοφνται ςε φψοσ 1.4 μζτρα από 
το ζδαφοσ και ςε απόςταςθ 50cm το λιγότερο από διακόπτεσ φωτιςμοφ, κουμπιϊν ανελκυςτιρων ι άλλων 
θλεκτρικϊν διατάξεων. Για τθν προςζγγιςθ των ςυςκευϊν αυτϊν από το κοινό ι από το προςωπικό, 
τοποκετοφνται ςε ςθμεία εφκολθσ προςζγγιςθσ χωρίσ να παρεμβάλλονται εμπόδια.  
Θ κατάςταςθ ςυναγερμοφ κα μπορεί να απομονωκεί και από τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευςθσ.  
Τα κομβία ςυναγερμοφ κα διακζτουν διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. Με τθν πίεςθ του διαφανοφσ 
προςτατευτικοφ καλφμματοσ, το μπουτόν ενεργοποιεί ςυγκεκριμζνο ιχο ςτισ φαροςειρινεσ ςυναγερμοφ 
που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο κφκλωμα. Το προςτατευτικό κάλυμμα δεν ςπάει, αλλά μπορεί να επανζρκει 
ςτθν αρχικι του κζςθ με το ειδικό πλαςτικό κλειδί που διακζτει το μπουτόν. Ζτςι μπορεί να γίνεται θ 
δοκιμι κάκε μπουτόν για τθν ςωςτι λειτουργία του, χωρίσ να καταςτρζφεται το τηάμι του ςε κάκε ζλεγχο 
και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ.  
Το χειροκίνθτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ λειτουργεί και όταν ζχουμε διακοπι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθσ 
πόλεωσ, με τθν βοικεια επαναφορτιηόμενων ςυςςωρευτϊν που ευρίςκονται εντόσ του πίνακα. Τα κομβία 
ςυναγερμοφ κα είναι εφοδιαςμζνα με διάταξθ χειροκίνθτθσ επαναφοράσ (εφ' όςον τεκοφν χειροκίνθτα ςε 
λειτουργία, με κλειδί ι άλλο μζςο).  
Τα κομβία ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Ραράρτθμα 11 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Στο 
εμπρόςκιο τμιμα του κομβίου ςυναγερμοφ κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά.  
κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/EEC προιόντων δοκιμϊν καταςκευϊν για 
θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ.  
 
1.5 Οπτικοακουςτικι ςυςκευι ςυναγερμοφ (ΦΑΟΣΕΛΘΝΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ)  
Στουσ χϊρουσ και ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςχζδια 
πυραςφάλειασ, κα τοποκετθκοφν φαροςειρινεσ, οι οποίεσ κα δίνουν φωτεινι ςιμανςθ ςυναγερμοφ μζςω 
του φάρου που κα αναβοςβινει και θχθτικι ςιμανςθ ςυναγερμοφ, μζςω τθσ ςειρινασ που κα διακζτουν.  
Θα ενεργοποιοφνται με τθν πίεςθ των μπουτόν ςυναγερμοφ ι αυτόματα μζςω του Ρίνακα 
Ρυρανίχνευςθσ. Θα υποςτθρίηουν κατά τουσ κανονιςμοφσ, δφο θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ: ςυναγερμό 
προειδοποίθςθσ φωτιάσ- warning alarm (παλμικόσ - διακοπτόμενοσ ιχοσ) και ςυναγερμό εκκζνωςθσ 
κτθρίου evacuation alarm (ςυνεχισ ιχοσ).  
Θ θχθτικι απόδοςθ των φαροςειρινων κα υπεριςχφει τθσ μζγιςτθσ ςτάκμθσ, του κορφβου που υπάρχει 
ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και κα ξεχωρίηει από τα θχθτικά ςιματα άλλων ςυςκευϊν ςτον ίδιο χϊρο και το 
φωτεινό ςιμα του φάρου τθσ μονάδασ κα είναι διακοπτόμενο, ιδιαιτζρωσ ιςχυρισ ζνταςθσ, ϊςτε να είναι 
εφκολα ορατό από μεγάλθ απόςταςθ.  
Θ μονάδα αυτι κα:  

 τροφοδοτείται με τάςθ DC.  

 παράγει ιχο εντάςεωσ 100 dB ςε απόςταςθ ενόσ μζτρου (1 m),ζχει ρφκμιςθ ζνταςθσ  

 παρουςιάηει προςταςία ςε υγραςία, διαβρωτικά υλικά, κραδαςμοφσ  
Οι μονάδεσ κα ςυνδεκοφν παράλλθλα ανά ηϊνθ ςτισ γενικζσ εξόδουσ του πίνακα.  
Οι φαροςειρινεσ ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Ραράρτθμα 3 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 
κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/ EEC προιόντων δοκιμϊν καταςκευϊν για 
θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ.  
 
1.6  Θλεκτρικι εγκατάςταςθ δικτφου πυρανίχνευςθσ- δίκτυο καλωδΛων  
Το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ κα τροφοδοτείται από το γενικό θλεκτρικό πίνακα αλλά κα διακζτει και 
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εφεδρικι αυτόματθ τροφοδοςία μζςω κατάλλθλων, αποκλειςτικά για το ςκοπό αυτό, ςυςςωρευτϊν. 
Γενικά τα καλϊδια του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ κα εξαςφαλιςτεί ότι κα λειτουργιςουν για οριςμζνο 
χρόνο ςε περιβάλλον με υψθλι κερμοκραςία ι φλόγεσ. Ενδεικτικά, μία κατάλλθλθ κατθγορία καλωδίων 
είναι θ ΝΘΧΘ FE 180/Ε30.  
Στα ςυμβατικά ςυςτιματα, ςτισ ηϊνεσ ανίχνευςθσ, γραμμζσ των ςειρινων, μπουτόν κλπ, το απαιτοφμενο 
καλϊδιο κα είναι πολφκλωνο ΝΥΜ 2 χ 1,5 mm2 ,ανάλογα με τθν απόςταςθ από τον πίνακα μζχρι το 
τελευταίο εξάρτθμα τθσ ηϊνθσ. Το δίκτυο ανίχνευςθσ ςτα διευκυνςιοδοτθμζνα ςυςτιματα, κα γίνεται με 
αγωγοφσ διατομισ 1,5mm2 με κωρακιςμζνο διπολικό καλϊδιο τφπου LiYCY.  
Οι καλωδιϊςεισ - ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Εςωτερικϊν 
Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (ΚΕΘΕ) και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ θλεκτρικεσ 
εγκαταςτάςεισ ΕΤΕΡ, ενϊ κα πρζπει δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνδζςεισ των διακλαδϊςεων, προσ 
αποφυγι εξαςκζνθςθσ του ςιματοσ.  
 
1.7 Ρεριγραφι του αυτόματου ςυςτιματοσ πυραvίχνευςθσ - χειροκίνθτθσ αvαγγελίασ πυρκαγιάσ  
Μόλισ ενεργοποιθκεί ζνασ ανιχνευτισ πυρκαγιάσ ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία που αντιςτοιχεί 
ςτον χϊρο που καλφπτει ο ανιχνευτισ. Επίςθσ μόλισ ενεργοποιθκεί χειροκίνθτα ζνασ αγγελτιρασ 
πυρκαγιάσ (μπουτόν ςυναγερμοφ) ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. 
Συγχρόνωσ, ενεργοποιοφνται όλεσ οι φαροςειρινεσ του κτιρίου. Οι ςειρινεσ παράγουν διακοπτόμενο 
προειδοποιθτικό θχθτικό ςιμα.  
Μετά τθν καταςτολι τθσ εςτίασ πυρόσ ι του αιτίου ςυναγερμοφ γίνεται επανάταξθ από τον πίνακα 
πυρανίχνευςθσ ϊςτε το ςφςτθμα να είναι πάλι ςε ετοιμότθτα.  
 
1.8  Δοκιμζσ Συςτθμάτων Ρυρανίχνευςθσ 
1.8.1 Ανιχνευτζσ  
Ολοι οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ κακϊσ και τα κομβία χειροκίνθτθσ ςθμάνςεωσ ςυναγερμοφ, εφ' όςον είναι 
τφπου που μετά κάκε λειτουργία του επανζρχεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ (δεν καταςτρζφεται ι δεν 
χρειάηεται αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου του), κα δοκιμαςκοφν μζχρι να δϊςουν ςυναγερμό. Μετά τθ 
δοκιμι, οι ανιχνευτζσ αυτοί κα πρζπει να επανζρχονται.  
Ρροκειμζνου για ανιχνευτζσ κερμότθτασ (μεγίςτθσ κερμοκραςίασ ι ταχφτθτασ μεταβολισ τθσ 
κερμοκραςίασ) θ δοκιμι αυτι κα γίνει με μια πθγι κερμότθτασ, που μπορεί να είναι ζνασ κοινόσ 
ςτεγνωτιρασ μαλλιϊν ι μια φορθτι λάμπα μεγάλθσ ιςχφοσ με ανακλαςτιρα. Ρροκειμζνου περί ανιχνευτϊν 
ιονιςμοφ ι ορατοφ καπνοφ ι τζλοσ φλόγασ, θ δοκιμι κα γίνει με ζντυπεσ οδθγίεσ, που ο Εργοδότθσ κα 
πάρει εγκαίρωσ από τον καταςκευαςτι των ανιχνευτϊν.  
 
1.8.2 Ρίνακασ ςθμάνςεωσ ςυναγερμοφ και όργανα οπτικθσ και ακουςτικθσ ςθμάνςεωσ πυρκαγιάσ  
Οταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ πυρανιχνεφςεωσ κα πρζπει να γίνουν δοκιμζσ ορκισ 
λειτουργίασ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ. Ολεσ οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ κα δοκιμαςκοφν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργίασ του ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ ςθμάνςεωσ 
ςυναγερμοφ λόγω εκκριξεωσ πυρκαγιάσ ι βλάβθσ (π.χ. κομμζνο, γειωμζνο ι βραχυκυκλωμζνο κφκλωμα, 
βλάβθ θλεκτρικισ παροχισ, λειτουργία από τθ ςυςτοιχία εφεδρικισ τροφοδοτιςεωσ κλπ).  
 
1.9. ΦΟΘΤΟΛ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01] 
Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: “Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ – 
Μζροσ 7: Χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ απόδοςθσ και μζκοδοι δοκιμισ”, όπωσ κάκε φορά ιςχφει και τθσ 
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): “Ρρουποκζςεισ διάκεςθσ ςτθν αγορά πυροςβεςτιρων, 
διαδικαςίεσ ςυντι-ρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ”, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). 
Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ κα τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,80 – 1,20 μζτρα απο το δάπεδο, ςτισ οδεφςεισ 
διαφυγισ, πλθςίον κλιμακοςταςίων, επικίνδυνων χϊρων, εξόδων κινδφνου, με τρόπο που να μθν υπάρχει 
ςθμείο τθσ κάτοψθσ που να απζχει πάνω απο 15m απο πυροςβεςτιρα, ενϊ απαγορεφεται θ τοποκζτθςι 
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τουσ ςε χϊρουσ μι προςβάςιμουσ, κάτω απο κλιμακοςτάςια ι ςε χϊρουσ που καλφπτονται απο υλικά. 
Ειδικότερα οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα τοποκετοφνται πλθςίον 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ι ςε χϊρουσ παρουςία θλεκτρικοφ ρεφματοσ όπωσ πίνακεσ, 
παραςκευαςτιριο, μεταςχθματιςτζσ, χϊρουσ εργαςτθρίων, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λεβθτοςτάςια.  
 
1.9.1. ΦΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΞΘΑΣ ΚΟΝΕΩΣ *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01] 
Ο πυροςβεςτιρασ ξθράσ ςκόνθσ κα ζχει περιεχόμενο κακαροφ βάρουσ 6 KG μζςα ςε δοχείο από 
χαλυβδοζλαςμα D.K.P. πάχουσ 1,5 mm, ποιότθτασ EDDQ. 
Θ ξθρά ςκόνθ κα είναι νάτριο ι φωςφορικά άλατα, κατάλλθλθ για φωτιζσ κατθγορίασ A,B,C,E και 
παρουςία θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζχρι 1000V. 
Κάκε πυροςβεςτιρασ είναι ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ τθσ 
παραγράφου 2 τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01:2009. 
Θ πίεςθ δοκιμισ του κα είναι 35 bar, ενϊ θ πίεςθ κραφςθσ κα είναι 80 bar.  
Κάκε δοχείο κα φζρει μόνο ζνα άνοιγμα επί του οποίου κα είναι κοχλιωμζνθ θ βαλβίδα εκτόξευςθσ (τφπου 
ςκανδάλθσ) θ οποία κα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβι, κακϊσ και το μανόμετρο ελζγχου τθσ εςωτερικισ 
πίεςθσ με ζντονα και ευκρινι ςφμβολα. 
Κάκε δοχείο κα φζρει ςτιριγμα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και βαλβίδα υπερπίεςθσ .   
Ο πυροςβεςτιρασ κα φζρει εςωτερικι χαλφβδινθ φιάλθ προωκθτικοφ μζςου διοξειδίου του άνκρακα 
(CO2), το οποίο κα εξαςφαλίηει πίεςθ λειτουργίασ 10 bar ςτουσ 20οC.  
Δραςτικό μικοσ εκτόξευςθσ 5- 6 μζτρα. 
Το κζλυφοσ κα είναι βαμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι RAL3000. 
Κάκε δοχείο κα φζρει πινακίδα, με τα ςτοιχεία του πυροςβεςτιρα. 
  
1.9.2 ΦΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΔΛΟΞΕΛΔΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΚΑΚΟΣ (CO2) 6Κgr 
*ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01] 
 

Το Διοξείδιο του Άνκρακα είναι ζνα υλικό εξαιρετικά υψθλισ καταςβεςτικισ ικανό-τθτασ, κατάλλθλο για 
κατάςβεςθ πυρκαγιϊν κατθγορίασ B,C,E. Κάκε πυροςβε-ςτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ και 
καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ τθσ παραγράφου 2 τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-
01:2009. Χαρακτθρίηεται από τθν γριγορθ και εφκολθ δυνατότθτα χειριςμοφ. Το CO2 είναι υλικό που 
υπάρχει ςτο περιβάλλον και ζτςι δεν ςυμβάλλει ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. 
Καταςκευι: 
Σϊμα: 
Οι κφλινδροι κα είναι φτιαγμζνοι από χάλυβα υψθλισ ποιότθτασ ςφμφωνα με BS 5045 και είναι βαμμζνοι 
με εποξειδικι βαφι ςε κόκκινο χρϊμα RAL 3000. Δοκιμι πίεςθσ 250 atm και κραφςθσ 750 atm.  
Βαλβίδεσ: 
Ορειχάλκινθ μοχλικοφ τφπου με δίςκο κραφςθσ. 
Χοάνθ:  
Χοάνθ (ακροφφςιο) πεπλατυςμζνθ και καταςκευαςμζνθ από δυςκερμαγωγό και δυςθλεκτραγωγό υλικό. 
Καταςβεςτικό Υλικό: 
Είναι θλεκτρικά μθ αγϊγιμο και ςυνεπϊσ αςφαλζσ για τθν καταπολζμθςθ πυρκαγιϊν ςε θλεκτρικό 
εξοπλιςμό. Επειδι δεν είναι τοξικό και δεν αφινει κατάλοιπα CO2, δεν βλάπτει τροφζσ, υφάςματα, 
μθχανιματα ι θλεκτρολογικό εξοπλιςμό. Είναι επίςθσ το ιδανικό υλικό για τθν παροχι προςταςίασ κατά 
των εφφλεκτων υγρϊν και εφφλεκτων αερίων. 
 
1.9.3 ΑΥΤΟΔΛΕΓΕΛΟΜΕΝΟΛ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ ΟΟΦΘΣ (12Kg) 
*ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-07-01] 
 

Οι αυτοδιεγειρόμενοι  πυροςβεςτιρεσ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 
(ΦΕΚ Β’ 52) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218).  
Επιπλζον οι απαιτιςεισ των πυροςβεςτιρων οροφισ ξθρισ ςκόνθσ κα ικανοποιοφν τισ διατάξεισ του 
άρκρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-07-01:2009: “Αυτοδιεγειρόμενοι πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεοσ” 
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1.10  ΦΩΤΛΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
 

Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ ςχεδιάηεται και εγκακίςταται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογζσ 
Φωτιςμοφ – Φωτιςτικά Αςφαλείασ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
Θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ ζχει ςκοπό τθν  εξαςφάλιςθ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κανονικισ 
παροχισ , τθσ απαιτοφμενθσ ελάχιςτθσ ςτάκμθσ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ   των οδϊν διαφυγισ. Στθν 
εγκατάςταςθ περιλαμβάνεται κάκε ςυςκευι, όργανο ι  εξάρτθμα, μαηί με τθν εργαςία και τα υλικά 
εγκατάςταςθσ, όπωσ προδια-γράφονται ςτο παρόν άρκρο. 
Γενικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ 
α) Τα φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ των οδϊν διαφυγισ, κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνα ςτο θλεκτρικό 
δίκτυο και ςυνεχϊσ υπό τάςθ. 
β) Θ τάςθ λειτουργίασ του φωτιςμοφ κινδφνου κα είναι 220 V, 50 ΘΗ. 
γ) Τα φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ των οδϊν διαφυγισ κα φζρουν επιγραφζσ και ςφμβολα 
προςανατολιςμοφ, όπωσ ςθμειϊνονται ςτο ςχζδιο.  
 
Χϊροι γραφείων, Ρυροςβεςτικι διάταξθ 17/2016 
Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και των 
χϊρων ανοικτισ περιοχισ. Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ κα εγκαταςτακεί και ςτισ οδεφςεισ μζχρι τθν τελικι 
ζξοδο κινδφνου, ςτισ περιπτϊςεισ που το γραφείο βρίςκεται ςε όροφο. Τα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα 
φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ κα εγκαταςτακοφν ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ εφεδρικισ πθγισ 
ενζργειασ. Ρροβλζπεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του 
πυροςβεςτικοφ υλικοφ / εξοπλιςμοφ. Θ ςιμανςθ κα εγκαταςτακεί και ςτισ οδεφςεισ μζχρι τθν τελικι 
ζξοδο, ςτισ περιπτϊςεισ που το γραφείο βρίςκεται ςε όροφο. Ρροβλζπεται θ ανάρτθςθ διαγραμμάτων 
διαφυγισ ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. 
Χϊροι Συνάκροιςθσ Κοινοφ Ρυροςβεςτικι διάταξθ 3/2015 
Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και των 
χϊρων ανοικτισ περιοχισ. Τα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα φωτιςτικά ςϊματα ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ 
προβλζπονται ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ. Ρροβλζπεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των 
οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του πυροςβεςτικοφ υλικοφ/εξοπλιςμοφ. 
 

1.11  ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΕΓΑΛΕΛΩΝ ΚΑΛ ΜΕΣΩΝ 
*ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-07-01] 
Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Βοθκθτικά εργαλεία και μζςα επιχειριςεων – εγκαταςτάςεων  (Αρκρο 11 τθσ 14 / 2014 ΡΥ/ΚΘΣ 
ΔΙΑΤΑΞΘΣ) 
Α. Γενικά 
1. Στισ επιχειριςεισ−εγκαταςτάςεισ που προβλζπεται μόνιμο υδροδοτικό πυροςβε-ςτικό δίκτυο με τρεισ (3) 
ι περιςςότερεσ πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, επιβάλλεται να διακζτουν οριςμζνα βοθκθτικά εργαλεία και μζςα, 
με εξαίρεςθ τισ βιομθχανικζσ− βιοτεχνικζσ και ςυναφείσ εγκαταςτάςεισ και τα υφιςτάμενα ξενοδοχεία 
όπου ιςχφει και εφαρμόηεται ειδικι νομοκεςία. 
2. Τα εργαλεία αυτά χρθςιμοποιοφνται από τθν Ομάδα Ρυροπροςταςίασ και τουσ εργαηόμενουσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που τυχόν προκφψουν μζχρι τθν άφιξθ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων 
(απεγκλωβιςμόσ,διάςωςθ ατόμων, παραβίαςθ κφρασ ι ρολϊν, προςζγγιςθ και προςβολι εςτίασ 
πυρκαγιάσ κ.ά.). 
3. Τα βοθκθτικά εργαλεία και μζςα, τοποκετοφνται εντόσ ειδικοφ ερμαρίου ςε κατάλλθλθ κζςθ, πλθςίον 
πυροςβεςτικισ φωλιάσ. 
4. Το ειδικό ερμάριο, είναι μεταλλικό, ερυκροφ χρϊματοσ, ονομάηεται ςτακμόσ και λαμβάνει αφξοντα 
αρικμό με ευμεγζκθ γράμματα όπωσ π.χ. «ΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ» 
«ΔΕΥΤΕΟΣ......» κλπ. 
5. Ο αρικμόσ των «ΣΤΑΘΜΩΝ» που διακζτουν τα εργαλεία και μζςα, εξαρτάται από τον αρικμό των 
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πυροςβεςτικϊν φωλιϊν του μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου. 
Β. Ειδικά 
1. Ανά τρεισ ( 3 ) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ υφίςταται και 
ζνασ (1) «ΣΤΑΘΜΟΣ» εντόσ του οποίου τοποκετοφνται: 
α. Ζνασ (1) λοςτόσ διάρρθξθσ. 
β. Ζνα (1) τςεκοφρι. 
γ. Ζνα (1) φτυάρι. 
δ. Μία (1) αξίνα. 
ε. Ζνα (1) ςκεπάρνι. 
             ςτ. Μία (1) αντιπυρικι κουβζρτα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ι 
αντίςτοιχο πρότυπο. 
η. Δφο (2) φορθτοί φανοί. Στισ επιχειριςεισ−εγκαταςτάςεισ όπου πραγματο-ποιείται κατανάλωςθ αερίων 
καυςίμων, οι φανοί είναι αντιεκρθκτικοφ τφπου (ενδεικτικά κατθγορίασ EEx e ib II C T4− ηϊνεσ 1 και 2, 
ελάχιςτθσκατθγορίασ προςταςίασ IP65, με επαναφορ-τιηόμενεσ μπαταρίεσ Ni−Cd, για ελάχιςτθ λειτουργία 
πζντε (5) ωρϊν, με θλεκτρικό φορτιςτι) και ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά. 
θ. Δφο (2) προςτατευτικά κράνθ καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397. 
κ. Δφο (2) ατομικζσ προςωπίδεσ με φίλτρο καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ− 
ΕΝ 136. 
2. Ανά εννζα (9) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, ςτο «ΣΤΑΘΜΟ» τθσ περίπτωςθσ Β παρ. 1 προςτίκεται μία (1) 
πλιρθσ αναπνευςτικι ςυςκευι που ςυνοδεφεται από οδθγίεσ 
χριςθσ ςτα ελλθνικά, με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 
(1) Ανοικτοφ κυκλϊματοσ ελάχιςτθσ χωρθτικότθτασ/πίεςθσ 6l/300 bar, καταςκευαςμζνθ κατά 
ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, με διάταξθ για δεφτερθ παροχι (εφεδρικόσ αεροπνεφμονασ, προςωπίδα και ςωλινασ 
ελάχιςτου μικουσ 2 m) 
των οποίων θ θχθτικι προειδοποίθςθ, παρζχει ςυνεχι θχθτικι ςιμανςθ όταν ενεργοποιείται. 
(2) Οι προςωπίδεσ είναι κετικισ πίεςθσ, πανοραμικζσ, ολόκλθρου προςϊπου, με ιμάντα ανάρτθςθσ, 
διακζτουν κεφαλοδζματα κακϊσ και φωνθτικι μεμβράνθ και παραδίδονται εντόσ κατάλλθλθσ 
υφαςμάτινθσ κικθσ που 
κλείνει για προςταςία από ςκόνθ, ρφπουσ κλπ. 
Στθν προαναφερόμενθ επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ ι προσ ζγκριςθ μελζτθ  υπάρχουν 5 
Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ. Συνεπϊσ απαιτείται θ φπαρξθ ενόσ πυροςβεςτικοφ ςτακμοφ ο οποίοσ κα περιζχει 
τα υλικά του προαναφερόμενου άρκρου 11, και επιπλζον μία (1) πλιρθ αναπνευςτικι ςυςκευι ζχουςα τα 
χαρακτθριςτικά. 
 
2 ΜΟΝΛΜΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟ ΥΔΟΔΟΤΛΚΟ ΔΛΚΤΥΟ 
2.1 Γενικά 
Θ εγκατάςταςθ Ρυρόςβεςθσ –Κατάςβεςθσ κα είναι ςφμφωνθ με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 Μόνιμα ςυςτιματα 
πυρόςβεςθσ- Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ. 
 
Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο: 
Ρροβλζπεται  θ εγκατάςταςθ μονίμου πυροςβεςτικοφ δικτφου που καλφπτει όλο το κτίριο, μζςω 
πυροςβεςτικϊν φωλεϊν (ΡΦ). Θ τροφοδοςία του πυροςβεςτικοφ δικτφου κα γίνεται από το δίκτυο πόλθσ 
με το οποίο το κτιριο κα ςυνδεκεί μζςω ςωλινα διαμζτρου 75mm. Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει: 
-Το δίκτυο ςωλθνϊςεων το οποίο κα καταςκευαςκεί από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ. Αυτό οδεφει 
κατακόρυφα και τροφοδοτεί τισ εγκατεςτθμζνεσ ΡΦ ςτουσ ορόφουσ.  
-Τισ Ρυροςβεςτικζσ Φωλιζσ που κα ζχουν τοποκετθκεί υπολογίηοντασ ακτίνα δράςθσ 30m για κάκε μία. 
Από αυτά τα 20m είναι το μικοσ του ςωλινα και 10m μικοσ βολισ τθσ δζςμθσ νεροφ. Ρρακτικά 
τοποκετείται μία φωλιά ανά ςτάκμθ ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτισ αντίςτοιχεσ κατόψεισ. 
-Το δίδυμο πυροςβεςτικό κρουνό με ςτόμια DN 65 και κορμό από χυτοςίδθρο DN 100  ςτον οποίο 
παρεμβάλλεται βαλβίδα αντεπιςτροφισ και ςτο κατϊτερο άκρο του κρουνόσ εκκζνωςθσ. 
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Μζςα ςε κάκε Ρ.Φ. κα υπάρχουν: 
Ανζμθ ςτθν οποία περιτυλίγεται πυροςβεςτικόσ ςωλινασ Φ1 ½” μικουσ μζχρι 30m 
Σωλινασ πυρόςβεςθσ Φ1½” μικουσ 20m που ςτα άκρα του κα ζχει προςαρμοςμζνα ρακόρ γριγορθσ 
ςφνδεςθσ κ.λ.π. για τθ ςφνδεςι του με τθ βάννα και τον αυλό. 
Αυλό, ακροφφςιο εκτόξευςθσ μεταβλθτισ διατομισ από 0° ζωσ 160°. 
Βάννα ορκογωνικισ διατομισ καταςκευισ 2”, ςφνδεςθσ εφκαμπτων αγωγϊν διαμζτρου 1 ½”  τφπου «STOP 
VALVE» βαρζωσ τφπου με ςφνδεςθ ςπειρϊματοσ 1 ½”. Θ βάννα ςυνδζεται με το δίκτυο με ρακόρ 2” και με 
τον εφκαμπτο ςωλινα με θμιςφνδεςμο 1 ½ ”ςυμπλζκτθ πίεςθσ τφπου STORZ. 
Θα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm και πάχοσ γαλβανίςματοσ 20μm και από 
τισ δφο πλευρζσ, δθλ. εςωτερικι και εξωτερικι. Θ απολίπανςθ τθσ λαμαρίνασ κα γίνει με ειδικι ςυςκευι 
εκτόξευςθσ κερμοφ νεροφ από πίεςθ και κατόπιν ςτζγνωμα με πεπιεςμζνο αζρα. 
 
Αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με νερό (δίκτυο sprinkler): 
Ρροβλζπεται εγκατάςταςθ αυτόματου ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ με νερό (δίκτυο sprinklers υγροφ τφπου) 
ςτον χϊρο του κλιμακοςταςίου, ςτο Ιςόγειο και ςτον Γ’ όροφο. 
Το δίκτυο των sprinklers κα τροφοδοτείται, όπωσ και το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο,  από το ςυλλζκτθ 
φδρευςθσ με παροχι από το δίκτυο τθσ πόλθσ. Στον κεντρικό κορμό του ςυςτιματοσ  κα υπάρχει δείκτθσ 
ροισ ςυνδεδεμζνοσ με το δίκτυο πυρανίχνευςθσ κακϊσ και μειωτισ πίεςθσ, πζραν τθσ βαλβίδασ 
αντεπιςτροφισ. 
Το ςφςτθμα ςχεδιάςκθκε ςφμφωνα με τισ πιο κάτω παραδοχζσ 
 
- κατθγορία μεςαίου βακμοφ κινδφνου OH2 
- πυκνότθτα καταιονιςμοφ: 5 mm/min 
- διαμζτρου 1/2 
- επιφάνεια υπολογιςμοφ: 144 m2 
- διάρκεια λειτουργίασ: 60 min        
- κάλυψθ ανά κεφαλι: 12 m2  
- μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ καταιονιςτϊν μιασ διακλάδωςθσ: 4,0 m. 
 
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων του ςυςτιματοσ κα καταςκευαςκεί όπωσ αυτό του μονίμου πυροςβεςτικοφ 
δικτφου δθλαδι από γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα  υπερβαρζωσ τφπου, πράςινθ ετικζτα.  
Οι ςωλινεσ πριν τθν τοποκζτθςι τουσ κα ελεγχκοφν και κα κακαριςκοφν. Θα περαςτοφν κατόπιν με δυο 
ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ και τζλοσ με δυο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. Ειδικά τα τμιματα των αγωγϊν που 
οδεφουν υπόγεια, πριν τθν τοποκζτθςι τουσ κα κακαριςκοφν επιμελϊσ και αφοφ περαςτοφν με τρεισ 
ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ, κα περιτυλιχκοφν με αςφαλτοεπίδεςμο. 
Στο πιο μακρινό ςθμείο του προβλζπεται ακροφφςιο δοκιμισ μζςω βάνασ ελζγχου. 
Στο χϊρο ΘΜ του ιςογείου και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχουν δφο (2) εφεδρικζσ κεφαλζσ sprinkler, με τα 
κατάλλθλα εργαλεία για άμεςθ αντικατάςταςθ. 
Οι κεφαλζσ καταιονιςμοφ κα είναι προϊόντα εργοςταςίου παγκοςμίωσ γνωςτοφ ςτθν καταςκευι  οργάνων 
και ςυςκευϊν για αυτόματθ κατάςβεςθ πυρκαϊάσ και κατάλλθλεσ για ςφςτθμα καταςβζςεωσ με υγροφσ 
ςωλινεσ. 
Κάκε κεφαλι κα είναι διαμζτρου 1/2'' κα κοχλιϊνεται ςτον ςωλινα του δικτφου καταςβζςεωσ πυρκαϊάσ, 
κα είναι καταςκευαςμζνθ από ιςχυρό αντιδιαβρωτικό μζταλλο και κα αποτελείται από το ςϊμα, τον 
ανακλαςτιρα, το αιςκθτιριο  ςτοιχείο τθσ κερμότθτασ και τθν βαλβίδα. 
Το ςϊμα τθσ κεφαλισ κα είναι επιχρωμιωμζνο και καταςκευαςμζνο από μζταλλο υψθλισ ποιότθτασ και με 
τρόπο που να μθν επιδρά ςτθν ομοιόμορφθ διανομι του νεροφ μετά τθν πτϊςθ του ςτον ανακλαςτιρα. 
Ο ανακλαςτιρασ κα επιτρζπει ικανοποιθτικι διανομι του νεροφ πάνω από τθν προςτατευόμενθ 
επιφάνεια κάκε κεφαλισ. 
Το αιςκθτιριο ςτοιχείο τθσ κερμότθτασ κα είναι καταςκευαςμζνο από γυάλινο βολβό, ο οποίοσ κα είναι 
γεμάτοσ από υγρό με μεγάλθ ευαιςκθςία ςτθν κερμότθτα, δθλαδι με υψθλό ςυντελεςτι κερμικισ 
διαςτολισ και το οποίο κα εξαςκεί ικανι πίεςθ, ϊςτε να ςπάςει ο βολβόσ όταν θ κερμοκραςία του αζρα 



96 
 

ςτο χϊρο φκάςει ςτθν προκακοριςμζνθ τιμι. Ζτςι ελευκερϊνεται θ οπι διζλευςθσ του νεροφ και αρχίηει θ 
αυτόματθ κατάςβεςθ. 
Αν θ κεφαλι χρθςιμοποιθκεί, απαγορεφεται αυςτθρά να ξαναχρθςιμοποιθκεί ι να επιςκευαςκεί κακ' 
οιονδιποτε τρόπο. 
Κεφαλι που ζπεςε κάτω από οποιαδιποτε φψοσ ι ζχει υποςτεί ηθμιά με οποιοδιποτε τρόπο, 
απαγορεφεται επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί. 
Οι κεφαλζσ κα διεγείρονται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ίςθ προσ 68°C. Για τθν παραπάνω 
κερμοκραςία διεγζρςεωσ ο βολβόσ κα ζχει χρϊμα κόκκινο. 
H ελάχιςτθ πίεςθ λειτουργίασ των κεφαλϊν ανζρχεται ςε 1,5 ατμ. 
 
Το Δίκτυο Ρυρόςβεςθσ – Sprinkler κα καταςκευαςτεί από γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα βαρζωσ τφπου 
ISO MEDIUM (πράςινθ ετικζτα) που κα εκτείνεται ακολουκϊντασ τθ χάραξθ των διαδρόμων κυκλοφορίασ 
και κα τροφοδοτεί τισ Ρ.Φ και τα sprinkler. 
Τα τμιματα των αγωγϊν που οδεφουν υπόγεια χωνευτά ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 70cm, κα προςτατεφονται 
με πιςοφχο εποξειδικι ρθτίνθ ςε διπλι ςτρϊςθ των 300gr/m². Τα τμιματα των ςωλθνϊςεων που κα είναι 
ορατά, π.χ. τροφοδοςία Ρ.Φ. κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ άριςτθσ ποιότθτασ και δφο 
ςτρϊςεισ βερνικόχρωμα ςτο χρϊμα που κα υποδείξει θ Επίβλεψθ.  
 
2.2. Δίκτυο ςωλθνϊςεων *ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-05-00] 
 
Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 

Καταςκευι δικτφου από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ 
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςκεί από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ με ραφι, βαρζωσ 
τφπου (πράςινθ ετικζτα) διαςτάςεων κατά DIN 2440 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 269. 
 
Τα ςτοιχεία των ςωλινων κα είναι ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα : 
 

DN (in) ½ 3/4 1 1 1/4 1 ½ 2 2 1/2 3 4 5 6 

D Εξ.(mm) 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 

SΤοιχϊμ. (mm) 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50 4.85 4.85 

DΕσ.(mm) 16.0 21.6 27.2 35.9 41.8 53.0 68.8 80.8 105.3 130.0 155.4 

Βάροσ (Kg/m) 1.23 1.59 2.46 3.17 3.65 5.17 6.63 8.64 12.40 16.70 19.80 

 
 
Κοπι  Σωλινων 
Οι ςωλινεσ κα κοποφν με ακρίβεια επί τόπου του ζργου και κα τοποκετοφνται ςτθν εγκατάςταςθ κατά 
τρόπο που κα εξαςφαλίηει και τθν ίδια τουσ τθν μθχανικι αντοχι. Μετά τθν κοπι οι ςωλινεσ κα 
λειαίνονται και κα κακαρίηονται καλά.  
Ρροςοχι κα καταβάλλεται για τθν μθ κακοποίθςθ του ςωλινα κατά τθν ςφςφιξι του ςτθν μζγγενθ. Αυτό 
εξαςφαλίηεται με τθν παρεμβολι καταλλιλων παρεμβυςμάτων. 
Σωλινεσ κακοποιθμζνοι κα απορρίπτονται. 
 
Συνδζςεισ  ευκφγραμμων ςωλινων 
Οι ςυνδζςεισ των γαλβανιςμζνων χαλυβδοςωλινων κα γίνεται ωσ εξισ : 
- για διαμζτρουσ ζωσ και τισ 2 1/2" με κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ, δθλαδι είτε ςυνδζςμουσ δεξιάσ και αριςτερισ 
κοχλίωςθσ (μοφφεσ) ι με λυόμενουσ ςυνδζςμουσ (ρακόρ). 
- για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ  των 2 1/2", με  χριςθ του αυλακωτοφ ςυςτιματοσ VICTAULIC. 
Απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ οποιουδιποτε άλλου μζςου ςφνδεςθσ των ςωλθνϊ-ςεων, όπωσ 
θλεκτροςυγκόλλθςθ ι οξυγονοκόλλθςθ. 
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Τα παραπάνω αποτελοφν τον κορμό ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ του δικτφου. Δεδομζνου ότι για διατομζσ 
ζωσ και 4” οι ςωλινεσ  και τα  εξαρτιματα φζρουν  ςπείρωμα, είναι επιτρεπτι, ςε περιπτϊςεισ που κρικεί 
αναγκαίο, θ κοχλιωτι ςφνδεςθ. 
 
Σφςτθμα Συνδζςεων Σωλινων Ρυρόςβεςθσ (Victaulic) 
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων αποτελείται από ςωλινεσ γαλβανιςμζνουσ ISO-MEDIUM (πράςινοσ) με ςφνδεςθ 
μζςω ειδικϊν μεταλλικϊν Flexible Coupling που εξαςφαλίηουν αντιςειςμικι προςταςία και ζχουν ςιμανςθ 
CE και ζγκριςθ FM /UL.  
Λόγω τθσ εφκαμπτθσ ελαςτικισ ςχεδίαςθσ τουσ επιτρζπουν τθν διαςτολι και ςυςτολι των ςωλθνϊςεων, θ 
οποία δθμιουργείται λόγω αλλαγϊν τθσ κερμοκραςίασ (είτε εξωτερικά, είτε εςωτερικά τθσ ςωλινασ). Θ 
ανάγκθ τοποκζτθςθσ ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων εξαλείφεται. 
Το ελαςτικό εςωτερικό παρζμβυςμα ςτεγανοποίθςθσ κα πρζπει να είναι από ςυνκετικό ελαςτικό EPDM με 
ανοχζσ κερμοκραςίασ (-340° ΕΩΣ + 115C0) και επιτυγ-χάνει πρόςκετα τθν απομόνωςθ και απορρόφθςθ των 
κορφβων και των μεταδόςεων των δονιςεων. 
Οι ςφνδεςμοι είναι ςχεδιαςμζνοι για αυλακωτοφσ ςωλινεσ ζτςι ϊςτε να παρζχουν μια αυτορυκμιηόμενθ 
ςφνδεςθ θ οποία εξομαλφνει τθν εγκατάςταςθ από πιζςεισ, κενά και άλλεσ εξωτερικζσ δυνάμεισ, ενϊ 
ταυτόχρονα μειϊνουν τθν ενοχλθτικι ανάγκθ χριςθσ ειδικϊν ςτθριγμάτων, διαςτολικϊν κλπ. 
Τα εξαρτιματα "κατεφκυνςθσ" είναι ειδικοφ τφπου με αυλάκωςθ ςτα άκρα    από χυτοςίδθρο (durable 
ductile iron) ενδεικτικοφ τφπου S/10 -S/11 -S/12 -S/13 (Γωνίεσ 90°-45°-22 ½0  -11 1/4°) S/20 Ταυ-S/25 Ταυ 
ςυςτολικά S/35 Σταυροί αυλακωτοί S/50 Συςτολζσ-S/60 τάπεσ του ίδιου καταςκευαςτι και ζχουν ςιμανςθ 
CE και ζγκριςθ FM / VdS. 
 
Κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ (δίκτυα ζωσ 2 ½”) 
Τα εξαρτιματα των κοχλιωτϊν ςυνδζςεων (μοφφεσ, ρακόρ), κα είναι από μαλακτοποιθμζνο χυτοςίδθρο 
(MALLEABLE), γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, με ενιςχυμζνα χείλθ (κορδονάτα) ςτθν περιοχι τθσ εςωτερικισ 
κοχλίωςθσ κατά DIN 2950. Τα ρακόρ κα είναι κωνικά.  
Θ ςφνδεςθ κα γίνεται με διάνοιξθ κωνικοφ ςπειρϊματοσ ςτον ςωλινα, ςε μικοσ τόςο ϊςτε το πολφ 3 
ςπείρεσ να παραμζνουν ακάλυπτεσ. 
Στο αρςενικό ςπείρωμα κα τοποκετείται ςτεγανοποιθτικό μίγμα αποτελοφμενο από γραφίτθ και 
ορυκτζλαιο ι άλλο ιςοδφναμο υλικό - τθσ ζγκριςθσ τθσ Επίβλεψθσ - που να μθν προςβάλλει το μζταλλο. 
Το μίγμα πρζπει να είναι αδιάλυτο ςτο ρευςτό τθσ ςωλινωςθσ. 
Θ περιτφλιξθ των ςπειρϊν κα γίνεται με κανάβι. Σε ςυνδζςεισ ορειχάλκινων εξαρτθμάτων επιτρζπεται, 
μετά από ζγκριςθ τθσ Επίβλεψθσ, θ χρθςιμοποίθςθ τθσ ταινίασ TEFLON. 
 
Αυλακωτζσ  ςυνδζςεισ (δίκτυα πάνω απο  2 ½”) 
Για τθν καταςκευι του δικτφου κα εφαρμοςτεί το  αυλακωτό ςφςτθμα (ενδεικτικόσ τφποσ VICTAULIC –
GROOVED PIPING SYSTEM GRINNELL – GRUVLOK) 
Για τθν ςφνδεςθ των ςωλινων κα χρθςιμοποιθκοφν  ςφνδεςμοι  με μθχανικοφ τφπου κλείδωμα 
(μανδάλωμα) και κεντρικοφ κοιλϊματοσ ανταπόκριςθσ-πίεςθσ ελαςτικά παρεμβφςματα. 
Οι ςωλινεσ ςτα άκρα κα προαυλακωκοφν με χριςθ κατάλλθλου εργαλείου τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ 
ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ εφαρμογι του μθχανικοφ ςυνδζςμου. 
Θ κατεργαςία του ςωλινα ςε καμία περίπτωςθ δεν τραυματίηει το γαλβάνιςμα και εξαςφαλίηει τθν 
απόλυτθ ςτεγανότθτα του δικτφου  ςτα ςθμεία ςυναρμογισ για πιζςεισ ζωσ και 35 bar. 
Στον πίνακα που ακολουκεί δίδονται τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ διαμόρφωςθσ των ςωλινων. 
 

DN(in) 11/4 1 ½ 2 2 1/2 3 4 5 6 

D Εξ.(mm) 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 

Ρατοφρα ςυνδζςμου 
Α(mm) 

15,88 15,88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 

Ρλάτοσ αφλακοσ 
Β(mm) 

7,14 7,14 8.74 8.74 
 

8.74 8.74 8.74 8.74 

Βάκοσ αφλακοσ 1,6 1,6 1.6 1.98 1.98 2.11 2.11 2.16 
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D(mm) 

Ελάχιςτο απαιτοφμενο  
πάχοσ τοιχϊματοσ  
Τ(mm) 

1,65 1,65 1.65 2.11 2.11 2.11 2.77 2.77 

 
 
Μθχανικοί ςφνδεςμοι και ελαςτικά παρεμβφςματα (gaskets) 
Οι μθχανικοί ςφνδεςμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι απο χυτοςίδθρο ,εςωτερικά κα φζρουν ελαςτικό 
παρζμβυςμα προςαρμογισ κεντρικοφ κοιλϊματοσ (gaskets)  απο EPDM και κα εξαςφαλίηουν τθν άκαμπτθ 
ςφνδεςθ μεταξφ των ςωλινων. 
Ρροβλζπεται θ χριςθ ςυνδζςμων που κα εξαςφαλίηουν τόςο τθν άκαμπτθ (ςτακερι)  ςφνδεςθ των 
ςωλινων, όςο και τθν εφκαμπτθ ςφνδεςθ , με δυνατότθτα εκτροπισ, για  παραλαβι κραδαςμϊν, 
διαςτολϊν κλπ 
Ενδ. τφποσ άκαμπτου ςυνδζςμου S005   
 

DN (in) 11/4 1 ½ 2 2 
1/2 

3 4 5 6 

DΕξ.(mm) 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 

Μax. Ρίεςθ 
Λειτουργίασ 
(bar)  

21 21 21 21 21 21 21 21 

 
Ενδ. τφποσ εφκαμπτου ςυνδζςμου S75  
 

DN (in) 11/4 1 ½ 2 2 1/2 3 4 5 6 

DΕξ.(mm) 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 

Απόκλιςθ (ο) 2ο-43’ 1ο-56’ 1ο-31’ 1ο-12’ 1ο-2’ 1ο-36’ 1ο-18’ 1ο-6’ 

Μax. Ρίεςθ 
Λειτουργίασ 
(bar)  

35 35 35 35 35 35 31 31 

 
 
Αλλαγι διεφκυνςθσ 
Θ αλλαγι διεφκυνςθσ των ςιδθροςωλινων κα γίνεται με χριςθ εξαρτθμάτων   (καμπφλεσ ι γωνίεσ 22.5- 
45-90ο). Θ διαμόρφωςθ των εξαρτθμάτων κα είναι ανάλογθ προσ το είδοσ ςφνδεςθσ που επιλζγεται για το 
δίκτυο(κοχλιωτι ι αυλακωτι ςφνδεςθ)  
Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για αλλαγι κατεφκυνςθσ με αυλακωτι ςφνδεςθ, κα είναι  
προαυλακωμζνα. 
Για ςυνδζςεισ ζωσ και 4” επιτρζπεται και θ χριςθ κοχλιωτοφ εξαρτιματοσ. 
  
Διακλαδϊςεισ 
Αυτζσ κα γίνονται με ειδικά τεμάχια γαλβανιςμζνα. Αυτά κα είναι από μαλακτοποιθμζνο γαλβανιςμζνο 
ςίδθρο με ενιςχυμζνα χείλθ (κορδονάτα) κατά DIN 2950. 
Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα των διακλαδϊςεων (ταυ, ςταυροί κλπ.), για διατομζσ μικρότερεσ ι ίςεσ των  
2 ½”, κα είναι κοχλιοτομθμζνα. 
Για μεγαλφτερεσ διατομζσ κα ακολουκοφν το πρότυπο καταςκευισ αυλακωτισ ςφνδεςθσ. 
Ππου απαιτθκεί οπι παροχισ κα χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλο εργαλείο τθσ προμθ-κεφτριασ εταιρείασ για 
για διάνοιξθ οπισ ςε μια προκακοριςμζνθ κζςθ ςε μζγεκοσ τζτοιο ϊςτε να υποδζχεται τθν τοποκζτθςθ 
του κολάρου παροχισ (μθχανικό ταυ) με ελαςτικό παρζμβυςμα. 
Ενδεικτικόσ τφποσ VICTAULIC S920 
Κεφαλζσ sprinkler μποροφν να ςυνδζονται με χριςθ παρόμοιου ςυνδζςμου (sprinkler tee) εξωτερικισ 
ςφνδεςθσ με τοποκετθμζνο κολάρο μζςα ςτθν οπι, ελαςτικό παρζμβυςμα και τυποποιθμζνο ςπείρωμα 
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για προςαρμογι sprinkler   ½    ι  3/4    
Ενδεικτικόσ τφποσ VICTAULIC S927 
Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν (ταυ, ςυςτολικά ταυ, ςυςτολζσ ςωλινα) για αλλαγι κατεφκυνςθσ 
με αυλακωτι ςφνδεςθ, κα είναι προαυλακωμζνα. 
Ενδεικτικόσ τφποσ VICTAULIC S20(ταυ) -S25(ςυςτολικό ταυ) -S750(ςυςτολι ςωλινα)  
Διακλαδϊςεισ απαγορεφεται ρθτά να γίνονται μζςα ςε ειδικά ςτοιχεία (τοίχουσ, οροφζσ κλπ.) αλλά μόνο 
ςε μζρθ φανερά και επιςκζψιμα. 
Οι ςυνδζςεισ των κατακόρυφων κλάδων με το οριηόντιο δίκτυο κα γίνονται ςε ςχθματιςμό με τθ βοικεια 
ειδικϊν τεμαχίων, ςχιματοσ S. 
Οι διακλαδϊςεισ από το οριηόντιο δίκτυο τθσ παροχισ κα λαμβάνονται από το  επάνω μζροσ του με γωνία 
90ο εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται από τα ςχζδια. 
Οι διακλαδϊςεισ πρζπει να καταςκευάηονται με προςοχι ϊςτε να αποφεφγεται θ παρεμβολι πρόςκετθσ 
αντίςταςθσ ςτθ ροι και ο ςχθματιςμόσ κυλάκων αζρα, να επιτυγχάνεται δε κανονικι εκκζνωςθ του 
δικτφου. 
 
Λυόμενοι ςφνδεςμοι  
Λυόμενοι ςφνδεςμοι  κα τοποκετθκοφν: 

 ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ των ςωλινων προσ τα μθχανιματα. 

 εκατζρωκεν των αποφρακτικϊν δικλείδων (βανϊν). 

 ςε οριςμζνα ςθμεία του δικτφου που κακορίηονται από τον Ανάδοχο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Επιβλζποντα, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα αποςυναρμο-λόγθςθσ. 
Οι λυόμενεσ ςυνδζςεισ  απαγορεφεται ρθτά να γίνονται μζςα ςε τοίχουσ ι οροφζσ, αλλά ςε ςθμεία φανερά 
και επιςκζψιμα. 
Για διατομζσ ζωσ 2 ½ προβλζπονται ρακόρ. 
Για τισ μεγαλφτερεσ διατομζσ ςθμειϊνεται ότι θ χριςθ του αυλακωτοφ ςυςτιματοσ επιτρζπει τθν 
αποςυναρμολόγθςθ οποιουδιποτε ςθμείου του δικτφου. 
Για τθν ςφνδεςθ των αποφρακτικϊν οργάνων προβλζπονται   φλάντηεσ (εάν τα όργανα είναι φλαντηωτά)   
κατάλλθλεσ  για  τθν  πίεςθ λειτουργίασ του δικτφου, κατά DIN 2576, N 10, καταςκευαςμζνεσ από χάλυβα. 
Οι φλάντηεσ κα είναι γαλβανιςμζνεσ και κα ςυνδζονται με τουσ ςωλινεσ με κοχλίωςθ. Ανάμεςα ςτισ 
φλάντηεσ κα τοποκετείται παρζμβυςμα από περμανίτθ ι ςυνδετικό ελαςτικό, πάχουσ 2 mm για ςωλινεσ 
ζωσ 8". 
Εάν επιλεγεί θ ςφνδεςθ των αποφρακτικϊν οργάνων με το αυλακωτό ςφςτθμα, τότε κα ακολουκθκοφν οι 
προδιαγραφζσ καταςκευισ του δικτφου και οι βάνεσ κα  φζρουν προαυλακωμζνα  άκρα αντί φλάντηασ. 
 
Στθρίγματα ςωλθνϊςεων (κολάρο) 
Οι αναρτιςεισ των ςωλινων είναι ελαςμάτινεσ ταινίεσ που περιβάλλουν τουσ ςωλινεσ κατά γωνία 
μεγαλφτερθ των 1800 και ςτθ ςυνζχεια κρζμονται από ςτακερά ςθμεία μζςω ράβδων ι λαμϊν που φζρουν 
ςτα δφο άκρα του κοχλίεσ. Θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων ανάρτθςθσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ 
από 3,75m για ςωλινεσ μζχρι DN 32 και από 4,5m για ςωλινεσ με διάμετρο μεγαλφτερθ του DN 40. Οι 
ςυνθκζςτεροι τφπου είναι βιομθχανικοφ τφπου γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα ενδεικτικοφ τφπου MUEPRO. Θ 
φόρτιςθ βάςθ των ονομαςτικϊν διαμζτρων των ςωλινων ζχει ωσ εξισ: 
 

3/8’’ ~ 2’’ 4533 Ν (453 Kp) 

63,5mm ~4’’ 7083 N (708 Kp) 

127mm ~6’’ 8700 N (870 Kp) 

168,3mm~219,1’’ 9000 N (900 Kp) 

 
2.2 Διανομζασ νεροφ πυρόςβεςθσ 

Ο διανομζασ του νεροφ πυρόςβεςθσ κα καταςκευαςκεί από μαφρο χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι (τοφμπο). 
Οι πυκμζνεσ του ςιδθροςωλινα κα ςτερεϊνονται ςτον κφριο ςωλινα με κοχλίεσ γαλβανιςμζνουσ, αφοφ 
προθγουμζνωσ παρεμβλθκοφν κατάλλθλα ςτεγανοποιθτικά παρεμβφςματα. 
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Στον διανομζα κα ανοικτοφν τρφπεσ ςτισ οποίεσ  κα ςυγκολλθκοφν αναμονζσ για τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο 
ςωλθνϊςεων. Μετά τθν καταςκευι του, ο διανομζασ κα γαλβανιςκεί με επιμζλεια εςωτερικά και 
εξωτερικά εν κερμϊ. Θ καταςκευι του ςυλλζκτθ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια και κα είναι κατάλλθλοσ 
για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμ. 
 
Κάκε ςωλινασ τροφοδοςίασ τθσ εγκατάςταςθσ με νερό που κα αναχωρεί από τον διανομζσ κα 
εκκενϊνεται με ςωλινα κατάλλθλθσ διαμζτρου. 
 
2.3 Οργανα διακοπισ 
Γενικά  
Πλα τα όργανα διακοπισ των ςωλθνϊςεων του δικτφου κα φζρουν χειρολαβι ικανισ διαμζτρου για τον 
άνετο χειριςμό χωρίσ χριςθ μοχλϊν και χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ ςτον δίςκο, τθν ζδρα τουσ. Στθν κλειςτι 
τουσ κζςθ τα όργανα διακοπισ κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα για το είδοσ και τθν πίεςθ τον 
διακοπτόμενου ρευςτοφ.  
 
Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ (drain valves)  

Οι βαλβίδεσ εκκζνωςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκζνωςθ των ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και 
ςωλθνϊςεων, προβλζπονται δε ςυρταρωτοφ τφπου, ορειχάλκινεσ με αφαιρετι χειρολαβι. Ρροσ τθν 
πλευρά εκκζνωςθσ κα φζρουν ςπείρωμα με πϊμα, ςε τρόπο ϊςτε αφαιροφμενου του πϊματοσ να είναι 
δυνατι θ ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα προσ αποχζτευςθ. 
 
Βαλβίδα  αντεπιςτροφισ εγκαταςτάςεωσ πυροπροςταςίασ 
Θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ (swing check valve) κα είναι τφπου αιωροφμενου δίςκου κατάλλθλθ για τισ 
εγκαταςτάςεισ sprinklers και πυροςβεςτικϊν φωλιϊν. 
Το ςϊμα και το καπάκι τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμμα ςιδιρου υψθλισ αντοχισ. Θ 
καταςκευι τθσ βαλβίδασ είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει ςτον δίςκο περιςτροφι ικανι ϊςτε να 
ελευκερϊνεται πλιρωσ θ δίοδοσ του νεροφ τθσ βαλβίδασ. O δίςκοσ κα κινείται με τθ βοικεια ελατθρίου 
για τθν αποφυγι πλθγμάτων ςτο δίκτυο και για τοποκζτθςθ οριηόντια ι κάκετθ.  
Ο δίςκοσ τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςίδθρο θ δε επιφάνεια του κα είναι ορειχάλκινθ. 
Θ βαλβίδα κα φζρει ςτο κάτω μζροσ τάπα ϊςτε να αποχετεφονται τυχόν ςυγκρα-τοφμενα ςτο εςωτερικό 
τθσ νερά. 
 
Συρταρωτι  βαλβίδα  εγκαταςτάςεων πυροπροςταςίασ 
Θ ςυρταρωτι βαλβίδα (gate valve) κα είναι τφπου ανυψωμζνου ςτελζχουσ με χειροτροχό, κατάλλθλθ για 
εγκαταςτάςεισ sprinklers και πυροςβεςτικϊν φωλιϊν. 
Το ςϊμα και τα εξαρτιματα τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνα από κράμα ςιδιρου υψθλισ αντοχισ. 
Στα μεγζκθ από 2 1/2 ζωσ 6 ίντςεσ, το τμιμα τθσ βαλβίδασ με τον χειροτροχό κα αποτελεί ενιαίο ςϊμα με 
το υπόλοιπο ςϊμα τθσ βαλβίδασ. Στα μεγζκθ άνω των 6 ιντςϊν τα δφο τμιματα κα είναι κοχλιωμζνα. 
Το ςτζλεχοσ τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο με τρόπο που να επιτρζπει τον εφκολο κακαριςμό και 
τθν λίπανςι του. 
Τα δακτυλίδια ςτθ βάςθ τθσ βαλβίδασ κα είναι ορειχάλκινα και κοχλιωμζνα πάνω ςτο ςϊμα τθσ βαλβίδασ. 
Οι φλάντηεσ ςτα άκρα των βαλβίδων κα είναι χυτοςιδερζνιεσ. 
Θ ςυρταρωτι βαλβίδα κα φζρει διακόπτθ με θλεκτρικζσ επαφζσ ϊςτε να επιτθρείται ςυνεχϊσ θ κατάςταςθ 
τθσ βαλβίδασ. Ο διακόπτθσ αυτόσ κα τοποκετθκεί ζτςι ϊςτε θ βαλβίδα να είναι ςε εντελϊσ ανοιχτι κζςθ. 
Αν κάποιοσ προςπακιςει να κλείςει τθν βαλβίδα ι επζμβει ςτον διακόπτθ κα μεταδίδεται ςιμα ςτον 
κεντρικό πίνακα ελζγχου των εγκαταςτάςεων. 
 
Διακόπτθσ (δείκτθσ) ροισ 
Ο διακόπτθσ ροισ κα είναι κατάλλθλοσ για δίκτυα πυρόςβεςθσ τφπου υγρϊν ςωλινων και ζχει ςκοπό τθν 
ενεργοποίθςθ και τθν ςιμανςθ ςυναγερμοφ όταν αρχίςει να περνά νερό από τισ ςωλθνϊςεισ. 
Ο διακόπτθσ (δείκτθσ) ροισ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον αυτοματιςμό των αντλιϊν βάηοντασ τον ςε 
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λειτουργία μόλισ υπάρξει ροι νεροφ και κα ςθμαίνει ςυναγερμό (ςειρινα) μζςω του πίνακα 
πυρανίχνευςθσ. Θ ευαιςκθςία του κα μπορεί να ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε να δίνει ςιμα για ροι ποςότθτασ 
νεροφ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ το πολφ με τθν παροχι μίασ λιψθσ ι ενόσ ακροφυςίου.  
Ο διακόπτθσ κα διακζτει ζνα πνευματικό ςφςτθμα κακυςτζρθςθσ που κα απορροφά τισ αυξομειϊςεισ ςτθν 
πίεςθ του δικτφου και κα αποφεφγονται και οι λανκαςμζνοι ςυναγερμοί. 
 
Ο διακόπτθσ αποτελείται ςτο πάνω τμιμα του από ζνα κουτί για τθ ςφνδεςθ τθσ θλεκτρικισ παροχισ και 
ςτο κάτω τμιμα του από ζνα πλαςτικό διάφραγμα, το οποίο κα καλφπτει εςωτερικά όλθ τθ διάμετρο του 
ςωλινα, ζτςι ϊςτε ακόμα και με τθ ροι νεροφ ίςθ με τθν παροχι μίασ κεφαλισ να κλείνει επαφι ςτο 
θλεκτρικό κφκλωμα ϊςτε να ζχουμε ζνδειξθ ςτον Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ. 
Ο διακόπτθσ κα είναι τθσ αυτισ διαμζτρου με τθ ςωλινα ςτθν οποία τοποκετείται ςε κατακόρυφθ ι 
οριηόντια κζςθ, τουλάχιςτον 300mm μακριά από οποιοδιποτε ςυνδετικό τεμάχιο του δικτφου που 
προκαλεί αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ ροισ του νεροφ.  
 

2.4 Ρυροςβεςτικι φωλιά κατθγορίασ ΛΛ [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-01-01] 
Θα αποτελείται από ζνα μεταλλικό ερμάριο κατάλλθλο για χωνευτι ι ορατι επίτοιχο εγκατάςταςθ 
διαςτάςεων περίπου (0,75x0,65x0,18)m από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,50 χιλ. χρωματιςμζνο με κόκκινο 
χρϊμα. Το ερμάριο κα φζρει μπροςτινι μεταλλικι πόρτα ζνα ι δφο περιςτρεφόμενα φφλλα και κα 
κλείνουν με κατάλλθλθ χειρολαβι χωρίσ κλειδαριά. 
Μζςα ςτο ερμάριο κα υπάρχουν τα εξισ όργανα: 
(α)   Τφμπανο περιελίξεωσ ι βραχίονασ για τθν ανάρτθςθ του πτυςςόμενου κανάβι-νου ςωλινα. 
(β)  Ζνα τεμάχιο κανάβινου ςωλινα πυροςβζςεωσ επενδεδυμζνου εςωτερικά με ελαςτικό, διαμζτρου 1 
3/4'' (45mm) και μικουσ 20 μ. 
(γ)  Ρυροςβεςτικι βάνα, γωνιακι, ορειχάλκινθ Φ2'' πιζςεωσ δοκιμισ 15 ατμοςφαι-ρϊν, με ταχυςφνδεςμο 
STORZ Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ι ορείχαλκο. 
(δ) Ρυροςβεςτικό αυλό εκτοξεφςεωσ νεροφ από αλουμίνιο, βαρζωσ τφπου, ρυκμιηόμενθσ δζςμθσ, 
(ομίχλθσ) δυνάμενο να εκτοξεφςει 380 λίτρα νεροφ ανά λεπτό, υπό πίεςθ 4-6 ατμοςφαιρϊν. Ο 
πυροςβεςτικόσ αυλόσ κα φζρει ςτο ζνα άκρο του ταχυςφνδεςμο STORZ Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ι 
ορείχαλκο. 
 
2.5 Ρυροςβεςτικό δίκρουνο 
Το πυροςβεςτικό δίκρουνο κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των γερμανικϊν 
κανονιςμϊν DIN 3222, για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμοςφαιρϊν και κα είναι διαμζτρου ςωλινα ςυνδζςεωσ 
προσ το δίκτυο 100 ΜΜ και κα φζρει 2 λιψεισ, διαμζτρου 65 ΜΜ. 
Το ςϊμα του δίκρουνου κα είναι από χυτοςίδθρο, θ ζδρα τθσ βαλβίδασ και τα πϊματα των λιψεων από 
ορείχαλκο και ο άξονασ τθσ βαλβίδασ από χάλυβα. 
Το δίκρουνο κα ζχει αποφρακτικι δικλείδα τελείωσ ςτεγανι για πιζςεισ μζχρι 10 ατμοςφαιρϊν και κα 
διακζτει διάταξθ για το αυτόματο άδειαςμα του νεροφ μζςα από το ςϊμα του, όταν είναι κλειςτι θ 
βαλβίδα, για τθν αποφυγι διαρριξεωσ από τυχόν ςχθματιςμό πάγου. Οι λιψεισ κα φζρουν πϊματα 
(τάπεσ) τφπου "ταχείασ ςυνδζςεωσ", τελείωσ ςτεγανά, που κα ςυγκρατοφνται με αλυςίδα. Το υδροςτόμιο 
κα ςτθριχκεί πάνω ςε βάςθ από μπετόν, χωρίσ οπλιςμό, για τθν παραλαβι των υδροδυναμικϊν δυνάμεων 
που αναπτφςςονται ςτθ λειτουργία του, και κα ςυνδεκεί ςτθν τροφοδοτικι ςωλινωςθ με φλάντηεσ, απ' 
ευκείασ, χωρίσ παρεμβολι άλλθσ αποφρακτικισ διατάξεωσ. Μετά τθν εγκατάςταςι του, το πυροςβεςτικό 
υδροςτόμιο κα βαφτεί με δφο  ςτρϊςεισ γραφιτοφχου μίνιου και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ, 
κατάλλθλου για το φπαικρο, του οποίου τθν απόχρωςθ κα υποδείξει θ επίβλεψθ. 
 
2.6 Βανα ςυναγερμοφ δικτφου Sprinkler 
Θ βάνα ςυναγερμοφ κα είναι κατάλλθλθ για δίκτυο πυρόςβεςθσ τφπου υγρϊν ςωλινων και ζχει ςκοπό τθν 
ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ, όταν αρχίςει να περνά νερό από τισ ςωλθνϊςεισ. 
Το ςϊμα τθσ βάνασ κα είναι από χυτοςίδθρο και τα κινοφμενα μζρθ τθσ κα είναι ανάλογα από μπροφντηο, 
ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Θ βάνα κα φζρει κλαπζτο και κα ςυνοδεφεται από διάταξθ εξομαλφνςεωσ τθσ πιζςεωσ με διακόπτθ 
πιζςεωσ, τθν δευτερεφουςα Βάνα, μανόμετρα, γωνιακι Βάνα, ςφαιρικι Βάνα, τεμάχιο αλλαγισ διαμζτρου 
ςωλινα, μικροεξαρτιματα, κλπ. 
Θ ςφνδεςθ τθσ βάνασ με τισ ςωλθνϊςεισ κα γίνει φλαντηωτά με τθν παρεμβολι ςτεγανοποιθτικϊν 
παρεμβυςμάτων. Θ Βάνα κα ςυνοδεφεται από δικαιολογθτικά ςτα οποία κα βεβαιϊνεται ότι είναι 
ςφμφωνθ με τουσ κανονιςμοφσ ΝFΑ και ότι ζχει υποςτεί UL ελζγχουσ και τεςτ. 
 
Θ βάνα κα είναι κατάλλθλθ για πίεςθ λειτουργίασ ίςθ με 12 ατμ. θ δε πίεςθ δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο 
καταςκευισ τθσ κα είναι 24 ατμ. Θ παροχι νεροφ ςτθν οποία κα δίνεται ςιμα ςυναγερμοφ δεν κα ξεπερνά 
τα 19 λιτ/δευτ. 
Θ λειτουργία τθσ βάνασ ςυναγερμοφ γίνεται ωσ εξισ: 
Το κλαπζτο τθσ βάνασ κα είναι κλειςτό κάτω από ομαλζσ ςυνκικεσ. Αν αρχίςει να τρζχει νερό από κάποια 
κεφαλι καταιονιςμοφ, το κλαπζτο τθσ κφριασ βάνασ ανοίγει λόγω τθσ ροισ του νεροφ. Το νερό λόγω τθσ 
πιζςεωσ ςτθν οποία βρίςκεται, ανοίγει επίςθσ και το κλαπζτο τθσ δευτερεφουςασ βάνασ και ζτςι περνά 
ςτθν γραμμι ςυναγερμοφ με προοριςμό τθν διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πίεςθσ. 
Ρροσ αποφυγι ψεφτικων ςθμάτων ςυναγερμοφ, θ δευτερεφουςα βάνα κα επιτρζπει μικρζσ διακυμάνςεισ 
ςτθν πίεςθ κάτω από τθν οποία βρίςκεται με τθν βοικεια ελατθρίου. Μία πρόςκετθ προςταςία ζναντι 
ψεφτικων ςθμάτων ςυναγερμοφ, κα υπάρχει ςτθ γραμμι προσ τθν διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πίεςθσ, όπου 
το νερό που κα περνά κα αποχετεφεται αυτόματα. 
Θ βάνα κα δίνει ςιμα ςυναγερμοφ μόνο όταν θ ροι του νεροφ είναι τζτοια ϊςτε να υπερβαίνει τθν παροχι 
του αποχετευμζνου νεροφ, οπότε και κα γεμίηει θ διάταξθ εξομάλυνςθσ τθσ πιζςεωσ, κα 
ευαιςκθτοποιείται ο διακόπτθσ πιζςεωσ και κα δίνεται ςυναγερμόσ. 
Μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ βάνασ, ο εργολάβοσ οφείλει να κάνει όλεσ τισ δοκιμζσ και ελζγχουσ που κα 
υποδεικνφονται από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. 
 
2.7 Κεφαλζσ Sprinkler 
Οι κεφαλζσ καταιονιςμοφ (Sprinkler) κα είναι υγροφ τφπου με αμποφλα που όταν ενεργοποιθκεί κα 
ανοίγει και κα διαςκορπίηει το νερό. 
Οι κεφαλζσ Sprinkler που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν ςιμανςθ CE και ζγκριςθ FM / VdS. 
Ρροβλζπονται οι ακόλουκοι τφποι καταιονιςτιρων: 
Συμβατικόσ τφποσ: Οι καταιονιςτιρεσ αυτοφ δθμιουργοφν εκτόξευςθ ςφαιρικοφ τφπου και ζνα μζροσ του 
νεροφ κατευκφνεται ςτθν οροφι. Συνικωσ περιζχουν δίςκο εκτροπισ γενικοφ τφπου για τοποκζτθςθ είτε 
ςε όρκια είτε ςε ανεςτραμμζνθ κζςθ. 
Τφποσ ομπρέλλασ: Δθμιουργεί θμιςφαιρικι εκτόξευςθ κάτω από το επίπεδο του δίςκου εκτροπισ με 
ελάχιςτθ ι κακόλου εκτόξευςθσ του νεροφ προσ τθν οροφι καταςκευάηονται ςε δφο είδθ: ζνασ 
κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε όρκια κζςθ και ζνασ για ανεςτραμμζνθ κζςθ. 
Γενικά, θ κερμοκραςία λειτουργίασ ενόσ Sprinkler κα είναι 68 °C (υπερβαίνει τθ κερ-μοκραςία του χϊρου 
κατά 45-50 °C).Θ κεφαλι κα ζχει ςπείρωμα ςφνδεςθσ προσ τισ ςωλθνϊςεισ νεροφ ½’’ και το μζγεκοσ του 
ανοίγματόσ τθσ κα είναι 7/16’’. Θα ζχει πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον 10 ατμοςφαιρϊν. 
Θ απόςταςθ του δίςκου εκτροπισ από τθν οροφι κα είναι ςυνικωσ 120-150 mm και οπωςδιποτε όχι 
μικρότερθ των 70 mm, οφτε μεγαλφτερθ των 250 mm. 
Σε χϊρουσ ςυνικουσ κινδφνου θ απόςταςθ μεταξφ των καταιονιςτϊν μιασ διακλαδϊ-ςεωσ δεν κα 
υπερβαίνει τα 4,0 μ., θ δε ςυνολικι κάλυψθ επιφάνειασ δαπζδου ανά καταιονιςτι δεν κα υπερβαίνει τα 
12 τ.μ. 
Το πλικοσ των καταιονιςτιρων που κεωροφνται ότι λειτουργοφν ταυτόχρονα 
είναι για τθν  κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου ΟΜΑΔΑ Ι 6 καταιονιςτιρεσ. 
Θ πυκνότθτα καταιόνιςθσ του νεροφ ςχεδιάηεται 5 mm/min για κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου. 
 
Εφεδρικοί καταιονιςτιρεσ: Ρλθςίον του κεντρικοφ ςτακμοφ τροφοδοςίασ κα υπάρ-χει ερμάριο με ειδικό 
κλειδί αντικαταςτάςεωσ κεφαλϊν Sprinkler για άμεςθ αντικα-τάςταςθ εάν παραςτεί ανάγκθ. Για τθν 
κατθγορία ςυνικουσ κινδφνου προβλζπονται 2 εφεδρικζσ κεφαλζσ. 



103 
 

    
2.8  ΣΘΜΑΝΣΘ CE 
Ζλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ τθν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαικισ Ενωςθσ. 
 
3  ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΜΕ ΑΕΛΟ FK-5-1-12 (NOVEC 1230)  
3.1 ΛΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

 Θ μζκοδοσ κατάςβεςθσ με το αζριο FK-5-1-12 (εμπορικι ονομαςία NOVEC 1230) περιλαμβάνεται 

ςτθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014 και ςυγκεκριμζνα ςτθν §3.4.4.2 «Αυτόματο ςφςτθμα 

πυρόςβεςθσ με αζριο», θ οποία παραπζμπει ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15004. 

 Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15004-1 (§1, Ρίνακασ 1), το αζριο FK-5-1-12 περιλαμβάνεται ςτα μζςα 

πυρόςβεςθσ με αζριο. Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα φυςικά - χθμικά χαρακτθριςτικά του 

αερίου προδιαγράφονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-2. 

 Πλα τα εξαρτιματα και οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ με το NOVEC 1230, ςφμφωνα 

με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-1 και ςυγκεκριμζνα ςτθν §2 (Normative references) κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνεσ με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1εϊσ 12. 

 Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ κα πρζπει να ζχει πιςτοποίθςθ κατά VdS. 

 

3.2 ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘ ΕΚΚΕΣΛΑΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΑΦΛΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΟΛΝΚΟΥ 

 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

 Στθ μελζτθ εφαρμόηεται ωσ ενδεικτικόσ τφποσ θ μζκοδοσ κατάςβεςθσ με SINORIX 1230 τθσ 

εταιρείασ Siemens, που φζρει ωσ μζςο κατάςβεςθσ το αζριο NOVEC 1230, το οποίο είναι ςφμφωνο 

με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 15/2014. Ο εργολάβοσ, εάν προςκομίηει διαφορετικό ςφςτθμα από το 

SINORIX 1230 κα πρζπει να προςκομίςει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά τα οποία ςυνοδεφουν 

το SINORIX 1230. 

 Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα κα πλθρεί τισ προχποκζςεισ ωσ προσ τθ μελζτθ, ςχεδίαςθ, 

υπολογιςμό, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-1. 

 Τα φυςικά - χθμικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX1230 τθσ εταιρείασ 

Siemens, είναι ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-2.  

 Πλα τα εξαρτιματα και οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX1230 τθσ εταιρείασ 

Siemens είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 ζωσ 12. Το όλο ςφςτθμα 

SINORIX1230 τθσ εταιρείασ Siemens, δθλαδι εξοπλιςμόσ, χαρακτθριςτικά, εγκατάςταςθ, κ.λπ. φζρει 

πιςτοποίθςθ VdS (πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ κατά VdS, Νο S305008, με χρονικι διάρκεια από 

10.07.2017 ζωσ 09.07.2021). 

Το πιςτοποιθτικό επιςυνάπτεται.  

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μελζτθσ του ςυςτιματοσ που εγκακίςταται ςτο Λαογραφικό Μουςείο 

Κορίνκου, όπωσ φαίνεται από τουσ επιςυναπτόμενουσ υπολογιςμοφσ, λαμβάνει ωσ μζγιςτθ 

ςυγκζντρωςθ του χρθςιμοποιοφμενου προσ κατάςβεςθ αερίου (NOVEC 1230) 5,6% (ςυγκζντρωςθ θ 

οποία είναι απολφτωσ αβλαβισ για τον άνκρωπο), ςθμαντικά κάτω τθσ ςυγκζντρωςθσ του 10% που 

προτείνει το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004-1. 

 Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι το ςυγκεκριμζνο αζριο είναι ιδιαίτερα φιλικό ωσ προσ το περιβάλλον, 

αφοφ ο χρόνοσ ηωισ του είναι 5 θμζρεσ, ςε αντίκεςθ με άλλα αζρια, όπωσ π.χ. το HALON 1301, του 

οποίου ο χρόνοσ ηωισ είναι 65 χρόνια. Τζλοσ το ςυγκεκριμζνο αζριο ζχει αξιόπιςτα αποδειχκεί ότι 
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δε ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ του όηοντοσ και ςτθν ανάπτυξθ του φαινομζνου του 

κερμοκθπίου. 

 

3.3 ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ - ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 
ΓΕΝΛΚΑ 

Το ςφςτθμα αυτόματθσ πυρόςβεςθσ με NOVEC 1230 κα αποτελείται από: 

- Υλικό πυρόςβεςθσ 3MTMΝovecΤΜ1230. 

- Κφλινδρο ι κυλίνδρουσ αποκικευςθσ υψθλισ πίεςθσ με τα ςτθρίγματατουσ 

- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείασ εκροισ με μανόμετρο και ενεργοποιθτι (αυτόματο θλεκτρικό και 

χειροκίνθτο) 

- Απομακρυςμζνο ενεργοποιθτι χειροκίνθτθσλειτουργίασ 

- Ρρεςςοδιακόπτθ εκτόνωςθσ, 

- Δίκτυο ςωλινων διανομισ με τα εξαρτιματα ςχθματιςμοφ και διαμόρφωςθσ, τα ςτθρίγματα 

κλπ. 

- Ακροφφςια καταιονιςμοφ 

- Σθμάνςεισ και οδθγίεσ χειριςμοφ 

 

Πλοσ αυτόσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνδζεται ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται ζνα πλιρεσ, λειτουργικό, 

αποτελεςματικό και αςφαλζσ ολικισ κατάκλυςθσ καταςβεςτικό ςφςτθμα. Το ςφςτθμα κα 

αποτελείται από ζνα κφλινδρο και τον υπόλοιπο απαραίτθτο εξοπλιςμό. 

Θ μελζτθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ εγκατάςταςθ, θ δοκιμι και θ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κα είναι 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα που αναφζρονται παρακάτω, 

- UNE EN 15004. Part 1:.Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing systems. 

Design, installation and service (modified ISO14520-1). 

- UNE EN 15004. Part 2: Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing systems. 

Physical properties and Design of gaseous extinguishing systems using FK-5-1-12 (modified 

ISO14520-5:2006). 

- UNE EN 12094. Several Parts. Fix fire extinguishing installations .Gaseous fire extinguishing 

systems. 

Πλοσ ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να φζρει πιςτοποιθτικά VdS. 

ΥΛΛΚΑ –ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

Πλα τα υλικά, όργανα, εξαρτιματα και ςυςκευζσ κα είναι τουίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. Το 

καταςβεςτικό υλικό κα είναι τθσ 3MTMΝovecΤΜ 1230. 

Γενικά 

Για να λειτουργιςουν (ενεργοποιθκοφν) τα ςυςτιματα αυτόματθσ κατάςβεςθσ με NOVEC 1230  ο 

κφλινδροσ κάκε ανεξάρτθτου ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ κα φζρει θλεκτρικό ενεργοποιθτι κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνο ςτθ βαλβίδα ταχείασ λειτουργίασ. 'Πταν ο πίνακασ ελζγχου δϊςει εντολι 

ενεργοποίθςθσ ςτον θλεκτρικό ενεργοποιθτι αυτόσ ανοίγει μθχανικά τθν βαλβίδα ταχείασ 

λειτουργίασ και απελευκερϊνεται το καταςβεςτικό υλικό. Οι υπόλοιποι κφλινδροι του ςυςτιματοσ 

(ςε περίπτωςθ ςυςτοιχίασ κυλίνδρων) κα ανοίγουν με πνευματικοφσ ενεργοποιθτζσ μζςω 

κατάλλθλθσ γραμμισ πνευματικοφ ελζγχου. 

Οι κφλινδροι κα ςτερεωκοφν ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται ζναντι τθσ αντίδραςθσ που 

δθμιουργείται όταν απελευκερϊνεται το καταςβεςτικό υλικό. Οι κφλινδροι κα μετακινοφνται 
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εφκολα και το ςφςτθμα κα παρζχει δυνατότθτεσ ελζγχου του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ και 

πνευματικισ ενεργοποίθςθσ κατά τθν διάρκεια επικεωριςεων χωρίσ απελευκζρωςθ 

καταςβεςτικοφ υλικοφ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι κα τοποκετθκοφν 3 φιάλεσ 120 Λίτρων με 99 Kg ζκαςτθ, ςυνεπϊσ θ 

ςυνολικι ποςότθτα κα είναι 297 kg. Οι φιάλεσ αυτζσ κα λειτουργοφν ωσ ςυςτοιχία ενιαίου 

ςυςτιματοσ και κα ενεργοποιοφνται ταυτόχρονα. Θ ςυςτοιχία κα φζρει πιςτοποίθςθ ωσ ςφςτθμα. 

Θ παροχζτευςθ του καταςβεςτικοφ παράγονται ςτον χϊρο κα γίνεται ζςω επιλογικϊν  βαλβίδων. 

Θα τοποκετθκοφν δθλαδι τρεισ (3) επιλογικζσ βαλβίδεσ μία για κάκε επίπεδο. Κάκε επιλογικι 

βαλβίδα ενεργοποιείται από ζναν και μόνο πίνακα κατάςβεςθσ. Ζτςι όταν κα παρουςιαςτεί 

κίνδυνοσ για παράδειγμα ςτον Ά όροφο κα ενεργοποιθκεί ο πίνακασ που αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο 

αυτό. Ταυτόχρονα κα ενθμερωκεί ο κεντρικόσ πίνακασ (για να αρχίςει θ εκκζνωςθ του κτιρίου) και 

μετά τθν πάροδο τθσ χρονοκακυςτζρθςθσ κα ενεργοποιθκεί θ επιλογικι βαλβίδα που αντιςτοιχεί 

ςτο επίπεδο με αποτζλεςμα ο καταςβεςτικόσ παράγοντασ να παροχετεφεται αποκλειςτικά ςτον 

χϊρο που ζχει εκδθλωκεί πυρκαγιά. 

Θ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα γίνεται με θλεκτρικι εντολι χωρίσ πυροκροτθτι για λόγουσ 

αςφαλείασ. 

Φιάλεσ (Δεξαμενζσ) Αποκικευςθσ NOVEC1230 

Θ αποκικευςθ του NOVEC 1230  κα γίνει ςε υγρι μορφι ςε κατάλλθλθ φιάλθ ι ςυςτοιχία φιαλϊν 

ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ. 

Οι φιάλεσ κα είναι κυλινδρικζσ, κατάλλθλεσ για ςτιριξθ ςτον τοίχο ι ςτο δάπεδο και μεγάλθσ 

αντοχισ (πίεςθ δοκιμισ 69 bar πίεςθ κραφςθσ 138 bar) ζτςι ϊςτε να αντζχουν ςτθν πίεςθ που 

αναπτφςςεται από το NOVEC12030  και τθν μερικι πίεςθ του αηϊτου ςτθν μζγιςτθ αναμενόμενθ 

κερμοκραςία χριςεωσ. 

Οι φιάλεσ κα γεμίηονται με NOVEC 1230 με πυκνότθτα πλθρϊςεωσ ανάλογα από 0,641 ζωσ 1,121 

kgr/lt., ενϊ θ πίεςθ μζςα ςτισ φιάλεσ κα ρυκμίηεται με τθν βοικεια ξθροφ αηϊτου ςτα 360 (psi) ςε 

κερμοκραςία 21 ο C . 

Θ ςιμανςθ κάκε φιάλθσ κα είναι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και κα αναγράφονται ς' 

αυτιν εκτόσ των άλλων θ ποςότθτα του περιεχομζνου NOVEC 1230 και θ πίεςθ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ. 

Το καταςβεςτικό υλικό κα είναι ςφμφωνο με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ ΕΝ12095, ΕΝ15004. 

Κάκε φιάλθ NOVEC 1230 κα είναι εφοδιαςμζνθ με τα παρακάτω όργανα ι εξαρτιματα: 

α) Βαλβίδα πλθρϊςεωσ NOVEC 1230 τόςο για τθν αρχικι πλιρωςθ όςο και για τθν ςυμπλιρωςθ 

κατά τουσ εξαμθνιαίουσ ελζγχουσ τθσ εγκατάςταςθσ εφ' όςον θ απϊλεια του NOVEC 1230 υπερβεί 

το 5%. 

β) Εφκαμπτο ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ φιάλθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων προςαγωγισ NOVEC 1230 

και βαλβίδα αντεπιςτροφισ (μόνο για τθν περίπτωςθ ςυςτοιχιϊν με 2 ι περιςςότερεσ φιάλεσ). 

γ) Βαλβίδα εκκζνωςθσ κατάλλθλου μεγζκουσ για εκκζνωςθ τθσ ποςότθτασ του NOVEC 1230 ςε 

χρόνο 10 sec. 

δ) Μανόμετρο με ενςωματωμζνθ επαφι επιτιρθςθσ τθσ πίεςθσ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που 

ζχουμε απϊλεια πίεςθσ να δοκεί ςιμα ςτον τοπικό και ςτον κεντρικό πίνακα. 

ε) Ανακουφιςτικι βαλβίδα υπερπίεςθσ. 

ςτ) Θλεκτρικό και χειροκίνθτο μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ (ζναν για κάκε φιάλθ ι ςυςτοιχία φιαλϊν) 

με τισ απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ διαδοχικισ πνευματικισ ενεργοποίθςθσ των φιαλϊν μιασ 
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ςυςτοιχίασ. 

Επειδι οι φιάλεσ είναι ςε διάταξθ ςυςτοιχίασ κα προβλεφκεί κατάλλθλοσ ςυλλζκτθσ από 

γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι με αρικμό λιψεων όςο και οι φιάλεσ τθσ ςυςτοιχίασ. Θ 

πρϊτθ φιάλθ κα περιλαμβάνει θλεκτρομαγνθτικι διάταξθ οδθγό αυτόματου ανοίγματοσ και 

εκκενϊςεωσ του ςυνόλου των φιαλϊν τθσ ςυςτοιχίασ. 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων [ΕΤΕΡ: ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-06-00] 
 

Θ παρακάτω περιγραφι είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ ιςχφει θ ΕΤΕΡ 
Καταςκευι δικτφου από γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι 
Τα δίκτυα ςωλθνϊςεων του NOVEC 1230κα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνουσ 

χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι (tubo), ςφμφωνα με το DIN2448/ςειρά 1 με πάχθ που αντιςτοιχοφν 

ςτο Schedule 40 Standardκατάλλθλα για εγκατάςταςθ NOVEC 1230με πίεςθ αποκικευςθσ 

τουλάχιςτον 42 bar και ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10220. Οι χαλυβδοςωλινεσ κα πλθροφν 

και τισ προχποκζςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ496-82, ΕΛΟΤ497-82, ΕΛΟΤ504-80, ΕΛΟΤ541-80 και 

ΕΛΟΤ1069-89. 

Οι υπολογιςμοί λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των φαινομζνων ροισ που παρουςιάηεται ςτισ 

ςωλθνϊςεισ του NOVEC 1230, ζγιναν με τθν βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και ακολουκοφν 

ςυνθμμζνα, ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι ςφμφωνα με τα ΕΝ 12094, EN15004, ενϊ το πρόγραμμα 

υπολογιςμοφ κα ζχει αντίςτοιχθ ζγκριςθ. 

Τα πάχθ των τοιχωμάτων των ςωλινων κα είναι ςφμφωνα με το Schedule 40 Standard. Το υλικό των 

ςωλινων κα είναι St37.Οι ςωλινεσ κα είναι ζτοιμεσ γαλβανιςμζνεσ. Θ επιψευδαργφρωςθ κα είναι 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 284-80. Οι ςωλινεσ κατά DIN2448, με πάχθ που αντιςτοιχοφν ςτο 

Schedule 40 Standard, υπερκαλφπτουν τθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ που αντιςτοιχεί ςτο 

Normal Wall Thickness (64atm-Ν 64 για τισ διαμζτρουσ ζωσ και 3ϋϋ και 40atm-Ν40 για τισ 

διαμζτρουσ από 4ϋϋ και άνω). 

Θ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ τουσ και με τα διάφορα εξαρτιματα για διαμζτρουσ ζωσ και 2ϋϋ κα 

γίνεται με κοχλίωςθ. Για διαμζτρουσ από 2ϋϋ και άνω θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα γίνεται μζςω 

διαιροφμενων ςυνδζςμων (couplings) και διάνοιξθσ αυλακϊν (roll-grooved) ςτα άκρα των ςωλινων. 

Πλα τα υλικά για τθ διαμόρφωςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ 

μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 από φορζα 

τθσ EQNET. Τα υλικά πρζπει να φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Στιριξθ ςωλθνϊςεων 

Πλα τα ςτθρίγματα κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά UL, πυράντοχα με αντοχι ςτθν φωτιά για 90min. 

Θα εγκαταςτακεί οπωςδιποτε ςτιριγμα ςε απόςταςθ max 0.30m από κάκεακροφφςιο. 

Ακροφφςια καταιονιςμοφ 

Τα ακροφφςια εκτοξεφςεωσ του NOVEC 1230 κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο ι ορείχαλκο κατάλλθλα για τθν 

προβλεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ και κα είναι πιςτοποιθμζνα ULListed και εγκεκριμζνα FMApproved για χριςθ 

με το ςφςτθμα κατάςβεςθσ του καταςκευαςτι. Το μζγεκοσ των ακροφυςίων κα είναι κατάλλθλο για τθν 

εκτόξευςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ NOVEC 1230 ςε χρόνο τουλάχιςτον 10 sec. 

Θ ποςότθτα, το είδοσ και τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία των απαιτοφμενων υλικϊν παρουςιάηονται ςτθν 

ςυνζχεια. 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΘ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ 

 

Συμβατικόσ πίνακασ αυτόματθσ κατάςβεςθσ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Ο πίνακασ κατάςβεςθσ είναι ςχεδιαςμζνοσ με τθν τελευταία θλεκτρονικι Τεχνολογία των ολοκλθρωμζνων 

κυκλωμάτων.  

 

Eίναι επίτοιχοσ, ςυναρμολογθμζνοσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του, περιζχει δε όλο τον αναγκαίο 

εξοπλιςμό και κυκλϊματα ελζγχου. 

Πλοι οι διακόπτεσ και ενδεικτικζσ λυχνίεσ  LΕD διακζτουν ενδεικτικζσ επιγραφζσ τοποκετθμζνεσ ζτςι ϊςτε 

να είναι άμεςα ορατζσ. 

Ο πίνακασ κατάςβεςθσ κα διακζτει δφο (2) ηϊνεσ ανίχνευςθσ και μια (1) εντολι κατάςβεςθσ. Υπάρχει θ 

δυνατότθτα διαςταφρωςθσ ηωνϊν ανά περιοχι κατάςβεςθσ (cross), δθλαδι κα δίνει δφο επίπεδα 

ςυναγερμοφ. Στο 1ο επίπεδο (προςυναγερμόσ) κα γίνεται γνωςτι θ φπαρξθ φωτιάσ και ςτο 2ο επίπεδο 

(κυρίωσ ςυναγερμόσ) κα επιβεβαιϊνεται το γεγονόσ. Θ αυτόματθ κατάκλιςθ κα αρχίηει μετά από 

προγραμματιηόμενθ χρονοκακυςτζρθςθ μετά τον κυρίωσ ςυναγερμό. 

Ο πίνακασ κα ςυνδζεται ςτο βρόχο του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ ςυςκευϊν 

επιτιρθςθσ (monitor module) ι εντολισ (control module) και κα υπάρχει θ δυνατότθτα χειριςμοφ του από 

τον κεντρικό πίνακα. 

Ο κεντρικόσ πίνακασ διακζτει τα παρακάτω ςτοιχεία : 

Α. Εξόδουσ ανά ηϊνθ 

Β. Στοιχείο ελζγχου βλάβθσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κυκλωμάτων 

Γ. Στοιχείο τελικϊν εντολϊν και ενδείξεων 

Δ. Στοιχείο τροφοδοςίασ 

Ε. Συςςωρευτζσ εφεδρείασ 

 

ΕΞΟΔΟΙ ΗΩΝΩΝ   

Ο κεντρικόσ πίνακασ διακζτει 2 εξόδουσ  ηωνϊν ανά χϊρο κατάςβεςθσ.  Θ κάκε ζξοδοσ ηϊνθσ τροφοδοτεί 

με ηεφγθ αγωγϊν τα αιςκθτιρια ανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ και εξωτερικά φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

Ζνδειξθ Συναγερμοφ (Alarm) 

Θ λυχνία ανάβει όταν δοκεί ςυναγερμόσ τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. 

Ζνδειξθ Βλάβθσ (Fault) 

Θ λυχνία ανάβει ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ ηϊνθσ ανίχνευςθσ (διακοπι καλωδίωςθσ, γειωμζνθ γραμμι 

ανιχνευτι, βραχυκφκλωμα). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΒΘΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Το ςτοιχείο είναι μια αυτοδιαγνωςτικι διάταξθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κυκλωμάτων ολοκλιρου 

του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ. 

Συγκεκριμζνα ελζγχει θχθτικά και οπτικά και ενθμερϊνει για τισ παρακάτω πικανζσ βλάβεσ : 

Α. Ζλεγχοσ Συςςωρευτϊν (Battery).  Διακοπι καλωδίωςθσ προσ ςυςςωρευτζσ. 

Β. Ζλεγχοσ ΔΕΘ (ΑC).  Ο πίνακασ δεν τροφοδοτείται με ρεφμα πόλθσ 220 VΑC. 

Γ. Ζλεγχοσ Ηωνϊν (Zones). Διακοπι, βραχυκφκλωμα βρόγχου ανίχνευςθσ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (SUPPLY MODULE) 

Το ςτοιχείο περιλαμβάνει τισ παρακάτω βακμίδεσ: 

Μεταςχθματιςτι υποβιβαςμοφ τθσ τάςθσ πόλθσ (220 V AC  - 24 V AC ). 
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Ανόρκωςθ (24 V.) 

Στακεροποίθςθ – εξομάλυνςθ. 

Αυτόματθ φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν κλειςτοφ τφπου μζςω ενςωματωμζνου φορτιςτι. 

Θλεκτρονικοφ κυκλϊματοσ εναλλαγισ από κυρία τροφοδοςία ςε εφεδρικι. 

Ο πίνακασ διακζτει χρονοκακυςτζρθςθ ενεργοποίθςθσ κυκλωμάτων alarms κακϊσ επίςθσ και δυνατότθτα 

χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ ςυναγερμοφ. 

Ο χειριςμόσ του πίνακα είναι απλόσ με button και με χριςθ κωδικοφ που επιτρζπει πρόςβαςθ 2 επιπζδων 

ςτουσ χριςτεσ (χωρίσ κλειδί).  

Ενδεικτικόσ τφποσ: SIEMENS XC1001-A 

 

Μονάδα χειριςμοφ (κομβιο ενεργοποίθςθσ και μπουτον ςυγκράτθςθσ) 

Μπουτόν χειροκίνθτθσ εντολισ κατάςβεςθσ (Διπλισ κίνθςθσ). 

Μπουτόν ςυγκράτθςθσ εντολισ κατάςβεςθσ (Τφπου Μανιτάρι). 

 

Ανιχνευτζσ πολλαπλοφ αιςκθτθρίου τεχνολογίασ asa 

Για τθν αποφυγι τυχόν ψευδοςυναγερμϊν και λόγο τθσ ευαιςκθςίασ του χϊρου κα τοποκετθκοφν 

ανιχνευτζσ πολλαπλοφ αιςκθτθρίου με αλγόρικμο αποφυγισ ψευδοςυναγερμϊν ο ανιχνευτισ φζρει διπλό 

οπτικό αιςκθτιριο και κερμικό αιςκθτιριο ενςωματωμζνα ςτο ίδιο κζλυφοσ (ανιχνευτζσ τριπλοφ 

αιςκθτθρίου). 

Οι βάςεισ των ανιχνευτϊν είναι απλζσ λευκοφ τφπου, ςτθν ίδια βάςθ δε κα μποροφν να τοποκετθκοφν 

ανιχνευτζσ άλλου τφπου.  

Οι ανιχνευτζσ επανατάςςονται από τον χριςτθ μόλισ εξαλειφκεί θ αιτία που προκάλεςε τθν διζγερςθ τουσ. 

Ενδεικτικόσ τφποσ : SIEMENS OOH749 

 

Σειρινα – φαροςειρθνα ςυναγερμοφ 

Θ ςειρινα ςυναγερμοφ κα είναι θλεκτρονικι και κατάλλθλθ για ςφνδεςθ με πίνακα πυρανίχνευςθσ 24 V dc 

και κα περιλαμβάνει ακουςτικό ταλαντωτι, ενιςχυτι και μεγάφωνο, όλα τοποκετθμζνα ςε περίβλθμα από 

ελαφρό μζταλλο με πλαςτικοποιθμζνθ επικάλυψθ. 

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Τάςθ λειτουργίασ : 9-30 V dc 

Κατανάλωςθ λειτουργίασ : 20 mA 

Δφο ιχοι : 800 ΘΗ ζωσ 1000 ΘΗ 

Ακουςτικι ζνταςθ : 100 dB τουλάχιςτον 

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ : -10oC  ζωσ +55oC 

 

Φωτεινόσ ςθματοδότθσ ζνδειξθσ τθσ κατάςβεςθσ 

Τοποκετείται ζξω και πάνω από τισ πόρτεσ των χϊρων με αυτόματθ κατάςβεςθ και ανάβει αυτόματα, όταν 

ςτο χϊρο αυτό γίνεται κατάςβεςθ. 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΕΣ ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ 

Το ςφςτθμα κα μελετθκεί, διαςταςιολογθκεί, υπολογιςκεί, ςχεδιαςκεί, καταςκευαςκεί, 

λειτουργιςει και ςυντθρθκεί με ευκφνθ του Αναδόχου Ρρομθκευτι και Εγκαταςτάτθ του 

ςυςτιματοσ με τα δεδομζνα επί τόπου του Ζργου ςε ςυνδυαςμό με τα ιςχφοντα Τεχνικά φυλλάδια 
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και Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ, Εγκατάςταςθ, Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ από τον καταςκευαςτι του 

ςυςτιματοσ. 

Θ ςυγκζντρωςθ του καταςβεςτικοφ υλικοφ κα είναι ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Το ςφςτθμα κα 

διαςκορπίηει το 95% του απαιτοφμενου καταςβεςτικοφ υλικοφ για τον χϊρο εντόσ 10 secs. 

Μία δοκιμι για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςτακερότθτασ (integrity) του χϊρου κα γίνει απαραίτθτα από 

τον Ανάδοχο του ςυςτιματοσ. 

Για τον υπολογιςμό τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ κα λθφκοφν υπόψθ οι καταςκευαςμζνεσ 

διαςτάςεισ του χϊρου, ο χρόνοσ για το ςταμάτθμα των ανεμιςτιρων, ο χρόνοσ που απαιτείται να 

κλείςουν τα firedampers και ότι άλλο μπορεί να επθρεάςει τθν αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ. Θ 

ςυγκζντρωςθ κα είναι κατ’ όγκο ςτουσ 200C. Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου κα υπολογιςκεί 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τελικι μορφι και το μικοσ του δικτφου ςωλθνϊςεων που πρόκειται να 

καταςκευαςκεί από τον Ανάδοχο. 

 

ΥΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 Ριςτοποιθτικά, καταλόγουσ και τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι για όλα τα υλικά, όργανα και 

εξαρτιματα τουςυςτιματοσ. 

 Υπολογιςμοφσ για τθν ποςότθτα του καταςβεςτικοφ υλικοφ και τθν διαςταςιολόγθςθ των δικτφων 

ςωλθνϊςεων (flowcalculations) από το πρόγραμμα υπολογιςμοφ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Οι υπολογιςμοί κα περιλαμβάνουν τα παρακάτω ςτοιχεία κατ’ ελάχιςτο: 

- Ροςότθτα του καταςβεςτικοφ υλικοφ ανάακροφφςιο. 

- Διάμετρο οπϊνακροφυςίων 

- Ρίεςθ ςτα ακροφφςια 

- Ακροφφςια - Ονομαςτικι διάςταςθςωλινωςθσ 

- Αρικμό και μζγεκοσκυλίνδρων 

- Σφνολο καταςβεςτικοφυλικοφ 

- Κατάλογο, διαςτάςεισ και ενεργό μικοσ ςωλθνϊςεων ανά τμιμα δικτφου 

- Αρικμό, διαςτάςεισ και τφπο ςυνδζςμου ανά τμιμα του δικτφου ςωλθνϊςεων 

- Χρόνοκατάκλυςθσ 

- Σχζδια  κατόψεων  για  τθν  όδευςθ  των  δικτφων,  τθν  κζςθ των φιαλϊν και αξονομετρικό 

ςωλθνϊςεων. 

 Το βάροσ από τθν εγκατάςταςθ τωνφιαλϊν. 

 Διαςτάςεισ του ανοίγματοσ για τθν ανακοφφιςθ τθσπίεςθσ 

ΟΟΙ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

α) Οδθγίεσ λειτουργίασ, χειριςμϊν, ελζγχων και ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι ι τουλάχιςτον ςτθν 

αγγλικι. 

β)  Εκπαίδευςθ του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του κτιρίου. Θ 

εκπαίδευςθ κα ςυνίςταται: 

 Λειτουργία του ςυςτιματοσελζγχου 

 Συντιρθςθ τουςυςτιματοσ 

 Διαδικαςία για τθν αντιμετϊπιςθπροβλθμάτων 

 Διαδικαςία για τθν διακοπι τθσκατάςβεςθσ 

 Διαδικαςία επειγόντωνπεριςτατικϊν 

 Απαιτιςεισαςφαλείασ 
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 Επίδειξθ του ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απελευκζρωςθσ του καταςβεςτικοφ αερίου) 

γ) Εγγφθςθ για τουλάχιςτον 2 χρόνια λειτουργίασ (μετροφμενα από τθν προςωρινι παραλαβι του 

ζργου και όχι από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ). 

δ) Κατάλογοσ ανταλλακτικϊν. 

ε) Σχζδια «όπωσ καταςκευάςκθκε» με όλα τα εξαρτιματα και τον κωδικό του κάκε εξαρτιματοσ. 

Ενδεικτικόσ τφποσ : SINORIX 1230 τθσ Siemens 

 
 
4. ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ SINORIX 1230 (ΜΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΛΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΛΟ NOVEC 1230) ΚΑΤΑ VDS ΚΑΛ 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12094 
 
 
Ο ςχεδιαςμόσ και οι υπολογιςμοί τθσ μελζτθσ ζγιναν με το ενδεικτικό ςφςτθμα μεκόδου κατάςβεςθσ 
SINORIX 1230 τθσ εταιρείασ Siemens με χριςθ καταςβεςτικοφ υλικοφ NOVEC 1230, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 15004.  
Για το ςυγκεκριμζνο ενδεικτικό τφπο του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ SINORIX 1230 παρατίκενται  ςτο παρόν 
Ραράρτθμα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά κατά Vds και κατά ΕΛΟΤ EΝ 12094 για τα εξαρτιματά του.  
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ του ζργου χρθςιμοποιιςει διαφορετικό ςφςτθμα κατάςβεςθσ από το 
SINORIX 1230, υποχρεοφται ςτθν υποβολι τόςο ςχεδιαςμοφ και νζου υπολογιςμοφ, όςο και των 
αντιςτοίχων πιςτοποιθτικϊν του ςυςτιματοσ που κα εφαρμόςει. 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΩΝ  

1. Ριςτοποιθτικό ςυνόλου ςυςτιματοσ SINORIX 1230 «εξαρτιματα και ςυςτιματα» με χριςθ αερίου FK-5-
1-12 (NOVEC 1230), με αρικμό S 305008. 

2. Ριςτοποιθτικό «φιάλθ υψθλισ πίεςθσ τφπου VSB 33,  βαλβίδεσ και ενεργοποιθτισ» ςυςτιματοσ, με 
αρικμό G 303009. 

3. Ριςτοποιθτικό «φιάλθ υψθλισ πίεςθσ τφπου VS 12F και τφπου VS 12F-KVP,  βαλβίδεσ και 
ενεργοποιθτισ» ςυςτιματοσ, με αρικμό G 303010. 

4. Ριςτοποιθτικό «ςυςκευι πνευματικοφ ςυναγερμοφ τφπου SPAH10 και τφπου SPAH10-A, με αρικμό G 
312012. 

5. Ριςτοποιθτικό «επιλεκτικισ βαλβίδασ και ενεργοποιθτι, PN140”, SKH DN80 και SKH DN100», με αρικμό 
G 308004. 

6. Ριςτοποιθτικό «επιλεκτικισ βαλβίδασ και ενεργοποιθτι, PN140”, SKH DN25, SKH DN32 και SKH DN50», 
με αρικμό G 308001. 

7. Ριςτοποιθτικό «sprinklers (ακροφφςιο) τφπου BUCEFAx», με αρικμό G 398007. 

8. Ριςτοποιθτικό «μθ θλεκτρικισ ςυςκευισ απενεργοποίθςθσ, τφπου PN360 BKH DN06 και PLB-BKH 360 
06», με αρικμό G 305004. 

9. Ριςτοποιθτικό «μθ θλεκτρικισ ςυςκευισ απενεργοποίθςθσ, τφπου Proball», με αρικμό G 304016. 

10. Ριςτοποιθτικό «μετρθτισ πίεςθσ με διακόπτθ τφπου PGS 11.040», με αρικμό G 309002. 

11. Ριςτοποιθτικό «ςωλινα ςυςτιματοσ τφπου FRF 33», με αρικμό G 303013. 

12. Ριςτοποιθτικό «ςωλινα ςυςτιματοσ τφπου FLEJIC 3, FLEJIC 4 και FLEJIC 5», με αρικμό G 303012. 
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7. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΛΣΘΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΡ / ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ – ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ / ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α Δίδνο Δξγαζηώλ 
Κσδηθόο 
Άξζξνπ 

A.T. 

ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ / 
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ 

ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ         

1 
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε 
εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
20.05.01 

1.1 ΔΣΔΠ 02-04-00-00 

2 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ           
20.02 

1.2 ΔΣΔΠ 02-03-00-00 

3 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

20.10 
1.3 ΔΣΔΠ 02-07-02-00 

4 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα  
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

20.30 
1.4 

5 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνύ, δηα κέζνπ 
νδώλ θαιήο βαηόηεηαο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
10.07.01 

1.5 

6 
Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν 
ζθπξόδεκα  κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ         
22.10.01 

1.6 ΔΣΔΠ 15-02-01-01 

7 
Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε  εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ 
θαζαίξεζεο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ          
22.15.01 

1.7 ΔΣΔΠ 15-02-01-01 

8 
Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη 
νηνπδήπνηε πάρνπο, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ        
22.20.01 

1.8 

9 
Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ, ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ            
22.21.01 

1.9 

10 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

22.23 
1.10 ΔΣΔΠ 14-02-01-01 

11 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

22.45 
1.11 

12 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

22.04 
1.12 ΔΣΔΠ 14-02-02-01 

13 Ιθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

23.03 
1.13 ΔΣΔΠ 01-03-00-00 

14 Δπελδύζεηο πξόζνςεο ηθξησκάησλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

23.14 
1.14 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ B: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ           

15 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα 
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15  

ΝΔΣ-ΟΙΚ     
32.01.03 

2.1 ΔΣΔΠ 01-01-01-00      
ΔΣΔΠ 01-01-02-00        
ΔΣΔΠ 01-01-03-00         
ΔΣΔΠ 01-01-04-00        
ΔΣΔΠ 01-01-05-00          
ΔΣΔΠ 01-01-07-00 16 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα 
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

ΝΔΣ-ΟΙΚ     
32.01.05 

2.2 

17 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

38.03 
2.3 ΔΣΔΠ 01-04-00-00 

18 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 
ΝΔΣ-ΟΙΚ       
38.20.02 

2.4 ΔΣΔΠ 01-02-01-00  
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19 Γνκηθά πιέγκαηα B500C  
ΝΔΣ-ΟΙΚ       
38.20.03 

2.5 ΔΣΔΠ 01-02-01-00  

20 Απνζηαηήξεο ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

38.45 
2.6 

21 
Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε 
ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο  

ΝΔΣ-ΤΓΡ 
10.19 

2.7 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Γ: ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ         

22 Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm  
ΝΔΣ-ΟΙΚ     
78.05.04 

3.1 

23 Γπςνζαλίδεο ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm  
ΝΔΣ-ΟΙΚ     
78.05.05 

3.2 

24 Σζηκεληνζαλίδεο επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm  
ΝΔΣ-ΟΙΚ    
78.10.02 

3.3 

25 
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 
6x9x19 cm, πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη)  

ΝΔΣ-ΟΙΚ    
46.01.03 

3.4 ΔΣΔΠ 03-02-02-00  

26 
Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, 
κπαηηθώλ ηνίρσλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ     
49.01.02 

3.5 

27 
Δμσηεξηθά έγρξσκα επηρξίζκαηα ηζηκεληνζαλίδσλ, πάρνπο 1,5 
mm κεηά εηδηθνύ αληηαιθαιηθνύ πιέγκαηνο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ                 
71.31. - Υ 

3.6 

28 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

71.31 
3.7 ΔΣΔΠ 03-03-01-00  

29 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

71.21 
3.8 ΔΣΔΠ 03-03-01-00  

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Γ: ΓΗΚΣΤΑ           

30 
ύλνιν επηηξαπέδηνπ εμνπιηζκνύ - ζπζθεπώλ 
παξαζθεπαζηεξίνπ  

ΑΣΗΔ 
Ν8000.1 

4.1 

31 
ύλνιν εληνηρηζκέλνπ - επηδαπέδηνπ εμνπιηζκνύ - ζπζθεπώλ 
παξαζθεπαζηεξίνπ  

ΑΣΗΔ 
Ν8000.2 

4.2 

  ΤΓΡΔΤΖ 

32 
Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 18 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 
1,0mm 

ΑΣΗΔ  
8041.6.3 

εκ1 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

33 
Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 22 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 
1,5 mm 

ΑΣΗΔ  
8041.7.2 

εκ2 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

34 
Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 28 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 
1,50 mm 

ΑΣΗΔ  
8041.8.1 

εκ3 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

35 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, 
νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα - 
Γηακέηξνπ 1/2 ins 

ΑΣΗΔ  
8141.2.2 

εκ4 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

36 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, 
νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο λεξνρύηε - Γηακέηξνπ 1/2 ins 

ΑΣΗΔ  
8141.3.2 

εκ5 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

37 
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε 
Σύπνπ γσληαθή Γηακέηξνπ 1/2 ins 

ΑΣΗΔ  
8131.3.1 

εκ6 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

38 θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 3/4 ins 
ΑΣΗΔ  

Ν8106.2 
εκ7 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

39 θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 1 ins 
ΑΣΗΔ  

Ν8106.3 
εκ8 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 
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40 
Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε αθξώδεο πιαζηηθό πιηθό 
θπςεινεηδνύο θπηηαξηθήο δνκήο, γηα ζσιήλα δηακέηξνπ Φ 1/2 
ins, πάρνπο 9mm. 

ΑΣΗΔ  
Ν8540.101 

εκ9 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

41 
Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε αθξώδεο πιαζηηθό πιηθό 
θπςεινεηδνύο θπηηαξηθήο δνκήο, γηα ζσιήλα δηακέηξνπ Φ 3/4 
ins, πάρνπο 9mm. 

ΑΣΗΔ  
Ν8540.102 

εκ10 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

42 
Ηιηαθόο ζπιιέθηεο ,κε ην ζύλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 
Δπηθάλεηα ειηαθνύ ζπιιέθηε 2 η.κ. 

ΑΣΗΔ  
Ν8615.2 

εκ11 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

43 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins 
Πάρνπο 4,05 mm 

ΑΣΗΔ  8036.8 εκ12 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

44 
Απηόκαηε βαιβίδα κε πισηήξα, εμαεξηζκό ζσιελώζεσλ λεξνύ, 
Γηακέηξνπ ζπεηξώκαηνο 3/8 ins Γηά πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 5 
atm 

ΑΣΗΔ  
8606.1.2 

εκ13 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

45 
Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνοθνηλόο νξεηράιθηλνο 
θνηλόο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 3/4 ins 

ΑΣΗΔ  
8138.1.3 

εκ14 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

46 
Κπθινθνξεηήο λεξνύ ρακειήο πηέζεσο Παξνρήο από 0 έσο & 
2,50 m3/h 

ΑΣΗΔ  
8605.1.1 

εκ15 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

47 
Θεξκαληήξαο λεξνύ (κπότιεξ) δηπιήο ελέξγεηαο DIN 4803 
Υσξεηεθόηεηαο 100 l 

ΑΣΗΔ  
8257.1.6 

εκ16 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

48 
πιινγέαο νκβξίσλ κπαιθνλίσλ κε επίπεδε ζράξα επζύ 
δηακέηξνπ Φ 100 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8059.3 

εκ17 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

  ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

49 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 
6 atm δηακέηξνπ Φ 40 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.1.2 

εκ18 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

50 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 
6 atm δηακέηξνπ Φ 50 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.1.3 

εκ19 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

51 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 
6 atm δηακέηξνπ Φ 75 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.1.5 

εκ20 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

52 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 
6 atm δηακέηξνπ Φ 100 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.1.7 

εκ21 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

53 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 
6 atm δηακέηξνπ Φ 125 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.1.9 

εκ22 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

54 
ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θόθηξα δηακέηξνπ 
Φ 70 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8028.2 

εκ23 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

55 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε  ΑΣΗΔ  Ν8151 εκ24 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

56 Νηπηήξαο πνξζειάλεο Γηαζη. 50 Υ 68 cm ΑΣΗΔ  8160.4 εκ25 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

57 
Νεξνρύηεο ραιύβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm 
δύν ζθαθώλ Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 Υ 40 X 13 cm, κήθνπο 
1,80 m 

ΑΣΗΔ  
8165.2.1 

εκ26 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

58 
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ Γηαζηάζεσλ 42 Υ 60 
cm 

ΑΣΗΔ  8168.2 εκ27 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

59 Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο πνξζειάλεο - κήθνπο 0,60 cm  
ΑΣΗΔ  

8169.1.2 
εκ28 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 
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60 απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο Γηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm ΑΣΗΔ  8171.3 εκ29 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

61 Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm 
ΑΣΗΔ  

8178.2.1 
εκ30 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

62 Δγθαηάζηαζε αλνμείδσηνπ service sink  
ΑΣΗΔ  

Ν8003.2 
εκ31 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

63 
Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο Γηαζηάζεσλ 40cm 
X 40cm θαη βάζνο έσο 0,50 m 

ΑΣΗΔ  
8066.1.5 

εκ32 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

64 Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθόο δηακέηξνπ Φ 12.5 cm 
ΑΣΗΔ  

Ν8053.1 
εκ33 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

65 Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ρξσκάησλ δηαθόξσλ  ΑΣΗΔ  8179.3 εκ34 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

  ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 

66 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2 
ΑΣΗΔ  

8766.3.1 
εκ35 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

67 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2 
ΑΣΗΔ  

8766.3.2 
εκ36 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

68 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 4 mm2 
ΑΣΗΔ  

8766.3.3 
εκ37 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

69 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό κε 
νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 150 + 70 mm2 

ΑΣΗΔ  
8774.4.7 

εκ38 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

70 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό κε 
νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 25 + 16 mm2 

ΑΣΗΔ  
8774.4.1 

εκ39 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

71 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - 
Γηαηνκήο 5 Υ 4 mm2 

ΑΣΗΔ  
8774.6.3 

εκ40 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

72 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - 
Γηαηνκήο 5 Υ 6 mm2 

ΑΣΗΔ  
8774.6.4 

εκ41 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

73 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - 
Γηαηνκήο 5 Υ 10 mm2 

ΑΣΗΔ  
Ν8774.6.5 

εκ42 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

74 
Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - 
Γηαηνκήο 5 Υ 16 mm2 

ΑΣΗΔ  
Ν8774.6.6 

εκ43 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

75 
Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο ΑΦΑΛΔΙΑ SCHUKO - Δληάζεσο 16 
Α 

ΑΣΗΔ  
8826.3.3 

εκ44 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

76 
Ρεπκαηνδόηεο ζηεγαλόο ρσλεπηόο πιήξεο SCHUKO -                  
Δληάζεσο 16 Α -  

ΑΣΗΔ  
8827.3.2 

εκ45 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

77 
Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο 
NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.30 

εκ46 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

78 
Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο 
NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K ON/OF. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.31 

εκ47 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

79 
Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: 
ηεο εηαηξείαο NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.32 

εκ48 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

80 
Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: 
ηεο εηαηξείαο NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.33 

εκ49 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

81 
Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: 
ηεο εηαηξείαο PAN SAILOR, INC50051. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.34 

εκ50 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

82 
Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο 
NOBILE ITALIA SPA,  PLDR40. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.35 

εκ51 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 
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83 
Ρνεθόξνη ξάβδνη 230V, 3 θάζεσλ, αλεξηεκέλνπο από ηελ 
νξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), 
κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.36 

εκ52 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

84 
Ρνεθόξνη ξάβδνη 230V, 3 θάζεσλ, θαηάιιεινπο γηα 
ηνπνζέηεζε ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ NOBILED 
DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.37 

εκ53 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

85 
Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ SPOT, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: R39 ηεο 
εηαηξείαο NOBILED. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.38 

εκ54 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

86 
Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο ηύπνπ DOWNLIGHT, ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ: LASER FIXED ROUND P345 ηεο εηαηξείαο iGUZZINI. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.39 

εκ55 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

87 
Πξνβνιέαο λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 
ηεο εηαηξείαο CLUCE, Antares.   

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.40 

εκ56 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

88 
Φσηηζηηθό ζώκα λπθηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο ηνπνζεηεκέλν 
ζηα πιαίζηα ησλ παξαζύξσλ ηνπ θηεξίνπ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: 
ηεο εηαηξείαο IGUZZINI, BU22. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.41 

εκ57 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

89 
Μεηαζρεκαηηζηήο 230/12V εηδηθνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο 
πξνζεθώλ θαη εθζεκάησλ. 

ΑΣΗΔ  
Ν8975.8.42 

εκ58 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

90 
Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V 
Δληάζεσο 10 Α απιόο κνλνπνιηθόο  

ΑΣΗΔ  
8801.1.1 

εκ59 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

91 
Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V 
Δληάζεσο 10 Α απιόο δηπνιηθόο  

ΑΣΗΔ  
8801.1.2 

εκ60 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

92 Γηαθόπηεο ξύζκηζεο έληαζεο θσηηζκνύ (DALI DIMMING) 
ΑΣΗΔ  

Ν0088.1.1 
εκ61 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

93 Σξίγσλν γείσζεο Με ειεθηξόδηα κήθνπο 3.0 κ 
ΑΣΗΔ  

Ν8845.4 
εκ62 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

94 Πεδίν Αλαρσξήζεσλ Γεληθνύ Πίλαθα Υ.Σ.  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.50 
εκ63 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

95 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ-ΙΟΓΔΙΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.52 
εκ64 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

96 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ-ΗΜΙΟΡΟΦΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.68 
εκ65 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

97 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ - Α’ ΟΡΟΦΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.33 
εκ66 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

98 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ - Β’ ΟΡΟΦΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.34 
εκ67 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

99 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ - Γ' ΟΡΟΦΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.69 
εκ68 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

100 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ - ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.70 
εκ69 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

101 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο ΗΠ - ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ  
ΑΣΗΔ  

Ν8843.36 
εκ70 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

102 
Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο ΓΙΟΡΘΧΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΙΥΤΟ (cos 
θ) 20 kVAR 

ΑΣΗΔ  
Ν8842.15 

εκ71 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

103 
Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 
70mm -  

ΑΣΗΔ  
8735.2.1 

εκ72 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

104 
Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ απν δηάηξεηε 
ιακαξίλα ύςνπο 60mm πιάηνπο 200 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8799.5.31 

εκ73 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

105 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins 
Πάρνπο 3,65 mm 

ΑΣΗΔ  8036.6 εκ74 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 
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106 
Καλάιη δηαλνκήο πιαζηηθό, δηκεξέο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ DLP 
(LEGRAND) δηαζηάζεσλ 150 Υ 50 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8740.12 

εκ75 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

107 
σιήλαο απν πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), Πίεζεο 6 atm δηακέηξνπ Φ 
75 mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8043.4.6 

εκ76 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

108 
σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ 
Φ16mm 

ΑΣΗΔ  
8732.1.3 

εκ77 
 

109 
σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ 
Φ13,5mm 

ΑΣΗΔ  
8732.1.2 

εκ78 
 

   ΑΘΔΝΖ 

   ΣΖΛΔΦΩΝΑ-DATA 

110 Ρεπκαηνδόηεο RJ45 CAT6, 4" δηπιόο 
ΑΣΗΔ  

Ν8829.22 
εκ79 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

111 Κεληξηθόο Καηαλεκεηήο Κηηξίνπ  
ΑΣΗΔ  

Ν8993.20 
εκ80 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

112 Καιώδην UTP100, cat6, 4 δεπγώλ  
ΑΣΗΔ  

Ν8768.11.1 
εκ81 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

113 
Σειεθσληθό θέληξν ςεθηαθό 6 εμσηεξηθέο / 30 εζσηεξηθέο 
γξακκέο. 

ΑΣΗΔ  
Ν9502.1 

εκ82 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

   ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

114 Πξίδα ηειεόξαζεο δηέιεπζεο xσλεπηή  
ΑΣΗΔ  

Ν9730.5 
εκ83 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

115 Καιώδην νκναμσληθό 75Χ  
ΑΣΗΔ  

Ν9730.7 
εκ84 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

116 Πξίδα ηειεόξαζεο ηεξκαηηθή xσλεπηή  
ΑΣΗΔ  

Ν9730.6 
εκ85 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

117 Δληζρπηήο ζήκαηνο TV  
ΑΣΗΔ  

Ν9562.13 
εκ86 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

118 Κεξαία Σ.V. VΗF θαη UΗF  
ΑΣΗΔ  

Ν9730.9 
εκ87 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

   ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

119 Κεληξηθόο πίλαθαο αζθαιείαο 4 θαισδηαθώλ δσλώλ. 
ΑΣΗΔ  

Ν9602.10 
εκ88 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

120 Μαγλεηηθή επαθή  
ΑΣΗΔ  

Ν9602.4 
εκ89 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

121 Αληxλεπηήο θίλεζεο παζεηηθώλ ππεξύζξσλ  
ΑΣΗΔ  

Ν9602.2 
εκ90 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

122 εηξήλα ζπλαγεξκνύ  
ΑΣΗΔ  

Ν9602.5 
εκ91 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

123 
Καισδηώζεηο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπηήκαηνο. 

ΑΣΗΔ  
Ν8768.11.2 

εκ92 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

   ΚΛΔΗΣΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ CCTV 

124 ύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο (CCTV) 
ΑΣΗΔ  

Ν9601.15 
εκ93 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

   ΜΔΓΑΦΩΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 

125 Μεγαθσληθό θέληξν θηηξίνπ 
ΑΣΗΔ  

Ν9562.19 
εκ94 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 
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126 
Ηρείν νξνθήο / επίηνηρν/ ςεπδνξνθήο ηζρύνο 10W RMS / 15W 
MAX 

ΑΣΗΔ  
Ν9561.102.1 

εκ95 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

127 Ηρείν επίηνηρν Sound projector, ηζρύνο 20W RMS / 30W MAX 
ΑΣΗΔ  

Ν9561.102.2 
εκ96 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

   ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΗΘΟΤΑ ΗΟΓΔΗΟΤ 

128 Μηθξνθσληθό - ερεηηθό ζύζηεκα αίζνπζαο  
ΑΣΗΔ  

Ν9562.16 
εκ97 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

129 Αζύξκαην κεηαθξαζηηθό ζύζηεκα αίζνπζαο 
ΑΣΗΔ  

Ν9562.17 
εκ98 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

130 Πξνβνιηθό ζύζηεκα αίζνπζαο  
ΑΣΗΔ  

Ν9562.18 
εκ99 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

   ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

131 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 1/4' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.1 
εκ100 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

132 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 1/2' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.2 
εκ101 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

133 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 3/8' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.3 
εκ102 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

134 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 5/8' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.4 
εκ103 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

135 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 3/4' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.5 
εκ104 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

136 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 7/8' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.6 
εκ105 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

137 Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο κε κόλσζε armafleρ δηακέηξνπ 1 1/8' 
ΑΣΗΔ  

Ν8041.12.7 
εκ106 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

138 
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV Qς=39,2 KW, Qζ=44,1 
KW, ελδ. Σύπνπ LG ARUΜ140LTΔ5 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.130 

εκ107 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

139 
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV Qς=22,4 KW, Qζ=25,2 
KW, ελδ. Σύπνπ LG ARUΜ80LT5 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.131 

εκ108 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

140 
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο MULTI SPLIT Qς=8,8 KW, 
Qζ=10,1 KW, ελδ. Σύπνπ LG MU5M30 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.132 

εκ109 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

141 
Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο SPLIT Qς=14,1 KW, Qζ=16,7 
KW, ελδ. Σύπνπ LG UU49W 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.133 

εκ110 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

142 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (κνλάδα ηνίρνπ) Qς=3,6 
KW, Qζ=4,0 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU12GSJC4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.134 

εκ111 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

143 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ 
γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο) Qς=2,8 
KW, Qζ=3,2 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU09GM1A4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.135 

εκ112 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

144 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ 
γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο) Qς=5,6 
KW, Qζ=6,3 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU18GM1A4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.136 

εκ113 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

145 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ 
γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο) Qς=7,1 
KW, Qζ=8,0 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU24GM1A4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.137 

εκ114 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

146 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ 
γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο) Qς=14,1 
KW, Qζ=16,7 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU48GM3A4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.138 

εκ115 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 
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147 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV (δαπέδνπ, εκθαλνύο 
ηνπνζέηεζεο) Qς=3,6 KW, Qζ=4,0 KW, ελδ. Σύπνπ LG 
ARNU12GCEA4 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.139 

εκ116 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

148 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο SPLIT Inverter (νξνθήο θξπθνύ 
ηύπνπ, γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο) Qς=14,0 KW, Qζ=16,7 
KW, ελδ. Σύπνπ LG UΜ48 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.140 

εκ117 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

149 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο MULTI SPLIT (νξνθήο θξπθνύ 
ηύπνπ, γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο,ρακειήο ζηαηηθήο) Qς=3,5 
KW, Qζ=3,8 KW, ελδ. Σύπνπ LG CL12R 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.141 

εκ118 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

150 
Eζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο MULTI SPLIT (νξνθήο θξπθνύ 
ηύπνπ, γηα ζύλδεζε κε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο) Qς=5,3 
KW, Qζ=5,8 KW, ελδ. Σύπνπ LG CL18R 

ΑΣΗΔ  
Ν8557.1.142 

εκ119 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

151 
Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνxήο λσπνύ αέξα έσο 
250 m3/h, ελδ. Σύπνπ LG LZ-H025GBA4 

ΑΣΗΔ  
Ν8563.15 

εκ120 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

152 
Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνxήο λσπνύ αέξα έσο 
500 m3/h, ελδ. Σύπνπ LG LZ-H050GBA5 

ΑΣΗΔ  
Ν8563.14 

εκ121 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

153 
Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνxήο λσπνύ αέξα σο 
1000 m3/h, ελδ. Σύπνπ LG LZ-H100GBA5 

ΑΣΗΔ  
Ν8563.2 

εκ122 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

154 
Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ VRF, 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο LG PREMTB001 

ΑΣΗΔ  
Ν8576.3 

εκ123 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

155 
Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ VAM, 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο LG PREMTB001 

ΑΣΗΔ  
Ν8576.4 

εκ124 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

156 
Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ MULTI, 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο LG PREMTB001 

ΑΣΗΔ  
Ν8576.3.1 

εκ125 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

157 
Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή 
θπθιηθήο δηαηνκήο νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ  

ΑΣΗΔ  
Ν8537.1 

εκ126 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

158 
Θεξκηθή κόλσζε αεξαγσγώλ κε πιάθεο αθξώδνπο 
πνιπαηζπιελίνπ ηύπνπ FRELEN πάρνπο 10mm 

ΑΣΗΔ  
Ν8544.1 

εκ127 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

159 

Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, 
δηπιώλ ηνηρσκάησλ, κε κόλσζε κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ 
παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδύλακνπ ζεξκηθά πιηθνύ, Ολνκ. δηακ. 
125 mm θαη εμση. δηακ. 187 mm 

ΑΣΗΔ  
8537.4.6 

εκ128 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

160 

Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, 
δηπιώλ ηνηρσκάησλ, κε κόλσζε κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ 
παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδύλακνπ ζεξκηθά πιηθνύ, Ολνκ. δηακ. 
150 mm θαη εμση. δηακ. 207 mm 

ΑΣΗΔ  
8537.4.8 

εκ129 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

161 

Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, 
δηπιώλ ηνηρσκάησλ, κε κόλσζε κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ 
παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδύλακνπ ζεξκηθά πιηθνύ, Ολνκ. δηακ. 
200 mm θαη εμση. δηακ. 257 mm 

ΑΣΗΔ  
8537.4.11 

εκ130 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

162 
Αλεκηζηήξαο εμαεξηζκνύ ελδηάκεζνο (In Line) θπθιηθήο 
δηαηνκήο, 100m3/h, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CIVAR TT 100 

ΑΣΗΔ  
Ν8561.15 

εκ131 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

163 
Αλεκηζηήξαο εμαεξηζκνύ ελδηάκεζνο (In Line) θπθιηθήο 
δηαηνκήο, 150m3/h ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CIVAR TT 125s 

ΑΣΗΔ  
Ν8561.16 

εκ132 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

164 
Κηβώηην κε θπγνθεληξηθό αλεκηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο 
παξνρήο 300 m3/h θαη καλνκεηξηθνύ 50Pa. 

ΑΣΗΔ  
Ν8560.4 

εκ133 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

165 
Κηβώηην κε θπγνθεληξηθό αλεκηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο 
παξνρήο 700 m3/h θαη καλνκεηξηθνύ 50Pa. 

ΑΣΗΔ  
Ν8560.5 

εκ134 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 
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166 
Κηβώηην κε θπγνθεληξηθό αλεκηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο 
παξνρήο 800 m3/h θαη καλνκεηξηθνύ 50Pa. 

ΑΣΗΔ  
Ν8560.6 

εκ135 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

167 
ηόκηα πξνζαγσγήο / απαγσγήο αέξα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ 
θαη' απνθνπή. 

ΑΣΗΔ  
Ν9412.10 

εκ136 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

   ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ 

171 Αθίδα απν ειεθηξνιπηηθό xαιθό  
ΑΣΗΔ  

Ν9999.16 
εκ137 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

172 
Αγσγόο ζπιινγήο ραιύβδηλνο, ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο, 
θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 10mm 

ΑΣΗΔ  
Ν9983.11.112 

εκ138 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

173 
ηήξηγκα ζπιιεθηήξηνπ αγσγνύ αιεμηθέξαπλνπ, δηκεξέο 
ηήξηγκα ζπιιεθηήξηνπ αγσγνύ αιεμηθέξαπλνπ ζε δώκα ή ηνίxν 
θαηα DΙΝ 48805 

ΑΣΗΔ  
Ν9983.43.1 

εκ139 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

174 Σξίγσλν γείσζεο Με ειεθηξόδηα κήθνπο 3.0 κ 
ΑΣΗΔ  

Ν8845.4 
εκ140 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

   ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 

175 
Αλειθπζηήξαο ειεθηξνκεραληθόο, 8 αηόκσλ, 4 ζηάζεσλ ελδ. 
ηύπνπ OTIS 

ΑΣΗΔ  
Ν9031.11 

εκ141 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

   ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

173 πζηήκαηα Ππξόζβεζεο. 
ΑΣΗΔ  

Ν9565.100 
εκ142 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

 
ύστημα Πσρανίτνεσσης 

174 
Κεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9531.100.1 

εκ143 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

175 
Πίλαθαο απηόκαηεο θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο Siemens  

ΑΣΗΔ  
Ν9531.100.2 

εκ144 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

176 πζζσξεπηήο 12V, 17Ah 
ΑΣΗΔ  

Ν9531.100.3 
εκ145 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

177 Event Printer-kit Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens  
ΑΣΗΔ  

Ν9531.100.4 
εκ146 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

178 
RS232 module (isolated) γηα ηνλ event printer Δλδεηθηηθνύ 
ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9531.100.5 

εκ147 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

179 
Αληρλεπηήο θαπλνπ, νπηηθνύ ηύπνπ, δηεπζπλζηνδνηνύκελνο 
Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9542.100.1 

εκ148 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

180 
Αληρλεπηήο πνιιαπιώλ αηζζεηεξίσλ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9542.100.2 

εκ149 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

181 
Βάζε ππξαληρλεπηή θνηλή Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9542.100.3 

εκ150 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

182 
Κνκβίν ρεηξνθίλεηεο ζήκαλζεο ππξθαγηάο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ 
ηεο εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9533.100.1 

εκ151 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

183 
Back box γηα ην θνκβίν ρεηξνθίλεηεο ζήκαλζεο ππξθαγηάο 
Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9533.100.2 

εκ152 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

184 
Φαξνζεηξήλα βξόγρνπ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9533.100.3 

εκ153 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

185 
Βάζε θαξνζεηξήλαο βξόγρνπ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9533.100.4 

εκ154 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 
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186 
1 Input / 1 Output module Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν9533.100.5 

εκ155 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

187 FDCH221 Housing Δλδεηθηηθνύ ύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens 
ΑΣΗΔ  

Ν9533.100.6 
εκ156 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

188 Καισδίσζε κε ρξήζε ππξάληνρσλ θαισδίσλ JE-H(ST)h. 
ΑΣΗΔ  

Ν8767.100.1 
εκ157 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

189 
Φσηεηλή έλδεημε "STOP ΑΔΡΙΟ" Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο COOPER 

ΑΣΗΔ  
Ν8987.100.1 

εκ158 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

190 
Φαξνζεηξήλα δύν ήρσλ IP 65 Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
COOPER 

ΑΣΗΔ  
Ν8987.100.2 

εκ159 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

191 Μπνπηόλ θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens 
ΑΣΗΔ  

Ν8987.100.3 
εκ160 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

192 
Κνκβίν ζπγθξάηεζεο εληνιήο θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ 
ηεο εηαηξείαο Siemens 

ΑΣΗΔ  
Ν8987.100.4 

εκ161 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

193 
Σερληθή ππνζηήξημε θαη πξνγξακκαηηζκόο ζπζηήκαηνο 
ζεκεηαθήο αλίρλεπζεο Σηκή θαη' απνθνπή. 

ΑΣΗΔ  
Ν8987.100.5 

εκ162 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

194 Φσηηζηηθό αζθαιείαο θαηάιιειν γηα ιακπηήξα θζνξίνπ 8W 
ΑΣΗΔ  

Ν8987.4 
εκ163 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

195 
Φσηηζηηθό αζθαιείαο κε πξνβνιείο 2X21W, δηάξθεηαο 
απηνλνκίαο 60min. 

ΑΣΗΔ  
Ν8987.5 

εκ164 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 

Πξνδηαγξαθέο 

196 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο,ζεκεηαθήο αλαγλώξηζεο 
ΑΣΗΔ  

Ν9542.2 
εκ165 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

 
ύστημα Πσρόσβεσης με SINORIX 1230 

197 ύζηεκα SINORIX 1230 πιήξεο 
ΑΣΗΔ  

Ν8987.100.6 
εκ166 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

198 
Αθξνθύζην SINORIX 1230, 360

ν 
Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 

εηαηξείαο Siemens 
ΑΣΗΔ  

Ν8209.100.1 
εκ167 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

199 
Αθξνθύζην SINORIX 1230, 180

ν
 Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 

εηαηξείαο Siemens 
ΑΣΗΔ  

Ν8209.100.2 
εκ168 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

200 
Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε 
εμαξηήκαηα 3000Lbs Γηακέηξνπ 1 ins 

ΑΣΗΔ  
Ν8034.100.3 

εκ169 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

201 
Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε 
εμαξηήκαηα 3000Lbs Γηακέηξνπ 1 1/2 ins 

ΑΣΗΔ  
Ν8034.100.5 

εκ170 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

202 
Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε 
εμαξηήκαηα 3000Lbs Γηακέηξνπ 2 1/2 ins 

ΑΣΗΔ  
Ν8034.100.7 

εκ171 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

203 
Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε 
εμαξηήκαηα 3000Lbs Γηακέηξνπ3 ins 

ΑΣΗΔ  
Ν8034.100.8 

εκ172 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

204 
Δπηινγηθή βαιβίδα κε θηάιε πηιόην 3lt δηαηνκήο 3" θαηάιιειε 
γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπα θαηαζβέζεσλ κε πςειή πίεζε. 

ΑΣΗΔ  
Ν8101.100.7 

εκ173 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

 
Πσρόσβεση με νερό 

205 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 ins 
Πάρνπο 3,25 mm 

ΑΣΗΔ  8036.3 εκ174 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

206 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/4 ins 
Πάρνπο 3,25 mm 

ΑΣΗΔ  8036.4 εκ175 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

207 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/2 ins 
Πάρνπο 3,25 mm 

ΑΣΗΔ  8036.5 εκ176 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

208 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins 
Πάρνπο 3,65 mm 

ΑΣΗΔ  8036.6 εκ177 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 
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209 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 1/2 ins 
Πάρνπο 3,65 mm 

ΑΣΗΔ  8036.7 εκ178 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

210 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins 
Πάρνπο 4,05 mm 

ΑΣΗΔ  8036.8 εκ179 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

211 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 4 ins 
Πάρνπο 4,50 mm 

ΑΣΗΔ  8036.9 εκ180 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

212 Κεθαιή θαηαηνληζκνύ (springler) ΑΣΗΔ  Ν8209 εκ181 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

213 
Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή Με έλα ππξνζβεζηηθό 
θξνπλό 

ΑΣΗΔ  8204.1 εκ182 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

214 
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ρπηνζηδεξά πλδενκέλε κε ζπείξσκα 
Γηακέηξνπ 100 mm 

ΑΣΗΔ  
8126.2.5 

εκ183 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

215 Γείθηεο νξεηράιθηλνο κε θάιπκκα ξνήο λεξνύ (flow switch) 
ΑΣΗΔ  

Ν8631.1.7 
εκ184 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

216 Γίδπκν ζηόκην ππξόζβεζεο ΑΣΗΔ  Ν8208 εκ185 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

217 Μεησηήο πηέζεσο ξεπζηνύ θιαληδσηόο Ολνκ. δηακέηξνπ 65mm  ΑΣΗΔ  8638.7 εκ186 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

218 Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm ΑΣΗΔ  8641 εκ187 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

 
Φορητά Μέσα 

219 Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg 
ΑΣΗΔ  

8201.1.2 
εκ188 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

220 
Ππξνζβεζηήξαο νξνθήο μεξάο θόλεσο 12 kg πεξηιακβάλσλ: 
γόκσζε ABCE, βάζε αλάξηεζεο. Γνκώζεσο 12 kg 

ΑΣΗΔ  
Ν8201.111.3 

εκ189 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

221 
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 
kg 

ΑΣΗΔ  8202.2 εκ190 
πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

 
ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ 

222 Απνμήισζε ππαξρνπζώλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
ΑΣΗΔ  

Ν9565.101.1 
εκ191 

πκπιεξσκαηηθέο Η/Μ 
Πξνδηαγξαθέο 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ: ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ         

223 
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 
10x10 cm, θνιιεηά 

ΝΔΣ-ΟΙΚ      
73.26.04 

5.1 ΔΣΔΠ 03-07-02-00  

224 
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ          
73.33.01 

5.2 ΔΣΔΠ 03-07-02-00  

225 
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε 
ηξεηο ζηξώζεηο, πάρνπο 2,5 cm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ        
73.36.02 

5.3 

226 
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο εμαηξεηηθά 
ζθιεξνύ καξκάξνπ, πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία 6 έσο 10 
ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ         
74.30.14-Υ 

5.4 ΔΣΔΠ 03-07-03-00  

227 Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν 
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

74.23 
5.5 

228 Λεηόηξηςε - επηπεδνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν  
ΝΔΣ-ΟΙΚ              
74.23-Υ 

5.6 

229 
Γηακόξθσζε δηπιήο εγθνπήο θαη αληηνιηζζεηηθό ειαζηηθό 
παξέκβιεκα καξκάξηλσλ βαζκίδσλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ          
73.76-Υ 

5.7 

230 
Δπελδύζεηο βαζκίδσλ νηνπδήπνηε κήθνπο κε κάξκαξν όκνην κε 
ην πθηζηάκελν, πάρνπο 3 / 2 cm (βαηήξσλ/κεηώπσλ) 

ΝΔΣ-ΟΙΚ            
75.41.01-Υ 

5.8 ΔΣΔΠ 03-07-03-00  
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231 
Καηώθιηα, πνδηέο θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ 
από καιαθό κάξκαξν πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm, 
όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ            
75.01.03-Υ 

5.9 ΔΣΔΠ 03-07-03-00  

232 
Οξζνκαξκαξώζεηο από πιάθεο ζθιεξνύ καξκάξνπ κήθνπο 
έσο 2,00 m , πάρνπο 2 cm, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο, 
ηνπνζεηεκέλεο ελ μεξώ 

ΝΔΣ-ΟΙΚ            
75.61.03-Υ 

5.10 ΔΣΔΠ 03-07-04-00  

233 
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνύ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε επνμεηδηθό 
ξεηηλνθνλίακα  

ΝΔΣ-ΟΙΚ        
73.93-Υ 

5.11 

234 
Δπίζηξσζε δαπέδσλ κε ηάπεηα από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, 
εηεξνγελνύο ζύζηαζεο, πάρνπο 2,00 mm, ζε ξνιά πιάηνπο 
2,00 m 

ΝΔΣ-ΟΙΚ          
73.96-Υ 

5.12 ΔΣΔΠ 03-07-06-02  

235 
Δπηζθεπή - πκπιήξσζε πθηζηάκελσλ επηθαλεηώλ 
νξζνκαξκάξσζεο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ           
74.23-Υ2 

5.13 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Σ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ         

236 
Πόξηα κε θύιια πιήξε πξεζζαξηζηά κνλόθπιιε, αλνηγόκελε, 
κε κεηαιιηθή θάζζα, κε επέλδπζε θαηλνπιαζηηθώλ θύιισλ, 
ρσξίο παισηό ηκήκα  

ΝΔΣ-ΟΙΚ        
54.50.01-Υ 

6.1 

237 
Πόξηα κε θύιια πιήξε πξεζζαξηζηά κνλόθπιιε, ζπξόκελε κε 
κεηαιιηθή θάζζα, κε επέλδπζε θαηλνπιαζηηθώλ θύιισλ, ρσξίο 
παισηό ηκήκα  

ΝΔΣ-ΟΙΚ    
54.50.02-Υ 

6.2 

238 
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή 
πιεπξάο έσο 160 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
61.05 

6.3 

239 
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή 
πιεπξάο >160 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
61.06 

6.4 

240 Ταινζηάζηα ζηδεξά βάξνπο άλσ ησλ 10 kg/m2 
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

62.02 
6.5 ΔΣΔΠ 03-08-02-00  

241 
Ταιόπνξηα αλνηγόκελε κε ζηαζεξά ηκήκαηα από ππξάληνρεο 
δηαηνκέο αινπκηλίνπ ππξαληίζηαζεο 120'  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
62.01.06-Υ 

6.6 

242 
ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ 
πλζέηνπ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο θαη θακπύιεο ξάβδνπο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
64.01.02 

6.7 

243 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνηρνπεηάζκαηνο 
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

61.31 
6.8 

244 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ςεπδνξνθήο  
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

61.30 
6.9 

245 
Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
αινπκίλην12 - 24 kg/m2  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
65.01.02 

6.10 ΔΣΔΠ 03-08-03-00  

246 
Δπηζηεγάζεηο κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 0,5 mm, κε 
ηξαπεδνεηδείο πηπρώζεηο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
72.31.04-Υ 

6.11 ΔΣΔΠ 03-05-02-01  

247 
Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
72.65 

6.12 ΔΣΔΠ 03-05-02-01  

248 
Δπέλδπζε θαηαθόξπθεο ή νξηδόληηαο επηθάλεηαο κε 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 3,00 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ       
78.91-Υ 

6.13 

249 Φεπδνξνθή ηζόπεδε από γπςνζαλίδεο 
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

78.34 
6.14 ΔΣΔΠ 03-07-10-01  
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250 
Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή Φεπδνξνθή 
από πιάθεο γπςνζαλίδαο πάρνπο 12 έσο 13 mm, δηάηξεηεο ή 
κε γξακκηθέο απιαθώζεηο, δηαζηάζεσλ 600x1200 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ             
78.30.04 

6.15 ΔΣΔΠ 03-07-10-01  

251 Bιήηξα από ξάβδνπο Φ16mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα  
ΝΔΣ-ΟΓΟ            
Β92.4-Υ 

6.16 

252 Bιήηξα από ξάβδνπο Φ18mm  
ΝΔΣ-ΟΓΟ       
Β92.5-Υ 

6.17 

253 Bιήηξα από ξάβδνπο Φ20mm  
ΝΔΣ-ΟΓΟ       
Β92.6-Υ 

6.18 

254 
ύλνιν θαηαζθεπήο εμνπιηζκνύ πσιεηεξίνπ-εθδνηήξηνπ 
εμνπιηζκνύ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ           
56.23-Υ 

6.19 

255 
Πάγθνο  από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 22ρηι. κε 
θαπιακά  "Γξπόο" θαη απνιήμεηο από μπιεία  "Γξπόο"  

ΝΔΣ-ΟΙΚ         
56.21-Υ 

6.20 

256 
Ράθηα ηνίρνπ ηξηπιά, ξπζκηδόκελα, δηαζηάζεσλ 200x30x90εθ, 
θαηαζθεπαζκέλν εμνινθιήξνπ από αλνμείδσην ράιπβα AISI 
304-18/10. 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
78.90.01-Υ 

6.21 

257 
ύλνιν αλνμείδσησλ εξκαξίσλ θαη ζπξηαξίσλ 
παξαζθεπαζηεξίνπ.  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
78.90.02-Υ 

6.22 

258 
Οινθιεξσκέλν ζύλνιν κεηαθξαζηηθνύ ζαιάκνπ 2 αηόκσλ, 
δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλν. 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
54.80.02-Υ 

6.23 

259 
Δπελδύζεηο δαπέδσλ κε ζπλζεηηθή μπιεία - θόληξα πιαθέ 
ζαιάζζεο πάρνπο 22 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
52.81.01-Υ 

6.24 

260 Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα 
ΝΔΣ-ΟΙΚ 

64.17 
6.25 

  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Ε: ΛΟΗΠΑ - ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ           

261 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο SECURIT πάρνπο 10 mm  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

76.25 
7.1 ΔΣΔΠ 03-08-07-02  

262 
Πιαγηνθάιπςε - επηζηέγαζε αλεκνθξάθηε θαη αλειθπζηήξα κε 
θξύζηαιιν Triplex αζθαιείαο, πάρνπο 10mm, κε αλνμεηδσηεο 
ζεκεηαθέο ζηεξίμεηο  

ΝΔΣ-ΟΙΚ             
76.25-Υ 

7.2 

263 Γηαθνζκεηηθή ακκνβνιή θξπζηάιισλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

76.21 
7.3 

264 
Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί 
παινπίλαθεο, ζπλνιηθνύ πάρνπο 26 mm, (θξύζηαιιν 6 mm, 
θελό 12 mm, θξύζηαιιν laminated 4 mm + 4 mm)  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
76.27.03-Υ 

7.4 ΔΣΔΠ 03-08-07-02  

265 
Ταινπίλαθεο ππξάληνρνη  θαηεγνξίαο G120 (αληίζηαζε ζηελ 
θσηηά 120  min) 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
76.23.03-Υ 

7.5 ΔΣΔΠ 03-08-07-03  

266 Ακκνβνιή ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

77.34 
7.6 ΔΣΔΠ 08-07-02-01  

267 Θεξκό γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

77.33 
7.7 ΔΣΔΠ 03-10-03-00  

268 

Yπόζηξσκα ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ αινπκηλίνπ ή 
γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε βάζε επνμεηδηθέο, 
πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. 
(EtchPrimer)  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.31 

7.8 ΔΣΔΠ 03-10-03-00  

269 
Αληηζθσξηαθέο βαθέο Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ επνμεηδηθνύ, 
πνιπνπξεζαληθνύ ή αθξπιηθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο δύν 
ζπζηαηηθώλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.20.04 

7.9 ΔΣΔΠ 03-10-03-00  
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270 
Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.80.02 

7.10 ΔΣΔΠ 03-10-02-00  

271 
Υξσκαηηζκνί επί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή 
ζθπξνδέκαηνο .κε ζπαηνπιάξηζκα κε ρξήζε αθξπιηθώλ 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.81.01 

7.11 ΔΣΔΠ 03-10-01-00  

272 
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο 
δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο 
λεξνύ Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.84.02 

7.12 ΔΣΔΠ 03-10-02-00  

273 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε ειαηόρξσκα 
αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, 
βάζεσο λεξνύ ή δηαιπηνύ 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
77.71.01 

7.13 ΔΣΔΠ 03-10-05-00  

274 
Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο 
αζθαιηηθό γαιάθησκα 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
79.02 

7.14 

275 
Δπηζηξώζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο Μεκβξάλε νπιηζκέλε 
κε πνιπεζηεξηθό πιεγκα θαη κε επηθάιπςε νξπθηώλ ςεθίδσλ  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
79.11.01 

7.15 ΔΣΔΠ 03-06-01-01  

276 
Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ζηξαληδαξηζηή 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
79.17 

7.16 ΔΣΔΠ 03-06-01-02  

277 
Θεξκηθή απνκόλσζε νξνθώλ θαη δαπέδσλ κε θύιια 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 50 mm  

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
79.45 

7.17 ΔΣΔΠ 03-06-02-01  

278 Θεξκν-ερνκόλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm  
ΝΔΣ-ΟΙΚ  

79.55 
7.18 ΔΣΔΠ 03-06-02-02 

279 
Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (laminated) ζπλνιηθνύ πάρνπο 8 mm 
(4mm + κεκβξάλε + 4mm) 

ΝΔΣ-ΟΙΚ  
76.22.01-Υ 

7.19 ΔΣΔΠ 03-08-07-02  
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