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         ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  1 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  

1.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

1.1.1 Σνπνζεζία 
   Ο νηθηζκφο ηνπ Άγ. χιια βξίζθεηαη 15 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη πξνο ην 
Νφην. Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ εκπίπηεη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο δελ ππάξρνπλ αξραηνινγηθνί 
ρψξνη ζηελ πεξηνρή θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί πεξηνρή ζεκαληηθή πξνο πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φχζε 2000» (NATURA 2000, Οδεγία 92/43/ΔΟΚ). Γάζε θαη δαζηθέο 
εθηάζεηο δελ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. ηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Σεκέλνπο δελ ππάξρεη θπζηθφο πγξνβηφηνπνο, ν νπνίνο λα εκπίπηεη ζην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο 
χκβαζεο RAMSAR (ΦΔΚ 350/Α/20-11-74).  
   Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηνπ Άγ. 
χιια, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 420 κ. απφ ηα φξηά ηνπ νηθηζκνχ. Ζ έθηαζή ηνπ γεπέδνπ είλαη πεξίπνπ 
3,7 ζηξ., γηα ηελ θαηαζθεπή Δ.Δ.Λ. κε ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ηεο  πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο. Σν 
παξαπάλσ γήπεδν, δηαζέηεη πξφζβαζε απφ αλαηνιηθά απφ αγξνηηθφ δξφκν. Σν γήπεδν ηεο Δ.Δ.Λ. 
γεηηληάδεη λφηηα κε ξέκα θαη δπηηθά κε ηνλ πνηακφ ηνπ Γηφθπξνπ, ελψ ζηα βφξεηα κε αγξνηεκάρηα. 

1.1.2 Δμππεξεηνύκελνο Πιεζπζκόο – Πνζνηηθά ζηνηρεία ιπκάησλ –ύζηαζε ιπκάησλ  

Πξόβιεςε πιεζπζκνύ – εμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο 
Ο πιεζπζκφο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηνπο 1000 η.θ. γηα ην έηνο 2030. 

Πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ζύλζεζε ησλ ιπκάησλ 
Σα πδξαπιηθά θνξηία ησλ ιπκάησλ ππνινγίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΤΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΓΑ 
20ετία 

ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΟ ΠΛΗΘΤΜΟ PE κάηοικος 850 1.000 

ΜΔΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΤΜΑΣΩΝ / 

ΚΑΣΟΙΚΟ 
q lt/d/PE 100,00 120,00 

MEΓΙΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΤΜΑΣΩΝ / 

ΚΑΣΟΙΚΟ 
qmax lt/d/PE 150,00 180,00 

MEΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ Qd m3/d 85,00 120,00 

MEΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ Qd lt/sec 0,98 1,39 

ΜΔΓΙΣΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ Qd,max m3/d 127,50 180,00 

ΜΔΓΙΣΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ Qd,max lt/sec 1,48 2,08 

ΜΔΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ (μέγιζηο 

ημερήζιο σδρασλικό θορηίο ανηγμένο ζε ωριαία 

βάζη) 

Qh m3/h 5,31 7,50 

ΑΔΘΑΣΑΣΟ ΤΜΣΕΚΕΣΗ ΩΡΘΑΘΑ ΑΘΥΛΗ --- P 

= 1,5+2,5(Qd,max)
-1/2 

k - 3,56 3,23 
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ΑΠΟΔΕΙΣΟ ΑΔΘΑΣΑΣΟ ΤΜΣΕΚΕΣΗ ΩΡΘΑΘΑ 

ΑΘΥΛΗ ΚΟΓΩ ΔΘΙΣΤΟΤ 
kδικη. - 3,00 3,00 

ΜΔΓΙΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Qh,max m3/h 15,94 22,50 

ΜΔΓΙΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Qh,max lt/sec 4,43 6,25 

 
Ο Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Αγίνπ χιια  ζα δέρεηαη ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη 
θπξίσο απφ ππνιείκκαηα ηνπαιέηαο, απφλεξα ινπηξνχ θαη θνπδίλαο, απφλεξα θαζαξηφηεηαο θιπ. 
(νηθηαθά ή αζηηθά ιχκαηα). ε απηά πεξηιακβάλνληαη νξγαληθέο νπζίεο ζε δηάιπζε ή αησξνχκελα 
ζσκαηίδηα, ιίπε-έιαηα, αλφξγαλεο νπζίεο θαη δηαιπκέλα αέξηα. Ζ ηππηθή πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ 
ιπκάησλ απηψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΣΤΠΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ – ΑΣΗΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ (180 ιηη./ θαη.-εκ.) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(γξακ/θαη-εκ) 
ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ 

(mg/lt) 

Οιηθά ζηεξεά 115-170 680-1000 

Πηεηηθά ζηεξεά 65-85 380-500 

Αησξνχκελα ζηεξεά 35-50 200-290 

Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν 50-70 290-410 

Υεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν 115-125 680-730 

Οιηθφ Άδσην 6-17 35-100 

Ακκσλία 1-3 6-18 

Νηηξηθά & Νηηξψδε <1 <5 

Οιηθφο Φψζθνξνο 1-4 6-24 

Οιηθά θσινβαθηεξίδηα  10
10

 – 10
12

 απ/ml 

Κνπξαλψδε θσινβαθηεξίδηα  10
8
 – 10

10
 απ/ml 

Απνδέθηεο επεμεξγαζκέλσλ-Πνηνηηθά ζηνηρεία εθξνήο 
Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ επηθαλεηαθή άξδεπζε δελδξνθαιιηεξγεηψλ ζηελ 
πεξηνρή. 
Ζ άξδεπζε ζα είλαη ζηάγδελ, κε ζσιελίζθνπο δηαλνκήο νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 
πδξνιεςίεο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ..  
Σα φξηα γηα κηθξνβηνινγηθέο θαη ζπκβαηηθέο παξακέηξνπο, θαζψο θαη ε θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνχκελε 
επεμεξγαζία θαη ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ ζηελ πεξίπησζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο 
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε, δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
(Πίλαθαο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο  Η  ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354 Β) : 
 

ΟΡΗΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΖ ΑΡΓΔΤΖ 
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ε) Όπσο ε ζεκείσζε (α) ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο  Η  ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354 Β).. ηελ πεξίπησζε άξδεπζεο ζε 
πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηεο ιφγσ ληηξνξχπαλζεο απαηηείηαη απνκάθξπλζε αδψηνπ κέζσ ληηξνπνίεζεο – 
απνληηξνπνίεζεο, ψζηε νη ζπγθεληξψζεηο ακκσληαθνχ αδψηνπ θαη νιηθνχ αδψηνπ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 2 mg/l θαη 15 mg/l 
αληίζηνηρα 
ζη) Καηάιιειν ζχζηεκα πνπ λα επηηπγράλεη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Πίλαθα  φξηα γηα ην BOD5, ηα SS θαη ηε ζνιφηεηα.  
δ) Υισξίσζε, νδφλσζε, ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV) ή άιινπ είδνπο κέζνδνο θαηαζηξνθήο ή ζπγθξάηεζεο παζνγφλσλ, 
πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηελ εθξνή ηελ απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε Escherichia coli γηα ην 80% ησλ δεηγκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο ρισξίσζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ζπγθέληξσζε ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ≥ 2 mg/l, εκβνινεηδήο ξνή (ιφγνο κήθνπο 
ξνήο/πιάηνο κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 40) θαη ειάρηζηνο ρξφλνο επαθήο 60 min, ελψ ε αλαγθαηφηεηα απνρισξίσζεο πξηλ απφ ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. Γηα απνιχκαλζε κε UV ζα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε δφζε 60 mWsec/cm

2
 ζην 

ηέινο ηεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο UV δελ ζα ιακβάλεηαη ηηκή δηαπεξαηφηεηαο κεγαιχηεξε απφ 
70%. Θα πξέπεη κε θαηάιιειε κειέηε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θπξίσο, ε επρέξεηα ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνιχκαλζεο. 
ε) Γηα λεξφ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ ζα εθαξκφδνληαη απφ ηελ ελδηαθεξφκελε βηνκεραλία ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα πξφζζεηα 
πξνρσξεκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο γηα απνκάθξπλζε ηφλησλ θαη άιισλ δηαιπκέλσλ ελψζεσλ ή/θαη ζηνηρείσλ. 
 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο έρεη επηιεγεί ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ζεπηηθήο δεμακελήο & 
πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο ρακειήο θόξηηζεο (πνπ ζα δώζεη εθξνή πςειήο πνηόηεηαο κε 
αθαίξεζε πνζνζηώλ ηνπ αδώηνπ θαη θσζθόξνπ) θαη απνιύκαλζε, ώζηε λα έρνπκε 
αζθαιέζηεξε επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
 
Σα απαηηνύκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθξνήο απφ ηελ εγθαηάζηαζε πνπ ζα δηαηίζεηαη γηα 
άξδεπζε ειαηνθαιιηεξγεηψλ  ζηελ πεξηνρή είλαη (ζχκθσλα θαη κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο κε Αξ. Πξση.  150/31-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΤΦΡ1Θ-364)  απφ ηελ Γ/λζε 
Πε. Υσ. Κξήηεο) : 
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 Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν            ≤ 10 mg/lt (γηα 80% δεηγκάησλ) 

 Αησξνχκελα ζηεξεά              ≤ 10 mg/lt (γηα 80% δεηγκάησλ) 

 Escherichia coli           ≤ 5 απνηθ./100 ml (γηα 80% δεηγκάησλ) 

                   ≤ 50 απνηθ./100 ml (γηα 95% δεηγκάησλ) 

 Θνιφηεηα                                          ≤ 2 mg/lt (δηάκεζε ηηκή) 

1.2 YΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦH ΣΖ Δ.Δ.Λ. 

1.2.1 ΚΤΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
Σν ζχζηεκα  επεμεξγαζίαο ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη πξαθηηθά άνζκε ζηα γεηηνληθά αγξνηεκάρηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ ζα 
γίλεηαη αηζζεηή πέξαλ ησλ  20 κέηξσλ απφ ην φξην ηνπ γεπέδνπ. Πξνο ηνχην ζα είλαη εθνδηαζκέλν 
κε   ζχζηεκα απφζκεζεο ηχπνπ compost γηα ηε ζεπηηθή δεμακελή θαη φια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο 
πνπ παξάγνπλ νζκέο. 

 Σν επίπεδν ζνξχβνπ ηνπ ζα είλαη ηέηνην, ψζηε λα κε είλαη αληηιεπηφ ζε 20 κέηξα απφ ην φξην ηνπ 
γεπέδνπ θαηά ηελ εκέξα θαη  50κ θαηά ηε λχρηα.  

 Θα δίλεη ηξηηνβάζκηα εθξνή, θαηάιιειε γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε ειαηφδεληξσλ  ζηελ  πεξηνρή 
ζχκθσλα κε ηελ ΑΔΠΟ  150/31-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΤΦΡ1Θ-364) ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Κξήηεο θαη ηελ 62169/21-03-2018 (κε ΑΓΑ: 6Ρ5Β7ΛΚ-42Ο) απφθαζε θαζνξηζκνχ 
απνδέθηε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ.  

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε απινχο αμηφπηζηνπο απηνκαηηζκνχο θαη κε 
πιήξε ηειέιεγρν – ηειερεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο, ν νπνίνο ζα γίλεηαη, εθηφο απφ επί 
ηφπνπ, θαη απφ ηελ αίζνπζα ειέγρνπ ηνπ θεληξηθνχ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Ζξαθιείνπ, φπνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί  αθηεξσκέλνο Ζ/Τ πξνο ηνχην , εθνδηαζκέλνο κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ (SCADA). 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε πιηθά πςειήο πνηφηεηα,  κε ρξφλν δσήο 25 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη ζα 
παξέρεηαη πιήξεο εγγχεζε εμνπιηζκνχ θαη κνλάδσλ γηα 10 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Απαξαίηεηνη είλαη 
νη νκαινί εθθηλεηέο ζε φιεο ηηο αληιίεο. 
 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εθξνή ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηα φξηα θαη ηεο ΑΔΠΟ θαη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηνπ απνδέθηε ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο, 
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο  κήλεο ηνπ εμακήλνπ ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε, αρξεσζηήησο γηα ηε ΓΔΤΑΖ, κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη ζηε ζπλέρεηα φια ηα ηηζέληα φξηα θαηά ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο 
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΓΔΤΑΖ ζα πξνβαίλεη ζηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ απαηηνχληαη, κε φπνην ηξφπν ζεσξεί πξνζθνξφηεξν, εηο 
βάξνο θαη δηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ . 

  
Χο κέηξεζε κελφο γηα θάζε παξάκεηξν εθξνήο ηεζζάξσλ παξακέηξσλ ζεσξείηαη ε κέζε ηηκή 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κεηξήζεσλ ηεο παξακέηξνπ (κηα ηνπιάρηζηνλ αλά εβδνκάδα) ε νπνία ζα 
γίλεηαη ζην εγθεθξηκέλν – δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ .  Σα πξνο 
αλάιπζε δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη δηπιά απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ δεηγκαηνιεςία θαη ην δεχηεξν 
δείγκα ζα παξαδίδεηαη ζην εξγαζηήξην ηεο ΓΔΤΑΖ γηα παξάιιειε αλάιπζε.  
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Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνηφηεηα ηεο εηζξνήο ζηελ εγθαηάζηαζε είλαη 
εθηφο ησλ νξίσλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηεχρε δεκνπξάηεζεο . Αλ ε κέζε πνηφηεηα ηεο 
εηζξνήο ζε θάπνην κήλα είλαη εθηφο ησλ νξίσλ απηψλ, ηφηε δελ ηζρχνπλ θαηά ηνλ κήλα απηφ θαη νη 
απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθξνήο. Χο κέηξεζε κελφο γηα θάζε παξάκεηξν ηεο 
εηζξνήο ζεσξείηαη , φπσο θαη γηα ηελ εθξνή, ε κέζε ηηκή ηνπ κελφο θαη’ αλαινγία ησλ 
αλαθεξνκέλσλ  παξαπάλσ γηα ηελ εθξνή. 

1.2.2 ηάδηα επεμεξγαζίαο (ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο) 
Ζ πξνηεηλφκελε κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επί κέξνπο ηκήκαηα: 

1. επηηθή Γεμακελή. 
2. Γεμακελή Σξνθνδνζίαο- Αλαθπθινθνξίαο – Δμηζνξξφπεζεο ξνήο. 
3. Βηνινγηθή επεμεξγαζία ζε αεξφβην ζχζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο. 
4. χζηεκα απνιχκαλζεο. 
5. Γεμακελή απνζήθεπζεο θαη άληιεζεο ηεο εθξνήο 
6. Οηθίζθν ειέγρνπ (ρψξνο ειεθηξηθνχ πίλαθα, αλεκηζηήξα απφζκεζεο, Ζ/Ε θαη WC). 
7. Μνλάδα εμνπδεηέξσζεο νζκαεξίσλ. 
8.Λνηπά έξγα ππνδνκήο (δηακφξθσζε ρψξνπ, πεξίθξαμε, δελδξνθχηεπζε, χδξεπζε,   
ειεθηξνθσηηζκφο , Γίθηπν άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο). 

  

1.2.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο (ελδεηθηηθή) 
ύζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο γηα 1000 ηζνδύλακνπο θαηνίθνπο (κέγηζηνο 
εμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο), κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη όπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

α) ΖΠΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ   
(γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία-αθαίξεζε ρνλδξώλ ζηεξεώλ, ιηπώλ, πξνθαζίδεζε, ρώλεπζε-
απνζήθεπζε ιαζπώλ) 
 
(οι εργαζίες καηαζκεσής ηοσ δομικού μέροσς πληρώνονηαι ιδιαίηερα ζύμθωνα με ηα ζτεηικά άρθρα 
ηοσ Τιμολογίοσ Μελέηης) 
 
Ζ ζεπηηθή δεμακελή ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 8,00 κ. Υ 
7,00 κ, κε νιηθφ βάζνο 4,50 κ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Θα απνηειείηαη απφ 
ηξία κεγάια δηακεξίζκαηα, πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε έλα άλνηγκα, κε ηξφπν ψζηε λα 
πξνθαιείηαη καηαλδξηθή ξνή ζηα ιχκαηα θαη επνκέλσο απηά λα δηαλχνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 
δηαδξνκή (long path) πξνηνχ πεξάζνπλ ζην επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο. 
πλνιηθόο σθέιηκνο όγθνο δεμακελήο: 217,00 κ³ 
 
Πξηλ ηελ έμνδν ησλ ιπκάησλ απφ ηε ζεπηηθή δεμακελή, ζην ηέινο δειαδή ηεο πξναλαθεξζείζαο 
καηαλδξηθήο πνξείαο ησλ ιπκάησλ εληφο απηήο, ζα ηνπνζεηεζνχλ θίιηξα- θφζθηλα  θαηαζθεπαζκέλα 
απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηα  ιχκαηα (πιαζηηθφ ή αλνμείδσην), κε αλνίγκαηα < 3 mm ψζηε λα 
απνθιείεηαη ε δηαθπγή αλεπηζχκεησλ ηεκαρηδίσλ ιηπψλ θαη άιισλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ηελ 
πξνεπεμεξγαζία πξνο ηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.  
 
β) ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία απνηειείηαη απφ:  ην ζύζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο θαη από ηε 
δεμακελή  ηξνθνδνζίαο-αλαθπθινθνξίαο-εμηζνξξόπεζεο κε ηηο αληιίεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο. 
 
 
Σν ζύζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο ζα έηλαη 1.000 ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ θαη ζα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ ΑΔΠΟ 150/31-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΤΦΟΡ1Θ-364) ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο θαη ηελ απόθαζε θαζνξηζκνύ απνδέθηε 62169/21-03-
2018 (κε ΑΓΑ: 6Ρ5Β7ΛΚ-42Ο) ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ. 

 

Δίλαη απνδεθηέο νη παξαθάησ κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο: 
 
β1)Φίιηξα πθάζκαηνο (textile filters)  
    

Ζ επεμεξγαζία είλαη αεξφβηα θαη ε νμπγφλσζε γίλεηαη κε απνξξφθεζε νμπγφλνπ απφ ηνλ αέξα.Σα 
πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηξνθνδνηνχληαη κε αληιία αλνμείδσηε πξνο ηα θίιηξα πθάζκαηνο κε 
ξπζκφ 1-3 min θάζε 20-30 min. Με ην δίθηπν ζσιελψζεσλ δηακνηξάδνληαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη 
δηέξρνληαη (θαηεηζδχνπλ) κέζα ζην θίιηξν κε βαξχηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα εηζξέεη νμπγφλν (αέξαο) κε 
θπζηθφ εθειθπζκφ. Σα ιχκαηα θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο απφ ην θίιηξν δηέξρνληαη απφ ην πνξψδεο ησλ 
πθαζκάησλ θαη επηθαλεηαθά, φπνπ έρεη πξνζθνιεζεί βηνκάδα.  
 
Δλδεηθηηθφ ζρήκα ηεο επεμεξγαζίαο  θαίλεηαη παξαθάησ: 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Δ  ΦΗΛΣΡΟ ΤΦΑΜΑΣΟ 
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β2) Βηνξόηνξεο/ βηνδίζθνη. 
 
Ζ ελεξγή επηθάλεηα, φπνπ πξνζθνιιάηαη ε βηνκάδα, είλαη δίζθνη απφ ειαθξφ πιηθφ ή θπιηλδξηθά 
δνρεία (ξφηνξεο) κε πιεξσηηθφ πιηθφ απφ κηθξά πιαζηηθά ζηνηρεία αληίζηνηρα, νη νπνίνη είλαη 
ηνπνζεηεκέλνη ζε άμνλα (θάζεηα απφ ηα θέληξα ηνπο), πεξηζηξέθνληαη αξγά ψζηε ζπλερψο ην κηζφ 
ηκήκα θάζε δίζθνπ ή ξφηνξα αληίζηνηρα πεξίπνπ λα βξίζθεηαη ζπλερψο κέζα ζηα ιχκαηα.  
 
Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο δεμακελψλ ή βηνξνηφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο κνλάδεο πξέπεη 
λα είλαη αλζεθηηθά ζηα ιχκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ εηθνζηπεληαεηή ζπλερή ιεηηνπξγία. Σα κέηαιια ζα 
είλαη απφ αλνμείδσην ραιπβα ΑΗSI 304L ή θαιχηεξν. Όια ηα πιαζηηθά πιηθά ζα είλαη απφ ηεθιφλ, 
PVDF ή PP κεγάιεο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο. 
 
 
β3) Αληηδξαζηήξαο κε αηωξνύκελνπο βηνθνξείο (Moving Bed Bio-Reactor, M.B.B.R.) 

 
Όιεο νη δεμακελέο, νη ζσιελψζεηο θαη ηα θάζε είδνπο εμαξηήκαηα θαη θαηαζθεπέο, πνχ έξρνληαη ζε 
επαθή κε ηα ιχκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ  πιηθφ  αλζεθηηθφ ζηα ιχκαηα  (πιαζηηθφ ή 
αλανμείδσην)  κε δσή ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ ζε θάζε πεξίπησζε. 
   Ζ αλνμηθή δψλε (απνληηξνπνίεζε), ε νπνία απαηηείηαη, ζα απνηειείηαη απφ κία ρσξηζηή δεμακελή -
δηακέξηζκα , ε νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα ππνβξχρηαο αλάδεπζεο θαη ζα έρεη πιεξσζεί 
κε εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ.  
Ζ δψλε αεξηζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηε δεμακελή βηνινγηθήο απνδφκεζεο νξγαληθνχ θνξηίνπ, ε 
νπνία ζα αεξίδεηαη απφ θαηάιιειν ζχζηεκα θπζεηήξσλ θαη δηαρπηήξσλ . Ζ δεμακελή ζα 
πξνζθέξεηαη κε ην εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ - θνξέα αλάπηπμεο βηνκάδαο.  
Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη δχν  θπζεηήξεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη εθεδξηθφο θαη 
ζχζηεκα δηαρπηήξσλ. Ο αέξαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο , ψζηε ν θάζε θπζεηήξαο λα ππεξθαιχπηεη 
θαηά 30% ηε κέγηζηε δήηεζε (ψζηε ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα 
αέξα ζην ζχζηεκα ηφζν γηα ηε βηνινγηθή απνδφκεζε ηνπ θνξηίνπ φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ζε 
αηψξεζε ηνπ πιεξσηηθνχ πιηθνχ-θνξέα αλάπηπμεο βηνκάδαο). Οη θπζεηήξεο ζα δηαζέηνπλ ξπζκηζηέο 
ζηξνθψλ (inverter), ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ηνπ 
νμπγνλνκέηξνπ. Σν νμπγνλφκεηξν  ζα είλαη κε απηνθαζαξηδφκελν ειεθηξφδην θαη ηχπνπ κε νπηηθή 
δέζκε (luminescent technology).  
Σν εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη πξνζηαηεπφκελε εηδηθή 
επηθάλεηα επαθήο, ηνπιάρηζηνλ 500 m2/m3  . Σν ηππηθφ πνζνζηφ πιήξσζεο ζα είλαη 40 κέρξη 65% . 
ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζνζηφ απηφ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 65% γηα λα επηηξέπεηαη ε 
αλεκπφδηζηε θίλεζε ηνπ θνξέα εληφο ηεο δεμακελήο. 
Ζ δηαχγαζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηα ελεξγά ζηεξεά ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε δεμακελή θαζίδεζεο κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ηχπνπ ιακειιψλ ή “tube settler” 
(απινί θαζίδεζεο) γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο απαηηνχκελεο επηθάλεηαο, ε 
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νπνία ζα απνηειεί ηκήκα ηεο φιεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Σα επηπιένληα ζηε δεμακελή θαζίδεζεο 
ζα απνκαθξχλνληαη κε εηδηθφ ζπιιέθηε, απηφκαηα. 
Ζ πεξίζζεηα ηιχνο πνπ ζα θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο θαζίδεζεο ζα απνκαθξχλεηαη κε ηε 
βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο μεξνχ ηχπνπ ζεηηθήο εθηφπηζεο. Μέζσ ηεο αληιίαο απηήο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ηιχνο πξνο ηε κνλάδα πάρπλζεο – 
αθπδάησζεο ηιχνο φζν θαη ε αλαθπθινθνξία ηεο βηνκάδαο γηα πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζή ηεο ζηηο 
βηνινγηθέο δεμακελέο. 
 Οινο ν απηνκαηηζκφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηνπηθφ πίλαθα κε εγθαηεζηεκέλν PLC. Ο αλάδνρνο πάλσ ζηνλ γεληθφ πίλαθα ηεο κνλάδαο ζα 
εγθαηαζηήζεη νζφλε ηχπνπ αθήο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη φια ηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
ζρεκαηηθή απεηθφληζε θαη ζα παξνπζηάδεηαη ζε κηα καηηά ε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. Ο αλάδνρνο 
επίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε απεηθφληζεο λέαο νζφλεο ζην scada ηεο Τπεξεζίαο ζηελ αίζνπζα 
ειέγρνπ ηνπ θεληξηθνχ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηειεδηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Γηα φια ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζα ππάξρεη εθεδξεία 100% (2 γξακκέο επεμεξγαζίαο), κε 
απηφκαηε ελαιιαγή απφ ην PLC. 
 

Γεμακελή  ηξνθνδνζίαο-αλαθπθινθνξίαο-εμηζνξξόπεζεο. 
Ζ δεμακελή απηή ζα έρεη σθέιηκν φγθν 185 κ3. θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.Θα ρξεζηκεχεη ζαλ απνζήθε ηεο 
πξσηνβάζκηαο εθξνήο, πνπ έξρεηαη απφ ηε ζεπηηθή δεμακελή. Απφ ηε δεμακελή απηή μεθηλά ε 
γξακκή ηξνθνδνζίαο θαη αλαθπθινθνξίαο πξνο ηηο κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο, πνπ μεθηλά 
απφ ηηο αληιίεο ηξνθνδνζίαο (δχν ηνπιάρηζηνλ κε ειάρηζηε εθεδξεία 50% ζε αξηζκφ αληιηψλ).  
 ηε δεμακελή απηή θαηαιήγεη κε θπζηθή ξνή ν αγσγφο επηζηξνθήο (κε ηηο ζπιιεθηήξηεο γξακκέο 
πνπ επηζηξέθνπλ ηελ εθξνή ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πξνο ηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο). ηε 
είζνδν ηνπ αγσγνχ απηνχ ζηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο, ππάξρεη κηα εηδηθή βαιβίδα κε κπάια ή άιιν 
ηζνδχλακν ζχζηεκα, πνπ θιείλεη ηε γξακκή πξνο ηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο (φηαλ ε δεμακελή 
γεκίζεη) θαη νδεγεί ηελ πεξίζζεηα πξνο ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο θαη άληιεζεο ηεο εθξνήο.  

 
 
γ) ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΚΡΟΖ 
 
Θα γίλεηαη κε ηακπιέηεο ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ.  
 
Μεηά ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ηα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη γηα απνιχκαλζε ζηε κνλάδα  ρισξίσζεο, 
φπνπ ηνπνζεηείηαη αλαινγηθφο ρισξησηήο κε μεξέο ηακπιέηεο ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ.Οη 
ηακπιέηεο ηνπ ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ ηνπνζεηνχληαη  ζηνλ αλαινγηθφ-κεραληθφ ρισξησηή, απφ 
ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ην πξνο απνιχκαλζε επεμεξγαζκέλν ιχκα θαη έξρεηαη ζε θπζηθή επαθή κε ηηο 
ηακπιέηεο, δηαιχνληαο ζπλερψο θαη αλαινγηθψο ηηο ηακπιέηεο θαη παξαιακβάλνληαο ην απαηηνχκελν 
ππνρισξηψδεο αζβέζηην. 
 
 
 
δ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ – ΑΝΣΛΖΖ ΔΚΡΟΖ 
 
Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο ηεο εθξνήο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαη ζα έρεη 
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 2,95 κ. Υ 5,65 κ, νιηθνχ βάζνπο 4,50 κ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
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νξηζηηθήο κειέηεο. 
Ωθέιηκνο όγθνο δεμακελήο: 58,00 κ³ 
 
ε θιεηζηφ ρψξν δίπια ζηε δεμακελή απηή, δηαζηάζεσλ 2,00 κ. Υ 3,00 κ θαη χςνπο 2.20κ. πνπ 
επίζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ (κε άιιε εξγνιαβία) αληιίεο γηα ηελ άληιεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξνο ηελ 
αξδεπφκελε πεξηνρή. 
 
 
ε) ΟΗΚΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ  
(ρψξνο ειεθηξηθνχ πίλαθα, Ζ/Ε θαη W.C.) 

Σν δνκηθφ κέξνο θαη ηα ΖΛΜ έξγα (πιελ ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα) ηπιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Δληφο ηνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ: 

- Ο θεληξηθφο πίλαθαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ε αμία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν). 

- Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε) θαη ν πίλαθαο κεηαγσγήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο 
ζηελ εγθαηάζηαζε. (πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ). 

- Υψξνο πγηεηλήο (WC) (πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ). 
 
 
ζη) ΛΟΙΠΑ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ  
(δηακόξθωζε ρώξνπ, πεξίθξαμε, ύδξεπζε, δελδξνθύηεπζε, ειεθηξνθωηηζκόο) 
(πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ) 

Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο εγθαηαζηάζεηο ζα πεξηθξαρζνχλ, ζα δελδξνθπηεπζνχλ θαη ζα 

ζπλδεζνχλ κε ηα δίθηπα ΓΔΖ θαη χδξεπζεο. Γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ρψξσλ 

ζα δηακνξθσζεί πεξηκεηξηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηάδξνκνο πξνζπέιαζεο πιάηνπο 1 – 3 m πνπ ζα 

δηαζηξσζεί κε αδξαλέο πιηθφ 3Α πάρνπο 5 - 10 cm. Σα γήπεδα ζα πεξηθξαρζνχλ. Ζ πεξίθξαμε ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηθηπσηφ γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα θαζψο θαη γαιβαληζκέλνπο απφ 

κνξθνζίδεξν παζζάινπο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε 

πεξηκεηξηθή θχηεπζε κε πδξφθηια - αεηζαιή δέλδξα, θαζψο θαη δίθηπν ζσιελψζεσλ γηα ηελ 

άξδεπζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Δ.Δ.Λ απφ PE, κε θαηάιιειν αληιεηηθφ ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

δεμακελή εθξνήο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

δ) ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  
 
Δπεμεξγαζκέλα ιύκαηα 
Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ επηθαλεηαθή άξδεπζε δελδξνθαιιηεξγεηψλ ζηελ 
πεξηνρή.  
Δπίζεο, ε εθξνή ηεο Δ.Δ.Λ. ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη δέληξσλ 
πνπ ζα αλαπηπρζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο Δ.Δ.Λ. θαη ζα γίλεηαη άξδεπζε ησλ πξαλψλ ζε ηκήκα 
ηνπ παξαθείκελνπ ξέκαηνο ζηα δπηηθά 
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Λάζπε 
Λφγσ ηεο παξακνλήο ησλ ιπκάησλ ζηε ζεπηηθή δεμακελή  γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη ηεο 
θαηαθξάηεζεο ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ ιηπψλ ζε απηή, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε εθθέλσζήο ηνπο θάζε 
έηνο ή θαη ζπαληφηεξα, αλαιφγσο ηεο πνζφηεηαο ησλ ζηεξεψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε 
δεμακελή απηή.  Ζ ιάζπε απηή, ππνινγίδεηαη θαηά κέγηζην ζε πνζφηεηα ή 105 κ3 πεξίπνπ ην έηνο. 
 
Ο ηειηθφο απνδέθηεο ησλ βνζξνιπκάησλ απηψλ ζα είλαη ν ζηαζκφο βνζξνιπκάησλ ηνπ Βηνινγηθνχ 
Καζαξηζκνχ ηνπ Ζξαθιείνπ 
 
 
Λίπε 
Σα παξαγφκελα ιίπε αλέξρνληαη ζε 3,9 ι/θάηνηθν-έηνο ή 3,9 κ3 πεξίπνπ ην έηνο θαη ν ηειηθφο 
απνδέθηεο ησλ ιηπψλ απηψλ ζα είλαη ν ζηαζκφο βνζξνιπκάησλ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηνπ 
Ζξαθιείνπ  
 

 
ε)Υξήζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο 
Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο εγθαηαζηάζεηο ζα ζπλδεζνχλ κε ηα δίθηπα ΓΔΖ θαη χδξεπζεο 
(ππνρξέσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΖ).  Ζ ρξήζε λεξνχ ζηε κνλάδα ζα είλαη ειάρηζηε, 
θπξίσο ζηνλ νηθίζθν ειέγρνπ γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο θαη ζην θίιηξν απφζκεζεο γηα ηε δηαβξνρή 
ηνπ. Θα γίλεη ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ.  
 
Ζ ελέξγεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη κφλν ειεθηξηθή (220 ή 380 V, 50 Ηz) απφ ην δίθηπν ηεο 
ΓΔΖ. 
 

 

ε) ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΠΟΛΤΒΑΘΜΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΑ ΑΝΣΛΖΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ 

Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Κάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ: 

– Σελ αληιία 

– Σνλ ειεθηξνθηλεηήξα 

– Σνλ νκαιφ εθθηλεηή 

– Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο θαη έδξαζεο 

 
Δηδηθφηεξα γηα ηηο αληιίεο - θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία : 

 Καηαζθεπαζηήο 
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 Σχπνο 
 ηξνθέο αλά πξψην ιεπηφ 
 Μνξθή πηεξσηήο θαη "ειεχζεξν" πέξαζκα ζηεξεψλ 
 Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, δειαδή θακπχιεο κεηαβνιήο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή θ.ι.π. θαη εηδηθφηεξα θακπχιεο : 
 Μαλνκεηξηθνχ χςνπο Ζ 
 Βαζκνχ απφδνζεο ηεο αληιίαο 
 Απαηηνπκέλεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα 

Οη θακπχιεο καλνκεηξηθνχ χςνπο θαη ηζρχνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή, λα 
επεθηείλνληαη κέρξη θαη ην ζεκείν κεδεληθήο παξνρήο φπσο επίζεο θαη κέρξη ην θαηψηαην 
δπλαηφ καλνκεηξηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο. 

 ηνηρεία θαηαζθεπήο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ : ρέδην ηεο πιήξνπο αληιίαο κε ηηο 
θχξηεο δηαζηάζεηο, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ νλνκαζία ησλ ηκεκάησλ κε ηα 
πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θαζελφο. 

 πλνιηθφ βάξνο αληιίαο κε ηνλ θηλεηήξα 
 Καηαζθεπαζηήο θηλεηήξα 
 Σχπνο 
 Δίδνο θηλεηήξα 
 Πξνζηαζία 
 Ολνκαζηηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ 
 πλδεζκνινγία ηπιίγκαηνο ζηάηε 
 Γηα ην νλνκαζηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζα δνζνχλ : 
 ηξνθέο 
 Ηζρχο 
 Βαζκφο απφδνζεο 
 πληειεζηήο ηζρχνο 
 Ολνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο 
 Ρεχκα εθθίλεζεο 
 Γηα ηα 3/4 θαη 1/2 ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ζα δνζνχλ : 

Βαζκφο απφδνζεο 
πληειεζηήο ηζρχνο 

 ηνηρεία πξνζηαζίαο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε. 

Πεξηγξαθή ηνπ Δμνπιηζκνύ - Πξνβιεπόκελα Τιηθά 
ην αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο – αλαθπθινθνξίαο πξνβιέπνληαη φκνηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, 
ππνβξχρηνπ ηχπνπ, βπζηδφκελα, απφ ηα νπνία εθεδξηθά είλαη ην 50% ηνπιάρηζηνλ ζε πιήζνο. Ζ 
ηξνθνδφηεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζα γίλεη απφ ηελ ΓΔΖ κε 
ρακειή ηάζε 380 V, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο απηψλ, είλαη κηθξή θαη εληφο ησλ ππφ ηεο 
ΓΔΖ νξηδνκέλσλ νξίσλ γηα ηξνθνδφηεζε κε ρακειή ηάζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα 
είλαη πιήξσο απηφκαηε, ήηνη ε εθθίλεζε θαη ε ζηάζε ησλ αληιηψλ ζα ειέγρεηαη απφ ηε ζηάζκε 
ησλ ιπκάησλ. Δθηφο απφ ηνλ θχξην εμνπιηζκφ ε εξγνιαβία πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ (εηδηθά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο-
ηνπνζέηεζεο - ζηήξημεο ησλ αληιηψλ). – Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα 
πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νίθνπο πνπ λα δηαζέηνπλ 
πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001 ή ηζνδχλακν ή εζσηεξηθφ πξφηππν παξαγσγήο, θαηλνχξγηα, αξίζηεο 
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πνηφηεηαο, δηεζλνχο ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε 
ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφλ 
ζπληήξεζε.Όιεο νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε 
ηα νκνεηδή εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ηα ηπρφλ 
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ αληιηψλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην 
ράιπβα (ΑΗSI 304L ή θαιχηεξν). 'φια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ζα ππάξρεη ζηεξεά 
πξνζαξκνζκέλε κεηαιιηθή πηλαθίδα πνπ ζα αλαγξάθεη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηνλ ηχπν θαη 
ηνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο άιισο δελ ζα 
παξαιακβάλνληαη. 
Όια ηα κεραλήκαηα, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε 
θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Αληιεηηθά πγθξνηήκαηα 
Σν παξφλ άξζξν αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θάζε 
αληιηνζηαζίνπ. Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηφζν κεκνλσκέλα φζν 
θαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο. Σα ζπγθξνηήκαηα ζα απνηεινχληαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα θαη αληιία 
ζπδεπγκέλα ζηνλ ίδην άμνλα ζε θιεηζηφ θέιπθνο θαη ζε θαηαθφξπθε δηάηαμε. Ζ ηζρχο ηνπ 
ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη επαξθήο ψζηε ην ζπγθξφηεκα λα εξγάδεηαη απξφζθνπηα κε ην 
ειάρηζην καλνκεηξηθφ γηα ηελ θαησηάηε ζηάζκε αληιήζεσο ζην ζάιακν ιπκάησλ. Σν θέιπθνο ζα 
είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην δε αλψηεξν ηκήκα φπνπ ην ηχιηγκα ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζα 
είλαη εξκεηηθά θιεηζηφ. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία ηπιηγκάησλ (ζ'έλα ή 
δπν ζεκεία), έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ησλ ηξηβέσλ ηνπ άμνλα ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
θαζψο θαη αληρλεπηή γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο. Μεηαμχ αληιίαο θαη θηλεηήξα ζα 
παξεκβάιιεηαη θαηάιιειε δηάηαμε ζηππηνζιηπηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη πιήξε ζηεγαλφηεηα ηνπ 
ρψξνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ζα κπνξεί εχθνια λα αληηθαηαζηαζεί. Ζ είζνδνο ηνπ θαισδίνπ ζηνλ 
ειεθηξνθηλεηήξα ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ αλνίγκαηνο πνπ ζα θέξεη επίζεο ζηππηνζιίπηε. Όινη νη 
θνριίεο ζα είλαη απν αλνμείδσην ράιπβα. Σν θέιπθνο ηεο αληιίαο ζα θέξεη άγθηζηξν ζην νπνίν 
ζα ζπλδεζεί αλνμείδσηε αιπζίδα γηα ηελ αλάξηεζε θαη εμαγσγή ηεο αληιίαο απφ ην 
αληιηνζηάζην. 
Σν θέιπθνο, νη πηεξσηέο θαη ν άμνλαο ησλ αληιηψλ ζα είλαη θαη’ειάρηζην απφ αλνμείδσην 
ράιπβα AISI 304. 

ύζηεκα Απηόκαηεο Λεηηνπξγίαο Αληιηνζηαζίσλ 
Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεηαη 
ε απηφκαηε δηαδνρηθή εθθίλεζε θαζψο θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ. Κάζε αληιία ζα πξέπεη λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε ζηάζκε ησλ αθαζάξησλ 
λεξψλ ζηελ δεμακελή ζπγθέληξσζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλέιζεη πάλσ απφ θάπνην επίπεδν, 
δηαθνξεηηθφ γηα θάζε θχξηα αληιία, θαζνξηζκέλν αιιά πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά 
βνχιεζε, αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Όκνηα φηαλ 
ηαπεηλψλεηαη ε ζηάζκε ησλ λεξψλ ζηελ δεμακελή δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, θαηά 
ηελ αληίζεηε ζεηξά ηεο εθθίλεζήο ηνπο θαη γηα θαζνξηζκέλα, αιιά πνπ ζα κπνξνχλ επίζεο λα 
ξπζκηζηνχλ, πςφκεηξα ηεο ζηάζκεο. Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί έηζη λα θπβεξλά ηελ εθθίλεζε θαη 
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ. Δθηφο απφ ηελ απηφκαηε, φπσο πην πάλσ πεξηγξάθεηαη, 
ιεηηνπξγία ησλ ζπγθξνηεκάησλ άληιεζεο, ζα επηηπγράλεηαη κε ην ζχζηεκα απηφ θαη, κεηά απφ 
θάζε πιήξε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ε ελαιιαγή ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο 
εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, 
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θαζψο θαη ε παξακέλνπζα εθεδξηθή θαη λα επηηπγράλεηαη έηζη νκνηφκνξθε θζνξά. Δθηφο απφ 
απηφ, φηαλ ε ζηάζκε ησλ λεξψλ ζηνλ ζάιακν ηεο δεμακελήο θαηέιζεη ζην θαηψηαην ζεκείν πνπ 
νξίζηεθε, ην ζχζηεκα ζα νπιίδεη εηδηθφ ρξνλνδηαθφπηε κέζσ ηνπ νπνίνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο 
ηειεπηαίαο αληιίαο ζα δηαθφπηεηαη κεηά πάξνδν ξπζκηδφκελνπ ρξφλνπ θαη ίζνπ ην πνιχ πξνο 3 
ιεπηά. 
Ο έιεγρνο ηεο ζηάζκεο φζνλ αθνξά ηελ αλσηάηε θαη θαηψηαηε (φξηα ζπλαγεξκνχ) ζα 
επηηπγράλεηαη κέζσ θινηεξνδηαθνπηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 
ειέγρεηαη απηφκαηα κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC αιιά θαη ρεηξνθίλεηα. 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα ειέγμεη θαη λα ζπληεξήζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη φιν ην 
ειεθηξνινγηθφ θχθισκα θάζε αληιίαο (ηζρχνο θαη βνεζεηηθφ) ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, κε 
εγγχεζε θαη επζχλε ηνπ γηα φιν ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 

 

ζ) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ  

Καηαζθεπή 

Σππνπνηεκέλνο επίηνηρνο ζηεγαλφο πίλαθαο, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP55 (Σνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ 
ρψξν). 

Δίλαη άθαπζηνο (αληνρή ζε 750oC), θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζεξκνπιαζηηθφ 100% αλαθπθιψζηκν 
πιηθφ ρσξίο ίλεο πάινπ (co-injection molding technique), ρξψκαηνο γθξίδν RAL 7035, κε θιάζε 
κφλσζεο ΗΗ θαη αληνρή ζε θξνχζεο ΗΚ10. 

Ολνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο : 400A 

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο : 690V 

ηελ κπξνζηηλή ηνπ επηθάλεηα ζα ππάξρεη πφξηα δηαθαλήο απφ άθαπζην πιηθφ κεγάιεο κεραληθήο 
αληνρήο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο πεξηζζφηεξν απφ 180ν θαη ηνπνζέηεζεο ζηελ αξηζηεξή ή δεμηά 
πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ εθνδηαζκέλε κε εμαξηήκαηα ηαρείαο αζθάιηζεο θαη θιεηδαξηά. Θα ππάξρεη 
επίζεο θαη εζσηεξηθή πφξηα ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ κπνπηφλ, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, 
ρεηξηζηήξηα δηαθνπηψλ θ.ι.π. 

Όια ηα πιηθά ζηήξημεο (ραιχβδηλα ειάζκαηα, ζηδεξνηξνρηέο, θνριίεο θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα είλαη 
αλνμείδσηα ή λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ. ζεξκφ γαιβάληζκα). 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα δηάθνξα φξγαλα θαη ζπζθεπέο λα είλαη 
εχθνια πξνζηηά κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θαιπκκάησλ (κεηψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ) 
θαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, 
επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ νξγάλσλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη απεξρφκελσλ γξακκψλ ζα γίλεη ζε θαηάιιειεο αξηζκεκέλεο 
θιέκκεο (ηξεηο θάζεηο, νπδέηεξνο θαη γείσζε). 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θιεκκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη γη’απηέο ν ίδηνο 
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βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ πίλαθα. Γηα ηηο ηξεηο θάζεηο ζα 
πξέπεη πάληα λα ηζρχεη έλα νξηζκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο, ψζηε ε θάζε θάζε λα έρεη πάληα ηελ ίδηα 
ζέζε θαη ην ίδην ρξψκα. Οη θιέκκεο ζα είλαη ηχπνπ ζηδεξνηξνρηάο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζα θέξνπλ 
γισζζίδα πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ απφ ηε βίδα ζχζθηγμεο. 

Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ βνεζεηηθά εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά, ζρέδηα θ.ι.π. 
ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ πξηλ ηε βεβαίσζε πεξάησζεο : 

Μηα πιήξε ζεηξά δηαγξακκάησλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ πίλαθα 

Καηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα 

Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο θαη ζπληήξεζεο 

Ζ θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ηνπ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο εμήο Καλνληζκνχο θαη 
Πξνδηαγξαθέο : 

Διιεληθνχο Καλνληζκνχο 

VDE 0100, 0110, 0660 

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

IEC 439 Πξνθαηαζθεπαζκέλνη πίλαθεο Υ.Σ. 

Θα είλαη επηζθέςηκνο θαη επηζεσξήζηκνο απφ κπξνζηά. 

Θα έρεη εθεδξηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο γηα κειινληηθή επέθηαζε. 

ΤΛΗΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 

πληεθηηθέο αζθάιεηεο 

Μία πιήξεο θνριησηή αζθάιεηα ζα απνηειείηαη απφ βάζε, κήηξα, δαθηχιην, πψκα θαη θπζίγγην. 

Ζ βάζε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνξζειάλε, θαηάιιειε γηα ηάζε 500V, θαηά DIN 49510 θαη 
49511, κε ζπείξσκα: 

Δ16  γηα θπζίγγηα ÷25Α 

Δ27  γηα θπζίγγηα ÷25Α 

Δ33  γηα θπζίγγηα 35÷63Α 

R1¼"  γηα θπζίγγηα 80÷100Α 

Ζ βάζε ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ θαη ζα ζηεξεψλεηαη κέζα ζηνλ πίλαθα κε θνριίεο ή πάλσ ζε ξάγεο 
κε ηελ βνήζεηα καλδάινπ. 
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Σν κεηαιιηθφ ζπείξσκα πνπ βηδψλεη ην πψκα ζα πεξηβάιιεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ δαθηχιην απφ 
πνξζειάλε. 

Μέζα ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη κήηξα, ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε ηνπνζέηεζε θπζηγγίνπ κεγαιχηεξεο 
έληαζεο. 

Σν πψκα ζα έρεη θάιπκκα απφ πνξζειάλε θαηά DIN 49514. 

Σα ζπληεθηηθά θπζίγγηα ζα είλαη 500V θαηά DIN 49360 θαη 49515 θαη θαηά VDE 0635, νλνκαζηηθψλ 
εληάζεσλ: 

6, 10, 16, 20, 25Α  γηα ζπείξσκα Δ16 θαη Δ27 

35, 50, 63Α   γηα ζπείξσκα Δ33 

80, 100Α    γηα ζπείξσκα R1¼" 

Οη αζθάιεηεο άλσ ησλ 100 Α ζα είλαη καραηξσηέο κε αθαηξνχκελε ιαβή, κε ηξηπνιηθή ππνδνρή ή 3 
κνλνπνιηθέο, βξαδείαο ηήμεσο θαηά VDE 0660 θαη DIN 43620. 

Μηθξναπηόκαηνη 

Θα πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληκψλ VDE 0641 θαη CEE 19. 

Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία, ψζηε απηφκαηα λα 
δηαθφπηνπλ κέζεο ππεξθνξηίζεηο ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. 

Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα είλαη ηχπνπ L εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πξνδηαγξαθέο πνπ 
θαιχπηνπλ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπο 

Ολνκαζηηθφ 
ξεχκα IN 

Διάρηζην 
ξεχκα 

δνθηκήο 

Μέγηζην 
ξεχκα 

δνθηκήο 

Ρεχκα ζην νπνίν 
επελεξγνχλ ηα 

καγλεηηθά 

Σχπνο L ή Ζ κέρξη 10Α 1.5 IN 1.9 IN 3ΥΗΝ (Ζ) 

VDE 0641 
CEE PUBL.19 

πάλσ απφ 
10Α 

1.4 IN 1.75 IN 5ΥΗΝ (Η) 

CEE PUBL.19G. 6 έσο 32Α 1.05 IN 1.35 IN 10ΥΗΝ 

Δπεμεγήζεηο: 

Διάρηζην ξεύκα δνθηκήο: 
ην ξεχκα απηφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο δελ αλνίγεη. 

Μέγηζην ξεύκα δνθηκήο: 
ην ξεχκα απηφ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ν κηθξναπηφκαηνο νπσζδήπνηε πξέπεη λα 
αλνίμεη. 
Οη κηθξναπηφκαηνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ δηαθνπήο κεγαιχηεξε ή 
ίζε απφ ηε ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα είλαη ηχπνπ 
"Πεξηνξηζκνχ έληαζεο" (CURRENT LIMITING) θαη φρη "κεδεληθνχ ζεκείνπ" ZERO POINT 



ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΤΛΛΑ 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 
Σερληθή Πεξηγξαθή                                                                 ζει. 18 από 57 

SWITCH. 
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη κηθξφηεξεο ηζρχνο δηαθνπήο απφ ηε 
ζηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ηφηε πξηλ απφ απηνχο ζα 
πξνηαρζεί ζπληεθηηθή αζθάιεηα ηεο νπνίαο ε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηεο ηηκή δίλεηαη ελδεηθηηθά 
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζα πξέπεη φκσο λα εμεηαζζεί πνηεο νλνκαζηηθέο ηηκέο θπζηγγίσλ 
ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ησλ κηθξναπηφκαησλ). 
Πίλαθαο κέγηζησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ζπληεθηηθψλ αζθαιεηψλ πνπ πξνηάζζνληαη ησλ 
κηθξναπηφκαησλ 

 

ηάζκε 
βξαρπθπθιψκαηνο 

Ηζρχο δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ, 
ζχκθσλα κε VDΔ 0641 

Α 1.5 ΚΑ 3 ΚΑ 5 ΚΑ 7ΚΑ 10 ΚΑ 

≤1.500 ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

≤3.000 35 A     

≤5.000  50 A    

≤7.000   63 A   

≤10.000    80 A  

>10.000     100 A 

Δπηινγηθή ιεηηνπξγία κεηαμύ κηθξναπηόκαησλ θαη αζθαιεηώλ: 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνηαρζνχλ αζθάιεηεο πξηλ απφ ηνπο κηθξναπηφκαηνπο ζα πξέπεη 
κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ λα ππάξρεη επηινγηθή ιεηηνπξγία κε ηηο παξαθάησ 
απαηηήζεηο: 

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο π.ρ. βξαρπθύθισκα ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί ην κηθξόηεξν 
κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δάλ απνηύρεη λα μεθαζαξίζεη ην βξαρπθύθισκα ν κηθξναπηόκαηνο ηόηε απηό ην αλαιακβάλεη 
ην πξνεγνύκελν ζηνηρείν πξνζηαζίαο, ε ζπληηθηηθή αζθάιεηα, θαη κάιηζηα κε ηνλ 
ειαρηζηόηαην θίλδπλν γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην ζύζηεκα. 

Γηαθόπηεο θνξηίνπ 

Όινη νη δηαθφπηεο σο 100Α ζα είλαη ηάζεο 500V, έληαζεο ζπλερνχο ξνήο, ηζρχνο δεχμεο θαη 
απφδεπμεο θαη’ ειάρηζην ίζεο πξνο ηελ αληηζηνηρνχζα ζηελ νλνκαζηηθή έληαζε ζπλερνχο ξνήο ππφ 
ηάζε 220V/380V, αξηζκνχ ρεηξηζκψλ ειάρηζην θαηά VDE. 

άλσ ησλ 100Α ζα είλαη καραηξσηνί, θαηά VDE 0660 ηάζεο 500V, κε κνριφ ρεηξηζκνχ. Δθφζνλ κεηά 
ηνλ καραηξσηφ δηαθφπηε δελ χπαξρεη απηφκαηνο δηαθφπηεο ν καραηξσηφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 
ζάιακν ζβέζεο ηφμνπ, θαη ε ηθαλφηεηα δεχμεο θαη απφδεπμεο απηνχ ππφ ζπλθ=0,7 ζα ηζνχηαη πξνο 
έληαζε ζπλερνχο ξνήο ππφ ηάζε 220/380V. 

ζχκθσλνη κε ηνπο Καλνληζκνχο VDE 0660 θαη VDE 0113 IEC 439 θαη ζα έρνπλ ηα παξαθάησ 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ηάζε κφλσζεο 1000 V ~ 
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νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 500V, 50Hz. 

θιάζε κφλσζεο C ζχκθσλα κε VDE 0110 

νλνκαζηηθή έληαζε ηελ αλαγξαθφκελε ζηα ζρέδηα 

ηθαλφηεηα δηαθνπήο: ηνπιάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο ην νλνκαζηηθφ ηνπο ξεχκα. 

δηάξθεηα δσήο: ηνπιάρηζηνλ 10.000 ρεηξηζκνί ζε θφξηηζε AC1 

κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 40°βαζκνί C 

ν δηαθφπηεο ζα έρεη δχν ζέζεηο : "ΑΝΟΗΚΣΟ", "ΚΛΔΗΣΟ" πιήξσο δηαθεθξηκέλεο, θαη 
ζεκεηνχκελεο ζηελ κπξνζηηλή ηνπ επηθάλεηα. 

θάζε ιεηηνπξγηθή ζέζε ηνπ δηαθφπηε ζα δείρλεηαη θαζαξά απφ ηε ζέζε ρεηξνιαβήο. 

ε ρεηξνιαβή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αιιεινκαλδάισζε ηνπ δηαθφπηε ζηε ζέζε "ΚΛΔΗΣΟ" κε 
ηελ πφξηα ή ην θάιπκκα ηνπ πίλαθα θαη λ' αζθαιηζζεί κε ηξία ην πνιχ ινπθέηα. 

Ζιεθηξνλόκνη ηζρύνο 

Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα έρνπλ πελίν ζε νλνκαζηηθή ηάζε 220V, 50Ζz. 

Δθείλνη πνπ ηξνθνδνηνχλ θηλεηήξεο βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζα πξέπεη λα εθιεγνχλ έηζη, ψζηε ην 
νλνκαζηηθφ ηνπο ξεχκα ζε θφξηηζε AC3 θαη γηα δηάξθεηα δσήο έλα εθαηνκκχξην ρεηξηζκνχο είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηνλ θιάδν φπνπ ηνπνζεηνχληαη. 

Αληίζηνηρα ηζρχνπλ γηα εθείλνπο πνπ ηξνθνδνηνχλ πεξίπνπ σκηθά θνξηία (cosθ 0,95) ε νλνκαζηηθή 
ηνπο έληαζε φκσο ζα αλαθεξζεί ζε θαηεγνξία θφξηηζεο AC1, AC2, AC2', AC3, AC4 ζχκθσλα κε 
VDE 0660 θαη IEC 158. 

Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα είλαη απιψο ελδεηθηηθά γηα ηελ ζσζηή εθινγή ησλ ειεθηξνλφκσλ 
ηζρχνο. ε πνηα θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο (θφξηηζεο) ζα θαηαηαγεί ην θνξηίν ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο επίβιεςεο, νπφηε ηφηε ζα εθιεγεί ην 
ζσζηφ κέγεζνο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο γηα έλα εθαηνκκχξην ρεηξηζκνχο. 

Όινη νη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 2ΝΟ θαη 2NC ηνπιάρηζηνλ βνεζεηηθέο επαθέο. 

Ζ ηάζε έιμεο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο ζα είλαη 0,75 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πελίνπ, ελψ ε ηάζε απνδηέγεξζεο 0,4 έσο 0,6 αληίζηνηρα. 

Ζ αξίζκεζε ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Καλνληζκνχο DIN 46199. 

Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο VDE 0660/IEC 
158. 

Ζ κεραληθή ηνπο δηάξθεηα δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκχξηα ρεηξηζκνί. 
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Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ: 40°C. 

ηάζκε ζνξχβνπ 30dB. 

Σξηπνιηθά ζεξκηθά ζηνηρεία ππεξέληαζεο 

Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηα θπθιψκαηα έλαληη ππεξεληάζεσλ. 

Σα ζεξκηθά ζηνηρεία είηε πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ θαηάιιεινπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ ηεο 
ελεξγνπνίεζεο κηαο βνεζεηηθήο επαθήο (π.ρ. ειεθηξνλφκνο ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηεί θηλεηήξα), είηε 
απ' επζείαο κεραληθά πξνθαινχλ ηελ απφδεπμε ηνπ δηαθφπηε (απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο). 

Σα ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνπλ ηνπο θηλεηήξεο απφ: 
ππεξθφξησζε ζηε θάζε ηεο εθθίλεζεο 
ππεξθφξησζε ζηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ελψ ηξνθνδνηείηαη ν θηλεηήξαο, ν δξνκέαο δελ πεξηζηξέθεηαη 
θαηά ηε κνλνθαζηθή ιεηηνπξγία ηξηθαζηθνχ θηλεηήξα, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηάζεο κηαο θάζεο. 
Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ιεηηνπξγίαο κνξθήο III ζχκθσλα κε VDE 0660/I 
ηάζε -κφλσζεο: ηνπιάρηζηνλ 500 V, AC 
θιάζε κφλσζεο: C/VDE 0110 
πεξηνρή θαη θιίκαθα ξχζκηζεο: λα πεξηέρεη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 
παξεκβάιινληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία 
κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: 40° C 
ηα ζεξκηθά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε απφδεπμε ηνπ νξγάλνπ δηαθνπήο κέζσ βνεζεηηθήο επαθήο λα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε: 
Μνριφ επαλαθνξάο κε ζέζεηο ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ - ΑΤΣΟΜΑΣΟ. ηε ζέζε ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ κεηά ηελ 
ελεξγνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεην γηα λα μαλαιεηηνπξγίζνπλ λα γίλεη 
επαλαθνξά κέζσ ηνπ κπνπηφλ επαλαθνξάο, ελψ ζηε ζέζε ΑΤΣΟΜΑΣΟ ε επαλαθνξά γίλεηαη 
απηφκαηα. 
Μπνπηφλ επαλαθνξάο. 
Μνριφ δνθηκήο. 

ε πεξίπησζε θάζεο εθθίλεζεο θηλεηήξα κε κεγάιε δηάξθεηα, είλαη πηζαλόλ, πξνηνύ 
νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο εθθίλεζεο λα ελεξγνπνηνύληαη ηα ζεξκηθά ζηνηρεία θαη λα 
δηαθόπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. ε απηή ηε πεξίπησζε, εθηόο από ηε δηάηαμε 
εθθίλεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθό ζρέδην (βξαρπθύθισζε ησλ ζεξκηθώλ θαηά ηελ 
θάζε ηεο εθθίλεζεο) είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή δηάηαμε ζεξκηθώλ ζηνηρείσλ 
κέζσ ηξηώλ κεηαζρεκαηηζηώλ έληαζεο θνξεζκέλνπ ππξήλα. 

Ο ιφγνο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο Η1, Η2 είλαη ζηαζεξφο κέρξη 1,2 
θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα. ε απηή ηελ πεξηνρή ε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ δελ δηαθέξεη. 
Μεηά ην ζεκείν 1,2 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα, ην ξεχκα ηνπ δεπηεξεχνληνο, ιφγσ ηνπ 
θνξεζκνχ. 
Ζ φρη γξακκηθή αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ δεπηεξεχνληα δίλεη κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο 
απφδεπμεο ζηελ πεξηνρή εληάζεσλ κεγαιχηεξσλ 1,2 θνξέο ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο θαη 
ζπλεπψο επηηξέπεη κεγαιχηεξεο ρξνληθέο δηάξθεηεο ηεο θάζεο εθθίλεζεο ησλ θηλεηήξσλ. 
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Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο 

Θα είλαη ιακπηήξεο αίγιεο κε θξπζηάιιηλν δηαθαλέο θάιπκκα θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνχ, βηδσκέλε 
κε επηρξσκησκέλν πιαίζην δαθηχιην. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 
ρσξίο απνζπλαξκνιφγεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο ηνπ πίλαθα. 

Θα ζπλδένληαη κε παξεκβνιή αζθαιεηψλ ηχπνπ "ηακπαθέξαο" ή "κηληφλ" ζηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. 

Όξγαλα έλδεημεο 

Σχπνο: ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ, γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα 15÷60Ζz κε νξζνγσληθή πιάθα 
δηαζηάζεσλ 96×96. 

Κιάζε: 1,5 

Έδξαζε: κέζσ εκηαμφλσλ 

Ηδηνθαηαλάισζε: ακπεξφκεηξα 0,1 έσο 1 VA, βνιηφκεηξα 1 έσο 5 VA 

Τπεξθφξηηζε: 

ζπλερψο 20% ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ή ηάζεο 

ακπεξφκεηξα: 50πιή επί 15 sec, 4πιή επί 2-3 min, 2πιή επί 10 min 

βνιηφκεηξα: 2πιή επί 1 min 

Πεξηνρή κέηξεζεο: αλάινγα κε ηε ρξήζε 

Σα βνιηφκεηξα ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηαγσγηθφ δηαθφπηε επηά ζέζεσλ. 

Σα ακπεξφκεηξα ζα είλαη θαηάιιεια γηα απεπζείαο ζχλδεζε ή κέζσ κεηαζρεκαηηζηή /5Α γηα 
πεξηνρή κεηξήζεσλ πάλσ απφ 60Α. 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΩΝ 

Ο νηθίζθνο, φπνπ βξίζθεηαη ην Ζ/Ε, ν ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο απηνκάηνπ κεηαγσγήο, ζα 
εθνδηαζηνχλ κε πιήξεο δίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ελαιιαζζφκελν 
ξεχκα 220V-50Hz. 

Όινη νη δηαθφπηεο ηνπηθνχ θσηηζκνχ ζα είλαη επίηνηρνη ζηεγαλνί θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1,5m 
απφ ην δάπεδν. 

Όινη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη επίηνηρνη ζηεγαλνί κε γείσζε, ηχπνπ ΄΄schuko΄΄ γηα ηα 220V θαη ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 0,80m απφ ην δάπεδν. 

Όια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα 220V-50Hz (ζηεγαλνχ 
ηχπνπ). 
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Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα λνείηαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηά ηνπ δει. ζηειέρε 
αλαξηήζεσο, θαιιχκαηα, αλαθιαζηήξεο, ιακπηήξεο, ιπρληνιαβέο θιπ. θαη εηδηθά γηα ηα ζψκαηα 
θζνξηζκνχ κε ηνπο πξνηαζζφκελνπο εθθηλεηέο θιπ. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ νξνθήο ζηεγαλνχ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 1×36W, κε 
θάιπκκα απφ polycarbonate, κε ειεθηξνληθφ ballast, IP65. 

 

ΓΔΗΩΔΗ 

Θα θαηαζθεπαζζεί γείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη γείσζε πξνζηαζίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθίζθνπ, φπνπ βξίζθεηαη ην Ζ/Ε, ν ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο απηνκάηνπ κεηαγσγήο. 

Γηα ηελ γείσζε πξνζηαζίαο ζα εθαξκνζζεί ε κέζνδνο ηεο νπδεηέξσζεο. Κάζε κεηαιιηθφ ηκήκα ησλ 
κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ θαλνληθά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη 
ππφ ηάζε ζπλδέεηαη κε αγσγφ γείσζεο ν νπνίνο νδεχεη καδί κε ηνπο ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο ζην 
ίδην θαιψδην κε απηνχο θαη θαηαιήγεη ζηνλ δπγφ γείσζεο ηνπ πίλαθα. 

ην νηθίζθν, ζα θαηαζθεπαζηεί ζεκειηαθή γείσζε ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνχλ νη αγσγνί γείσζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, νη κεηαιιηθέο ζράξεο θαισδίσλ, ην πδξαπιηθφ δίθηπν, ηα κεηαιιηθά θνπθψκαηα, 
ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιπ. 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα θαηαζθεπαζζεί κε ζεξκνγαιβαληζκέλεο ραιχβδηλεο ηαηλίεο ειάρηζησλ 
δηαζηάζεσλ 35×3,5mm. 

Οη ηαηλίεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκέιηα θαη ζρεκαηίδνπλ θιεηζηφ βξφγρν. 

ηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη εχθακπηε γεθχξσζε ησλ ηαηληψλ ηεο 
ζεκειηαθήο γείσζεο έμσ απφ ην ζθπξφδεκα. 

Οη ηαηλίεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ηνπνζεηνχληαη επί ηνπ θάησ ζηξψκαηνο ηνπ νπιηζκνχ, κε ηελ 
κεγάιε δηάζηαζε θάζεηα. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ησλ ηαηληψλ γίλεηαη πξφζδεζε κε ηνλ νπιηζκφ 
αλά 2m πεξίπνπ. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ηαηληψλ ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ζεξκνγαιβαληζκέλνπο 
ζθελνεηδείο ή θνριησηνχο ζπλδέζκνπο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ ζηε ζεκειηαθή γείσζε ζα 
πξνβιεθζνχλ αλακνλέο ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζηε ζεκειηαθή γείσζε πξνβιέπεηαη λα ζπλδεζνχλ νη νπιηζκνί ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ν κεηαιιηθφο θνξέαο. 

Σν ζχζηεκα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληίζηαζε γείσζεο R<1Χ θαη γηα ην 
ιφγν απηφ εάλ απαηηεζεί ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη πξφζζεηα ειεθηξφδηα γείσζεο. 

Σν ηξίγσλν γείσζεο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ γαιβαληζκέλεο ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 1½΄΄, κήθνπο 
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2,5m, κπεγκέλεο ζην έδαθνο ζε ηξηγσληθή ηζφπιεπξε δηάηαμε πιεπξάο ηξηψλ κέηξσλ ζπλδενκέλσλ 
κεηαμχ ηνπο κε ράιθηλν αγσγφ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 cm. 

Ζ ζχλδεζε ησλ ειεθηξνδίσλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη κε ράιθηλν αγσγφ κέζσ θαηάιιεισλ πεξηιαηκίσλ 
πνπ ζα ζπγθνιεζνχλ ζηα ειεθηξφδηα θαη ζα εκπνηηζηνχλ ζε δεζηή άζθαιην ή ζα βαθνχλ κε 
αληηζθσξηαθφ ρξψκα. 

Σα ζεκεία ζχλδεζεο ζα είλαη επηζθέςηκα γηα λα επηζεσξνχληαη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηελ θεθαιή 
θάζε ειεθηξνδίνπ ζα θαηαζθεπαζζεί θξεάηην 30×30cm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 

ηε ζπλέρεηα, ηα θξεάηηα θαη ην ραληάθη ηνπ αγσγνχ γείσζεο γεκίδνπλ κε θνζθηληζκέλα πξντφληα 
εθζθαθψλ. Ζ πιήξσζε γίλεηαη ζε ζηξψζεηο κε ελδηάκεζν θαηάβξαγκα κε λεξφ. 

Σν ηξίγσλν γείσζεο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα κε γπκλφ ράιθηλν αγσγφ δηαηνκήο 
ηνπιάρηζηνλ 25mm2. 

ΚΑΛΩΓΗΩΔΗ 

Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλζεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ θαισδηψζεσλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πίλαθα, ηε ζχλδεζε ησλ θπξίσλ κνλάδσλ, 
θαζψο θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο 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 θπξίσλ κνλάδσλ, ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 
θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο θσηηζκνχ. 

Οη αγσγνί φισλ ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ράιθηλνη, ζεξκήο εμειάζεσο, κνλφθισλνη κέρξη δηαηνκήο 
6mm2 θαη πνιχθισλνη γηα ηηο κεγαιχηεξεο δηαηνκέο. 

Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα είλαη ην ειάρηζην νη αλαθεξφκελεο ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. ε φζεο 
πεξηπηψζεηο δελ αλαγξάθνληαη δηαζηάζεηο ζηα ζρέδηα γηα αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο, ε δηαηνκή ηνπο 
ζα νξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα ην ξεχκα πνπ ηνπο δηαξξέεη. Ο 
έιεγρνο πηψζεο ηάζεο ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Δηδηθφηεξα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα εμήο δίθηπα: 

Γίθηπν θηλήζεσο 220/380V 

Γίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ 220V 

Γίθηπν βνεζεηηθψλ θαηαλαιψζεσλ. 

Καιώδηα θαη αγσγνί ρακειήο ηάζεσο 

Σα θαιψδηα ζπλδέζεσο ηεο ΓΔΖ κε ηνλ πίλαθα ζα είλαη αλζπγξνχ ηχπνπ, απνηεινχκελα απφ 
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αγσγνχο κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε πεξηερφκελνπο κέζα ζε πεξίβιεκα ζεξκνπιαζηηθήο χιεο, 
ηχπνπ ΝΤΤ θαηά VDE 0271. Σα θαιψδηα ησλ θηλεηήξσλ ζα νδεχνπλ κέζα ζε δηάηξεηε κεηαιιηθή 
γαιβαληζκέλε ζράξα θαισδίσλ ή κέζα ζε επίηνηρν γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα, αλάινγα κε ηνλ 
ηξφπν φδεπζεο. 

Σα θαιψδηα απφ ηνλ πίλαθα ηξνθνδνζίαο πξνο ηνπο θηλεηήξεο ζα είλαη αλζπγξνχ ηχπνπ Ζ07RN-F. 

Όινη νη ππφινηπνη κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε αγσγνί ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο γηα ηα 
βνεζεηηθά θπθιψκαηα θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ζα είλαη ηχπνπ ΝΤΤ θαη ζα νδεχνπλ κέζα ζε δηάηξεηε 
κεηαιιηθή γαιβαληζκέλε ζράξα θαισδίσλ ή κέζα ζε επίηνηρν γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα, 
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν φδεπζεο. 

Καιώδηα απηνκαηηζκώλ 

Όπνπ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
απηνκαηηζκνχ, ζα γίλνπλ κε εηδηθφ θαιψδην απηνκαηηζκψλ ηχπνπ ΝΤΤ θαηάιιειν θαη γηα 
ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο κε αγσγνχο ράιθηλνπο 1,5mm2 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα νδεχνπλ κέζα ζε 
δηάηξεηε κεηαιιηθή γαιβαληζκέλε ζράξα θαισδίσλ ή κέζα ζε επίηνηρν γαιβαληζκέλν 
ζηδεξνζσιήλα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν φδεπζεο. 
 
 

η) ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ζα γίλεηαη θαη επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη απφ 
ηελ αίζνπζα ειέγρνπ ηνπ Βηνινγηθνχ Ζξαθιείνπ. 
Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή (PLC). To PLC ιακβάλεη φια ηα ζήκαηα απφ ηα ειεγρφκελα - 
κεηξνχκελα κεγέζε ελψ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη θαη εληνιέο ηειερεηξηζκνχ 
αζχξκαηα κέζσ θαηάιιεινπ modem ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη κε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM, 
GPRS). 

ηε δεμακελή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηξνθνδνζίαο, θαζψο θαη αληιηνζηαζίνπ εθξνήο πξνβιέπεηαη 
δηάηαμε κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ κε ειεθηξφδηα ή θινηεξνδηαθφπηεο. Οξίδνληαη ζηάζκεο 
εθθίλεζεο, ζηάζεο θαη ζπλαγεξκνχ. Όηαλ ιφγσ εηζξνψλ απφ ην δηακέξηζκα ηεο ζεπηηθήο, ε ζηάζκε 
ζηε δεμακελή αλέιζεη κέρξη ηε ζηάζκε εθθίλεζεο, ζα πξνθαιείηαη δεχμε ηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. Όηαλ ε ζηάζκε θαηέιζεη κέρξη ηε ζηάζκε ζηάζεο ζα πξνθαιείηαη απφδεπμε ηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Όηαλ ε ζηάζκε ππεξβεί ηε ζηάζκε εθθίλεζεο θαη αλέιζεη κέρξη ηε 
ζηάζκε ζπλαγεξκνχ ζα πξνθαιείηαη ζήκαλζε ή θαη ζπλαγεξκφο. Οη αληιίεο ζα ελαιιάζνπλ θπθιηθά 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα λα ππάξρεη νκνηφκνξθε θζνξά απηψλ. 

Πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο (PLC) 

Γεληθά ζηνηρεία 
Θα εγθαηαζηαζεί ηνπηθφο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο δνκηθήο κνξθήο, ζηηο εηζφδνπο ηνπ 
νπνίνπ ζα θαηαιήγνπλ ηα ζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ αηζζεηήξσλ ειέγρνπ (φπσο είλαη ηα 
θινηέξ/ειεθηξφδηα ζηάζκεο) θαη απφ ηηο εμφδνπο ηνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη νη δηάθνξνη 
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ελεξγνπνηεηέο (αληιίεο, ειεθηξνβάλεο, ζπλαγεξκνί θ.ι.π.). Αλά Ζ/Μ εγθαηάζηαζε ζα 
αληαιιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα : 
α)  χζηεκα Διέγρνπ Αληιηψλ/θηλεηήξσλ 

 Έλδεημε ιεηηνπξγίαο θαη έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζεξκηθνχ, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 
θηλεηήξεο. 

 Δλαιιάμ ελεξγνπνίεζε ησλ αληιηψλ ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο (γηα ζπζηήκαηα κε έλα 
ή πεξηζζφηεξα δεχγε αληιηψλ), κε ζθνπφ ηελ κεησκέλε θζνξά θαη ηελ αληνρή ηνπο ζην 
ρξφλν. 

 Πξνγξάκκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο θαη παχζεο ησλ αληιηψλ, αλάινγα ηελ 
ζηάζκε ησλ πδάησλ ζηηο δεμακελέο ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζα αληρλεπηεί πξφβιεκα ζηελ κηα απφ ηηο δχν αληιίεο, ηαπηφρξνλα κε 
ηελ ελεκέξσζε, ν ινγηθφο εθιεθηήο (PLC) εθηειεί δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα, ελεξγνπνηεί 
κφλνλ ηελ εθεδξηθή αληιία θαιχπηνληαο φκσο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 
φζν ρξφλν ρξεηαζηεί ε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν θαλνληθφ πξφγξακκα επαλέξρεηαη 
απηφκαηα κε ηελ δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Θέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δχν αληιίεο ηαπηφρξνλα (ζηα ζπζηήκαηα κε έλα δεχγνο αληιηψλ) 
φηαλ ε ζηάζκε ζηηο δεμακελέο ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο αλέβεη επηθίλδπλα θαη 
ππάξρεη θίλδπλνο ππεξρείιηζεο. 

 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνχ (νπηηθνχ ή ερεηηθνχ) ζε πεξίπησζε βιάβεο κηαο ή 
πεξηζζνηέξσλ αληιηψλ ή ηνπ αλεκηζηήξα απφζκεζεο, φπσο επίζεο ζηελ πηζαλφηεηα 
ππεξρείιηζεο ησλ δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο - αλαθπθινθνξίαο ή ζηνλ θίλδπλν λα 
ιεηηνπξγήζνπλ νη αληιίεο ζηεγλέο (πνιχ ρακειή ζηάζκε ζηηο δεμακελέο). 

β)  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή φρη ηνπ αλεκηζηήξα ηεο απφζκεζεο 
γ)  Έιεγρνο χπαξμεο ή φρη ΓΔΖ 
δ)  Έιεγρνο απηφκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο 
ε)  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή φρη ηνπ ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο  
 
Ο πξνβιεπφκελνο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν θαη ζα πξνβιέπεηαη δνκηθήο θαηαζθεπήο 
(modular), απνηεινχκελνο απφ : 

 Πιαίζην ηνπνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ κε ηνπο δπγνχο ζηεξεψζεσο 

 Σξνθνδνηηθφ 

 Μνλάδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ (αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο) 

 Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

 Γηαχινπο επηθνηλσλίαο 
Πξνβιέπεηαη κηθξνχ κεγέζνπο ινγηθφο ειεγθηήο PLC πνπ ζα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ 
ειεθηξηθφ ζφξπβν θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ελψ ζα πξνβιέπεηαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη 
σκηθή πξνζηαζία ησλ εηζφδσλ / εμφδσλ (πξνζηαζία απφ ξεχκαηα δηαξξνήο). Σέινο ε φιε 
δηάηαμε ζα γεηψλεηαη εμαζθαιίδνληαο επαξθή ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γείσζε. 

Πιαίζην ηνπνζέηεζεο κνλάδσλ 
Ζ κνλάδα ηνπ PLC ζα εγθαηαζηαζεί ζε έλα νξηδφληην δπγφ πάληα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
DIN γηα ην νιηθφ κήθνο ηνπ δπγνχ θαη ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπφκελνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ 
άθξσλ ηνπ δπγνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απαξαίηεηε 
απαγσγή ζεξκφηεηαο. 
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Σξνθνδνζία 
Ζ ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ κνλάδα ηνπ PLC εμαζθαιίδεηαη απφ ηε κνλάδα 
ηξνθνδνζίαο. Ζ ηάζε εηζφδνπ πξνβιέπεηαη 220VAC 50Hz, θαη ζα αζθαιίδεηαη απφ βπζίζκαηα 
θαη ππεξηάζεηο ηνπ δηθηχνπ εηζφδνπ. Ζ πξνζηαζία απφ ππεξεληάζεηο ζα εμαζθαιίδεηαη είηε κέζσ 
θαηάιιειεο αζθάιεηαο ηήμεσο είηε ειεθηξνληθά. Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο 
ηνπ απφ ηξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS). 

Μεηαθνξά ζεκάησλ 
ηηο εηζφδνπο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή νδεγνχληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηα αλαινγηθά ή ςεθηαθά 
ζήκαηα εηζφδνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο ζπξκάησζε ζηηο εηζφδνπο, 
αιιά πάλσ ζε θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ βηδσηή θιεκκνζεηξά. Ζ άκεζε παξαθνινχζεζε ηεο 
ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή κέζσ ηεο LCD νζφλεο πνπ δηαζέηεη ε κνλάδα. Σα 
εμσηεξηθά θπθιψκαηα ηεο κνλάδαο εηζφδνπ (ηα θπθιψκαηα πξνο ηνπο αηζζεηήξεο) ζα 
ιεηηνπξγνχλ κε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία ελψ ηα εζσηεξηθά θπθιψκαηα πξνο ηε CPU) πξνβιέπεηαη 
λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ηζρχ ηξνθνδνζίαο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή. 
Οη κνλάδεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ έρνπλ : 

 Σάζε εηζφδνπ < 40V AC θαη < 0.03mA γηα ηελ θαηάζηαζε εηζφδνπ 0 

 Σάζε εηζφδνπ < 79V AC θαη < 0.08mA γηα ηελ θαηάζηαζε εηζφδνπ 1 
Οη κνλάδεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ έρνπλ : 

 Πεξηνρή ηάζεο : 0 έσο 10V DC 

 Πεξηνρέο ξεχκαηνο : 0 έσο 20 mΑ 

Δμόδνη 
Οη εμφδνη ζηέιλνπλ πξνο ηνπο ελεξγνπνηεηέο ηα ςεθηαθά ζήκαηα εμφδνπ. ε θακηά πεξίπησζε 
δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο ζπξκάησζε ζηελ κνλάδα εμφδνπ, αιιά πάλσ ζε θαηάιιειε γηα ην 
ζθνπφ απηφ βηδσηή θιεκκνζεηξά. Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαη’επέθηαζε ε παξαθνινχζεζε 
φισλ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εμφδσλ είλαη δπλαηή κέζσ ηεο LCD νζφλεο πνπ δηαζέηεη ε κνλάδα. 
Σν ξεχκα αλά ςεθηαθή έμνδν πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10Α. 

ύζηεκα Σειεκεηξίαο - Σειερεηξηζκνύ 

Γεληθά ζηνηρεία 
Σν ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ αιιά έρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα 
λα ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη σο απηφλνκν θέληξν δηαρείξηζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη 
ζπκβάλησλ. Υξεζηκνπνηεί ην δίθηπν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνληαο ελζσκαησκέλν GSM-
GPRS module, ρξεζηκνπνηεί δειαδή κηα θάξηα SIM φπσο φια ηα θηλεηά ηειέθσλα. Ο 
πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα γίλεη κέζσ Ζ/Τ, αιιά θαη κε απνζηνιή γξαπηψλ 
κελπκάησλ απφ νπνηνδήπνηε θηλεηφ ηειέθσλν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζχζηεκα είλαη ήδε 
εγθαηαζηεκέλν. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο : 12VDC 

 Καηαλάισζε ζπζθεπήο ζε εξεκία : 50mA 

 Καηαλάισζε ζπζθεπήο ζε εθπνκπή (θιήζε) : 500mA 

 RS 232 interface 

 RS 485 interface 
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 4 Φεθηαθέο είζνδνη (γηα ζχλδεζε ζε θιεηζηή ή αλνηρηή επαθή) γηα ηελ ζχλδεζε αηζζεηήξσλ 
απφ ζπλαγεξκνχο, ησλ ζεξκηθψλ πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ θ.ι.π. 

 4 Αλαινγηθέο είζνδνη (κε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε ςεθηαθέο) γηα ηελ ζχλδεζε 
αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θ.ι.π. 

 4 Έμνδνη ξειέ (επαθή 120V/0,5A) γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ή ηελ εμ’απνζηάζεσο 
δηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

 Online έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηζφδσλ-εμφδσλ 

 Γηαζηάζεηο θνπηηνχ (mm): 100×120×22 

 Dual Band GSM 

 Δηδηθή κπαηαξία (12VDC–2,2A) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο ηάζεο 

Αξρή ιεηηνπξγίαο 
Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβάλεη ην PLC πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη 
απηνκαηνπνηεί πιήξσο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ Ζ/Μ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δίλαη ινηπφλ 
πξνθαλέο φηη ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο δελ αλαιακβάλεη επί κνλίκνπ βάζεσο ηε ιεηηνπξγία 
θάπνηνπ κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά δίλεη ζηνλ ρξήζηε άκεζα θαη εμ’απνζηάζεσο ηελ πιήξε 
εηθφλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 
Όηαλ πέζεη θάπνην απφ ηα ζεξκηθά πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ (ησλ αληιηψλ ή ηνπ αλεκηζηήξα 
απφζκεζεο), ε αληίζηνηρε ςεθηαθή είζνδνο ζην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ιακβάλεη ην ζήκα θαη 
ελεξγεί αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξήζηε. πλήζσο, ζηέιλεη γξαπηφ 
πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ζπληεξεηή ηεο εγθαηάζηαζεο, 
πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ην πξφβιεκα θαη ην ζεκείν πνπ απηφ εληνπίζηεθε. Σν κεγάιν 
πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο κνλάδαο, είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα ειέγρεη αιιά θαη 
λα ηξνπνπνηεί εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο. Οη εληνιέο ζηηο εμφδνπο - ξειέ ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα 
λα ιεηηνπξγήζεη κηα αληιία, ν αλεκηζηήξαο απφζκεζεο θ.ι.π.), φζν απνκαθξπζκέλε θαη αλ είλαη 
ε εγθαηάζηαζε, δίλνληαη κε έλα απιφ γξαπηφ κήλπκα πξνο ηελ ζπζθεπή. 
 

Μεηξεηήο ζηάζκεο ειεθηξνδίσλ 

Ζ ζπλερήο κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ζηε δεμακελή,  ζα επηηπγράλεηαη κε κεηξεηή ζηάζκεο ν νπνίνο ζα 
βαζίδεηαη ζηνλ εκβαπηηζκφ ή φρη ησλ ειεθηξνδίσλ ζην λεξφ,  θαη ζα έρεη ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 

– Αηζζεηήξην ειεθηξνδίσλ γηα πγξά, ΗΡ68 θαη θαιψδην αλαιφγνπ κήθνπο. 

– Δληζρπηή κε ηάζε ηξνθνδνζίαο 220V/AC/50Hz, έμνδνο 4-20mA ζε αληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ 
500 Χ, θαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επαθέο νξίνπ, απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο κε παξνρή 
ζήκαηνο βιάβεο θαη ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο. 

– Κάιπκκα ΗΡ68, γηα απηφλνκε επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

– Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαιχηεξε απν ± 1% FS. 

– Θεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο - 10° C σο + 50° C. 
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– Nα δνζεί πξνζνρή ζηελ πηζαλφηεηα εζθαικέλσλ ελδείμεσλ  

– Να πξνηαζνχλ θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο. 
 

θ) ΓΟΚΗΜΔ 

Γεληθά 

Oη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε 
ηξία ζηάδηα: 

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

– Γνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζε φιεο ηηο εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο θαη 
πνπ ζα απνηεινχλ ηηο δνθηκέο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

– 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. 

Όιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Άλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δνθηκήο δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ή ειαηησκαηηθή 
θαηαζθεπή ή θζνξά κηαο κνλάδαο ή ελφο εμαξηήκαηνο ή αλ γηα νπνηνδήπνηε 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. 

Μεηά ηελ άξζε απηή, ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη. 

Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην 

Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ κνλάδσλ. 

θνπφο ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ, είλαη λα δηαπηζησζεί φηη θάζε έηνηκε κνλάδα είλαη απφιπηα 
θαηάιιειε γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο θαη πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο 
θαη κε ηα ππνβιεζέληα ηερληθά θαί θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Ο 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. Σα φξγαλα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη λα βξίζθνληαη ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε. 

Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαη ζην εξγνζηάζην βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, 
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πεξηιακβάλνληαη δε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έζησ θη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην 
ηηκνιφγην. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ησλ 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. 

Γνθηκέο βεβαίσζεο πεξαίσζεο - πξνζσξηλήο παξαιαβήο 

Οη δνθηκέο βεβαίσζεο πεξαίσζεο - πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε,  παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο εμάκελεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο. Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ γηα φια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη 
εγθαηαζηάζεηο. 

Οη δνθηκέο βεβαίσζεο πεξαίσζεο - πξνζσξηλήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ κεραλνινγηθέο, 
ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο δνθηκέο. Οη βαζηθέο δνθηκέο, αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ο Δξγνδφηεο 
φκσο κπνξεί, εθηφο απφ απηέο ηηο δνθηκέο, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθηκήο, 
ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε. θνπφο ησλ δνθηκψλ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ε φιε εγθαηάζηαζε 
εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ θαη πκβαηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ βεβαίσζεο πεξαίσζεο - πξνζσξηλήο παξαιαβήο πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, εθηφο απφ ηηο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη χδξεπζεο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Κχξηεο 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 
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. 

– 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. 

ηηο 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 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 
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– Διεγρνο απφδνζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ ΑΔΠΟ θαη ηελ Απφθαζε Καζνξηζκνχ 
Απνδέθηε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλνξζψζεη κε 
δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε, θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε 
νπνία φκσο δελ νθείιεηαη ζε θξπθφ ειάηησκα ή θαθνηερλία, νπφηε νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηελ 
δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηελ θέξεη ν Αλάδνρνο. 

Μεηά ηελ επηηπρή ιήμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δνθηκψλ ζπληάζζεηαη ε βεβαίσζε πεξαίσζεο θαη 
εληφο εμακήλνπ ε πξνζσξηλή παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 169 θαη 170 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο 

Οη δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ γίλνληαη θαη 
γηα ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο (βιέπε παξαπάλσ παξάγξαθν) θαη ζα γίλνπλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (15 κήλεο). 

Σα 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 εμάξκσζε ησλ ζπζθεπψλ βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. Ο 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 απηνκάησλ θιπ., ν δε 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηα θζαξκέλα ηεκάρηα. 
 
 

ι) ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 

 
Πίνακαρ  

 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8 δώλεο ζπλαγεξκνύ επεθηάζηκνο θαη κε δπλαηόηεηα ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη 
tamper από ην ίδην θαιώδην.  

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE θαη βαζκό αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ Grade 2  

 Οπιηζκόο θαη αθνπιηζκόο λα κπνξεί λα γίλεη κε θσδηθό θαη κε δπλαηόηεηα απηόκαηνπ νπιηζκνύ θαη 
αθνπιηζκνύ ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν.  

 Δπλαηόηεηα ηνπιάρηζηνλ 15 θσδηθώλ ρξήζηε 4 – 6 ςεθίσλ.  

 Να πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό θαη κνλάδα ζύλδεζεο κε θέληξν παξαθνινύζεζεο ζεκάησλ κέζσ 
ηειεθσληθήο γξακκήο αλεμάξηεηα από πάξνρν.  

 Να δηαζέηεη κλήκε ζπκβάλησλ ηνπιάρηζηνλ 200 γεγνλόησλ.  

 Δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο απελεξγνπνίεζεο κε εηδηθή εθαξκνγή από Smartphoneiphone - android.  

 Πξνζηαζία πίλαθα από παξαβίαζε κε δηαθόπηε tamper.  

 Να πεξηιακβάλεη κπαηαξία 12V.  

 Να δηαζέηεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  

 Να έρεη δπλαηόηεηα κεξηθνύ ή νιηθνύ νπιηζκνύ θαη 2 πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ.  
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Πληκηπολόγιο  
 Με νζόλε ελδείμεσλ ζηα ειιεληθά  

 Δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ κε 3 ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο  

 Ελζσκαησκέλν Tamper πξνζηαζίαο  

 Δπλαηόηεηα ηαρείαο απνζηνιήο ζεκάησλ παληθνύ, θσηηάο, ηαηξηθήο βνήζεηαο  
 

Μπαηαπία  
 Μπαηαξία 12Vdc 7A , 2.15Kgr.  

 Ιθαλόηεηα ζηνπο 25OC : 20 ώξεο ( 0,35Α) 7Αh  
 

Μαγνηηικέρ Επαθέρ  
 Μαγλεηηθέο Επαθέο 46Μ ρ 9Π ρ 12Τ mm 

 Απόζηαζε Κάιπςεο : αινπκίλην 10mm , κε ηξύπεο.  

 Υξώκα ιεπθό ή θαθέ.  

 Πηζηνπνίεζε IMQ  
 

Εξωηεπική Σειπήνα  
 Απηόλνκε κε ηζρύ 90 - 110 db/1m  

 Πξνζηαζία tamper 

 Ελζσκαησκέλν Led Flash.  
 

Εζωηεπική Σειπήνα

Με ηζρχ 90 - 110 db/1m  

Πξνζηαζία tamper 

Με ελδεηθηηθφ Led.  
GPRS  

 πζθεπή GPRS ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο  

 ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ.  

 Πξνγξακκαηηζκφο κέζσ PC κε ην softwareProread θαη κέζσ θηλεηνχ Adroid κε ην software 

 AndroRead , 2 επάθεο in. Contact ID, 4/2, SIA.  

 (250 δψλεο θαη 250 γεγνλφηα).  

 χζηεκα Anti-Jammer: ελεξγνπνηεί ηε έμνδν θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ PSTN γξακκή γηα  

 ζπλαγεξκφ φηαλ δελ κπνξεί λα βξεί ζήκα GSM (πρ: δνιηνθζνξα).Testreport. Δζσηεξηθφ ξνιφη.  

 Πξνζνκνίσζε ηάζεο ηειεθσληθήο γξακκήο 30-72Vdc. Πξνζνκνίσζε ηάζεο ήρνπ 72Vdc.  

 1 OC έμνδν (max30V@400mA) πνπ ειέγρεηαη απφ 1.000 αξηζκνχο ηειεθψλσλ. Ζ έμνδνο 
κπνξεί λα  είλαη monostable (max. 65.000 sec) ή bistable. Πξνγξακκαηηζκφο κε PC (USB) 
Μεηξάεη ηελ ηζρχ ηνπ GSM θάζε ψξα θαη ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ  ζε 
δηάγξακκα.  

 χλδεζε κπαηαξίαο (πξναηξεηηθφ) γηα 4 ψξεο. πρλφηεηα GSM GSM850/ EGSM900  

 / DSC1800/ PCS1900(Multi-Band). Σξνθνδνζία 9-20Vdc,Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20oC ÷ 
+50νC.  

 Αξηζκφο απφζεθεπκέλσλ γεγνλφησλ 16.000. Καηαλάισζε 80mA-1000mA. 86Τ x 69Π x 25Β 
mm.  
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Φσηνθύηηαξν  

 Σξηπιφο ππέξπζξνο αληρλεπηήο απφζηαζεο 150m εμσηεξηθά, 450m εζσηεξηθά.  

 LED έλδεημεο ζήκαηνο επζπγξάκκηζεο.  

 Απφζηαζε ησλ αληρλεπηψλ 200mm γηα απνθπγή ςεπδνζπλαγεξκψλ.  

 πλαγεξκφο κε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ 3 δεζκψλ. Δμάπισζε δέζκεο 2,8m.  

 Σέζζεξα θαλάιηα ζπρλφηεηαο γηα εμάιεηςε παξεκβνιψλ.  

 Υξφλνο δηαθνπήο δεζκψλ 50/100/300/700msec (ξπζκηδφκελνο).  

 Κχθινη ζπλαγεξκνχ 2+-1s ξπζκηδφκελνη.  

 Βάξνο 1.900gr. Γηαζηάζεηο 285Τ x 90Π x 95B mm. Καηαλάισζε 90mA.  

 Αληίζηαζε ζε βξνρή - νκίριε - ρηφλη - πάγν. IP65.  
 
Καισδίσζε  

Καιψδην ζπλαγεξκνχ 2 * 0,50 + 4 * 0,22  
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ - CCTV  
Καηαγξαθηθν 4 Καλαιησλ – Dvr 

 

 
Καηαγξαθηθό AHD 1080P , 720P, 960H, D1-H264 High Profile  

• Ίδην software γηα ηνπηθή ή απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε. Έμππλα Γξαθηθά Υξήζηε.  

• HDD: 4TB ν θαζέλαο κέγηζην.  

• Έμνδνη: 1HDMI κε ήρν, 1 VGA (Μεγ. 1920 x 1080), 1 BNC (εθηόο RAS-413-C & RAS-813-C).  

• Embedded Linux OS. USB2.0x2.  

• Απηόκαηε ελαιιαγή θαλαιηώλ: Ρύζκηζε ρξόλνπ από 1~99 sec. Έλα αξρείν αλαβάζκηζεο.  

• Zoom παξαθνινύζεζεο live.  

• Αλάιπζε δηθηύνπ: Πνηόηεηα εηθόλαο: 10 ~ 100 επίπεδα ξύζκηζεο.  

• Σξόπνη θαηαγξαθήο: πλερόκελνο - Γεγνλόο - Πξόγξακκα.  

• Pre-Alarm θαηαγξαθήο: 0~10sec. Post-Alarm θαηαγξαθήο: 1~100sec.  

• Σξόπνη εμεύξεζεο θαηαγξαθώλ: Ηκεξνκελία/ώξα, Γεγνλόο.  

• Φεθηαθό zoom θαηαγξαθήο x2 ~x5.  

• Πξσηόθνιια δηθηύνπ: TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPoE(ADSL), NTP, DDNS.  

• Windows 7 & 8, Mac OS X.  

• Εθαξκνγέο παξαθνινύζεζεο: iWatchDVR, SoCatch, IE Browser, iCMSPro.  

• Υξήζηεο: 1 Admin + 10 Users.  

• πζθεπέο: Windows phones 7,8, iPhone, iPad, Android.  

• Απνζήθεπζε: USB ή SATA. Απνζήθεπζε ήρνπ.  
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• Αλίρλεπζε θίλεζεο: 100 επίπεδα γηα θάζε θαλάιη, αλεμάξηεηα πξνγξακκαηηδόκελα.  

• Μλήκε 10.000 γεγνλόηα (Αληρλεπηήο, Κίλεζε, video loss, power on, remote login/logout, HDD error, HDD 
full).  

• Οζόλεαθήο LCD (USB Interface, EETI Chipset).Mouse.Σειερεηξηζηήξην (εθηόοζεηξάο C).  

• Αλαβάζκηζεζπζηήκαηνο: USB Flash Drive, iWatch DVR.  

• Δηαρείξηζε Pan/Tilt/Zoom:RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, Lilin)  

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10o C ÷+55oC.Τγξαζία Λεηηνπξγίαο: 10% ÷ 80%.  

Καμεπερ 
• 1/3” Sony Exmor IMX238 1.3MP CMOS. AHD 960P/ Αλαινγηθή 800TVL.  
• 2 Led Array γηα 30m κε ICR. IP66. • Φαθόο 2,8-12mm IR 2MP (92o - 27,2o).• 0,1lux έγρξσκε. 0,01lux 
αζπξόκαπξε. S/N Ratio>58dB. • Έμνδνο video γηανζόλεδνθηκώλ.  
• OSD. -20oC÷ +50oC. 12Vdc (600mA). 76,5Π x 64,5Y x 178,2M mm.  
• Με βάζε ζηήξημεο anticutcable.  

Τποθοδοηικο 
• Σξνθνδνηηθό 12Vdc 5A  

ΣκληπορΔιζκορ 
• SATA 1TB  

Router 
• 3G Router γηα ηελ κεηαθνξά εηθόλαο  

Kαλωδιωζη 
• Οκναμνληθφ MCX HD + 2 x 0,75mm. 

 

 

κ) ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Ο 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 
Νφκν. 

Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε 
ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε ΓΔΖ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηηο 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ’ απηφλ γηα ππνγξαθή ηα απαηηνχκελα 
έληππα αηηήζεσλ, δειψζεσλ θιπ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν 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 Δξγνδφηε. Ο Δξγνδφηεο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηε ΓΔΖ ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο παξνρήο θαη ηε ζρεηηθή 
εγγχεζε. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  2 

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΖΖ – (ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΦΗΛΣΡΟ ΣΤΠΟΤ ‘COMPOST’) 

 
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ νζκαεξίσλ ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο θαη ησλ ινηπψλ δεμακελψλ ηεο 
κνλάδαο, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο, ζα γίλεη κε δίθηπα ζπγθέληξσζεο-
απαγσγήο, πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα νζκαέξηα κε εμαεξηζηήξα ζε θίιηξν κε πιεξσηηθφ πιηθφ θφκπνζη 
(βιόθιληρο κόμποζη).  Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα απνξξνθά ην δχζνζκν αέξα απφ ηνπο θιεηζηνχο 
ρψξνπο (δεμακελέο θαη κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο) θαη ζα ηνλ θαζαξίδεη πξηλ δηνρεηεπηεί 
ζηελ αηκφζθαηξα. H ιεηηνπξγία ηνπ εμαεξηζηήξα ζα γίλεηαη κε πξνγξακκαηηζηή (ηλεκηρονικό 
τρονοδιακόπηη).  
Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο θαη ζα είλαη θηηζηή κε 
νηθνδνκηθά πιηθά θαη κε πιεξσηηθφ πιηθφ θφκπνζη. 
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε κνλάδα απφζκεζεο ζα είλαη: επηθάλεηα 25 κ2 , χςνο πιεξσηηθνχ 
πιηθνχ 1 κέηξν, παξνρή θπγνθεληξηθνχ εμαεξηζηήξα 400 κ3/ψξα θαη καλνκεηξηθφ εμαεξηζηήξα 1400 
Pa. 
ε θάζε πεξίπησζε ην θίιηξν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηεζείζα απαίηεζε λα κελ γίλεηαη 
αληηιεπηή δπζνζκία πέξαλ ησλ 20 κέηξσλ απφ ην φξην ηνπ γεπέδνπ. 
To βηφθηιηξν compost απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ (κε αλεκηζηήξα απφ πιαζηηθφ  , 
θαηάιιειν γηα νζκαέξηα ιπκάησλ) θαη ην θπξίσο θίιηξν. Σν θπξίσο θίιηξν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε  
θξεάηην απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα νζκαέξηα ζα νδεγνχληαη ζηνλ 
ππζκέλα ηνπ κε αγσγφ κε θαηάιιειεο εγθνπέο, κέζα ζε ζηξψζε 20 cm απφ ραιίθηα δηακέηξνπ 
1-2 cm. Πάλσ απφ ηα ραιίθηα ζα ηνπνζεηεζεί κίγκα ηεκαρηζκέλσλ θιεκαηίδσλ θαη ψξηκνπ 
compost. 

Ζ δηάηαμε απφζκεζεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

– χζηεκα ζπιινγήο θαη αλαξξφθεζεο ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ, απφ ηνλ ππφγεην πγξφ 
ζάιακν, κέζσ δηθηχνπ πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο. 
Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ έλα θπγνθεληξηθφ εμαεξηζηήξα θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ 
θαη παξνρήο θαη ζχζηεκα ζσιελψζεσλ πνπ νδεγνχλ ηηο δπζάξεζηεο νζκέο ζην θίιηξν 
απφζκεζεο. 

– Μνλάδα εθχγξαλζεο 
Σα νζκαέξηα πξηλ ηε δηνρέηεπζή ηνπο ζην βηφθηιηξν compost ζα δηέξρνληαη απφ θαηαθφξπθν 
ζσιήλα (πχξγν) κε ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο πγξαζίαο ηνπ δχζνζκνπ αέξα. Δλαιιαθηηθά ε 
εθχγξαλζε κπνξεί λα γίλεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ, κε θαηαηνληζηήξεο 
(πδξνλέθσζε), κε θαηάιιειν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ (ειεθηξνβάλλα). 

– Φίιηξν απφζκεζεο κε βηνινγηθά θίιηξα 

– Σν ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν πιήξσζεο ζα απνηειείηαη απφ έλα μπιψδεο πιηθφ ζαλ δηνγθσηηθφ 
(θιχδεο δέληξσλ ή ξνθαλίδηα ή αιεζκελα θιαδνθαζαξα κε έλα νξγαληθφ ππφζηξσκα  (ψξηκν 
compost ή ηχξθε), ην νπνίν εκπνηίδεηαη κε ελεξγφ ηιχ πνπ πεξηέρεη ελεξγά βαθηεξίδηα. Σα 
νζκαέξηα κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζή ηνπο ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. 
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– Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα απφζκεζεο ζα ειέγρεηαη  απφ ρξνλνδηαθφπηε. 

Σα δηάθνξα ζηξαγγίδηα ζπγθεληξψλνληαη ζε αλακνλέο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ νζκαεξίσλ θαη 
νδεγνχληαη (επηζηξέθνπλ) ζηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

Όινο ν εμνπιηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ απφζκεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
Οίθνπο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO9001 ή ηζνδχλακν. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  3 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ 

1. Γεληθά 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πξνβέπεηαη λα θαιχπηεη ηηο δηαθνπέο ειεθηξνδφηεζεο απφ ΓΔΖ ή ην 
ζθάικα κηαο θάζεο ή ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ θάησ απφ ηελ απνδεθηή ζηάζκε. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ απηφκαηε θαη 
ρσξίο επίβιεςε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηζρχνο 36 KVA. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

– Σνλ θηλεηήξα ληήδει (diesel) κε ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ 

– Σελ ζχγρξνλε γελλήηξηα 

– Σελ θνηλή βάζε ζηήξημεο 

– Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ 

– Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ππξνπξνζηαζίαο 

 

2. Κηλεηήξαο ληήδει 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Καλνληζκνί DIN 6270 Α/Β - BS 649/58 

Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ζπλερήο/ηεηξάρξνλνο 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C 

Τγξαζία 60% 

Τςφκεηξν έσο 2000m 

Υψξνο εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

ηάζκε ζνξχβνπ έμσ απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ζε 5 κέηξα: 45dB 

Ηζρχο θηλεηήξα 
θαηάιιειε γηα ηε απαηηνχκελε γελλήηξηα κε ππεξθφξηηζε 10% 
θαη cosθ = 0,80 

Τπεξθφξηηζε 10% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο γελλήηξηαο 

Αξηζκφο θπιίλδξσλ 8 ή 12 

ηξνθέο 1500 ζηξ./ιεπηφ (r.p.m.) 

Φχμε Τδξφςπθηνο-αεξφςπθηνο 
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Υξφλνο αλάιεςεο θνξηίνπ 15sec 

Σξφπνο ηξνθνδφηεζεο θαπζίκνπ κε ππεξηξνθνδφηεζε (turbo) 

Όξγαλα ειέγρνπ 

ζηξνθφκεηξν 0-1600 RPM, 
ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεο 0-120°C, 
πηεζφκεηξν ιαδηνχ 0-10 atu, 
ζεξκφκεηξν ιαδηνχ 0-120°C 

 

Δμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα 

Ο θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα παξαθάησ: 

– ςπγείν λεξνχ κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C κε πξνζηαηεπηηθφ 
θάιπκκα, νδεγά πηεξχγηα θαη ζσιελψζεηο 

– αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ 

– θίιηξν αέξα 

– θίιηξν θαπζίκνπ 

– θίιηξν ιαδηνχ 

– ςπγείν ιαδηνχ 

– δεμακελή θαπζίκνπ εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο κε ελδείθηε ζηάζκεο 

– αληιία θαπζίκνπ 

– ειαηνιεθάλε (θάξηεξ) 

– θπγνθεληξηθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor) κεραληθφ ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ 

– ζθφλδπιν θαηάιιειεο ξνπήο αδξάλεηαο, ψζηε ν βαζκφο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δεχγνπο λα 
είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/250. 

– θέιπθνο ζθνλδχινπ 

– ειεθηξηθφ εθθηλεηή (κίδα) 24VDC θαηάιιειεο ηζρχνο 

– γελλήηξηα θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ, κε απηφκαην ξπζκηζηή ηάζεο 24V 

– ζπζηνηρία κπαηαξηψλ 24VDC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ 
δεχγνπο 

– ζηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο, παξεκβχζκαηα θαη θνριίεο ζχλδεζεο 

– ζσιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο 
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– πίλαθα νξγάλσλ κε καλφκεηξν ιαδηνχ θαη λεξνχ, φξγαλν ζηξνθψλ θαη κεηξεηή σξψλ 
ιεηηνπξγίαο 

– ζχζηεκα πξνζέξκαλζεο 

– απηφκαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ 220/24VDC πνπ ζα ιεηηνπξγεί φηαλ ην Ζ/Ε δελ 
εξγάδεηαη 

Δπίζεο ν θηλεηήξαο ληήδει ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε φξγαλα απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ ηνπ Ζ/Ε. 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε αθαηξεηά ρηηψληα ζηνπο θπιίλδξνπο ρσξίο κεγάιεο 
απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

3. Γελλήηξηα 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηζρχνο φπσο ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηα ζρέδηα 
ππφ cosθ=0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνκαζηηθήο ηάζεο 231/400V θαη ζπρλφηεηαο 50Ζz, 
ηεζζάξσλ αγσγψλ κε αθξνδέθηε νπδέηεξνπ θφκβνπ. Θα είλαη απηνδηεγεηξφκελε, κε νκναμνληθή 
δηεγέξηηα, ρσξίο ςχθηξεο θαη δαθηπιίνπο. 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ξπζκηζηή ηάζεο πνπ ζα δηαηεξεί ηελ 
ηάζε ζηαζεξή εληφο πεξηνρήο ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 400V ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 
θνξηίνπ απφ 0 έσο 110% ηνπ θνξηίνπ κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο θαηά ±5% θαη ηνπ 
ζπληειεζηή ηζρχνο απφ 0,80 έσο 1,00 (επαγσγηθφ). Ο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2sec. 

Ζ επηινγή ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ζα γίλεηαη απφ πνηελζηφκεηξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 
πίλαθα. 

Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη κέζσ ζηνηρείσλ ππεξέληαζεο θαη βξαρπθιψκαηνο (ζεξκηθά θαη 
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία) πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο. Ζ γελλήηξηα ζα έρεη 
κφλσζε θιάζεο F θαη πξνζηαζία ΗΡ23. Ζ γελλήηξηα ζα δχλαηαη λα ππεξθνξηψλεηαη 10% επί ηεο 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο επί κηα ψξα ρσξίο ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε. Ζ γελλήηξηα ζα θέξεη αληηπαξαζηηηθή 
δηάηαμε θιάζεο Ν θαηά VDE 0875. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο 

 

Καλνληζκνί IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000 Part 99 

Ηζρχο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φπσο ζηνλ πίλαθα ζηνηρείσλ 

Τπεξθφξηηζε 10% επί 1 ψξα 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C 

Πξνζηαζία IP 23 

Σάζε 231/400V 

πρλφηεηα 50Hz 

πληειεζηήο ηζρχνο 0,80 
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Αξηζκφο δεπγψλ πφισλ 4 

Βαζκφο απφδνζεο >90% 

 
 

4. Κνηλή βάζε ζηήξημεο 

Ο θηλεηήξαο diesel θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο πάλσ ζε θνηλή βάζε ζηήξημεο απφ 
κνξθνζίδεξν, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα. Ο πξνκεζεπηήο θαη 
ν Αλάδνρνο ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αληηθξαδαζκηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ δεχγνπο. 

Σν ζπγθξφηεκα θηλεηήξαο - γελλήηξηα ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κα ειαζηηθφ ζχλδεζκν, πξέπεη δε λα 
είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ην ζχλνιν λα εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ρσξίο ηαιαληψζεηο. 

Θα είλαη επζπγξακκηζκέλν ψζηε νη ηαιαληψζεηο ζηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα θαη ηζρχ λα είλαη νη 
ειάρηζηεο. 

Γηα ηελ έδξαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε απφ κπεηφλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο 
απηνχ θαη χζηεξα απφ ζηαηηθφ ππνινγηζκφ, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα κε ηελ πιάθα 
δαπέδνπ. 

Πάλσ ζηελ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν επίζεο θαη ην ςπγείν λεξνχ εθ' φζνλ δελ δείρλεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα, ελψ νη κπαηαξίεο θαηά πξνηίκεζε ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο 
ηεο βάζεο ζε εηδηθή ππνδνρή. 

5. πζζσξεπηέο εθθίλεζεο - Φνξηηζηήο 

Γηα ςπρξφ μεθίλεκα θαη βαξεία ρξήζε (βηνκεραληθνχ ηχπνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδέζεσλ 
θαη θαιπκκάησλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε VDE 0108. 

Ζ θφξηηζε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή IU κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή εληφο ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220/24VDC. 

Γεληθά νη ζπζζσξεπηέο θαη ν θνξηηζηήο ζα έρνπλ ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ δεχγνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζζσξεπηψλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δχλαηαη λα γίλνπλ επηά (7) ζπλερείο 
εθθηλήζεηο ηνπ Ζ/Ε. 

6. ηγαζηήξεο 

– Γηα ηελ απφζβεζε ηνπ ζνξχβνπ εμάηκηζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηγαζηήξαο, ζρεδηαζκέλνο ζαλ 
ζηγαζηήξαο απνξξφθεζεο κε ειεχζεξε δίνδν. Θα απνηειείηαη απφ ζπγθνιιεηφ αηζάιηλν 
θέιπθνο θαη ζχλδεζε κε θιάληδα. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ πξέπεη λα είλαη 45 dB (Α) ζηελ έμνδν ζε 
5m απφζηαζε. 

– Οη ζσιελψζεηο γηα ηα αέξηα εμάηκηζεο, γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηνλ ζηγαζηήξα, πνπ νδεχνπλ 
πξνο ηα έμσ πάλσ απφ ηελ νξνθή πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εχθακπηεο ζπλδέζεηο, ην πιηθφ 
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αλάξηεζεο, ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη ην απαηηνχκελν πιηθφ κφλσζεο. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη άλεπ ξαθήο θαηάιιεινη γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο ζα βαθνχλ κε 
ρξψκα πνπ λα αληέρεη ζε πςειή ζεξκνθξαζία (άλσ ησλ 200°C). 

7. Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ θαη κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ 

Ο πίλαθαο θαηά πξνηίκεζε ζα απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηά πεδία: Σν πεδίν ησλ δηαθνπηψλ 
κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ θαη ην πεδίν απηνκαηηζκνχ ηνπ Ζ/Ε θαη ζα εθπιεξψλεη ηηο γεληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ κεηαιιηθψλ πηλάθσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην πξνδηαγξαθψλ ησλ 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ. 

Πεδίν κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

– Σνλ 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. 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη απφιπηα φκνηα κε απηψλ 
πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. 
Οη 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 

– Σξία ακπεξφκεηξα AC, δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα βνιηφκεηξν AC, θιίκαθαο 0-500V, δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα κεηαγσγέα βνιηφκεηξνπ 6 ζέζεσλ θαη κεδέλ. 

– Έλα ελδεηθηηθφ βαηηφκεηξν δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα ζπρλφκεηξν κε δείθηε δηαζηάζεσλ 96×96mm, 47÷53Hz. 

– 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. 
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– Μηα θφξλα θαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

– 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. 

– Καηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 

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

– Πεδίν απηνκαηηζκψλ ηνπ Ζ/Ε 

– Με έλαλ επηινγηθφ δηαθφπηε 4 ζέζεσλ ζα κπνξεί λα επηιεγεί ν έλαο απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε : απηφκαηε ιεηηνπξγία - ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία - δνθηκή (test) 
- απνθιεηζκφο. 

– Απηφκαηε ιεηηνπξγία 
Σν Ζ/Ε μεθηλά απηφκαηα (ρσξίο θνξηίν) θαη παξαιακβάλεη ην θνξηίν ζε δηάζηεκα 
κηθξφηεξν απφ 15 sec, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο ΓΔΖ δηαθνπεί ή πέζεη 
θάησ απφ πξνθαζνξηζκέλν φξην (π.ρ. 70% ή 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο) πνπ 
κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε. Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν 
ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε 3 ζέζεσλ (ΓΔΖ-ΔΚΣΟ-Ζ/Ε), φπσο πεξηγξάθεθε 
παξαπάλσ, κε ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε ψζηε λα απνθιείεηαη ε 
παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε. 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε απφ ηελ ζέζε ΓΔΖ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ ζα γίλεηαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 0-45sec, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο 
απνδεχμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηεο ΓΔΖ δελ απνθαηαζηαζεί ζε ρξφλν κηθξφηεξν εθείλνπ 
πνπ πξνθαζνξίζηεθε (π.ρ. 4sec), ηφηε ε εληνιή αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο 
αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή εθθίλεζεο ηνπ δεχγνπο ην νπνίν ζα μεθηλήζεη 
θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα νξηζκέλν ρξφλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 
0 έσο 5min, πξνηνχ ζηακαηήζεη. 
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ αλαπηχμεη ηελ 
νλνκαζηηθή ηάζε. 
Όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (π.ρ. 
90 ή 100% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο), ηφηε ην θνξηίν μαλακεηάγεηαη ζηε ζέζε 
θαλνληθήο ηξνθνδφηεζεο (ΓΔΖ). 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε απφ ηε ζέζε Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ γίλεηαη πάιη κε 
ξπζκηδφκελε θαζπζηέξεζε φπσο πξνεγνχκελα. 
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Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε ΓΔΖ ην Ζ/Ε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα 
νξηζκέλν αθφκε ρξφλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0 έσο 5 min, φπσο 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
Ζ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα 
δίλεη κέρξη 3 ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθίλεζεο. 
Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο θαη ν ελδηάκεζνο ρξφλνο εξεκίαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη. 
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε απνηχρεη λα μεθηλήζεη θαη κεηά ηελ ηξίηε εληνιή, ζα 
απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε θαηλνχξγηα εληνιή, πξνηνχ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά 
(reset). 

– Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
Με κπνπηφλ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα παξαθάησ: 
- εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε 
- θξάηεζε (ζηακάηεκα) ηνπ Ζ/Ε 
- άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε απφ ηηο ζέζεηο ΓΔΖ θαη Ζ/Ε ζηε 

ζέζε ΔΚΣΟ θαη κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ απφ ηε ΓΔΖ ζην Ζ/Ε θαη αληίζηξνθα, 
πάληνηε φκσο πεξλψληαο πξψηα ηε ζέζε ΔΚΣΟ. 

– Γνθηκή (test) 
ηε ζέζε απηή γίλεηαη έιεγρνο ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ Ζ/Ε ζηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία 
ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ εθαξκνγήο. 

– Απνθιεηζκφο 
ηε ζέζε απηή απνθιείεηαη ε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε. 

– Απηφκαην ζηακάηεκα (θξάηεκα) ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ 
(αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε): 

– απνηπρία εθθίλεζεο κεηά απφ 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο 

– ρακειή πίεζε ιαδηνχ ιίπαλζεο 

– πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεο 

– ππεξηάρπλζε 
Με ην θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεηαη ζπγρξφλσο θαη 
ε δπλαηφηεηα θάζε λέαο εθθίλεζεο πξνηνχ γίλεη επαλαθνξά (reset) ρεηξνθίλεηα κεηά ηελ 
εληφπηζε ηεο βιάβεο. 

– Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο δίλεη νπηηθή θαη αθνπζηηθή ζήκαλζε εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ θαη ζηηο εμήο: 

– πςειή ζεξκνθξαζία ιαδηνχ 

– ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ 

– αλεπαξθήο θφξηηζε κπαηαξηψλ 
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– θφξηηζε γελλήηξηαο πάλσ απφ 90% ηνπ θνξηίνπ (ρσξίο ην θξάηεκα ηεο κεραλήο) 
Δπίζεο ζα ππάξρεη κπνπηφλ "επείγνπζαο αλάγθεο" (καληηάξη) πνπ ζε πεξηπηψζεηο 
αλάγθεο θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε ην ζηακαηά θαη ζπγρξφλσο απνθιείεη λέα 
εθθίλεζή ηνπ πξνηνχ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset). 

– Δθηφο απφ ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ (νπηηθή ζήκαλζε) ζα πξνβιεθζνχλ ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο θαη γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

– ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ 

– ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο θνξηίνπ (αλνηθηφο-θιεηζηφο). 

– Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο - ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο 
ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη 24VDC, ε δε ηξνθνδνζία ηνπ απφ ηηο κπαηαξίεο ηνπ Ζ/Ε 

8. Γεμακελή Απνζήθεπζεο Καπζίκνπ 
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα δνρείν θαπζίκνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ζπλερή 
ιεηηνπξγία 24 σξψλ. Σν δνρείν απηφ ζα είλαη ζπγθνιιεηφ απφ καιαθφ ράιπβα θαη κπνξεί λα είλαη 
νξζνγσληθνχ ή θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο. 
Κάζε δνρείν ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηνίρν ζε αξθεηά πςειή ζηάζκε γηα λα παξέρεηαη ε απαηηνχκελε 
ζηαηηθή πίεζε. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ην αλαγθαίν παηάξη θαη ζθάια. 
Σν δνρείν ζα πεξηιακβάλεη : 
Κάιπκκα επίζθεςεο 

σιήλα εμαέξσζεο 

Βαιβίδα απνκάθξπλζεο ιάζπεο 

Γπαιί έλδεημεο ζηάζκεο 

Γηαθφπηεο εληφο / εθηφο παξνρήο θαπζίκνπ 

Βαιβίδα πισηήξα 

Μαγλεηηθή βαιβίδα ζηάζκεο 

 

9. Λεηηνπξγία ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο 

– ε πεξίπησζε πηψζεο ηάζεο πεξίπνπ θάησ απφ 90% ή ζχκθσλα κε VDE107 ηεο 
νλνκαζηηθήο θαη γηα ρξφλν πεξίπνπ 15sec (ξπζκηδφκελνο) ή ζε πεξίπησζε ηνπηθήο έιιεηςεο 
ηάζεο απφ ηε ΓΔΖ, ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα απηφκαηεο εθθίλεζεο ηνπ δεχγνπο απφ 
ηξηθαζηθφ επηηεξεηή ηάζεο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην πεδίν ρακειήο ηάζεο. 

– Άλ ε γελλήηξηα δελ μεθηλήζεη, ηφηε γίλνληαη 3 επηπιένλ πξνζπάζεηεο μεθηλήκαηνο. Μεηά απφ 
απηέο ηηο πξνζπάζεηεο αλ ην δεχγνο δελ μεθηλά δίλεηαη νπηηθφο θαη αθνπζηηθφο ζπλαγεξκφο. 

– Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, παίξλνληαο ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επηηεξεηψλ ηάζεο, δίλεη 
εληνιή αλνίγκαηνο ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο εηζφδνπ ζην πεδίν ρακειήο ηάζεο απφ ηε 
ΓΔΖ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο ζχδεπμεο κπάξσλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
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ιεηηνπξγίαο αλάγθεο. 

– Αθνχ ε γελλήηξηα μεθηλήζεη θαη αλαπηχμεη νλνκαζηηθέο ζηξνθέο, ζηελ ζπλέρεηα δίλεη εληνιή 
ζηνλ απηφκαην δηαθφπηε ηνπ Ζ/Ε λα θιείζεη. Ζ ηάζε ζηνπο δπγνχο αλάγθεο ζα εκθαληζηεί ζε 
δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 15sec. Σα θνξηία αλάγθεο ζα έρνπλ ηξνθνδνηεζεί κέζα ζε 15sec. 

– Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα "βιέπεη" ηελ θαηάζηαζε ON-OFF 
ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ θαη αλάινγα λα ελεξγεί ψζηε λα απνθεπρζεί ν παξαιιειηζκφο κε 
ηε ΓΔΖ. 

10. Γνθηκέο Ζ/Ε 

Σν Ζ/Ε πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην έξγν ζα ππνζηεί ζεηξά δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ 
γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

Οη δνθηκέο ζα επαλαιεθζνχλ θαη ζην εξγνηάμην κεηά ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζην έξγν θαη κε ηηο 
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε. 

Οη δνθηκέο πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην δνθηκψλ. 

11. Ππξαλίρλεπζε - Ππξόζβεζε 

ηνλ νηθίζθν φπνπ βξίζθεηαη ην Ζ/Ε, ν ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο απηνκάηνπ κεηαγσγήο ζα 
ηνπνζεηεζεί έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο ππξαληρλεπηήο. 

ηνλ παξαπάλσ ρψξν αιιά θαη ζηνλ ρψξν ηνπ γξαθείνπ ειέγρνπ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε, ζε 
επίθαηξεο θαη εχθνια πξνζηηέο ζέζεηο, δπν θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ CO2 θαη Pa, ρσξεηηθφηεηαο 
6kg, κε ρνάλε εθηφμεπζεο, ζηξφθηγγα, ρεηξνιαβή θαη βάζε ζηήξημεο θαζψο θαη δχν απηφλνκσλ 
θσηηζηηθψλ αζθαιείαο, ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηάζεσο ή ζηάζεσο ηνπ Ζ/Ε. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  4 

ΓΗΚΛΔΗΓΔ 

Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο αθαζάξησλ ιπκάησλ κε σηίδεο, κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη 
επηθάιπςε ζχξηε κε ειαζηνκεξέο NBR ( Nitrile butadiene rubber)  

 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο. Οη 
δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1074-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 
1074-2 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1171 θαη ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ εθαξκφδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 ή ηζνδχλακν, απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη PN10, ΡΝ16 ή PN25 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα θαηά 
ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο (αλάληε θαη θαηάληε), καθξφρξνλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία 
θαζψο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζε ηνπο.  

Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 558, ζεηξά 14 γηα 
δηθιείδεο PN10 θαη PN16 ή/θαη ζεηξά 15 γηα δηθιείδεο PN10, PN16 θαη PN25.  

Ζ ζχλδεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ δηθιείδσλ κε ηε ζσιήλσζε, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ζψκαηνο θαη 
θαιχκκαηνο ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεηαη κε θιάληδεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-2 
θαη ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1515-1.  

Όια ηα ρπηά κέξε ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη επηκειψο ρπηεπκέλα θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ 
ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο, αζπλέρεηεο, δηνγθψζεηο, παξακνξθψζεηο ή άιια 
ειαηηψκαηα. Γελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε θνηινηήησλ, 
νθεηιφκελσλ ζε ειαηησκαηηθή ρχηεπζε, κε επηπξφζζεηα πιηθά.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε ζε πεξίπησζε επηζθεπήο, λα είλαη δπλαηή ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηφο ηνπο, ζχξηε, βάθηξνπ θ.ιπ., ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
απνζχλδεζε ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο απφ ηε ζσιήλσζε. Δπίζεο, ζε θάζε πεξίπησζε ζα 
είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζε ηεο δηθιείδαο, ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή θαλελφο απφ ηα επί 
κέξνπο ηκήκαηά ηεο.  

Ο ζχξηεο ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα θέξεη επίζηξσκα ζηεξεσκέλν θαηά ηξφπν αζθαιή θαη κε 
δηακφξθσζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη πιήξε ζηεγαλφηεηα. Γηα ηελ κείσζε ησλ ηξηβψλ θαη ηελ 
αζθαιή νδήγεζε ηνπ ζχξηε, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα ππάξρνπλ 
πιεπξηθνί νδεγνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα νιηζζαίλεη ν ζχξηεο. Όηαλ νη δηθιείδεο είλαη 
αλνηθηέο ζα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηελ δηαηνκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 
δηάκεηξν θαη ζα έρνπλ εζσηεξηθά ζην θάησ κέξνο θαηάιιειε δηακφξθσζε, απαιιαγκέλε απφ 
εγθνπέο θ.ιπ., ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ πιψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ 
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πξνβιεκαηηθή ηελ ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο δηθιείδαο. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεηαη είηε κε ηηκφλη ζηεξεσκέλν ζην άθξν ηνπ βάθηξνπ. Ζ 
δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ 
ζα επηηπγράλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο -αληηθαηαζηάζηκνπο ππφ ιεηηνπξγία- ειαζηηθνχο 
δαθηπιίνπο (O-rings), πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 681-
1 θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνχ κεηαθνξάο (Λχκαηα), θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε 
ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60ºC. Γελ ζα απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ επίηεπμε ζηεγαλνπνίεζεο. Ζ 
θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα εμαζθαιίδεη απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο 
ζηεγάλσζεο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ βάθηξνπ θαη ηεο δηάηαμεο ζηεγάλσζεο ζα γίλεηαη ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) απφ ην ζψκα ηεο 
δηθιείδαο. Θα ππάξρεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζην ζχξηε, ψζηε κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ ην πεξηθφριην λα παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ 
ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. Δπίζεο ζα ππάξρεη πξφβιεςε 
θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο ηνπ θαιχκκαηνο (θακπάλαο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα (protection tube), εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε. Σν 
ζψκα θάζε δηθιείδαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 19 
γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε (ΡΝ), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ 
ζψκαηνο, ζήκα ή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή 
πηλαθίδα, ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν 
αξηζκφο παξαγσγήο, ην έηνο θαηαζθεπήο θαη ν αξηζκφο παξαγγειίαο. 

Τιηθά θαηαζθεπήο  

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα παξνπζηάδνπλ 
αληνρή ζε θζνξά θαη δηάβξσζε, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ν ζχξηεο ησλ δηθιείδσλ 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ EN-GJL-250, 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1561 ή απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 
πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ EN-GJS-400-15, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1563. Κάζε 
πξφζκημε πιηθψλ κε θαηψηεξε πνηφηεηα απνθιείεηαη, έηζη ψζηε ην θξάκα λα είλαη αλζεθηηθφ, 
ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο. Ο ζχξηεο ζα είλαη πιήξσο επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ 
πςειήο αληνρήο  NBR, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
ειαζηηθή έκθξαμε (Resilient sealing). Σν βάθηξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην 
ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 13,0% ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 
10088. Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stem nut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ 
πςειήο αληνρήο (π.ρ. CuZn39Pb3 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12164) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σν 
ειαζηηθφ παξέκβπζκα κεηαμχ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο δηθιείδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ΝBR ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 681-1. Οη θνριίεο, ηα 
πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δηθιείδαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 1074-2 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 3506. Οη 
δηθιείδεο ζα βαθηνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε επνμεηδηθή βαθή πςειήο αληνρήο ζε 
δηάβξσζε, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 14901. Σν ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 250 κm. 

Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο  
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Μεηαθνξά θαη απφζεζε δηθιείδσλ  

Ζ κεηαθνξά, δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα 
ηελ απνθπγή θζνξψλ. Οη δηθιείδεο ζα κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, αλάινγα κε 
ην κέγεζνο ηνπο. Σα άθξα ηνπο ζα είλαη πσκαηηζκέλα θαη ν ζχξηεο ηνπο ζε ζέζε ειαθξά 
αλνηθηή. Οη δηθιείδεο απαγνξεχεηαη λα ζέξλνληαη θαη λα θνξηψλνληαη - μεθνξηψλνληαη κε 
ξήςε ή/θαη αλαηξνπή. Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια αλπςσηηθά κεραλήκαηα (φπνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο 
ηνπο) κε ηκάληεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ησλ δηθιείδσλ 
απφ ηε ρξήζε αιπζίδσλ, ζπξκαηφζρνηλσλ, θιπ. Οη δηθιείδεο ζα απνζεθεχνληαη ζε 
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε ηελ εξγνζηαζηαθή ζπζθεπαζία ηνπο, θαηά ηξφπν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο (ηξφπνο 
έδξαζεο, θ.ιπ.). Οη δηθιείδεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα επηζεσξνχληαη ηφζν θαηά ηελ 
παξάδνζε ηνπο φζν θαη ακέζσο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ 
έρνπλ ππνζηεί θζνξέο. Γηθιείδεο πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο 
ή/θαη απνζήθεπζεο ηνπο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν θαη ζα απνκαθξχλνληαη κε 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 5.2 Σνπνζέηεζε – χλδεζε δηθιείδσλ Οη δηθιείδεο ζα ηνπνζεηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ 
σηίδσλ (δηθιείδαο – ζσιήλσζεο) ζα γίλεηαη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο , ην ζπείξσκα ησλ 
νπνίσλ ζα αθνινπζεί ην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη θεθαιέο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη εμαγσληθά. Ζ 
ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο ζα επηηπγράλεηαη κε παξεκβάζκαηα κεηαμχ ησλ θιαληδψλ, 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1514-1.  

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ νη ζσιήλεο ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο, ψζηε λα 
απνκαθξχλνληαη μέλα ζψκαηα πνπ έρνπλ ηπρφλ εηζρσξήζεη ζ’ απηνχο θαη κπνξνχλ λα 
εκπνδίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηθιείδσλ. Γηα ηελ ζχλδεζε ηα ηεκάρηα ζα επζπγξακκίδνληαη 
θαη ζα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε νη νπέο ησλ σηίδσλ λα βξίζθνληαη αθξηβψο ε κία απέλαληη 
ζηελ άιιε θαη λα κέλεη κηθξφ θελφ γηα λα κπεη ην παξέκβαζκα. Οη θνριίεο ζα ζθίγγνληαη 
βαζκηαία κε δηαδνρηθή θνριίσζε ησλ αληηδηακεηξηθψλ κπνπινληψλ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρπηνζηδεξή θακπάλα γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλε, θαη ζσζηά πξαζαξκνζκέλε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ δηθιείδσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο πξνο ελζσκάησζε ζην 
έξγν ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

- Παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ δηθιείδσλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη κε 
ζαθήλεηα ηα ζηνηρεία θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, πξσηφηππν ηερληθφ 
θπιιάδην θαη αθξηβή κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  

- Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δηθιείδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο (πιηθά θαηαζθεπήο, 
θ.ιπ.),  

- Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην κε δηαζηάζεηο, - Γηάγξακκα απψιεηαο θνξηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
δηεξρφκελε παξνρή ή πηλάθα κε αλαιπηηθέο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο απσιεηψλ “Ε” γηα θάζε 
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δηάκεηξν δηθιείδαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν,  

- Αξηζκφ ζηξνθψλ γηα ην πιήξεο άλνηγκα ηεο δηθιείδαο θάζε θαηεγνξίαο, - Πιήξεηο νδεγίεο 
απνζήθεπζεο / εγθαηάζηαζεο / ζχλδεζεο θαη πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο.  

- Πηζηνπνηεηηθά, εγθξίζεηο θαη εθζέζεηο δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απφ ηα 
νπνία ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε δίθηπα 
πφζηκνπ χδαηνο, χδαηνο, ιπκάησλ, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.  

- Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε 
ζπκκφξθσζε ησλ πιηθψλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ. Σα 
ρξεζηκνπνηνχκελα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα κεηαμχ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο δηθιείδαο θαη ε 
επηθάιπςε ησλ ζπξηψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε επηδφζεσλ πνπ θαηαξηίδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 
574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 305/2011, 

- Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) ρξφληα θαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή, 

- Βεβαίσζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
ρξφληα απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, - Έγγξαθα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 
ΔΝ 10204. Οη δηθιείδεο ζα δνθηκαζηνχλ ζηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ηνπο ζε πδξαπιηθή 
πίεζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1074-1 & 2 θαη ΔΛΟΣ EN 12266-
1 & 2. Ζ πίεζε δνθηκήο γηα έιεγρν ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε 
ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Ζ πίεζε δνθηκήο γηα έιεγρν ζηεγαλφηεηαο 
(Seal test) ζα είλαη 1,1 θνξέο κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δε ζα πξέπεη λα εκθαληζζεί θακία νξαηή δηαξξνή. Ζ δνθηκή ζα 
γίλεηαη θαη θαηά ηηο δχν θνξέο (δηεπζχλζεηο) ιεηηνπξγίαο. Σέινο νη δηθιείδεο ζα ειέγρνληαη θαη 
θαηά ηελ δνθηκή ηνπ δηθηχνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  5 

ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 
 

Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα γίλεη κε ζπξκαηφπιεγκα ξνκβνεηδνχο νπήο, δηαζηάζεσλ 2,5 
cm θαη βάξνπο 1.0 kg/m2, πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ δηακήθσλ θαη δχν 
δηαγσλίσλ ζπξκάησλ "Νν16" δηακέηξνπ 2,70 mm, κε ζηδεξνγσληέο, ζεξκνγαιβαληζκέλεο. Ζ 
δηαηνκή ησλ γσληψλ ζα είλαη 40×40×4 mm. 
Οη ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζηδεξνγσλίεο  ζα ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2m ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 
"C 12/15" δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 cm θαη βάζνπο 50 cm θαη ην δε πάρνο γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 80 κε 100 κηθξά. 
Οη ζηδεξνγσλίεο ζα είλαη  πεξίπνπ 3m εθ ησλ νπνίσλ ηα 50cm ζα επξίζθεηαη εληφο ηνπ 
εδάθνπο θαη ηα ηειεπηαία 50cm ζηελ θνξπθή ηνπο ζα είλαη ππφ γσλία 30 έσο 45 κνηξψλ. ε 
θάζε ηξίηε ζηδεξνγσλία ηνπνζεηνχκε ινμή αληεξίδα εληζρχζεσο κήθνπο πεξίπνπ 2m απφ ηελ 
ίδηα ζεξκνγαιβαληζκέλε δηαηνκή. ηηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο νη ζηδεξνγσλίεο ζα εληζρχνληαη 
απφ δχν αληεξίδεο ηεο απηήο δηαηνκήο . ηελ θνξπθή ησλ γσληψλ, ζην ηκήκα πνπ ζα είλαη 
ππφ γσλία ζα πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε πξφζδεζε 
κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζε παζζάινπο πεξηθξάγκαηνο, ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε.  
Σν ζεξκνγαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ 
ησλ ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο (θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο θαη ηκήκαηνο ππν γσλία). 
Μεηά ην γαιβάληζκα δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιιεζε. 

 

ΘΤΡΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΜΔ ΤΠΟΣΤΛΩΜΑΣΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  C 30/37, ΔΚΑΣΔΡΩΘΔΝ ΑΤΣΖ  

Καηαζθεπή δίθπιιεο αλνηγφκελεο ζχξαο πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ, απφ ζηδεξνζσιήλα θαη 
κεηαιιηθφ ρσξνδηθηχσκα, χςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 4 κέηξσλ. 

Σν ηειάξν ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηδεξνζσιήλα δηαηνκήο Φ 11/2 ¨   γαιβαληδέ, κε 
δηαγψληνπο ζπλδέζκνπο ελίζρπζεο, πνπ ζα ελψλνληαη κε απηφ κε ζηδεξνγσληέο 100Υ60Υ4 
θαη ζα έρεη κεηαιιηθφ πιέγκα 50Υ100 mm, πάρνπο 3,3 mm.  

Πάλσ απφ ην ηειάξν ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθνη νξζνζηάηεο Σ 30-30- 4,4 cm, επάλσ 
ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν, απιφ ή δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, 
κε πξφζδεζε κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Σν γαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ησλ παζζάισλ κε ζηδεξνγσληέο θ.ι.π. 
Μεηά ην γαιβάληζκα δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιεζε. 

Ζ ζχξα ζα ζηεξίδεηαη εθαηέξσζελ, κε αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα, πάλσ ζε δχν ππνζηπιψκαηα 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, δηαζηάζεσλ 30Υ30 cm, χςνπο 2 m, νπιηζκέλα κε 
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ραιχβδηλνπο νπιηζκνπο  πνηφηεηαο B500C, κε θαηαθφξπθν νπιηζκφ 4 Φ14 θαη ζπλδεηήξεο 
Φ10/15. 

Σα ππνζηπιψκαηα απηά ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε πέδηια δηαζηάζεσλ 1Υ1 m θαη χςνπο 0.3m, 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, νπιηζκέλα κε ραιχβδηλνπο νπιηζκνπο  πνηφηεηαο 
B500C, κε δηπιή ζράξα (πάλσ θαη θάησ), Φ12/15. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ηεο ζεκειίσζεο απηψλ κε πέδηια απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, ζα ηηκνινγεζεί μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαη 
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα 
απνπεξάησζε ηεο ζχξαο ηεο πεξίθξαμεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο επίβιεςεο αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά εληφο απηνχ. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  6 

ΣΔΓΑΝΩΔΗ 

ηεγάλσζε αξκψλ δηαθνπήο κε πδξνδηνγθνχκελν εχθακπην θνξδφλη 

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
πδξνδηνγθνχκελα θνξδφληα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PENEBAR® SW 55 rapid. Γηα ηε ζπγθφιιεζε 
ησλ θνξδνληψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζηάξη, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ζηαζεξνπνηεηήο αιιά θαη 
ζαλ θξάγκα ηεο πγξαζίαο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί, 
αθνχ έρεη «ηξαβήμεη» ην αζηάξη, ζπλήζσο κηζή κε κία ψξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο. Οη 
δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1074-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 
1074-2 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1171 θαη ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ εθαξκφδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 ή ηζνδχλακν, απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Ζ δηαηνκή ηνπ πδξνδηνγθνχκελνπ θνξδνληνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ πξνκεζεπηή αλάινγα ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο αξκψλ δηαθνπήο 
ζθπξνδέηεζεο (θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί), επηθαλεηψλ κεηαμχ λέσλ θαη παιαηψλ ζθπξνδεκάησλ 
θαη δηαθέλνπ νπψλ δηέιεπζεο ζσιήλσλ κέζα απφ ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο-κφλσζεο δεμακελήο 

πλνπηηθά: 

• Πξνζζήθε πξφζκηθηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ ζθπξνδέµαηνο, ελδνρεκηθήο δξάζεο µε 
αλάπηπμε θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζην έηνηκν ζθπξφδεκα πξίλ ηε ζθπξνδέηεζε. 

• ηεγαλνπνίεζε θαη επηζθεπή θσιεψλ ζθπξνδέκαηνο απφ αδφλεηα κέξε 

• ηεγαλνπνίεζε νπψλ εγθάξζησλ ληηδψλ ζηήξημεο μπιφηππσλ 

• Δθαξκνγή πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

• Δπάιεηςε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο δεμακελήο (ηνηρία πιάθα ππζκέλαο) κε 
ζηεγαλσηηθφ ζθπξνδέκαηνο, ηζηµεληνεηδνχο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε 
θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 
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• Οπδεηεξνπνίεζε 

Γηα ηελ ζηεγάλσζε-κφλσζε ηεο δεμακελήο ζα αθνινπζεζνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

Αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

1. Καηά ηε ζθπξνδέηεζε, ζηε «βαξέια» κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζα πξνζηεζεί πξφζκηθην 
ελδνρεκηθήο δξάζεο, κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, ζε κνξθή ζθφλεο κε αλαινγία  1% θαηά 
βάξνο ηζηκέληνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ “PENETRON ADMIX”.  

 

2. ηηο αζπλέρεηεο ηεο ζθπξνδέηεζεο, ιφγσ ειιηπνχο δφλεζεο θαη γηα ηε ζθξάγηζε ησλ 
κνξέισλ θαη ησλ θνπξθεηψλ ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Με κεραληθά κέζα δηεπξχλνπκε ηηο νπέο θαη ηηο θσιηέο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

 Ξεπιέλνπκε ηηο θσιηέο θαη ηηο νπέο κε άθζνλν λεξφ, αθ’ ελφο κελ γηα λα απνκαθξπλζνχλ 
ηα δεκηνπξγνχκελα ζηεξεά, αθ’ εηέξνπ γηα λα θνξεζζεί ε πεξηνρή κε λεξφ,δηεηζδπηηθνχ, 
ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ PENETRON® θαη ηνπ 

 Δπαιείθνπκε κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ “PENETRON”, 
κφλν ζηελ πεξηνρή ησλ νπψλ θαη ησλ θσιέσλ θαη 1 cm πεξηκεηξηθά ηνπο. 

 Δλψ ε επάιεηςε ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ είλαη αθφκε λσπή, αλακηγλχνπκε 
ζθφλε επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ, ελδεηθηηθνχ 
ηχπνπ “PENECRETE MORTAR”. 

 Μφιηο ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηξαβήμεη, έρνληαο φκσο αθφκε πγξαζία, αθνινπζεί κηα 
δεχηεξε, κφλν ηνπηθά, επάιεηςε κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ. 

 

3. Γηα ηηο «θνπξθέηεο» θαη ηα «κνξέια», αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε παξαθάησ δηαδηθαζία.  

 Με κεραληθά κέζα δηεπξχλνπκε ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηηο «θνπξθέηεο» ζε πιάηνο 
ηνπιάρηζηνn 35 mm θαη βάζνο 20 – 30 mm. ηε ζπλέρεηα θφβνπκε ηελ «θνπξθέηα» κε ηξνρφ 
πεξίπνπ 20 mm κέζα. Σα «κνξέια» απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνχλ πιήξσο ή ηνπιάρηζηνλ λα 
θνπνχλ, δεκηνπξγψληαο εζνρή αλάπνδεο ζθήλαο δηαζηάζεσλ 30 x 30 x 40 mm. 

 Ξεπιέλνπκε ηηο θσιηέο θαη ηηο νπέο κε άθζνλν λεξφ, αθ’ ελφο κελ γηα λα απνκαθξπλζνχλ 
ηα δεκηνπξγνχκελα ζηεξεά, αθ’ εηέξνπ γηα λα θνξεζζεί ε πεξηνρή κε λεξφ φπσο αλαθέξζεθε 
αλσηέξσ.  

 Δπί λνηηζκέλεο θαη ρσξίο ιίκλεο λεξνχ επηθάλεηαο, επαιείθνπκε φιε ηελ πεξηνρή ησλ 
νπψλ θαη ησλ θσιέσλ θαη 1 cm πεξηκεηξηθά ηνπο κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ 
ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «PΔΝΔΣRON» 
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 Δλψ ε επάιεηςε ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ είλαη αθφκε λσπή, αλακηγλχνπκε ζθφλε 
επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «PENECRETE ΜORTAR» θαη γεκίδνπκε ηηο 
εζνρέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γχξσ απφ ηηο «θνπξθέηεο» θαη απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
«κνξέισλ».  

 Μφιηο ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηξαβήμεη ειαθξά, αθνινπζεί ηνπηθή δεχηεξε επάιεηςε κε 
πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ. 

4. Πξνεξγαζία, επηζθεπή θαη ζηεγαλνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο δεμακελήο.  

 Αξρηθά, θαζαξίδνπκε ελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο (300 – 
500 bar), έηζη ψζηε λα έρνπκε θαη θαιχηεξε «εηθφλα» ησλ επί κέξνπο πξνβιεκάησλ.  

 Δθαξκφδνπκε  πάλσ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα 1 ζηξψζε πδαξνχο κίγκαηνο ρεκηθήο 
δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «PΔΝΔΣRON», ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε αλαινγία ηνπ πξνκεζεπηή , κε βνχξηζα. 

5. Οπδεηεξνπνίεζε  

Δπεηδή ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξνθαινχλ ηε 
δεκηνπξγία θη εκθάληζε ππξηηηθψλ αιάησλ, φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αιιά 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ζηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο (ζπλήζσο κεηά ηηο πξψηεο 48 ψξεο), 
δεκηνπξγείηε ηερληθφ ζέκα κε ηε κείσζε ηεο πξφζθπζεο ησλ δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ ή 
βαθψλ. Σν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη «νπδεηεξνπνίεζε» 
(neutralization). Ζ νπδεηεξνπνίεζε είλαη ζηελ νπζία έλα «πιχζηκν» ηεο επηθάλεηαο κεηά απφ 
3 πεξίπνπ εβδνκάδεο κε έλα νμχ ρακειήο «επηζεηηθφηεηαο», φπσο δηάιπκα πδξνρισξηθνχ 
νμένο (HCl) πεξηεθηηθφηεηαο 3-8% ή δηάιπκα μπδηνχ κε λεξφ (ζε αλαινγία 1:3 έσο 1:10, 
αλάινγα κε ηελ νμχηεηα). Καηά ηελ εθαξκνγή, αθνχ θαζαξίζνπκε ηελ επηθάλεηα κε ζθνχπα, 
ρξεζηκνπνηψληαο κία βνχξηζα θη έλα πιαζηηθφ δνρείν, πνπ πεξηέρεη ην πγξφ ηεο 
νπδεηεξνπνίεζεο, «πιέλνπκε» ηελ επηθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ιίγα ιεπηά, 
μεπιέλνπκε κε άθζνλν θαζαξφ λεξφ. Ζ επηθάλεηα ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηεγλψζεη, κπνξεί λα 
επηρξηζηεί ή λα βαθηεί. Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε επηρξηζκάησλ ή θνληακάησλ 
επηθάιπςεο, κπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή εληφο 48 σξψλ θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ ππξηηηθψλ 
αιάησλ ζηελ επηθάλεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο γηα επηθάιπςε, 
φκσο, παξακέλεη κεηνλέθηεκα ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη πάληα κηθξή πηζαλφηεηα θάπνην 
πνζνζηφ θξπζηάιισλ λα δηαπεξάζεη ηα θνληάκαηα ή επηρξίζκαηα θαη λα εκθαληζηεί ειαθξά 
ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  7 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

1. Πξφηππν θαηαζθεπήο: 

Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νη δνθηκέο, ε ζήκαλζε θαη γεληθφηεξα φινη νη έιεγρνη πνηφηεηνο 
ζα είλαη θαζ’ φια ζχκθσλνη κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ 124:1994 (ή λεψηεξεο έθδνζεο). 

 

2. Πνηφηεηα πιηθνχ: 

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ  πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ΔΝ 124:1994. Μεηά ηελ ρχηεπζε ηνπο ηα θαιχκκαηα ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα δίρσο ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο, δίρσο νπνηαδήπνηε 
άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο έγρπζεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ ρξήζε. Πιήξσζε ησλ φπνησλ θελψλ κε ηδία ή μέλε χιε, 
απαγνξεχεηαη ξεηψο 

3. Καηαζθεπή: 

Σα θαιχκκαηα ζα παξάγνληαη κε ηελ ηερληθή ηεο άκκεζεο έγρπζεο (κνλνιηζηθή δνκή). 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαιπκκάησλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηελ κέζνδν ησλ 
αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε αδξαλψλ πιηθψλ (αλζξαθηθφ αζβέζηην) ζην 
κίγκα παξαγσγήο ησλ θαιπκκάησλ.  

Καηαζθεπάδνληαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο κε κεραληζκφ θιεηδψκαηνο. 

To θάιπκκα ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα θέξεη νδεγνχο πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ απφιπηε εθαξκνγή επί ηνπ πιαηζίνπ θαηά ην θιείζηκφ ηνπ.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζσζηή θαη θαιή εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζηηο βάζεηο έδξαζήο ηνπο. Οη εδξάζεηο απηέο ζα πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη 
ε απνπζία ζνξχβσλ. Πξνο ηνχην θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαιχκκαηνο κεηαμχ ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ θαιχκκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θαιχκκαηνο ζα δχλαηαη λα 
παξεκβάιιεηαη εηδηθφο δαθηχιηνο απφ πνιπαηζπιέλην ή EPDM ή άιιν απνδεδεηγκέλα 
θαιχηεξν πιηθφ. Ο δαθηχιηνο απηφο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη εχθνια ρσξίο ηελ ρξήζε 
(εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ) εξγαιείσλ. 

Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα είλαη θαηάιιειεο αληηνιηζζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ ελψ φζνλ αθνξά ην χςνο θαη ην εκβαδφλ 
ηεο αλάγιπθεο επηθάλεηαο ζα ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΝ1241994. 

.4  Έιεγρνη -- δνθηκέο: 
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Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ1241994. 

.5. ήκαλζε: 

Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα ηνπο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ 
αθφινπζε ζήκαλζε  

 Σελ πξνδηαγξαθή'ΈΝ124”  

 Σελ θαηεγνξία (π.ρ.'D400”)  

 To φλνκα ή/θαη ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή  

 Σελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαιχκκαηνο 

 Σνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπο (ρπηήξην), ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη ζε θσδηθφ 

 To ζήκα ελφο Αλεμάξηεηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο, θαηά πξνηίκεζε πξνέιεπζεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έρεη πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 
ηχπνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία D400 (ή άιιε) θαη ηελ 
ζπκκφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΝ124:1994  

 To ινγφηππν. 

 To έηνο παξαγσγήο. 

Όιεο νη σο άλσ αλαθεξφκελεο ζεκάλζεηο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο θαη αλζεθηηθέο ζηνλ 
ρξφλν. Πξέπεη δε λα είλαη ζε ζεκεία πνπ λα είλαη νξαηέο θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. 

.6. Έιεγρνο πνηφηεηνο: 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ 
Γηαζθάιηζεο  

Πνηφηεηνο ζεηξάο ISO9001:2000 πνπ ζα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
παξαγσγή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

7. Έιεγρνο ησλ πξνο εγθαηάζηαζε θαιπκκάησλ: 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη ηα απαξαίηεηα κέζα θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία θαη 
επθνιία γηα ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θαιπκκάησλ. Τπνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην ΔΝ124:1994, ην έληππν εξγαζηεξηαθψλ 
δνθηκψλ ησλ δνθηκίσλ ζηε θάζε παξαγσγήο θαη έλα δείγκα γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο 
γηα θάζε παξηίδα. 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο θάπνηαο παξηίδαο, κεηά ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ. Οη έιεγρνη πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη αθελφο 
επηθαλεηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ ζπλαξκνγή (πιαίζην - θαπάθη) ησλ ηεκαρίσλ 
θαη αθεηέξνπ εξγαζηεξηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ αληνρή ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηελ ζχζηαζή 
ηνπ. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  8 

ΓΗΑΣΡΩΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΔ ΥΑΛΗΚΗ 

 

Πεξηκεηξηθά ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη ζε επηθάλεηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίζηξσζε κε ραιίθη. Θα απνκαθξπλζνχλ ηπρφλ 
κπάδα θαη θεξηά πιηθά, ζα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο πξνο  δηάζηξσζε επηθάλεηαο ζε ηέηνην βάζνο 
φπνπ ζα ππάξμεη πγηήο νκαιή επηθάλεηα θαη θαηφπηλ ζα γίλεη πιήξσζε κε εμπγηαληηθή ζηξψζε 
απφ ακκνράιηθν (3Α), θαιήο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, δηακέηξνπ 2 έσο 4 εθ, ζχκθσλα θαη 
κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 13242 Ζ ζηξψζε 3 Α είλαη κέζνπ πάρνπο 10cm, ην νπνίν ζα 
παηεζεί, έηζη ψζηε ε ηειηθή δηάζηξσζε ηεο επηθάλεηαο λα είλαη επαξθψο ζπκππθλσκέλε, 
θαιαίζζεηε θαη κε ηηο απαξαίηεηεο θιίζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή επζηάζεηα θαη 
απνζηξάγγηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Οη ζηξψζεηο ηεο επίρσζεο ζα πξέπεη λα παηεζνχλ 
θαηάιιεια κε ηαπηφρξνλε δηαβξνρή ηνπο ψζηε λα «θαζίζεη» θαη λα απνθηήζεη ην ηειηθφ 
απαηηνχκελν πάρνο. Θα απνκαθξπλζνχλ φια ηα πεξηηηά πξντφληα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 
ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη θάζε μέλν θαη πιενλάδνλ ζηνηρείν. 
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