ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΔΟΓΝ:

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

«ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ Ρ.Θ.
ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ
ΓΖΚΖΡΟΗΝ»

Ρεύση Γημοππάηηζηρ
7. ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
7.2

Πςμπληπυμαηικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ
ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2019

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Ζ/Κ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛA
1

ΓΔΛΗΘΑ ............................................................................................................... 4

2

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ (ΔΡΔΞ)......... 5

3

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ................................................. 7
3.1

ΠΡΞ ΖΚ-Α1: ΓΔΛΗΘΑ ................................................................................................... 8

3.1.1

Αληηθείκελν - Ξεξηγξαθή.......................................................................................... 8

3.1.2

Ξξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ...................................................................................... 9

3.1.3

Δγθαηάζηαζε θαη γεληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ.......................................................... 9

3.1.4

Πηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ......................................................... 11

3.1.5

Γνθηκέο εμνπιηζκνχ ............................................................................................... 11

3.1.5.1

Γεληθά .............................................................................................................. 11

3.1.5.2

Γνθηκέο ζην εξγνηάμην ........................................................................................ 12

3.1.5.3

Γνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο .......................................................................... 12

3.1.5.4

Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο .............................................................................. 13

3.1.6

Ξξνκήζεηα πιηθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ – επηκέηξεζε – πιεξσκή ............................... 14

3.1.7

Άδεηα ιεηηνπξγίαο – Ζιεθηξνδφηεζε Δγθαηαζηάζεσλ ................................................. 15

3.2

ΠΡΞ ΖΚ-Κ1: ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ ................................................................ 16

3.2.1

Γεληθά ................................................................................................................. 16

3.2.2

Αληιίεο (Σαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο – Απαηηήζεηο) ................................................... 16

3.3

ΠΡΞ ΖΚ-Κ2: ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝΗ ΠΩΙΖΛΔΠ ...................................................................... 21

3.3.1

Γεληθά ................................................................................................................. 21

3.3.2

Ξνηφηεηα - Ξάρνο ηνηρψκαηνο ................................................................................. 21

3.3.3

Δγθαηάζηαζε ........................................................................................................ 22

3.4

ΠΡΞ ΖΚ-Κ3: ΓΟΑΙΗΘΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ .................................................................... 24

3.4.1

Βαιβίδεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο ..................................................................... 24

3.4.2

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηχπνπ αληίβαξνπ................................................................ 24

3.4.3

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο .................................................................. 24

3.5

ΠΡΞ ΖΚ-Κ4: ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΑΓΔΠΖΠ ...................................................................... 26

3.5.1

Γεληθά ................................................................................................................. 26

3.5.2

Δπηιεγφκελα ζπζηήκαηα ......................................................................................... 26

3.5.3

Βαιβίδα αλάδεπζεο ............................................................................................... 26

3.5.4

πνβξχρηνη αλαδεπηήξεο ........................................................................................ 27

3.6

ΠΡΞ ΖΚ-Κ5: ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΠΚΖΠΖΠ ......................................................................... 29

3.6.1

Κνλάδα απφζκεζεο .............................................................................................. 29

3.6.2

Γίθηπν αεξαγσγψλ απφζκεζεο ............................................................................... 30

3.7

ΠΡΞ ΖΚ-Κ6: ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ...................................................................... 31

3.7.1

Δγθαηάζηαζεηο ηερλεηνχ εμαεξηζκνχ ........................................................................ 31

3.7.2

Αλνμείδσηνο εζραξνθάδνο...................................................................................... 31

3.7.3

Δηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο........................................................................................ 32

3.7.4

Αλπςσηηθνί κεραληζκνί.......................................................................................... 33

3.8

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ1: ΞΗΛΑΘΔΠ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ........................................ 34

3.8.1

Γεληθά ................................................................................................................. 34

2

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

3.8.2

Ξεδίν Δηζφδνπ ...................................................................................................... 35

3.8.3

Ξεδίν ηξνθνδνζίαο εμνπιηζκνχ ............................................................................... 35

3.8.4

Γξακκή βνεζεηηθψλ θαηαλαιψζεσλ – Ξπθλσηέο δηνξζψζεσο ζπλθ ............................. 36

3.8.5

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο (Soft Starter) .............................................................. 37

3.8.5.1

Γεληθά .............................................................................................................. 37

3.8.5.2

Ξεξηγξαθή ζπζηήκαηνο – Ξξνηάζεηο .................................................................... 37

3.8.6

Ξεδίν κεηαγσγήο Ζ/Ε ............................................................................................ 38

3.8.7

Ξξνδηαγξαθέο Δμνπιηζκνχ Γ.Ξ.Σ.Ρ αληιηνζηαζίσλ ..................................................... 39

3.8.7.1

Επγνί (κπάξεο) ................................................................................................. 39

3.8.7.2

ιηθά εμνπιηζκνχ πηλάθσλ - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ............................................... 39

3.9

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ2: Ζ/Ε ...................................................................................................... 53

3.9.1

Γεληθά ................................................................................................................. 54

3.9.2

Ξεξηγξαθή ........................................................................................................... 54

3.9.3
3.10

Δγθαηάζηαζε ........................................................................................................ 57
ΠΡΞ ΖΚ-Ζ3: ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΩΡΗΠΚΝ – ΓΔΗΩΠΔΗΠ .............................................. 58

3.10.1

Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ......................................................................................... 58

3.10.2

Γεηψζεηο-Γεληθά .................................................................................................... 58

3.10.3

Θεκειεηαθή γείσζε................................................................................................ 59

3.10.4

Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθ/ζεο ............................................................. 59

3.10.5

Ρξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο ......................................................................... 60

3.10.6

Δθηέιεζε εξγαζηψλ -Θεκειηαθή γείσζε .................................................................... 60

3.10.7

Απαγσγνί γείσζεο................................................................................................. 61

3.10.8

Έιεγρνο – Κέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ............................................................. 61

3.10.9

Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ..................................................... 62

3.10.10

Ζιεθηξφδηα γείσζεο ........................................................................................... 63

3.10.11

Ρξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο ...................................................................... 63

3.11

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ4: ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ – ΡΔΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ .................................. 64

3.11.1

Ιεηηνπξγία αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ................................................................... 64

3.11.2

Ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο........................................................................ 64

3.11.2.1

Γεληθά .......................................................................................................... 64

3.11.2.2

Ιεηνπξγηθέο απαηηήζεηο αληιηνζηαζίνπ .............................................................. 65

3.11.2.3

Ξξνγξακκαηηδφκελνη Ινγηθνί Διεγθηέο .............................................................. 66

3.11.3

Ππζθεπέο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε (GSM modem) ................................................ 72

3.11.3.1
3.11.4

Ξίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ζεκάλζεσλ .............................................................. 72

Όξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο κε ππεξερνπο ................................................................ 73

3.11.4.1

Γεληθά .......................................................................................................... 73

3.11.4.2

Κέηξεζε ζηάζκεο κε ππεξήρνπο ...................................................................... 74

3.11.4.3

Γηαθφπηεο ζηάζκεο (θινηέξ) ........................................................................... 75

3.12

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ5: ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ ................................................................................... 75

3.12.1

Γεληθά ................................................................................................................. 75

3.12.2

Θαιψδην ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλσλ ........................................................................ 76

3

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

1

ΓΔΛΗΘΑ
Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξθψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ
φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Θχξην ηνπ
Έξγνπ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.
Ρν παξφλ ηεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. Πηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Νη αλαιπηηθέο
πεξηγξαθέο ησλ ΔΡΔΞ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηελ ΓΓΓΔ (www.ggde.gr).
Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν Ππκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο
παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΡΔΞ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα
αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΡΔΞ.
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2

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ (ΔΡΔΞ)

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ), νη νπνίεο
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ. Πηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ
θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνηρία ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο
πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ηζρχνπζα ΔΡΔΞ.

75

ΘΩΓ. ΔΡΔΞ
'ΔΙΝΡ ΡΞ
1501-" +
04-04-01-01

92

04-20-01-01

93

04-20-01-02

94

04-20-01-03

95

α/α
ΦΔΘ

Tίηλορ ΔΡΔΞ

Σαιχβδηλεο ζσιελψζεηο
ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Ξιαζηηθέο ζσιελψζεηο
ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Δζράξεο θαη ζθάιεο
θαισδίσλ

General requirements
for
domestic sewerage
systems
Electrical installation
piping with
steel conduits
Electrical installation
piping with
plastic conduits
Cable trays and
ladders for cables

04-20-01-06

Ξιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ

Plastic cable trunking

96

04-20-02-01

97

04-23-05-00

Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο
ελέξγεηαο
Ππζηήκαηα αδηάιεηπηεο
ειεθηξηθήο
παξνρήο (UPS)

Power distribution
cables
Uninterrupted power
supply units
(UPS)

98

04-50-01-00

99

04-50-02-00

Ππιιεθηήξην ζχζηεκα
ζπζηεκάησλ
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
Αγσγνί θαζφδνπ
ζπζηεκάησλ
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο

Roof circuits of
lightning
protection systems
Conductors of
lightning protection
systems

139

05-07-02-00

Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη
θσηηζηηθά ζψκαηα

Road lighting columns
and fixtures

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο
ζπξηαξσηέο
Ρεκάρηα εμάξκσζεο
ζπζθεπψλ

Cast iron gate valves

Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο

Pressure relief valves

204

08-06-07-02

206

08-06-07-05

207

08-06-07-06

Γεληθέο απαηηήζεηο
εγθαηαζηάζεσλ
νηθηαθψλ πγξψλ απνβιήησλ

Απόδοζη ζηην
Αγγλική

Πςμπληπυμαηικέρ
Ρεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ5

ΠΡΞ ΖΚ-Ζ3

Pipeline components
dismantling joints
ΠΡΞ ΖΚ-Κ3
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α/α
ΦΔΘ
224

228

ΘΩΓ. ΔΡΔΞ
'ΔΙΝΡ ΡΞ
1501-" +
08-08-01-00

08-08-05-00

Tίηλορ ΔΡΔΞ
Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ
χδξεπζεο θαη
άξδεπζεο
Πσιελψζεηο θαη ζπζθεπέο
αληιηνζηαζίσλ

Απόδοζη ζηην
Αγγλική
Pumps for water
supply and
irrigation pumping
stations
Pipelines and control
devices for water
supply and irrigation
pumping stations

Πςμπληπυμαηικέρ
Ρεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ
ΠΡΞ ΖΚ-Κ1

ΠΡΞ ΖΚ-Κ2
ΠΡΞ ΖΚ-Κ3
ΠΡΞ ΖΚ-Κ4
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3

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

Ξαξαηίζεηαη

νη

ζπκπιεξσκαηηθνί

φξνη

(Ππκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο)

ησλ

εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) θαζψο επίζεο θαη ηα αληηθείκελα
ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηέο.

ΡΗΡΙΝΠ ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ

ΘΩΓΗΘΝΠ ΔΡΔΞ ΞΝ
ΠΚΞΙΖΟΩΛΔΡΑΗ
"ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-" +

Α/Α

ΘΩΓΗΘΝΠ

1

ΠΡΞ ΖΚ-Α1

ΓΔΛΗΘΑ

2

ΠΡΞ ΖΚ-Κ1

ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ

08-08-01-00

3
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3.1 ΠΡΞ ΖΚ-Α1: ΓΔΛΗΘΑ
3.1.1 Ανηικείμενο - Ξεπιγπαθή
Νη παξνχζεο “Ππκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ΖΚ” ζπκπιεξψλνπλ ηηο Δγθεθξηκέλεο
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ) ΔΙΝΡ 1501 θαη αθνξνχλ ζηε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
παξάδνζε

ζε

πιήξε

θαη

θαλνληθή

εμνπιηζκνχ ησλ αληιηνζηαζίσλ

ιεηηνπξγία

νιφθιεξνπ

ηνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ

αθαζάξησλ ζηνπο νηθηζκνχο Αγ. Θσκά θαη Θιεηδί .

Ππγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη ηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ 1, 2 & 3.
Ρα αληιηνζηάζηα ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο βαξπηηθνχο αγσγνχο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο.
Ππγθεθξηκέλα, εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ 1 ζπγθεληξψλεηαη ηκήκα ηεο παξνρήο ηνπ νηθηζκνχ
Αγ. Θσκά κέζσ ηνπ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ Α. Ρα ιχκαηα πνπ εηζέξρνληαη, κέζσ ηνπ ππφ πίεζε
(θαηαζιηπηηθνχ) αγσγνχ ΘΑ1, νδεγνχληαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαη ελ ζπλερεία
βαξπηηθά θαηαιήγνπλ ζην Αληιηνζηάζην 3.
Δληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ 2 ζπγθεληξψλεηαη ηκήκα ηεο παξνρήο ηνπ νηθηζκνχ Θιεηδηνχ κέζσ
ηνπ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ Ζ. Ρα ιχκαηα πνπ εηζέξρνληαη, κέζσ ηνπ ππφ πίεζε (θαηαζιηπηηθνχ)
αγσγνχ ΘΑ2, νδεγνχληαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαη ελ ζπλερεία βαξπηηθά
θαηαιήγνπλ ζην Αληιηνζηάζην 3.
Απφ ην αληιηνζηάζην 3 μεθηλάεη ν θαηαζιηπηηθφο αγσγφο ΘΑ3, ν νπνίνο απνηειεί ην πξψην
ηκήκα ησλ έξγσλ πξνζαγσγήο ησλ αθαζάξησλ πξνο ηνλ πθηζηάκελν ΒΗΝ.ΘΑ. ΠρεκαηαξίνπΝηλνθχησλ.
Αθξηβέζηεξα ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεχζεη θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη κέζα λα
εγθαηαζηήζεη, κε φια ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά πιηθά θαη εμαξηήκαηα, ηα αθφινπζα είδε:
α.

Ρα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα.

β.

Ρα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα, δει. δηθιείδεο απνκνλψζεσο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο,
εμαξκσηηθά θιπ.

γ.

Ρηο ζσιελψζεηο θαηαζιίςεσο , ην ζπιιέθηε

θαη ηνλ θεληξηθφ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ηνπ

θάζε αληιηνζηαζίνπ.
δ.

Ρε δηάηαμε αλάδεπζεο

ε.

Ρν εζραξφθαδν (φπνπ απαηηείηαη)

ζη. Ρελ αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία θάζε αληιηνζηαζίνπ.
ζη. Ρνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεσο θαη ηα Ζ/Ε
δ.

Ρν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.

ε.

Ρνπο πξνβιεπφκελνπο αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο

ζ.

Ρν ζχζηεκα απφζκεζεο θαη εμαεξηζκνχ
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η.

Ξιήξεηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θίλεζε, ηνλ θσηηζκφ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
θαη ηηο γεηψζεηο.

θ.

Ρα δηάθνξα βνεζεηηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ζην
αληιηνζηάζην.

ι.

Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζηα ππέξγεηα αληιηνζηάζηα.

3.1.2 Ξποδιαγπαθέρ πος ιζσύοςν
Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ηηο δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο έιεγρνπο πνηφηεηαο θαη
αληνρήο ησλ πιηθψλ, ζα ηζρχζνπλ νη Δγθεθξηκέλεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ) ΔΙΝΡ1501,
νη νπνίεο φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη ειιεηπείο, ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο

ISO,

ηνπο

Γεξκαληθνχο

Θαλνληζκνχο

DIN,

VDE,

ηνπο

Ακεξηθάληθνπο

Θαλνληζκνχο ASTM, AWWA, NEMA, ή ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ
κεραλεκάησλ.
Νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα θαινχληαη ζην εμήο "Ππκβαηηθέο Ξξνδηαγξαθέο".
Πηελ

πεξίπησζε

πνπ

ζα

ππάξμνπλ

δηαθνξέο

κεηαμχ

ησλ

ζπκβαηηθψλ

θαη

ησλ

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επηθξαηέζηεξεο ζα είλαη νη Ππκπιεξσκαηηθέο
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ΖΚ.
Δπί πιένλ γηα ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ην ζήκα CE, δειαδή ηα
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ επί ηεο ζχγθιηζεο
ησλ λφκσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηα :


Κεραλήκαηα (89/392/EEC).



Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (89/336/EEC).



Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ειεθηξηθή ηάζεο
(73/23/EEC).

Ρα βαζηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζηα πνπ δηαζέηνπλ ISO 9000.

3.1.3 Δγκαηάζηαζη και γενικέρ απαιηήζειρ εξοπλιζμού
Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηήο ηέρλεο
θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο ιεπηνκεξείο θαη ζαθείο νδεγίεο
ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο. Αλ εθηφο απφ απηέο ηηο νδεγίεο απαηηεζεί ε απνζηνιή εηδηθνχ
ηερληθνχ απφ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο, ε ακνηβή ηνπ, φπσο θαη φιεο νη δαπάλεο θίλεζεο,
δηακνλήο, θιπ. ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο δελ ζα δηθαηνχηαη γη απηφ ην
ιφγν θακκηά πξφζζεηε απνδεκίσζε.
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Νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα εθηεινχληαη απφ ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο ππφ ηε δηεχζπλζε δηπισκαηνχρνπ κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνιφγνπ
κεραληθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη πείξα ζε θαηαζθεπέο παξφκνησλ έξγσλ.
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ εξγσλ καδί κε ηα
απαηηνχκελα βνεζεηηθά πιηθά, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή εξγαζία πνπ ζα θαζηζηά έηνηκν
πξνο ιεηηνπξγία ηνλ εμνπιηζκφ, ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο
πξνζθνξάο, έζησ θαη αλ ηνχην δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην Ρηκνιφγην.
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, ζα
είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ
ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε.
Όιεο νη φκνηεο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε ηα
εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ απαηηνχκελα
αληαιιαθηηθά ηνπο.
Πην ζψκα ησλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ζα ππάξρεη πξνζαξκνζκέλε πηλαθίδα πνπ ζα
αλαγξάθεη ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ αξηζκφ θαηαζθεπήο θαη φπνπ
απαηηείηαη (π.ρ. αληιίεο, θηλεηήξεο, θιπ.) ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Όια

ηα

κεηαιιηθά

κέξε

ησλ

εηδψλ

πνπ

ζα

πξνκεζεπηνχλ,

εθηφο

απφ

απηά

πνπ

ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα, ηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιηπαηλφκελα, ηνπο άμνλεο,
νδνλησηνχο ηξνρνχο θαη γεληθά εζσηεξηθά ζηνηρεία κεραλεκάησλ, ηα νξεηράιθηλα ή εθείλα γηα
ηα νπνία πξνβιέπεηαη εηδηθή βαθή ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζα πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα
κε ηηο

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΡΔΞ / ΔΙΝΡ 1501 08-07-02-01 (Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία

ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ) θαη 1501 08-08-05-00 (Πσιελψζεηο θαη ζπζθεπέο
αληιηνζηαζίσλ).
Ζ δαπάλε γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο απηνχο δελ ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα, αιιά πεξηιακβάλεηαη ζηηο
ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, έζησ θαη άλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα αληίζηνηρα άξζξα
ηνπ Ρηκνινγίνπ.
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο
εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο.
Ν

βαζηθφο

εμνπιηζκφο

ησλ

αληιηνζηαζίσλ

δειαδή

ηα

αληιεηηθά

ζπγθξνηήκαηα,

ειεθηξνθηλεηήξεο, αλαδεπηήξεο, ζπζηεκαηα απφζκζεζεο, Ζ/Ε, ειεθηξηθνί πίλαθεο

Σ.Ρ. θαη

απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο πνπ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, ζα ζπλνδεχεηαη απφ
δχν ζεηξέο ηεπρψλ νδεγηψλ εγθαηαζηάζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή
γιψζζα.
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3.1.4 Πηοισεία πος θα ςποβληθούν από ηον ανάδοσο
Ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ αλαθήξπμή ηνπ ηα εμήο:
α)

Ξιήξε θαη νξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηήζεη.
Ππγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα πιηθά θαη κεραλήκαηα πνπ
ζα ηνπνζεηεζνχλ, φπσο επίζεο θαη ζρέδην θαηφςεσλ θαη ηνκψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ηα

παξαπάλσ

πιηθά

θαη

κεραλήκαηα. Δπίζεο ζα

γίλνπλ πξνηάζεηο γηα

ηπρφλ

ηξνπνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο (π.ρ. αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη
δαπέδσλ, βάζεηο έδξαζεο κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ
απηψλ,

ψζηε

ηα

νηθνδνκηθά

ζηνηρεία

λα

πξνζαξκνζηνχλ

ζηηο

κεραλνινγηθέο

εγθαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ ζα ειέγμεη φηη ν πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο, είλαη
ζχκθσλνο κε ηελ ειεθηξνινγηθή κειέηε. Δθ’ νζνλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζα
πξέπεη λα ηηο ππνβάιιεη γξαπηψο θαη λα πξνηείλεη βειηηψζεηο.
Πηα ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη θακκηά αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
β)

Σξνληθφ δηάγξακκα ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ

ρξφλνπ πεξαίσζεο ησλ έξγσλ, ν επί κέξνπο ρξφλνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο γηα θαζέλα απφ ηα βαζηθά κέξε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.

Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ δνθηκαζηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη
νξηζηηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα κε ηελ πιήξε ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ Σ.Ρ., ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ησλ θαισδηψζεσλ δηαζπλδέζεψο ηνπο.
Κέζα ζ’ έλα (1) κήλα απφ ηελ επηηπρή δνθηκή ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη:
α)

Ρηο νξηζηηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κε βάζε ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

β)

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ

εγθαηαζηάζεσλ (θαηφςεηο, ηνκέο αληιηνζηαζίσλ,

φδεπζε θαισδίσλ, δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγηψλ θιπ.) φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ
ηειηθά, εηο ηξηπινχλ θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

3.1.5 Γοκιμέρ εξοπλιζμού
3.1.5.1 Γεληθά
Νη

δνθηκέο

θαη

νη

έιεγρνη

θαηαιιειφηεηαο

ηνπ

απαηηνχκελνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ

εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξία ζηάδηα:
α)

Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηεο
έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. Νη δνθηκέο απηέο ζα γίλνληαη πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ κνλάδσλ
επί ηφπνπ ησλ έξγσλ.
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β)

Γνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζ’ φιεο ηηο εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο
θαη πνπ ζα απνηεινχλ ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο.

γ)

Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα εθηεινχληαη ζ’ φιε ηελ εγθαηάζηαζε κεηά ηελ
πάξνδν ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, εθ’ φζνλ ε κέρξη ηφηε ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.

Νιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο Ππκβαηηθέο Ξξνδηαγξαθέο.
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δνθηκήο δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ή ειαηησκαηηθή
θαηαζθεπή ή θζνξά κηάο κνλάδαο ή ελφο εμαξηήκαηνο ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε δνθηκή
δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνλ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί
ακέζσο ζηελ άξζε ηεο αηηίαο ε νπνία πξνθάιεζε ηελ απνηπρία ηεο δνθηκήο.
Κεηά ηελ άξζε απηή ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη.
3.1.5.2 Δνθηκέο ζην εξγνηάμην
Νη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ θαη ζα
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δνθηκήο.
Πθνπνο ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ, είλαη λα δηαπηζησζεί φηη θάζε έηνηκε κνλάδα είλαη
απφιπηα θαηάιιειε γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ζχκθσλε κε ηηο Ρερληθέο θαη Ππκβαηηθέο
Ξξνδηαγξαθέο θαη κε ηα ππνβιεζέληα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Ν Αλάδνρνο πξέπεη, θαηά ηελ δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο, λα παξάζρεη φιεο
ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη βνήζεηεο, φπσο θαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία,
εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, πιηθά, θηλεηήξηα δχλακε, πξνζσπηθφ, φξγαλα
θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε, νκαιή θαη
νξζή δηεμαγσγή ηνπο. Ρα φξγαλα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα κεηξήζεσλ
θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Νη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαη ζην εξγνζηάζην βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν,
πεξηιακβάλνληαη δε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έζησ θη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην
ηηκνιφγην.
Γηεπθξηλίδεηαη,

φηη

ζεηηθά

απνηειέζκαηα

ησλ

δνθηκψλ

κνλάδσλ

ζην

εξγνζηάζην

δελ

πξνδηθάδνπλ ηελ παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο απηέο. Ζ
παξαιαβή ζα γίλεη κφλν κεηά απφ επηηπρείο δνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ νη νπνίεο ζα γίλνπλ
σο θαησηέξσ:
3.1.5.3 Δνθηκέο πξνζωξηλήο παξαιαβήο
Νη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε,
ή απφ ηνλ αληηπξφζσπν απηνχ, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ.
Νη δνθηκέο ζα γίλνπλ γηα φια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εμαξηήκαηα, πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο.
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Νη

δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη

πδξαπιηθέο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηηο Ππκβαηηθέο Ξξνδηαγξαθέο. Ν Δξγνδφηεο φκσο κπνξεί,
εθηφο απφ απηέο ηηο δνθηκέο, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθηκήο, ηελ νπνία
θξίλεη απαξαίηεηε.
Πθνπφο ησλ δνθηκψλ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ε φιε εγθαηάζηαζε εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο
ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Νη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εθηφο απφ ηηο δαπάλεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Θχξηεο δνθηκέο:


Γνθηκέο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ. Ζ δνθηκή απηή δελ εθηειείηαη θαηά
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή αιιά θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο κε παξνπζία ηνπ
επηβιέπνληνο. Γηα ηελ δνθηκή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ζηελ Δπηηξνπή Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο.



Γνθηκέο δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ θάζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ
κεγίζηε

ζπρλφηεηα

εθθίλεζεο,

θαζψο

θαη

δνθηκέο

νκαιήο

επηηάρπλζεο

ρσξίο

θξαδαζκνχο θαη ηαιαληψζεηο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.


Γνθηκέο θαλνληθήο 8σξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Πηηο
δνθηκέο απηέο ζα ειεγρζνχλ ε ηπρφλ εκθάληζε αδηθαηνινγήησλ ηαιαληψζεσλ ή
ζνξχβσλ, θάζε είδνπο δηαξξνέο, νη ελδείμεηο ησλ ακπεξνκέηξσλ, βνιηνκέηξσλ θαη
γεληθά θάζε ελδεηθηηθνχ νξγάλνπ.



Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ αλάδεπζεο



Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε



Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηθιείδσλ θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ



Γνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ



Έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ
ζηελ πεξίπησζε πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο. Γνθηκέο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο αεξνθπιαθίνπ.



Γνθηκαζίεο θαη έιεγρνη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο αξηηφηεηαο ηνπ
βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αλεκηζηήξεο, απφζκεζε θ.ι.π.)

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλνξζψζεη κε
δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε, θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε
νπνία φκσο δελ νθείιεηαη ζε θξπθφ ειάηησκα ή θαθνηερλία, νπφηε νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα
ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηελ θέξεη ν Αλάδνρνο.
3.1.5.4 Δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο
Ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε 12 κήλεο.
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Νη δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ γίλνληαη
θαη γηα ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο (βιέπε παξαπάλσ παξάγξαθν).
Ρα απαξαίηεηα γηα ηηο νξηζηηθέο δνθηκέο φξγαλα, εμαξηήκαηα, κεραληθά κέζα, πιηθά θαη εθφδηα
πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ πάιη απφ ηνλ Αλάδνρν, ελψ νη δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο
θαη ηα έμνδα γηα ηελ ηπρφλ εμάξκνζε ησλ ζπζθεπψλ βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαζνδήγεζε θαη ην εηδηθφ
πξνζσπηθφ πνπ ζα απαηηεζεί.
Ηδηαίηεξα, θαηά ηηο δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα ειεγρζνχλ νη θζνξέο ηνπ κεραλνινγηθνχ
θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε θαηάζηαζε ησλ ηξηβέσλ, ησλ αμφλσλ, επαθψλ απηφκαησλ
θιπ., ν δε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηα θζαξκέλα ηεκάρηα.

3.1.6 Ξπομήθεια ςλικών επί ηόπος ηυν έπγυν – επιμέηπηζη – πληπυμή
Κε ηνλ φξν "πξνκήζεηα" λνείηαη ε θαηαζθεπή, θαηεξγαζία, δνθηκή, κεηαθνξά, παξαιαβή θαη
παξάδνζε ζην έξγν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεχζεξσλ απφ
θάζε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε. Ζ "πξνκήζεηα" ζα γίλεη κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ.
Νια ηα είδε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Δπίβιεςεο, λα πηζηνπνηεζνχλ ζπγρξφλσο κε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην, εθφζνλ
ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πηζηνπνίεζε φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 80%
ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ.
Κεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αληιίεο,
αλαδεπηήξεο θαη θηλεηήξεο, πξσηφθνιιν εθηέιεζεο δνθηκψλ παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην.
Αλ ε επίβιεςε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζηα εηζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην είδε,
ή αζπκθσλία απηψλ πξνο ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά,
δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη πηζηνπνίεζε πξνκήζεηαο πξηλ απφ ηελ νινζρεξή απαινηθή ηεο
παξαπάλσ θζνξάο ή αζπκθσλίαο.
Νια ηα πηζηνπνηνχκελα είδε κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ Δξγνδφηε, ν
δε Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θχιαμε θαη ηελ άξηηα εγθαηάζηαζή ηνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη θαη εδψ φηη ε πηζηνπνίεζε εηζθνκηδνκέλσλ εηδψλ δελ πξνδηθάδεη ηελ παξαιαβή
ηνπο, ε νπνία ζα εθηειεζζεί κφλν έπεηηα απφ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο
παξαιαβήο.
Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη αλαιπηηθά ή ζε ζπλεπηπγκέλεο κνλάδεο γηα πιήξσο
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ηηο
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο.
Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο παξαπάλσ κνλάδεο εξγαζίαο θαη κε ηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Ζ πιεξσκή ζα θαιχπηεη, πέξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ ξεηψο θαηνλνκάδνληαη ζην Ρηκνιφγην θαη
ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, θαη θάζε πξφζζεηε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε
ζπκπιήξσζε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ.

3.1.7 Άδεια λειηοςπγίαρ – Ζλεκηποδόηηζη Δγκαηαζηάζευν
Ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ, εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη
απφ ηνλ Λφκν.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε
ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ ΓΔΖ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ’ απηφλ γηα ππνγξαθή ηα
απαηηνχκελα έληππα αηηήζεσλ, δειψζεσλ θιπ. Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε ζχληαμε πιήξνπο
ηερληθνχ θαθέινπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ

γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ

αληιηνζηαζίσλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο
ηεο ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ηπρφλ
παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο, ππνδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ην ηη πξέπεη λα θάλεη
γηα ηελ άξζε ηνπο.

Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ν
Δξγνδφηεο

είλαη

ππνρξεσκέλνο

λα

θαηαβάιιεη

ζηε

ΓΔΖ

ηηο

δαπάλεο

θαηαζθεπήο

παξνρεηεχζεσλ θαη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηηο δαπάλεο ζπλδέζεσο.
Ζ ίδηα ξχζκηζε ζα γίλεηαη θαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ινηπά απαηηνχκελα
δίθηπα Ν.Θ.Υ. (π.ρ. Ρειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν θνηλνηηθήο πδξνδφηεζεο θιπ.).

15

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

3.2 ΠΡΞ ΖΚ-Κ1: ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ
3.2.1 Γενικά
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ αληιεηηθψλ κνλάδσλ επηθαλείαο
θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΝ 1501-08-08-01-00 (Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη
άξδεπζεο).
Ρα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή κνξθή θαη ηηο
δηαζηάζεηο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ρα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα απφ
ηνλ Αλάδνρν.

3.2.2 Ανηλίερ (Σαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ – Απαιηήζειρ)
Νη αληιίεο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, ππνβξχρηεο θαηάιιειεο γηα ιχκαηα, θαη

γηα ζπλερή

ιεηηνπξγία θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο ή κεξηθήο εκβάπηηζεο. Νη θακπχιεο ησλ αληιηψλ ζα
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO EN 9906 Ξαξάξη. Α.
Θα παξνπζηάδνπλ δε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο:
Ζ παξνρή, ην καλνκεηξηθφ χςνο ππφ ηελ νλνκαζηηθή παξνρή θαζψο θαη ην πεδίν ιεηηνπξγίαο
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Ξίλαθαο βαζηθψλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ
αληιηψλ).

Ξίνακαρ βαζικών ηεσνικών ζηοισείυν ανηλιών
Ανηλιοζηάζιο

1

2

3

4

4Α

5

6

7

8

Αξηζκφο αληιηψλ

1+1

1+1

1+1

2+1

1+1

2+1

2+1

2+1

2+1

17,0

20,0

20,0

122,0

97,0

180,0

200,0

200,0

200,

11,25

8,50

11,65

22,40

6,60

36,40

54,10

57,10

20,0

29,65

49,60

51,50

17,4

65,00%

60,00%

60,00%

65,00

Νλνκαζηηθή
παξνρή θάζε
αληιίαο (m3/h)
Καλνκεηξηθφ
χςνο κέγηζην
(m)
Καλνκεηξηθφ
χςνο ειάρηζην

18,5

(m)
Βαζκφο
απνδφζεσο ζην

35,00%

35,00%

35,00%

65,00%

75,00%

ζεκείν
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ιεηηνπξγίαο

Πηα αληιηνζηάζηα 1,2,3, 4 Α ην καλνκεηξηθφ ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαη ηζνχηαη κε ην κέγηζην.
Πεκεηψλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα είλαη απηφκαηε. Ρν
απαηηνχκελν NPSH (Θαζαξφ Θεηηθφ Ύςνο Αλαξξνθήζεσο) ηεο αληιίαο πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη
κε απηφ πνπ δηαηίζεηαη ζην αληιηνζηάζην γηα λα εμαζθαιίδεηαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο
ζπειαίσζε ζε φιν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο.
Νη αληιίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θακπχιεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιν
ην εχξνο ιεηηνπξγίαο (ρακειφηεξν ή πςειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο), θαζψο επίζεο θαη
θακπχιεο απφδνζεο θηλεηήξα, ζχκθσλα κε ην ISO 9906.
Νη αληιίεο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, ππνβξχρηεο θαηάιιειεο γηα ιχκαηα, θαη

γηα ζπλερή

ιεηηνπξγία θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο ή κεξηθήο εκβάπηηζεο. Ν αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ηεο
αληιίαο πξέπεη λα κελ είλαη αλψηεξνο ησλ 1.500 ζηξνθψλ αλά ιεπηφ θαη ε αληιία ζα πξέπεη
λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα εθθηλεί κέρξη θαη δεθαπέληε (15) θνξέο κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα κίαο ψξαο.
Ζ πηεξσηή ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), ή
GG20 (EN-JL-1030) πδξνδπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ρσξίο νμείεο ζηξνθέο, αλεκπφδηζηεο
ξνήο (ρσξίο εκθξάμεηο), ζηεξεσκέλε ζηνλ άμνλα κε αζθαιή ηξφπν, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ
εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο. Ν άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην
ράιπβα, πνηφηεηαο DIN1.4401 (AISI 316) ή θαιχηεξεο.
Ζ πηεξσηή πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ άληιεζε πγξψλ πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά
απφβιεηα, ηλψδε πιηθά θαη άιιεο χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα λεξά (ιχκαηα).
Πηα αληιηνζηάζηα 1,2,3 πνπ δελ εγθαζίζηαηαη εζραξνθάδνο, θαη γηα ην ιφγν απηφ νη αληιίεο ζα
πξέπεη λα θέξνπλ ζχζηεκα

ηεκαρηζκνχ ησλ θεξηψλ πιηθψλ

ή

ε πηεξσηή ζα κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε πγξψλ, ρσξίο εκθξάμεηο , πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά απφβιεηα,
ηλψδε πιηθά, ππθλή ιάζπε θαη άιιεο χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα ζπλνδεπφκελε
απφ βεβαίσζε θαηάιιεινηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πε θάζε πεξίπησζε ζηα αληιηνζηάζηα 1, 2
θαη 3 ε έμνδνο ηεο αληιίαο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα είλαη DN80.
Νη ηξηβείο ζα είλαη επαξθψο γξαζζαξηζκέλνη εθ’ φξνπ δσήο θαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή
ιεηηνπξγία 30.000 σξψλ, θαηά ISO 281.
H αληιία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα, ην νπνίν ζα
απνηειείηαη απφ δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο ζε ζεηξά (άλσ θαη θάησ) ή ζα δηαζέηεη έλα
ελαηίν κπινθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο δηαηεηαγκέλνπο ελ
ζεηξά, εγθηβσηηζκέλνπο ζε θιεηζηφ ζσιελνεηδέο πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην απφ αλνμείδσην
ράιπβα. Νη κεραληθνί ζηππηνζιίπηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δχν θαη ζα ιεηηνπξγνχλ
αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, απνκνλψλνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ ην πδξαπιηθφ ηκήκα ηεο
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αληιίαο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αληιίεο ρακειήο παξνρήο θαη καλνκεηξηθνχ είλαη απνδεθηφ
ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο κε κεραληθφ ζηππηνζιίπηε θαη ζηεγαλνπνηεηηθφ δαθηχιην.
Ζ αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ζάιακν ιαδηνχ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ
άμνλα, ή κε ζάιακν ζπιινγήο δηαξξνψλ θαη αηζζεηήξην αλίρλεπζεο απηψλ. Νη ηάπεο
επηζεψξεζεο ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη πξνζηηέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο αληιίαο. Ρν ιάδη ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο δελ ζα πεξηέρεη θπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα είλαη
εγθεθξηκέλν απφ ην FDA ή άιιν δηεζλή νξγαληζκφ. Ρν ιάδη ζα κπνξεί λα ιηπαίλεη επίζεο θαη
ηνπο ζηππηνζιίπηεο. Ν θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
ρσξίο ιάδη, ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηνπο ζηππηνζιίπηεο.
Ν θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, επαγσγηθφο, ηξηθαζηθφο, κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα,
εδξαδφκελνο ζηελ θεθαιή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο , ελζσκαησκέλνο ζην ίδην θέιπθνο
κε ηελ αληιία θαη ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ ζηξνθψλ απηήλ. Ζ θιάζε κφλσζεο ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ F θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο IP 68. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν
θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο (θαηεγνξία S1) ξεπζηψλ
ζεξκνθξαζίαο 40νC. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 400V, ζα κπνξεί
φκσο λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαη ρσξίο αλσκαιίεο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ κε ηάζε κέρξη
±10% ηεο νλνκαζηηθήο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% αλψηεξε ηεο κέγηζηεο
απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο, γηα νιφθιεξν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο φπσο
απηφ νξίδεηαη παξαπάλσ.
Ν βαζκφο απνδφζεσο θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ππφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ζπρλφηεηα
πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνη. Δηδηθά ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θηλεηήξσλ
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,85, ν δε βαζκφο απνδφζεσο κεγαιχηεξνο ηνπ 90%. Πε
πεξίπησζε πνπ νη ειεθηξνθηλεηήξεο εκθαλίδνπλ ζπληειεζηή ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 0,85 ζα
γίλεη αληηζηάζκηζε, κε ππθλσηέο θαηάιιειεο ηζρχνο, ρσξίο επί πιένλ ακνηβή, ψζηε ηειηθά ν
ζπληειεζηήο ηζρχνο λα εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,90. Δπηπιένλ θαηά ηελ εθθίλεζε πξέπεη, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάηαμε εθθηλήζεσο, αθελφο κελ ε απνξξνθνχκελε έληαζε λα κελ
ππεξβαίλεη ην 250% ηεο νλνκαζηηθήο, αθεηέξνπ δε ε αλαπηπζζφκελε ξνπή ζηξέςεσο λα είλαη
απφιπηα επαξθήο γηα ηελ νκαιή θαη ηαρεία εθθίλεζε ηνπ αληιεηηθνχ δεχγνπο. Γηα ηελ εθθίλεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθθηλεηέο νκαιήο
εθθίλεζεο (SOFT STARTERS)
Νη θηλεηήξεο ησλ αληιηψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V. Νη θηλεηήξεο
ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα επίπεδα απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχν πξφηππν IEC.
Θα είλαη επαλαπεξηειίμηκνη ρσξίο λα είλαη ζπληεγκέλνη ζε ξεηίλε, κε ην ζχξκα πεξηέιημεο λα
πξνζηαηεχεηαη

απφ

αδηάβξνρν

επηθάιπςε

θαη

ζα

δηαζέηνπλ

αηζζεηήξηα

αλίρλεπζεο

ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε θάζε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε. Νη αληιίεο ηζρχνο
7,5kW ή κεγαιχηεξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αηζζεηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο δηαξξνήο
θαη ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο πγξαζίαο ν θηλεηήξαο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη/ή λα
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ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκφο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηα νπνία ζα ζπλδένληαη φια ηα αηζζεηήξηα.
Ρα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο ράιθηλνπο αγσγνχο 660/1000 Volt κνλσκέλνπο
θαη επελδπκέλνπο κε κφλσζε θαηάιιειε γηα ππνβξχρηα ρξήζε. Θα είλαη αησξνχκελα,
επαξθνχο κήθνπο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί δηαθιάδσζεο κέρξη ην θνπηί ζχλδεζεο
ζηνλ θηλεηήξα. Ρν κήθνο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 m. Ρα θαιψδηα πξέπεη λα
είλαη κνλνθφκκαηα πξνο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο θαη λα απνθεχγνληαη νη ππαίζξηεο ζπδεχμεηο.
Όπνπ απηέο είλαη αλαπφθεπθηεο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο
θαηαηγηζκνχ λεξνχ (IP 65).Ρν θηβψηην ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθά
ζθξαγηζκέλν, κε ζηππηνζιίπηε, πνπ ζα εκπνδίδεη ηεο είζνδν πγξνχ ή πγξαζίαο.
Όηαλ ε αληιία ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαιπκκέλε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ ζηάζκε ιπκάησλ,
αθφκε θαη ζηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ν θηλεηήξαο ζα ςχρεηαη απφ ην
πεξηβάιινλ ξεπζηφ. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο αληιίεο ζηα αληιηνζηάζηα 1,2,θαη 3.
Πηα αληιηνζηάζηα 4, 4Α, 5, 6, 7, θαη 8 νη αληιίεο ζα ιεηηνπξγνχλ πεξηνδηθά εθηφο πγξνχ (ζηελ
ρακειφηεξε ζηάζκε ν θηλεηήξαο ή κέξνο ηνπ απνθαιχπηεηαη), θαη ε ςχμε ηνπ θηλεηήξα ζα
πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απφ καλδχα ςχμεο.
Πε θάζε πεξίπησζε ν καλδχαο ςχμεο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο
ζε πεξηβάιινληα ρψξν ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C.
Ρα θειχθε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα (αλεμάξηεηα ζπδεπγκέλα κε ζηεγαλή θιάληδα) θαη ηα
θχξηα εμαξηήκαηα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (grey cast iron) ή ειαηφ
ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή
GGG50.7 (EN-GJS-500.7), κε ιείεο επηθάλεηεο ειεχζεξεο απφ θπζαιίδεο ή άιιεο αλσκαιίεο.
Όια ηα εθηεζεηκέλα παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα,
πξνδηαγξαθψλ AISI 316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή θαιχηεξεο
πνηφηεηαο.
Ρν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνρέο εληαίεο κε ην ζψκα ηεο
αληιίαο ή ιαβέο αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο, ζηηο νπνίεο ζα ζπλδέεηαη κφληκα
αλνμείδσηε αιπζίδα ή ζπξκαηφζρνηλν ζε πξνζπειάζηκν ζεκείν.
Θξίζηκεο

κεηαιιηθέο

επηθάλεηεο

φπνπ

απαηηείηαη

πδαηνζηεγαλφηεηα

ζα

είλαη

κεραληθά

θαηεξγαζκέλεο θαη ζπλαξκνινγεκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηχιηνπο. Ζ ζπλαξκνγή ηνπο
ζα επηηπγράλεηαη κε ειεγρφκελε επαθή θαη ζπκπίεζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηχιησλ θαη
ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο αχιαθάο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ξνπή ζηήξημεο ζηνπο
θνριίεο πνπ αζθαιίδνπλ ηε ζπλαξκνγή. Νξζνγσληθήο δηαηνκήο θιάληδεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθή
ξνπή ζηξέςεο ή ζηεγαλνπνηεηηθέο νπζίεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.
H αληιία πξέπεη λα δηαζέηεη νδεγφ ή νδεγνχο αλέιθπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή
αλψηεξν. Νη νδεγνί ζα είλαη γεξά ζηεξεσκέλνη κέρξη ην άλνηγκα επίζθεςεο ηνπ θξεαηίνπ. H
αληιία ζα κπνξεί λα αλπςσζεί έμσ απφ ηνλ ζάιακν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνχλ νη
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ζπλδέζεηο ζηελ ζσιελνγξακκή θαηάζιηςεο. Ξξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ κήθνο αιπζίδαο (απφ
AISI 304), πνπ ζα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αληιία, γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο ζην
επίπεδν εξγαζίαο.
Ζ θάζε αληιία ζα πεξηιακβάλεη ρπηνζηδεξφ πέικα θαη εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζηνπο νδεγνχο, γηα
λα δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή θαη άλεηε θίλεζε ησλ κνλάδσλ ζηηο ηξνρηέο αλχςσζεο, ρσξίο
θίλδπλν εκπινθήο.
Πηνπο ζσιήλεο θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ αληεπίζηξνθα ηχπνπ
κπάιαο θαζψο θαη

δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ζπληήξεζε ηεο

αληιίαο. Νη ζσιελψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα ηεκάρηα εμάξκσζεο, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζσιελνγξακκήο. Πηελ θαηάζιηςε θάζε αληιίαο ζα
ηνπνζεηεζεί

έλα

καλφκεηξν

δηαθξάγκαηνο

κε

επαλάγλσζην

θαληξάλ,

θαηάιιεια

βαζκνλνκεκέλν, κε θιίκαθα πνπ ζα ππεξβαίλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ην κέγηζην καλνκεηξηθφ
ηεο αληιίαο. Ρα ηκήκαηα ηνπ καλνκέηξνπ, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ιχκαηα, ζα είλαη
αλνμείδσηα.

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ αληιίεο απνζηξάγγηζεο.
Ζ αληιία απηή ζα είλαη ειεχζεξα ζηεξηδφκελε, ζε εηδηθή βάζε, θαηαθφξπθε, ππνβξχρηνπ
ηχπνπ, θαηάιιειε γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ θαη αθαζάξησλ θαζψο θαη γηα ηηο απνζηξαγγίζεηο
θξεαηίσλ.
Νη αληιίεο απνζηξάγγηζεο ζα έρνπλ θαιψδην επαξθνχο κήθνπο, ηειείσο ζηεγαλφ. Ν ζσιήλαο
εμφδνπ ηεο αληιίαο ζα είλαη εχθακπηνο , ζα θέξεη βάλλα δηαθνπήο θαη αληεπίζηξνθν.Νη αληιίεο
ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θινηεξνδηαθφπηε.
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη
ζηηο επηκέξνπο Ξξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πεκεηψλεηαη
φηη ηα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή κνξθή θαη
ηηο δηαζηάζεηο ησλ αληιηψλ. Ρα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα απφ ηνλ Αλάδνρν.

Ρέινο φιεο νη αληιίεο πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ ζχκθσλα
κε ηελ Ππκπιεξσκαηηθή Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή Α1.
Νη θαη’ ειάρηζηνλ δνθηκέο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ είλαη:


δξνζηαηηθή δνθηκή ζαιάκσλ.



Γνθηκέο ηνπ καλνκεηξηθνχ, βαζκνχ απνδφζεσο θαη απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζε
ζπλάξηεζε ηεο παξνρήο. Νη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 3555
- CLASS B ή ηζφηηκα παξεκθεξή, αλεγλσξηζκέλα δηεζλψο, πξφηππα.
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3.3 ΠΡΞ ΖΚ-Κ2: ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝΗ ΠΩΙΖΛΔΠ
3.3.1 Γενικά
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αθνξά ηηο αλνμείδσηεο ζσιελψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα
αληιηνζηάζηα.

3.3.2 Ξοιόηηηα - Ξάσορ ηοισώμαηορ
Ζ πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ AISI 304.
Νη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΛ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο,
ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηνπο αγσγνχο.
Νη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΛ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D).
Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα.
Θαηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ.
Ρα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε

ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ

πίλαθα:

Δλάσιζηα πάση ηυν ανοξείδυηυν ζυλήνυν
Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm]

Ξάσορ ηοισώμαηορ [mm]

40 –65

1,6

80 –250

2,0
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300 –400

2,6

450 –600

3,2

>700

4

3.3.3 Δγκαηάζηαζη
Νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ θάζε ζσιελνγξακκήο πξέπεη λα γίλεη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηερληθέο νδεγίεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ.
Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ησλ δηθιείδσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ επελεξγνχλ θνξηία νηαζδήπνηε
πξνέιεπζεο πάλσ ζηηο θιάληδεο αληιηψλ θηι. εμνπιηζκνχ. Νη ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη
απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη επηθάλεηεο ζχλδεζεο πξέπεη λα είλαη
απφιπηα θαζαξέο θαη ζηεγλέο θαη λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, έσο φηνπ νη
ζπλδέζεηο πεξαησζνχλ.
Γηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξκαλίηεο ρσξίο απιαθψζεηο
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm. Δπηπιένλ φια ηα ζηεξίγκαηα (εληφο πγξνχ), θνριίεο, βίδεο,
ξνδέιεο, παμηκάδηα θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304.
Πχλδεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη κέζα ζε ηνηρία, δάπεδα, ηνίρνπο θηι., ή
ζε άιιε ζέζε, φπνπ είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε.
Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηεμνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φισλ
ησλ ζσιελψζεσλ, πξηλ θαη θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη πξηλ ε εγθαηάζηαζε ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία. Ν θαζαξηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε φιεο ηεο ζθφλεο, ηεο ζθνπξηάο, ησλ
ππνιεηκκάησλ θαη ησλ άηεθησλ κεηαιιηθψλ νπζηψλ απφ ηηο ζπγθνιιήζεηο πνπ έγηλαλ επί ηφπνπ
ζην εξγνηάμην.
Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχκκαηα ή πψκαηα γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζθφλεο,
λεξφ θαη άιια μέλα ζψκαηα κέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα. Νη πιάθεο, ηα πψκαηα
θαη ηα θαιχκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπγθφιιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν
πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Ρα θαιχκκαηα θαη ηα πψκαηα
ζα εγθαζίζηαληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε ε εξγαζία πξφθεηηαη λα
δηαθνπεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο
απνζηάζεηο:
απφ ηνίρνπο: 25 mm
απφ νξνθέο: 100 mm
απφ δάπεδα: 150 mm
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κεηαμχ ζσιήλσλ: 40 mm (κεηαμχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ιακβάλνηαο ππφςε θαη ηηο ηπρφλ
κνλψζεηο)
θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm
Όια

ηα

δίθηπα

ζσιελψζεσλ

πξέπεη

λα

δηαζέηνπλ

φια

ηα

αλαγθαία

ζηεξίγκαηα

πεξηιακβαλφκελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνκηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ αγθίζηξσλ,
ζαγκάησλ, πεδίισλ νιίζζεζεο, ζακπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ
ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο θηι.
Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη ζε απνζηάζεηο
κηθξφηεξεο ησλ 2 m. Νη δηθιείδεο, νη κεηξεηέο θαη ηα άιια πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη φξγαλα
ζα ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζσιήλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο. Θαλέλα
ηεκάρην δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ απφ δάπεδα, ηνίρνπο θαη ηνηρία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
ζεκείν ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ.
Όινη νη βξαρίνλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Ζ
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή ηερληθή
πξνδηαγξαθή.
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3.4 ΠΡΞ ΖΚ-Κ3: ΓΟΑΙΗΘΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο βαιβίδεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηηο βαιβίδεο
αληεπηζηξνθήο.

3.4.1 Βαλβίδερ ανηιπληγμαηικήρ πποζηαζίαρ
Ζ βαιβίδα αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα δίθηπν. O ιπκάησλ. Ν
ζρεδηαζκφο ηεο βαιβίδαο ζα απνηξέπεη ηηο εκθξάμεηο (νπψλ, δίζθνπ, έδξαο, θνηιφηεηαο θιπ.)
θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα ζαλ ειαηήξην. Ζ ππεξπίεζε ζα εθηνλψλεηαη κφιηο ε
δχλακε ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα ζην δηάθξαγκα ππεξληθεζεί απφ ην αλαπηuζζφκελo πδξαπιηθφ
πιήγκα. Ζ ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο ηεο βαιβίδαο ζα είλαη ξπζκηδφκελε, ελψ ν ζπκπηεζκέλνο
αέξαο ζα ξπζκίδεηαη θαη ζα επηηεξείηαη κε απιφ ηξφπν. Ζ βαιβίδα ζα είλαη θιαληδσηή θαη ζα
απνηειείηαη απφ ζψκα ζρεδηαζκέλν ζε γσληαθή ξνή κέζα απφ ην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε
δηέιεπζε ζηεξεψλ κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο δηακέηξνπ ηεο.
Ζ βαιβίδα θαη ν ελεξγνπνηεηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG40
άξηζηεο πνηφηεηαο. Ν άμνλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ν πηιφηνο ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Όια ηα κέξε ηεο βαιβίδαο πνπ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηα ιχκαηα ζα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε αληνρή έλαληη νμείδσζεο θαη δηάβξσζεο απφ
απηά.
Νη βαιβίδεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ ίδηα ηνπιάρηζηνλ
πίεζε ιεηηνπξγίαο κε ηηο δηθιείδεο πνπ πξνβιέπνληαη.

3.4.2 Βαλβίδερ ανηεπιζηποθήρ ηύπος ανηίβαπος
Νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηεο δεπηεξεπνπζαο γξακκήο αλαξξφθεζεο ζα είλαη εηδηθέο γηα
ιχκαηα ηχπνπ κε γισηηίδα θαη κνρινχ κε αληίβαξν.
Ρν ζψκα ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG40 άξηζηεο
πνηφηεηαο θαη νη έδξεο ζηεγαλφηεηαο απφ νξείραιθν. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ
ρσξίο αθαίξεζή ηνπο απφ ηελ ζσιήλσζε, κε εμαγσγή θνριηψλ πψκαηνο ηνπ θειχθνπο ή θαηά
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ θαηαζθεπή ηνλ ζπζηήκαηνο κνρινχ - αληίβαξνπ ζα είλαη ηέηνηα
ψζηε ζε πεξίπησζε πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο λα θιείλεη ε βαιβίδα ηαρχηεξα.
Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ε αληνρή ηεο βαιβίδαο ζα είλαη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10bar.
Ζ δνθηκή ζα γίλεη γηα πίεζε κέρξη 12,5bar φπσο θαη νη ζσιελψζεηο.

3.4.3 Βαλβίδερ ανηεπιζηποθήρ ηύπος ζθαίπαρ
Πηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θάζε αληιίαο, πξηλ απφ ηνλ θνηλφ ζπιιέθηε θαηάζιηςεο, ζα
ηνπνζεηείηαη κία βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο, εηδηθήο δηακφξθσζεο γηα νξηδφληηα ή
θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε.
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Ρν ζψκα ησλ βαιβίδσλ ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GGG-40 θαη ζα έρεη θιάληδεο ηππνπνηεκέλεο
θαηά DIN 2501. Ζ ζθαίξα ζα είλαη ραιχβδηλε θαιπκκέλε κε ειαζηηθφ αλζεθηηθφ ζην
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ησλ απνβιήησλ. Ρν ζψκα ησλ βαιβίδσλ ζα θέξεη θάιπκκα πνπ ζα
θιείλεη ζηεγαλά θαη ζα επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ. Νη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ
κεγάιε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα θαη κηθξέο ηνπηθέο απψιεηεο. Πε
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ε αληνρή ηεο βαιβίδαο ζα είλαη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10bar.
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3.5 ΠΡΞ ΖΚ-Κ4: ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΑΓΔΠΖΠ
3.5.1 Γενικά
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ αλάδεπζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αληιηνζηάζηα αθαζαξηψλ.

3.5.2 Δπιλεγόμενα ζςζηήμαηα
Γηα ηελ απνθπγή επηθαζίζεσλ ζηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ απαηηείηαη ε χπαξμε
αλάδεπζεο.
Ρα επηιεγφκελα ζπζηήκαηα αλάδεπζεο είλαη :
α) Βαιβίδα αλάδεπζεο (ζηα αληιηνζηάζηα 1, 2 θαη 3)
β) πνβξχρηνο αλαδεπηήξαο (ζηα αληιηνζηάζηα 4, 4Α, 5, 6, 7 ,8)

3.5.3 Βαλβίδα ανάδεςζηρ
Ιφγσ ηεο κηθξήο εηζεξρφκελεο παξνρήο θαη ηνπ κηθξνχ πγξνχ ζαιάκνπ ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα
ηνπνζεηεζεί βαιβίδα αλάδεπζεο ζε κηα απφ ηηο δχν αληιίεο.

Ζ βαιβίδα ζα αλαδεχεη ηα

ιχκαηα, ζηελ αξρή θάζε αληιεηηθνχ θχθινπ ιεηηνπξγίαο, εκπνδίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν
ηε ζπζζψξεπζε ιάζπεο θαη ζηεξεψλ θαηαινίπσλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Όηαλ αξρίδεη ε άληιεζε, ε βαιβίδα είλαη αλνηθηή θαη ην ιχκα απφ ηελ αληιία εμέξρεηαη
κε δχλακε κέζσ ηεο βαιβίδαο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηθαζίζεηο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί,
θαζψο θαη ηα επηπιένληα ζηεξεά, επαλαθέξνληαη ζε αηψξεζε πξηλ αληιεζνχλ. Κεηά απφ
ιεηηνπξγία 20 έσο θαη 50 δεπηεξνιέπησλ, ε βαιβίδα ζα θιείλεη. Ζ βαιβίδα ζα πξνζαξκνζηεί
πάλσ ζηελ αληιία έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αθαηξεζεί καδί κε απηήλ απφ ηνλ πγξφ ζάιακν ρσξίο
λα απαηηείηαη ε είζνδνο πξνζσπηθνχ.
Ζ βαιβίδα αλάδεπζεο πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα κεραληθήο ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ζ βαιβίδα ζα ζπλνδεχεη ηελ αληιία θαη ζα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή ν
νπνίνο ζα βεβαηψλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ απνδεδεηγκέλε ρξήζε ηεο ζε αληίζηνηρα
έξγα. Ρα πιηθά θαηάζθεπήο ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ιχκαηα.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηιέμεη λα ηνπνζεηήζεη άιιν ζχζηεκα αλάδεπζεο , ζα
πξέπεη

λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ιεπηνκεξψο ηελ πξφηαζε ηνπ (ηερληθά

ζρέδηα, εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ ζε άιια αληίζηνηρα έξγα κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία). Πε
θάζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη επηπιένλ απνδεκηψζεσο γηα ην ζχζηεκα αλάδεπζεο πέξαλ απφ
απηή πνπ πξνβιέπεη ην ηηκνιφγην ηνπ έξγνπ γηα ην θάζε αληιηνζηάζην.
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3.5.4 ποβπύσιοι αναδεςηήπερ
Πηα αληιηνζηάζηα 4, 4Α, 5, 6, 7 ,8 ζα ηνπνζεηεζνχλ ππνβξχρηνη αλαδεπηήξεο. Ζ
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ αλαδεπηήξσλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.450

rpm. Ζ

ηαρχηεηα ζα επηηπγράλεηαη κε απεπζείαο ζχλδεζε ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα.
Ζ πξνπέια ηνπ αλαδεπηήξα ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια πιηθφ (κεηαιιηθφ ή
πιαζηηθφ), απξφζβιεην ζηε ρεκηθή δηάβξσζε θαη αλζεθηηθφ ζηε κεραληθή θζνξά. Θα θέξεη
ηνπιάρηζηνλ 2 πηεξχγηα. Ρν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG-25 (EN-GJL250) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε ιείεο επηθάλεηεο. Όια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ
παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πξνδηαγξαθψλ AISI 304 ή
θαιχηεξν.
Ν θηλεηήξαο ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη επαγσγηθφο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα,
ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη πδαηνζηεγήο θαη
ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C θαη
γηα 15 εθθηλήζεηο ηελ ψξα. Νθηλεηήξαο ζα είλαη ελδεηθηηθήο ηζρχνο 1kW. Ζ ηζρχο ζα θαζνξηζηεί
επαθξηβψο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζα ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαιιειφηαο γηα ην θάζε
αληιηνζηάζην.
Ν θηλεηήξαο θαη ν αλαδεπηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη ζπλαξκνινγεκέλνη απφ ηνλ
ίδην θαηαζθεπαζηή. Νη έλζθαηξνη ηξηβείο πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία
50.000 σξψλ, θαηά ISO 281.
Ρν ζπγθξφηεκα ζα είλαη αλεξηεκέλν ζε εηδηθή δηάηαμε (νδεγφ), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ δεμακελή, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε
εθθέλσζή ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην θέιπθνο ηνπ αλαδεπηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν
άγθηζηξν, ζην νπνίν ζα είλαη κφληκα πξνζδεδεκέλε αιπζίδα ή ζπξκαηφζζρνηλν αλέιθπζεο. Ζ
αιπζίδα ή ην ζπξκαηφζρνηλν ζα είλαη αλνμείδσην πνηφηεηαο AISI 304

θαη ζα απνηειεί

απξειθφκελν ηνπ αλαδεπηήξα ην νπνίν ηνλ ζπλνδεχεη.
Ζ δηάηαμε εγθαηάζηαζεο είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ απαηηείηαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ
ζηελ δεμακελή θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ αλαδεπηήξα. Γηα ηελ
ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηελ ζέζε έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θνηινδνθφο απφ
αλνμείδσην ράιπβα. Ν αλαδεπηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ
απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304

. Ζ δηάηαμε θαζέιθπζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη

ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηε βέιηηζηε ζέζε αλάδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά ζηεξίμεσο θαη ζπλδέζεσο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα
πνηφηεηαο AISI 304.
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Πεκεηψλεηαη ηέινο φηη ηα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ
αθξηβή κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ αλαδεπηήξσλ. Ρα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνχλ κε
αθξίβεηα απφ ηνλ Αλάδνρν.
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3.6 ΠΡΞ ΖΚ-Κ5: ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΠΚΖΠΖΠ
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα απφζκεζεο , ζην δίθηπν αεξαγσγψλ, ηα
ζηφκηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο.

3.6.1 Κονάδα απόζμηζηρ

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ απφζκεζεο ζα γίλεη γηα ηελ κείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 95%
ησλ νζκεξψλ νπζηψλ ηνπ παξαθάησ Ξίλαθα:

Απνζκνχκελνο ρψξνο
γξφο ζάιακνο αληιηνζηαζίνπ

H2S

Ακκσλία

Κεξθαπηάλεο

[ppm]

[ppm]

[ppm]

20

10

5

Νη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 2 ελαιιαγέο ηνπ αέξα αλά ψξα ζην πγξφ ζάιακν
ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Δπηιέγνληαη γηα ηα αληιηνζηάζηα 1, 2, 3 κνλάδεο δπλακηθφηεηαο 40m3/h
(ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε απφζκεζεο) θαη ζηα αληιηνζηάζηα 4, 4Α, 5, 6, 7 θαη κνλάδεο
δπλακηθφηεηαο 100m3/h. Πηελ είζνδν ηεο απφζκεζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεην ληάκπεξ γηα ηε
ξχζκηζε ηεο εηζφδνπ ηνπ αέξα.
Νη κνλάδεο απφζκεζεο ζα είλαη ηνπ ηχπνπ πξνζξφθεζεο ησλ αεξίσλ ξχπσλ, ζρεδηαζκέλεο γηα
νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ξνή ηνπ αέξα θαη ζα δηαζέηνπλ επάιιειεο ζηξψζεηο ρεκηθψλ,
ηνπνζεηεκέλεο ελ ζεηξά, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη
θιίλεο πξνζξφθεζεο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ.
Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ ρεκηθψλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νπφηε θαη ζα αληηθαζίζηαληαη. Ρα ρεκηθά θίιηξα ζα πξέπεη λα είλαη
άθαπζηα, κε ηνμηθά, εχθνια απνξξηπηφκελα (Ladfill dissposable), λα αληέρνπλ ζε πγξαζία έσο
95% θαη λα δηαζέηνπλ δείθηεο θνξεζκνχ.
Ν αλεκηζηήξαο ζα είλαη αμνληθήο ξνήο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, θαηάιιειεο παξνρήο θαη
ζηαηηθήο πίεζεο θαη ζα απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κνλάδσλ
απφζκεζεο. Ν αλεκηζηήξαο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη ηνλ απνζκνχκελν αέξα
ζε θαπλνδφρν χςνπο 1,0m ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ζηέγε ζηα ππέξγεηα αληιηνζηάζηα. Ζ έδξαζε
ηνπ αλεκηζηήξα ζηελ βάζε ηνπ ζα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ αληηθξαδαζκηθψλ ζπλδέζκσλ. Ν
βαζκφο

πξνζηαζίαο

ησλ

ειεθηξνθηλεηήξσλ

ζα

είλαη

ΗΟ55

θαη

λα

έρνπλ

θαηάιιειε

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Ζ θιάζε κφλσζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη F. Γηα ηελ αζφξπβε
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ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη ε ερεηηθή
κφλσζε απηψλ απφ ηελ βάζε ηνπο. Ρα αληηδνλεηηθά απηά ζηεξίγκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπ
ηχπνπ RUBBER IN SHEAR ή ηχπνπ ειαηεξίνπ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί απφ
ειαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ έδξαλν επηθάζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ETAFON-EP ηνπνζεηεκέλν ζε
κνλή ζηξψζε.
Ρν θέιπθνο ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζε δηαβξσηηθφ
πεξηβάιινλ θαη θαηάιιειν γηα ππαίζξηα εγθαηάζηαζε. Γηα ηελ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο
κνλάδαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο ζχξεο κε θιείζηξα θαη κεληεζέδεο
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα AΗSI 304. Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα ζηεξίδεηαη ζε
θαηάιιειε ζεξκνγαιβαληζκέλε βάζε βαξέσο ηχπνπ.
Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρεκεθψλ κέζσλ πνπ ζα
απνδπθλείνπλ ηελ επάξθεηα ηνπο γηα ην νξηδφκελν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη

ηελ

θαηαιιειφηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.

3.6.2 Γίκηςο αεπαγυγών απόζμηζηρ
Ρν

δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ PVC. Ρν ππέξγεην εθηφο ησλ θηηξίσλ ζα

θαηαζθεπαζηεί απφ ραιπβδνειάζκαηα ζεξκνγαιβαληζκέλα θπθιηθήο δηαηνκήο .
Νη πιαζηηθνί αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΙΝΡ 476 θαη EN 1401-1 (π.ρ. Helidur)



απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΙΝΡ 1169 θαη ISO 9971 (π.ρ. Helidur Spiral)



απφ u-PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 bar θαηά ΔΙΝΡ 9, DIN 8061, DIN 8062-3,
ISO 161/1

Νη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -18

ν

C έσο +120

ν

C κε

εγγπεκέλε ζηεγαλφηεηα κέρξη πίεζε ιεηηνπξγίαο 1 1/2” WG θαη ηαρχηεηα 2000 fpm. Θα πξέπεη
λα κπνξνχλ λα ιπγίζνπλ κε αθηίλα θάκςεο εζσηεξηθή ίζε κε ηελ κηζή δηάκεηξν ηνπο ρσξίο λα
παξνπζηάζνπλ βιάβε ή δάξεο (πηπρέο) κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ ην 3% ηεο δηακέηξνπ ηνπο
θαη λα θνπνχλ ζην απαηηνχκελν κήθνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Ρα ζηφκηα, ζα είλαη εμ νινθιήξνπ πιαζηηθά PVC ή απφ ABS κε πςειή κεραληθή αληνρή. Ξξέπεη
λα απνηεινχληαη απφ πιαίζηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη
πηεξχγηα αεξνδπλακηθήο κνξθήο κέζσ πήξσλ θαη πιαζηηθψλ δαθηπιηδίσλ. Ρα ζηφκηα ζα έρνπλ
κηα ζεηξά πηεξχγηα παξάιιεια πξνο ηελ κεγάιε δηάζηαζε θαη εζσηεξηθά ησλ πηεξπγίσλ
πνιχθπιιν ξπζκηζηηθφ δηάθξαγκα απφ θχιια θηλνχκελα αληίζεηα αλά

δχν. Ζ ξχζκηζε ζα

γίλεηαη απφ κπξνζηά κε θαηζαβίδη.
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Ρα ξπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα είλαη δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ ή δηαθξάγκαηα φγθνπ ζα είλαη
ρεηξνθίλεηα (κφλν γηα ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο). Ρα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο
πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δε δηαβξψλεηαη. Ρφζν ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θειχθνπο, φζν
θαη

ην

πηεξχγην

πξέπεη

λα

είλαη

απφ

πιαζηηθφ

πιηθφ

πνιππξνππιέλην

(ΟΟ)

ή

πνιπβηλίινρισξίδην (PVC) γηα ηελ εμαζθάιηζε αληεθξεθηηθφηεηαο θαη αληηδηαβξσηηθφηεηαο.

3.7 ΠΡΞ ΖΚ-Κ6: ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
3.7.1 Δγκαηάζηαζειρ ηεσνηηού εξαεπιζμού
Έηζη ζε φια ηα αληιηνζηάζηα πξνβιέπνληαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα, αμνληθνί εμαεξηζηήξεο ηνίρνπ. Νη πηεξσηέο ζα απνηεινχληαη απφ πηεξχγηα
θαηαζθεπαζκέλα

απφ

γαιβαληζκέλε

ιακαξίλα

πξεζζαξηζηή

ή

απφ

αινπκίλην

ή

απφ

πιαζηηθν(φια αλζεθηηθά ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ) . Νη άμνλεο ζα είλαη ζηεξεσκέλνη ζε κία
θεληξηθή πιήκλε θαη ε φιε θαηαζθεπή ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε. Νη πηεξσηέο πξέπεη
λα είλαη αληηζηξέςηκεο.
Νη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί κε ηχιηγκα θισβνχ, εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε
ηα δηεζλή πξφηππα UNE 20-113 θαη CEI 34-1, ηξηθαζηθνί 230 V/400 V–50 Hz, ηαρχηεηαο
πεξηζηξνθήο έσε 1.500 rpm ή κηθξφηεξεο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΟ55, αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ
Δexd-IIB-T5. Ρα πιαίζηα αλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε κεηαιιηθφ πιηθφ
κε

θαηάιιεια

δηακνξθσκέλν θψλν αλαξξφθεζεο, ψζηε

λα

επηηπγράλεηαη

ε

κέγηζηε

αεξνδπλακηθή απφδνζε. αμνληθνί αλεκηζηήξεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμείδσηεο
ζίηεο γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ εληφκσλ.
Πηα ππφγεηα αληιηνζηάζηα ζα ππάξρνπλ θαη αλνίγκαηα κε πεξζίδεο εμαεξηζκνχ. Ν αλεκηζηήξαο
ζα ειέγρεηαη απφ ζεξκνζηάηε έηζη ψζηε λα ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 30 ν C λα ηίζεηαη
απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ ζηα ππφγεηα αληιηνζηάζηα ζα πξνζάγεη αέξα ν νπνίνο είλαη
αλάγθαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε.

3.7.2 Ανοξείδυηορ εζσαποκάδορ
Ζ δηάηαμε ηνπ εζραξνθάδνπ είλαη παλνκνηφηππε ζε φια ηα αληιηνζηάζηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Ν
εζραξνθάδνο ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππφγεην πγξφ ζάιακν ζπγθέληξσζεο-εζραξηζκνχ ησλ
ιπκάησλ. Θα είλαη ρεηξνθαζαξηδφκελνο, κε νπέο δηακέηξνπ 20 mm, γηα ηελ θαηαθξάηεζε
κεγάισλ ξαθψλ θαη εζραξηζκάησλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο, ρακειφηεξα ηνπ ζεκείνπ θαηάιεμεο
ηνπ βαξπηηθνχ αγσγνχ πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ, ψζηε λα θαηαθξαηά ηα εζραξίζκαηα, ελψ
ζα είλαη νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, δηαζηάζεσλ 0,9 ρ 0,6 m, κε βχζηζκα ππζκέλα ηα 0,45 m,
ψζηε λα είλαη πάληα ππεξθείκελνο ηεο ειεχζεξεο ζηάζκεο ησλ ιπκάησλ. Γηα ηελ ιεηηνπξγηθή
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θαη πξαθηηθή απνθνκηδή ησλ εζραξηζκάησλ, ν εζραξνθάδνο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αλχςσζεο,
ψζηε λα αλέξρεηαη ζηελ νξνθή ηνπ θξεαηίνπ, θαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ λα θαηέξρεηαη μαλά
ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Δλδεηθηηθά, ην ζχζηεκα αλχςσζεο απνηειείηαη απφ ξάγεο παθησκέλεο
ζηα ηνηρψκαηα ηεο δεμακελήο, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ νδεγφ αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο. Πην
ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηψηεξε ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηνπ εζραξνθάδνπ, ζα ππάξρεη
stop, ζε θάζε ξάγα ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε ν εζραξνθάδνο λα επηθάζεηαη ζην πξνθαζνξηζκέλν
ζεκείν. Ζ αλχςσζε ηνπ εζραξνθάδνπ, ζα γίλεηαη κε αιπζέιηθηξν παιάγθν ηθαλφηεηνο 0,5tn ην
νπνίν ζα αλαξηάηαη επί αιπζέιθηξνπ θνξείνπ ηνπνζεηεκέλνπ ζε γεξαλνδνθφ.
Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ εζραξνθάδνπ, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλχςσζεο, ζα είλαη
αλνμείδσηεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα εζραξηδφκελα ιχκαηα. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα
είλαη επαξθνχο αληνρήο.
Ππλνιηθά ε δηάηαμε είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ηχπνπ DΗΛ 1.541/1.4301
(AISI

304/321)

εκβαπηηζκέλε

ζε

ρεκηθή

δεμακελή

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

ζέζεσλ

ζπγθφιιεζεο.

3.7.3 Διδικά ηεμάσια διέλεςζηρ
Ρα εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο φπνπ δηέξρνληαη
ζσιελψζεηο απφ ηνίρνπο θαη απαηηείηαη πιήξεο ζηεγαλφηεηα. Θάζε ηεκάρην δηέιεπζεο
απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα:


Δλζσκαησκέλν

δαθηχιην

ζην

ζθπξφδεκα

ηνπ

ηνηρψκαηνο.

Ν

δαθηχιηνο

απηφο

απνηειείηαη απφ ηεκάρην ραιπβδνζσιήλα πάρνπο ηνηρσκάησλ 6mm θαη κήθνπο ίζνπ κε
ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο.


Σαιχβδηλνπο δαθηχιηνπο (έλα δεχγνο), πάρνπο 10 mm ζε είδνο ειεχζεξσλ θιαληδψλ
απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζα θέξεη ειεχζεξεο νπέο θαη ν άιινο νπέο θνριηνηνκεκέλεο
γηα ηελ δηέιεπζε θαη θνριίσζε κπνπινληψλ ζχζθημεο. Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνριίεο ζχζθημεο.



Ξξφζζεην δαθηχιην πάρνπο 10mm γηα ηελ ζπκπίεζε ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο
πεξηκεηξηθά ηνπ δηεξρφκελνπ ζσιήλα. Γαθηχιην ζηεγαλφηεηα έλαληη δηαξξνήο, πνπ
ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ελζσκαησκέλνπ ραιχβδηλνπ δαθηπιίνπ θαη ηνηρσκάησλ ζαιάκνπ.

Ζ ζχλδεζε ζα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα έλαληη δηαξξνψλ κεηαμχ ηνπ δηεξρφκελνπ
ζσιήλα θαη ηνπ ηεκαρίνπ δηέιεπζεο θαζψο θαη αληίζηνηρε ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ηεκαρίνπ
δηέιεπζεο θαη ηνηρψκαηνο ηνπ ζαιάκνπ πνπ πεξηέρεη ιχκαηα. Νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη
ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη εγγπεκέλεο αληνρήο γηα ζπλερή παξακνλή θαη επίδξαζε ιπκάησλ. Ρα
κεηαιιηθά κέξε ησλ ηεκαρίσλ δηέιεπζεο ζα ππνζηνχλ αληηνμεηδσηηθή βαθή.
Ρα εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα , αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή
αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα.
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3.7.4 Ανςτυηικοί μησανιζμοί

Α) Γεξαλνδνθνί
Ρν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα
θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γεξαλνδνθνχ. Θάζε άθξν ηεο δνθνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε
ξπζκηδφκελν εκπφδην ηέξκαηνο (stop).
Ρν βαξνχιθν (παιάγθν) θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Κ2, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-5. Ρν
βαξνχιθν κπνξεί ζα είλαη ρεηξνθίλεην (γηα αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηε κειέηε) θαη ζα πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην θνξηίν
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Ζ νξηδφληηα θίλεζε ηνπ βαξνχιθνπ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ αιπζέιηθηξνπ θνξείνπ.
Ζ γεξαλνδνθφο ζα είλαη ζπγθνιεκκέλε ζηελ αλσδνκή ηνπ θηηξίνπ θαη ε δηαηνκή ηεο γηα θνξηία
κέρξη 0,5tn ζα είλαη ΖΔΑ 80 θαη κέρξη 1,5 tn ζα είλαη HEA 100. O Αλάδνρνο αθνχ
νξηζηηθνπνηήζεη ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη είλαη γλσζηά θαη ηα βάξε ηνπ πιένλ ζα ειέγμεη
θαη ζα πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αλσηέξσ δηαηνκψλ δηαθνξεηηθά ζα πξνηείλεη
βειηησκέλε δηαηνκή. Νη γεξαλνδνθνί απνδεκηψκνληαη αλά kg θαη ζα θέξλνπλ θαηάιιειε
αληηδηαβξσηηθή.

Β) Φνξεηά ζπζηήκαηα αλέιθπζεο
Γηα ηελ αλέιθπζε ησλ αλαδεπηήξσλ ζηα αληιηνζηάζηα 7 θαη 8 ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη
θνξεηφ κεραληζκφ αλχςσζεο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Ν κεραληζκφο ζα απνηειεί
παξειθφκελν ηνπ

αλαδεπηήξα θαη ζα έρεη αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο

κεγαιχηεξε απφ ην βάξνο ηνπ αλαδεπηήξα.
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3.8 ΠΡΞ ΖΚ-Ζ1: ΞΗΛΑΘΔΠ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ

3.8.1 Γενικά
Ρν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεσο ησλ
αληιηνζηαζίσλ.
Νη πίλαθεο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθνί απφ ζθειεηφ ζηδεξνγσληψλ θαιπκκέλσλ κε
ραιπβδνειάζκαηα, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,0 ρζη. Θα είλαη επηζθέςηκνη απφ ηελ εκπξφζζηα
πιεπξά γηα επηζεψξεζε νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ θαη θιεηζηνί απφ ηηο άιιεο πιεπξέο ηνπο πιελ
ηεο θάησ. Ν πίλαθαο ζα θέξεη επίζεο θαηάιιειεο ζπξίδεο εμαεξηζκνχ.
Πην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ζα ππάξρνπλ νη ράιθηλνη νξζνγσληθνί δπγνί κε επαξθή δηαηνκή, νη
νπνίνη ζα ζηεξεψλνληαη ζε θαηάιιεινπο κνλσηήξεο. Θα ππάξρεη επίζεο θαη ράιθηλνο δπγφο
νπδεηέξνπ, ν νπνίνο ζα ρξεζηκεχζεη θαη ζαλ δπγφο γεηψζεσο.
Ζ απαγσγή ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη απφ ην δάπεδν.
Ζ ηξνθνδφηεζε ηνπ πίλαθα απφ ηε ΓΔΖ θαη ην ΖΕ ζα γίλεηαη κε θαιψδηα ηχπνπ J1VVU (Λ)
φπσο ζηα ζρέδηα.
Θάζε πεδίν ηνπ πίλαθα ζα έρεη χςνο κέρξη 2,0κ., πιάηνο κέρξη 0,8 κέηξα θαη βάζνο απφιπηα
επαξθέο γηα λα πεξηιακβάλεη ηα φξγαλα θαη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ.
Όια ηα φξγαλα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε πίλαθα. Δθείλα γηα ηα νπνία
απαηηείηαη ρεηξηζκφο, απηφο ζα γίλεηαη απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα. Ρα φξγαλα
πξνζηαζίαο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επηιεθηηθή πξνζηαζία. Θάησ απφ θάζε
δηαθφπηε ή ελδεηθηηθή ιπρλία ζα ππάξρεη πηλαθίδα κε αλάγιπθε επηγξαθή ζηελ Διιεληθή
γιψζζα κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζα αλαγξάθεη ηε ζεκαζία απηνχ.
Πηελ πξφζνςε ηνπ πίλαθα ζα ππάξρνπλ νη επηινγηθνί δηαθφπηεο 3 ζέζεσλ (AUTO-0-MANUAL)
γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηήξσλ θαζψο θαη νη ιπρλίεο ζεκάλζεσο ιεηηνπξγίαο ή γεληθήο βιάβεο.
Ν πίλαθαο ζα παξαδνζεί πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο κε φια ηα φξγαλα θαη ζπξκαηψζεηο ηνπ
θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα παξαθάησ (π.ρ. νη
αζθάιεηεο πξνζηαζίαο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ), ην νπνίν φκσο είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ.
Ν Αλάδνρνο κεηά ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ειέγμεη ην δηαθνπηηθφ πιηθφ
ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία εληφο κελφο ηπρφλ απνθιίζεηο θαη βειηηψζεηο πνπ
απαηηνχληαη ζηελ ειεθηξνινγηθή κειέηε ησλ πηλάθσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
αληιηνζηαζίσλ. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη φηη ε πηψζε ηάζεο είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ
νξίδεη ε ΓΔΖ, ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε.
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Θάζε πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ βνεζεηηθά εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά,
ζρέδηα θιπ. ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ πξηλ ηε βεβαίσζε πεξάησζεο :


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



Θαηάινγν

αληαιιαθηηθψλ

θαη

θαηαιφγνπο

ησλ

θαηαζθεπαζηψλ

ησλ

δηαθφξσλ

ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα.


Νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο θαη ζπληήξεζεο.

Ν πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ πεδία ή γξακκέο κε ηα φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη
αληίζηνηρα.

3.8.2 Ξεδίο Διζόδος
Θα ππάξρεη έλα γεληθφ πεδίν εηζφδνπ ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο φξγαλα:
α.

Απηφκαηνο ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο ηζρχνο νλνκαζηηθήο εληάζεσο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
κε ηξία ζεξκηθά πελία ππεξεληάζεσο, ηξία ειεθηξνκαγλεηηθά πελία βξαρπθπθιψζεσο,
ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 50 ΘΑ, έλα πελίν εξγαζίαο, ζάιακν απνζβέζεσο
ηφμνπ θαη βνεζεηηθέο επαθέο γηα ηε ζχλδεζε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ.

β.

Ρξία ακπεξφκεηξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ 96x96ρζη. ηχπνπ θηλεηνχ
ζηδήξνπ, θιάζεσο 1,5 θαηάιιειεο πεξηνρήο ελδείμεσο γηα ζχλδεζε κέζσ θαηάιιεισλ
κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο.

γ.

Βνιηφκεηξν ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ 96x96ρζη. ηχπνπ θηλεηνχ ζηδήξνπ,
θιάζεσο 1,5 πεξηνρήο ελδείμεσο 0-500V.

δ.

Κεηαγσγέαο επηά ζέζεσλ γηα ην βνιηφκεηξν.

ε.

Ρξεηο κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ακπεξνκέηξσλ.

ζη. Σεηξνθίλεην δηαθφπηε εξγαζίαο.

3.8.3 Ξεδίο ηποθοδοζίαρ εξοπλιζμού
Για κάθε κινηηήρα προβλέπεηαι χωριζηή γραμμή ζύμθωνα με ηα ζχέδια και η οποία
περιλαμβάνει:
α.

Απηφκαηνο ηξηπνιηθφο δηαθφπηε ηζρχνο, νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη’ ειάρηζηνλ ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα, κε θαηάιιειν κνριφ ρεηξηζκνχ θαη έλδεημε ηεο ζέζεο, γηα ηάζε
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 660V-AC. Ν δηαθφπηεο ζα είλαη κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη
καγλεηηθά ζηνηρεία.

β.

Απηφκαηνο δηαθφπηεο αέξα (ξειέ), ηξηπνιηθφο, θιάζεο 1000V, θαηάιιειεο έληαζεο θαη
ζπκκεηξηθήο ηζρχνο δηαθνπήο. Ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα εθιεγεί γηα θαηεγνξία
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ρξήζεσο AC3 θαηά VDE 0660 ή IEC 158-1 θαη κάιηζηα γηά ηνπιάρηζηνλ 1.000.000
ρεηξηζκνχο. Ν δηαθφπηεο ζα απνκνλψλεη θαη επαλαζπλδέεη ηνλ εθθηλεηή απηφκαηα.
γ.

Δηδηθά γηα ηηο αληιίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εθθηλεηέο νκαιήο εθθίλεζεο (SOFT STARTER).
Ν εθθηλεηήο ζα ηίζεηαη εθηφο, ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία κε ηελ βνήζεηα απηφκαηνπ
δηαθφπηε αέξα, φκνηνπ κε απηφλ πνπ αλαθέξεηαη ακέζσο πξνεγνχκελα.
Ζ δηάηαμε εθθηλήζεσο ζα πξέπεη:
- Λα εμαζθαιίδεη νκαιή θαη αζθαιή εθθίλεζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, κε
ζπλερή αχμεζε ζηξνθψλ, ρσξίο δηαθνπή ζηελ ηξνθνδνζία κε ηάζε ηνπ ζηάηε, ψζηε
ε εθθίλεζε λα κελ εκθαλίδεη αηρκέο έληαζεο ξεχκαηνο θαη θξνπζηηθέο θαηαπνλήζεηο.
- Λα πεξηνξίδεη ηελ απνξξνθνχκελε απφ ην δίθηπν έληαζε ξεχκαηνο ζε ηηκέο πνπ δελ
ππεξβαίλνπλ ην 250% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ θηλεηήξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθθίλεζεο.
- Λα απνηειεί ζχζηεκα πνπ λα κπνξεί λα εθηειέζεη κεγάιν αξηζκφ εθθηλήζεσλ ρσξίο
λα παξνπζηάδεη θζνξέο ή βιάβεο.
- Λα θέξεη ελζσκαησκέλν by-pass.

3.8.4 Γπαμμή βοηθηηικών καηαναλώζευν – Ξςκνυηέρ διοπθώζευρ ζςνθ
Ρν πεδίν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο αλαρσξήζεηο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ
θαηαλαιψζεσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ηνπο ππθλσηέο δηνξζψζεσο ζπλθ. Ζ γεληθή γξακκή
ηξνθνδνηήζεσο βνεζεηηθψλ θαηαλαιψζεσλ απφ ηνπο θπξίσο δπγνχο ζα θέξεη δηαθφπηε
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, νη δε κεξηθέο αλαρσξήζεηο είλαη:
α.

Κία ηξηθαζηθή γξακκή, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.

β.

Γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα

γ.

Κνλαθαζηθέο

γξαακκέο

γηα

ηα

φξγαλα

απηνκαηηζκνχ

θαζψο

θαη

ην

ζχζηεκα

απηνκαηηζκνχ.
δ. Νηηδήπνηε άιιε αλαρψξεζε αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα

Πηνλ πίλαθα θάζε
αλαρψξεζε

αληιηνζηαζίνπ πξνβιέπεηαη εηδηθή δηάηαμε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κία

ππθλσηψλ

θαηάιιειεο

ηζρχνο,

ψζηε

λα

εμαζθαιίδεηαη

ζπλερψο

πςειφο

ζπληειεζηήο ηζρχνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Ζ αλαρψξεζε ζα είλαη εμνπιηζκέλε θαη’ ειάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα φξγαλα:
α.

Αζθαιεηνδεχθηε θνξηίνπ, κε καραηξσηέο αζθάιεηεο θαηάιιειεο εληάζεσο.

β.

Απηφκαην ηειερεηξηδφκελν δηαθφπηε αέξα θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο γηα ηελ
απφδεπμε ησλ ππθλσηψλ.

γ.

Ξπθλσηέο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε
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δ.

Ξνιπφξγαλν ειέγρνπ , ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ησλ ππθλσηψλ.

3.8.5 Δκκινηηήρ ομαλήρ εκκίνηζηρ (Soft Starter)
3.8.5.1 Γεληθά
Ν εθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κνλάδα πςειήο ηερλνινγηθήο ζρεδίαζεο γηα
αμηφπηζηε εθθίλεζε ζπλήζνπο θαηαζθεπήο επαγσγηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ
δξνκέα πνπ θηλεί αληιία. Απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ ξνπήο θαη
κεησκέλνπ ξεχκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν εθθίλεζεο.
Ζ κνλάδα ζα εθθηλεί ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα κε ζηαδηαθά απμαλφκελε ζπλερψο θαη ρσξίο δηαθνπή
ηάζε ψζηε ν θηλεηήξαο λα θζάζεη ην θαλνληθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξννδεπηηθά νκαιά θαη
κε ην ειάρηζην ξεχκα εθθίλεζεο. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν ψζηε λα
κελ θαηαπνλείηαη ειεθηξηθά ν θηλεηήξαο.
Δθηφο απφ ηελ νκαιή εθθίλεζε ε δηάηαμε ζα έρεη δπλαηφηεηα, θαη’ επηινγήλ, λα ειέγρεη ηελ
ζηάζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
Ρέινο ε κνλάδα ζα δηαζέηεη αμηφπηζηεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα
φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο.
3.8.5.2 Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο – Πξνηάζεηο
Ν πξννδεπηηθφο ή νκαιφο εθθηλεηήο ζα ηξνθνδνηεί ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα κε κεησκέλε ηάζε κε
ηελ παξεκβνιή θαηάιιειεο γέθπξαο ζπξίζηνξο (THYRISTORS). Θα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή
ν νπνίνο ζα ειέγρεη θαη βειηηζηνπνηεί δηαξθψο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ εθθηλεηή θαηφπηλ
επηθνηλσλίαο κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα.
Ν εθθηλεηήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ φινπ πεδίνπ
ηξνθνδφηεζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα λα εξγάδεηαη απξφζθνπηα κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο:
: 50 νC

-

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο

-

Οεχκα εθθίλεζεο

: Κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ νλνκαζηηθνχ ηνπιάρηζηνλ.

-

Σξφλνο εθθίλεζεο

: Κέρξη 30 sec.

-

Αξηζκφο εθθηλήζεσλ

: Κέρξη 10 αλά ψξα ηνπιάρηζηνλ.

Ζ δηάηαμε εθθίλεζεο ζα παξέρεη ηεο εμήο δπλαηφηεηεο θαη’ ειάρηζηνλ:
α.

Οχζκηζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο.

β.

Οχζκηζε ηνπ ξεχκαηνο εθθίλεζεο.

γ.

Οχζκηζε ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο.

δ.

Οχζκηζε ηνπ ρξφλνπ ζηάζεο.

ε.

Δπηινγή κνξθήο ζηάζεο (ειεγρφκελε κε ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ ή ειεχζεξε ζηάζε).
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ζη. Αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ θαη αλαγλψξηζε ζθαικάησλ.
δ.

Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηάηαμεο εθθίλεζεο θαη πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε,
ζθάικα ή θαθή ιεηηνπξγία.

ε.

Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζε πεξίπησζε:
-

πεξέληαζεο.

-

Έιιεηςεο ηάζεο.

-

Κε ζσζηήο αιιεινπρίαο θάζεσλ.

Ν εθθηλεηήο ζα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ

ζχλδεζε ησλ

εμσηεξηθψλ αηζζεηεξίσλ πξνζηαζίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηελ δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

3.8.6 Ξεδίο μεηαγυγήρ Ζ/Ε
Ξεδίν κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
Ρνλ ειεθηξνθίλεην κεηαγσγηθφ δηαθφπηε πνπ απνηειείηαη απφ δχν ηεηξαπνιηθνχο απηφκαηνπο
δηαθφπηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη ηζρχνο δηαθνπήο φπσο ζηα ζρέδηα, κε κεραληθή θαη
ειεθηξηθή καλδάισζε (interlocking), ψζηε λα απνθιείεηαη ην ηαπηφρξνλν θιείζηκν θαη ησλ
δχν.
Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη απφιπηα φκνηα κε απηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή.


Νη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο 110V, κε ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
ζπλνιηθφο ρξφλνο δεχμεο :< 200 MS
δηάξθεηα δσήο :20.000 ρεηξηζκνί
θαηαλάισζε ηζρχνο : 1.500W
κέγηζηε ζπρλφηεηα ρεηξηζκψλ: 20 ρεηξηζκνί αλά ψξα



Ρξία ακπεξφκεηξα AC, δηαζηάζεσλ 96 ρ 96mm, θιάζεο 1,5.



Έλα βνιηφκεηξν AC, θιίκαθαο 0-500λ, δηαζηάζεσλ 96 ρ 96mm, θιάζεο 1,5.



Έλα κεηαγσγέα βνιηφκεηξνπ 6 ζέζεσλ θαη κεδέλ.



Έλα ελδεηθηηθφ βαηηφκεηξν δηαζηάζεσλ 96 ρ 96mm, θιάζεο 1,5.



Έλα ζπρλφκεηξν κε δείθηε δηαζηάζεσλ 96 ρ 96mm, 47+53ΖΕ.



Έλα σξνκεηξεηή ρσξίο δπλαηφηεηα κεδεληζκνχ γηα ηελ έλδεημε ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ
ιεηηνπξγίαο.



Έλα βνιηφκεηξν θαη έλα ακπεξφκεηξν DC ελδεηθηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξηηζηή
ζπζζσξεπηψλ.



Φνξηηζηή απηφκαην κπαηαξηψλ απφ ην δίθηπν.



Κηα θφξλα θαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο.
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Έλα ειεθηξνλφκν εθθίλεζεο κε ην κπνπηφλ εθθίλεζεο.



Έλα κπνπηφλ γεληθήο δηαθνπήο (emergency stop).



Έλα κπνπηφλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ιπρληψλ ηνπ πίλαθα.



Έλα ξειαί αληίζηξνθεο ηζρχνο.



Δπηηεξεηέο ηάζεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο ζπλδεφκελνπο κε ην
ζχζηεκα απηφκαηεο εθθίλεζεο ηνπ δεχγνπο.



Έλα απηφκαην δηαθφπηε ηξηπνιηθήο πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο.



Θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο.



Ξνηελζηφκεηξν γηα ηελ ξχζκηζε ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ηνπ Ζ/Ε.

3.8.7 Ξποδιαγπαθέρ Δξοπλιζμού Γ.Ξ.Σ.Ρ ανηλιοζηαζίυν
Κέζα ζηνλ πίλαθα ζα βξίζθνληαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη ζπξκαησκέλα ηνπιάρηζηνλ ηα
εμήο:

3.8.7.1 Ζπγνί (κπάξεο)
Θα ηνπνζεηεζνχλ πέληε δπγνί (ηξεηο θάζεηο, νπδέηεξνο θαη γείσζε).

3.8.7.2 Υιηθά εμνπιηζκνύ πηλάθωλ - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο
Ν γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα
ηάζε 400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή,
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1.
Θάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ
ηνπο άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη
εχθνια ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Όηαλ ζε έλα ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο γεληθνί δηαθφπηεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ
θαζέλα πηλαθίδα ελδεηθηηθή ηεο εγθαηαζηάζεσο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ απηφο ειέγρεη.
Ν γεληθφο δηαθφπηεο ελφο γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν,
απνκνλσκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ πίλαθα θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο εθ ησλ
έκπξνζζελ.
Πην πεδίν εηζφδνπ (φπνπ εθαξκφδεηαη) ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα
ηξνθνδνζίαο. Πε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ δηαλνκήο.
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Πε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ
900 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.

Απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ
Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο
θιεηζηνχ ηχπνπ. Ν ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο
νξίδεηαη απφ ην πξφηππν IEC 60947-4.1.
Νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη:


ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α, κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ
ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu)



ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz)



ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο
IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27.



ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή
θάζεηε ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο



ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο
αλαρψξεζεο



ζα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 60335-1)
κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο.

Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε
ζεξκηθή θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε
πηψζεο ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο) ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε
πξνζηαζία φρη κφλν απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο
DIN VDE 0110 – 0660 θαη IEC 292-1.
Ν θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη:


έρεη αλνίμεη



έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ,

Δίλαη δεθηφο θαη δηαθφπηεο πνπ δελ έρεη ζε αλεμάξηεηε επαθή ην ζεξκηθφ αιιά ηφηε ζα πξέπεη
κεηά ην ξειέ ηζρχνο λα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξν ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα κε μερσξηζηέο
αλεμάξηεηεο επαθέο γηα ηε ζήκαλζε.
Νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά:
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γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο, ην ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα.



ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη
λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο ζε
ζθάικα πνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ
απηφκαηνπ δηαθφπηε.



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία
ιαβή πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΝΛ), αλνηθηφο (OFF)
θαη αθφπιηζε (TRIPPED).



γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 727 πξέπεη:



ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε ζέζε OFF (O)
κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο



ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε
«απφδεπμεο» εμάξηεκα θιεηδψκαηνο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο,
«push to trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ



ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε
ηνπ θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη
επθξηλψο νξαηέο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ
κέξνπο ή ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή
ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ
ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο.



ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα
εμνπιηζζνχλ κε έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια
κία επαθή δεχμεο (κε επηθάιπςε)



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη,
ψζηε λα εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία
εξγαζίαο ή έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο.

Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα:


ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο
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φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο



φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ



βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ ζην
πιαίζην ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα



ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
απηφκαηνπ δηαθφπηε.

Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν
ππεξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο.
Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε
ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά
ηπιίγκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξηθαζηθφ ειεθηξνλφκν πξνζηαζίαο
θηλεηήξσλ.
Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ειεθηξνληθή
κνλάδα πξνζηαζίαο θηλεηήξνο. Ζ κνλάδα απηή ζα πεξηέρεη έλα ηζνδχλακν ζεξκηθφ θχθισκα,
αζξνηζηηθφ ησλ απσιεηψλ ζηδήξνπ θαη ραιθνχ ηνπ θηλεηήξα. Βάζεη ησλ απσιεηψλ απηψλ ζα
παξάγεη ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηλεηήξα θαηά ην ζηάδην ηεο
εθθίλεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ςχμεσο. Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε
ραξαθηεξηζηηθή απηή θαη θαηά ηε δηαθνπή ηεο ξεπκαηνδνηήζεσο θαη λα αλαιακβάλεη πάιη ζην
ζσζηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο κφιηο ε ειεθηξνδφηεζε απνθαηαζηαζεί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή
θακπχιε πξέπεη λα επηδέρεηαη ξχζκηζε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο
εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο:


Ξξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηψζεσο (1,50 – 1,15 Ηn)



Ξξνζηαζία έλαληη ζθάικαηνο πξνο γε (0,1 – 0,35 Ηn)



Ξξνζηαζία έλαληη δηαθνπήο θάζεσο (2 – 3 sec)



Ξξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθηλήζεσο θαη ελψ ν θηλεηήξαο
δελ έρεη αξρίζεη αθφκε λα πεξηζηξέθεηαη (stalled rotor)(50 ms ζε 6–10 Ηn)



Ξξνζηαζία επηηπρνχο εθθηλήζεσο έλαληη πηψζεσο ζεξκηθψλ



Θα δηαζέηεη έλα θεληξηθφ ειεθηξνλφκν πνπ ζα δηεγείξεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο
πεξηπηψζεηο, ππεξθνξηίζεσο, δηαθνπήο κίαο θάζεσο θαη ζθάικαηνο πξνο ηε γε.

Γηαθφπηεο θνξηίνπ
Νη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1
θαη 60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(UTE, BS, VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz
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Νλνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV
Νλνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο:
Νλνκαζηηθή έληαζε (A)

Icw (kA)

σο 80
80 – 160

3
6

250
400 – 630

8,5
12

800
1.000 – 1.250
1.600 – 2.500

25
35
50

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Ρ2 (δεζηφ θαη πγξφ
πεξηβάιινλ).
Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα.
Ρα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο:
Ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο –
απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο 2-12. Όινη νη
πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην
άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3.
Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ν κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα κπνξεί λα είλαη ζηελ
ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Νη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ
λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην γηα ηελ ζέζε απφδεπμεο.
Νη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη δχν
βνεζεηηθέο επαθέο.
Νη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε απφδνζεο
ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο δηαθφπηεο σο
400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηεγφξηα
ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V AC.
Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Ρν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ
πξφζνςε ή πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.
Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληη
απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
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Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο
Νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ
κέζσ ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο. Ν
Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ.
Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255.
Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ
θπθισκάησλ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία
ηνπο κε ηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε
ζχλδεζήο ηνπο κε ηα ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα.
Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε
αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε
κφληκεο θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη.

Ζιεθηξνλφκνη ηζρχνο
Νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ – κειψλ ηεο
Δ.Δ. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS.
Νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC,
ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή
ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V
AC ή DC. Όινη νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε
ηξνπηθά θιίκαηα.
Νη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα
δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Κειέηε. Ρα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ
κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ
–5C έσο 55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη
ρξνληθψλ επαθψλ.

Βνεζεηηθά ξειέ
Νη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE
0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα
φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε
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κφλσζεο ζα είλαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC.
Όινη νη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε
ηξνπηθά θιίκαηα.
Νη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα
δηαηίζεληαη ζε 4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Ρα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία
ζα πξέπεη λα είλαη 0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Νη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη
δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5 °C έσο 55°C.

Σξνληθά αζηέξνο - ηξηγψλνπ
Ρα ρξνληθά ξειέ αζηέξνο – ηξηγψλνπ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά πεξηνρήο 0,5 έσο 10 sec,
θαηάιιεια γηα γεληθή ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο. Ζ ηάζε
ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230V AC, 50/60 Hz. Ζ θιεηζηή θαη ε αλνηθηή επαθή δελ ζα
θιείλνπλ πνηέ ηαπηφρξνλα.

Κεηαγσγηθνί δηαθφπηεο I-0-II
Ξξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC
φζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ.

Γηαθφπηεο ξάγαο
Νη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή

ζαλ κεξηθνί

δηαθφπηεο θπθισκάησλ

νλνκαζηηθήο εληάζεσο σο 160 Α. Ρν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
Νη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Ρα ινηπά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα:
Κεραληθή αληνρή Η =

20 – 32 Α

:

300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

40 – 63 Α

:

150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

– 100 Α

:

100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

:

30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

Ζιεθηξηθή αληνρή Η = 20 – 32 Α

40 – 63 Α

:

10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο
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80 – 100 Α

:

7.500 θχθινη ιεηηνπξγίαο

Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec
Ππλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2)
Ινηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο

Απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB)
Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN
60947-2 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή
πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην
κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ ηεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ
ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο.
Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35
mm θαη ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Νη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο
ησλ δηαθνπηψλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο
ζην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο
δηαθφπηεο πξνο ηελ άθημε (ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο).
Ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ,
ψζηε λα απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή
ππεξθφξηηζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”.
Ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα
πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή
ρεηξηζκνχ. Ρν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα
θιεηδψκαηνο. Θάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία
θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ
νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο
επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Νη αθξνδέθηεο ζα είλαη
ηχπνπ ζήξαγγνο (ΗΟ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Θα πξέπεη λα
είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν εξγαζίαο, πελίν
έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή ζπζθεπή
αλίρλεπζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο 30 mA ή 300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε
(αθφπιηζε απφ απφζηαζε).
Νη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Θαλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνπήο θακπχιεο «C» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ
θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ
θηλεηήξσλ. Νη απηφκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V
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ζε 50 Hz, κε ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ
θαη ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν
IEC 947,2. Θα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία ζα δηεγείξνληαη απφ
εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο κε 5 - 14 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 θνξέο
ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «D». Ν ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο είλαη 20.000.

Γηαθφπηεο δηαξξνήο (RCD)
Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο
πξνο γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα
ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ
νπδεηέξνπ. Θα πξέπεη λα κεηξνχλ ηα ελαιιαζζφκελα θαη παικηθά ζπλερή ξεχκαηα (CBR,
ηξφπνο θαηαζθεπήο Α θαηά IEC 60947-2).
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ
ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε
ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή
ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν:
αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο.
Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ίζε κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα ξεχκα
βξαρπθχθισζεο γεο (Im).
Ρα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή
ίζα κε ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε
ην IEC 60364). Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ
νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη
βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε δηαξξνήο.
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο
(ηχπνο A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Ρν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη
κεηά απφ UPS.
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη
ηχπνπ B ζχκθσλα κε ην IEC 60755.
Πχκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο
πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
20A, πξέπεη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ
ξεχκα δηαξξνήο 30 mA.
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Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά
είηε ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ:


Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε.



Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.



Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε
ηεο κνλάδαο.



Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο
κε ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.



Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηαθφπηε ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα.



Νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC.



Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα
ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο
κέρξη 160 Α: 0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε
απφ 160 Α: 0...3 Α.



Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε
πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α:
0...0,5 sec, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α:
0...1 sec.



Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο
δηαθνπέο πνπ νθείινληαη ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν
θιπ).

Αζθαιεηναπνδεχθηεο
Γηα ηελ πξνζηαζία θπθισκάησλ σο 250 A είλαη δπλαηή ε ρξήζε θπζηγγίσλ ηήμεσο ζχκθσλα
κε ην πξφηππν IEC / EN 60947-3 ζε θαηάιιειεο αζθαιεηνζήθεο νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ην
πξφηππν IEC / EN 60269. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, ζα έρνπλ δηάξθεηα
δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θαη ζα είλαη ησλ θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ:
Γηα νλνκαζηηθή έληαζε

32 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο

500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα

25 kA
63 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο

800 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα

25 kA
100 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.000 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα

35

kA
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250 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα

50

kA
Ζ ηθαλφηεηα δηαθνπήο λνείηαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε σο 500V, ζπρλφηεηα 40...60Hz θαη ζπλθ =
0,7.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε γεηηνληθά πιηθά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Ρν άλνηγκα ηεο θπζηγγεηνζήθεο ζα γίλεηαη φηαλ δηαθνπεί ην θχθισκα. Όπνπ απαηηείηαη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη σζηήξεο ψζηε φηαλ θαεί έλα θπζίγγη λα πξνθαιείηαη δηαθνπή φισλ ησλ
θάζεσλ.

Ξπθλσηέο αληηζηάζκηζεο
Ν ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ ησλ παξαθάησ πξνηχπσλ θαζψο θαη κε ηηο εηδηθέο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο.
IEC 60831

Ξπθλσηέο ηζρχνο κε ηδηφηεηεο απηνεπνχισζεο γηα A.C. ζπζηήκαηα νλνκαζηηθήο

ηάζεο κέρξη θαη 1 kV.
IEC 61921

Ξπθλσηέο γηα δηφξζσζε ζπληειεζηή ηζρχνο. Ππζηνηρίεο ππθλσηψλ ρακειήο

ηάζεο.
IEC 60439-1 Ππλαξκνιφγεζε δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ρακειήο
ηάζεο.
IEC 60947

Γηαθνπηηθφο εμνπιηζκφο ρακειήο ηάζεο.

IEC 60269

Αζθάιεηεο Σ. Ρ.

IEC 60289

Ξελία

UL 810

Ξπθλσηέο

Ζ αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πγξαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC
60439-1: 50% πγξαζία θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 40°C. Νη αθφινπζνη θαλφλεο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 415 V (γηα δίθηπν
400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ
15 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) ≤ 5%).
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V (γηα δίθηπν
400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 15 θαη 25 %
ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 5% ≤ THD(I) ≤ 10%).
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Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V ζε
ζπλδπαζκφ κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζηα 135, 190 ή 215 Hz εάλ ε
ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 25 θαη 50 % ηεο ηζρχο ηνπ
κεηαζρεκαηηζηή ( 10% ≤ THD(I) ≤ 20%).
Ιχζεηο θηιηξαξίζκαηνο αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ
θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή
(THD(I) > 20%).
Νη ηξηθαζηθέο κνλάδεο ππθλσηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειψλ απσιεηψλ, ειεγκέλεο ζχκθσλα
κε ην πξφηππν IEC 60831 κέξε 1 & 2 θαη ζα απνηεινχληαη απφ κνλνθαζηθά ζηνηρεία. Θάζε
κνλνθαζηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μεξή κεκβξάλε επηκεηαιισκέλνπ
πνιππξνππιελίνπ κε ηδηφηεηα απηνεπνχισζεο θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεξίβιεκα. Ρν
πιαζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ V0, απηνζβελφκελν, ζχκθσλα ην πξφηππν UL 810.
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
κία αζθάιεηα HRC, έλα δηαθφπηε ππεξπίεζεο θαη κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε εθθφξηηζεο έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν ππθλσηήο ζα εθθνξηίδεηαη ππφ ηάζε ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηα 50
V (κέηξεζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ππθλσηή) έλα ιεπηφ κεηά ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ παξνρή
ηζρχνο.
Θάζε κνλάδα ππθλσηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηξεηο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ελψ δελ ζα
απαηηείηαη ζχλδεζε γείσζεο.
Ρν φξγαλν απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ηθαλφηεηα
ειέγρνπ ηεο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο θαηάιιεινπ αξηζκνχ βεκάησλ ππθλσηψλ, κέζσ ησλ
αληίζηνηρσλ ξειέ ππθλσηψλ. Ζ επηινγή ησλ βεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ηζρχ
ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνλφκνη, γηα ηελ κεηαγσγή ησλ ππθλσηψλ εληφο θαη
εθηφο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60947 – 4 ελψ
ε ηζρχο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία.
Πε πεξίπησζε δηθηχνπ κνιπζκέλνπ ιφγσ αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη,
επηπξφζζεηα, ζηξαγγαιηζηηθά πελία πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60289.

Αληηθεξαπληθά
Ρα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ γεληθφ πίλαθα Σ.Ρ., σζηφζν φηαλ ε
απφζηαζε απφ ην γεληθφ αληηθεξαπληθφ σο ηνλ επφκελν πίλαθα δηαλνκήο είλαη κεγάιε (> 30m)
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα αληηθεξαπληθά γηα πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ρα
αληηθεξαπληθά «θαηάληη» πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα αληηθεξαπληθά «αλάληη»
πινπνηψληαο κηα επηιεθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ:

50

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών

EN 61643-11 Ρχπνο (Class) 1, Ρχπνο 2 θαη Ρχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε
ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε
ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε επάλσ ζηε ζπζθεπή.
IEC 61643-1 Γνθηκή: Θιάζεο I, Θιάζεο II θαη Θιάζεο III Έθδνζε 2 (Κάξηηνο 2005):
Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο.
IEC 60364-4-44

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Κέξνο 4-443: Ξξνζηαζία έλαληη

ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο (δεχμε – απφδεπμε)
δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ.
IEC 60364-5-53

Ζιεθηξηθέο

εγθαηαζηάζεηο

θηηξίσλ

–

Κέξνο

5-534

Ππζθεπέο

γηα

πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ.
Ρα αληηθεξαπληθά Ρχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα
εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ
θάζεο γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη
κηθξφηεξε απφ 340 V κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ρν αληηθεξαπληθφ
ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ
αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4)
κε νκνηνγελέο δηζθίν βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 1449 (3ε έθδνζε),
IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν
νξγαληζκφ.
Ζ δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Πχκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε
(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε
νπνηνδήπνηε θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε
κηθξναπηφκαην

δηαθφπηε,

ζε

ζπκθσλία

κε

ην

πξφηππν

IEC

/

EN

60898.

ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη

Ν

απφ ηνλ

θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά
UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο.

Οειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο
Ρα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα
IEC 60947-1, IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΛFC 63-650,
VDE 0660) ή κε ηα πξφηππα UL.
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο
ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz.
Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα.
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Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα
θαη λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά.
Ρα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο.
Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 2 θιάζεηο ελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
IEC 60947–4 (θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20).
Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο
55°C.
Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην
ξειέ ηζρχνο.
Ρν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ:
Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο πξνζηαηεπηηθφ
θάιπκκα
Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ»
Πεκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο
Ιεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start»
Ιεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο
Ιεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ
Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A.

Κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο
Ρα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ
ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Νη ιπρλίεο ζα
είλαη αίγιεο 24 V DC. Νη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΟ65.
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή
θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Ρν θάιπκκα ησλ
ιπρληψλ ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. Πε πεξίπησζε
έλδεημεο πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ
ιπρληψλ ζα κπνξεί λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Ζ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ
ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε
κπξνζηηλή κεηαιιηθή πιάθα ησλ πηλάθσλ.
Πηα θπθιψκαηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο
ηάζεσο κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ
ιπρληψλ, απηέο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο
ηνπο.
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Πηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε
ιπρλία.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to
test) ή ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ.
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο
κε ην πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε
230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Ζ αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2
kV γηα ελδεηθηηθά 12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη
ηεο θσηεηλφηεηαο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά
ην 0,8 W.

3.9 ΠΡΞ ΖΚ-Ζ2: Ζ/Ε
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο αλάγθεο πνπ εγθαζίζηαηαη
ζε θάζε αληιηνζηάζην.
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3.9.1 Γενικά
Ρν Ζ/Ε ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ Ζ/Κ
εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο. Κεηά ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ν
Αλάδνρνο ζα ειέγμεη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ Ζ/Ε θαη λα ππνβάιιεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο
ή βειηηψζεηο πξνο ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε.
Ρν ζπγθξφηεκα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε:
α)

Ρνλ πεηξειαηνθηλεηήξα

β)

Ρελ γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

γ)

Ρε δεμακελή θαπζίκνπ

δ)

Ρνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ εθθηλήζεσο

ε)

Ρελ θνηλή βάζε ζηεξίμεσο θαη ηνλ ερνκνλσηηθφ θισβφ (φπνπ εθαξκφδεηαη)

Ρν Ζ/Ε ζα είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο, ζπλερνχο ηζρχνο ζχκθσλεο κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο
κειέηεο (θαηά ISO 8528), κε πεξηζψξην ππεξθνξηίζεσο θαηά 10% σο stand-by γηα κία ψξα
αλά

δψδεθα

ψξεο

ιεηηνπξγίαο (θαηά

ISO

3046). Θα

θέξεη

ηεηξάρξνλν, πδξφςπθην

πεηξειαηνθηλεηήξα, απηνξξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε γελλήηξηα ηχπνπ brushless, θιάζεο
κφλσζεο H, θιάζεο αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο F, κεηά ειεθηξνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο
αληίζηνηρεο ηζρχνο, δεμακελή θαπζίκνπ φγθνπ ηθαλνχ λα θαιχςεη ηε ιεηηνπξγία ησλ
απαηηνχκελσλ θνξηίσλ επί νθηψ ψξεο, ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ θαη πίλαθα ειέγρνπ θαη
απηνκαηηζκνχ.
Ρν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 9001.

3.9.2 Ξεπιγπαθή
Ν πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ηζρχ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ
νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο ζε cosθ = 0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε
θιεηζηφ ρψξν κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C. Θα έρεη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ
θπιίλδξνπο ζε δηάηαμε ελ ζεηξά ή ζε δηάηαμε «V». Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ
εμήο παξειθφκελα:
α)

Φίιηξν ιαδηνχ

β)

Φπγνθεληξηθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor)

γ)

Τπγείν ιαδηνχ

δ)

Φπγνθεληξηθή αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ

ε)

Θέιπθνο ζθνλδχινπ, ζθφλδπιν γηα βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο 1/250

ζη)

Φίιηξα αέξα

δ)

Γξαλαδσηή αληιία θαπζίκνπ

ε)

Γηπιφ θίιηξν θαπζίκνπ
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ζ)

Ιεθάλε ειαίνπ

η)

Ζιεθηξηθφ εθθηλεηή 24V, DC θαηάιιειεο ηζρχνο κε ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο θαη

ελδεηθηηθή ιπρλία βιάβεο
ηα)

Γελλήηξηα (δπλακφ) 230 V / 24 V γηα θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ

ηβ)

Τπγείν κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία 40°C κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, νδεγά

πηεξχγηα θαη ζσιελψζεηο
ηγ)

Κεγάιεο ηθαλφηεηαο κεηαςχθηε

ηδ)

Πηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο παξεκβχζκαηα θαη θνριίεο ζπλδέζεσο

ηε)

Πεηξά αληαιιαθηηθψλ γηα δχν έηε ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή

ηζη)

Πσιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο

ηδ)

Ππζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 24V DC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο

ηνπ δεχγνπο
ηε)
Ν

Γηάηαμε ςπρξήο εθθίλεζεο
πεηξειαηνθηλεηήξαο

ζα

είλαη

εθνδηαζκέλνο

ηνπιάρηζηνλ

κε

ηα

παξαθάησ

φξγαλα

απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ: πηεδνζηάηε, καλφκεηξν θαη
ζεξκφκεηξν ιηπαληειαίνπ, ζεξκνζηάηε θαη ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεσο, ζεξκαληηθή αληίζηαζε
ιαδηνχ θαη λεξνχ κε θαηάιιειν ζεξκνζηάηε γηα ηελ απηφκαηε πξνζέξκαλζή ηνπο, δείθηε
ζηξνθψλ θαη κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο.
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 50 Hz ±2% ηζρχνο ηθαλήο λα ηξνθνδνηήζεη ηα
θνξηία θαη λα εθθηλήζεη ηνλ κεγαιχηεξν θηλεηήξα, ηάζεσο 400 V / 230 V, απηνδηεγεηξφκελε,
απηνξπζκηδφκελε, ρσξίο ςήθηξεο (BRUSHLESS). Ν απηφκαηνο ειεθηξνληθφο ξπζκηζηήο ηάζεο
ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο γηα κεηαβνιή θνξηίνπ
απφ 0 - 100% κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ±2% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Ν
ρξφλνο απνθαηαζηάζεσο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2 sec.
Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ ΖΕ ζα θέξεη ειεθηξνληθφ δηεξεπλεηή θνξηίζεσλ, πξνζηαζία έλαληη
ππεξζηξνθίαο – ππεξζπρλφηεηαο, ζηξνθφκεηξν, κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο, ζεξκφκεηξν
λεξνχ, ζεξκφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο, καλφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο θαη ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο
ζπζζσξεπηψλ.
Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα νθηάσξε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, ζα είλαη
ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη θέξεη ειεθηξηθφ δηαθφπηε ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα κε
νπηηθή έλδεημε ηεο ρακειήο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ.
Ν πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο επάλσ ζε θνηλή βάζε
ζηεξίμεσο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά ειαηήξηα.
Ν πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ δεχγνπο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ελζσκαησκέλνο ζε
απηφ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο.
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Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο θνξηίν, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο
ηνπ δηθηχνπ δηαθνπεί ή θαηέιζεη θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν (ξπζκηδφκελν) φξην. Ζ
παξαιαβή ησλ επηζπκεηψλ θνξηίσλ ζα γίλεηαη επίζεο απηφκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε ηα θνξηία λα είλαη πάληα εληφο ησλ
νξίσλ ηζρχνο ηνπ Ζ/Ε. Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε
ηξηψλ ζέζεσλ (ΓΔΖ - ΔΘΡΝΠ - Ζ/Ε), σζηφζν ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο
κε ηνπηθφ ρεηξηζκφ. Ρν πεδίν κεηαγσγήο ζα βξίζθεηαη ζηνλ γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ.
Ν κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο ηζρχνο κε
ειεθηξνθηλεηήξεο, κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε (interlocking), ψζηε λα απνθιείεηαη
ην ηαπηφρξνλν θιείζηκν θαη ησλ δχν. Νη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ
ξεχκαηνο 400 V – 50 Hz θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο AC 1.



Ππλνιηθφο ρξφλνο δεχμεσο: 0,2 sec.



Γηάξθεηα δσήο: ηνπιάρηζηνλ 30.000 ρεηξηζκνί.



Κέγηζηε ζπρλφηεηα ρεηξηζκψλ: ηνπιάρηζηνλ 20 ρεηξηζκνί αλά ψξα.



Πηηγκηαία αθχξσζε ιεηηνπξγίαο εθεδξηθήο πεγήο

Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο (άλνηγκα δηαθφπηε – κεηαγσγή θνξηίνπ) ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο
απνδεχμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε
ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ απνθαηαζηαζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηφηε ε εληνιή
αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ ζα αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή
εθθηλήζεσο ηνπ δεχγνπο, ην νπνίν ζα εθθηλεί θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγεί γηα ιίγα ιεπηά πξηλ
ζηακαηήζεη.
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ μεθηλήζεη θαη αλαπηχμεη
κία πξνθαζνξηζκέλε ηάζε πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε.
Ζ επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ζα γίλεηαη φηαλ απνθαηαζηαζεί
ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο ζα γίλεηαη κε
ξπζκηδφκελε

θαζπζηέξεζε.

Κεηά

ηελ

κεηαγσγή

ηνπ

θνξηίνπ

ζηε

ζέζε

θαλνληθήο

ηξνθνδνηήζεσο ην δεχγνο ζα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ιίγα αθφκε ιεπηά.
Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη
κέρξη ηξεηο ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθηλήζεσο. Ν απηνκαηηζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα θξάηεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ:


απνηπρία εθθηλήζεσο (κεηά ηηο 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο)



ρακειή πίεζε ιαδηνχ



ππεξβνιηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο
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πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ

Ρν θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεη νπνηαδήπνηε λέα εληνιή
εθθηλήζεσο εάλ δελ εληνπηζζεί πξνεγνπκέλσο ε βιάβε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε
νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε.
Πε

πεξίπησζε

αλάγθεο

ζα

ππάξρεη

ε

δπλαηφηεηα

ρεηξνθίλεηνπ

θξαηήκαηνο

ηνπ

πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ηνλ πίλαθα, θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλν απνθιεηζκφ
εληνιήο λέαο εθθηλήζεσο.
Όια

ηα

φξγαλα,

ζπζθεπέο

θαη

εμαξηήκαηα

απηνκαηηζκνχ

πνπ

έρνπλ

πεξηγξαθεί

ζα

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ δεχγνπο. Δπηπιένλ, ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε
βνιηφκεηξν θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε, ηξία ακπεξφκεηξα, ζπρλφκεηξν, κεηξεηή ζηηγκηαίαο
θαηαλάισζεο ηζρχνο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζθαικάησλ (ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ, ρακειή
ζεξκνθξαζία ή ζηάζκε θαπζίκνπ, ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο θνξηίνπ, θιπ) κε δηάηαμε
ειέγρνπ ηεο θαιήο θαηαζηάζεσο ηνπο.
Πε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε εγθαηαζηαζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή φηαλ δελ θαιχπηνληαη νη
απαηηήζεηο ερνκφλσζεο, ην Ζ/Ε ζα θέξεη ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ν ερνκνλσηηθφο θισβφο ζα
είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη ζα απνηειεί κε απηφ εληαίν ζχλνιν. Θα θέξεη
ζχξεο πξφζβαζεο κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη πεξζηδσηά αλνίγκαηα. Δζσηεξηθά ζα είλαη
επελδεδπκέλνο κε θαηάιιειν ερναπνξξνθεηηθφ πιηθφ θαη εμσηεξηθά ζα είλαη βακκέλνο κε
αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή βαθή.

3.9.3 Δγκαηάζηαζη
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαζψο
επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία.
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3.10 ΠΡΞ ΖΚ-Ζ3: ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΩΡΗΠΚΝ – ΓΔΗΩΠΔΗΠ
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εγθ/ζεηο θσηηζκνχ θαη ζηηο γεηψζεηο ησλ θηηξίσλ,
ησλ

ειεθηξηθψλ

πηλάθσλ,

θαη

ηνπ

ζπλφινπ

εμνπιηζκνχ

ησλ

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ
έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο.

3.10.1 Δγκαηάζηαζη θυηιζμού
Θάζε

αληιηνζηάζην ζα εθνδηαζηεί κε πιήξεο δίθηπν θσηηζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ην

ελαιιαζζφκελν ξεχκα 230 V, 50 Hz. Ρν δίθηπν θσηηζκνχ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ Γ.Ξ.Σ.Ρ
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.
Ρν δίθηπν θσηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηηο γξακκέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην ειεθηξνθσηηζκνχ
θαη ζα εθνδηαζηεί ν πίλαθαο κε ηα φξγαλα πνπ θαίλνληαη ζε απηφ. Παλ φξγαλα πξνζηαζίαο ησλ
γξακκψλ αλαρσξήζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο.
Όινη νη δηαθφπηεο ηνπηθνχ θσηηζκνχ ζα είλαη ζηεγαλνί, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1,5 κ απφ ην
δάπεδν.
Όινη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ζηεγαλνί, κε γείσζε ηχπνπ ΠΝΘΝ γηα ηα 230 V θαη ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 0,80 κ απφ ην δάπεδν. Άπαληα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη
θαηάιιεια γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα, 50Ζz θαη ηζρχνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηε
θσηνηερληθή κειέηε.Θάζε θσηηζηηθφ ζψκα λνείηαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κε φια ηα
εμαξηήκαηά ηνπ, δειαδή ζηειέρε αλαξηήζεσο, θαιχκκαηα, αληαπγαζηήξεο, ιακπηήξεο,
ιπρλνιαβέο θιπ. θαη εηδηθά γηα ηα ζψκαηα θζνξηζκνχ κε ηνπο αλαγθαίνπο κεηαζρεκαηηζηέο
θιπ.
Γηα ηνλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, βαζηθά, θσηηζηηθά θζνξηζκνχ νξνθήο
ζηεγαλνχ ηχπνπ κε θάιπκκα θαη ιακπηήξεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηε θσηνηερληθή
κειέηε θαη ρξσκαηηθήο απφρξσζεο WHITE DELUXE.
Γηα ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ, θαηάιιεια
κε ιακπηήξα αηκψλ Λαηξίνπ πςειήο πηέζεσο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 250Watt θαη ζηεξέσζε επί
ηνίρνπ φπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα.

3.10.2 Γειώζειρ-Γενικά
Πε φια ηα ππέξγεηα αληιηνζηάζηα ζα θαηαζθεπαζηεί ζεκειεηαθή γείσζε (ζχκθσλα κε ΦΔΘ
1525/Β/15/31-12-73). . Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζρέδηα.
Ζ γείσζε ησλ ινηπψλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ππφ ηάζε ζα γίλεη κε
ζχλδεζε απηψλ πξνο ησλ νπδέηεξν δπγφ ηνπ πίλαθα, ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη πξνο ην ζχζηεκα
γεηψζεσοΝη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα γεησζνχλ κε ηνλ νπδέηεξν δπγφ ηνπ
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γεληθνχ πίλαθα ή ησλ αθξνδεθηψλ γεηψζεσο ηνπ πίλαθα θσηηζκνχ, ζα είλαη ελζσκαησκέλνη
κέζα ζηα ειεθηξνθφξα θαιψδηα.
Πηα ππφγεηα αληιηνζηάζηα ε γείσζε ηνπ πίλαθα ζα γίλεη ζην έδαθνο θαη δελ απνδεκηψλεηαη
ηδηαίηεξα , δηφηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ ειεθηξ. πίλαθα. Θάζε Ζ/Ε ζα γεησζεί ρσξηζηά.
Νη δαπάλεο γείσζήο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ.

3.10.3 Θεμελειακή γείυζη
Πε φια ηα ππέξγεηα αληιηνζηάζηα ζα θαηαζθεπαζηεί ζεκειεηαθή γείσζε. Ζ εθινγή ησλ πιηθψλ
γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο έλαληη δηαβξψζεσο θαη ηελ δηάξθεηα
δσήο απηήο. Υο αγσγφο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία ραιχβδηλε ζεξκά
επηςεπδαξγπξσκέλε

(St/tZn)

ειάρηζηεο

δηαηνκήο

30 mm x 3,5 mm.

Σαιχβδηλα

ζεξκά

επηςεπδαξγπξσκέλα πξέπεη λα είλαη θαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηαζθεπήο ηεο ζεκειηαθήο
γείσζεο, ήηνη:



νη νξζνζηάηεο ή ζηεξίγκαηα ηαηλίαο



νη ζχλδεζκνη δηαθιαδψζεσλ ή θαηά κήθνο ζπλδέζεσλ



νη ζθηθηήξεο ηαηλίαο θαη θαηαθφξπθνπ αγσγνχ θαη



νη ζπλδεηήξεο ηαηλίαο θαη νπιηζκνχ ζεκειίσλ.

3.10.4 Γείυζη πποζηαζίαρ ηλεκηπολογικήρ εγκ/ζηρ
Νη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα
98% ζε ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη.
Νη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο
κφλσζεο θαη θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο.
Νη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ
αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο
γεηψζεσο.
Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ’ φζνλ νη αγσγνί
ηνπ θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm2, ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ νη
αγσγνί ηνπ θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm2, ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm2,
ελψ, γηα δηαηνκέο αγσγψλ θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm2 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη
δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο.
Σάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε κεηαιιηθή
ζπλέρεηα ησλ θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. πνπ
πηλαζφλ λα βξεζνχλ ππφ ηάζε θαη ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο
θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε θξαδαζκνχο ή δηαζηνιέο. Ζ πιεμίδα πξέπεη λα
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είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν ραιθφ, επίπεδε, πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. Νη ζπλδέζεηο πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη ην κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 20 cm
έσο 50 cm.
Ν αγσγφο γείσζεο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζα είλαη θαιψδην ηχπνπ J1VV (NYY). Ζ δηαηνκή ηνπ
θαισδίνπ γείσζεο νπδεηέξσλ θφκβσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο θαη
πνηέ κηθξφηεξε ησλ 35 mm2.
Ρα ειεθηξφδηα γείσζεο εθ’ νζνλ απαηηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm
θαη κήθνπο 1,5 m θαη’ ειάρηζην, απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε
ζηξψκαηνο ραιθνχ πάρνπο 250 κm, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν
ψζηε λα πξνθχπηεη κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δπν πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν
κεηαμχ ραιθνχ θαη ράιπβα ή ηελ νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Ζ
θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη θσληθή γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Ζ
άιιε άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη αηρκεξή γηα ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην έδαθνο. Θαη ηα
δχν άθξα ζα θέξνπλ θνριηνηφκεζε ¾ in W γηα ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε θνριησηή
νξεηράιθηλε κνχθα. Ρν θάζε ειεθηξφδην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ
ζχζθημεο κε ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ζε απηφ.
Ρα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε
θνριίσζε πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε
εζσηεξηθφ ζπείξσκα ¾ in W.

3.10.5 Ρπίγυνα γείυζηρ – πλάκερ γείυζηρ
Θάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα
εκθπηεχνληαη ζην έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Νη αγσγνί ζπλδέζεσο
ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ.
Νη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ δηθηχσλ
νδηθνχ θσηηζκνχ. Ρα πιηθά ησλ γεηψζεσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή.

3.10.6 Δκηέλεζη επγαζιών -Θεμελιακή γείυζη
Ζ ζεκειηαθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ λεναλαγεηξφκελσλ θηηξίσλ, ππφ
κνξθή θιεηζηνχ δαθηπιίνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεκειηαθήο
γεηψζεσο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην DIN 18015 θαη ηελ .Α. 6242/185 (ΦΔΘ 1525/31-12-73).
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη θαηαθφξπθα, ψζηε ε κεγάιε δηάζηαζε ηεο ηαηλίαο λα είλαη
θάζεηε πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ ζηήξημε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα
(νξζνζηάηεο) πνπ ηνπνζεηνχληαη ην πνιχ αλά 2 m. Δπί ηεο ηαηλίαο θαη ησλ νξζνζηαηψλ
ηνπνζεηείηαη ζηξψκα ζθπξνδέκαηνο (κπεηφλ θαζαξηφηεηαο) πάρνπο 100 mm, ψζηε λα έρεη
κεδεληθή δηάβξσζε, κεραληθή αληνρή θαη ειάρηζηε αληίζηαζε δηαβάζεσο.
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Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηαηληψλ ή ηαηληψλ θαη θπθιηθψλ αγσγψλ, απηέο ζα γίλνληαη
κε εηδηθά ηεκάρηα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αγψγηκε ζπλέρεηα. Όπνπ ππάξρνπλ αξκνί δηαζηνιήο
πξέπεη εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη εθηφο ζθπξνδέκαηνο λα γεθπξσζνχλ ηα ηκήκαηα ηεο ζεκειηαθήο
γείσζεο κε θαηάιιεια δηαζηνιηθά ειάζκαηα ζχλδεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αγψγηκε
ζπλέρεηα. Νη δηαθιαδψζεηο ή θαηά κήθνο ζπλδέζεηο απηήο πξέπεη λα γίλνληαη κε κεραληθφ
ζχλδεζκν (ζθηθηήξα).

3.10.7 Απαγυγοί γείυζηρ
Πε θαηάιιεια επηιεγκέλα ζεκεία ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ησλ ρψξσλ θάζε θηηξίνπ ζα
θαηαζθεπαζζνχλ ζπγθεληξσηηθνί απαγσγνί γεηψζεσλ (ππνδνρή γεηψζεσλ). Γηα ηε ζχλδεζε
ηνπ εμηζσηή δπλακηθνχ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο
απαγσγφο γείσζεο κεηαμχ ηνπο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
(γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο) ηνπ θηηξίνπ.
Απηφο ν ζπγθεληξσηηθφο απαγσγφο γείσζεο πξέπεη λα εμέξρεηαη ζηνλ ηνίρν ηνπ ππνγείνπ θαη
ζε χςνο 50 cm απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη κήθνο θαη’ ειάρηζηνλ 1,50 m. Ν ελ ιφγσ απαγσγφο
ζα επεθηείλεηαη απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ ζηνλ ηνίρν, επίηνηρα, ζηεξενχκελνο κε εηδηθά
ζηεξίγκαηα, κέρξη ηνλ αληίζηνηρν ρψξν φπνπ ππάξρεη ηζνδπλακηθφο δπγφο.
Κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηαζεξά θαη αγψγηκα φια ηα κεηαιιηθά κέξε
ηνπ θηηξίνπ. Νη γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλδένληαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν.

3.10.8 Έλεγσορ – Κέηπηζη ηηρ θεμελιακήρ γείυζηρ
πεχζπλνο

γηα

ηε

ζσζηή

θαηαζθεπή

ηεο

ζεκειηαθήο

γείσζεο

είλαη

ν

εγθαηαζηάηεο

ειεθηξνιφγνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο
είλαη ν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο απηνχ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο
θαη ειέγρνπ (κέηξεζεο) απηήο, φηαλ απαηηεζεί. Ζ χπαξμε κφλν ηεο ηεξκαηηθήο ηαηλίαο
ζπλδέζεσο δελ πηζηνπνηεί θαη ηελ χπαξμε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία απηήο.
Γηα λα γίλεη ε κέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ εμηζσηή
δπλακηθνχ. Θαηά ηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνζερζεί φηη ε ηάζε ζηνλ γεησηή δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ επηηξεπηή ηάζε επαθήο (50 V AC ή 250 V AC). Ζ κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο
γείσζεο γίλεηαη κε έλα γεηψκεηξν. Αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε γείσζεο πνπ ζα κεηξεζεί
δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο.
i.

Αληίζηαζε γείσζεο Ro < 1Υ: Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ
θηηξίνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ν νπδέηεξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ρακειήο ηάζεο,
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αλεμάξηεηα αλ εθαξκφδεηαη ζαλ κέζνδνο πξνζηαζίαο απφ ηάζεηο επαθήο ε
νπδεηέξσζε ή ε άκεζε γείσζε. Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο θαη
ρακειήο

ηάζεο

θαη

νη

νπδέηεξνη

θφκβνη

ηεο

ρακειήο

ηάζεο

ησλ

κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί λα ζπλδένληαη ζηε ζεκειηαθή γείσζε.
ii.

Αληίζηαζε γείσζεο Ro > 1Υ: Πε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη
δηαρσξηζκφο ηεο γείσζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη νπδέηεξνπ ηεο ρακειήο ηάζεο.
Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο ηάζεο ζα ελψλεηαη κε ηε ζεκειηαθή
γείσζε. Ζ γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα
θαηαζθεπάδεηαη ρσξηζηά. Νη γεησηέο ηεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 20 m καθξηά απφ ηνπο γεησηέο ηεο κέζεο ηάζεο, ψζηε λα κελ
αιιεινεπεξεάδνληαη νη δχν εγθαηαζηάζεηο γείσζεο.

Ξξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο αληίζηαζεο γείσζεο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ πξέπεη ε ηαηλία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο λα ζπλδέεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε πξφζζεηα
ειεθηξφδηα γείσζεο θαξθσκέλα ζην έδαθνο θάησ απφ ηα ζεκέιηα. Πε πεξίπησζε ε γείσζε δελ
έρεη ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Όιεο νη κεηξήζεηο ησλ αληηζηάζεσλ γεηψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα θαηαγξαθνχλ ζην
Ξξσηφθνιιν Γνθηκψλ Γεηψζεσλ θαη ζα ζπλππνγξαθνχλ απφ ηελ πεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. Ρν
ελ ιφγσ πξσηφθνιιν ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Ξξσηνθφιινπ Ξξνζσξηλήο
Ξαξαιαβήο.

3.10.9 Γείυζη πποζηαζίαρ ηλεκηπολογικήρ εγκαηάζηαζηρ
Νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε
ζεξκή ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ
αγσγψλ επηιεγεί ε κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ
ππφ ζχλδεζε αγσγψλ ζε κία εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε
ιησκέλν κέηαιιν. Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε
κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε εμψζεξκε αληίδξαζε ηεο ζχλδεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα
δηέιεπζεο ξεχκαηνο κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν λα δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Ζ ζχλδεζε
δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δπζκελείο
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.
Πε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα
ππάξρεη έλα επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο (εθ’ φζνλ απαηηείηαη) απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα
επηπιένλ θαιψδην γείσζεο γηα ηνλ πίλαθα ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα
γείσζεο ηνπ πίλαθα.
Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Σ.Ρ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο
δηαηνκήο πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε
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εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ,
ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι ζα γεησζνχλ επί ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ.
Ζ ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ
θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο
πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο.
Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα
κε ην IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Ν αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ ζα
ζπλδεζεί κε ην ειεθηξφδην γείσζεο.

3.10.10

Ζλεκηπόδια γείυζηρ

Δθ’ φζνλ απαηηεζεί ε έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή,
δειαδή κε ρξήζε ρεηξνθίλεηεο ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη
επηζθέςηκε κε θξεάηην ειέγρνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ
θάιπκκα.
Πε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ
πεξεζία, ε αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ
δηακέηξνπ 200 mm θαη βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο
ηάθξνπ κε θαξβνπλφζθνλε.
Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο
αληίζηαζεο γείσζεο, ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ απφζηαζε, ίζε πξνο
ην δηπιάζην ηνπ ελεξγνχ κήθνπο ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο
αληηζηάζεσο ζα κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ.

3.10.11

Ρπίγυνα γείυζηρ – πλάκερ γείυζηρ

Ρν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα.
Νη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο. Αλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα
επεθηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ ξάβδσλ πνπ ζα
ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο λα γίλεη
3 m. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ζηάζκε γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ
πξφζζεηα

ηξίγσλα

γείσζεο

ρσξίο

πξφζζεηε

απνδεκίσζε

ηνπ

Αλαδφρνπ.
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3.11 ΠΡΞ ΖΚ-Ζ4: ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ – ΡΔΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ
3.11.1 Ιειηοςπγία ανηληηικών ζςγκποηημάηυν
Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα γίλεηαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπλερή παξνπζία ρεηξηζηψλ
γηα ρεηξηζκνχο ιεηηνπξγίαο αιιά απηφκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη
ηα παξαθάησ..
Όπσο αλαθέξζεθε ήδε ζηα δίθηπα απηά ρξεζηκνπνηείηαη ε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηε
ζηάζκε ησλ αληιηνζηαζίσλ.
Γηα ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ βαζηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε
θάζε αληιηνζηάζην κεηξεηήο ζηάζκεο Ρν ζχζηεκα απηφ κέηξεζεο ηεο παξνρήο, κε κεηαηξνπή
ησλ ελδείμεσλ ζε ειεθηξηθφ ζήκα, δίλεη ηηο εληνιέο εθθίλεζεο-ζηάζεο ζηα αληιεηηθά
ζπγθξνηήκαηα.

3.11.2 Ιειηοςπγικέρ απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ
3.11.2.1

Γεληθά

Ρν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ κεηξήζεσλ θαη ζεκάλζεσλ πξέπεη αθελφο κελ λα επηηξέπεη ηνλ
απηνκαηηζκφ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία θάζε αληιηνζηαζίνπ θαη ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο λα δίλεη εηθφλα ηεο
θαηαζηάζεσο πνπ επηθξαηεί θάζε ζηηγκή κε θαηάιιεια ζήκαηα θαη λα πξνθπιάζζεη απφ βιάβεο
ή ζπλζήθεο αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο.
Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία:
α.

Γηαηάμεηο κεηξήζεο ζηάζκεο ζηνλ ζάιακν αλαξξνθήζεσο θαη πξνζηαζίαο απφ
ιεηηνπξγία ελ μεξψ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.

β.

Δθεδξηθή δηάηαμε κέηξεζε ζηάζκεο κε θινηεξνδηαθφπηεο

γ.

Γηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ αλαδεπηήξσλ, ηεο απφζκεζεο, ηνπ αμνληθνχ
αλεκηζηήξα θαη ηνπ Ζ/Ε.

δ.

Πχζηεκα Ξξνγξακκαηηδφκελνπ Ινγηθνχ Διεγθηή.

ε.

Ξίλαθα απηνκαηηζκνχ κεηξήζεσλ θαη ζεκάλζεσλ ζηνλ νπνίνλ ζα θαηαιήγνπλ νη
εληνιέο θαη νη ζεκάλζεηο, ζα βξίζθεηαη ν Ξξνγξακκαηηδφκελνο Ινγηθφο Διεγθηήο, ηα
φξγαλα ελδείμεσλ θαη ζεκάλζεσλ θιπ. (εληφο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Ρ. θάζε αληιηνζηαζίνπ)

ζη. Πχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο UPS ηζρχνο 1kva θαη’ ειάρηζηνλ.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη απαξαίηεηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα, θαη εθηφο απφ απηέο,
ηπρφλ άιιεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ζ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κηαο κνλάδαο κεηά απφ δξάζε δηαηάμεσο πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο
ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Νη ζεκάλζεηο ηνπ πίλαθα ζα είλαη νπηηθέο.Δπηπιένλ νη ζεκάλζεηο βιάβεο ζα έηλαη θαη ερεηηθέο.
Ζ ερεηηθή ζήκαλζε ζα έηλαη εληαία γηα φινλ ηνλ πίλαθα θαη ζα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα κε ηηο
θσηεηλέο ζεκάλζεηο θαη ζα δηαθφπηεηαη κε πιήθηξνο, ελψ ζα παξακέλεη ε αληίζηνηρε θσηεηλή
έλδεημε κέρξη λα αξζεί ην αίηην πνπ πξνθάιεζε ηελ αλσκαιία. Νιεο νη απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο
ζα κεηαδίδνληαη θαη ζην θέληξν ειέγρνπ ηεο ΔΔΙ Πρεκαηαξίνπ - Νηλνθχησλ.
3.11.2.2

Λεηνπξγηθέο απαηηήζεηο αληιηνζηαζίνπ

(1) Πήκαλζε ππάξμεσο ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ειέγρνπ.
(2) Πήκαλζε ξεπκαηνδνζίαο απφ Γ.Ξ.Σ.Ρ. ή Ζ/Ε
(3) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πίλαθα.
(4) Δθθίλεζε θαη ζηάζε ηεο θχξηαο αληιίαο.
(5) Δθθίλεζε θαη ζηάζε ησλ ππνινίπσλ αληιηψλ βάζεη ηεο ζηάζκεο
(6) Απηφκαηαηε αληηθαηάζηαζε κηαο αληιίαο πνπ ηπρφλ δελ ιεηηνπξγεί κε ηελ επφκελε θαη
απηφκαηε θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ζεηξάο ιεηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, δειαδή θάζε εληνιή
ζηάζεσο ζα επηδξά ζηελ πξψηε αληιία πνπ κπήθε ζε ιεηηνπξγία θαη θάζε εληνιή
εθθηλήζεσο ζα επηδξά ζηελ αληιία πνπ έρεη ζεηξά κεηά ηελ ηειεπηαία αληιία πνπ κπήθε
ζε ιεηηνπξγία.
(7) Δπηινγή “απηφκαηνπ” ή “ρεηξνθίλεηνπ” ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ
κέζσ κεηαγσγέσλ ηξηψλ ζέζεσλ “απηφκαηα” - “ζηάζε” - “ρεηξνθίλεηα”, κε ηνλ νπνίν
επηηπγράλν-ληαη ηα αθφινπζα φηαλ ν κεηαγσγέαο ηνπ πίλαθα βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε
ζέζε:
α.

Πηε ζέζε “ζηάζε” ηνπ κεηαγσγέα, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο εθθηλήζεσο ηεο
αληιεηηθήο κνλάδαο παξακέλεη αλνηθηφο.

β.

Πηε ζέζε “απηφκαηα” ν απηφκαηνο ειέγρεηαη ηειείσο απφ ην απηφκαην ζχζηεκα
ιεηηνπξγίαο.
Πηελ πεξίπησζε απηή κφιηο δνζεί εληνιή απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θιείλεη ν
δηαθφπηεο

εθθηλήζεσο

θαη

ν

θηλεηήξαο

μεθηλάεη.

Ζ

ζηάζε

ηνπ

θηλεηήξα

επηηπγράλεηαη θαλνληθά απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ παξνρήο θαη ζε έθηαθηε
πεξίπησζε απφ ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.
γ.

Πηε ζέζε ιεηηνπξγία “ρεηξνθίλεηα” ην απηφκαην ζχζηεκα δελ επηδξά ζηνλ απηφκαην
δηαθφπηε, θαη ν θηλεηήξαο κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηα.

(8) Απηφκαηε δηαδνρηθή ζηάζε κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο φισλ ησλ αληιηψλ θαη
ζήκαλζε ζε πεξίπησζε ρακειήο ζηάζκεο ζηνλ πγξφ ζάιακν.
(9) Απνθιεηζκφ εθθηλήζεσο ησλ αληιηψλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ.
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(10)Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ δξάζε ηνπ απηνκαηηζκνχ ή κεηά απφ δηαθνπή ηνπ
ξεχκαηνο ηξνθνδνηήζεσο κφλν κε παξέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
(11)Πήκαλζε “ιεηηνπξγία” θάζε θηλεηήξα (αληιία, αλαδεπηήξαο, απφζκεζε, αλεκηζηήξαο,
αεξνζπκπηεζηήο θηι).
(12)Πήκαλζε “βιάβε” θάζε θηλεηήξα ζε πεξίπησζε πνπ δφζεθε εληνιή εθθηλήζεσο
“απηφκαηα” ή “ρεηξνθίλεηα” θαη ν θηλεηήξαο δελ κπήθε ζε ιεηηνπξγία.
(13)Πήκαλζε ππεξζεξκάλζεσο θάζε ελφο θηλεηήξα.
(14)Δθινγή

ιεηηνπξγίαο

αεξνζπκπηεζηή

κε

κεηαγσγηθφ

δηαθφπηε

ηξηψλ

ζέζεσλ

“ρεηξνθίλεηα-ζηάζε-απηφκαηα”.
Πηε ζέζε “ρεηξνθίλεηα” ν αεξνζπκπηεζηήο κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη ειέγρεηαη
ρεηξνθίλεηα
Πηε ζέζε “ζηάζε” βγαίλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Πηε ζέζε “απηφκαηα” επηηπγράλεηαη απηφκαηε ιεηηνπξγία πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ ζηάζκε
ηνπ λεξνχ ζην αεξνθπιάθην.
(15)Κέηξεζε θαη έλδεημε ζηάζκεο πγξνχ κε ζήκαλζε αλσηάηεο θαη θαηψηαηεο ζηάζκεο απφ
ηνλ αλαινγηθφ κεηξεηή ζηάζκεο θαη απφ

ηα αληίζηνηρα θινηέξ.

(16)Κέηξεζε θαη έλδεημε ζηάζκεο λεξνχ ζην αεξνθπιάθην ζήκαλζε αλσηάηεο θαη
θαησηάηεο ζηάζκεο.
(17) Πηνλ πίλαθα ζα ππάξρεη επηινγηθφο δηαθφπηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο
ζηάζκεο ή ηελ επηινγή ησλ θινηέξ. Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα ηίζεληαη
απηφκαηα ζε έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηα θινηέξ εθ΄φζνλ ην φξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο
εκθαλίζεη βιάβε.

Όιεο νη παξαπάλσ ελδείμεηο-ζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ, λα ηειεκεηαδίδνληαη ζην
Θέληξν Διέγρνπ ηεο ΔΔΙ Πρεκαηαξίνπ-Νηλνθχησλ. Ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ ζε
ζ΄ρεζε κε ηηο ζηάζκεο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή Έθζεζε. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη
γηα φιεο ηηο ηπρφλ βειηηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ θαηφπηλ θαη ησλ ππνδείμεσλ ησλ
θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα παξαδψζεη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ην ζχλνιν ησλ
αληιηνζηαζίσλ.
3.11.2.3
Ν

Πξνγξακκαηηδόκελνη Λνγηθνί Ειεγθηέο

απηνκαηηζκφο

ιεηηνπξγίαο

θαη

ειέγρνπ

ζα

ζηεξίδεηαη

βαζηθά

ζε

πιήξε

κνλάδα

Ξξνγξακκαηηδφκελνπ Ινγηθνχ Διεγθηή (PLC) θαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
θφζηνο πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο δπλακέλνπ λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ ελδερφκελε κειινληηθή
παξαθνινχζεζε απφ Θέληξν Διέγρνπ. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ γηα
ειάρηζηε θαηαρψξεζε 6 κελψλ. Δθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαρσξεηέο δεδνκέλσλ (DATA
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LOGGERS), ηφηε ζα παξαδνζεί θαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηα
δεδνκέλα ζα δηαβάδνληαη ή εθηππψλνληαη κε απφιπηα θαηαλνεηφ θαη επθξηλή ηξφπν γηα ην
κέγεζνο, είδνο θαη ρξφλν ηνπ ζπκβάληνο.
Ν Διεγθηήο απηφο ζα είλαη ειεθηξνληθή κνλάδα πξνγξακκαηηδφκελε (PROGRAMMABLE
CONTROLLER), ψζηε λα επηηειεί θαη’ ειάρηζηνλ θαη κε επρέξεηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
Ρν ζχλνιν ζα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ελαιιάμηκα ζηνηρεία-θάξηεο (MODULES).
Ξηφ ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν-θάξηα ηξνθνδνηήζεσο
γηα είζνδν 230 V, 50 Hz κε απφθιηζε 10% ηνπιάρηζηνλ, κία θάξηα θεληξηθνχ κηθξνπεμεξγαζηή
(CPU) θαη ηνλ απαηηνχκελ αξηζκφ θαξηψλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ, θαξηψλ ςεθηαθψλ εμφδσλ θαη
θαξηψλ αλαινηηθψλ κεγεζψλ, κε πεξίζζεηα ηνπιάρηζηνλ 20% απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο
παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ιεηηνπξγίεο.
Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη δχν πφξηεο επηθνηλσλίαο RS 232C θαη κία δηθηπαθή (RJ45). Ζ κία
πφξηα επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκεχεη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην Θέληξν Διέγρνπ κέζσ κεηαηξνπέα
(MODEM), ε δε άιιε γηα ηελ ηνπηθή ρξήζε (ζχλδεζε ππνινγηζηή, εθηππσηή, θιπ.).
Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη κλήκε RAM δηπιάζηα απφ ηελ αλαγθαία γηα
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή εξγαζίεο θαη ηνπιάδηζηνλ 16Kbytes. Δπίζεο ζα
δηαζέηεη κλήκε EPROM ή EEPROM γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ν Διεγθηήο ζα δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο κφλάδεο εηζφδσλ – εμφδσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ
εμνπιηζκνχ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνινγίζεη ηηο κνλάδεο εηζφδσλ – εμφδσλ ζχκθσλα
θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ.
Νη κνλάδεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζα είλαη εμνπηζκέλεο κε LED ελδεηθηηθά ηεο θαηάζηαζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ρα θπθιψκαηα εηδφδνπ ζα είλαη κε γαιβαληθή απνκφλσζε.
Νη Ξξνγξακκαηηδφκελνη Ινγηθνί Διεγθηέο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο θαηαζθεπήο, πνπ λα έρεη αληηπξνζσπεία κε
ηζρπξή ππνζηήξημε ζηελ Διιάδα (service, αληαιιαθηηθά θιπ.) ζα είλαη θαηάιιεινη γηα
ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κέρξη 50

ν

C θαη ζρεηηθή πγξαζία 90%, κε

θαηάιιειν ζχζηεκα ςχμεο εθφζνλ απαηηείηαη.
Θάζε πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ (Ξξνγξακκαηηδφκελνο Ινγηθφο Διεγθηήο, PLC)
ζα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηεο, ελαιιάμηκεο θάξηεο (modular system). Δηδηθφηεξα γηα ηελ
επηθνηλσλία-δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην
PLC ζα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλεο θάξηεο (modules):


ςεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON-OFF απφ
επαθέο RELAY ειεχζεξεο δπλακηθνχ. Νη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα είλαη ησλ
16 εηζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Θα
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ππάξρεη

δε

γαιβαληθή

απνκφλσζε

κε

ην

εζσηεξηθφ

θχθισκα

ηνπ

πξνγξακκαηηδφκελνπ ειεγθηή (PLC).


ςεθηαθψλ εμφδσλ (DΝ) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο. Νη
θάξηεο ςεθηαθψλ εμφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα
ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Ζ δπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο θάζε εηζφδνπ ζα είλαη
500 mA. Ζ θάξηα ζα απηνπξνθπιάζεηαη απφ ππεξεληάζεηο θαη ππεξηάζεηο θαη ζα
έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC.



αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ φξγαλα ηα νπνία
παξέρνπλ αλαινγηθφ ζήκα. Νη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ ζα είλαη 2 ή 8
εηζφδσλ κε γαιβαληθή απνκφλσζε θάζε εηζφδνπ απφ ην εζσηεξηθν θχθισκα ηνπ
PLC θαη αλάιπζε 12 bit ηνπιάρηζηνλ. Γίλνληαη δεθηά θαη ζήκαηα απφ άιιεο
βηνκεραληθέο ηππνπνηήζεηο 0-10 V DC ή απεπζείαο απφ ζεξκναληηζηάζεηο.



αλαινγηθψλ εμφδσλ (AΝ) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. Νη θάξηεο
αλαινγηθψλ εμφδσλ ζα είλαη 2 ή 4 εμφδσλ κε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή
0/4...20 mA κε αλάιπζε 12 bit ηνπιάρηζηνλ, κε πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο θαη
γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC. Νια ηα θαιψδηα πνπ
θηάλνπλ ζηα PLC απαγνξεχεηαη λα ζπλδένληαη απ’ επζείαο ζηηο θάξηεο, αιιά ζα
ηεξκαηίδνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο ηνπ θάζε πίλαθα.

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηα PLC ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη
πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ θεληξηθφ Ζ/ ηνπ Θεληξηθνχ Ππζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο ΔΔΙ
Πρεκαηαξίνπ-Νηλνθχησλ. Ρν δίθηπν ζα νδεχεη κέζσ νπηηθήο ίλαο γηα ιφγνπο αλνζίαο απφ
ηνπηθέο ππεξηάζεηο (π.ρ. θεξαπλνχο) θαη γηα απαιεηθή ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξεκβνιψλ απφ
ειεθηξνκαγλεηηθφ ζφξπβν. Ρα PLC ζα είλαη ζπκβαηά γηα εγθαηαζηάζεηο industrial Δthernet
θαζψο θαη κε ηελ νηηθή ίλα.
Όια ηα PLC ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξαγκαηηθφ
πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ν πεγαίνο θψδηθαο ζα είλαη δπλαηφλ λα "θνξησζεί" ζε φια ρσξίο
κεηαθξάζεηο (source code compatible)
Θάζε PLC ζα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ ηάζεο εηζφδνπ 230V AC κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ,
πξνζηαζία

απφ

βξαρπθχθισκα

ηεο

εμφδνπ,

γαιβαληθή

απνκφλσζε

πξσηεχνληνο

θαη

δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
εμνπιηζκνχ.
Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ φια ηα PLC κε δηαζέζηκε εθεδξεία 20% ζε ζεκεία ειέγρνπ γηα λα
θαιπθζνχλ κειινληηθέο αλάγθεο. Δμ’ άιινπ, ν Αλάδνρνο (πξηλ ηελ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία) πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ πεξεζία γηα θάζε δέθα (10) ίδηεο
εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο (ςεθηαθέο ή αλαινγηθέο) κία (1) επηπιένλ σο αληαιιαθηηθφ. Πηελ
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πεξίπησζε πνπ νη εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο ίδηνπ ηχπνπ δελ θαιχπηνπλ ηα δέθα (10) ηεκάρηα ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη κία (1) εθεδξηθή θάξηα.
Όια ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη γξακκέλα ζε κε πηεηηθφ κέζν (non volative) EPROM, EEPROM,
FLASH EPROM, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπαηαξίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ. Κφλν γηα ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε κπαηαξία, αιιά ην
ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ PLC.
Θάζε PLC πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ρα

πξνγξάκκαηα

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

ειεγθηή

ζα

πξέπεη

λα

κπνξνχλ

λα

απνζεθεπηνχλ ελαιιαθηηθά ζε κλήκε RAM, EPROM ή EEPROM γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ ζηνηρείσλ ηεο κλήκεο RAM θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ
επαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο εχθνια θαη ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή ζε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ ραζεί ε κλήκε. Ζ ελαιιαθηηθή
ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν ρσξίο λα
απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην.


Ν ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη
κε πξφζζεζε αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ (modular). Ζ επέθηαζε ηνπ
ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά
εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην.



Ζ κλήκε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο 96 kbytes ηνπιάρηζηνλ γηα
πξφγξακκα θαη δεδνκέλα.



Ν ηππηθφο ρξφλνο εληνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.1κs γηα bit
operation θαη 0.2κs γηα word operation.



Ζ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα γίλεηαη κε
πξνγξάκκαηα δνκεκέλα ζε ελφηεηεο.



Ν ειεγθηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην IEC 1131 θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ
εληνιέο:

-

Γπαδηθέο ινγηθέο πξάμεηο (AND, OR, NOT)

-

Πχγθξηζε γηα ηζφηεηα, αληζφηεηα, κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν ή
ίζν, κηθξφηεξν ή ίζν

-

Αξηζκεηηθέο πξάμεηο (16 bit πξάμεηο κέρξη θαη εχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο)

-

Απαξίζκεζε

-

Set/Reset εζσηεξηθψλ ζεκαίσλ θαη εμφδσλ

-

Νιίζζεζε θαηά ζέζεηο δεμηά ή αξηζηεξά
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-

Σξνληθά θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο, παικνχ

-

Πχγθξηζε

-

Καλδάισζε (RS, Flip-Flop)

-

Γηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε θαη ρσξίο ζπλζήθε

-

Ξξάμεηο επί πηλάθσλ

-

Κεηαθνξά ειέγρνπ ζε ππνπξνγξάκκαηα

-

Πηηγκηαία δηέγεξζε ησλ εμφδσλ (pulse output)

-

Θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη
ινγηθέο

εθθξάζεηο,

νη

νπνίεο

λα

πεξηέρνπλ

ζπλδπαζκφ

φισλ

ησλ

παξαπάλσ εληνιψλ, ππφ ηελ κνξθή παξελζέζεσλ


Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 256 απαξηζκεηέο γηα
εζσηεξηθά γεγνλφηα θαη ηνπιάρηζηνλ 256 εζσηεξηθά ρξνληθά γηα κέηξεζε
πεξηφδσλ.



Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 2048 εζσηεξηθέο ζεκαίεο γηα
εζσηεξηθά γεγνλφηα ή δεδνκέλα, λα έρεη κπαηαξία γηα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο RAM θαη ελζσκαησκέλν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.



Ν πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα δηαζέηεη ζχξα ζχλδεζεο κε θνξεηφ
κηθξνυπνινγηζηή (ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ) γηα επηηφπην ή απφ απφζηαζε:

-

ON LINE-Ξξνγξακκαηηζκφ ή αιιαγή παξακέηξσλ

-

ΝΛ

LINE-Ξαξαγσγή

δηαγλσζηηθψλ

κελπκάησλ

γηα

αληηκεηψπηζε

ζθαικάησλ


Θα παξέρεη έλδεημε θαηαζηάζεσο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ/εμφδνπ κε LED θαη
δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο
εηζφδνπ/εμφδνπ.



Νη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα έρνπλ ηάζε εηζφδνπ 24 V DC θαη πξνζηαζία απφ
ππεξηάζεηο.



Νη ςεθηαθέο έμνδνη ζα είλαη 24 V DC θαη' ειάρηζηνλ 500 mA, ελψ νη αλαινγηθέο
είζνδνη ζα δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (resolution) ηνπιάρηζηνλ 12 bits,
πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο, αλίρλεπζε θνκκέλνπ θαισδίνπ αηζζεηεξίνπ θαη
δπλαηφηεηεο επηινγήο (π.ρ. κε jumpers) ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο (π.ρ.
0/4...20 mA, 10 V θηι.).
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Ζ θάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 232 είηε RS 485 C/TTY ηνπ PLC ζα έρεη ηα
εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

-

Ραρχηεηα κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ 9.600 bits/sec

-

Κελχκαηα είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο (κέρξη 255 bytes)

-

Ύπαξμε επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ επεθηεηακέλεο ηζνηηκίαο (parity), δειαδή
έιεγρνο ηζνηηκίαο φρη κφλν ζε επίπεδν byte αιιά θαη ζε επίπεδν
κελχκαηνο.

-

Πηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη νη
πξνζπάζεηεο (πιήζνο πξνζπαζεηψλ θαη ξπζκφο επαλάιεςεο θαζνξηδφκελν
απφ ηνλ ρξήζηε) θαη επηπιένλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο
ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο.

-

παξμε δπλαηφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο
γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο.

Θάξηεο γηα πινπνίεζε επηθνηλσλίαο Ethernet (Industrial Ethernet Communication)
Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
ππνινγηζηψλ Industrial Ethernet κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP θαη UTP κε
ακθίδξνκε επηθνηλσλία (full duplex) θαη ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 Mbits/sec .
Νη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν
κε 100 ΚBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε
10 MBit/sec.



Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error).



Ύπαξμε

ελδεηθηηθψλ

ιπρληψλ

απεηθφληζεο

ηεο

θαηάζηαζεο

ιεηηνπξγίαο

(transmitting – receiving).


πνζηήξημε ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (simultaneously operable connections) πάλσ
ζην δίθηπν ηνπιάρηζηνλ 5.



Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ
ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ (RJ45), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε
αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο.



Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν
ζχζηεκα ηνπ κηθξνειεγθηή.
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3.11.3 Πςζκεςέρ επικοινυνίαρ από απόζηαζη (GSM modem)
Νη ζπζθεπέο απηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κηθξά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ζε θάπνηνπο αξηζκνχο
θηλεηψλ ηειεθψλσλ ελεκεξψλνληαο ηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ απηνχ ηειεθψλνπ γηα θάπνηα
θξίζηκα πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Νη ζπζθεπέο απηέο δηαζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνληαη απ’ απηφ
ζρεηηθά κε ην πφηε θαη ζε πνηφλ απνδέθηε ζα ζηείινπλ κήλπκα SMS. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο:


Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπρλφηεηεο 900MHz
θαη 1800MHz).



Γπλαηφηεηα απηφκαηνπ «Login» κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην νπνίν
ζπλεξγάδνληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο θαη επαλφδνπ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηνπο.



Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ αξηζκνχ «ΟΗΛ» ηεο θάξηαο SIM ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ
γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο.



Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε παικνχο (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη
αξηζκνχ) ζε εηδηθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εηζφδνπο θαη κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο κε
πξσηφθνιιν RS232 (v.24/v28) θαη baud rate ηνπιάρηζηνλ 19.200bps απφ ηνλ
κηθξνειεγθηή κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη.



Ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ηνπ κφληεκ: 2W γηα ην δίθηπν ησλ 900MHz, 1W γηα ην δίθηπν
ησλ 1.800MHz.



Γπλαηφηεηα νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο
γηα ηηο αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ θαηαζηάζεηο: έλδεημε ηξνθνδνζίαο, έλδεημε ζχλδεζεο κε
ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε ζήκαηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο,
έλδεημε απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο.

3.11.3.1

Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ θαη ζεκάλζεωλ

Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνβιέπεηαη ζην Γ.Ξ.Σ.Ρ. πεδίν
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ θαη ζεκάλζεσλ.
Ξεξηιακβάλεη

ηνλ

αλαγθαίν

πξνγξακκαηηδφκελν

ειεγθηήο

(κε

κνλάδεο

ηξνθνδνζίαο,

επεμεξγαζίαο, κνλάδεο εηζφδσλ-εμφδσλ, θιπ.) φια ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ. Πηελ πξφζνςε ηνπ
Γ.Ξ.Σ.Ρ ζα ππάξρνπλ

ηα φξγαλα ελδείμεσο, ηηο ιπρλίεο ζεκάλζεσο, ηα πιήθηξα ρεηξηζκνχ,

ηνπο κεηαγσγηθνχο δηαθφπηεο θιπ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα.
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Θάησ απφ θάζε πιήθηξν, φξγαλν ελδείμεσο, δηαθφπηε ή ελδεηθηηθή ιπρλία, ζα ππάξρεη κία
καχξε πηλαθίδα πνπ ζα γξάθεη κε αλάγιπθα γξάκκαηα ζε Διιεληθή γιψζζα ηνλ πξννξiζκφ ή
ηελ έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ.
Νη ερεηηθέο ζεκάλζεηο ζα κπνξνχλ λα δηαθφπηνληαη κε έλα πιήθηξν, ελψ ηαπηφρξνλα φκσο ζα
παξακέλεη ε νπηηθή ζήκαλζε κέρξη λα επηζθεπαζζεί ε αλσκαιία αιιά ζα κεηαηξέπεηαη απφ
δηαθεθνκέλε ζε ζπλερή.
Όιεο νη εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο ηνπ πίλαθα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ
νξγάλσλ ζα θαηαιήγνπλ ζε αξηζκεκέλνπο αθξνδέθηεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή
πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ.
Καδί κε ηνλ πίλαθα, εθηφο απφ ηα ζρέδηα ζπλδεζκνινγίαο, ζα παξαδνζεί θαη αλαιπηηθφο
θαηάινγνο ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλεη (είδνο, ηχπνο, κέγεζνο, νίθνο θαηαζθεπήο θιπ.),
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο εμεπξέζεσο αληαιιαθηηθψλ.

3.11.4 Όπγανο μέηπηζηρ ζηάθμηρ με ςπεπησοςρ
Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο ζηάζκεο.
3.11.4.1

Γεληθά

Ρα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθά πξντφληα πξνεξρφκελα
απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη αμηφπηζηε
ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα.
Όια ηα

εμαξηήκαηα

πξέπεη

λα είλαη

θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά,

αλζεθηηθήο

θαηαζθεπήο, αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε
θαη ε επηζθεπή. Ρα γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε
αλαθιαζηηθά. Ρα φξγαλα ζα έρνπλ αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA.
Ρα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα:


Νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V.



Ρα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο
Νδεγίεο Λέαο Ξξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Κφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη
απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ Δπξσπατθψλ Νδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”.



Ρα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410
θαη ηα πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521.



Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
VDE 0410.

73

ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ

ΓΗΘΡΑ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΡΩΛ
Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
Πςμπληπυμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ Ζ/Κ Δπγαζιών



Ρν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Ζ
ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα
εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε.



Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε
ησλ αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807.



Ρα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε
θνξεηφ ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ

ππνδνρή θαη ηα

αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
αληίζηνηρα ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πεξεζία.

Νη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο. Νη θαισδηψζεηο ηζρχνο θαη
κεηάδνζεο ζεκάησλ θαη νη ζπλδέζεηο απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηε δαπάλε ησλ νξγάλσλ.

3.11.4.2

Μέηξεζε ζηάζκεο κε ππεξήρνπο

Ρν ζχζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο κε ππεξήρνπο ζα απνηειείηαη απφ ην αηζζεηήξην θαη ηνλ
εληζρπηή/κεηαδφηε ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. Ν κεηξεηήο ζα έρεη ηα
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


εκβέιεηα θαη ειάρηζηε απφζηαζε αλαγλψξηζεο αλάινγεο κε ηελ εθαξκνγή



ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζηάζκεο ζηνλ κεηαδφηε



ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mΑ αλάινγε ηεο ζηάζκεο



αθξίβεηα ζήκαηνο ± 0,02 mA



δχν κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ ξπζκηδφκελεο



απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε
πεξίπησζε βιάβεο



ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz

Ν κεηξεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα απνζεθεχεη ην αθνπζηηθνχ
απνηχπσκα θελήο δεμακελήο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε αγλφεζε
παξεκβνιψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ζηαζεξά εκπφδηα εληφο ησλ δεμακελψλ.
Ρα φξγαλα ζα θαιχπηνπλ ηα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission
θαη EN 50 082-2 for interference immunity.
Ν controller ηνπ νξγάλνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ πξφζνςε ηνπ Γ.Ξ.Σ.Ρ. ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ
πεξεζία, ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:
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Ξηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ή ειέγρνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή



Ξίλαθα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη. Πην πξφγξακκα ζα
αλαθέξεηαη θαη ε πεξίνδνο αλάκεζα ζηηο ζπληεξήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα
αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά.

3.11.4.3

Δηαθόπηεο ζηάζκεο (θινηέξ)

Νη θινηεξνδηαθφπηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ θαη ζα έρνπλ ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:


κε δίθισλν θαιψδην κήθνπο 10 κέηξσλ απν PVC θαηάιιειν γηα ιχκαηα



θπιηλδξηθφ ζψκα απφ πνιππξνππιέλην



θαηάιιεινο γηα ζεξκνθξαζία 5…70oC θαη πίεζε έσο 3 bar



κε έμνδν κία κεηαγσγηθή επαθή νξίνπ



κέγηζηε αληνρή επαθήο 3Α ζηα 250VAC / 1A ζηα 150 VDC



Θαηάιιεινη γηα αθάζαξηα ιχκαηα



Κηθξν-δηαθφπηεο δηπιήο γιψζζαο 250VAC/150VDC



Πηεξέσζε κε πξνζαξκνγή ζε ζπείξσκα G1



Ξισηήξαο απφ PP (Polypropylene)

3.12 ΠΡΞ ΖΚ-Ζ5: ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ
3.12.1 Γενικά
Ζ παξνχζα
ΔΙΝΡ

Ππκπιεξσκαηηθή Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ζπκπιεξψλεη βαζηθά ηελ Ξξνδηαγξαθή

ΡΝ 1501-04-20-02-01 «Αγσγνί – θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο» θαη πξνδηαγξάθεη ηα

θαιψδηα Κέζεο Ράζεσο θαζψο θαη ηελ θαισδίσζε ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλσλ.
Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα φιεο ηηο
απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πςειήο ή ρακειήο ηάζεσο γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θχξησλ κνλάδσλ, ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο θσηηζκνχ.
Νη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ νη αλαθεξφκελεο ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. Πε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαγξάθνληαη δηαζηάζεηο ζηα ζρεδηα γηα αγσγνχο ρακειήο
ηάζεσο, ε δηαηνκή ησλ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα ην
ξεχκα πνπ ηνπο δηαξξέεη. Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη ηηο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαηφπηλ
ηεο επηινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαηνκή ησλ θαισδίσλ δελ επαξθεί ηφηε
απηή ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθήο γηα ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη
ην θάζε θαιψδην.
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3.12.2 Θαλώδιο ηηλεμεηάδοζηρ δεδομένυν
Γηα

ηελ

κεηάδνζε

δεδνκέλσλ

(ιεηηνπξγηθψλ

θαη

ζηνηρείσλ)

ζα

πξέπεη

βαζηθά

λα

ρξεζηκνπνηεζεί κνλνηξνπηθφ ηλννπηηθφ θαιψδην (θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ).
Ρν θαιψδην ζα είλαη 12 νπηηθψλ ηλψλ, ζα είλαη αληηηξσθηηθήο πξνζηαζίαο, θαηάιιεια
εληζρπκέλν γηα ππαίζξηα εγθαηάζηαζε. Ρν θαιψδην ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε ζσιήλα απφ
πνιπαηζπιέλην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 (PN 10). Πε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε
κεραληθή πξνζηαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιχβδηλνη γαιβαληζκέλνη ζσιήλεο δηακέηξνπ 11/2”
ηνπιάρηζηνλ κε θαηάιιειε ζηήξημε.
Ζ θαηαζθεπή θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ηλννπηηθνχ θαισδίνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ αλαγλσξηζκέλεο
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη θαηά πξνηίκεζε ISO – ΔΛ - ANSI – VDE θιπ.
Ρν θαιψδην ζα είλαη αλζπγξφ ηνπ ηχπνπ 9/125 δειαδή κε δηάκεηξν πεξηβιήκαηνο (GLADDING)
125 κm.
Ζ εμαζζέλεζε ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,4 dB/Km ζηελ πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο 1300 nm. Θα
είλαη βαζηθνχ κήθνπο 2 Km θαη θάζε ζχλδεζε (κνχθα) θαηά κήθνο ηνπ θαισδίνπ ζα έρεη
εμαζζέλεζε ην πνιχ 0,1 - 0,5 dB.
Ζ ζεξκνθξαζία γηα ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην πεδίν –
100 κέρξη 500 C.
Ζ ειαρίζηε αθηίλα θάκςεσο ηνπνζεηεκέλνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
200mm, ελψ ε επηηξεπφκελε δχλακε έιμεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 1.500N.
Ζ αληηηξσθηηθή πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη εγγπεκέλε θαη ζα γίλεηαη κε κε κεηαιιηθή
επέλδπζε (π.ρ. YARN GLASS TYPE).
Γηα λα κελ πξνθιεζνχλ κφληκεο παξακνξθψζεηο ζηελ εμαζζέλεζε (ATTENUATION) ηνπ
θαισδίνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθφ κεράλεκα. Ζ έιμε ζα
γίλεηαη επίζεο κε κεραληθφ ηξφπν θαη ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε εθαξκνδφκελε ειθηηθή δχλακε ε
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη, κε αζθάιεηα, κηθξφηεξε απφ ηελ κεγίζηε επηηξεπφκελε.
Πηα πέξαηα ηνπ θαισδίνπ θαζψο θαη ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, εάλ απαηηείηαη, ζα ηνπνζεηεζνχλ
δηεπζεηηθνί θαη ζπλδεηηθνί πίλαθεο (PATCH PANELS) επθήκσο αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ.
Θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ησλ θαισδίσλ, αλάινγα κε ηελ κέζνδν εγθαηάζηαζεο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θξεάηηα έιμεο αλά πεξίπνπ 200-500 κ. κε κέγηζηε απφζηαζε 1000 κ. θαζψο
επίζεο ζηα ζεκεία ζχλδεζεο, δηαθιάδσζεο ή αιιαγήο ηεο θαηεχζπλζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ
θαηάιιεια θξεάηηα, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηελ έιμε, ηελ δηαθιάδσζε ή ηε ζχλδεζε ησλ
θαισδίσλ.
Ρα θξεάηηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κπεηφλ πάρνπο 10 εθ, ηνπιάρηζηνλ, ζα έρνπλ
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 50Σ50 εθ. θαη ζπλεζηζκέλν βάζνο απφ 30 κέρξη 70 εθ. Ν ππζκέλαο ηνπ
θξεαηίνπ ζα δηαζηξσζεί κε ζθπξφδεκα 200 ργξ. ηζηκέληνπ πάρνπο 10 εθ. Ρα θξεάηηα ζα
θέξνπλ ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, θαηάιιειεο θαηεγνξίαο αληνρήο.
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Νη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (PΔ), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 10
αηκ. Φ50 ριζ.
Ρα θξεάηηα, νη κνχθεο ζχλδεζεο θαη ηα ζηνηρεία δηαθιάδσζεο, φπσο θαη νη θαηαλεκεηέο ηεξκαηηθά θιπ. δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα, αιιά λννχληαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή ηεο αλά κέηξν
θαισδίσζεο.
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