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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ και 

κανονικι λειτουργία ολόκλθρου του εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων που περιλαμβάνονται ςτθν 

Θλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ του ζργου "Βελτίωςθ και Εκςυγχρονιςμόσ Αρδευτικοφ υςτιματοσ 

Αγροκτιματοσ Ελουσ Κανδιλασ Π.Ε. Αρκαδίασ" του Τοπικοφ Οργανιςμοφ Εγγείων Βελτιϊςεων (Τ.Ο.Ε.Β.) 

Αγροκτιματοσ Ελουσ Κανδιλασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΧΤΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για τθν καταςκευι, εγκατάςταςθ, δοκιμζσ των μθχανθμάτων, τουσ ελζγχουσ ποιότθτασ και αντοχισ των 

υλικϊν, ιςχφουν οι Επίςθμοι Ελλθνικοί Κανονιςμοί (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Βιομθχανίασ, ΔΕΘ κλπ.), και όπου 

δεν υπάρχουν ι αυτοί είναι ελλιπείσ, κα εφαρμόηονται Κανονιςμοί, Ευρωπαϊκοί ΕΝ, Γερμανικοί DIN, VDE, 

VDI κλπ. ι τθσ χϊρασ προζλευςθσ των μθχανθμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

3.1 - Γενικά 

Κάκε προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ και ςαφι τεχνικι περιγραφι και προδιαγραφζσ, 

που κα κακορίηουν, ακριβϊσ, τα τεχνικά ςτοιχεία όλων των φερομζνων βαςικϊν μθχανθμάτων, των 

ςυςκευϊν και των οργάνων (εργοςτάςιο καταςκευισ, τεχνικά χαρακτθριςτικά κλπ.). 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των προςφερομζνων ειδϊν πρζπει να είναι ςαφι και πλιρθ ϊςτε 

να είναι δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ αςφαλοφσ κρίςθσ για τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτά τουσ. Ειδικότερα 

για το βαςικό εξοπλιςμό κα πρζπει να υποβλθκοφν τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : 

 

3.2 - Μεταςχθματιςτισ Ιςχφοσ Μζςθσ/Χαμθλισ 

Τεχνικά ςτοιχεία, προδιαγραφζσ και ζντυπα του Μεταςχθματιςτι 

 

3.3 - Εκκινθτζσ Ομαλισ Εκκίνθςθσ (Soft Starters) 

Τεχνικά ςτοιχεία, προδιαγραφζσ και ζντυπα των Εκκινθτϊν Ομαλισ Εκκίνθςθσ 

 

3.4 - Μετρθτζσ παροχισ 

Τεχνικά ςτοιχεία και ζντυπα των μετρθτϊν παροχισ, περιοχι και ακρίβεια μετριςεων. 

 

3.5 - Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

Δικλείδεσ, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ, αεροεξαγωγοί κλπ., ζντυπα με εικόνεσ, 

τεχνικά χαρακτθριςτικά, διαςτάςεισ, περιγραφζσ, ςχζδια. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχοσ, που κα επιλεγεί, πρζπει να υποβάλει ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, μζςα  ςε ζνα μινα από 

τθν ανακιρυξι του, τα εξισ : 

α) Οριςτικά τεχνικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ,  τον οποίο κα εγκαταςτιςει. Συγκεκριμζνα κα 

υποβλθκοφν όλα τα ςτοιχεία του άρκρου 3, για τα υλικά που κα τοποκετθκοφν ςτα αντλιοςτάςια. Επίςθσ 

κα γίνουν προτάςεισ για τυχόν τροποποίθςθ λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ όπωσ και ςυμπλιρωςθ τυχόν 

ελλείψεων αυτϊν, ϊςτε τα οικοδομικά ςτοιχεία να προςαρμοςτοφν, πλιρωσ ςτισ μθχανολογικζσ και 

θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ.  



 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΘΛΑΣ    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ                                                                                                                                                                           Σελίδα 6 από 32 

 

β) Χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο κα κακορίηεται, ςτα πλαίςια του ςυμβατικοφ χρόνου περαίωςθσ των 

ζργων, ο επί μζρουσ χρόνοσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ για κακζνα από τα βαςικά μζρθ του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Μζςα ςε ζνα μινα από τθν επιτυχι δοκιμι λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει:  

τισ οριςτικζσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, με βάςθ τθν οριςτικι διαμόρφωςθ των 

εγκαταςτάςεων  

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εγκαταςτιςει όλο τον εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν. 

Θ εγκατάςταςθ του κφριου εξοπλιςμοφ κα εκτελεςκεί με βάςθ τισ λεπτομζρειεσ και τισ ςαφείσ οδθγίεσ 

των εργοςταςίων καταςκευισ.  Αν εκτόσ από τισ οδθγίεσ αυτζσ, απαιτθκεί θ αποςτολι ειδικοφ τεχνικοφ 

από τα εργοςτάςια καταςκευισ, θ αμοιβι αυτοφ, όπωσ και όλεσ οι δαπάνεσ κίνθςθσ, διαμονισ κλπ, κα 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ δεν κα δικαιοφται απ' αυτό το λόγο καμία πρόςκετθ 

αποηθμίωςθ. 

Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα εκτελεςκοφν, από τθν αρχι μζχρι 

το τζλοσ, υπό τθ διεφκυνςθ διπλωματοφχου μθχανολόγου/θλεκτρολόγου μθχανικοφ, ο οποίοσ κα ζχει 

εμπειρία ςε καταςκευζσ παρόμοιων ζργων. 

Θ δαπάνθ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ επί τόπου των ζργων, μαηί με τα απαιτοφμενα 

βοθκθτικά υλικά, όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ι εργαςία που κα κακιςτά ζτοιμο προσ λειτουργία τον 

εξοπλιςμό, κεωρείται ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ τθσ προςφοράσ, ζςτω κι αν αυτό δεν 

αναφζρεται ρθτά ςτο Τιμολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΟΚΙΜΕ 

6.1 - Γενικά 

Οι δοκιμζσ και οι ζλεγχοι καταλλθλότθτασ του απαιτοφμενου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

διακρίνονται ςε τρία ςτάδια :  

(α) Δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι ι ςε άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο τθσ ζγκριςθσ του 

Εργοδότθ. Οι δοκιμζσ αυτζσ κα γίνονται πριν από τθν άφιξθ των μονάδων επί τόπου των ζργων. 

(β) Δοκιμζσ επί τόπου των ζργων ςε όλεσ τισ εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ, οι οποίεσ κα αποτελοφν και τισ 

δοκιμζσ προςωρινισ παραραλαβισ. 

(γ) Δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ, που κα εκτελοφνται ςε όλθ τθν εγκατάςταςθ, μετά τθν πάροδο του 

οριηόμενου χρόνου εγγφθςθσ, εφόςον θ μζχρι τότε λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κρίνεται ικανοποιθτικι. 

Αν, κατά τθν εκτζλεςθ κάποιασ δοκιμισ, διαπιςτωκεί ελαττωματικι λειτουργία ι ελαττωματικι 

καταςκευι ι φκορά μιασ μονάδασ ι ενόσ εξαρτιματοσ ι αν για οποιονδιποτε λόγο θ δοκιμι δεν κρίνεται 

ικανοποιθτικι από τον Εργοδότθ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί, αμζςωσ, ςτθν άρςθ τθσ 

αιτίασ θ οποία προκάλεςε τθν αποτυχία τθσ δοκιμισ. 

Μετά τθν άρςθ αυτι θ δοκιμι κα επαναλαμβάνεται. 

 

6.2 - Δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο 

Οι δοκιμζσ αυτζσ κα γίνουν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των αντίςτοιχων μονάδων. Σκοπόσ των δοκιμϊν 

και των ελζγχων είναι να διαπιςτωκεί ότι θ μονάδα είναι απόλυτα κατάλλθλθ για τθν ςκοποφμενθ χριςθ 

και ςφμφωνθ με τισ Τεχνικζσ και Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ και με τα υποβλθκζντα τεχνικά και 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά τθσ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει, κατά τθ διεξαγωγι οποιουδιποτε ελζγχου ι 
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δοκιμισ, να παράςχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διευκολφνςεισ και βοικειεσ, όπωσ και όλα τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία, εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, μεταφορικά μζςα, υλικά, κινθτιρια δφναμθ, προςωπικό, όργανα και 

ςυςκευζσ μζτρθςθσ και ελζγχου, τα οποία κα απαιτθκοφν για τθν ανεμπόδιςτθ και ορκι διεξαγωγι τουσ. 

Τα όργανα πρζπει να παρζχουν τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια μετριςεων και να βρίςκονται ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. Οι δαπάνεσ όλων των δοκιμϊν που γίνονται ςτο εργοςτάςιο βαρφνουν τον Ανάδοχο και 

περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του, ζςτω και αν αυτό δεν αναφζρεται ρθτά ςτο τιμολόγιο. 

Διευκρινίηεται, ότι κετικά αποτελζςματα των δοκιμϊν μονάδων ςτο εργοςτάςιο δεν προδικάηουν τθν 

παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ που περιλαμβάνει τισ μονάδεσ αυτζσ. 

Θ παραλαβι κα γίνει μόνο μετά από επιτυχείσ δοκιμζσ επί τόπου των ζργων, οι οποίεσ κα γίνουν όπωσ 

παρακάτω. 

 

6.3 - Δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ 

Οι δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ κα εκτελεςκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Εργοδότθ, ι από 

τον αντιπρόςωπο αυτοφ, παρουςία του Αναδόχου. Οι δοκιμζσ κα γίνουν για όλα τα μθχανιματα, 

ςυςκευζσ, υλικά και εγκαταςτάςεισ. Οι δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ περιλαμβάνουν μθχανολογικζσ, 

θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ δοκιμζσ. Οι βαςικζσ δοκιμζσ αναφζρονται παρακάτω. Ο Εργοδότθσ όμωσ 

μπορεί, εκτόσ από τισ δοκιμζσ αυτζσ, να ηθτιςει και τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε άλλθσ δοκιμισ, τθν οποία 

κρίνει απαραίτθτθ. Σκοπόσ των δοκιμϊν είναι να διαπιςτωκεί ότι θ όλθ εγκατάςταςθ εκπλθρϊνει τισ 

απαιτιςεισ των Τεχνικϊν και Συμβατικϊν Ρροδιαγραφϊν δαπάνεσ όλων των δοκιμϊν προςωρινισ 

παραλαβισ, εκτόσ από τισ δαπάνεσ θλεκτρικισ ενζργειασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

6.4 - Κφριεσ δοκιμζσ : 

α. Δοκιμζσ υδροςτατικισ πίεςθσ ςε ολόκλθρο το ςφςτθμα ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων για τον ζλεγχο 

τθσ ςτεγανότθτασ των ςυνδζςεων. Θ δοκιμι αυτι δεν εκτελείται κατά τθν προςωρινι παραλαβι, αλλά 

κατά το ςτάδιο καταςκευισ, με παρουςία του επιβλζποντοσ. Για τθ δοκιμι ςυντάςςεται ςχετικό 

πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. 

β. Δοκιμζσ διαδοχικϊν εκκινιςεων και ςτάςεων κάκε αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ με τθ μζγιςτθ 

ςυχνότθτα εκκίνθςθσ κακϊσ και δοκιμζσ ομαλισ επιτάχυνςθσ, χωρίσ κραδαςμοφσ και ταλαντϊςεισ του 

αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

γ. Δοκιμζσ κανονικισ 8ωρθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Στισ δοκιμζσ αυτζσ 

κα ελεγχκοφν θ τυχόν εμφάνιςθ αδικαιολόγθτων ταλαντϊςεων ι κορφβων, κάκε είδουσ διαρροζσ, οι 

ενδείξεισ των μανομζτρων, αμπερομζτρων, βολτομζτρων και γενικά κάκε ενδεικτικοφ οργάνου. Επίςθσ κα 

ελζγχονται όλοι οι παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

δ. Δοκιμζσ χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ λειτουργίασ.  

ε. Δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ δικλείδων. 

ςτ. Δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτόματθσ λειτουργίασ των αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων. 

η. 'Ζλεγχοσ για τθν εμφάνιςθ υπερπιζςεων και υποπιζςεων ςτο ςφςτθμα ςτθν περίπτωςθ υδραυλικοφ 

πλιγματοσ. 

θ. Δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ αρτιότθτασ του βοθκθτικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των αντλιοςταςίων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να επανορκϊςει με δαπάνθ 

του Εργοδότθ, κάκε βλάβθ ι ηθμιά, που προζρχεται από τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ, θ οποία όμωσ δεν 
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οφείλεται ςε κρυφό ελάττωμα ι κακοτεχνία. Στθν τελευταία περίπτωςθ, ολόκλθρθ τθν ευκφνθ για τθ 

δαπάνθ αποκατάςταςθσ τθν φζρει ο Ανάδοχοσ. 

 

6.5 - Δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ 

1. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ κακορίηεται ςε 12 μινεσ 

2. Οι δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ περιλαμβάνουν τουσ ίδιουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που γίνονται και 

για τισ δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ (βλ. παραπάνω παράγραφο 6.4). 

3. Τα απαραίτθτα για τισ οριςτικζσ δοκιμζσ όργανα, εξαρτιματα, μθχανικά μζςα,  υλικά και εφόδια 

πρζπει να προςκομιςκοφν πάλι από τον Ανάδοχο, ενϊ οι δαπάνεσ θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ και τα ζξοδα 

για τθν τυχόν εξάρμωςθ των ςυςκευϊν βαρφνουν τον Εργοδότθ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει 

τθν απαιτοφμενθ τεχνικι κακοδιγθςθ και το ειδικό προςωπικό που κα απαιτθκεί. 

Ιδιαίτερα, κατά τισ δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ κα ελεγχκοφν οι φκορζσ του μθχανολογικοφ και 

θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, θ κατάςταςθ των τριβζων , των αξόνων, επαφϊν αυτομάτων κλπ., ο δε 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει, αμζςωσ, τα φκαρμζνα τεμάχια. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με τον όρο "προμικεια" νοείται θ καταςκευι, κατεργαςία, δοκιμι, μεταφορά, παραλαβι και 

παράδοςθ ςτο ζργο των ςτοιχείων του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ελευκζρων από κάκε 

επιβάρυνςθ ι δζςμευςθ. Θ "προμικεια" κα γίνει με φροντίδα του Αναδόχου. 

Πλα τα είδθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μποροφν, μετά τθν ζγκριςθ τθσ Επίβλεψθσ, να 

πιςτοποιθκοφν ςυγχρόνωσ με τθν μεταφορά τουσ ςτο εργοτάξιο, εφόςον υποβλθκοφν, μαηί με τθν 

πιςτοποίθςθ, όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά και ςε ποςοςτό μζχρι 80% τθσ τιμισ, που αναφζρεται ςτο 

τιμολόγιο προςφοράσ για πλιρθ εγκατάςταςθ των ειδϊν. Μεταξφ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν 

περιλαμβάνεται απαραίτθτα, προκειμζνου, για τισ αντλίεσ και τουσ κινθτιρεσ, πρωτόκολλο εκτζλεςθσ 

δοκιμϊν παραλαβισ ςτο εργοςτάςιο, ςφμφωνα με το παραπάνω άρκρο 6.2. 

Αν θ Επίβλεψθ διαπιςτϊςει οποιαδιποτε φκορά ι βλάβθ ςτα προςκομιςκζντα ςτο εργοτάξιο είδθ, ι 

αςυμφωνία αυτϊν προσ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα προςφερκζντα χαρακτθριςτικά, δεν είναι 

δυνατό να γίνει πιςτοποίθςθ προμικειασ πριν από τθν ολοςχερι απαλοιφι τθσ παραπάνω φκοράσ ι 

αςυμφωνίασ. 

Ολα τα πιςτοποιοφμενα είδθ, μετά τθν πιςτοποίθςθ τουσ, αποτελοφν περιουςία του Εργοδότθ, ο δε 

Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι φφλαξθ και τθν άρτια εγκατάςταςι τουσ. 

Διευκρινίηεται και εδϊ, ότι θ πιςτοποίθςθ προςκομιηόμενων ειδϊν δεν προδικάηει τθν παραλαβι τουσ, 

θ οποία κα εκτελεςκεί μόνο ζπειτα από επιτυχι διεξαγωγι των δοκιμϊν προςωρινισ και οριςτικισ 

παραλαβισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν κα γίνει για πλιρωσ εκτελεςκείςεσ μονάδεσ εργαςιϊν, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 

Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνει με βάςθ τισ παραπάνω μονάδεσ εργαςίασ και με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 

τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. Θ πλθρωμι κα καλφπτει, πζρα από τισ δαπάνεσ, που ρθτϊσ κατονομάηονται 

ςτο Τιμολόγιο και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, και κάκε πρόςκετθ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν ζντεχνθ 

ςυμπλιρωςθ των περιγραφομζνων εργαςιϊν. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ 

9.1 Γενικά 

Το ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ για τα υφιςτάμενα δεκαπζντε (15) αντλιοςτάςια 

γεωτριςεων και το δίκτυο, ςτα πλαίςια των οποίων ο Ανάδοχοσ κα  προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει τον 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό, μαηί με όλα τα απαραίτθτα βοθκθτικά υλικά και εξαρτιματα. Ριο αναλυτικά : 

9.2 Τδραυλικι Εγκατάςταςθ 

- Αντικατάςταςθ των παροχομζτρων ςε όλα τα αντλιοςτάςια 

- Αντικατάςταςθ των αεροςυμπιεςτϊν ςε δϊδεκα (12) αντλιοςτάςια 

- Αντικατάςταςθ των διατάξεων ενεργοποίθςθσ των αεροςυμπιεςτϊν ςε όλα τα αεροφυλάκια 

- Αντικατάςταςθ υδραυλικϊν εξαρτθμάτων των αντλιοςταςίων και του δικτφου, βαλβίδεσ 

αντεπιςτροφισ, δικλείδεσ, αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ, τεμάχια εξάρμωςθσ 

- Εγκατάςταςθ αεροεξαγωγϊν τριπλισ ενζργειασ ςτθν ζξοδο τθσ ςωλινωςθσ από κάκε γεϊτρθςθ, ςε 

όλα τα αντλιοςτάςια 

- Αντικατάςταςθ των αεροεξαγωγϊν μονισ ενζργειασ ςε όλα τα αεροφυλάκια 

- Αντικατάςταςθ των κατακόρυφων χαλφβδινων ςτθλϊν των γεωτριςεων και φλαντηϊν ςφνδεςθσ 

ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων του δικτφου  

- Εγκατάςταςθ βαλβίδων μείωςθσ πίεςθσ ςε δφο (2) αντλιοςτάςια, για τθν τροφοδοςία των υδραυλικϊν 

υποδοχζων των WC τουσ από το δίκτυο 

- Αντικατάςταςθ των διατάξεων μζτρθςθσ πίεςθσ ςτα δίκτυα, εςωτερικά των αντλιοςταςίων και ςτα 

αεροφυλάκιά τουσ 

- Αντικατάςταςθ των διατάξεων μζτρθςθσ ςτάκμθσ ςτισ δφο δεξαμενζσ ρφκμιςθσ 

-  Εγκατάςταςθ διατάξεων εκκζνωςθσ υπόγειων αντλιοςταςίων και φρεατίων 

- Τροποποίθςθ τθσ όδευςθσ των κατακλιπτικϊν αγωγϊν, ςτο τμιμα μετά τθν ζξοδο τθσ γεϊτρθςθσ, ςε 

τρία (3) αντλιοςτάςια  

- Επιςκευι-Συντιρθςθ τθσ Ρομόνασ τθσ Γεϊτρθςθσ Ν2 

- Εγκατάςταςθ διατάξεων φυςικοφ αεριςμοφ ςτα αντλιοςτάςια των πομονϊν  Κ4 και Ν2 και ςε αυτό τθσ 

γεϊτρθςθσ Εϋ3 

 

9.3 Ηλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ 

- Εγκατάςταςθ Μεταςχθματιςτι Μζςθσ/Χαμθλισ 20/0.4kV ςτο αντλιοςτάςιο τθσ Γεϊτρθςθσ Εϋ1 

- Αντικατάςταςθ καλωδίων υποβρυχίων αντλιϊν, λόγω μικρότερθσ, από τθν απαιτοφμενθ, διατομισ των 

υφιςτάμενων  

- Εγκατάςταςθ/εφεδρεία εκκινθτϊν ομαλισ εκκίνθςθσ (soft starters) 

- Εγκατάςταςθ ανεμιςτιρων ςτισ κυψζλεσ Χαμθλισ Τάςθσ 

-Εγκατάςταςθ Οργάνων Μζτρθςθσ τθσ Θερμοκραςίασ-Θερμοςτατϊν των Θλεκτροκινθτιρων των 

αντλιϊν  

- Εγκατάςταςθ τριϊν (3) αμπερομζτρων ςτο αντλιοςτάςιο τθσ Γεϊτρθςθσ Γ'16.   

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Ολα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ, υλικά και εξαρτιματα, που κα προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ κα είναι 

καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ, διεκνοφσ τυποποίθςθσ, ςτιβαρισ καταςκευισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, 

μθ υποκείμενα ςε ταχεία φκορά και ικανά να λειτουργιςουν με τθν ελάχιςτθ κατά το δυνατόν ςυντιρθςθ. 

Πλεσ οι ομοειδείσ μονάδεσ κα είναι του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ, όλα δε τα ομοειδι εξαρτιματα 

ομοίων μονάδων κα είναι εναλλακτικά μεταξφ τουσ και με τα τυχόν απαιτοφμενα ανταλλακτικά τουσ. 
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Πλα τα μεταλλικά μζρθ των ειδϊν, που κα προμθκευτοφν, εκτόσ από αυτά που ενςωματϊνονται ςτο 

ςκυρόδεμα, τα με οποιοδιποτε τρόπο λιπαινόμενα, οι άξονεσ, οδοντωτοί τροχοί και γενικά εςωτερικά 

ςτοιχεία μθχανθμάτων, τα ορειχάλκινα ι εκείνα για τα οποία προβλζπεται ειδικι βαφι ςτο εργοςτάςιο 

καταςκευισ ι άλλωσ, όπωσ ορίηεται ρθτά ςτθν παροφςα, κα επιχριςκοφν με διπλι ςτρϊςθ μίνιου και μία 

ςτρϊςθ ελαιόχρωμα ςτθν απόχρωςθ που κα κακοριςκεί από τον Εργοδότθ.  

Στθν υποχρζωςθ τθσ βαφισ αυτισ υπάγονται και όλεσ οι ςωλθνϊςεισ.Θ δαπάνθ για τουσ χρωματιςμοφσ 

αυτοφσ δεν κα πλθρωκεί ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου, ζςτω και 

αν αυτό δεν αναφζρεται ρθτά ςτα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου. 

Πλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ, υλικά, όργανα και εξαρτιματα κα παραδοκοφν πλιρωσ εγκατεςτθμζνα 

και ςε κατάςταςθ πλιρουσ και κανονικισ λειτουργίασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ 

 

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π.08-08-05-00   ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων/ 

    φςτθμα Μζτρθςθσ Παροχισ 

Θα εφαρμόηεται, επιπλζον, θ παρακάτω προδιαγραφι. 

Θ μζτρθςθ τθσ παροχισ κα γίνεται με θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα, κατάλλθλθσ διαμζτρου και 

πίεςθσ λειτουργίασ, που  παρεμβάλλονται ςτουσ  κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ.  

Για τθν επίτευξθ ομαλϊν ςυνκθκϊν ροισ, για τθν ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ, ανάντι και κατάντι του 

παροχομζτρου απαιτείται οριηόντιο τμιμα, μικουσ, τουλάχιςτον, 5D και 2D, αντίςτοιχα, όπου D θ 

εςωτερικι διάμετροσ του αγωγοφ, χωρίσ παρεμβολι καμπυλϊν, ταυ και άλλων εξαρτθμάτων μεταβολισ 

τθσ διεφκυνςθσ τθσ ροισ. 

Το θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο κα είναι κατάλλθλο για αρδευτικά δίκτυα.  

Το όργανο τθσ ζνδειξθσ κάκε μετρθτι παροχισ κα τοποκετείται ςτον πίνακα ελζγχου του 

αντλιοςταςίου, εφόςον το παροχόμετρο είναι τοποκετθμζνο ςε υπόγειο αντλιοςτάςιο ι φρεάτιο και 

εναλλακτικά πάνω ςτθν ςυςκευι, όταν είναι εγκατεςτθμζνο ςε υπζργειο αντλιοςτάςιο, ςφμφωνα με τθν 

επικυμία τθσ Υπθρεςίασ. Θα είναι διαςτάςεων 96X96 mm, με κατάλλθλθ περιοχι ενδείξεων. 

Τα παροχόμετρα κα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 φλάντηεσ από χάλυβα St37-2/FE 410 W B κατά EN1092-1 (DIN2501)  

 επζνδυςθ από πολυουρεκάνθ    

 θλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L (1.4435) 

 κατάλλθλα για κερμοκραςία νεροφ μζχρι 50οC και πίεςθ μζχρι 40 bar 

 ζξοδοι : α) 4-20 mA ανάλογα τθσ ςτιγμιαίασ ροισ 

          β) παλμοί ανάλογοι τθσ ακροιςτικισ ροισ 

 βακμόσ προςταςίασ  Ι 67 για εςωτερικό υπζργειο αντλιοςταςίου 

  βακμόσ προςταςίασ  Ι 68 για υπόγειο αντλιοςτάςιο ι φρεάτιο 

 με ενςωματωμζνο ψθφιακό όργανο δφο γραμμϊν 16 χαρακτιρων/γραμμι το οποίο  δείχνει 

ταυτόχρονα τθν ςτιγμιαία και ακροιςτικι ροι ι διάφορα μθνφματα 

 με ζνα ακροιςτι 

 πλθκτρολόγιο με κομβία πιζςεωσ 

 ακρίβεια μζτρθςθσ 0.5% 

 με αυτοζλεγχο καλισ λειτουργίασ 
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 τάςθ τροφοδοςίασ 230 VAC/50Hz 

Ενδεικτικόσ Τφποσ  ENDRESS+HAUSER PROMAG 10W 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΕ 

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

Ε.ΣΕ.Π.08-08-04-00   Αεροφυλάκια Αντλιοςταςίων/Αεροςυμπιεςτισ 

Ενδεικτικοί Τφποι:   KAESER  EPC 150-G(5m3/h/PN16), 420-G (10m3/h/PN16) 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΛΕΙΔΕ 

 

Εφαρμοηόμενεσ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π.08-06-07-02  Δικλείδεσ Χυτοςιδθρζσ υρταρωτζσ 

Ε.ΣΕ.Π.08-06-07-03  Δικλείδεσ Χυτοςιδθρζσ τφπου Πεταλοφδασ 

Ε.ΣΕ.Π.08-08-05-00  ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων 

Πλεσ οι δικλείδεσ κα είναι για πίεςθ λειτουργίασ PΝ 16 atm 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΒΑΛΒΙΔΕ ΑΝΣΕΠΙΣΡΟΦΗ 

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

 

08-08-05-00  ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων 

 

Θα εφαρμόηεται, επιπλζον, θ παρακάτω προδιαγραφι. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι ελαςτικισ ζμφραξθσ, προοδευτικοφ κλειςίματοσ, για μείωςθ του υδραυλικοφ 

πλιγματοσ του δικτφου και ο χρόνοσ κλειςίματόσ τουσ κα είναι μικρότεροσ από τον κρίςιμο χρόνο 

επιςτροφισ του κφματοσ  

Κάκε βαλβίδα κα αποτελείται από δφο χυτοςιδθρά τμιματα (είςοδοσ - ζξοδοσ) κακϊσ και  τον κϊνο, 

πάνω ςτον οποίο, ςτεγανοποιεί θ ελαςτικι μεμβράνθ. 

Το ςϊμα των βαλβίδων κα είναι από ςφυριλατο χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ GGG-40, ςφμφωνα 

με το ΕΝ1563, κα είναι βαμμζνεσ με θλεκτροςτατικι εποξειδικι βαφι πάχουσ, τουλάχιςτον 250 μ, 

εςωτερικά – εξωτερικά, κατά DIN 30677, κα φζρουν δε  ωτίδεσ τυποποιθμζνεσ κατά EN 1092-2.  

Θ ελαςτικι μεμβράνθ κα είναι από EPDM και οι  κοχλίεσ – περικόχλια από γαλβανιςμζνο χάλυβα 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι για πίεςθ λειτουργίασ PΝ 16 atm, εκτόσ αυτισ του αντλιοςταςίου 

Γ'16, που κα είναι για PN25 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΗ - ΒΑΛΒΙΔΕ ΕΞAΕΡΙΜΟΤ 

 

Εφαρμοηόμενεσ  E.TE.Π. 

Ε.ΣΕ.Π. 08-06-07-05  Σεμάχια Εξάρμωςθσ υςκευϊν 

Ε.ΣΕ.Π. 08-06-07-07  Βαλβίδεσ Ειςαγωγισ-Εξαγωγισ Αζρα Διπλισ Ενζργειασ 

Ε.ΣΕ.Π. 08-08-05-00  ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων 

Πλα τα τεμάχια εξάρμωςθσ και όλεσ οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα κα είναι για πίεςθ 

λειτουργίασ PΝ 16 atm. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΕ ΒΑΛΒΙΔΕ  

Οι αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ κα είναι τφπου ελατθρίου, με ελατιριο από χάλυβα κατά DIN 17223, 

βαμμζνεσ με θλεκτροςτατικι εποξειδικι βαφι πάχουσ, τουλάχιςτον 250 μ, εςωτερικά–εξωτερικά, κατά 

DIN 30677 

Οι φλάντηεσ, οι βαλβίδεσ, οι αποςτάτεσ, οι οδθγοί των ελατθρίων, οι ντίηεσ ρφκμιςθσ, οι ροδζλεσ και το 

κάλυμμα κα είναι από χάλυβα, ενϊ το ακροφφςιο και το καπάκι του από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Οι φλάντηεσ ςφνδεςθσ κα είναι κατά EN 1092-1/EN 10025  

Ενδεικτικόσ Τφποσ  NEYRPIC EVDOS 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΗ ΣΗΛΗ 

Αυτι κα αποτελείται από χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι ι θλεκτροςυγκολλθτοφσ αφανοφσ ραφισ 

αυτογενοφσ ςυγκολλιςεωσ, με θλεκτρικι αντίςταςθ (electric resistance welded) βαςικοφ μικουσ 10 ποδϊν 

(ft) και κα ικανοποιοφνται τα Αμερικανικά Ρρότυπα για κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ Α.S.Τ.Μ. Α-53 και 

ποιότθτασ χάλυβα Grade "Β" . Θ ςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων κα γίνεται με κοχλιωτοφσ ςυνδζςμουσ βαρζοσ 

τφπου (μοφφεσ). 

Το πάχοσ των ςωλινων τθσ ςτιλθσ, κα είναι τουλάχιςτον 6,5 mm. 

Οι ςωλινεσ εξωτερικά κα φζρουν ειδικό αντιδιαβρωτικό βερνίκι. 

Τα ςπειρϊματα κα πρζπει να είναι περαςμζνα με ειδικι πάςτα μονταρίςματοσ, για τθ λίπανςθ των 

ςωλινων και των ςυνδζςμων τουσ (μοφφεσ), ϊςτε να μθ μπλοκάρουν λόγω οξείδωςθσ ι λόγω ψυχρισ 

κόλλθςθσ (γρανιαρίςματοσ), να μθ χαλαρϊνουν από τουσ κραδαςμοφσ, να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο θ τριβι 

των ςπειρωμάτων, να επιτρζπεται θ αποςφνδεςθ των τμθμάτων και να αποτρζπεται θ οξείδωςθ ζπειτα 

από μακροχρόνια τριβι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΩΛΗΝΩΕΙ/ΦΛΑΝΣΖΕ ΤΝΔΕΗ 

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 08-08-05-00  ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΒΑΛΒΙΔΕ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΠΙΕΗ  

Οι βαλβίδεσ μείωςθσ τθσ πίεςθσ κα είναι ορειχάλκινεσ, με μανόμετρο και ςπείρωμα, πίεςθσ PN16, με 

δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ 1-5 bar   

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΣΡΗΗ ΠΙΕΗ  

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 08-08-05-00   ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων/ 

     φςτθμα Μζτρθςθσ Πιζςεων 

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΣΡΗΗ ΣΑΘΜΗ  

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 08-08-05-00   ωλθνϊςεισ και υςκευζσ Αντλιοςταςίων/ 

     φςτθμα Μζτρθςθσ Πιζςεων 
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ΑΡΘΡΟ 22: ΑΓΩΓΟΙ U-PVC  

Εφαρμοηόμενεσ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 08-06-02-01   Δίκτυα υπό πίεςθ από ςωλινεσ u-PVC 

Ε.ΣΕ.Π. 08-06-08-01   Σαινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων δικτφων 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΙΔΗΡΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ  

Εφαρμοηόμενθ E.TE.Π. 

Ε.ΣΕ.Π. 03-08-02-00   ιδθρά Κουφϊματα 

 

ΑΡΘΡΟ 24:  METAΧΗΜΑΣΙΣΗ ΙΧΤΟ ΜΕΗ/ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΙΟΤ 400KVA 

 

Αντικείμενο 

Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ και τισ δοκιμζσ τριφαςικοφ 

Μεταςχθματιςτοφ Διανομισ με πλιρωςθ λαδιοφ, με δοχείο διαςτολισ, μζςο μόνωςθσ με φυςικό αζρα και 

λάδι (ΟΝΑΝ). 

 

Συνκικεσ Λειτουργίασ 

υνκικεσ Περιβάλλοντοσ 

Ο μεταςχθματιςτισ κα είναι κατάλλθλοσ για εγκατάςταςθ ςε εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο, ςτισ 

παρακάτω ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ: 

 

-Μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: +40
ο
C 

-Μζγιςτθ μζςθ θμεριςια (24 ϊρεσ) κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αζροσ:+35 οC 

-Μζγιςτθ μζςθ ετιςια κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αζροσ: +20
 ο

C 

-Ελάχιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αζροσ:-20 οC. 

-Υψόμετρο μζχρι και 1000 μζτρα πάνω από τθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. 

 

Χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ 

Χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ MT 

Tριφαςικό δίκτυο διανομισ, τριϊν (3) αγωγϊν με γειωμζνο ουδζτερο κόμβο μόνο ςτθν αναχϊρθςθ, με 

τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

-Ονομαςτικι τάςθ ςυςτιματοσUr: 20 kV 

-Μζγιςτθ τάςθ ςυςτιματοσ Um: 24 kV 

-Συχνότθτα : 50 Hz 

-Ιςχφσ βραχυκφκλωςθσ: 250 MVA  

-Αντοχι ςε κρουςτικό κφμα 1,2/50 μs: 125 kV 

 

Χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ XT 

Tριφαςικό δίκτυο διανομισ, τεςςάρων (4) αγωγϊν (3 φάςεισ & ουδζτεροσ),  

Ονομαςτικισ τάςθσ 230 V (400 V,τάςθ μεταξφ φάςεων), ςυχνότθτασ 50Hz. 

 

Πρότυπα 
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Συμμόρφωςθ με τα ακόλουκα πρότυπα: 

 

548/2014:  Νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ. Mεταςχθματιςτζσ   

 μικρισ, μεςαίασ και μεγάλθσ ιςχφοσ 

EN 50464: Three phase oil immersed distribution transformers, 50 Hz, from 50 kVA to   

 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV 

EN 60076: Power transformers 

(Για τα πρότυπα ιςχφει θ νεότερθ ζκδοςι τουσ.) 

 

Θα φζρει ςιμανςθ CE, ωσ ζνδειξθ ςυμβατότθτασ με τθν παραπάνω ιςχφουςα οδθγία (548/2014). Θ 

ςιμανςθ αυτι κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πινακίδα των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Επιπλζον ο 

καταςκευαςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει υπογεγραμμζνθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ EC (EC 

Declaration of Conformity). 

Ο μεταςχθματιςτισ κα καταςκευάηεται ςε ςυμμόρφωςθ με το Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που 

τθρεί το ISO 9001:2000 και το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ που τθρεί το ISO 14001:20004  

 

Περιγραφι 

Συλίγματα XT 

Καταςκευάηονται από φφλλα αλουμινίου ι  χαλκοφ. 

 

Συλίγματα MT 

Καταςκευάηονται από καλϊδιο αλουμινίου ι χαλκοφ. 

 

υνδζςεισ MT 

Για τισ  τυποποιθμζνεσ ςυνδζςεισ MΤ χρθςιμοποιοφνται πορςελάνινοι μονωτιρεσ διζλευςθσ. Επειδι ο 

Μεταςχθματιςτισ κα είναι υπαίκριοσ οι ςυνδζςεισ τθσ ΜΤ κα γίνουν με διαπεραςτιρεσ και κατάλλθλα 

γωνιακά ακροκιβϊτια υπαικρίου τφπου για τθν προςταςία από διαβρϊςεισ και το προςωπικό από τα 

ενεργά μζρθ.  

 

υνδζςεισ ΧΣ 

Για τισ  ςυνδζςεισ ΧΤ χρθςιμοποιοφνται πορςελάνινοι μονωτιρεσ ζωσ τα 200 kVA και μπάρεσ από 250 

kVA και πάνω. 

 

Ρφκμιςθ MT 

Θ ρφκμιςθ που πραγματοποιείται κατά τθν υψθλότερθ τάςθ προςαρμόηοντασ τον μεταςχθματιςτι ςτθν 

πραγματικι τάςθ τροφοδοςίασ, πραγματοποιείται με αυτόματο μεταγωγζα– ρυκμιςτι τάςθσ, με 

δυνατότθτα κλειδϊματοσ ςτο πάνω μζροσ του μεταςχθματιςτι. 

 

Περιγραφι εξαρτθμάτων 

Ο μεταςχθματιςτισ κα διακζτει: 

 

 4 τροχοφσ κφλιςθσ διπλισ κατεφκυνςθσ 

 2 λαβζσ ανφψωςθσ και αδειάςματοσ 

 2 ακροδζκτεσ γείωςθσ 
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 1 πλθρωτι λαδιοφ 

 1 βάνα αποχζτευςθσ του λαδιοφ 

 Ρινακίδα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

 1 πιςτοποιθτικό δοκιμϊν 

 1 ρυκμιςτι εν κενϊ τάςθσ 5 κζςεων με ρυκμίςεισ ± 2 x2,5% ςτα 20kV 

 Μονωτιρεσ διζλευςθσ χαμθλισ και μζςθσ τάςθσ  

 Δοχείο διαςτολισ με δείκτθ ςτάκμθσ λαδιοφ 

 Θερμόμετρο λαδιοφ 

 ελζ Buchholz 

 Αφυγραντιρα δοχείου διαςτολισ κφριασ δεξαμενισ 

 Βαλβίδεσ για πλιρωςθ, φιλτράριςμα και δειγματολθψία 

 

Κφρια καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά 

Δοχείο διαςτολισ 

Καταςκευάηεται από μεταλλικά ελάςματα και  χρθςιμεφει ςτθν απόςβεςθ τθσ διαςτολισ του λαδιοφ 

κατά τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Το δοχείο διαςτολισ τοποκετείται ςτθν επάνω πλευρά, του 

μεταςχθματιςτι, με τρόπο ϊςτε να εμποδίηεται θ ςυγκζντρωςθ νεροφ. 

 

Τλικό διθλεκτρικοφ 

Για τθν μόνωςθ των τυλιγμάτων χρθςιμοποιείται μονωτικό λάδι, κλάςθσ I& ΙΙ ςφμφωνα με το πρότυπο 

IEC 296. Θ ςυγκζντρωςθ ςε πολυχλωροδιφαινφλιο (PCB) πρζπει να είναι χαμθλότερθ από τθν ελάχιςτο 

βακμό ανίχνευςθσ των 2 ppm (partspermillion)  

Τα επιμζρουσ εξαρτιματα του μεταςχθματιςτι όπωσ (μονωτικό υλικό, βερνίκι, μπογιά κλπ.) πρζπει να 

είναι καινοφργια και ελεφκερα PCB.  

Το μζςο μόνωςθσ του μεταςχθματιςτι είναι ςε κενό ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ καλφτερθ δυνατι 

διατιρθςθ των θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν του. 

Το ενεργό μζροσ του μεταςχθματιςτι αρχικά ξθραίνεται ςε κλίβανο ϊςτε να απομακρυνκεί θ 

οποιαδιποτε πικανότθτα υγραςίασ. 

 

Φλάντηεσ 

Πλεσ οι φλάντηεσ (γενικά καταςκευαςμζνεσ από ελαςτομερι) κα είναι ςτεγανζσ, αδιαπζραςτεσ και δεν 

κα ρυπαίνουν με λάδι ςε υψθλζσ όςο και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 

Προςταςία ζναντι διάβρωςθσ 

Θ αντιδιαβρωτικι κατεργαςία του δοχείου και του καλφμματοσ του μεταςχθματιςτι περιλαμβάνει: 

 

 Εξωτερικό κακαριςμό  

 Φωςφάτωςθ 

 Επικάλυψθ με πολυεςτερικισ ρθτίνθσ μζςω θλεκτροςτατικοφ ςπρζι (ελάχιςτο πάχοσ 40 ζωσ 50 

microns) 

 Εξωτερικό χρϊμα γκρι-πράςινο RAL 7033 

 

Μεταλλικό κιβώτιο προςταςίασ Χ.Σ. 
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Ράνω από τουσ μονωτιρεσ τθσ Χ.Τ. κα υπάρχει κατάλλθλο μεταλλικό κιβϊτιο, βαμμζνο με τισ 

προδιαγραφζσ του ςϊματοσ του ΜΣ το οποίο κα προςτατεφει τισ ςυνδζςεισ του ΜΣ  από διαβρϊςεισ και το 

προςωπικό από τα ενεργά μζρθ. 

Στο κάτω μζροσ του κιβωτίου κα υπάρχει κατάλλθλθ φλάντηα με ςτυπιοκλίπτεσ για τθν είςοδο των 

καλωδίων Χ.Τ. 

 

Δοκιμζσ  

Δοκιμζσ ςειράσ 

 

Πλεσ αυτζσ οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται ςε όλουσ τουσ μεταςχθματιςτζσ που βγαίνουν από τθ 

γραμμι παραγωγισ, επιτρζποντασ τουσ ζτςι να ςυνοδεφεται ο κάκε μεταςχθματιςτισ από ζνα επίςθμο 

πιςτοποιθτικό δοκιμϊν. 

 

 Μζτρθςθ του ρεφματοσ μαγνιτιςθσ και των απωλειϊν ςε λειτουργία εν κενό 

 Μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ των τυλιγμάτων 

 Μζτρθςθ των απωλειϊν φορτίου 

 Μζτρθςθ τθσ τάςθσ βραχυκφκλωςθσ 

 Μζτρθςθ του λόγου μεταςχθματιςμοφ ςε όλεσ τισ λιψεισ 

 

(Πλεσ αυτζσ οι δοκιμζσ κακορίηονται από το πρότυπο IEC 60076-1) 

 

Δοκιμζσ τφπου ι ειδικζσ δοκιμζσ 

Πλεσ αυτζσ οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται προαιρετικά και προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα 

ςυμφωνίασ με τον προμθκευτι: 

 

 Δοκιμι ανόδου κερμοκραςίασ (IEC 60076-2) 

 Ειδικι διθλεκτρικι δοκιμι (IEC 60076-3) 

 Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα (IEC 60076-5) 

 Δοκιμι ςτάκμθσ κορφβου (IEC 60551) 

 

Ενδεικτικόσ Τφποσ:  ΑΒΒ 

 

AΡΘΡΟ 25: ΕΚΚΙΝΗΣΕ ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (SOFT STARTERS) 

 

1.  Ειςαγωγι 

Θ παροφςα προδιαγραφι περιγράφει τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, λειτουργικζσ και  καταςκευαςτικζσ 

απαιτιςεισ και απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ ομαλοφ εκκινθτι κατάλλθλου για τθν εκκίνθςθ κινθτιρα 

βραχυκυκλωμζνου δρομζα χαμθλισ τάςθσ. 

 

2. Συμμόρφωςθ με τα πρότυπα 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ, καταςκευαςμζνοσ και δοκιμαςμζνοσ ςφμφωνα 

με τα παρακάτω διεκνι και ευρωπαϊκά πρότυπα : 

 

IECEN 60947-1 
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EN 60947-4-2  

 

και παράλλθλα να ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία «Εξοπλιςμοφ Χαμθλισ Τάςθσ» 2006/95/EC και τθν 

οδθγία «Οδθγία Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ» (EMC) Νο. 2004/108 EC. 

 

3.  Λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο τα χαρακτθριςτικά, λειτουργίεσ και ρυκμίςεισ 

που περιγράφονται παρακάτω με ςτόχο τον ακριβι ζλεγχο τθσ εκκίνθςθσ και του ςταματιματοσ του 

κινθτιρα κακϊσ και τθν καλφτερθ δυνατι προςταςία αυτοφ αλλά και τθσ εγκατάςταςθσ 

 

3.1. Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Τάςθ τροφοδοςίασ κινθτιρα 208-600 VAC, 50/60 Hz ι 208-690 VAC, 50/60 Hz. 

 Τάςθ ελζγχου 100-250 V AC, 50/60 Hz. 

 Ενςωματωμζνα ρελζ by-pass για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και επιμικυνςθ  του χρόνου ηωισ του 

ομαλοφ εκκινθτι. 

 Δυνατότθτα ςυνδεςμολογίασ «εντόσ του τριγϊνου». 

 Ενςωματωμζνθ ςειριακι επικοινωνία Modbus RTU και δυνατότθτα επιπλζον επικοινωνίασ με άλλα 

πρωτόκολλα (Ethernet, Profibus κ.α.), με τθ χριςθ πρόςκετθσ κάρτασ. 

 Τρεισ κατ’ ελάχιςτον προγραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ ζξοδοι (μεταγωγικζσ τφπου ρελζ), 250 V AC/24 

VDC, 1,5A AC-15 (Ue=250 V) όπου κάκε μια μπορεί να ςθματοδοτιςει τθ Λειτουργία (Run), τθν 

Ολοκλιρωςθ τθσ ράμπασ εκκίνθςθσ (TOR), κακϊσ και ζνα Συμβάν (Event). Το Συμβάν μπορεί να 

προγραμματιςτεί ϊςτε να ςθματοδοτεί Ρροςταςία (Protection), Σφάλμα (Fault) ι Ρροειδοποίθςθ 

(Warning). 

 Μια κατ’ ελάχιςτον προγραμματιηόμενθ αναλογικι ζξοδο 0...10 V, 0...10 mA, 0...20 mA, 4...20 mA για 

τθν ζνδειξθ μεγεκϊν όπωσ εφμα κινθτιρα (A), Τάςθ τροφοδοςίασ (V), Ενεργόσ ιςχφσ (kW) ι (HP), Άεργοσ 

ιςχφσ (kVAr), Φαινόμενθ ιςχφσ (kVA), Ενεργόσ ενζργεια (kWh), Άεργοσ ενζργεια (kVArh), ςυνφ, 

Θερμοκραςία κινθτιρα (%), Θερμοκραςία Thyristor (%), Τάςθ κινθτιρα (%), Συχνότθτα τροφοδοςίασ (Hz), 

Θερμοκραςία PT100 (%), Αντίςταςθ PTC (Ohm) 

 

3.2. Επικοινωνία με τον χριςτθ 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει αποςπϊμενο, φωτιηόμενο, ςτεγανό χειριςτιριο (Ι 66) με 

οκόνθ LCD, γραφικά και εικονίδια απεικόνιςθσ των λειτουργιϊν και μενοφ ςτθν Ελλθνικι και τθν Αγγλικι 

γλϊςςα.Θ οκόνθ LCD κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 8 ςειρϊν με 20 χαρακτιρεσ ςε κάκε ςειρά. 

Στθ κζςθ του πλθκτρολογίου κα πρζπει να υπάρχουν κατ’ ελάχιςτο 10 πλικτρα, 4 για πλοιγθςθ ςτο 

μενοφ, 2 για τθν επιλογι λειτουργιϊν, 2 για τθν εκκίνθςθ και ςτάςθ του κινθτιρα, 1 για τθν επιλογι μεταξφ 

τοπικοφ ελζγχου από το χειριςτιριο (Local) ι ελζγχου  από απόςταςθ, μζςω τθσ κλεμοςειράσ ελζγχου ι 

του πρωτοκόλλου επικοινωνίασ (Remote) και 1 πλικτρο βοικειασ. 

Το χειριςτιριο κα πρζπει επίςθσ να διακζτει 4 τουλάχιςτον λυχνίεσ τφπου LED που να παρζχουν 

επιπλζον γριγορθ πλθροφόρθςθ για τα ακόλουκα: 

 

 Πράςινο LED ςιμανςθ Ready – Σιμανςθ παρουςίασ βοθκθτικισ και κφριασ τάςθσ τροφοδοςίασ 

 Πράςινο LED ςιμανςθ Run – Σιμανςθ λειτουργίασ  

 Κίτρινο LED ςιμανςθ Protection – Σιμανςθ ενεργισ λειτουργίασ προςταςίασ 
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 Κόκκινο LED ςιμανςθ Fault – Σιμανςθ ςφάλματοσ   

 

Ακόμα τo χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει εςωτερικι μνιμθ για τθν αποκικευςθ ςυμβάντων (με 

δυνατότθτα καταγραφισ των 100 τελευταίων ςυμβάντων ςε χρονολογικι ςειρά), αλλά και για τθν 

αντιγραφι των παραμζτρων λειτουργίασ από ζνα εκκινθτι ςε ζνα άλλο. 

Τζλοσ κα πρζπει να διακζτει κφρα MiniUSB για επικοινωνία με PC 

 

3.3. υνκικεσ περιβάλλοντοσ 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει επιβερνικωμζνεσ θλεκτρονικζσ κάρτεσ για αυξθμζνθ προςταςία 

ςε επιβαρυμζνα από ςκόνθ και υγραςία περιβάλλοντα. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -25 
ο
C ζωσ +60 

ο
C με μζγιςτθ  

επιτρεπτι μεταβολι των ονομαςτικϊν του μεγεκϊν κατά 0,8% ανά 
ο
C, για λειτουργία πάνω από τουσ 40 

ο
C. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε υψόμετρο μζχρι και τα 4.000m πάνω από τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ με μζγιςτθ επιτρεπτι μεταβολι των ονομαςτικϊν του μεγεκϊν κατά 0,67% ανά 

m, για λειτουργία πάνω από τα 1.000m. 

 

3.4. Δυνατότθτεσ εκκίνθςθσ, ςτάςθσ και λειτουργίασ 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο μικροεπεξεργαςτι, προγραμματιςμζνο για ομαλι 

εκκίνθςθ και ςτάςθ κινθτιρα βραχυκυκλωμζνου δρομζα.  

 Θ λειτουργία του κινθτιρα κα ελζγχεται από τα κυρίςτορ και ςτισ τρεισ φάςεισ, τόςο ςτθν εκκίνθςθ 

όςο και ςτθ ςτάςθ. Θα πρζπει να ζχει θλεκτρονικι κερμικι προςταςία διπλισ ρφκμιςθσ για τθν εκκίνθςθ 

και τθν λειτουργία.  

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ροπισ (torque control) ϊςτε να 

μειϊνεται το υδραυλικό πλιγμα κατά το ςταμάτθμα τθσ αντλίασ. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει προθγμζνθ προςταςία για τον κινθτιρα και τον ίδιο τον εκκινθτι 

με ενςωματωμζνθ θλεκτρονικι κερμικι προςταςία από υπερφόρτιςθ, υπερζνταςθ, υποφόρτιςθ, 

προςταςία από αςυμμετρία φάςεων, αντιςτροφι φάςεων και υπερφόρτιςθ των κυρίςτορ. Θ προςταςία 

υπερφόρτιςθσ κα επιτυγχάνεται μζςω προςομοίωςθσ τθσ κερμοκραςίασ του κινθτιρα από το μετροφμενο 

ρεφμα. Επιπρόςκετα κα πρζπει να υπάρχει επίβλεψθ των τυλιγμάτων του κινθτιρα μζςω κερμίςτορ PTC 

και δυνατότθτα επιτιρθςθσ του κλειδϊματοσ του ρότορα. 

 

- Ρριν και κατά τθν εκκίνθςθ ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσδυνατότθτεσ: 

 Ρζδθςθ κατά τθ ςτάςθ, ϊςτε ο κινθτιρασ να μθ μπορεί να περιςτρζφεται όςο είναι ςταματθμζνοσ  

 Ρροκζρμανςθ του κινθτιρα πριν τθν εκκίνθςθ, ϊςτε να απομακρφνεται θ υγραςία. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα για διαδοχικι εκκίνθςθ μζχρι και 3 διαφορετικϊν 

κινθτιρων. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα κακαριςμοφ αντλιϊν. 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα παροχισ πρόςκετθσ ροπισ κατά τθν εκκίνθςθ 

(kickstart) για τθν εκκίνθςθ φορτίων με μεγάλθ αδράνεια  

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα αργισ εκκίνθςθσ και προσ τισ δφο φορζσ 

περιςτροφισ ϊςτε να εκκινεί με ςωςτό και ομαλό τρόπο το φορτίο. 

 

- Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσ ράμπεσ εκκίνθςθσ: 

 άμπα ελζγχου τάςθσ 
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 άμπα ελζγχου ροπισ 

 άμπα πλιρουσ τάςθσ 

 

- Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ περιοριςμοφ του ρεφματοσ: 

 Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ 

 Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ δφο ςταδίων 

 Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ με ράμπα 

 

- Κατά τθ λειτουργία  ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα να λειτουργιςει και με ζλεγχο ςτισ δφο φάςεισ ςε 

περίπτωςθ που ζχουν πρόβλθμα τα κυρίςτορ τθσ μίασ φάςθσ. 

 

- Κατά τθ ςτάςθ  ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

 Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ επαναφοράσ 

 

- Ο εκκινθτισ κα πρζπει να διακζτει τισ ακόλουκεσ ράμπεσ ςτάςθσ: 

 άμπα ελζγχου τάςθσ 

 άμπα ελζγχου ροπισ 

 Δυναμικό φρενάριςμα 

 

3.5. Λειτουργίεσ προςταςίασ ομαλοφ εκκινθτι 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα περιλαμβάνει προςταςία υπερφόρτιςθσ θ οποία προςτατεφει τα κυρίςτορσ από 

υπερβολζσ του φορτίου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των 

θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων. 

 

3.6. Λειτουργίεσ προςταςίασ κινθτιρα και φορτίου 

Οι λειτουργίεσ προςταςίεσ κινθτιρα και φορτίου κα είναι εξ’ ολοκλιρου ενςωματωμζνεσ ςτον ομαλό 

εκκινθτι και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να αναςτζλλονται με τθν χριςθ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ 

ρελζ παράκαμψθσ (by-pass). 

Οι ακόλουκεσ λειτουργίεσ προςταςίασ κα είναι διακζςιμεσ κατ’ ελάχιςτον, κα επιλζγονται εντελϊσ 

ανεξάρτθτα ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ: 

 

 Ηλεκτρονικι κερμικι προςταςία κινθτιρα: Για τθν λειτουργία κα υπάρχει δυνατότθτα 

απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Πταν είναι 

ενεργι κα διακζτει επιλογι κλάςθσ τθσ καμπφλθσ υπερφόρτιςθσ (Class 10A, 10, 20, 30). Θ προςταςία κα 

βαςίηεται ςε καταχωρθτι κερμικισ μνιμθσ που κα τθν κρατάει ενεργι μζχρι ο κινθτιρασ που 

υπερφορτίςτθκε να επανζλκει ςε φυςιολογικζσ κερμοκραςίεσ. Θ κερμικι μνιμθ διατθρείται για 2 ϊρεσ 

χωρίσ τροφοδοςία.Επιπρόςκετα κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα επίβλεψθσ των τυλιγμάτων του 

κινθτιρα μζςω κερμίςτορ PTC ι αιςκθτιρα Pt100 

 Αναςτροφι φάςεων: Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα μπορεί να λειτουργεί χωρίσ πρόβλθμα ανεξάρτθτα από 

τθν ακολουκία των φάςεων ςτθν είςοδο. 

 Προςταςία από χαμθλι φόρτιςθ κινθτιρα: Για τθν λειτουργία κα υπάρχει δυνατότθτα 

απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Θ λειτουργία 

κα μπορεί να ενεργοποιθκεί είτε με επιτιρθςθ του ρεφματοσ του κινθτιρα (ρφκμιςθ 0,2-0,9 x Ιον του 
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κινθτιρα), ι με επιτιρθςθ του ςυνφ του κινθτιρα (ρφκμιςθ 0,0-1,0 x ςυνφ του κινθτιρα). Θ προςταςία 

είναι απαραίτθτθ για ζλεγχο απϊλειασ φορτίου (πχ κομμζνοσ ιμάντασ ςε ανεμιςτιρεσ με ιμαντοκίνθςθ, 

λειτουργία αντλίασ εν κενϊκλπ.) 

 Προςταςία από μθχανικό μπλοκάριςμα ρότορα: Για τθν λειτουργία κα υπάρχει δυνατότθτα 

απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Πταν είναι 

ενεργι κα διακζτει ρφκμιςθ μεταξφ 0,5-8,0 x Ιον του κινθτιρα. 

 

 Προςταςία από υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ εκκινιςεων ανά ϊρα: Για τθ λειτουργία αυτι κα 

υπάρχει δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ 

(Reset). Πταν είναι ενεργι κα διακζτειρφκμιςθ μεταξφ 1 ... 100 εκκινιςεων ανά ϊρα. 

 Προςταςία από ςφάλμα ωσ προσ γθ: Για τθν λειτουργία κα υπάρχει δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ 

και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Πταν είναι ενεργι παρακολουκεί 

τθν απόλυτθ τιμι του διανυςματικοφ ακροίςματοσ των ρευμάτων γραμμισ των 3 φάςεων και όταν αυτι 

πάρει μεγάλεσ τιμζσ θ προςταςία ενεργοποιείται. Θ προςταςία αυτι αφορά μόνο ςτον εξοπλιςμό και δε 

ςυνιςτά προςταςία προςωπικοφ. 

 Προςταςίεσ από υπζρταςθ και υπόταςθ: Για τισ λειτουργίεσ αυτζσ κα υπάρχει δυνατότθτα 

απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Πταν είναι 

ενεργζσ κα διακζτουν ρφκμιςθ μεταξφ 165 ... 850V. Πταν θ τάςθ του δικτφου ξεπερνά (υπζρταςθ) ι πζφτει 

κάτω από το όριο (υπόταςθ)  θ προςταςία  ενεργοποιείται. 

 Προςταςίεσ από αςυμμετρία τάςθσ και ρεφματοσ: Για τισ λειτουργίεσ αυτζσ κα υπάρχει δυνατότθτα 

απενεργοποίθςθσ και δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ επαναφοράσ (Reset). Πταν είναι 

ενεργζσ κα διακζτουν ρφκμιςθ μεταξφ 10 ... 80% για τθ μζγιςτθ  επιτρεπτι αςυμμετρία ρεφματοσ μεταξφ 

φάςεων και μεταξφ 1 ... 100% για τθ μζγιςτθ επιτρεπτι αςυμμετρία τάςθσ μεταξφ φάςεων.  

 

3.7. Ενςωματωμζνεσ προειδοποιιςεισ 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει  κατ’ ελάχιςτο να διακζτει τισ παρακάτω προειδοποιιςεισ:  

 

 υνολικι αρμονικι παραμόρφωςθTHD(U) 

Θ ρφκμιςθ κα πρζπει να είναι μεταξφ 1% - 10% THD(U). 

 Μζγιςτοσαρικμόσεκκινιςεων 

Θ ρφκμιςθ κα πρζπει να είναι μεταξφ 1-65535.  Πταν ξεπεραςτεί το όριο που ζχει τεκεί (π.χ. για λόγουσ 

ςυντιρθςθσ) θ προειδοποίθςθ κα πρζπει να παραμζνει ενεργι μζχρι να γίνει επαναφορά (Reset) 

 Χρόνοσ λειτουργίασ κινθτιρα 

Θ ρφκμιςθ κα πρζπει να είναι μεταξφ 1-100.000h.  Πταν ξεπεραςτεί το όριο που ζχει τεκεί (π.χ. για 

λόγουσ ςυντιρθςθσ) θ προειδοποίθςθ κα πρζπει να παραμζνει ενεργι μζχρι να γίνει επαναφορά (Reset) 

 Τπερφόρτιςθ thyristor 

Θ προειδοποίθςθ αυτι κα πρζπει να είναι εμφανίηεται όταν θ κερμοκραςία των thyristors ξεπεράςει το 

90% του ορίου διακοπισ 

 Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ενεργοποίθςθσ κερμικισ προςταςίασ  

Θ ρφκμιςθ κα πρζπει να είναι μεταξφ 1-1.000s. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι ο χρόνοσ για τον οποίο θ 

προειδοποίθςθ κα εμφανίηεται ςτθν οκόνθ, πριν από τθν ενεργοποίθςθ τθσ κερμικισ προςταςίασ  

 

3.8. Διάγνωςθ ςφαλμάτων 



 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΘΛΑΣ    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ                                                                                                                                                                           Σελίδα 21 από 32 

 

Ο ομαλόσ εκκινθτισ κα πρζπει  κατ’ ελάχιςτο παρζχει τισ παρακάτω διαγνϊςεισ ςφαλμάτων για τθν 

καλφτερθ δυνατι προςταςία του αλλά και για τθν προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ. Πταν ςυμβαίνει ςφάλμα 

αυτό κα πρζπει να εμφανίηεται άμεςα ςτθν οκόνθ με τθν αντίςτοιχθ κωδικοποίθςθ του. 

 

 Τπερκζρμανςθ εκκινθτι  Θ μζτρθςθ κα πρζπει να είναι άμεςθ με αιςκθτιριο κερμοκραςίασ ςτα 

κυρίςτορσ.  

 Απϊλεια φάςθσ ςτθν τάςθ τροφοδοςίασ.  

 

 φάλμα κυρίςτορ που επιτθρεί διζλευςθ ρεφματοσ όταν ο εκκινθτισ δεν λειτουργεί λόγω 

βραχυκυκλωμζνου κυρίςτορ ι ρελζ παράκαμψθσ (by-pass). 

 Προβλθματικό δίκτυο που επιτθρεί διαταραχζσ ςτθν τάςθ τροφοδοςίασ  

 Απϊλεια φάςθσ ςτθν ζξοδο που επιτθρεί διακοπι τθσ ςφνδεςθ του εκκινθτι με τον κινθτιρα 

 φάλμα ςειριακισ επικοινωνίασ που επιτθρεί τισ εντολζσ που δζχεται ο εκκινθτισ μζςω ςειριακοφ 

δικτφου όταν ζχει επιλεγεί ζλεγχοσ μζςω αυτοφ 

 φάλμα βοθκθτικισ τάςθσ  

 Τψθλό ρεφμα εξόδου όταν για οποιοδιποτε λόγο το ρεφμα ςτθν ζξοδο ξεπεράςει κατά 8 φορζσ το 

ονομαςτικό ρεφμα για χρόνο μεγαλφτερο των 200ms. 

 

Ενδεικτικόσ τφποσ:  ABB PSTX 

 

AΡΘΡΟ 26 : ΩΛΗΝΕ-ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΗ 

Εφαρμοηομενεσ  E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 04-20-01-01. Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων  

Ε.ΣΕ.Π. 04-20-01-02. Πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων  

 

AΡΘΡΟ 27 : ΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΩΔΙΑ 

Εφαρμοηομενθ E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 04-20-02-01. Αγωγοί Καλϊδια Διανομισ Ενζργειασ 

Σωλινεσ HDPE δομθμζνου τοιχώματοσ  

 

Σωλινεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) εξωτερικισ διαμζτρου Φ90, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ EΛΟΤ 61386 

 AΡΘΡΟ 28 : ΤΛΙΚΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Εφαρμοηομενεσ  E.TE.Π. 

 

Ε.ΣΕ.Π. 04-20-01-03. Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων  

Ε.ΣΕ.Π. 04-20-01-06. Πλαςτικά κανάλια καλωδίων  

 

AΡΘΡΟ 29 : ANEΜΙΣΗΡΕ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗ 

Ανεμιςτιρεσ αεριςμοφ-εξαεριςμοφ, παροχισ 200m3/h-μανομετρικοφ 70 a, βακμοφ προςταςίασ ΙP54, 

με προςτατευτικό κάλυμμα, για εγκατάςταςθ ςε Ρίνακεσ Χαμθλισ Τάςθσ για τθν ψφξθ τουσ  
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AΡΘΡΟ 30 : ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ ΘΕΡΜ/ΙΑ/ΘΕΡΜΟΣΑΣΕ Η/Κ  

Το όργανο κα ζχει οκόνθ ψθφιακισ ζνδειξθσ τθσ κερμοκραςίασ και κα ςυνδζεται με καλϊδιο ςε 

αιςκθτιρα, ςτθν περιζλιξθ του θλεκτροκινθτιρα τθσ αντλίασ.  

Το όργανο κα ζχει και λειτουργία κερμοςτάτθ, για εκκίνθςθ-ςτάςθ του κινθτιρα, ςφμφωνα με τα 

προδιαγραφόμενα, ρυκμιηόμενα όρια τθσ κερμοκραςίασ. 

Το όργανο κα εγκαταςτακεί ςτον Ρίνακα του αντίςτοιχου Αντλιοςταςίου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 31: YΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

31.1- Αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ και οι βάςεισ αυτϊν κα είναι για εντάςεισ ζωσ και 63Α απο πορςελάνθ, ςυντθκτικζσ, 

κοχλιωτισ βάςθσ και πϊματοσ, κατα DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι ταχείασ τιξεωσ εκτόσ εαν άλλωσ ρθτϊσ αναφζρεται. 

Οι αςφάλειεσ άνω των 80 Α όπου υπάρχουν κα είναι μαχαιρωτζσ με αφαιροφμενθ λαβι, με τριπολικι 

υποδοχι ι 3 μονοπολικζσ, βραδείασ τιξεωσ κατα VDΕ 0660 και DΙΝ 43620. 

 

31.2 - Μικροαυτόματοι 

Θα πρζπει να εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ των Κανονςιμϊν VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιαςμζνοι με κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία, ϊςτε αυτόματα να 

διακόπτουν μζςεσ υπερφορτίςεισ ςχετικά μεγάλθσ διάρκειασ και βραχυκυκλϊματα.  

Θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ αυτόματθσ απόηευξθσ κα είναι τφπου Β εκτοσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

 

Προδιαγραφζσ που 

καλυπτουν τθ 

χαρακτθριςτικι τουσ 

Ονομαςτικ

ό ρεφμα 

ΙΝ 

Ελάχιςτο 

ρεφμα 

δοκιμισ 

Μζγιςτο 

ρεφμα 

δοκιμισ 

Ρεφμα ςτο 

οποίο επενεργοφν 

τα μαγνθτικά 

Τφποσ B ι C μζχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Θ) 

VDΕ 0641 

CEE UΒL.19 

πάνω απο 

10Α 

1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ UΒL.19 G. 6 εωσ 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξθγιςεισ 

α. Ελάχιςτο ρεφμα δοκιμισ 

Στο ρεφμα αυτό και για χρονικό διάςτθμα 1 ϊρασ, ο μικροαυτόματοσ δεν ανοίγει. 

β. Μζγιςτο ρεφμα δοκιμισ 

Στο ρεφμα αυτό και ςε χρονικό διάςτθμα 1 ϊρασ, ο μικροαυτόματοσ οπωςδιποτε πρζπει ν' ανοίξει. 

Οι μικροαυτόματοι που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ διακοπισ μεγαλφτερθ ι ίςθ απο 

τθ ςτάκμθ βραχυκυκλϊματοσ ςτον πίνακα που χρθςιμοποιοφνται και κα είναι τφπου "Ρεριοριςμοφ 

ζνταςθσ" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μθδενικοφ ςθμείου" ZERO POINT SWITCH. 

Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι μικρότερθσ ιςχφοσ διακοπισ απο τθ ςτάκμθ 

βραχυκυκλϊματοσ του πίνακα ςτον οποίο ανικουν, τότε πριν απο αυτοφσ κα προταχκεί ςυντθκτικι 

αςφάλεια τθσ οποίασ θ μζγιςτθ ονομαςτικι τθσ τιμι δίνεται ενδεικτικά απο τον παρακάτω πίνακα (Θα 
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πρζπει όμωσ να εξεταςκεί ποιζσ ονομαςτικζσ τιμζσ φυςιγγίων ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ των 

μικροαυτόματων). 

γ. Ρίνακασ μζγιςτων ονομαςτικϊν τιμϊν ςυντθκτικϊν αςφαλειϊν που προτάςςονται των 

μικροαυτομάτων 

 

Στάκμθ 

βραχυκυκλϊματοσ 

Ιςχφσ διακοπισ του μικροαυτόματου, 

ςφμφωνα με VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

 1.500 ΔΕΝ ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ 

  3.000 35 A     

  5.000  50 A    

  7.000   63 A   

 10.000    80 A  

> 10.000     100 A 

 

δ. Επιλογικι λειτουργία μεταξφ μικροαυτόματων και αςφαλειϊν  

Στθν περίπτωςθ που κα προταχκοφν αςφάλειεσ πριν απο τουσ μικροαυτόματουσ κα πρζπει μεταξφ των 

δφο αυτϊν ςτοιχείων να υπάρχει επιλογικι λειτουργία με τισ παρακάτω απαιτιςεισ. 

(1) Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ π.χ. βραχυκφκλωμα κα πρζπει να αποςυνδεκεί το μικρότερο μζροσ του 

ςυςτιματοσ. 

(2) Εαν αποτφχει να ξεκακαρίςει το βραχυκφκλωμα ο μικροαυτόματοσ τότε αυτό το αναλαμβάνει το 

προθγοφμενο ςτοιχείο προςταςίασ, θ ςυντικτικι αςφάλεια, και μάλιςτα με τον ελαχιςτότατο κίνδυνο για 

πρόκλθςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα. 

 

31.3 - Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα 

 

Τφποσ: ςτρεφόμενου ςιδιρου για εναλλαςςόμενο ρεφμα 15-60 HZ με ορκογωνικι πλάκα διαςτάςεων 

72 x 72 mm.  

Κλάςθ: 1.5. 

Ζδραςθ: μζςω θμιαξόνων. 

Ιδιοκατανάλωςθ: αμπερόμετρα 0.1 ζωσ 1 VA,  βολτόμετρα 1 ζωσ 5 VA.  

Υπερφόρτιςθ: ςυνεχϊσ 20% του ονομαςτικοφ ρεφματοσ ι τάςθσ.  

Αμπερόμετρα: 50πλι επί 15, 4πλι επί 2-3 min, 2πλι επί 10 min.  

Βολτόμετρα: 2πλι επί 1 min. 

Ρεριοχι μζτρθςθσ: ανάλογα με τθ χριςθ.  

 

Τα βολτόμετρα κα ςυνοδεφονται από μεταγωγικό διακόπτθ επτά κζςεων.  

Τα αμπερόμετρα κα είναι κατάλλθλα για απευκείασ ςφνδεςθ ι μζςω μεταςχθματιςτι/5Α για περιοχι 

μετριςεων πάνω από 60Α. 

 

31.4 - Aυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου 
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α.  Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κα ζχουν κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία, από ζνα ςε κάκε πόλο, 

ρυκμιηόμενα για προςταςία ςε υπερζνταςθ και βραχυκφκλωμα: 

 με ρυκμιηόμενθ θλεκτρονικι προςταςία και ρυκμίςεισ 0,4-1,0 Ιn για ονομαςτικό ρεφμα μεγαλφτερο 

από 250Α 

 χωρίσ θλεκτρονικι προςταςία, με ςτακερά μαγνθτικά και ρυκμίςεισ 0,7-1,0 Ιn για ονομαςτικό ρεφμα 

ζωσ 250Α 

 

β.  Θα είναι ςφμφωνοι με τουσ Κανονιςμοφσ VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και κα ζχουν τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 ςτάκμθ βραχυκυκλϊςεωσ 25kA 

 τάςθ μόνωςθσ 1000 V ~ 

 ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : τουλάχιςτον 500V, 50ΘΗ. 

 κλάςθ μόνωςθσ C ςφμφωνα με VDΕ 0110 

 ονομαςτικι ζνταςθ τθν αναγραφόμενθ ςτα ςχζδια 

 ικανότθτα διακοπισ : τουλάχιςτον το ρεφμα τθσ ςτάκμθσ βραχυκυκλϊματοσ 25 kA και μάλιςτα 

ςφμφωνα με τον κφκλο τθσ δοκιμισ 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατα VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

 διάρκεια ηωισ : τουλάχιςτον 10.000 χειριςμοί ςε φόρτιςθ ΑC1 - μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ : 

40°βακμοί C 

 κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοπλιςκοφν με 2ΝΟ+2ΝC βοθκθτικζσ επαφζσ ι και άλλεσ πρόςκετεσ 

επαφζσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ. 

 κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοπλιςκοφν με πθνία εργαςίασ ι ζλλειψθσ τάςθσ. 

 ο διακόπτθσ κα ζχει τρείσ κζςεισ : «ΑΝΟΙΚΤΟΣ», «ΚΛΕΙΣΤΟΣ», «ΤRΙ» πλιρωσ διακεκριμζνεσ και 

ςθμειωμζνεσ ςτθ μπροςτινι του επιφάνεια. 

 κάκε λειτουργικι κζςθ του διακόπτθ κα φαίνεται κακαρά απο τθ κζςθ τθσ χειρολαβισ.  

 

Ενδεικτικόσ τφποσ: ABB Σmax ΧT  

31.5 - Ηλεκτρονόμοι ιςχφοσ (CΟΝΣΑCΣΟRS) (Αυτόματοι διακόπτεσ αζροσ) 

 

 Οι θλεκτρονόμοι ιςχφοσ κα ζχουν πθνίο ςε ονομαςτικι τάςθ 230V, 50ΘΗ. 

 Εκείνοι που τροφοδοτοφν κινθτιρεσ βραχυκυκλωμζνου δρομζα κα πρζπει να εκλεγοφν ζτςι, ϊςτε το 

ονομαςτικό τουσ ρεφμα ςε φόρτιςθ ΑC3 και για διάρκεια ηωισ ζνα εκατομμφριο χειριςμοφσ είναι 

τουλάχιςτον ίςο προσ το ονομαςτικό ρεφμα που διαρρζει τον κλάδο οπου τοποκετοφνται. 

 Αντίςτοιχα ιςχφουν για εκείνουσ που τροφοδοτοφν περίπου ωμικό φορτία (CΟSφ=0,95) θ 

ονομαςτικι τουσ ζνταςθ όμωσ κα αναφερκεί ςε κατθγορία φόρτιςθσ ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 ςφμφωνα 

με VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι απλϊσ ενδεικτικά για τθν ςωςτι εκλογι των θλεκτρονόμων ιςχφοσ. 

Σε ποια κατθγορία λειτουργίασ (φόρτιςθσ) κα καταταγεί το φορτίο κα κακοριςτεί απο τισ πλθροφορίεσ του 

καταςκευαςτι του μθχανιματοσ και τθσ επίβλεψθσ, επότε τότε κα εκλεγεί το ςωςτό μζγεκοσ του 

θλεκτρονόμου ιςχφοσ για ζνα εκατομμφριο χειριςμοφσ. 

 Ολοι οι θλεκτρονόμοι ιςχφοσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιςτον βοθκθτικζσ 

επαφζσ. 

 Θ τάςθ ζλξθσ του θλεκτρονόμου ιςχφοσ κα είναι 0,75 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ του 

πθνίου, ενϊ θ τάςθ αποδιζγερςθσ 0,4 ζωσ 0,6 αντίςτοιχα. 

 Θ αρίκμθςθ των ακροδεκτϊν κα είναι ςφμφωνθ με τουσ Κανονιςμοφσ DΙΝ 46199. 



 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΘΛΑΣ    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ                                                                                                                                                                           Σελίδα 25 από 32 

 

 Οι θλεκτρονόμοι ιςχφοσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ VDΕ 0660/ΙΕC 

158. 

 Θ μθχανικι τουσ διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον δζκα εκατομμφρια χειριςμοί. 

 Μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ όπου κα τοποκετθκοφν : 40 C. 

 Στάκμθ κορφβου 30 dB. 

 

31.6 - Διακόπτθσ αςφαλείασ 

Κατά τθν διάρκεια κακαριςμοφ ι ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων που κινοφνται από κινθτιρεσ είναι 

απαραίτθτο προτοφ αρχίςει θ εργαςία να απομονωκεί ο κινθτιρασ από το κφκλωμα ελζγχου και απο τθν 

παροχι ρεφματοσ. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρϊντασ τισ αςφάλειεσ που τροφοδοτοφν τον κινθτιρα (εαν 

υπάρχουν) ι τθν αποςφνδεςθ του κινθτιρα απο το καλϊδιο τροφοδοςίασ του. 

Θ τοποκζτθςθ του διακόπτθ αςφαλείασ ζχει ςαν ςκοπό να προςφζρει μια  αςφαλι προςταςία όπωσ 

παρακάτω. 

 

 Οι διακόπτεσ αςφαλείασ κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ικανότθτα διακοπισ ΑC4 ςφμφωνα με VDΕ 0660 μζροσ Ι, ςτο κφκλωμα του κινθτιρα. 

 Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ απομόνωςθσ ςφμφωνα με VDΕ 0660 μζροσ 1. 

 Να διακόπτει όλουσ τουσ ενεργοφσ αγωγοφσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα. 

 Να μπορεί να κλειδωκεί μόνον ςτθ κζςθ "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" μζχρι και με τρία λουκζτα. 

 Θ χειρολαβι να δείχνει ευκρινϊσ και αλάνκαςτα τθ κζςθ του διακόπτθ. 

 Θ κζςθ των κφριων επαφϊν να είναι ορατι ευκρινϊσ. 

 Τα εςωτερικά του διακόπτθ όταν είναι κλειδωμζνοσ ςτθν κζςθ "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να μθν είναι επιςκζψιμο 

παρα μόνο με καταςτροφι του διακόπτθ. 

 Το κάλυμμα του κιβωτίου τοποκζτθςθσ του διακόπτθ να μθν μπορεί να αυξιςει όταν ο διακόπτθσ 

είναι ςτθ κζςθ "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

 Κλάςθ μόνωςθσ C ςφμφωνα με VDΕ 0110. 

 Βοθκθτικι επαφι ΝΟ για τθν αλλθλομανδάλωςθ του διακόπτθ αςφαλείασ με το αυτόματο ρελζ 

ιςχφοσ τθσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα. 

 

31.7 - Pαγοδιακόπτεσ (Xωνευτοί διακόπτεσ πινάκων)  

α.  Οι διακόπτεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ εντόσ πινάκων και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ γενικοί και μερικοί διακόπτεσ μζχρι ζνταςθσ 60Α. 

β.  Εχουν το ίδιο ςχιμα και διαςτάςεισ όπωσ οι μικροαυτόματοι, θ δε τοποκζτθςι τουσ επιτυγχάνεται δι 

ενόσ μανδάλου επι ραγϊν ςτιριξθσ ι με τθν βοικεια δφο κοχλιϊν επι πλακόσ. 

γ.  Ρροσ διάκριςθ των υπάρχει ςτθ μετωπικι πλευρά το ςφμβουλο του αποηεφκτου. 

δ.  Το κζλυφόσ τουσ είναι απο ςυνκετικι φλθ. 

 

31.8 - Διακόπτεσ διαρροισ 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με VDΕ 0660 και κα xρθςιμοποιοφνται για προςταςία απο ρεφμα 

διαρροισ ςφμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαςτικό ρεφμα διαρροισ κα είναι 30mΑ. Ονομαςτικό ρεφμα 

λειτουργίασ 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικόσ τφποσ ABB 
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31.9 - Μεταςχθματιςτζσ υποβιβαςμοφ τάςθσ  

Οι μεταςχθματιςτζσ υποβιβαςμοφ τάςθσ του ρεφματοσ φωτιςμοφ προσ λειτουργία ρευματοδοτϊν 42V, 

κα ζχουν χωριςμζνα τα τυλίγματα αυτϊν πρωτεφον και δευτερεφον με διαχωριςτικό φφλλο χαλκοφ, 

γειωμζνο. 

Οι πυρινεσ αυτϊν πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι απο άριςτθσ ποιότθτασ ελάςματα 

μεταςχθματιςτϊν, ϊςτε οι απϊλειεσ λειτουργίασ τουσ να μθν υπερβαίνουν το 8% τθσ ονομαςτικισ τουσ 

ιςχφοσ. 

Οι μεταςχθματιςτζσ κα είναι κλειςμζνοι ςε μεταλλικό κζλυφοσ, γειωμζνο, καλφπτοντασ και τουσ 

ακροδζκτεσ ςφνδεςισ τουσ και φζροντασ κατάλλθλα ανοίγματα για τον αεριςμό τουσ. Θα είναι κατάλλθλοι 

για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 

Κάκε μεταςχθματιςτισ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ζνα διακόπτθ τφπου εκκζντρων, διακόπτοντασ τθν 

τροφοδότθςθ του πρωτεφοντοσ, με μια ενδεικτικι λυχνία και δφο αςφάλειεσ ςτο δευτερεφον, όλα 

διατεταγμζνα μζςα ςτο κζλυφοσ του μεταςχθματιςτι, το οποίο κα ςτερεοφται απ' ευκείασ επι του τοίχου. 

Δυνατόν οι μεταςχθματιςτζσ να τοποκετθκοφν μζςα ςτουσ πίνακεσ εκ των οποίων τροφοδοτοφνται 

ςχθματίηοντασ διακεκριμζνο πεδίο. Θα είναι γενικά μονοφαςικοί, ονομαςτικισ ιςχφοσ που αναγράφεται 

ςτα ςχζδια. 

 

31.10 - Επιτθρθτισ τάςθσ 

Ο επιτθρθτισ τάςθσ κα είναι θλεκτρονικοφ τφπου και κα επιτθρεί ςυνεχϊσ τθ τάςθ του δικτφου των 

τριϊν φάςεων ζναντι του ουδζτερου. Θα ζχει ενςωματωμζνο ποντεςιόμετρο για ρφκμιςθ τθσ περιοχισ 

λειτουργίασ. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ:   3 x 380/220 V 

 Ρεριοχι ρφκμιςθσ:   160 - 240 V 

 Βοθκθτικζσ επαφζσ:   δφο μεταγωγικζσ/10Α 

 Ιςχφσ ηεφξθσ:    1100 VA 

 Ονομαςτικι τάςθ επαφϊν: 220 V 

 

31.11 - Ρελζ ελζγχου κερμίςτορ (Thermistor)  

To ρελζ ελζγχου αποτελεί τμιμα του ςυςτιματοσ κερμικισ προςταςίασ των θλεκτροκινθτιρων. 

Συνδυάηεται με αντίςτοιχουσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ 120C, οι οποίοι είναι τοποκετθμζνοι ςτα 

τυλίγματα του θλεκτροκινθτιρα. 

Το ςφςτθμα προςταςίασ πρζπει να παρζχει ςυνεχι επιτιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ των τυλιγμάτων του 

κινθτιρα για τισ παρακάτω ςυνκικεσ:  

-  Διακοπι τθσ μίασ φάςθσ 

-  Υψθλι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

-  Ραρατεταμζνο χρόνο εκκίνθςθσ 

-  Μεγάλθ ςυχνότθτα εκκινιςεων 

-  Υπζρταςθ ι υπόταςθ 

Το ςφςτθμα τθσ προςταςίασ κα λειτουργεί με ονομαςτικι τάςθ 220V, 50 HZ και μθχανικι διάρκεια ηωισ 

20-106 χειριςμοί και 1Α και 1Κ  βοθκθτικζσ επαφζσ. Το όλο ςφςτθμα κα καλφπτεται από τουσ κανονιςμοφ 

VDE 0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11. 

Ενδεικτικόσ τφποσ:  C 105.02 ABB 
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31.12 - Απαγωγοί Κρουςτικϊν Τπερτάςεων 

 

Στθν άφιξθ του Γενικοφ Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ κα τοποκετθκοφν απαγωγοί κρουςτικϊν υπερτάςεων 

Τ1+Τ2 και Τ1 . 

 

Αναλυτικότερα, θ ςυνδεςμολογία που κα ακολουκθκεί είναι θ 3+1. Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν : 

 Μεταξφ των 3 φάςεων και του ουδετζρου (L–N)  

Τρεισ απαγωγοί κρουςτικϊν υπερτάςεων, με κφριο κφκλωμα MOV (θμιαγωγόσ)  τφπου Τ1+Τ2, 

ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΕΜΚΟ 68 50 200, οι οποίοι κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν 

πρωτεφουςα προςταςία (Ιimp, ”class I” test ςε κυματομορφι 10/350μsec: 25kA ανά πόλο) και 

δευτερεφουςα προςταςία (Ιmax, ”class II” test ςε κυματομορφι 8/20μsec: 25kA ανά πόλο ) και  χαμθλισ 

ςτάκμθσ προςταςίασ Up<1,9Kv 

 

 Μεταξφ ουδετζρου και γείωςθσ (N-PE) 

Ζνασ απαγωγόσ κρουςτικϊν υπερτάςεων με κφριο κφκλωμα  GDT (ςπινκθριςτισ), τφπου Τ1, ενδεικτικοφ 

τφπου ΕΛΕΜΚΟ 68 51200, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει πρωτεφουςα προςταςία 

(Ιimp, ”class I” test ςε κυματομορφι 10/350μsec: 100kA ανά πόλο).  

Θ ςτιριξθ των απαγωγϊν κα πραγματοποιθκεί επί ράγασ DIN και θ γείωςι τουσ κα πρζπει να είναι 

κοινι με τθν γείωςθ προςταςίασ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ.  Αντοχι ςε TOV(3+1): 1453Ω, 50HZ 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ-ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

 

32.1 - Μεταγωγικοί διακόπτεσ (ΑΤΣΟΜΑΣΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΑ)  

Αυτοί κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 230V τριϊν κζςεων (Α.Ο.Μ) κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε πίνακα 

και ειδικά για βοθκθτικά κυκλϊματα. Οι διακόπτεσ κα περιλαμβάνουν το χειριςτιριο και τθ μετωπικι 

πλάκα ςτθν οποία κα είναι χαραγμζνα τα γράμματα των κζςεων. 

Θα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ κατάλλθλθσ για το εξυπθρετοφμενο φορτίο. 

 

32.2 - Βοθκθτικοί Ηλεκτρονόμοι (Auxiliary relays) 

Οι θλεκτρονόμοι κα ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά και κα πλθροφν τισ ακόλουκεσ 

απαιτιςεισ: 

α. Τάςθ λειτουργίασ 220 V AC 50 Θz (εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικι ςτα ςχζδια). 

β. Ονομαςτικι ζνταςθ διακοπισ κάκε επαφισ : ανάλογα με τθ φόρτιςθ  

            5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΘΗ 

 7,5 Α         DC 22 /  50 V, D.C. 

    5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 

 εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα ςχζδια. 

γ. Αρικμόσ επαφϊν : Σφμφωνα με τα ςχζδια ςυμπεριλαμβανομζνου και ποςοςτοφ εφεδρείασ 25% - 

30%. 

δ. Ρεριοχι κερμοκραςιϊν λειτουργίασ : - 20C μζχρι 50C. 

ε. Μθχανικι διάρκεια ηωισ :  15 Χ 10^6 χειριςμοί τουλάχιςτον 

ςτ. Τάςθ διζγερςθσ : 80% μζχρι 110% τθσ ονομαςτικισ. 

η. Τάςθ αποδιζγερςθσ : 40% μζχρι 60% τθσ ονομαςτικισ. 
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θ. Με διάταξθ περιοριςμοφ του ρεφματοσ. Για όλουσ τουσ θλεκτρονόμουσ που λειτουργοφν ςε ςυνεχζσ 

ρεφμα (π.χ. αντίςταςθ οικονομίασ και επαφι θρεμίασ με κακυςτζρθςθ ι ιςοδφναμθ διάταξθ). 

κ. Ιςχφοντεσ κανονιςμοί : VDΕ 0660 μζροσ 2ο, DΙΝ 46199 (ςιμανςθ επαφϊν). 

ι. Στάκμθ κορφβου : 30 dB. 

 

32.3. - Χρονικοί θλεκτρονόμοι 

α. Xρονικοί Θ/Ν θλεκτρονικοί ι θλεκτροπνευματικοί για λειτουργία ςε ΑC ι DC. Σε λειτουργία ΑC είναι 

δυνατόν να είναι θλεκτρομθχανικοί με ςφγχρονο κινθτιρα οι οποίοι όμωσ αν ζχουν ςυντελεςτι 

λειτουργίασ (DUΤΥ FΑCΤΟR) μικρότερο των 100% κα απομονϊνονται απο το κφκλωμα χειριςμοφ μετα τθν 

εκτζλεςθ του κφκλου λειτουργίασ τουσ. Οι θλεκτρονόμοι που λειτουργοφν ςε DC κα μποροφν να 

παραμζνουν διεγερμζνοι για οςοδιποτε χρονικό διάςτθμα. 

β. Οι χρονικοί θλεκτρονόμοι κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

  Να εκπλθροφν τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν VDΕ και ΙΕC. 

  Ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ: 

  Για λειτουργία ςε ΑC : 500 V 

  Για λειτουργία ςε DC : 250 V 

  Ονομαςτικι ζνταςθ ηεφξθσ και διακοπισ : τουλάχιςτον 20 Α. 

  Ονομαςτικι ζνταςθ : τουλάχιςτον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

  Διάρκεια ηωισ : Με ςφγχρονο κινθτιρα _ 100.000 χειριςμοφσ. Θλεκτρονικοί _ 10 Χ 10^6 

χειριςμοφσ. 

  Συντελεςτισ λειτουργείασ (DUΤΥ FΑCΤΟR) : με ςφγχρονο κινθτιρα : 20%. θλεκτρονικοί ι 

θλεκτροπνευματικοί : 100%. 

  Ακρίβεια επανάλθψθσ : Με ςφγχρονο κινθτιρα : _ ±0,5 SΕC. Θλεκτρονικοί ι 

θλεκτροπνευματικοί : _ ±1%. 

  Χρόνοσ αποκατάςταςθσ : Με ςφγχρονο κινθτιρα _ 100 ΜS.  

  Θλεκτρονικοί ι θλεκτροπνευματικοί : _ 60 ΜS. 

 

32.4 - Χρωματιςμοί μπουτόν - Ενδεικτικϊν λυχνιϊν 

Τα χρϊματα των πινακίδων των χειριςτθρίων ςτα μπουτόν κακϊσ και τα χρϊματα των ενδεικτικϊν 

λυχνιϊν κα πρζπει να ςυμφωνοφν προσ τισ  

απαιτιςεισ των κανονιςμϊν VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 δθλ. 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ : κίνδυνοσ 

ΚΙΤΙΝΟ : προειδοποίθςθ 

ΡΑΣΙΝΟ 'Θ ΑΣΡΟ : αςφαλισ λειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ : κζςθ λειτουργίασ 

ΑΣΡΟ :  ουδζτερο, γενικι πλθροφορία 

ΜΡΛΕ : ειδικι πλθροφορία 
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32.5 - Μπουτόν τθλεχειριςμοφ 

α.  Τα διάφορα μπουτόν χειριςμοφ κατα προτίμθςθ κα ζχουν διάμετρο 22 mm. 

β.  Στουσ πίνακεσ με πλαςτικά ι μεταλλικά κιβϊτια και όπου αλλοφ απαιτείται τα μπουτόν κα είναι 

διαιροφμενου τφπου δθλ. το μπλόκ των επαφϊν κα είναι ςτερεωμζνο ςτθν πλάκα ςυναρμολόγθςθσ του 

κιβωτίου, ενϊ το χειριςτιριο ςτο κάλυμμα του κιβωτίου ϊςτε κατα τθν αφαίρεςθ του καλφμματοσ να μθν 

χρειάηεται καμμία επζμβαςθ ςτα μπουτόν. 

γ.  Τα χειριςτιρια κα περιβάλλονται απο ειδικό προςτατευτικό κολλάρο ι κα είναι ιςοδφναμθσ 

καταςκευισ, ϊςτε να αποκλείεται ο χωρίσ πρόκεςθ τυχαίοσ χειριςμόσ τουσ (π.χ. απο τθν πρόςκρουςθ 

αντικειμζνου πάνω ςε αυτά). Εξαιροφνται τα μπουτόν ανάγκθσ τφπου μανιταριοφ που μανδαλϊνουν ςτθ 

κζςθ εντόσ (Emergency Push Button). 

 

Για τα χρϊματα των πινακίδων των χειριςτθρίων των μπουτόν προβλζπονται τα εξισ χρϊματα : 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟ 

 

SΤΟ ανάγκθσ 

Σταμάτθμα ενόσ ι περιςςότερων 

κινθτιρων ι μονάδων τθσ μθχανισ. 

Σταμάτθμα ενόσ κφκλου λειτουργίασ  

Σταμάτθμα τθσ μθχανισ ςε περίπτωςθ  

ανάγκθσ (πινακίδα περιγραφισ λειτουργίασ 

κίτρινθ). 

ΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνθμα SΤΑRΤ 

(Ρροετοιμαςία) 

Θζςθ ςε ετοιμότθτα του κυκλϊματοσ 

χειριςμοφ 

Ξεκίνθμα ενόσ ι περιςςότερων  

βοθκθτικϊν κινθτιρων. 

Ξεκίνθμα διαφόρων επιμζρουσ μονάδων 

μιασ μθχανισ. 

ΡΑΣΙΝΟ ι ΜΑΥΟ Ξεκίνθμα SΤΑRΤ 

(κφρια λειτ.) 

Ξεκίνθμα ενόσ κφκλου ι μζρουσ κφκλου  

λειτουργίασ ι παραγωγισ 

Διακοπτόμενθ λειτουργία κινθτιρα 

(Inching) 

ΚΙΤΙΝΟ  Εντολι για 

επαναφορά ςτο 

αρχικό ςθμείο του 

κφκλου λειτουργίασ 

ι εντολι απάλειψθσ 

μιασ κατάςταςθσ 

κινδφνου 

 

ΑΣΡΟ ι ΜΡΛΕ Αλλεσ λειτουργίεσ 

εκτόσ απο τισ 

παραπάνω 

 

 

δ.  Σε κφκλουσ λειτουργίασ με μπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟ", το μπουτόν "SΤΟ" να τοποκετείται ςτ' 

αριςτερά ι κάτω απο το μπουτόν "SΤΑRΤ". 
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ε.  Τα διάφορα μπουτόν κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

  Να εκπλθροφν τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν VDΕ ι ΙΕC. 

  Μθχανικι διάρκεια ηωισ : 10 εκατομμφρια χειριςμοί. 

  Ρεριοχι κερμοκραςιϊν λειτουργίασ : -20 C ζωσ +40 C. 

  Ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ : 500 VΑC - Κλάςθ μόνωςθσ C/VDΕ 0110. 

  Ονομαςτικό ρεφμα : 10Α/ΑC11/220V. 

  Διάρκεια ηωισ επαφϊν : 

  Για   50 VΑ τουλάχιςτον        10 x 10
6 

χειριςμοί 

  Για  100 VΑ τουλάχιςτον         8  x 10
6
 χειριςμοί 

  Για 250 VΑ τουλάχιςτον          3 x 10
6
 χειριςμοί 

  Για  750 VΑ τουλάχιςτον 1.2 x 106 χειριςμοί 

  Για 1500 VΑ τουλάχιςτον 0.3 Χ 106 χειριςμοί 

  Ονομαςτικό ρεφμα επαφϊν : τουλάχιςτον 1Α/DC11/60 VDC. 

  Βακμόσ προςταςίασ χειριςτθρίου : Ι 54 (ι Ι 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 

32.6 - Eνδεικτικζσ λυχνίεσ 

α.Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων κα ζχουν διάμετρο 22 mm  . 

β.Οι τοποκετθμζνεσ ςε πίνακεσ με πλαςτικά ι μεταλλικά κιβϊτια και όπου αλλοφ απαιτείται κα είναι 

διαιροφμενου τφπου με το μπλόκ των ακροδεκτϊν και τθσ υποδοχισ τθσ λυχνίασ ςυναρμολογθμζνα ςτθν 

πλάκα ςυναρμολόγθςθσ του κιβωτίου, ενϊ το υπόλοιπο τμιμα με τον διακοςμθτικό δακτφλιο, το 

αντιδαμβωτικό κολλάρο και τον φακό "γυαλάκι" κα είναι ςυναρμολογθμζνα ςτο κάλυμμα του κιβωτίου, 

ϊςτε κατα τθν αφαίρεςθ του καλφμματοσ να μθν χρειάηεται καμμιά επζμβαςθ ςτθν ενδεικτικι λυχνία. 

γ.Τα λαμπάκια και οι υποδοχζσ τουσ κα ςυμφωνοφν προσ τουσ κανονιςμοφσ ΙΕC 204 και κα είναι τφπου 

Bayonet.  

Τα λαμπάκια κα είναι νιματοσ ιςχφοσ 2 W. 

δ.Τα χρϊματα των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα εκλεγοφν ςφμφωνα με τθν λειτουργία που δείχνουν ωσ εξισ: 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
Κατάςταςθ όχι 

κανονικι 

Ενδειξθ ότι θ μθχανι ςταμάτθςε από 

ςφάλμα (υπερζνταςθ, υπερτάχυνςθ κ.λπ.) 

Εντολι ςταματιματοσ 

ΚΙΤΙΝΟ 
Ρροςοχι-

Ρροειδοποίθςθ 

Οριςμζνα μεγζκθ πλθςιάηουν τθ μζγιςτθ ι 

ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τουσ (ρεφμα, 

κερμοκραςία, ςτάκμθ, πίεςθ κ.λπ.) 

ΡΑΣΙΝΟ ι ΑΣΡΟ 
Μθχανι ζτοιμθ προσ 

λειτουργία 

Ετοιμότθτα μθχανισ 

Ολοσ ο απαραίτθτοσ βοθκθτικόσ 

εξοπλιςμόσ λειτουργεί 

Τα διάφορα μεγζκθ ζχουν τθν κανονικι 

τιμι τουσ 

Ο κφκλοσ λειτουργίασ τελείωςε και 

υπάρχει ετοιμότθτα για επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΡΟ 

Κφκλωμα χειριςμοφ 

υγιζσ 

Κανονικι λειτουργία 

Κφριοσ διακόπτθσ ςτθ κζςθ κλειςτόσ 

Επιμζρουσ ι βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ ςε 

λειτουργία 

Λειτουργία μθχανισ 

ΜΡΛΕ 
Ολεσ οι υπόλοιπεσ 

περιπτϊςεισ 
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ε. Επίςθσ οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

  Να εκπλθροφν τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν VDΕ και ΙΕC. 

  Ρεριοχι κερμοκραςιϊν λειτουργίασ : -20  ζωσ +40 C. 

  Ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ 250 V : Κλάςθ μόνωςθσ C/VDΕ 0110. 

  Ονομαςτικό ρεφμα : 2Α 

  Μζςθ διάρκεια ηωισ ςτθν ονομαςτικι τάςθ : Τουλάχιςτον 5.000 ϊρεσ. 

  Βακμόσ προςταςίασ μπροςτινισ επιφάνειασ : Ι65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

 

32.7 - Χρονοδιακόπτθσ 

Ο χρονοδιακόπτθσ κα είναι μονοφαςικόσ 230V, 50 Θz 10 A με ικανότθτα 24 ϊρεσ λειτουργίασ απο τθν 

διακοπι ρεφματοσ. Θα είναι δφο προγραμμάτων με ελάχιςτο χρόνο χρονικισ ρφκμιςθσ 1/4 ϊραs. Ο 

χρονοδιακόπτθσ κα είναι κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ πάνω ςε πίνακα κα ζχουν εφεδρικι πορεία 48 ωρϊν. 

 

32.8 - Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων ελζγχου  

Οι μεταςχθματιςτζσ υποβιβαςμοφ τάςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθ τάςθ αυτοματιςμοφ ςε όλουσ τουσ 

πίνακεσ όπου ζχουμε θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ ι και βοθκθτικοφσ όταν αυτοί δεν τροφοδοτοφνται από το 

κεντρικό ςφςτθμα τάςθσ αυτοματιςμοφ. 

Οι μεταςχθματιςτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι δφο ξεχωριςτϊν τυλιγμάτων κλειςτοφ τφπου, οι 

δε πυρινεσ τουσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από άριςτθσ ποιότθτασ ελάςματα μεταςχθματιςτϊν ϊςτε οι 

απϊλειεσ λειτουργίασ να μθν υπερβαίνουν το 8% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. 

Τα δε τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι τα παρακάτω : 

Κανονιςμοί VDE 0550 T3 

Τάςθ πρωτεφοντοσ 380 V 50 Hz 

Τάςθ δευτερεφοντοσ 220 V ι διαφορετικι όπωσ φαίνεται ςτα 

ςχζδια 

Ονομαςτικι ιςχφσ αυτι κακορίηεται από τθν απαιτοφμενθ 

ιςχφ των πθνίων ζλξθσ των θλεκτρονόμων 

αυξθμζνθ κατά 50% 

Θερμοκραςία λειτουργίασ 80C 

Στάκμθ κορφβου 30 db 

Τάςθ δοκιμισ 2,5 KV 

Κάκε μεταςχθματιςτισ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ζνα διπολικό διακόπτθ ςτο πρωτεφον και δφο 

αςφάλειεσ ςτο δευτερεφον. 

 

ΑΡΘΡΟ 33 : ΧΙΣΩΝΙΑ-ΠΕΡΑΜΑΣΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ  

Θα προμθκευτοφν και εγκαταςτακοφν xιτϊνια ςωλινων για όλουσ τουσ ςωλινεσ που διζρxονται μζςω 

τοίxων, δαπζδων, xωριςμάτων οροφϊν, κλπ. Τα xιτϊνια κα ζxουν αρκετό μικοσ, ϊςτε να εκτακοφν ςε όλο 

το πάxοσ τθσ καταςκευισ ςε ιςόπεδα άκρα με το τελείωμα κάκε πλευράσ, εκτόσ αν προδιαγράφεται 

διαφορετικά.  

Χιτϊνια ςωλινων διαμζςου τοιxοποιϊασ ι καταςκευϊν τοίxων από ςκυρόδεμα, xωριςμάτων ι οροφϊν, 

κα είναι ςωλινεσ από PVC ι από γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα. 
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Τα xιτϊνια των εξωτερικϊν τοίxων κα είναι αρκετά μεγάλα ϊςτε να επιτρζπουν καλαφάτιςμα, οφτωσ 

ϊςτε να είναι υδατοςτεγι. Για το καλαφάτιςμα κα χρθςιμοποιθκεί μαςτίxα ςιλικόνθσ για επίτευξθ τζλειασ 

ςτεγανότθτασ. 

Ππου οι ςωλθνϊςεισ διζρxονται από υγρζσ περιοxζσ, τα xιτϊνια κα εφοδιάηονται με ςτεγανζσ φλάντηεσ 

(ςτάματθμα νεροφ). 

Τα xιτϊνια κα είναι μεγαλφτερα κατά 2 μεγζκθ από τουσ διερxόμενουσ ςωλινεσ. 

 

 

 

Τρίπολθ,   27-07-2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 
 
 

 
 

 
ΜΡΛΑΝΑΣ ΑΝΔΕΑΣ 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ με Αϋ β 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Θ Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ  

Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ 
 

 
 

ΣΙΔΕΘ ΕΥΑΝΘΙΑ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ με Αϋ β 

 
 

 
 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν  Ζργων 
 
 

 
 

ΜΟΥΤΑΦΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
Αγρον. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ με Αϋ β 

 
 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 1223/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
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