
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 
Γ.Σ.Τ 
ΑΡ.ΜΔΛ: 52/2019 

 
 
 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Η/Μ Δ ΑΝΣ/ΙΟ ΑΡΓΔΤΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ΣΗΝ Σ.Κ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 
 Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο 
Σνπνζέηεζε λένπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC(inverter) 315kW γηα ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγεία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε πνιιαπιέο ρακειέο πίεζεο κέζσ ηνπ 
ππάξρνληνο δηθηύνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ιεηηνπξγηά ηνπ λένπ inverter σο  
εθεδξηθό ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ππάξρνληνο ξπζκηζηή ζηξνθώλ inverter. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε - ύλδεζε κε ππάξρνλ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ - 
πεδίνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC(inverter) ην νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν 
ζε δηθό ηνπ πίλαθα . 
Σνπνζέηεζε λέαο παξνρήο ξεύκαηνο γηα ζύλδεζε ηνπ λένπ ξπζκηζηή 
ζηξνθώλ AC(inverter) κε ππάξρνλ πίλαθα - πεδίν κε θαιώδηα δηαηνκήο ΝΤΤ 
3Υ240+180 14m, ζράξα θαισδίσλ γαιβαληζκέλε ελ ζεξκό 500Υ50Υ3mm 
3m, θαιώδηα ζύλδεζεο inverter κε θηλεηήξα ΝΤΤ 3Υ185+95 30m.  
ε ππάξρνλ θηλεηήξα 315KW ζα γίλεη κεηαηξνπή ζην θαπάθη πνπ βξίζθεηαη ε 
θηεξσηή ςύμεο ηνπ θηλεηήξα ώζηε λα ηνπνζεηεζεί λένο θπζεηήξαο γηα ηελ 
ςύμε ηνπ θηλεηήξα κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαζώο ν θηλεηήξαο ζα 
ιεηηνύξγεη ζε πνιύ ρακειέο ζηξνθέο θαη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ςύμε κε ηελ ππάξρνλ θηεξσηή. Ο λένο θπζεηήξαο ζα είλαη ηξηθαζηθόο 1,0 HP 
ζηηο 1350rpm κε παξνρή αέξα 6500m3/h θαη πίεζε 150Paθαη ζα είλαη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ θηλεηήξα. Ο πίλαθαο ηνπ 
θπζεηήξα ζα είλαη ηξηθαζηθόο κεηαιιηθόο 50Υ60 πξνδηαγξαθώλ ce πνπ ζα 
πεξηέρεη ξειέ αζπκκεηξίαο, ζεξκηθό ππεξθόξησζεο, απηνκαηηζκό πνπ ζα ην 
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ ac 
(ηnverter) θαζώο θαη ερεηηθό alarm κε ζβήζηκν ηνπ inverter όηαλ ππάξρεη 
ζθάικα ζηνλ θπζεηήξα. Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ λένπ inverter απαηηείηαη 
ηξηθαζηθόο πίλαθαο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δηαζηάζεσλ 600Υ2150Υ605 
πξνδηαγξαθώλ CE  ζα πεξηέρεη γεληθό απηόκαην δηαθόπηε κε ζεξκηθή θαη 
καγλεηηθή πξνζηαζία 3X800A – 8KV – 50KA κε πιήξε θαισδίσζε γηα ηελ 
ζύλδεζε ηνπ inverter κε εμαλαγθαζκέλε ςύμε πηλάθα 1300m^3/h κε 
ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαζώο θαη θίιηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ζθόλε. H πόξηα 



ζα έρεη ηα νπηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ inverter θαζώο θαη δηαθόπηεο γηα ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ inverter.    
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε 2 ειεθηξνληθώλ πηεζνζηάησλ transmitter κε 
θαιώδηα ζύλδεζεο 2Υ1,5 + κπιεληάδ 30m , κε ραξαθηεξηζηηθά: 4…20mAθαη 
0-100bar πξηλ θαη κεηά ηελ δηθιείδα θαζώο θαη βάλεο γηα ηελ απνκόλσζε ηνπο 
30bar, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζία από ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπο κε δεκηνπξγία νπήο ζηνλ αγσγό θαη ηνπνζέηεζε 2 εηδηθώλ εμαξηεκάησλ 
0,5 ίληζαο.  
 
Απνθαηάζηαζε κόλσζεο αγσγνύ όπνπ ηξαπκαηηζηεί θαηά ηελ εξγαζία.  
Καηά ηελ θάζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξμεη 
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξόθσλ AC(inverter) 
κε ηνπνζέηεζε επί ηνπ πίλαθα εγθαηάζηαζεο απηνύ δηαθόπηε ηεζζάξσλ 
ζεκείσλ ξύζκηζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνύ παξνρέηεπζεο λεξνύ 
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο άξδεπζεο.  
Ο αλσηέξσ δηαθόπηεο ζα κπνξεί λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ ξπζκηζηή 
ζηξόθσλ AC (inverter) ην αληιηνζηάζην ζε δηάθνξεο πηέζεηο αλάινγα κε ηελ 
δήηεζε λεξνύ αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε είλαη εθηθηό ζύκθσλα κε 
ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Αληιηνζηαζίνπ. 
Επίζεο θα ςπάπξει σςγσπονισμόρ ηνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξόθσλ AC(inverter) 
κε ηνλ πθηζηάκελν ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC(inverter) ηύπνπ 315KW έηζη ώζηε 
εάλ ππάξρεη δήηεζε παξνρέηεπζεο λεξνύ ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από 
απηέο πνπ θαιύπηεη ην  κνηέξ ησλ 500hp θαη λα μεθάλεη απηόκαηα θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ ππόινηπσλ 8 κνηέξ 500hp. 
Θα πξνγξακκαηηζηεί  ν λένο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC (inverter) έηζη ώζηε ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC(inverter) 
ηύπνπ 315KW λα αλαιακβάλεη απηόο ηελ όιε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε 
κνξθή by-pass. 
 
Σα πιηθά δηαθόπηεο, θαιώδηα, ξειέ, απηνκαηηζκόο, ινγηζκηθό γηα ηελ πιήξε 
ιεηηνπξγία ζα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο παξεκβάζεηο από κε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο πνπ 
ζα κεηαηξαπεί κε ην παιηό ππάξρνλ πεδίν λα ιεηηνπξγεί.  
Όια ηα πιηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρώξν.  
Η εγγύεζε ηνπ όινπ εμνπιηζκνύ  ζε όια ηα κέξε ζα είλαη γηα έλα έηνο. 
 
      Οξρνκελόο    10-12-2019 

     Ο  ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

     Γεώξγηνο  ηάκνπ 

   Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο    
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Απαιηήζειρ για ηον Καηαζκεςαζηή 

 

Πιζηοποιήζειρ 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρύ 

πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ην αληίζηνηρν  ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Πεξηβαιινληηθή Πηζηνπνίεζε ISO 14001 γηα EcoDesign (νηθνινγηθό ζρεδηαζκό). 

 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

επξσπατθή νδεγία ROHS-2 (Πεξηνξηζκόο Δπηθίλδπλσλ Οπζηώλ, Δπξσπατθή Οδεγία 

CE 2002/95) ε νπνία απαγνξεύεη ηε ρξήζε πιηθώλ όπσο κόιπβδνο, 6-ζζελέο ρξώκην 

θιπ 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ν 

ζρεδηαζκόο ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη αλαθπθιώζηκνο ζε βαζκό κεγαιύηεξν ηνπ 70%. 

 

 

Γενικέρ απαιηήζειρ 

 

 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα εζληθά  θαη δηεζλή πξόηππα 

θαζώο θαη ηηο ππνδείμεηο όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνινγηθό έιεγρν βηνκεραληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ: 

 

-           LV Directive 2014/35/EU EN 61800-5-1: 2007 

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – 

Electrical, thermal and energy. 

(IEC 61800-5-1:2007) 

- IEC61439-1: 2011 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules 

- IEC61439-2: 2011 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2 : power switchgear and 

controlgear assemblies 

- EMC Directive 2014/30/EU EN 61800-3/A1: 2012 

Adjustable speed electrical power drive systems – part 3: EMC requirements and 

specific 

test methods. 

(IEC 61800-3/A1:2011) 



- Machine Directive 2006/42/EC EN ISO 13849-1:2008 Category 3, PL“e” 

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General 

principles for design 

- EN ISO 13849-2:2012 

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation 

- EN 61800-5-2:2007 (SIL 3) 

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements 

Functional. (IEC 61800-5-2:2007) 

- EN 62061:2005 (SILCL 3) 

Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic 

and programmable electronic control systems. 

A certification has been carried out by TÜV NORD SYSTEMS GMBH & CO. KG: 

(European Notified Body identified under the number 0045) 

Certificate n° SEBS-A 105339-15 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα εθθίλεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ ζηξνθώλ ελόο ηππηθνύ επαγσγηθνύ θηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ 

δξνκέα AC θαη ζύγρξνλνπ θηλεηήξα. 

- Οη ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

επξσπατθέο νδεγίεο ρακειήο ηάζεο (73/23/CEE θαη 93/68/CEE) θαη EMC 

(89/336/CEE)  

 

- Οη ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC ζα απνηεινύλ ςεθηαθά ειεγρόκελεο δηαηάμεηο νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ θαη' ειάρηζην δηακόξθσζε πιάηνπο παικνύ (PWM) κε 

ιεηηνπξγία ειέγρνπ ζηξνθώλ θαη ιεηηνπξγία αζθαιείαο.  Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

IGBT ζην ηκήκα αλαζηξνθέα γηα ην ζύλνιν ηνπ εύξνπο ηζρύoο, θαη ζα δηαζέηνπλ 

ηηο  παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο :  

 

 

 

3.1.1 Γεληθή πξνδηαγξαθή γηα ηππηθό ζύζηεκα ξπζκηζηή ζηξνθώλ: 

 

Ολνκαζηηθή ηάζε εηζόδνπ θαη εύξνο ηζρύoο Σξηθαζηθή παξνρή κέρξη 800 KW: 

400V +/-15% 50Hz  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 380V +/- 10% θαη 415V 

+/-10%) 

 

Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα εηζόδνπ 50 Hz -5% έσο 60 Hz + 5% 

 

Βαζκόο πξνζηαζίαο  IP23 ,IP42 θαη NEMA/UL ηύπνο 1 

IP54 μερσξηζηή παξνρή αέξα  θαη NEMA/UL 

ηύπνο 12 

ύζηεκα ςύμεο Φήθηξα απαγσγήο ζεξκόηεηαο  

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61000-3-12 Αξκνληθέο <48% THDi 

 

 

 

 

 



 

 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 

 

Καηαζηνιή αξκνληθώλ ζην 100 % ηνπ 

θνξηίνπ  ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61000-3-12 

Κάησ ηνπ 48% ηνπ THDi  γηα ηππηθά 

ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

Βαζηζκέλα ζε ηερλνινγία ηξηώλ επηπέδσλ 

Καηαζηνιή αξκνληθώλ από ην 80 % ηνπ 

θνξηίνπ  ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61000-3-12 

Κάησ ηνπ 48% ηνπ THDi γηα ηππηθά 

ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

Βαζηζκέλα ζε ηερλνινγία ηξηώλ επηπέδσλ 

πληειεζηήο κεηαηόπηζεο 0,97 ή αλώηεξνο ζε νλνκαζηηθό θνξηίν 

Απόδνζε 98 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα ηππηθνύο 

ξπζκηζηέο ζηξνθώλ, 

97,5 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα 

ζπζηήκαηα ηππηθώλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ, 

95,5 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα 

ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ ρακειώλ 

αξκνληθώλ 

Σάζε εμόδνπ 0 - UN, ηξηθαζηθά 

Υξόλνο επηηάρπλζεο /  επηβξάδπλζεο  Ρπζκηδόκελε δηάξθεηα, γξακκηθή θιηκάθσζε, 

θακπύιε κεηαβνιήο ζρήκαηνο S,  κε κνξθή 

U  ή εμαηνκηθεπκέλε. 

Ιθαλόηεηα ππεξθόξησζεο 

 

- 110% ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο γηα 1 

ιεπ.άλα 10 ιεπηά 

- 150%  ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο κε 

ππεξδηαζηαζηνινγεκέλν ξπζκηζηή 

ζηξνθώλ γηα 1 ιεπ.άλα 10 ιεπηά 

Γηαρείξηζε πξνθίι θνξηίνπ Γηαρείξηζεο γηα δύν πξνθίι θνξηίνπ 

- Καλνληθή ιεηηνπξγία ζε 1.1 In 

- Βαξέσο ηύπνπ ζε 1,5 In 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο  γηα 

ηππηθά ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ  

3K3,0 ...+40°C (-10...+40°C  κε πξναηξεηηθή 

ζέξκαλζε εξκαξίνπ), κέρξη 55°C  κε 

ππνβηβαζκό ξεύκαηνο 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απνζήθεπζεο 1K4 ,- 40°C κέρξη +70 °C 

Μέγηζην πςόκεηξν ιεηηνπξγίαο  Μέρξη 4800 κέηξα 

- 1000 m  ρσξίο ππνβηβαζκό ξεύκαηνο 

1000…4800 m  ππνβηβαζκό ξεύκαηνο 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην ζηαηηθό 

θνξηίν 

3M1 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην δπλακηθό 

θνξηίν 

3M3 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην θζίλνλ 

θνξηίν 

3M2 

ρεηηθή Τγξαζία ζύκθσλα κε ην  

IEC 60068-2-3 

3K5-3K6   

95 %, ρσξίο ζπκπύθλσζε ή ζηάιαμε λεξνύ 

Δπίπεδν πξνζηαζίαο ζθόλεο ζύκθσλα κε ην 3S3 



IEC 60721-3-3 

Δπίπεδν θξαδαζκώλ ζύκθσλα κε ην IEC 

60721-3-3  

 

3M3 

Δπίπεδν θξνύζεσλ ζύκθσλα κε ην IEC 

60721-3-3  

 

3M3 

Δπίπεδν αληηζεηζκηθόηεηαο θαηά IBC ,ICC, 

ES AC156 

Δπίπεδν 1,5 γηα ηππηθνύο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ 

Ηιεθηξνζηαηηθή εθθόξηηζε θαηά IEC/EN 

61000-4-2 

Δπίπεδν 3 

Δθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ θαηά 

IEC/EN 61000-4-3 

Δπίπεδν 3 

Σαρεία ξηπή κεηαβαηηθώλ θαηά IEC/EN 

61000-4-4 

Δπίπεδν 4 

Αληνρή ζε ππέξηαζε ζύκθσλα κε ην IEC/EN 

61000-4-5 

Δπίπεδν 3 

Αγόκελεο ξαδηνζπρλόηεηεο θαηά IEC/EN 

61000-4-5 

Δπίπεδν 3 

Βαζκόο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα 

ηππηθνύο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ 

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-5-1  

ζύκθσλα κε ην UL 508C 

 

Βαζκόο 2, κέρξη 15 KW (20 HP) 

Βαζκόο 3, άλσ ησλ 15 KW (20HP) 

Βαζκόο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα 

ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-5-1  

Βαζκόο 2  γηα IP23  θαη IP42 

Βαζκόο 3 γηα IP54 

EMC ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-3 Μέρξη 300 κέηξα κήθνο θαλνληθνύ θαισδίνπ 

θηλεηήξα 

 

 Δπίπεδν C1   50  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 Δπίπεδν C2   50 κέηξα  

 Δπίπεδν C2   150  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 Δπίπεδν C3   150 κέηξα  

 Δπίπεδν C3   300  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 

Κύξηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο Τπεξέληαζε,  βξαρπθύθισκα  κεηαμύ 

θάζεσλ εμόδνπ,  βξαρπθύθισκα  αλάκεζα 

ζε θάζεηο εμόδνπ  θαη γε, απώιεηα θάζεο 

εηζόδνπ, απώιεηα θάζεο εμόδνπ, 

ππεξθόξησζε θηλεηήξα, ππέξηαζε, κεησκέλε 

ηάζε, ππέξβαζε ηαρύηεηαο, ππεξβνιηθή 

ζεξκνθξαζία IGBT, ππεξβνιηθή 

ζεξκνθξαζία ςήθηξαο 



Πηζαλή αλεμάξηεηε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο 

ειέγρνπ 

+24 Vdc 

Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή βξαρπθπθιώκαηνο Μέρξη 100 kA Isc 

 

50 kA ζην ηππηθό πξντόλ 

 

  

 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη ην 100 % ηνπ 

ξεύκαηνο εμόδνπ ζπλερώο ππό ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο.Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί όηη ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ κπνξεί λα παξέρεη ην απαηηνύκελν ξεύκα 

εμόδνπ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ν Καηαζθεπαζηήο 

νθείιεη λα πιεξνθνξήζεη γηα ηελ απαηηνύκελε πηώζε απόδνζεο, εάλ ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή έξγνπ είλαη 

αλώηεξε ησλ 50 °C ή εάλ ην πςόκεηξν εγθαηάζηαζεο ππεξβαίλεη ηα 1000 m 

επάλσ από ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.Ο ζπληειεζηήο κείσζεο απόδνζεο ζα 

πξνβιέπεηαη έηζη ώζηε λα κελ πιήηηνληαη νύηε ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ξπζκηζηή 

ζηξνθώλ AC νύηε θαη ε απόδνζε ηεο κνλάδαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηθαλόηεηαο ππεξθόξησζεο - νύηε θαη ε  αμηνπηζηία ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC. 

 

 

 

Σύπορ ελέγσος κινηηήπα  

 

-  Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ιεηηνπξγίαο  θηλεηήξσλ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

εθαξκνγήο. 

 

  κεηαβιεηή ξνπή, ηππηθή 

 ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο θνξηίνπ 

  ζηαζεξή ξνπή, ηππηθή 

  εμαηνκηθεπκέλν πξνθίι θνξηίνπ, πέληε ζεκεία 

   

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα ηαρύηεηαο  10% ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο νιίζζεζεο ηνπ θηλεηήξα  

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα ειέγρνπ ξνπήο  15%  

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη κέγηζην κεηαβαηηθό ξεύκα 150%  γηα 

60δι ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καηαζηολή ςπέπθεζηρ ανάκλαζηρ ηάζηρ με κινηηήπερ πος ζςμμοπθώνονηαι με 

ηο IEC60034-25 

 

- Μήθνο κε - ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ θηλεηήξα κέρξη 300 κέηξα: δελ απαηηείηαη 

πξνθύιαμε 

 

Καηαζηολή ςπέπθεζηρ ανάκλαζηρ ηάζηρ με κινηηήπερ πος δεν ζςμμοπθώνονηαι 

με ηο IEC60034-25 

 

- Μήθνο κε - ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ θηλεηήξα κέρξη 50 κέηξα: απαηηείηαη θίιηξν 

dV/dt  

 

Δγγύηζη για ζςζηήμαηα πςθμιζηών ζηποθών 

 

- Θα παξέρεηαη εγγύεζε εμαξηεκάησλ 12 κελώλ γηα ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, 

από ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 

- Θα παξέρεηαη εγγύεζε εμαξηεκάησλ 18 κελώλ γηα ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, 

από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

Τπηπεζίερ 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δπλαηόηεηεο 

δηαγλσζηηθώλ εμ απνζηάζεσο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC νθείιεη λα παξέρεη αθξηβή δηαδηθαζία δηαγλσζηηθώλ 

κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ 

ζπληήξεζεο.Γηάγλσζε θαη αθξηβήο πεξηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπληήξεζεο. 

 

Ανηαλλακηικά  

 

- Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη κηα ηαρεία αιπζίδα 

πξνκεζεηώλ κε αληαπόθξηζε ην κέγηζην ζε 48 ώξεο, κε ππνζηήξημε ζε όιν ηνλ 

θόζκν. 

 

Γιαηάξειρ πποζηαζίαρ 

 

- Ο Μεηαηξνπέαο Ιζρύoο ζα θέξεη πξνζηαζία από βξαρπθπθιώκαηα αλάκεζα ζηηο 

θάζεηο εμόδνπ θαη ηε γείσζε θαη ηηο ινγηθέο θαη αλαινγηθέο εμόδνπο. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη θαη' ειάρηζην ηθαλόηεηα ρξόλνπ 

ππέξβαζεο απώιεηαο ηζρύoο από ππόηαζε AC, ίζε κε 200 msec. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη επηιέμηκε ιεηηνπξγία ππέξβαζεο ε νπνία 

επηηξέπεη ζηε ινγηθή λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη' ειάρηζην 

ρσξίο βιάβε. 

 

- Με ηελ απώιεηα ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ηαρύηεηαο, ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC 

ζα θαηαγξάςεη ζθάικα θαη/ή ζα ιεηηνπξγεί ζε νξηδόκελε από ην ρξήζηε 



ηαρύηεηα, ε νπνία ξπζκίδεηαη από ξπζκίζεηο ηαρύηεηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζε 

ινγηζκηθό ή ηελ ηειεπηαία ηαρύηεηα. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα όηαλ 

ζπλδένληαη αηζζεηήξηα PTC /PT100 /PT1000. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ησλ αηρκώλ ηάζεο 

ηνπ θηλεηήξα ( dv/dt ) ζην δηπιάζην ηεο ηάζεο ηνπ DC bus 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα παξνπζηάδεη όιεο ηηο βιάβεο ζε απιό θείκελν θαη 

ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νζόλεο βνήζεηαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ.Γελ γίλνληαη απνδεθηνί θσδηθνί. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εκθαλίδεη ζήκα κέζσ LED θνληά ζην ζεκείν 

ζύλδεζεο ηεο ζπζθεπήο όηαλ ππάξρεη επηθίλδπλε ηάζε. 

 

 

Δίζοδοι και έξοδοι  

 

5.2.1 Θα παξέρνληαη θαη' ειάρηζην νη παξαθάησ ηππηθέο είζνδνη θαη έμνδνη πξνο 

ρξήζε ζηε δηεπαθή κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ: 

 

- Αλαινγηθέο είζνδνη:  

 3 x Πξνγξακκαηηδόκελεο είζνδνη ξεύκαηνο 0(4) - 20mA 

ή 0 – 10V 

 2 αλαινγηθέο είζνδνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

νπνηνδήπνηε ησλ PTC, PT100, PT1000 θαη KTY84. 

 

- Αλαινγηθή έμνδνο:  

 2 x Πξνγξακκαηηδόκελεο αλαινγηθέο έμνδνη ξεύκαηνο 

0(4) - 20mA ή 0-10V 

 

- Φεθηαθέο είζνδνη:   

 6 x Πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη ζε 

απνκόλσζε από ην ξεύκα δηθηύνπ 

 ύκθσλα κε ην IEC 61131-2 

 Όιεο νη ςεθηαθέο είζνδνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

κε ελεξγνπνίεζε κε 24V (ινγηθή source) είηε ζε 0V 

(ινγηθή sink) 

 Γύν ςεθηαθέο είζνδνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

είζνδνη παικώλ κέρξη 30 kHz. 

 

- Δίζνδνο αζθαιείαο:   

 Γύν είζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία αζθαιείαο STO, Safe Torque Off  

 ύκθσλα κε ην IEC/EN 61508-1 SIL3. 

 

 

 



- Έμνδνη ξειέ:   

 3x Πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο έμνδνη κε επαθή 

ελαιιαγήο, ειεύζεξε ηάζεο  

 ύκθσλα κε ην IEC 61131-2. 

 Μία έμνδνο πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 

επηηεξεηή ηνπ πξντόληνο. 

 

- Υξόλνο αληίδξαζεο:   

 2ms  0,5ms (εθηόο από ηα ξειέ) 

 

Θα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ αξηζκνύ εηζόδσλ / εμόδσλ ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ 

AC κέρξη: 

- 12 ινγηθέο εηζόδνπο 

- 5 αλαινγηθέο εηζόδνπο 

- 2 αλαινγηθέο εηζόδνπο 

- 1 ινγηθή έμνδνο (αλνηθηνύ ζπιιέθηε) 

- 6 ξειέ 

 

Δπικοινωνίερ 

 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζπγθξόηεζε κηα ελζσκαησκέλε 

ζύξα Modbus θαη κηα ελζσκαησκέλε ζύξα Ethernet Modbus TCP. 

 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εκπεξηέρεη ελζσκαησκέλν δηαθνκηζηή web  

 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία  ρσξίο πξόζζεην ινγηζκηθό  

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο, γηα 

ηελ επνπηεία ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC από ην browser ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (Internet explorer, Mozilla Firefoxθιπ) 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο, γηα 

ηα δηαγλσζηηθά ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC από ην browser ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (Internetexplorer, MozillaFirefox θιπ) 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο γηα 

ηνλ πίλαθα ειέγρνπ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο από ην browserηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (Internet explorer, Mozilla Firefox θιπ) 

 

 

Οθόνη γπαθικών 
 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη απνζπώκελε νζόλε γξαθηθώλ 

 

- Πιεθηξνιόγην ζρεδηαζκέλν γηα δπζκελείο ζπλζήθεο IP65 

- Πιεθηξνιόγην κε νζόλε γξαθηθώλ. 

- Η εμ απνζηάζεσο ηνπνζέηεζε ζα είλαη δπλαηή  ζε απόζηαζε 10m. 

- Σα εκθαληδόκελα κελύκαηα ζα είλαη απιό θείκελν ζε πνιιαπιέο γιώζζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηελ Διιεληθήο  



- Γελ γίλνληαη απνδεθηά θσδηθνπνηεκέλα κελύκαηα. 

- Θα παξέρεηαη κελνύ απιήο εθθίλεζεο (“Simply Start“) γηα ηαρεία θαη εύθνιε 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαη ε ξύζκηζε παξακέηξσλ ζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε θαη 

θηιηθή πξνο ην ρξήζηε κε πξαγκαηηθά κελύκαηα θεηκέλνπ θαη εύξε ξπζκίζεσλ. 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία κε θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα 

απνθεπρζεί παξάλνκε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. 

- Σν ηεξκαηηθό πξνγξακκαηηζκνύ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο δηαγξάκκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα  θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο 

(Δλζσκαησκέλνο κεηξεηήο ελέξγεηαο) . 

-  Αλαθνξά ζε KW  

Ηκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία Αλαθνξά  

-  Σάζεηο κε βάζε δηαθύκαλζε / ρξόλν 

 

Λειηοςπγίερ αποκλειζηικέρ για εθαπμογέρ ανηλιών  

 

- από ππεξβνιηθό αξηζκό επαλεθθηλήζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία εηζξνήο γηα λα απνθεπρζεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λεξό. 

 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία "Stop and Go" γηα 

ηελ ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αληιία δελ ιεηηνπξγεί 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ειέγρνπ δηεξγαζηώλ (Process 

control, PID) κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε κηαο δηεξγαζίαο ζε δεδνκέλε πίεζε ή 

αλαθνξά ξνήο ζην δίθηπν πδξνδόηεζεο. 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρακειήο δήηεζεο γηα ηνλ 

νξηζκό δηαζηεκάησλ ηεο εθαξκνγήο όπνπ ε δήηεζε λεξνύ είλαη ρακειή, κε ζηόρν 

ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 

- Δπγαλεία PC για διαμόπθωζη και εποπηεία 
 

 

- Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ινγηζκηθό PC ζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows γηα ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ησλ ξπζκηζηώλ 

ζηξνθώλ AC θαη ην ινγηζκηθό ζα πξνζθέξεηαη σο πξναηξεηηθή δπλαηόηεηα.Σν 

ινγηζκηθό ζα παξέρεηαη κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη κε πξόβιεςε γηα ηε 

ζύλδεζε ππνινγηζηή PC κε ηνπο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC.Θα είλαη δπλαηόο ν 

νξηζκόο θαη ε ηξνπνπνίεζε παξακέηξσλ, ν έιεγρνο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ, ε 

αλάγλσζε πξαγκαηηθώλ ηηκώλ θαη ε εθηέιεζε αλαιύζεσλ ηάζεσλ κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ. 

- Σα εξγαιεία PC κπνξνύλ λα ζπλδένληαη ζην ξπζκηζηή ζηξνθώλ κε ελζύξκαηε  ή 

αζύξκαηε ζύλδεζε. 

 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ξεύκαηνο γηα ηνλ ξπζκηζηή 

ζηξνθώλ 

 



- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία βξαρπθπθιώκαηνο κεηαμύ 

θάζεσλ  

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία γείσζεο 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππεξέληαζεο 

 

6.1.3 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία από ζθάικα ηάζεο ζην 

Ρπζκηζηή ηξνθώλ 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππέξηαζεο από ην Γίθηπν 

παξνρήο 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππόηαζεο από ην Γίθηπν 

παξνρήο 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππέξηαζεο ζηνλ αγσγό DC 

(Bus) 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία πξνθόξηηζεο ζηνλ αγσγό DC 

(Bus) 

 

 

6.1.4 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ ξπζκηζηή 

ζηξνθώλ 

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία από ππεξζέξκαλζε ηνπ 

ξπζκηζηή ζηξνθώλ  

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη αλίρλεπζε θάζεο εμόδνπ θηλεηήξα 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Πξνζηαζία από αηρκέο ηάζεο θηλεηήξα 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη αλίρλεπζε ππεξθόξησζεο θηλεηήξα 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη θξάηεζεο θηλεηήξα 

(stalling) 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία παξεκπόδηζεο 

αλαζηξνθήο γηα λα απνθεύγεηαη ε αλαζηξνθή ηεο θαηεύζπλζεο πεξηζηξνθήο ηεο 

αληιίαο. 

 

 

Έγγπαθα  

 
Σα παξαθάησ έγγξαθα πξέπεη λα παξαδνζνύλ κε ηελ πξνζθνξά: 

 

ρέδηα: ρέδηα δηαζηάζεσλ, ζρέδηα ζπλδέζεσλ ειέγρνπ θαη 

ζρέδηα CAD, κνληέια 2D θαη 3 D γηα ηε βαζηθή 

κνλάδα. 

 

 

 

Σα παξαθάησ έγγξαθα πξέπεη λα παξαδνζνύλ θαηά ηελ παξάδνζε: 

 

Δγρεηξίδηα ζηε Διιεληθή γιώζζα:Απηά ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη αξρηθήο εθθίλεζεο ηνπ 



ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC, ηνλ ηξόπν πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC, νδεγίεο γηα ζπληήξεζε θαη 

γηα αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ. 

ρέδην:               ρέδηα δηαζηάζεσλ, δηάγξακκα ζπλδέζεσλ ειέγρνπ. 

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο:  Δθζέζεηο δνθηκώλ 

Καηά παξαγγειία:   Πηζηνπνηήζεηο σο πξνο ηα πξόηππα ηππνπνίεζεο 

Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο: Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάζεη κεηαμύ άιισλ έγγξαθα πνπ ζα 

απνδεηθλύνπλ όηη νη επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ έρνπλ 

ιεθζεί ππόςε θαζ' νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ηνπ 

πξντόληνο (παξαγσγή, δηαλνκή, ρξήζε θαη ηέινο δσήο) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΔΟΣΑΣΗ (transmiter) 4-20mΑ και 0-100bar ΓΙΑ 

ΠΙΔΗ ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΞΗ ΠΙΔΗ Δ ΣΑΜΠΛΟ  
Tνπνζέηεζε 2 ειεθηξνληθώλ πηεζνζηάησλ transmiter κε θαιώδηα ζύλδεζεο 2Υ1,5 + 

κπιεληάδ 30m , κε ραξαθηεξηζηηθά: 4…20mA θαη 0-100bar πξηλ θαη κεηά ηελ δηθιείδα 

θαζώο θαη βάλεο γηα ηελ απνκόλσζε ηνπο 30bar. 

3. ΦΤΗΣΗΡΑ-ΒΔΝΣΙΛΑΣΔΡ Δ ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΡΔΤΜΑ με Μοηέπ 1,0 HP ζηιρ 

2350prm 

ε ππάξρνλ θηλεηήξα 315KW ζα γίλεη κεηαηξνπή ζην θαπάθη πνπ βξίζθεηαη ε θηεξσηή 

ςύμεο ηνπ θηλεηήξα ώζηε λα ηνπνζεηεζεί λένο θπζεηήξαο γηα ηελ ςύμε ηνπ θηλεηήξα κε 

βεβηαζκέλε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαζώο ν θηλεηήξαο ζα ιεηηνύξγεη ζε πνιύ ρακειέο 

ζηξνθέο θαη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ςύμε κε ηελ ππάξρνλ θηεξσηή. Ο λένο 

θπζεηήξαο ζα είλαη ηξηθαζηθόο 1,0 HP ζηηο 1350rpm κε παξνρή αέξα 6500m
3
/h θαη πίεζε 

150Pa θαη ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ θηλεηήξα. Γηα ηελ 

ζύλδεζε ηνπ λένπ θπζεηήξα απαηηείηαη ηξηθαζηθόο πίλαθαο κε ξειέ αζπκκεηξίαο θαη ζεξκηθά 

ππεξθόξησζεο θαζώο θαη απηνκαηηζκό ν νπνίνο ζα ηνλ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη παύζε κε 

ερεηηθό  alarm ζπκθώλα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

inverter.   

4.ΒΑΝΔ 0,5 ίνηζαρ 30bar (Σοποθέηηζη  επί ηος αγωγού εξόδος νεπού)  
Tνπνζέηεζε ζηνλ αγσγό εμαγσγήο λεξνύ ζην ζεκεην πνπ είλαη ην transmiter 2 βάλεο κε 

αλνρή πίεζεο  30bar. Η ηνπνζέηεζε  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δεκηνπξγία νπήο ζηνλ αγσγό θαη 

ηνπνζέηεζε 2 εηδηθώλ εμαξηεκάησλ 0,5 ίληζαο. 

 

 

. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΓΙΩΝ  ΡΔΤΜΑΣΟ     η οποία πεπιλαμβάνει: 
5.Eγθαηάζηαζε αγσγώλ θαισδίσλ  ξεύκαηνο    ζε ζράξα γαιβαληζκέλε  14 κέηξα από  

ππάξρνλ πεδίν εσο λέν ξπζκηζηή ζηξνθώλ ac (inverter) κε  θαιώδηα δηαηνκήο ηύπνπ ΝΤΤ 

(3ρ240+180) πνιύθινλα 

6.εγθαηάζηαζε αγσγώλ θαισδίσλ ζε ζράξα γαιβαληζκέλε 30 κέηξα δηαηνκήο ηύπνπ ΝΤΤ 

3ρ185+95 γηα ηξνθνδνζία ξεύκαηνο ηνπ κνηέξ αλεκηζηήξα  ςύμεο θηλεηήξα 315 θw   , 

7.ράξα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ 500ρ50ρ3mm 

 

 

 

 



8. ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρόιεζε γηα 50σξεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εγθαηάζηαζε-

ξύζκηζε ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνύ ζην αληιηνζηάζην άξδεπζεο θιεηζηνύ ηύπνπ ζηελ 

θνηλόηεηα Οξρνκελνύ. 

Ο θνξέαο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εξγνιεπηηθό πηπρίν ζηελ θαηεγνξία 

Α1 θαη άλσ γηα έξγα Η/Μ ή λα είλαη γξακκέλνο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα  γηα Η/Μ 

γηα θίλεζε  εσο 315kw 
9. ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρόιεζε γηα 25 ήκεξεο (ζε 18σξε εκεξεζία ιεηηνπξγία)  κε έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηελ 25/4/2020 εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηελ ιεηηνπξγία  ηνπ  αληιηνζηάζην 

άξδεπζεο θιεηζηνύ ηύπνπ ζηελ θνηλόηεηα Οξρνκελνύ . 

Kαηά ηελ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηόζν ηνπ λένπ Η/Μ εμνπιηζκνύ όζν θαη ηνπ πθηζηάκελνπ  

Η/Μ εμνπιηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ξπζκίζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ινγηζκηθνύ από 

ηνλ ξπζκηζηή ζηξόθσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πθηζηάκελν inverter.  

Θα πξαγκαηνπνηεζεί παξακεηξνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ζε εηδηθά θνπκπηά ηνπ 

πίλαθα ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηηο επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε παξνρή 

λεξνύ. 

Θα ππάξμεη θαηαγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ απηώλ ζε εηδηθό βηβιίν νδεγηώλ πνπ ζα παξαδνζεί 

ζην δήκν πνπ ζα ππνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. 
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Ο   ΤΝΣΑΞΑ                                                                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ  

 

ΓΔΧΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ                                                      ΛΔΜΟΝΙΑ  ΣΑΜΑΣΑΚΗ 



  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΔΡΓΟ :    ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Η/Μ Δ ΑΝΣ/ΙΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ            ΑΡΓΔΤΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΗΝ 

                                         Σ.Κ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ        

                                                                                                

ΓΗΜΟ   ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ          ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

Γ.Σ.Τ   ΓΗΜΟΤ               ΠΡΟΤΠ.:  65.069,00 €  

                      ΥΡΗΜ. :   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΝΙΚ/ΣΑ 

                  ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ : 52/2019 

                   

                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΜΔΛΔΣΗ 

 

Α/Α Δίδνο Τιηθνύ Δίδνο 

κνλάδαο 

Πνζόηεηα Σηκή Μνλάδαο Γαπάλε € 

1 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ 

AC  γηα θηλεηήξεο 

αληιηώλ 

άξδεπζεο(inverter-

315 kw) 

 

   ηεκ 

 

    1,00 

 

37.800,00 

  37.800,00 

2 Hιεθηξνληθόο 

πηεζνζηάηεο 

   ηεκ     2,00    900,00  1.800,00 

3 Φπζηηήξαο 

βεληηιαηέξ 

   ηεκ     1,00  1.800,00      

1.800,00 

4 Βάλεο ν,5 ηληδώλ    ηεκ     2,00    100,00 

           

  200,00 

5 Καιώδηα 3ρ240+180    m     14,00    115,00  1610,00 

6 Kαιώδηα 3ρ185+95    m     30,00     80,00   2.400,00 

7 ράξα γαιβαληζκέλε   500ρ500ρ3 

mm 

     3,00     11,00    33,00 

8 Eξγαζία 

ηνπνζέηεζεο 

εμνπιηζκνύ 

  ώξεο      50     70,00  3.500,00 

9 Γνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία Η/Μ 

εμνπιηζκνύ 

     Ηκέξεο      25 

Ηκέξεο κε 16 

ώξεο 

εκεξήζηαο 

δνθηκήο  

   133,28  3.332,00 

    ύλνιν 52.475,00 

    ΦΠΑ 24 12.594,00 

    Γεληθό 

ζύλνιν 

65.069,00 
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ΓΔΧΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ                                                      ΛΔΜΟΝΙΑ  ΣΑΜΑΣΑΚΗ  

 

 

 

 

 

    

 

 

 



EΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΣΙΣΛΟ:ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Δ ΑΝΣ/ΙΟ 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ                                  ΑΡΓΔΤΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ  

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ                   ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 

 

 

                        

 

                                                   ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

                                                     ΑΡΘΡΟ  1
Ο
 

Η παξνύζα ζπγγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ξπζκηζηή ζηξνθώλ ηζρύνο 

315kw  γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία άξδεπζεο ζε πνιιαπιέο ρακειέο  πίεζεο κέζσ ηνπ ππάξρνληνο 

Γηθηύνπ ηνπ αλη/ζίνπ θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ξπζκηζηή σο εθεδξηθό ζε  πεξίπησζε βιάβεο  ηνπ 

Τπάξρνληνο,ε νπνία ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  κε  ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζύκθσλα κε  

Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε θξηηήξην  θαηαθύξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά 

Γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ε νπνία ζα ζπκθσλεί  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Καη ηνπο όξνπο  ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ   2
Ο
  

 

Σα  ηεύρε  αλάζεζεο  ηεο πξνκήζεηαο απνηεινύληαη από: 

  1)Γηαθήξπμε 

  2)Σερληθή πεξηγξαθή 

  3)πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

  4)Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

  5)Πξνπ/ζκόο 

πκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρύνο απνηεινύλ: 
1)
 

Η δηαθήξπμε 

2)
 

 Οη ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο 

3)
 

Ο πξνπ/ζκόο πξνζθνξάο 

4)
 

Η  ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

5)
 

Η ηερληθή πεξηγξαθή 

Η ζύκβαζε πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο. Σνπ Ν 4412/2016 

        Σνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα ( Ν.3463/06) όπσο απηόο ηζρύεη. 

        Σνπ Ν.3852/2010 Νέα  Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο  θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
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                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά  κε ηηο δαπάλεο : 

Α. Δμόδσλ εθηεισληζκνύ ησλ πιηθώλ ( εθόζνλ απαηηνύληαη) 

Β.Φόξσλ,ηειώλ θαη θξαηήζεσλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ  δηαγσληζκνύ, 

   Δθηόο ΦΠΑ πνπ βαξύλεη ηνλ Γήκν. 

 

 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ  4
Ο
 

                                                   ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ γηα  ηέζζεξεο  κήλεο από  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 

 

 

                                                            

 

 



 

                                                                   ΑΡΘΡΟ  5
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                                                    ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ 

Δάλ ε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ε εκθαλίδεη ειαηηώκαηα 

ν  πξνκεζεπηήο είλαη   ππνρξεσκέλνο  ζηελ αληηθαηαζηαζή ησλ,ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.Ο αλάδνρνο  
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                                                      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο αλάδνρνο  ζα εγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκό ζην αλη/ζην θαη ζα πξνβεί ζηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

 

                                                            ΑΡΘΡΟ  7
Ο
  

                                                            ΑΘΔΣΗΗ ΤΜΦΧΝΙΑ 

 

Η από  κέξνπο ηνπ αζέηεζε  ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο ε  

Με πιήξεο ζπκκόξθσζε ηνπ πξνο ηνπο όξνπο  απηώλ παξέρεη ην δηθαίσκα  λα ηνλ θεξύμεη έθπησην 

 Σεο πξνκήζεηαο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Η εθπησζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ππέξ ηνπ Γήκνπ ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο νιόθιεξνπ ηνπ 

πνζνύ ηεο θαηαηηζέκελεο εγγύεζεο. 
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