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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩN 

ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

1. Γενικά για τις προδιαγραφές 

Το αντικείμενο των προδιαγραφών και της εκτέλεσης των έργων που 

προβλέπονται, αφορά στον εξοπλισμό των αντλιοστασίων μεταφοράς 

ακαθάρτων του οικισμού ΝΙΚΑΙΑΣ. 

Οι αναφερόμενες εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο Εργολάβο 

κατά τον τρόπο που καθορίζεται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους και 

στα σχέδια.  

Ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη για σύνταξη και προσκόμιση, μαζί με τα 

έντυπα προδιαγραφών, λεπτομερών διαγραμμάτων λειτουργίας των 

ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνονται αυτά στις αρχικές απαιτήσεις της δημοπρασίας και να 

εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. 

Ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων σε μηχανήματα, όργανα, συσκευές, 

σωληνώσεις, εξαρτήματα και αυτοματισμούς θα συμφωνεί με τις διατάξεις των 

επίσημων κανονισμών που ισχύουν, (ΔΕΗ, Υπουργείο Βιομηχανίας, ΕΛΟΤ, 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ, Έγγραφα Εναρμόνισης (Harmonization Documents) 

HD, Κανονισμοί της IEC κλπ) και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων κανονισμών 

θα συμφωνεί ο αναφερόμενος εξοπλισμός με τους κανονισμούς της χώρας 

προέλευσης και οπωσδήποτε με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN και VDE. 
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2. Γενικές απαιτήσεις για τον 
εξοπλισμό  

Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα 

προσκομιστούν από τον ανάδοχο Εργολάβο θα είναι άριστης ποιότητας 

καινούρια, τυποποιημένα σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς ή 

άλλους κανονισμούς, με στιβαρή κατασκευή, κατάλληλα για ασφαλή 

λειτουργία και με απαιτήσεις κατά το δυνατό μικρής συντήρησης.  

Οι ομοειδείς ομάδες μηχανημάτων και εξαρτημάτων που θα προσφέρει ο 

διαγωνιζόμενος, όπως αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, δικλείδες, βαλβίδες κλπ θα 

είναι κατά προτίμηση του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και θα μπορεί να 

εναλλάσσονται μεταξύ τους ώστε να είναι εύκολη η δημιουργία αποθήκης 

ανταλλακτικών και η συντήρησή τους. Στα μηχανήματα και κύρια εξαρτήματα 

θα τοποθετηθεί σταθερά μεταλλική πινακίδα με αναγραφή των 

χαρακτηριστικών τους, (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, τυχόν αριθμός, 

στοιχεία λειτουργίας κλπ). Σε όσες περιπτώσεις θα υπάρχουν τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά ανάγλυφα στο κέλυφος του μηχανήματος ή εξαρτήματος δεν 

απαιτείται η τοποθέτηση ιδιαίτερης άλλης πινακίδας.  

Όλα τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα υλικά και εξαρτήματα θα παραδοθούν 

εγκαταστημένα πλήρη σε κατάσταση λειτουργίας. Η επιλογή του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνει κατά τρόπο που θα ικανοποιεί 

απόλυτα την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και του προσωπικού 

λειτουργίας και συντήρησης, να περιορίζει τις συντηρήσεις στις απαραίτητες 

μόνο επεμβάσεις και να περιορίσει τις υπερχειλίσεις άλλο αποδέκτη, μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λοιπές απαιτήσεις του παρόντος τεύχους 

(τεχνική περιγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων) 

είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες και θα πρέπει να τηρηθούν.  
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(15100)  ΒΑΛΒΙΔΕΣ  

(15100.1) ΒΑΝΝΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ  

1 Διαμετροι-Πιεση 

Dn40-400, PN 10-16  

2 Γενικη περιγραφη 

Η βαλβιδα είναι ολικου περασματος, φλαντζωτου τυπου, από χυτο ελατο 

χυτοσιδηρο σφαιροειδους γραφιτη, με ελαστικη εδραση από NBR-EPDM, 

σχεδιασμενη για εγκαταστασεις λυματων απομονωνοντας την σωληνογραμμη 

για συντηρηση ή αναβαθμιση 

3 Βασικός σχεδιασμός 

Η διασταση μεταξυ των φλαντζων συνδεσης θα είναι συμφωνη με το ΕΝ558 

(F5). 

H πιεση λειτουργιας του συστηματος και η επιτρεπτη  υπερπιεση  βραχειας 

διαρκειας θα είναι συμφωνη  με το  EN1074. 

Oι  φλαντζες συνδεσης θα είναι συμφωνες με το EN 1092-2. 

4 Βαφές 

Το σωμα της βαλβιδας και το καλυμμα θα προστατευωνται εσωτερικα και 

εξωτερικα από αντιδιαβρωτικη εποξικη βαφη παχους 250 μm συμφωνα με το 

DIN 30677-2. 

Το χρωμα της θα είναι κυανο  RAL 5017. 

Τα μη προστατευομενα από την αντιδιαβρωτικη βαφη μεταλλικα μερη δεν 

θα ερχωνται σε επαφη με τα λυμματα και το περιβαλλον. 

   Η επιφανειακη προεπεξεργασια, το υλικο βαφης, η διαδικασια βαφης 

και το τελικο αποτελεσμα θα ελεγχθη και θα τεκμηριωθη από τον 

κατασκευαστη και θα ελεγχεται συχνα από πιστοποιημενο Οργανισμο. 

5 Σώμα/κάλυμμα 

Το σωμα και το καλυμμα θα είναι από ελατο σφαιροειδη γραφιτη κατά 

EN1563  grade GJS-500-7 ή grade GJS -400-15.  

Η διελευση των υγρων από το σωμα της βαλβιδας θα είναι ελευθερο 

ανευ εμποδιων. 
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6 Στεγανοποίηση έδρας 

Η στεγανοποιηση της  εδρας  θα γινεται με ελαστικου από NBR-EPDM. 

7 Άξονας χειρισμού 

Ο αξονας χειρισμου θα είναι από ανοξειδωτο χαλυβα X20Cr13 Νο 1.4021 

DIN 17440/EN1088-3 θα φερη δε στην κεφαλη κωνο προσαρμογης από 

χυτοσιδηρο σφαιροειδους γραφιτη GGG40 DIN1693/EN1563 για να είναι 

δυνατος ο χειρισμος της βαννας με κλειδι. 

To κουζινετο του αξονα από θα είναι από ορειχαλκο MS 58 ο δε  

μηχανισμος χειρισμου από χαλυβα ST 42. Η στεγανοποιηση θα γινεται με O-

RING από NBR-EPDM. 

8 Εγκατάσταση 

Η βαννα μπορει να εγκατασταθη σε οριζοντια ή κατακορυφη ροη με τις δυο 

διευθυνσεις ροης απολυτα ισοδυναμες.  Η διευθυνση του αξονα κανονικα 

είναι οριζοντια αλλα εγκαθισταται και στην κατακορυφη διευθυνση. Στην 

περιπτωση αυτή είναι αναμενομενη μικρη μειωση της διαρκειας ζωης. 

 

 

(15100.2) ΒΑΝΝΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

1 Διάμετροι-Πίεση 

Dn 50-300, PN 10-16  

2 Γενική περιγραφή 

Η βαλβιδα είναι από χυτο ελατο χυτοσιδηρο σφαιροειδους γραφιτη, με 

ελαστικη εδραση από ΝΒR-EPDM, σχεδιασμενη για εγκαταστασεις λυματων 

απομονωνοντας την σωληνογραμμη για συντηρηση ή αναβαθμιση 

3 Βασικός σχεδιασμός 

Η διασταση μεταξυ των φλαντζων συνδεσης θα είναι συμφωνη με το ΕΝ558 

(F5). 

H μεγιστη διαφορικη πιεση λειτουργιας θα είναι 10 ή 16 bar εξαρτωμενη από 

την κλαση ΡΝ. 
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4 Βαφές 

Το σώμα της βαλβίδας και η γλώσσα θα προστατεύονται με εποξειδικη 

ηλεκτροστατική βαφή πάχους τουλάχιστον 200 μm. 

  Το χρώμα της θα είναι κυανό  RAL 5017. 

Τα μη προστατευόμενα από την αντιδιαβρωτική βαφή μεταλλικά μέρη δεν 

θα έρχονται σε επαφή με τα λύματα και το περιβάλλον. 

   Η επιφανειακη προεπεξεργασια, το υλικο βαφης, η διαδικασια βαφης 

και το τελικο αποτελεσμα θα ελεγχθη και θα τεκμηριωθη από τον 

κατασκευαστη και θα ελεγχεται συχνα από πιστοποιημενο Οργανισμο. 

5 Σώμα/Γλώσσα 

Το σωμα και η γλωσσα θα είναι από ελατο σφαιροειδη γραφιτη κατά 

EN1563  grade GJS-500-7 ή grade GJS -400-15.  

Η διελευση των υγρων από το σωμα της βαλβιδας θα είναι ελευθερο ανευ 

εμποδιων. 

6 Στεγανοποίηση έδρας 

Η στεγανοποιηση της  εδρας  θα γινεται με ελαστικου από NBR-EPDM. 

7 Άξονας χειρισμού 

Ο αξονας χειρισμου θα είναι από ανοξειδωτο χαλυβα X20Cr13 No 

1.4021/EN1088-3 , το κουζινετο αυτολιπαντο από δακτυλιο PTFE/oρειχαλκο, οι 

δε κοχλιες από ανοξειδωτο χαλυβα Α2. Φλαντζα κατά ISO 5211 θα επιρεπη την 

συνδεση του ηλεκτροκινητηρα. 

8 Ηλεκτροκινητήρας 

Ο ηλεκτροκινητηρας θα φερη μειωτηρα στροφων ώστε ο χρονος 

ανοιγματος ή κλεισιματος να είναι 60 sec. O κινητηρας και ο μειωτηρας  

αποτελουν ενιαιο συνολο με την καταλληλη ροπη στρεψης και φερει 

χειροστροφαλο για χειροκινητη λειτουργια σε περιπτωση ελλειψης τασης. 

Επισης φερουν ενσωματωμενο θερμικο για την προστασια του κινητηρα . Η 

στεγανοτητα θα είναι ΙΡ67 κατά DIN40050/IEC 529. Η ταση λειτουργιας θα είναι 

230 ή 400 V. 

9 Εγκατάσταση 

Η βαννα μπορει να εγκατασταθη σε οριζοντια ή κατακορυφη ροη με τις δυο 

διευθυνσεις ροης απολυτα ισοδυναμες.  Η διευθυνση του αξονα κανονικα είναι 
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οριζοντια αλλα εγκαθισταται και στην κατακορυφη διευθυνση. Στην 

περιπτωση αυτή είναι αναμενομενη μικρη μειωση της διαρκειας ζωης. 

 

 (15100.3) ΒΑΝΝΑ 
ANTEΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ 

1 Διάμετροι-Πίεση 

Dn 80-350, PN 10-16  

2 Γενικη περιγραφη 

Η βαλβιδα είναι από χυτο ελατο χυτοσιδηρο σφαιροειδους γραφιτη,  με 

εδρα φραγης από ορειχαλκο RG5 ή ανοξειδωτο χαλυβα , σχεδιασμενη για 

σωληνωσεις λυματων οπου υπαρχουν στερεα, ινωδη ή μεγαλου ιξωδους υλικα. 

3 Βασικος σχεδιασμος 

Η διασταση μεταξυ των φλαντζων συνδεσης θα είναι συμφωνη με το ΕΝ558 

(F5). 

H μεγιστη διαφορικη πιεση λειτουργιας θα είναι 10 ή 16 bar εξαρτωμενη από 

την κλαση ΡΝ. 

4 Βαφες 

Το σωμα της βαλβιδας και η γλωσσα θα προστατευωνται με εποξειδικη 

ηλεκτροστατικη βαφη παχους τουλαχιστον 200 μm. 

  Το χρωμα της θα είναι κυανο  RAL 5017. 

Τα μη προστατευομενα από την αντιδιαβρωτικη βαφη μεταλλικα μερη δεν 

θα ερχωνται σε επαφη με τα λυμματα και το περιβαλλον. 

   Η επιφανειακη προεπεξεργασια, το υλικο βαφης, η διαδικασια βαφης 

και το τελικο αποτελεσμα θα ελεγχθη και θα τεκμηριωθη από τον 

κατασκευαστη και θα ελεγχεται συχνα από πιστοποιημενο Οργανισμο. 

5 Σωμα/Καλυμμα 

1. Το σωμα και το καλυμμα θα είναι από ελατο σφαιροειδη γραφιτη κατά 

EN1563  grade GJS -400-15.  
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Οι κοχλιες συνδεσης του καλυμματος και τα περικοχλια ειναι από 

ανοξειδωτο χαλυβα Α2.70 

Η διελευση των υγρων από το σωμα της βαλβιδας θα είναι ελευθερο ανευ 

εμποδιων. 

6 Σφαιρα φραγης 

Η σφαιρα είναι απο ελαστικου EPDM . 

 

(15100.4) AEΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

1 Διαμετροι-Πιεση 

Dn 50-200, PN 10-16  

2 Γενικη περιγραφη 

Ο αεροεξαγωγος είναι από χαλυβα και το καλυμμα από ελατο χυτοσιδηρο 

GGG40/EN1563, σχεδιασμενος για σωληνωσεις λυματων. Αποβαλλει αερα κατά 

την πληρωση των σωληνωσεων ή κατά την λειτουργια τους και εισαγει αερα 

στο συστημα  κατά την εκκενωση ή την υποπιεση.  

3 Βασικος σχεδιασμος 

Η  φλαντζα συνδεσης θα είναι συμφωνη με το EN 1092-2. 

H ονομαστικη πιεση λειτουργιας θα είναι 10 ή 16 bar εξαρτωμενη από την 

κλαση ΡΝ η δε περιοχη της πιεσης λειτουργιας 0.2-16 bar. H μεγιστη 

θερμοκρασια λειτουργιας θα είναι 60 oC , παροδικα δε εως 90 oC. 

O υδραυλικος ελεγχος θα ειναι συμφωνος με το ΕΝ1074-1 και 4/ΕΝ12266.  

4  Βαφες 

Το σωμα σωμα του αεροεξαγωγου θα είναι βαμμενο  με εποξειδικη βαφη 

παχους τουλαχιστον 200 μm. 

  Το χρωμα τoυ θα είναι κυανο  RAL 5017. 

Τα μη προστατευομενα από την αντιδιαβρωτικη βαφη μεταλλικα μερη δεν 

θα έρχονται σε επαφη με τα λυμματα και το περιβαλλον. 
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   Η επιφανειακη προεπεξεργασια, το υλικο βαφης, η διαδικασια βαφης 

και το τελικο αποτελεσμα θα ελεγχθη και θα τεκμηριωθη από τον 

κατασκευαστη και θα ελεγχεται συχνα από πιστοποιημενο Οργανισμο. 

5 Σωμα/Καλυμμα 

1. Το σωμα θα είναι κατασκευασμενο από χαλυβα St37και το καλυμμα θα 

είναι από ελατο σφαιροειδη γραφιτη κατά EN1563  grade GJS -400-15.  

Οι κοχλιες συνδεσης του καλυμματος και τα περικοχλια ειναι από 

ανοξειδωτο χαλυβα Α2.70 

Η κωνικος σχεδιασμος του σωματος θα επιτρεπη την μεγιστη συσσωρευση 

αερα με το μικροτερο δυνατο μηκος του αεροεξαγωγου . 

2. Πλωτηρες 

Οι πλωτηρες θα είναι ανθεκτικοι στην διαβρωση. Θα είναι 

κατασκευασμενοι από ανοξειδωτο χαλυβα ή  πλαστικο ή ρητινη U1320. 

Oλος ο μηχανισμος του συστηματος των πλωτηρων θα είναι από 

ανοξειδωτο χαλυβα  DIN 1.4021/EN 10088-3. 

 

6 Εγκατασταση 

Ο αεροεξαγωγος εγκαθισταται κατακορυφος σε οριζοντια ροη. 

  

 

(15120) ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 

(15120.1) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

1 Διαμετροι-Πιεση 

Dn 50-400, PN 10-16  

2 Γενικη περιγραφη 

Τεμαχιο από ελατο χυτοσιδηρο GGG40/EN1563, σχεδιασμενο για 

σωληνωσεις λυματων. Συνδεει στεγανα τα ακρα σωληνων επιβαλλοντας 

συσφιξη περιφερειακα κατά διαμετρο..  
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3 Βασικος σχεδιασμος 

Σωμα εισοδου, εξοδου και φλαντζες από ελατο χυτοσιδηρο σφαιροειδους 

γραφιτη  EN1563  grade GJS -400-15. 

Η  φλαντζα συνδεσης θα είναι συμφωνη με το EN 1092-2. 

4 Βαφες 

Το σωμα σωμα θα είναι βαμμενο  με εποξειδικη βαφη παχους 

τουλαχιστον 200 μm. 

  Το χρωμα του θα είναι κυανο  RAL 5017. 

Τα μη προστατευομενα από την αντιδιαβρωτικη βαφη μεταλλικα μερη 

δεν θα ερχωνται σε επαφη με τα λυμματα και το περιβαλλον. 

   Η επιφανειακη προεπεξεργασια, το υλικο βαφης, η διαδικασια βαφης 

και το τελικο αποτελεσμα θα ελεγχθη και θα τεκμηριωθη από τον 

κατασκευαστη και θα ελεγχεται συχνα από πιστοποιημενο Οργανισμο. 

5 Σωμα 

Το σωμα θα είναι κατασκευασμενο από  ελατο σφαιροειδη γραφιτη 

κατά EN1563  grade GJS -400-15.  

Οι ελαστικοι δακτυλιοι συσφιξης από ειδικο ελαστικο για λυμματα NBR-

EPDM. 

Oι ντιζες και τα περικοχλια θα είναι από ανοξειδωτο χαλυβα DIN 

1.4021/EN 10088-3.  

6 Εγκατασταση 

Το τεμαχιο εξαρμωσης  εγκαθισταται σε οποιαδηποτε θεση.  

 

 

(15160) ΑΝΤΛΙΕΣ 

(15160.1) ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

1 Γενικη περιγραφη 

Η αντλια είναι καταλληλη για διακινηση ακαθαρτων, λυματων 

λειτουργουσα  σε ξηρο ή υγρο θαλαμο. 
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2 Βασικος σχεδιασμος 

Ο αριθμός των στροφών της αντλίας δεν θα είναι μεγαλύτερος από 1500 

RPM και ο συνολικός βαθμός απόδοσής της στο σημείο λειτουργίας δεν θα 

είναι κατώτερος του 60 %.  

Η αντλία θα είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό 

κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής 

τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz . 

Η αντλία θα είναι εξοπλισμένη με υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), μήκους 

δέκα (10) μέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου 

ισχύος θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς IEC.  

Η αντλία θα συνοδεύεται από χυτοσιδηρή συστολική καμπύλη (suction 

pipe unit) μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας με οπή επιθεώρησης και 

μεταλλική βάση στήριξης αυτής. 

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά με την ειδική μεταλλική βάση της και 

την ειδική καμπύλη αναρρόφησης. Η ειδική μεταλλική βάση αυτή θα 

στερεωθεί σε βάση από μπετόν με ειδικά ανοξείδωτα βύσματα σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή 

3 Κατασκευη της αντλιας 

1.1. Υλικα κατασκευης 

Τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο 

(grey cast iron), προδιαγραφών ASTM A48 CLASS 35B ή BS1452 GRADE 

260 ή DIN1691 GG25, με λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή 

άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI304 ή DIN 17440 

X5CrNi1810 ή καλύτερης ποιότητας. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που 

έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό και δεν είναι από  

ανοξείδωτο  χάλυβα ή ορείχαλκο, θα πρέπει να προστατεύονται με 

ειδική βαφή. Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται 

υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και 

συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους από Nitrile rubber 

ή Viton. Η συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και 

συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων, και στις τέσσερις πλευρές 
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του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους 

κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής 

φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης, ή στεγανοποιητικές 

ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

3.2  Σύστημα ψύξης 

Η αντλία θα διαθέτει ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα ψύξης. 

Το σύστημα ψύξεως θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για 

συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού με θερμοκρασία μέχρι 40C. Τα 

αντλητικά συγκροτήματα πρέπει να διαθέτουν μανδύα ψύξεως (cooling 

jacket) με κλειστό σύστημα ψύξης. Μείγμα μονοπροπιλικής - γλυκόλης 

κυκλοφορεί στο μανδύα ψύξεως της αντλίας, με εξαναγκασμένη ροή 

μέσω μικρής πτερωτής που είναι τοποθετημένη ανάμεσα στους 2 

μηχανικούς στυπιοθλίπτες, ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. Η χρήση του 

αντλούμενου υγρού σαν μέσο ψύξης δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

3.3  Στυπιοθλιπτης εισόδου καλωδίου 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να 

εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη με 

συγκεκριμένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται 

από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωμένο από ροδέλες. Όλα 

μαζί θα είναι συναρμολογημένα με απόλυτη ακρίβεια ως προς την 

εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάμετρο της 

εισόδου. Η συμπίεση του ελαστικού παρεμβύσματος θα γίνεται με 

τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου. 

 

                 3.4  Κινητήρας 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου 

βραχυκυκλωμένου δρομέα, τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος 

(περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγματα 

του στάτορα θα είναι μονωμένα (κλάσης Η), ανθεκτικά στην υγρασία 

και σε θερμοκρασίες μέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» με 
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ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη μόνωση, με πολύ μικρότερο κίνδυνο 

δημιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετημένος στο 

θάλαμο του κελύφους, αφού, προηγουμένως, το περίβλημα έχει 

θερμανθεί (συναρμογή σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος 

για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 40ºC και 

για τριάντα (30) εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες 

ρυθμισμένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα 

είναι δε τοποθετημένοι μέσα στα τυλίγματα των αγωγών του στάτορα, 

ώστε να ελέγχουν τη θερμοκρασία κάθε φάσης του τυλίγματος. Ο 

θάλαμος σύνδεσης θα περιέχει τον τερματικό πίνακα και θα είναι 

ερμητικά απομονωμένος από τον κινητήρα με ένα ελαστομερές Ο-ring. 

H σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται 

με κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης μόνιμα στερεωμένης πάνω στον 

τερματικό πίνακα. Συνδέσεις με ακροδέκτες ή κοινός τρόπος σύνδεσης 

αγωγού με παξιμάδι και ροδέλα δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασμένοι και 

συναρμολογημένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάμεσος 

συντελεστής εξυπηρέτησης (συνδυασμένο αποτέλεσμα τιμής τάσεως, 

συχνότητας και ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον 1.15. Ο κινητήρας 

θα μπορεί να λειτουργεί με διακύμανση τάσεως της τάξης του +/- 10%. Ο 

κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος έως 40ºC και σε πιθανή αύξηση θερμοκρασίας μέχρι 85ºC. 

Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τις εξής καμπύλες λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, 

συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, απορροφούμενης ισχύος καθώς 

και ισχύος στον άξονα. 

Για λόγους ασφάλειας, ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι 

διαστασιολογημένος έτσι ώστε στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας 

αλλά και στο χειρότερο σημείο λειτουργίας (μέγιστη απαίτηση σε ισχύ) , 

να εξασφαλίζεται περίσσεια ισχύος.   
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Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια 

παραμονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με 

τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι 

αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της 

καμπύλης λειτουργίας της αντλίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα 

περιλαμβάνει δύο επαφές 1.5mm2 για τον έλεγχο των θερμικών 

διακοπτών και αισθητήρα διαρροών. 

 

3.5 Έδρανα 
Ό άξονας της αντλίας/κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα 

σταθερής πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν 

λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το άνω έδρανο θα είναι ένας 

ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο θα 

είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την 

αντιστάθμιση αξονικών και ακτινικών δυνάμεων.  

 

3.6 Μηχανική στεγανοποίηση 
Η αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα εν σειρά μηχανικό 

σύστημα στεγανότητας άξονα, αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα 

συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, μεταξύ του 

σαλίγκαρου της αντλίας και του θαλάμου επιθεώρησης, θα περιέχει ένα 

στατικό και έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό 

καρβίδιο του βολφραμίου (εύρος pH από 3 έως 14). 

Ο άνω δευτερεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, τοποθετημένος 

μεταξύ του θαλάμου επιθεώρησης και του περιβλήματος του κινητήρα, 

θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο από 

αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εύρος pH από 3 έως 14). Η 

επαφή των λειασμένων επιφανειών σε κάθε σημείο στεγανότητας θα 

επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα 

απαιτούν συντήρηση και ρύθμιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης θα 

εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 
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Άλλες μέθοδοι στεγανοποίησης (δηλαδή χωρίς 2 μηχανικούς 

στυπιοθλίπτες) δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες και δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

Επίσης το κάτω μέρος του θαλάμου επιθεώρησης θα είναι 

εφοδιασμένο με ελικοειδή διαμόρφωση (spiral groove), για 

απομάκρυνση της άμμου με υδροδυναμικό τρόπο από την περιοχή του 

μηχανικού στυπιοθλίπτη, με αποτέλεσμα τον αυξημένο χρόνο ζωής του 

τελευταίου. 

 
3.7  Άξονας αντλίας 
Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. 

Σύνδεσμοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι 

ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων κατά AISI431 και δεν θα έρχεται σε επαφή 

με το αντλούμενο υγρό (πλήρως στεγανοποιημένος). Θα είναι δε 

ζυγοσταθμισμένος κατά ISO 1940 ή ανώτερο.  

 

3.8  Πτερωτή 
Λόγω της πιθανότητα ύπαρξης υφάλμυρου ή ιδιαίτερα 

επιβαρυμένου με φερτά (άμμος και άλλα αδρανή) υγρού , η πτερωτή θα 

είναι από χυτοσίδηρο ASTM A - 48 CLASS 35B ή GG25G ή ανωτερης 

ποιοτητας ASTM-A 532– Alloy III A, υψηλής χρωμίωσης (HARD-iron), 

ελάχιστου βαθμού σκλήρυνσης HRC60 ( κλίμακα ROCKWELL) , 

υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, ολιγοκάναλη, ανεμπόδιστης ροής 

(χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Τα πτερύγια θα πρέπει να 

έχουν υποστεί επιφανειακή βαφή (σκλήρυνση) για μεγαλύτερη αντοχή 

στη φθορά. Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση 

υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και 

άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). Η 

πτερωτή θα είναι ημι-ανοικτού τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα 

πίσω και να  λειτουργεί σε συνδυασμό με σύστημα block, σταθερό, που 

τοποθετείται στην αναρρόφηση του σαλίγκαρου της αντλίας. Τα 

πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτο-καθαριζόμενα. 
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3.9 Σαλίγκαρος αντλίας (Ατέρμων κοχλίας) 
Το περίβλημα θα αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο από γκρίζο 

χυτοσίδηρο (ASTM A-48 CLASS 35B) μη ομοκεντρικού τύπου με διόδους 

(περάσματα) λεία και αρκετά μεγάλα ώστε να περνούν στερεά. 

 

3.10 Προστασία  
Όλοι οι κινητήρες θα έχουν: 

o Ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες στο τύλιγμα κάθε φάσης, 

συνδεδεμένους σε σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες θα ανοίγουν 

στους 140°C. 

o Αισθητήρα στάθμης για την ανίχνευση υγρασίας στο θάλαμο 

επιθεώρησης. 

 
Για τη διακριτή λήψη των 2 παραπάνω πιθανών βλαβών, τα σήματα 

θα οδηγούνται με ένα ζεύγος καλωδίου 2 x 1,5 στον ηλεκτρικό πίνακα, 

όπου θα συνδέονται σε ηλεκτρονικό προστασίας κατασκευής του ιδίου 

οίκου των αντλιών το οποίο είναι εφοδιασμένο με λυχνίες τροφοδοσίας, 

alarm υπερθέρμανσης και alarm διαρροής στο θάλαμο επιθεώρησης. 

 

(16050) HΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1  Γενικά  

Στο αντικείμενο αυτής της προδιαγραφής περιλαμβάνονται για το κάθε 

αντλιοστάσιο:  

 Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή οι σωληνώσεις, 

καλωδιώσεις, τα φωτιστικά σώματα, οι ρευματοδότες, οι διακόπτες. 

 Τα δίκτυα διανομής κίνησης, δηλαδή οι σωληνώσεις, οι σχάρες 

καλωδίων, οι καλωδιώσεις από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης προς 

τις καταναλώσεις.  
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Οι εγκαταστάσεις φωτισμού και κίνησης προβλέπονται να είναι ορατές και 

σύμφωνες με όσα απαιτούνται για υγρούς χώρους.  

 

Όλες οι εγκαταστάσεις φωτισμού και κίνησης θα γίνουν με υλικά άριστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων του 

Υπουργείου Βιομηχανίας και της ΔΕΗ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης. 

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν εκτός από τα υλικά και λοιπά 

αναφερόμενα στη συνέχεια και κάθε άλλο εξάρτημα και υλικό που είναι 

απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή και λειτουργία των 

αντλιοστασίων είτε φαίνεται αυτό στα σχέδια είτε όχι.  

2  Δοκιμές της εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης  

Όταν περατωθούν τμηματικά ή και ολικά οι εγκαταστάσεις και πριν από 

οποιαδήποτε παραλαβή, ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις 

ακόλουθες δοκιμές με δικά του μέσα, όργανα προσωπικό και δαπάνες, εκτός 

από τις δαπάνες που αναφέρονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται μέχρι τέλειας ικανοποίησης των ζητούμενων 

αποτελεσμάτων, οπότε και θα συντάσσεται για κάθε είδος δοκιμών σχετικό 

πρωτόκολλο υπογραφόμενο από την Υπηρεσία επίβλεψης και από τον 

Εργολάβο. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις δοκιμές 

μπροστά στην Επιτροπή παραλαβής αν ζητηθεί αυτό.  

 

3 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς τη γη  

Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς γη συνίσταται στην μέτρηση της 

αντίστασης μόνωσης έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης 

περιλαμβανομένου μεταξύ δύο διαδοχικών ασφαλειών ή κείμενο μετά την 

τελευταία ασφάλεια.  

Η παραπάνω αντίσταση θα πρέπει να βρεθεί όχι κατώτερη των 250.000Ω, για 

τους αγωγούς διατομής έως και 10mm2. Πάνω από την διατομή αυτή γίνεται 

δεκτό ότι η μόνωση μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα με την διάμετρο των 

αγωγών.  

Οι μετρήσεις θα γίνονται με την παροχή συνεχούς ρεύματος τάσης 220V 

τουλάχιστο, του αρνητικού πόλου συνδεόμενου προς την ελεγχόμενη γραμμή. 
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Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες 

θα είναι τοποθετημένοι σε θέση λειτουργίας και οι μόνιμες συσκευές 

κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεμένες.  

 

4 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών  

Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσες με τις οριζόμενες στην παραπάνω δοκιμή αντίστασης 

μόνωσης προς γη. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι 

διακόπτες θα είναι τοποθετημένοι σε θέση λειτουργίας και οι λαμπτήρες και 

όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεμένες.  

Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς γη μεταξύ αγωγών θα εκτελεσθούν και για 

τις μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης.  

 
5  Δοκιμή λειτουργίας εγκατάστασης  

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η ορθή σύνδεση των διακοπτών (διακοπή 

φάσης και όχι του ουδετέρου), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των 

αγωγών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και κανονική 

λειτουργία της εγκατάστασης. Αν κατά τις δοκιμές η εγκατάσταση μπορεί να 

τεθεί σε τάση θα γίνει έλεγχος της ασφαλούς και καλής λειτουργίας της με 

χειρισμό των συσκευών κατανάλωσης.  

 

6  Σύνδεση εγκαταστάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.  

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει με δικές του δαπάνες για 

προσκόμιση στην Υπηρεσία επίβλεψης, πριν από την προσωρινή παραλαβή, 

κάθε εγγράφου, σχεδίου ή βεβαίωσης που απαιτείται από το Δημόσιο ή τα 

Ν.Π.Δ.Δ. για την σύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο της ΔΕΗ.  

 
 

(16060) ΓΕΙΩΣΕΣ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 25 

1 Γενικά στοιχεία  

Οι γειώσεις που πρέπει να κατασκευασθούν στις εγκαταστάσεις 

διακρίνονται γενικά σε γειώσεις προστασίας και λειτουργίας.  Ως κύρια 

γείωση προστασίας επιλέγεται για τα αντλιοστάσια η γείωση προστασίας 

του μετρητή ΔΕΗ μέσω του συστήματος της θεμελιακής γείωσης.  

 

Στην γείωση προστασίας συνδέονται ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης, 

τα μεταλλικά μέρη του Η/Ζ και οι γειώσεις των απαγωγών υπερτάσεων 

(μέσω του ισοδυναμικού ζυγού).  

 

2 Γειώσεις προστασίας  

Όπως επιβάλλεται από τους HD 384  για την περίπτωση ουδετέρωσης, ο 

μετρητής της ΔΕΗ γειώνεται με την θεμελιακή γείωση. Ο αγωγός γείωσης είναι 

χάλκινος-πολύκλωνος τουλάχιστον 35mm2.  Η τιμή της αντίστασης της γείωσης 

αυτής θα είναι μικρότερη των 5 Ω. 

Επειδή ο Γενικός Πίνακας γειώνεται στην γείωση, ο διαχωρισμός αγωγού 

προστασίας-ουδέτερου γίνεται από τον Πίνακα και μετά, ενώ η σύνδεση 

Μετρητή - Πίνακα μπορεί να γίνεται με τετραπολικό καλώδιο.  

Όπου χρησιμοποιείται βοηθητικά  ηλεκτρόδιο γείωσης  αυτό θα είναι τύπου 

ράβδου διαμέτρου 14 mm και μηκους 1.50 m.  Κατασκευάζεται από χάλυβα 

ηλεκτρολυτικα επιχαλκωμένο ελάχιστου πάχους 250 μm και έχει εργαστηριακά 

δοκιμασθη συμφωνα με το EN 50164-1 & EN 50164-2.  

To ηλεκτροδιο θα είναι επεκτασιμο δηλαδη θα φερη σπειρωμα για την 

επεκταση του μεσω καταλληλου συνδεσμου με εσωτερικο σπειρωμα, με ομοιο 

ηλεκτροδιο.  

Η σύνδεση του χάλκινου αγωγού με το γαλβανισμένο ηλεκτρόδιο γίνεται με 

κατάλληλο διπλό σφιγκτήρα χάλκινο και έλασμα-επαφή ΙΝΟΧ για την αποφυγή 

γαλβανικού φαινομένου. Ο σφιγκτήρας και η επαφή θα είναι εργαστηριακά 

δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ - ΕΝ 50164-1.  

Κατά την τοποθέτηση στο έδαφος το άνω άκρο θα απέχει από την επιφάνεια 

περίπου 10cm έως 15cm. Γύρω από την κεφαλή ηλεκτροδίου κατασκευάζεται 

περιμετρικά φρεάτιο επίσκεψης χωρίς πυθμένα, ύψους 0,75m και εσωτερικής 
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διατομής 0,3m x 0,3m. Το πάχος των τοιχωμάτων του μικρού φρεατίου θα είναι 

περίπου 15cm.  

Το φρεάτιο καλύπτεται με χυτοσιδερένιο κάλυμμα που τοποθετείται σε 

πλαίσιο επίσης χυτοσιδερένιο. Το βάρος του καλύμματος και του πλαισίου δεν 

θα είναι συνολικά μικρότερο από 25kgr. Οι συνδέσεις του αγωγού και του 

αγωγού γείωσης θα γίνουν μετά την κατασκευή του φρεατίου.  

 

3 Γείωση Λειτουργίας Η/Ζ  

Η γειωση κατασκευαζεται συμφωνα με το Προτυπο BS 7430. O κομβος 

λειτουργίας του ουδετέρου  της γεννήτριας του Η/Ζ συνδεεται με τον ουδετερο 

ενώ τα μεταλλικα τμηματα του κινητηρα και της γεννητριας με την γειωση του 

συστηματος.  

 

4 Ισοδυναμικές Συνδέσεις  

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα μεταλλικά μέρη του Η/Ζ, η 

γερανογέφυρα και οι αγωγοί γείωσης των απαγωγέων υπερτάσεων συνδέονται 

με ζυγό εξίσωσης δυναμικού (ισοδυναμική γέφυρα). Οι αγωγοί των κύριων και 

δευτερευουσών ισοδυναμικών συνδέσεων διαστασιολογούνται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς VDE 0100 Τμήμα 540, Πίν. 2.  

Η ισοδυναμική γέφυρα, κατασκευασμένη από επινικελωμένο χαλκό ή 

ορείχαλκο, συνδέεται με τον αγωγό γείωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων, όσο 

το δυνατόν πλησιέστερα στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Θα είναι 

εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΕΛΟΤ - ΕΝ 50164-1. 

  

5 Γειώσεις πινακων  

Κάθε πίνακας θα είναι συνδεδεμενος μεσω ζυγου γειωσης με την 

θεμελειακη γείωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η αντίσταση γείωσης να 

διασφαλίζει μια τάση επαφής στα μεταλλικά μέρη του πίνακα <50 V.  
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(16123) ΚΑΛΩΔΙΑ 

(16123.1) Καλωδια χαμηλης τασης  - σηματων  

1 Γενικα 

Τα καλωδια που θα χρησιμοποιηθουν θα εχουν χαλκινους 

μονοκλωνους ή πολυκλωνους αγωγους μεσα σε θερμοπλαστικη μονωση 

από PVC ή δικτυωμενο πολυαιθυλενιο XLPE και εξωτερικο μανδυα από 

PVC.  

Tα καλωδια που θα χρησιμοποιηθουν θα είναι: 

Τυπου A05VV-U (μονοκλωνα ) ή A05VV-R (πολυκλωνα) ονομαστικης 

τασεως 300/500V και κατασκευης κατά ΕΛΟΤ 583. 

Τυπου J1VV-U (μονοκλωνα ) ή J1VV-R (πολυκλωνα) ονομαστικης 

τασεως 600/1000V και κατασκευης κατά ΕΛΟΤ 843. 

Τυπου ΧLPE/PVC ονομαστικης τασεως 600v/1000v και κατασκευης 

κατά IEC 60502-1  

Τυπου RE-2Y(St)YSWAY ονομαστικης τασεως 300V με θωρακιση 

φυλλου αλουμινιου, εσωτερικο αμνδυα από PVC, οπλισμο από ατσαλινα 

συρματιδια και εξωτερικο μανδυα από PVC.  

Επιπλεον, κάθε καλωδιο ισχυος για την τροφοδοσια 

ηλεκτροκινητηρα θα εχη ελαχιστη διατομη 2.5 mm2, ενώ τα καλωδια 

ισχυος για την τροφοδοσια των φωτιστικων σωματων ή οργανων θα 

εχουν ελαχιστη ονομαστικη διατομη 1.5 mm2. H διατομη του ουδετερου 

θα είναι συμφωνη με το προτυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

2 Υπόγεια όδευση 

 Η υπογεια τοποθετηση θα πρεπη να ακολουθη τις ακολουθες 

απαιτησεις: 

 Τα βαθη τοποθετησεως των καλωδιων θα είναι εκεινα που 

αναγραφονται στα σχεδια, εκτος εάν διαταχθη διαφορετικα απο 

την Υπηρεσια 
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 Πριν από την τοποθετηση των καλωδιων η Υπηρασια θα 

επιθεωρηση τους χανδακες και θα βεβαιωθη ότι το περιγραμμα 

τους είναι σταθερο και ο πυθμενας λειος χωρις θραυσματα από 

πετρες. 

 Το στρωμα εδρασης των καλωδιων θα εχη παχος 75 mm και θα 

δημιουργηθη  από λεπτοκκοκη αμμο. 

 Τα καλωδια θα τοποθετηθουν στις καταλληλες μεταξυ τους 

αποστασεις και όχι τανυσμενα για να αποφευχθη η δημιουργια 

τασεων, όταν αυτά θα καταλαβουν την τελικη τους θαση μετα 

την επαναπληρωση του χανδακα. 

 Μετα την τοποθετηση των καλωδιων θα προστεθη νέο στρωμα 

αμμου παχους 75 mm το οποιο θα καλυψη πληρως τους αγωγους 

χωρις κενα στις κατω παρειες τους. Η εκτελεση της εργασιας θα 

γινη χωρις μηχανικα μεσα. 

 Ακολουθει η τοποθετηση προστατευτικων πλακων οι οποιες θα 

καλυπτουν τα καλωδια με περιθωριο 75 mm εκατερωθεν. 

 Η επαναπληρωση του χανδακα θα εκτελεσθη χωρις να 

διαταραχθουν οι προστατευτικες πλακες. Τα υλικα 

επαναπληρωσης θα είναι απαλλαγμενα κατά το δυνατον από 

μεγαλες πετρες και αλλα στερεα μεγαλου σχηματος. 

 Μετα την επαναπληρωση του χανδακα ο Αναδοχος θα προβη 

στις απαραιτητες ενεργειες για την δημιουργια της τελικης 

σταθμης του εδαφους και θα τοποθετηση δεικτες της οδευσης 

των καλωδιων σε αποστασεις το πολύ 10m διαδρομης και στα 

σημεια αλλαγης διευθυνσεως. Στους δεικτες θα αναγραφωνται οι 

λεξεις «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ» και η ταση λειτουργιας τους. 
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(16130) ΣΧΑΡΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

16130.1 Σχαρες στηριξεως καλωδιων  

Για την ομαδικη οδευση καλωδιων μπορουν να 

χρησιμοποιηθουν μεταλλικες σχαρες, από διατρητη ανοξειδωτη 

λαμαρινα  στον ξηρο θαλαμο ή από λαμαρινα γαλβανισμενη εν 

θερμω στους οικισκους, ανοικου ή κλειστου τυπου κατά 

περιπτωση, με τα ειδικα εξαρτηματα για την στηριξη τους, 

συμφωνα με την προδιαγραφη ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-03:2009, 

καταλληλες για τοποθετηση σε εξωτερικο ή υγρο εσωτερικο 

χωρο και για ατμοσφαιρικς συνθηκες υπαιθρου. 

Οι εσχαρες θα φερουν ομοιου τυπου στοιχεια συνδεσης και 

θα εγκατασταθουν συμφωνα με τις οδηγιες του εργοστασιου 

κατασκευης τους. Τα ελαχιστα παχη ελασματος θα είναι 

συμφωνα με το ακολουθο  πινακα: 

α/α Διαστασεις (mm) Παχος ελασματος (mm) 

1 100x50, 200x50 1.00 

2 100x100, 200x100 1.25 

3 300x50, 400x50 1.50 

4 300x100, 400x100 1.50 

5 500x100 2.00 

6 600x100 2.00 

 

 Oι καμπυλες και τα τεμαχια διακλαδωσης και συνδεσης θα 

εχουν τυποποιημενη μορφη και οι εσωτερικες ακτινες 

καμπυλοτητας δεν θα είναι μικροτερες των 300 mm.  

To συστημα των εσχαρων θα είναι κατασκευασμενο 

συμφωνα με το προτυπο ΝΕΜΑ VE-1 και οι τιμες φορτισης 

συμφωνα με το DIN 4114 με συντελεστη ασφαλειας 1.7 κατ΄ 

ελαχιστο. 

Το πλατος των εσχαρων θα είναι επαρκες ώστε τα καλωδια 

να τοποθετουνται σε ένα επιπεδο και σε κανονικες μεταξυ τους 
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αποστασεις εξασφαλιζοντας ποσοστο ελευθερης επιφανειας 30%  

για λογους εφεδρειας. 

Τα καλωδια θα ασφαλιζωνται στις εσχαρες με μονωτικους 

ιμαντες και θα στερεωνωνται ανα διαστηματα τετοια ώστε να  

είναι τακτοποιημενα μεταξυ τους. 

Ειδικη μεριμνα πρεπει να ληφθη στις κατακορυφα 

οδευουσες σχαρες ώστε με καταλληλα και επαρκη στοιχεια 

στερεωσεως των καλωδιων να επιτυγχανεται ασφαλεια και καλη 

κατανομη των φορτιων.  Η αποσταση στηριξεως των καλωδιων 

θα είναι το πολύ 600 mm. 

Oι βραχιονες στηριξεως των σχαρων θα είναι από το ιδιο 

υλικο και θα είναι υπολογισμενοι για μεγιστη φορτιση 50 Κp.  Η 

αποσταση μεταταξυ τους  θα είναι τετοια ώστε σχαρες πλατους 

100 mm – 300 mm να δεχωνται φορτιο 100 Kp/m ενώ πλατους 400 

mm – 600 mm φορτιο 200 Kp/m. Σε κάθε περιπτωση η μεταξυτους 

αποσταση δεν θα υπερβαινη τα 1200 mm. 

Oι ορθοστατες θα είναι από το ιδιο υλικο όπως της σχαρας,  

μορφης διπλου «Π» μονοι ή διπλοι αναλογα με τα φορτια των 

σχαρων. Οι ορθοστατες θα αναρτωνται από την οροφη και για 

την στηριξη τους  θα χρησιμοποιουνται καταλληλα μεταλλικα 

βυσματα και βιδες. 

   

16130.2 Σωληνώσεις προστασιας καλωδιων  

  Οι σωληνωσεις προστασιας των καλωδιων, σταθερες και 

ευκαμπτες θα γινουν συμφωνα με τα προτυπα: ΕΛΟΤ HD 384, EΛOT 50085-

01, EΛΟΤ 50086-02, ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60423, ΕΛΟΤ ΕΝ 60670-01, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 60614.  
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1 Άκαμπτες σωληνώσεις από θερμοπλαστικό υλικό 

  Οι σωληνωσεις θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου ελάχιστο ΡΝ6 

και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωληνώσεων θα πραγματοποιούνται με την 

εισχώρηση αναγκαίων συγκολλημένων συνδετικών μερών.  

  Οι σωλήνες θα παράγονται σύμφωνα με τα IEC Standards και τις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 799. Θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή 

ακτινοβολία και εξαιρετική αντοχή στην θραύση με πίεση ή κρούση. 

 

2 Εύκαμπτες σωληνώσεις 

 Οι εύκαμπτες σωληνώσεις πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας όχι 

κατώτερο από ΙΡ 55 και πρέπει να είναι μεταλλικές διπλής ραφής με 

εξωτερική επένδυση από NEORREN ή πλαστικό υλικό. Στις περιοχές με 

αυξημένη θερμοκρασία ή AD – PE μεταλλικά θα είναι με τεμάχια 

αποκλειστικά με τοιχώματα παράλληλων κυματισμών και εξωτερική 

επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα μεταλλικά μέρη των σωλήνων και των συνδέσμων πρέπει να είναι 

επιψευδαργυρωμένα ή επικαδμιωμένα ή από ανοξείδωτο υλικό. 

Τα ρακόρ συνδέσεως των εύκαμπτων σωληνώσεων με τις άκαμπτες 

σωληνώσεις ή με τις συσκευές πρέπει να εξασφαλίζουν μια σταθερή 

μηχανική ένωση με τέτοιο τρόπο που να αποκλείουν πιθανότατα 

αποκόλλησης ακόμη και όταν εξασκούνται δυνάμεις έλξης και κάμψης όχι 

κατωτέρας από εκείνες που αντέχει ο σωλήνας. 

 Η ένωση εύκαμπτου σωλήνα με τις συσκευές πρέπει να είναι επίσης ΙΡ 55 

ή AD – ΡΕ. 

 Η σύνδεση μεταξύ εύκαμπτου σωλήνα και ρακόρ σε δύσκαμπτο σωλήνα 

πρέπει να εξασφαλίζεται από εξάρτημα με βίδες. 

 

 

 

(16220) ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
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(16220.1) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ  

1 Σκοπός - Χρήση 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής 

κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της 

εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης 

διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση 

του δικτύου. Θα μπορεί να αναλαμβάνει τα φορτία της κατανάλωσης 

αμέσως και αυτόματα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή 

λειτουργία. 

 

2 Θεση 

Το Η/Ζ θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να εγκατασταθεί 

και να συνδεθεί από τον ανάδοχο και να λειτουργήσει εντός επαρκώς 

αεριζόμενου χώρου  

 

3 Ποιοτητα Υλικων και Πιστοποιησεις 

 

3.1 Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα 

γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την 

παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα. Τα υλικά πρέπει να 

έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές 

και τις διαστάσεις βάρη κλπ, χαρακτηριστικά που προβλέπονται από 

τους κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα. 

3.2 Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και 

θα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμασθεί σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC 

και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης, όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ. 

3.3 To H/Z θα είναι κατασκευασμένο βάσει των οδηγιών (κανονισμών) 

ασφαλείας της κοινής αγοράς όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 377/93 
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ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήμανση CE ως πλήρες συγκρότημα με τον πίνακα 

ελέγχου και προστασίας και το ηχομονωτικό κάλυμμα (εφόσον ζητείται 

ηχομονωμένο). Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την πρωτότυπη 

δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγμα δήλωσης για το 

συγκεκριμένο ή παρόμοιο Η/Ζ πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά 

κάθε προμηθευτή με ποινή απόρριψης και από την οποία πρέπει να 

προκύπτει 

3.3.i  Ότι ο δηλούμενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος με τον 

αναφερόμενο στο υπόδειγμα δήλωσης πιστότητας CE 

3.3 ii Oτι το προσφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με το σύνολο των 

κοινοτικών οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. 

3.3 iii Σε περίπτωση που το Η/Ζ φέρει ηχομονωτικό κάλυμμα το 

υπόδειγμα πιστοποίησης CE που θα κατατεθεί θα αφορά με ποινή 

απόρριψης ηχομονωμένο Η/Ζ   

3.4 Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται με την ως άνω πρωτότυπη δήλωση 

πιστότητας του κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί 

 

3.5 Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιημένο προϊόν Ευρωπαϊκού 

εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή αλλά και για τον σχεδιασμό 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς 

δοκιμές και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επίσης ο 

προμηθευτής του Η/Ζ πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 για 

την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

3.6 Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του Η/Ζ θα είναι πιστοποιημένοι 

κατά ISO 14001 για τήρηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

στην κατασκευή, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 
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3.7 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η 

οποία σε περίπτωση διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις 

ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο, έχει το δικαίωμα 

απόρριψής του και αντικατάστασής του με άλλο κατάλληλο και 

καταλογισμού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο. 

4 Λειτουργια 

4.1 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, 

στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική 

μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και αυτόματη 

ρευματοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε 

ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του 

ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση του δικτύου. 

 4.2 Το Η/Ζ θα εκτελεί μέσω του επιτηρητή τάσης μεγάλης ακρίβειας συνεχή 

έλεγχο της παροχής ΔΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις έχουν 

κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα διανομής προς κατανάλωση. 

Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύματος της ΔΕΗ σε 

μία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδικό 

ηλεκτρικό σύστημα, που θα διακόπτει τη ρευματοδότηση μέσω 

δικτύου ΔΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα φορτία της 

κατανάλωσης. 

 

4.3 Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ 

στην κανονική τάση, θα διακόπτεται η ρευματοδότηση της 

εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται αναμεταγωγή των 

φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα 

εργάζεται για μερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα 

κρίσιμα στοιχεία του και θα διακόπτεται η λειτουργία του αυτόματα για 

να παραμείνει τελικά σε επικουρική ετοιμότητα. 

 

4.4 Στην περίπτωση μη επιτυχούς εκκίνησης θα υπάρχει σύστημα δύο 

ακόμη αυτόματων επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν 
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εκκινήσει, τότε θα δίδεται σήμα ακουστικό και οπτικό προς ειδοποίηση 

του χρήστη για έλεγχο. 

5 Συγκροτηση του Η/Ζ 

5.1 Το Η/Ζ θα είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και θα 

αποτελεί αυτοτελή μονάδα πλήρη και έτοιμη για λειτουργία. Θα είναι 

παραγωγής ευφήμως γνωστού Ευρωπαϊκού εργοστασίου, 

κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με αυστηρούς διεθνώς 

αναγνωρισμένους κανονισμούς και θα φέρει σήμανση C.E βάσει της 

οδηγίας της Κομισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει ενσωματωμένα τα 

παρακάτω μέρη και παρελκόμενα : 

 

5.1.1 Τον πετρελαιοκινητήρα 

5.1.2 Την ηλεκτρογεννήτρια 

5.1.3 Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο 

5.1.4 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με τα παρακάτω μέρη: 

        5.1.4.1 Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα 

παρεμβάλλονται μεταξύ του συγκροτήματος κινητήρα / γεννήτρια 

και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και συμπεριφορά ως 

ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες 

ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα). 

        5.1.4.2 Τη δεξαμενή καυσίμου με τα εξαρτήματα της ενσωματωμένη στο 

πλαίσιο του Η/Ζ 

       5.1.4.3 Τους συσσωρευτές με τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους 

5.1.5 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού επί του Η/Ζ με τα παρακάτω 

μέρη: 

  5.1.5.1 Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοματισμών και πεδίο 

προστασίας της   γεννήτριας (επί του Η/Ζ). 

        5.1.5.2 Το επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών 

μέσω ΔΕΗ. 
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        5.1.5.3 Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα 

κύρια και  βοηθητικά κυκλώματα των συσκευών του Η/Ζ με τις 

απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα. 

5.1.6 Τον σιγαστηρα. 

 
5.2  Παρελκόμενα 
     Το Η/Ζ θα συνοδεύεται με τα εξής παρελκόμενα: 
  
5.2.1 Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (μεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο 

5.2.2 Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: 

         5.2.2.1 Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.  

         5.2.2.2 Πιστοποιητικό δοκιμών του Η/Ζ  

         5.2.2.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια  

         5.2.2.4 Eγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα 

         5.2.2.5 Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ  

         5.2.2.6 Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα 

         5.2.2.7 Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας 

 

6 Πετρελαιοκινητήρας 

 

6.1 Γενικά 

       Θα είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής βιομηχανικού τύπου, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος ή ελαιόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως 

αντικαθιστώμενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασμένος και 

κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας 

από γνωστό Ευρωπαϊκό εργοστάσιο, με επαρκή ισχύ για την περιστροφή 

της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασμένος για εφαρμογή σε 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.  

Το εργοστάσιο κατασκευής του πετρελαιοκινητήρα θα έχει πιστοποιημένο 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς θα κατατεθεί αντίγραφο της πιστοποίησης κατά το στάδιο 

του διαγωνισμού  
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6.2 Ρυθμιστής στροφών (governor) 

Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι μηχανικού ή ηλεκτρονικού τύπου, 

μεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του 

κινητήρα σύμφωνα με τα πρότυπα BS 5514 Class A1 ή καλύτερο αυτής.  

 

6.3 Σύστημα ψύξεως 

       Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται με γλυκό νερό εφόσον ο κινητήρας θα 

είναι υδρόψυκτος, σε κύκλωμα κλειστής κυκλοφορίας μέσω αντλίας. Για 

την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιομηχανικό κυψελωτό ψυγείο,  

ανεμιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερμοστάτης σε 

περίπτωση υπερθέρμανσης του νερού. 

 

6.4 Σύστημα λίπανσης 

       Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται με εξαναγκασμένη κυκλοφορία του 

λαδιού λίπανσης μέσω γραναζωτής αντλίας εξοπλισμένης με 

ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωμα λίπανσης θα είναι 

εφοδιασμένο με φίλτρο λαδιού με εύκολα αντικαθιστώμενο εσωτερικό 

στοιχείο. Το ψυγείο λαδιού θα ψύχεται με τη βοήθεια του 

κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του στο κύριο σώμα 

του κινητήρα, θα φέρει ένα μανόμετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική 

βαλβίδα για το σύστημα προστασίας έναντι χαμηλής πίεσης του 

λιπαντελαίου. 

 

6.5 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

       Το σύστημα καυσίμου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης 

και τα ακροφύσια για την εισαγωγή του καυσίμου, τη βοηθητική αντλία 

προσαγωγής καυσίμου και επιπλέον χειροκίνητο μηχανισμό. Στην είσοδο 

της γραμμής καυσίμου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει εσωτερικά 

εύκολα αντικαθιστώμενο στοιχείο.  
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6.6 Σύστημα συσσωρευτών 

       Θα υπάρχει συστοιχία συσσωρευτών 12 ή 24 V DC βαρέως τύπου μολύβδου - 

οξέως επί της βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόματη εκκίνηση 

μέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (μίζας) μετά την διακοπή ή παρατεταμένη 

βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για επανειλημμένες 

εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυμένου τύπου 

με ειδικό μετασχηματιστή συνεχούς ρεύματος. Η συστοιχία θα 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, 

ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστημα επικουρικής συντηρητικής 

φόρτισης από τη ΔΕΗ. 

 

6.7 Φίλτρο αέρος 

       Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετημένο ενισχυμένο φίλτρο 

συγκρατήσεως σκόνης ξηρού τύπου, με ευκόλως αντικαθιστώμενο 

στοιχείο. 

 

6.8 Σύστημα ελέγχου και προστασίας 

      Θα υπάρχει πλήρες σύστημα  ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που 

προκαλεί την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (μέσω 

τυπωμένου κυκλώματος) μαζί με τις απαραίτητες σημάνσεις για τις εξής 

περιπτώσεις : 

 

α. Διακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού. 

β. Διακοπή λόγω υψηλής θερμοκρασίας. 

γ.  Διακοπή λόγο υπερστροφίας 

 

6.9 Σύστημα εκκεντροφόρου 

       Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα με ειδική 

επεξεργασία. Η μετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα 

στον εκκεντροφόρο θα γίνεται με οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έμβολο του 

κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συμπίεσης και ένα ειδικής κατασκευής 
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ελαίου, με εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ’όλον το μήκος της 

εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα 

επιδέχονται επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται.  

 

6.10 Σύστημα στροφαλοφόρου 

Ο στροφαλοφόρος άξονας με όλες τις μάζες που φέρονται επ’ αυτού, 

καθώς και η επέκτασή του, δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας με τις 

περιστρεφόμενες μάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστημα 

ζυγοσταθμισμένο δυναμικά, ώστε το παραγόμενο ρεύμα να είναι 

απαλλαγμένο από ταλαντώσεις. 

 

6.11 Σύστημα απαγωγής καυσαερίων 

Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται μέσω ειδικού 

βιομηχανικού τύπου σιγαστήρα και μέσω καταλλήλου διατομής 

σωληνώσεων. 

 

7 Γεννήτρια 

Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από γνωστό 

Ευρωπαϊκό εργοστάσιο, με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001, αντίγραφο της 

οποίας θα κατατεθεί κατά το στάδιο του διαγωνισμού με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς. 

Η γεννήτρια θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα  IEC 

34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, NEMA και MG1-22, . H 

γεννήτρια θα είναι  σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορρυθμιζόμενη, 

αυτοδιεγειρόμενη, με ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς 

ψήκτρες (brushless) με πλήρως αλληλοσυνδεόμενα αποσβεστικά τυλίγματα. 

Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : 

Φάσεις, τάση εξόδου    3 φάσεων 400/230V 

Ισχύς κατά το ελάχιστο ίση με την PRP ισχύ 

του Η/Ζ 

Κλάση      H 
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Συντελεστής ισχύος    συνφ 0,8 

Στροφές / περίοδοι     1500 rpm / 50 Hz 

Παραμόρφωση κυματοειδούς καμπύλης THD μικρότερη 1,8 χωρίς φορτίο 

Τηλεφωνικές παρεμβολές   THF μικρότερες του 2% 

 

Η γεννήτρια θα πρέπει να αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 με τον 

ίδιο συντελεστή ισχύος και κανονική τάση.  

H παρεμβολή στη ραδιοφωνική μετάδοση θα πρέπει να διατηρείται στο 

ελάχιστο σύμφωνα με τα πρότυπα BS800 και VDE κλάση G και Ν. 

Η προστασία της γεννήτριας  θα  είναι ΙΡ 23 κατάλληλη για βιομηχανική 

χρήση, κλειστού τύπου με προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυμμένα 

ανοίγματα στα άκρα της για τον αυτοαερισμό, Το κιβώτιο των ακροδεκτών 

τοποθετημένο στη γεννήτρια με εύκολη πρόσβαση, είναι μεταλλικό, στεγανό, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ44. 

Η συνδεσμολογία των τυλιγμάτων θα είναι κατά αστέρα με τον ουδέτερο 

απευθείας γειωμένο. 

Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και 

ελεύθερος από δονήσεις. Περιστρέφεται μέσω του εμπρόσθιου εδράνου και 

αυτολιπαινόμενου τριβέως μεγάλης διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που 

βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος της γεννήτριας (single bearing type) 

Η διέγερση θα επιτυγχάνεται μέσω ανορθωτικής γέφυρας που 

περιλαμβάνει 6 διόδους και διάταξη προστασίας, μέσω VARISTOR, έναντι 

αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας 

αυτορυθμίζεται μέσω ηλεκτρονικού αυτόματου ρυθμιστού τάσης (AVR). Ο 

αυτόματος ρυθμιστής τάσης διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι 

παρατεταμένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να  οφείλεται σε εσωτερική ή 

εξωτερική αιτία. Η διάταξη προστασίας αποδιεγείρει την γεννήτρια μέσα από ένα 

ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 sec. 

H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούμενη, τον αυτόματο 

ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό ρυθμιστή τάσεως (AVR) με δυνατότητα 

σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής      ± 1,5 % της ονομαστικής τιμής σε 
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οποιαδήποτε μεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των στροφών. 

 

8 Ζεύξη – Αντικραδασμικη βάση 

 

8.1 Βάση 

Τα ο συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη 

συγκολλητή βάση βαρέως τύπου κατασκευασμένη από χαλύβδινες διατομές.  

8.2 Ζεύξη 

Ο άξονας της γεννήτριας θα συνδέεται με τον σφόνδυλο του κινητήρα 

ομοαξονικά μέσω ελαστικού συνδέσμου ειδικής κατασκευής, ώστε να μην 

υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότημα. Γενικά η μετάδοση της 

κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και 

απαλλαγμένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιμα σημεία, έτσι 

ώστε η ανομοιομορφία του συγκροτήματος να είναι ελάχιστη και το 

παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής συχνότητας. 

8.3 Αντικραδασμικές βάσεις 

Αντικραδασμικές βάσεις θα παρεμβάλλονται μεταξύ του πλαισίου και των 

στηριγμάτων κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη 

απομόνωση των κραδασμών των περιστρεφόμενων μερών. 

8.4 Προφυλακτήρες ασφάλειας 

Ειδικό πλέγμα προστασίας κατά δυστυχημάτων θα περιβάλλει τον 

ανεμιστήρα, τις τροχαλίες ανεμιστήρος και τον εναλλακτήρα φορτίσεως 

συσσωρευτών.  

8.5 Δεξαμενή καυσίμου 

Στο πλαίσιο του Η/Ζ θα υπάρχει δεξαμενή και θα περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα, όπως: πώμα πληρώσεως αναπνευστήρα, πλέγμα 

διηθήσεως, σωληνώσεις τροφοδοτήσεως και επιστροφής καυσίμου προς τον 

κινητήρα, πώμα εκκενώσεως και ενδεικτικό περιεχομένου καυσίμου. 

 

9 Πίνακας αυτοματισμού και ελεγχου 

 (Αυτόματος ΔΕΗ - Η/Ζ). 
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9.1 Περιγραφή λειτουργίας  

1.1. Το Η/Ζ θα μεσολαβεί μεταξύ του πίνακα ρευματοδότησης και του 

πίνακα διανομής, η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ διερχόμενη 

μέσω αυτών θα επιτηρείται από το σύστημα ελέγχου του πίνακα του 

Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική 

τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή.  

1.2. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύματος 

μίας ή και περισσοτέρων φάσεων της ΔΕΗ, θα διεγείρεται αυτόματα το 

ηλεκτρονικό σύστημα, θα διακόπτει εντελώς τη ρευματοδότηση του 

δικτύου της ΔΕΗ, θα  εκκινεί το Η/Ζ και  θα αναλαμβάνει τα φορτία της 

κατανάλωσης. Όταν λαμβάνεται το σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο 

ρεύμα του δικτύου, θα ανοίγει η επαφή του ρεύματος του δικτύου και  

θα ενεργοποιείται ο χρόνος καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η 

ρυθμιζόμενη αυτή χρονική καθυστέρηση από 0-240 sec θα συντελεί 

στην αποφυγή λανθασμένων εκκινήσεων από στιγμιαίες διακοπές ΔΕΗ 

ή στιγμιαίων διακυμάνσεων. Όταν ο παραπάνω χρόνος καθυστέρησης 

επέλθει,  θα δίνεται σήμα εκκίνησης του κινητήρα του Η/Ζ. Όταν ο 

κινητήρας και η γεννήτρια, φθάσουν στις κατάλληλες ταχύτητες τότε 

τα φορτία της εγκατάστασης θα  μετάγονται από την κύρια παροχή στο 

Η/Ζ για όλη τη διάρκεια της διακοπής ή ανωμαλίας του δικτύου. Σε 

περίπτωση αστοχίας εκκίνησης του κινητήρα μέσω κατάλληλης 

διάταξης θα εκτελούνται άλλες τρεις προσπάθειες εκκίνησης του με 

ρυθμιζόμενη παύση μεταξύ των προσπαθειών. 

1.3. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ 

στην κανονική τάση, θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της 

μεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει ο ρυθμιζόμενος 

χρόνος θα μετάγεται το φορτίο στη ΔΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της 

παραπάνω χρονικής καθυστέρησης επανεμφανιστεί σφάλμα δικτύου, 

τότε  θα ακυρώνεται η εντολή κράτησης του Η/Ζ και  γίνεται άμεση 

μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εμφανιστούν σφάλματα στο 

δίκτυο ο χρόνος ψύξης του κινητήρα 120 sec θα εξασφαλίζει την 
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λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε  να ψυχθεί ο κινητήρας πριν 

διακοπεί η λειτουργία του.  

Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του 

Η/Ζ και  διατίθεται σε δύο πεδία : 

 Ψηφιακό πεδίο ενδείξεων και αυτοματισμών, το οποίο θα είναι 

συνδεδεμένο και στηριγμένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο  

περιλαμβάνει και το circuit breaker. 

 Ανεξάρτητο πεδίο μεταγωγής (ισχύος)  επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. 

 

9.2  Πεδίο Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοματισμού   

Ο πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοματισμού θα είναι ερμάριο 

κλειστού τύπου, ισχυρής μεταλλικής κατασκευής και ειδικής βαφής, 

επισκέψιμος από εμπρός. Ο ως άνω πίνακας θα είναι τοποθετημένος στο 

πλαίσιο του Η/Ζ  και  εξοπλισμένος με προηγμένο ψηφιακό σύστημα 

λειτουργίας Ευρωπαϊκού εργοστασίου κατασκευής. 

 

Το σύστημα θα ενσωματώνει την προστασία του κινητήρα και της 

γεννήτριας σε κοινό λογισμικό, το οποίο να έχει την δυνατότητα ανάλυσης και 

σύγκρισης των διαφόρων παραμέτρων. Οι πληροφορίες θα διοχετεύονται και 

θα απεικονίζονται με απλό τρόπο στην ψηφιακή οθόνη του πίνακα.  

Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράμετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι 

οδηγίες, οι προειδοποιήσεις και οι συναγερμοί να απεικονίζονται με απλό 

τρόπο στην μεγάλη ψηφιακή οθόνη. 

Ενδείξεις,  ηχητική σήμανση και μηνύματα ως κάτωθι:     

9.2.1 Ενδεικτικές λυχνίες πίνακα αυτόματης λειτουργίας  
 

 Λυχνία ΟΚ, Ready, Active.  Ενεργοποιείται όταν οι προστασίες του 

κινητήρα έχουν ενεργοποιηθεί μετά την εκκίνηση 

 Λυχνία χρώματος κίτρινου.  Ενεργοποιείται τόσο για 

προειδοποιητικά μηνύματα όσο και προς της εμφάνισης 

σφάλματος σβέσης. 
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 Λυχνία χρώματος κόκκινου. Ενεργοποιείται σε σφάλματα που 

απαιτούν σβέση με ενεργοποίηση και ηχητικής σήμανσης. 

 Δύο λυχνίες ΔΕΗ & Η/Ζ . Ενεργοποιείται αναλόγως από ποια πηγή 

ενέργειας τροφοδοτείται η εγκατάσταση ΔΕΗ ή Η/Ζ. 

9.2.2 Οθόνη 

Επί της οθόνης θα εμφανίζονται τα στοιχεία του Η/Ζ, οι μετρήσεις και τα 

μηνύματα: 

 

α Ενδείξεις στοιχείων Η/Ζ  

o Στοιχεία και τηλέφωνα του προμηθευτή του Η/Ζ 

o S/N του Η/Ζ 

o Μοντέλο Η/Ζ 

o Προδιαγραφή πίνακα: auto ή manual κ.λ.π 

o Φάσεις Η/Ζ πχ 3F + Ν 

o Συχνότητα λειτουργίας Η/Ζ (Hz) 

o Τάση μπαταρίας (Volt) 12 ή 24 V 

β Ενδείξεις και μετρήσεις  

o Τάση γεννήτριας (Volt) 

o Ένταση γεννήτριας (Ampere) 

o Συχνότητα (Hz) 

o Στροφές 

o Ώρες λειτουργίας 

o Πίεση λαδιού (bar) 

o Θερμοκρασία νερού (oC) 

o Τάση μπαταρίας (Vdc) 

o Ένδειξη θέσης λειτουργίας (BLOCK, MANUAL, AUTO) 

o Μηνύματα status, warning, alarm. 

o Παραγόμενη τάση (φάση - ουδέτερο & φάση - φάση) 

o Ένταση φάσεων 
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o Λοιπές έξτρα προαιρετικές μετρήσεις kW, cosφ κ.λ.π  

o Hz 

o Τάση δυναμό D+  

o Προσπάθειες εκκίνησης 

o Ποσότητα (%) εναπομένοντος πετρελαίου (σε Η/Ζ που φέρουν 
ημερήσια δεξαμενή πετρελαίου)  

o Ένδειξη ωρών λειτουργίας που υπολείπονται της 
προγραμματισμένης συντήρησης π.χ -50 Hr 

o Τάση & Hz κεντρικής παροχής (ΔΕΗ) 

o Τάση & Hz Η/Ζ (φάση - φάση) 

o Παρουσία / Έλλειψη κεντρικής παροχής (ΔΕΗ) 

o Τροφοδοσία καταναλώσεων από ΔΕΗ ή από Η/Ζ 

o Θέσεις λειτουργίας Η/Ζ (MAN, AUT, TEST) 

o Ημερομηνία & ώρα 

γ Αλάρμ προειδοποιητικών μηνυμάτων με ενεργοποίηση της 

κίτρινης λυχνίας και εμφάνισης αντίστοιχων μηνυμάτων. 

o Στάθμη καυσίμου 

o Απαιτείται συντήρηση 

o Χαμηλή τάση μπαταρίας 

o Υψηλή τάση μπαταρίας 

o Υψηλή ένταση γεννήτριας 

δ Αλάρμ με σβέση του κινητήρα, ενεργοποίηση της κόκκινης 

λυχνίας και της σειρήνας και εμφάνιση αντίστοιχων μηνυμάτων.  

o Ενεργοποίηση του Emergency Stop 

o Υπερστροφία 

o Υποστροφία 

o Υψηλή θερμοκρασία 

o Χαμηλή πίεση λαδιού 

o Αποσυνδεδεμένο καλώδιο σένσορα χαμηλής πίεσης λαδιού. 
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o Αποτυχία εκκινήσεως 

o Αποτυχία σβέσης κινητήρα 

o Μηχανικό πρόβλημα 

o Απομονωμένο καλώδιο D+ 

o Χαμηλή τάση γεννήτριας 

o Υψηλή τάση γεννήτριας 

o Ασυμμετρία φάσεων γεννήτριας 

o Γενικό σφάλμα συστήματος 

9.2.3 Επιτήρηση τάσης 

Το σύστημα να περιλαμβάνει έναν τριφασικό επιτηρητή τάσης της 

κεντρικής παροχής, μεγάλης ακρίβειας, ο οποίος  επιτηρεί τις τρεις 

φάσεις της κεντρικής παροχής και αν μειωθεί η τάση κάτω ορισμένων 

ορίων, έστω και στη μια φάση,  δίνεται εντολή  εκκινήσει το Η/Ζ και  

συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο της γεννήτριας. 

9.2.4 Ανεξάρτητο επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης των 

συσσωρευτών από το ρεύμα της κεντρικής παροχής (ΔΕΗ). 

9.2.5 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, 

ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώματα με τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις του πίνακα, συστήματα επιβράδυνσης εκκίνησης και 

διακοπής του κινητήρα και σύστημα επιβράδυνσης της σύνδεσης των 

καταναλωτών από την γεννήτρια μετά την επαναφορά της τάσης της 

κεντρικής παροχής. 

9.2.6 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, 

ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώματα με τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις του πίνακα, συστήματα επιβράδυνσης εκκίνησης και 

διακοπής του κινητήρα και σύστημα επιβράδυνσης της σύνδεσης των 

καταναλωτών από την γεννήτρια μετά την επαναφορά της τάσης της 

κεντρικής παροχής 

9.2.7 Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος πλήρεις εντός 

σωλήνων (πλεξούδες DC και AC). 
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Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα  συνδέονται με τον 

πίνακα μέσω βιομηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, 

έτσι ώστε  επιτρέπεται ο γρήγορος εντοπισμός βλάβης και η εύκολη 

σύνδεση. 

9.2.8 Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker) 

Στο πεδίο ενδείξεων να βρίσκεται εντός ξεχωριστή θέσης και ο circuit 

breaker ο αυτόματος τετραπολικός διακόπτης ίσης ισχύος με το Η/Ζ, με 

θερμικά και μαγνητικά στοιχεία για την προστασία της γεννήτριας από 

υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. 

9.2.9 Απομακρυσμένες ενδείξεις 

Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου να διαθέτει ελεύθερη επαφή για 

απομακρυσμένο γενικό alarm.  

Επίσης να διαθέτει θύρα εξόδου RS485/232 έτσι ώστε να έχει δυνατότητα 

ενσύρματης απομακρυσμένης επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

μέσω software και με επιπλέον χρέωση. 

9.2.10 Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου να έχει τη δυνατότητα 

αυτομάτου δοκιμής του Η/Ζ άνευ φορτίου, με ρύθμιση διαστήματος 

μεταξύ των δοκιμών από 1 έως 7 ημέρες. 

9.2.11 Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου να έχει την δυνατότητα 

προειδοποίησης του χειριστή για την αναγκαιότητα service με ρύθμιση 

των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των σέρβις αυτών με προειδοποιητικό 

alarm και μήνυμα στην οθόνη. Η ρύθμιση αυτή να μην εμποδίζει τη 

λειτουργία του Η/Ζ εάν αυτό έχει υπερβεί τις προκαθορισμένες. 

 

9.3 Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος 

Το πεδίο μεταγωγής να είναι ανεξάρτητο, μεταλλικό, επιτοίχειο ή επιδαπέδιο, 

ερμάριο κλειστού τύπου, επισκέψιμο από εμπρός και να περιλαμβάνει : 
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9.3.1  Δύο αυτόματους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ) ή έναν 

τετραπολικό διακόπτη διπλής ενεργείας γνωστού Ευρωπαϊκού εργοστασίου 

ίσης ισχύος με την ισχύ του Η/Ζ με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το 

δίκτυο της κεντρικής παροχής και της γεννήτριας. 

 9.3.2 Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο ως άνω 

αυτομάτων διακοπτών του συστήματος μεταγωγής για τον αποκλεισμό της 

ταυτόχρονης ρευματοδότησης των εγκαταστάσεων από την κεντρική 

παροχή και των Η/Ζ. 

9.3.3 Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύματος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή 

από τα Η/Ζ. 

9.3.4 Καλώδια με τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων με 

το πεδίο ισχύος με την κατάλληλη αρίθμηση για την σωστή σύνδεση στις 

αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία. 

 

10 Εγγυησεις 

 

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για ένα 

τουλάχιστον έτος. 

Στην προσφορά θα δίνεται απαραίτητα μια περιγραφή των όρων της εγγύησης. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν : 
 
10.1 Τι περιλαμβάνει (υλικά, εργασίες κ.λ.π). 

10.2 Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση. 

10.3 Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού του προμηθευτή σε περίπτωση αναγγελίας 

βλάβης κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης. 

10.4 Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (DOWN 

TIME) σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

 
11 Συντηρηση - Επισκευες – Ανταλλακτικα 

 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει δηλώσεις για τα παρακάτω : 
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11.1 Ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του 

αγοραστή στη συντήρηση και τις επισκευές του μηχανήματος,  

11.2 Ότι ο προμηθευτής διαθέτει οργανωμένο συνεργείο SERVICE και μπορεί να 

αναλάβει με σύμβαση την πλήρη τεχνική κάλυψη του μηχανήματος (μετά 

την λήξη χρόνου εγγύησης) και ότι οι εργασίες συντήρησης που εκτελεί είναι 

πιστοποιημένες με ISO14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

11.3 Ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών για κάλυψη τουλάχιστον 

10 χρόνων. 

 

12 Λοιπα απαιτουμενα 

 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της, 

οποιαδήποτε πρόσθετα πιστοποιητικά ή διευκρινήσεις τόσο από τον 

προμηθευτή, όσο και από τον κατασκευαστή του Η/Ζ. 

 

 

(16289) ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 

 

1 Εσωτερική Αντικεραυνική Προστασία  

 

1.1 Γενικά στοιχεία  

Θα εγκατασταθεί σύστημα προστασίας του εξοπλισμού από 

ατμοσφαιρικές και άλλες υπερτάσεις, οι οποίες τον καταπονούν.  

Η προστασία επιτυγχάνεται μέσω απαγωγών υπερτάσεων (SPD - Surge 

Protection Devices), οι οποίοι εγκαθίστανται στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής 

Τάσης (πρωτεύουσα προστασία), στον Πίνακα Αυτοματισμών (δευτερεύουσα 

προστασία), και στην βάση της κεραίας του ραδιομόντεμ εν σειρά με το 

ομοαξονικό καλώδιο.  
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1.2 Πρωτεύουσα προστασία  

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, μετά τον γενικό διακόπτη και πριν 

από τις γενικές ασφάλειες τοποθετούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων 

(στις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο) με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 150kΑ 

υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20μs και μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 

25kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 10/350μs. Η στάθμη προστασίας θα 

πρέπει να είναι < 1,6kV, ώστε να παρέχεται σημαντική προστασία στις κατάντη 

ευρισκόμενες ηλεκτρονικές συσκευές (μετρητικές διατάξεις, ραδιομόντεμ κλπ).  

 

1.3 Δευτερεύουσα προστασία  

1.3.1 Δευτερεύουσα προστασία γραμμών τροφοδοσίας  

Για πρόσθετη προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών που 

βρίσκονται στον Πίνακα Αυτοματισμών, τοποθετούνται στην γραμμή 

τροφοδοσίας του Πίνακα απαγωγείς υπερτάσεων δευτερεύουσας προστασίας.  

Οι απαγωγείς τοποθετούνται παράλληλα προς το δίκτυο, τόσο στον 

αγωγό φάσης όσο και στον ουδέτερο, έχουν δε ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 

40kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20μs και η στάθμη προστασίας θα 

πρέπει να είναι < 1,9kV. Επίσης κάθε απαγωγός θα πρέπει να έχει οπτική ένδειξη 

καλής λειτουργίας.  

 

1.3.2. Προστασία ραδιομόντεμ  

Τοποθετείται απαγωγός υπερτάσεων ομοαξονικού καλωδίου εν σειρά 

με το καλώδιο, για την προστασία των συνδεδεμένων συσκευών αλλά και των 

ανθρώπων, από κεραυνικό πλήγμα στον ιστό των κεραιών.  

Τοποθετούνται επίσης απαγωγοί υπερτάσεων (παράλληλα προς το 

δίκτυο, τόσο στον αγωγό φάσης όσο και στον ουδέτερο) παρόμοιοι με αυτούς 

της πρωτεύουσας προστασίας, στην πλευρά τροφοδοσίας του ραδιομόντεμ, 

για προστασία του ηλεκτρικού δικτύου του κτιρίου.  
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(16400)  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1 Γενικά  

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν  σύμφωνα με τους  

ισχύοντες νόμους (π.χ. ΕΛΟΤ  HD 384), και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους 

τις ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ και τους ισχύοντες Νόμους διατάγματα και 

κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

 

· Οι ηλεκτρικοί θα εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθμό προστασίας: ΙΡ 65 . 

· Τοποθεσία ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

· Μεγίστη θερμοκρασία  40 Οc 

· Ελάχιστη θερμοκρασία  -25 οC 

· Περιβάλλον:    Διαβρωτικό  

· Κατασκευή:    Τύπος ερμαρίου 

 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας: 

· Σύστημα διανομής: α) Τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

· Υπερθέρμανση Σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439 

· Τάση λειτουργίας: β)400/230 V 

· Τάση δοκιμής: 2500 V 

· Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων: α) 24 VDC για τα διάφορα στοιχεία που 

θα συνδέονται απ΄ ευθείας με το PLC 

β)24 VAC ή 24VDC για τα διάφορα 

όργανα  

γ)220 V AC για τα λοιπά κυκλώματα 

· Συχνότητα: 50 Hz – 4%+2% 

· Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο 

σημείο που δίδεται ή ηλεκτρική 

ενέργεια (1 sec) 

35 ΚΑ 

 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 52 

2 Κιβώτια ηλεκτρικών πινάκων 

Ο ελαχιστος βαθμός προστασίας του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι 

ΙΡ 65 . Τα κιβώτια των ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να είναι ισχυρης κατασκευής 

από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ., ελάχιστο πάχος 2 mm – 

εποξική βαφή 150 μm  – με πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2 mm ή από 

ανακυκλωσιμο υλικο χυτευμενο με την μεθοδο co-injection.Το εσωτερικό του 

πίνακα όπου θα βρίσκονται τα υλικά και οι συσκευές του  (επίσης από 

λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2,5mm) πρέπει να είναι προσθαφαιρούμενο.  

Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα είναι 

παραλληλόγραμμου σχήματος. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να 

υπάρχει ένα ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό 

λάστιχο, ελαχίστης επιφάνειας 1 cm2. Η βάση των πινάκων θα είναι κλειστή με 

προσθαφαιρούμενες πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Η 

είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 

Οι πίνακες είναι σχεδιασμένοι, έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο για 

προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό στην 

μεταλλική μετωπική επιφάνεια των πινάκων θα παραμένει ελεύθερος χώρος 

ίσος με  του πίνακα.  

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και 

πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες 

καμπυλότητες στα καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η τοποθέτηση ενός 

προφίλ για την υδατοστεγή στερέωση των προαναφερόμενων καλωδίων.  

Οι αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά 

κανάλια από PVC τα οποία είναι άκαυστα.. Αγωγοί διαφορετικής τάσης 

λειτουργίας θα γίνεται προσπάθεια να βαδίζουν σε διαφορετικά κανάλια  

Οι κλέμμες πρέπει να είναι σε διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 2.5 

mm2 με διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ για τον διαχωρισμό  τάσεων 

λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες όπως φαίνονται στα 

σχέδια . Οι  κλέμμες των 400/230V θα τοποθετηθούν αριστερά , ενώ των 24V DC 

και των αναλογικών δεξιά .  
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Στις κλέμμες των αναλογικών θα προβλεφθεί  και κλέμμα γειώσεως 

προκειμένου να γειωθεί το μπλεντάζ των καλωδίων . Το μπλεντάζ θα γειωθεί 

μόνο από την μεριά του πίνακα για να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 

βρόγχου ρεύματος με πιθανή γείωση στο όργανο . 

Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημασμένα 

σύμφωνα με το λειτουργικό σχέδιο. Ο προμηθευτής απαιτείται επίσης να 

επισυνάψει στην προσφορά του ενδεικτικά σχέδια τυπικού ηλεκτρολογικού 

πίνακα σχέδια των προσφερομένων ερμαρίων και της εσωτερικής διάταξης και 

του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και εξοπλισμού του Αυτοματισμού, καθώς 

και διαγράμματα κλεμμών με αρίθμηση και στοιχειοθέτηση των καλωδίων 

εξόδου – εισόδου. 

 

(16423)  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ 

1 Κοχλιωτές Ασφάλειες  

Οι κοχλιωτές ασφάλειες για εντάσεις έως 25 Α θα αποτελούνται από 

πορσελάνη 500V, ελαχίστης ικανότητας διακοπής 70 ΚΑ, κατά DIN 49510, 49511 

και 49325, συντηκτικό φυσίγγιο 500V κατά DIN 49360, 49515 και VDE 0635, 

πώμα κατά DIN 49630 και 49514, δακτύλιο και λοιπά εξαρτήματα, όπως 

απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία.  

Οι ασφάλειες κυκλωμάτων κινητήρων θα είναι βραδείας τήξης, ενώ των άλλων 

κυκλωμάτων θα είναι ταχείας τήξης.  

 

2 Μαχαιρωτές Ασφάλειες  

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 25Α 

εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.  

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα αποτελούνται από μαχαιρωτό συντηκτικό 

φυσίγγιο βραδείας τήξης 500V, κατά VDE 0660 ή κατά τους Γερμανικούς 

Κανονισμούς DIN 43620, από τη βάση στήριξης του φυσιγγίου και λοιπών 
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μικροϋλικών, όπως απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία. Η 

ονομαστική ικανότητα διακοπής θα είναι 100 ΚΑ κατ’ ελάχιστο υπό τάση έως 

500V AC.  

 

3 Ραγοδιακόπτες  

Διακόπτες πίνακα τύπου TUMBLER για εντάσεις έως 100Α (ραγοδιακόπτες): Οι 

διακόπτες αυτοί είναι κατά VDE 0632.   

Οι ραγοδιακόπτες μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (380/ 220V, 50 HZ) θα 

έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων του τύπου “L” 

της παρακάτω παραγράφου. Η στερέωσή τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές 

ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου.  

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε 

υψηλές θερμοκρασίες.  

 

4 Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας  

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας (MCB), μονοπολικοί, διπολικοί ή 

τριπολικοί (380/ 220V, 50 HZ). Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με 

θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες 

υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς EN 60 898, EC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11.  

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα 

συμμετρική πλάτους 35mm και θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή 

τετραπολικοί.  

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής 

μεγαλύτερη ή ίση από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που 

χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου “περιορισμού εντάσεως” (CURRENT 

LIMITING) και όχι “μηδενικού σημείου” (ZERO POINT SWITCH).  

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος 

διακοπής από την στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν 

τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί ασφάλεια της οποίας η μέγιστη 

ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα: (Θα πρέπει 
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όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο 

κατασκευαστής των μικροαυτομάτων).  

Πίνακας μεγίστων ονομαστικών τιμών ασφαλειών που προτάσσονται των 

μικροαυτομάτων διακοπτών: 

Στάθμη Βραχυκυκλώματος (Α) 

Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου σύμφωνα με VDE 

0641 

1,5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

1.500  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ   

3.000 35 A     

5.000  50 A    

7.500   63 A   

10.000    80 A  

10.000     100 A 

 
 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους 

μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει 

επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις:  

 Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να 

αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. 

 Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος 

τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η 

ασφάλεια και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση 

βλάβης στο σύστημα.  

 

Οι διακόπτες MCB θα μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς 

μείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους.  

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη 

λαβή χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε 

συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου 

“αυτόματου επανοπλισμού”.  

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο 
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διακόπτη (MCB), θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό 

μηχανισμό του διακόπτη (MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού.  

Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα 

κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου.  

Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία 

κατά υπερφόρτισης και ένα ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά 

βραχυκυκλώματος το οποίο θα διεγείρεται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 3÷5 

φορές την ονομαστική, για τους τύπους “L” (έχει αντικατασταθεί από τον τύπο 

“Β”) και 5÷10 φορές την ονομαστική για τους τύπους “G” (έχει αντικατασταθεί 

από τον τύπο “C”).  

Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος άμεσης επαφής.  

Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων 

όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON - OFF, επαφή 

σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 

ή 300mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).  

 

5 Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος Κλειστού Τύπου (MCCB) 30 - 630 Α  

 

5.1.   Γενικά Στοιχεία  

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στα Πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-2 ή στα 

αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών (VDE 0660, BS 4752, 

NF EN 60 947-1/2):  

- θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα διακοπής σε 

λειτουργία (Ics) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου 

βραχυκυκλώματος (Icu) - σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για 

ονομαστικές εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για μεγαλύτερες 

ονομαστικές εντάσεις, 

- θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz), 

- θα είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz), 
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- θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από 

τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7 - 27. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να 

παραδίδονται σε ανακυκλούμενη συσκευασία σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

διαδικασίες παραγωγής που δεν μολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFC’s, χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, 

μελάνι για τις ετικέτες συσκευασιών από χαρτόνι κλπ. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διατίθενται σε 

σταθερού ή βυσματωτού τύπου ή συρόμενοι σε φορείο, καθώς επίσης 

και σε τριπολικούς ή τετραπολικούς. Στους αυτόματους διακόπτες 

τύπου βυσματωτού ή συρομένου σε φορείο, μία ασφάλεια αφόπλισης 

θα πρέπει να εμποδίζει την επανασύνδεση και την αποσύνδεση ενός 

αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται στη θέση “κλειστός” (ΟΝ). 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη 

στήριξη τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι 

δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της 

αναχώρησης (ανάντη/ κατάντη). 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παρέχουν 

κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 664) μεταξύ της 

πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος.  

 

5.2 Κατασκευή, Λειτουργία, Περιβάλλον  

 Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, 

μέσα σε περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, από άλλες λειτουργίες 

όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το περίβλημα, η μονάδα ελέγχου και 

βοηθητικά εξαρτήματα. 

 Ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού 

τύπου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης -ταχείας απόζευξης, με 

δυνατότητα. 
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 Αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη 

λειτουργία. Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά 

το κλείσιμο, άνοιγμα και αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα ενεργοποιούνται με 

μία μπαρέτα ή μία λαβή που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, 

OFF και TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα) 

 Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-2/7-

27:  

- ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι 

ώστε η μπαρέτα ή η λαβή να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) 

μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές, 

- στη θέση OFF (O), η μπαρέτα ή η λαβή θα δείχνουν την 

κατάσταση απόζευξης.  

 Η απόζευξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο 

κύκλωμα ισχύος. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα μπορούν να 

δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση “απόζευξης” με 

έως 3 λουκέτα. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να 

διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης “push to trip”, στην πρόσοψή 

τους, για δοκιμή της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. 

 Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν 

αφόπλισης, η αναγνώριση του κυκλώματος εξόδου καθώς και η 

ένδειξη θετικής απόζευξης πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να 

προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή 

της πόρτας του πίνακα.  

 

5.3 Περιορισμός ρεύματος, Επιλεκτικότητα, Αντοχή  

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν 

μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η 

μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε:  
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- 106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250Α. 

- 5x106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400Α έως 630Α. 

 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της 

ενισχυμένης προστασίας (cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων 

διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας. 

 Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα συμπεριλαμβάνουν 

ένα εξάρτημα σχεδιασμένο να αφοπλίζει το διακόπτη στην περίπτωση 

πολύ υψηλών ρευμάτων βραχυκύκλωσης. Το εξάρτημα αυτό θα είναι 

ανεξάρτητο από τη θερμο-μαγνητική ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

 Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές 

εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις ονομαστικές εντάσεις των 

μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική 

συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35kA 

rms, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με 

ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0.4 της ονομαστικής έντασης 

του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. 

 H ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού 

τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους 

κανονισμούς.  

 

5.4 Βοηθητικά Εξαρτήματα  

 Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι δυνατόν να 

εφοδιαστούν, με ένα μηχανισμό μοτέρ τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά 

ελεγχόμενη λειτουργία. Ένας διακόπτης επιλογής λειτουργίας 

“χειροκίνητη/ αυτόματη” στην πρόσοψη, όταν τεθεί στη θέση 

“χειροκίνητης” λειτουργίας, θα απομονώνει τον ηλεκτρικό έλεγχο. Θα 

είναι επίσης δυνατή η ένδειξη σε απόσταση της χειροκίνητης ή 

αυτόματης λειτουργίας. Ο χρόνος κλεισίματος του μοτέρ 

τηλεχειρισμού θα είναι μικρότερος από 80ms. O επανοπλισμός από 
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απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά την αφόπλιση εξαιτίας 

ηλεκτρικών σφαλμάτων (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα προς 

γη). Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν το άνοιγμα προκαλείται από 

πηνίο εργασίας ή έλλειψης τάσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας του μοτέρ 

τηλεχειρισμού, θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης - ενεργείας. 

 H προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστροφικού 

χειριστηρίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει καθόλου τα χαρακτηριστικά 

του αυτόματου διακόπτη:  

- ο μηχανισμός μοτέρ θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και 

TRIPPED), 

- στην πρόσοψη του μηχανισμού μοτέρ θα παρέχεται δυνατότητα 

θετικής ένδειξης της κατάστασης των επαφών (ON & OFF). 

 Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής εγκατάσταση των 

βοηθητικών εξαρτημάτων όπως, πηνία τάσης (εργασίας και έλλειψης 

τάσης) και βοηθητικές επαφές ένδειξης, ως εξής: 

- θα πρέπει να είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος, 

- όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι τύπου “snap - 

in”, με κλέμες, 

- όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη τη γκάμα 

των αυτόματων διακοπτών, 

- βοηθητικές λειτουργίες και σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει 

να εμφανίζονται πάνω στο πλαίσιο του αυτόματου διακόπτη και 

πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα, 

- η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει 

τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη ισχύος. 

 H προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστρεφόμενου 

χειριστηρίου δεν θα πρέπει να κρύβει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις της 

συσκευής. 

 Θα είναι δυνατόν να προστεθεί προστασία σφάλματος προς γη στους 

αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, με την προσθήκη ενός 
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στοιχείου ελέγχου ρεύματος διαρροής (RCD), απευθείας στο σώμα του 

διακόπτη. Η συσκευή που προκύπτει θα πρέπει να: 

- συμφωνεί με τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα Β, 

- είναι προστατευμένη από ανεπιθύμητη αφόπλιση όπως ορίζουν 

οι κανονισμοί, 

- IEC 255 και IEC 801-2 έως 5, 

- είναι δυνατό να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

έως και 25οC, 

- μπορεί να λειτουργήσει χωρίς βοηθητική τροφοδοσία, δηλαδή θα 

είναι δυνατή η κανονική λειτουργία σε οποιοδήποτε 2-φασικό ή 3-

φασικό δίκτυο με μία τάση μεταξύ 200V και 440V, καθώς επίσης 

και η αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη ακόμη και σε 

περίπτωση βύθισης της τάσης έως 80V.  

 Θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου να 

εφοδιαστούν με στοιχεία ένδειξης σφαλμάτων, χωρίς αυτά να 

προκαλούν την αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη.  

 

5.5 Λειτουργίες Προστασίας  

 

5.5.1.Γενικά χαρακτηριστικά  

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές 

εντάσεις έως 250Α θα πρέπει να διαθέτουν μία από τις δύο μονάδες 

ελέγχου (που μπορούν να εναλλάσσονται):  

- θερμο-μαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, 

μαγνητική για προστασία βραχυκυκλώσεως), 

- ηλεκτρονική. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές 

εντάσεις μεγαλύτερες των 250Α θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική 

προστασία. 

 Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του 

αυτόματου διακόπτη. 
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 Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους 

κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα F (μέτρηση rms τιμών ρεύματος, 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κλπ). 

 Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε 

θερμοκρασίες έως 125οC. 

 Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να 

είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με 

σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. 

 Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του 

αυτόματου διακόπτη.  

 

5.5.2 Θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου (έως 250 Α)  

Χαρακτηριστικά:  

 ρυθμιζόμενη θερμική προστασία, 

 σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200Α, 

 ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική 

ένταση) για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 200Α, 

 θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου. Η τιμή ρύθμισης της 

αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της 

τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων).  

 

5.5.3 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου  

Χαρακτηριστικά:  

 προστασία μακρού χρόνου (LT) 

- ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής 

έντασης της μονάδας ελέγχου.  

 προστασία βραχέως χρόνου (ST)  

- ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr, 

- η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms, 

στιγμιαία προστασία  

- η ρύθμιση θα είναι σταθερή (μεταξύ 12 έως 19 φορές το Ιn, 
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ανάλογα της ονομαστικής έντασης) 

- οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων 

για προστασία ουδετέρου: μη προστατευόμενος ουδέτερος - 

προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% αυτής των φάσεων -

προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων 

 

Λειτουργία επιτήρησης φορτίου. 

Οι εξής λειτουργίες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στην ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχου:  

 ένδειξη φορτίου με LED, που ανάβει πάνω από το 95% του Ιr, ενώ 

αναβοσβήνει πάνω από το 105% του Ιr, 

 θα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, με 

σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και του μηχανισμού 

αφόπλισης.  

 

5.5.4 Εξελιγμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ένταση ίση ή μεγαλύτερη από 

400 Α)  

 

Χαρακτηριστικά:  

 προστασία μακρού χρόνου:  

- ρύθμιση Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης 

της μονάδας ελέγχου, 

- ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση, 

- η τιμή κατωφλίου διακοπής θα είναι στα 1,2Ιr και η τιμή 

κατωφλίου μη διακοπής μετά από 2 ώρες στα 1,05Ιr,  

 προστασία βραχέως χρόνου: 

- ρύθμιση Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr, 

- χρονική καθυστέρηση με τρεις δυνατές επιλογές, με ή χωρίς τη 

σταθερή συνάρτηση Ι2t. 

- στιγμιαία προστασία ρυθμιζόμενη από 1,5 έως 11 φορές την 

ονομαστική ένταση Ιn του διακόπτη 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 64 

- οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν προστασία 

ουδετέρου με 3 θέσεις ρύθμισης (μη προστατευόμενος 

ουδέτερος, προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με το 50% της 

ρύθμισης των φάσεων, προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με 

το 100% της ρύθμισης των φάσεων), 

- μνήμη θερμικής καταπόνησης σε εμφάνιση επαναλαμβανόμενων 

υπερφορτίσεων, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θα πρέπει να 

βελτιστοποιεί την προστασία των καλωδίων και των συσκευών 

που βρίσκονται στην αναχώρηση, αποθηκεύοντας στη μνήμη τις 

θερμοκρασιακές μεταβολές.  

 

 
Λειτουργία επιτήρησης φορτίου  

Ένας μηχανισμός επίβλεψης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην 

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με ενδείξεις LED για διάφορα επίπεδα φόρτισης 

(π.χ. 60%, 75%, 90%, και 105%, το LED αναβοσβήνει για 105%).  

 

Επιλογές  

Θα είναι δυνατόν η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου να έχει επιπλέον επιλογές, 

χωρίς αύξηση των διαστάσεων του διακόπτη: 

 προστασία σφάλματος προς γη, με υψηλή τιμή για τη μικρότερη ρύθμιση, 

 επιτήρηση φορτίου με ρυθμιζόμενη τιμή μέσω μεταγωγικού διακόπτη, 

 ενδεικτικά LED της αιτίας αφόπλισης (προστασία μακρού χρόνου, βραχέως 

χρόνου, στιγμιαία, σφάλμα γειώσεως εφόσον ζητηθεί)  

 

Μεταφορά δεδομένων μέσω διαύλου (BUS), και ειδικότερα όλες οι ρυθμίσεις 

της μονάδας ελέγχου, μετρήσεις ρεύματος για κάθε φάση, αιτίες αφόπλισης, 

κατάσταση αυτόματου διακόπτη.  

 
6 Βιομηχανικοί Διακόπτες Φορτίου από 40 - 160Α  

Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων 
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χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE, BS, VDE …):  

 Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 

 Θα είναι ονομαστικής κρουστικής τάσης 8 KV. 

 Θα έχουν ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου ( Icw ) για 1 sec 3 KA  για 

τη σειρά μέχρι τα 80 Α και 5.5 KA για μεγαλύτερα ρεύματα.  

 

Οι διακόπτες φορτίου θα ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 -230 κύκλος Τ2 

(ζεστό και υγρό περιβάλλον ). 

Οι διακόπτες φορτίου θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους 

αντίστοιχα για τον κάθε τύπο πλαισίου. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου 

ταχείας ζεύξης -απόζευξης και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947 -3 

παράγραφος 2 -12. Όλοι οι πόλοι συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα 

πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το  

IEC 60947 -3. 

 

Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27:  

 Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε 

το περιστροφικό χειριστήριο να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) 

μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. 

 Στη θέση OFF (O), το περιστροφικό χειριστήριο θα δείχνει την 

κατάσταση απόζευξης. 

 Η απόσταση μεταξύ των ανοικτών επαφών θα είναι μεγαλύτερη από 8 

mm. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα 

κλειδώματος για την θέση “απόζευξης” έως και 3 λουκέτα ( το 

κλείδωμα είναι δυνατό και στη θέση ζεύξη ‘ON’ ). 

 Οι διακόπτες φορτίου θα είναι διπλά μονωμένοι. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 

προσαρμόζονται οι δυο βοηθητικές επαφές που θα περιέχονται εντός 

του πλαισίου του διακόπτη  
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 Αυτές οι βοηθητικές επαφές θα είναι κοινές για όλη τη σειρά του 

διακόπτη φορτίου. 

 Οι βοηθητικές επαφές θα πραγματοποιούν τις 3 λειτουργίες : OFF / CAF 

(προ κλείσιμο κύριας επαφής ) /CAO (προ άνοιγμα κύριας επαφής ) .  

 Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC23 A 

χωρίς μείωση απόδοσης στα 440 V ac για τα μεγέθη μέχρι τα 80 Α και 

στα 500 V ac για τους μεγαλύτερους διακόπτες. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα εγκαθίστανται είτε σε συμμετρική ράγα είτε 

σε πλάτη πίνακα. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα έχουν σταθερό εμπρόσθιο μήκος 45 mm. 

 Οι ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε 

μπάρες είτε όχι. 

 Το περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην πρόσοψη ή πλευρικά 

με δυνατότητα προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 

 Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα 

διασφαλίζεται από τον ανάντη αυτόματο διακόπτη ισχύος με βάση 

τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον κατασκευαστή.  

 

7 Βιομηχανικοί Διακόπτες Φορτίου από 250 - 2500Α  

 Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων 

χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE, BS, VDE ….):  

- Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690V AC (50/ 60Hz). 

- Θα είναι ονομαστικής κρουστικής τάσης 8KV. 

- Θα έχουν ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου ( Icw ) σε 1sec σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα :  

Ονομαστικό Ρεύμα 

(Α) 
250 400 630 1000 1600 2500 

Icw (KA ) 8,5 12 25 35 35 50 

 

 Οι διακόπτες φορτίου θα ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 -230 
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κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό περιβάλλον ). 

 Οι διακόπτες φορτίου θα διατίθενται με 3 ή 4 πόλους για τον ίδιο τύπο 

πλαισίου. 

 Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι 

τύπου ταχείας ζεύξης -απόζευξης και θα είναι σύμφωνος με το 

πρότυπο IEC 60947 -3 παράγραφος 2 -12. Όλοι οι πόλοι 

συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν 

ταυτόχρονα κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το  IEC 60947 -3. 

 Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 

παρ. 7-27: 

- Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι 

ώστε το περιστροφικό χειριστήριο να μπορεί να είναι στην θέση 

OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. 

- Στη θέση OFF (O), το περιστροφικό χειριστήριο θα δείχνει την 

κατάσταση απόζευξης. 

- Η απόσταση μεταξύ των ανοικτών επαφών θα είναι μεγαλύτερη 

από 8 mm. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα 

κλειδώματος για την θέση “απόζευξης” έως και 3 λουκέτα ( το 

κλείδωμα είναι δυνατό και στη θέση ζεύξη ‘ON’ ). 

 Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα μονωμένοι. 

 Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 

προσαρμόζονται οι δυο βοηθητικές επαφές που θα περιέχονται εντός 

του πλαισίου του διακόπτη  

 

Αυτές οι βοηθητικές επαφές θα είναι κοινές για όλη τη σειρά του διακόπτη 

φορτίου. Οι βοηθητικές επαφές θα πραγματοποιούν τις 2 λειτουργίες : OFF / 

CAF (προ κλείσιμο κύριας επαφής ) .  

 

Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης A .  

 Για τους διακόπτες φορτίου μέχρι τα 400 Α θα ανταποκρίνονται στην 
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κατηγόρια χρήσης AC23 χωρίς μείωση της απόδοσης (derating) στα 500 

V ac. 

 Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα ανταποκρίνονται 

στην κατηγόρια χρήσης AC22 χωρίς μείωση της απόδοσης (derating) 

στα 415 V ac.  

 Οι διακόπτες φορτίου θα εγκαθίστανται είτε σε συμμετρική ράγα είτε 

σε πλάτη πίνακα. 

 Οι ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε 

μπάρες είτε όχι. 

 Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα 

διασφαλίζεται από τον ανάντη αυτόματο διακόπτη ισχύος με βάση 

τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον κατασκευαστή.  

  

8 Ενδεικτικές λυχνίες  

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να μαυρίζουν από τη συνεχή 

λειτουργία τους και θα συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων ασφαλειών 

(μικροαυτόματες) με τις φάσεις, που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα 

έχει κόκκινο χρώμα (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα 

φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Η αλλαγή των λαμπτήρων των 

ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εύκολα χωρίς να 

χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων.  

 

9 Ηλεκτρονόμοι διαρροής  

Οι ηλεκτρονόμοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί (σύμφωνα με τα 

σχέδια) ονομαστικής τάσεως 380/ 220V. Το επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής θα 

είναι 30mA για τα μεγέθη μέχρι 63Α (άμεση προστασία) και 0,3 ή 0,5Α για τα 

μεγαλύτερα μεγέθη ή όπου σημειώνεται στα σχέδια (έμμεση προστασία). Θα 

είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDE 0660 και θα χρησιμοποιούνται για 

προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDE 0100, ή θα είναι σύμφωνοι με 

τους κανονισμούς ΒS 4293, CEE 27.  

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα, θα διαθέτουν μπουτόν 

για τον έλεγχο της ετοιμότητάς τους. Θα είναι ακαριαίας διακοπής (μέγιστος 
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χρόνος 0,03 δευτερόλεπτα). Πρέπει να φέρουν στοιχείο φιλτραρίσματος που 

προλαμβάνει τις ανεπιθύμητες διακοπές εξαιτίας μεταβατικών τάσεων 

(κεραυνούς, διαταραχές γραμμών ή άλλων στοιχείων) και μεταβατικών 

ρευμάτων (από υψηλής χωρητικότητας κυκλώματα). Πρέπει επίσης να είναι 

ικανοί για απόζευξη και διακοπή, να φέρουν ενδεικτικό διακοπής στην 

πρόσοψη (κόκκινη σημαία). 

Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι από -5οC έως +60οC, η 

συνδεσμολογία να γίνεται μέσω ακροδεκτών οδήγησης καλωδίων έως 35mm2 

και αριθμός κύκλων λειτουργίας (σε φορτίο) ≥ 20.000 (Α - Κ).  

 

10 Ενδεικτικά όργανα (Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα)  

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου βιομηχανικού τύπου, 

κατηγορία 1,5 σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0410, 

κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση σε τετράγωνη πλάκα πλευράς 96 x 

96mm.  

Το πεδίο μετρήσεως των παραπάνω οργάνων πρέπει να συμφωνεί με τα σχέδια 

της μελέτης.  

 

Κάθε βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο και με μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων 

(εκτός, 3 φασικές τάσεις, 3 πολικές τάσεις).  

Τα αμπερόμετρα θα συνδεθούν με την βοήθεια κατάλληλων μετασχηματιστών 

εντάσεως ξηρού τύπου.  

 

11 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος (ρελέ ισχύος)  

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος 

ονομαστικής εντάσεως σύμφωνα με τα σχέδια, για έλεγχο κινητήρων 

(κατηγορία AC3) και για έλεγχο κυκλωμάτων διανομής φωτισμού (κατηγορία 

AC1).  

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους 

κανονισμούς χωρών -μελών (VDE 0660/PART 1/IEC 158, BS 5424, NFC 63110). 

Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL/JIS.  
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 

μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να 

είναι 25 - 400Hz. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 1.000V AC (50/ 60Hz). Η 

ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660V AC ή DC.  

Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε 

τροπικά κλίματα (ΤΗ).  

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους.  

Τα όρια της τάσης ελέγχου (έλξεως) στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης, ενώ της τάσης αποδιεγέρσεως 

0,4 έως 0,6 της ονομαστικής.  

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική 

διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων χειρισμών για τις παρακάτω 

αποδόσεις:  

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ AC 3 (380 V - 50 HZ) 

9 Α 4,0 KW 
12 Α 5,5 KW 
16 Α 7,5 KW 
25 Α 11,0 KW 
40 Α 18,5 KW 
50 Α 22,0 KW 
63 Α 30,0 KW 
80 Α 37,0 KW 
95 Α 45,0 KW 
115 Α 55,0 KW 
150 Α 75,0 KW 

 

Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωμικά φορτία 

(cosφ≥0,950) η ονομαστική τους ένταση όμως θα αναφερθεί σε κατηγορία 

φορτίσεως AC1. (Κατηγορίας φορτίσεως AC1, AC2, AC3, AC4 σύμφωνα με VDE 

0660 και IEC 158).  

Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι απλώς ενδεικτικά για τη σωστή εκλογή των 

ηλεκτρονόμων ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί 

το φορτίο, θα καθορισθεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του 

μηχανήματος και της επιβλέψεως, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό μέγεθος 

του ηλεκτρονόμου ισχύος για ένα εκατομμύριο χειρισμούς.  
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Όλοι οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εφοδιασμένοι με 2ΝΟ και 2NC 

τουλάχιστον βοηθητικές επαφές ή ανάλογα των απαιτήσεων αυτοματισμού. 

Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται πρόσθετα μπλοκ βοηθητικών 

επαφών (με Ith=10A) μετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και μπλοκ χρονικών 

επαφών. Η αρίθμηση των ακροδεκτών θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

DIN 46199. Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς VDE 0660/IEC 158. 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 

55οC. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, 

να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30ο σε σχέση με τον κάθετο άξονα 

στήριξης.  

 

12 Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ)  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς 

χωρών -μελών (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140).  

 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 

μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να 

είναι 25 - 400Hz, με ονομαστική τάση μόνωσης 690V.  

Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660V AC και 12 - 60V DC.   

Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να 

λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ).  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης 

Ith=10A. Θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός Α και Κ). Τα όρια της τάσης 

ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης.  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική 

διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων χειρισμών.  

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5οC έως 

+55οC.  
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Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι 

κατασκευασμένοι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ±30ο σε σχέση 

με τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και με οποιαδήποτε κλίση σε σχέση με 

τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση της απόδοσης τους. 

 

13 Τριπολικά θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως  

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - 

μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους 

κανονισμούς UL.  

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660V, ενώ τα όρια συχνότητας του 

ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400Hz.  

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο 

ρεύμα.  

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε 

τροπικά κλίματα (ΤΗ).  

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και 

διαφορικά.  

 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους.  

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς IEC 947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20).  

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από 

-25ο έως 55οC.  

Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ±30ο σε σχέση με την 

κανονική θέση στήριξης.  

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω 

από τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα 

να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το ρελέ ισχύος.  

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:  

 Ρύθμιση  
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- εύκολη και ακριβή ρύθμιση, 

- δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό 

κάλυμμα. 

 Επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισμού” και θέση “αυτόματου 

επανοπλισμού” το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την 

δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή αυτόματο επανοπλισμό.  

- κλείδωμα του επιλογέα. 

 Σηματοδότηση της ενεργοποίησης. 

 Λειτουργία “επανοπλισμού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start”. 

 Λειτουργία “stop”  

- χωριστή λειτουργία “stop”, 

- δυνατότητα μανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί). 

 Λειτουργία “test”  

- εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου, 

- προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού  

 Δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από 

απόσταση (εφ’ όσον ζητηθεί).Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω 

βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) με Ith=5A.  

 

14  Ζευκτικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες  

Για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μεριά του πίνακα των 

αντλιοστασίων από τις δύο διαφορετικές παροχές, δηλαδή Δ.Ε.Η. και Η/Ζ θα 

υπάρχει σύστημα μεταγωγής τοποθετημένο εντός του Γενικού Πίνακα ή κοντά 

στο Η/Ζ. Στο σύστημα μεταγωγής θα τοποθετηθεί ανά ένας ζευκτικός 

τηλεχειριζόμενος διακόπτης χαμηλής τάσης τετραπολικός, αέρος, κατά IEC 947-

1/947-4-1, ΕΝ 60 9471 / 60 947-4-1.  

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι μανδαλωμένοι μεταξύ τους με μηχανική 

και ηλεκτρική μανδάλωση (κλείδα), ώστε να αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η 

παράλληλη τροφοδότηση και από τις δύο πηγές, δηλαδή ΔΕΗ και Η/Ζ.  

 

15 Ασφαλειοαποζεύκτες Φορτίου  

Οι ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου αν απαιτηθούν, θα είναι κατάλληλοι για να 
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εγκατασταθούν σε μεταλλικό πίνακα, θα φέρουν τρεις μαχαιρωτές ασφάλειες 

σε βάση στερεωμένη σε φορέα από μονωτικό υλικό με χειρολαβή, στρεφόμενο 

γύρω από οριζόντιο άξονα και θα επιτυγχάνουν διακοπή ή αποκατάσταση του 

κυκλώματος ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις. Οι αποζεύκτες θα έχουν 

χαρακτηριστικά κατά VDE 0660, ονομαστική τάση 500V, συχνότητα 40 έως 60 

HZ, αριθμό χειρισμού (εντός/ εκτός) τουλάχιστο 1000 και ικανότητα διακοπής 

τουλάχιστο οκταπλάσια από την ονομαστική ένταση.  

 

16 Επιτηρητής φάσεων  

Για τον έλεγχο των φάσεων της τριφασικής τροφοδοσίας των κινητήρων, 

προτείνεται η τοποθέτηση στον αντίστοιχο πεδίο του πίνακα, τριφασικού 

επιτηρητή φάσεων και αναστροφής για κάθε κινητήρα. Τα όργανα αυτά θα 

είναι κατάλληλα για την επιτήρηση των φάσεων σε τριφασικό εναλλασσόμενο 

ηλεκτρικό ρεύμα, σε κύκλωμα τεσσάρων αγωγών, μη ισοσταθμισμένου 

φορτίου.  

Τα όργανα θα επιτηρούν την ασυμμετρία των φάσεων, την έλλειψη μίας ή 

περισσοτέρων φάσεων ή την εσφαλμένη διαδοχή τους και θα θέτουν εκτός 

λειτουργίας τον κινητήρα που ελέγχουν.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι:  

 Ονομαστική τάση (μεταξύ φάσεων) Ue = 380 - 415VAC. 

 Συχνότητα λειτουργίας 50Hz. 

 Εύρος επιτρεπόμενης ασυμμετρίας 5 - 15% (στην περιοχή λειτουργίας 0,85 - 

1,1 Ue). 

 Συναρμολόγηση σε ράγα 35 mm (κατά DIN/EN 50022) ακίδων. 

 Πρότυπο αναφοράς IEC/EN 60255-6. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστο από 0 μέχρι +50οC  

 

17 Αντιστάθμιση Συντελεστή Ισχύος  

 

17.1. Στοιχεία Πυκνωτών  

 Oι πυκνωτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα IEC 831, 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 75 

NFC 54 –104, VDE 0560, UL 810, CSA. C22-2. 

 Oι πυκνωτές θα λειτουργούν στα 400V/ 50Hz. 

 Οι πυκνωτές θα είναι δυνατόν να λειτουργούν με 10% υπέρταση για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, με 20% υπέρταση για 5 λεπτά και με 30% υπερεντάσεις 

λόγω αρμονικών. 

 Η χωρητικότητα των πυκνωτών θα είναι μεταξύ του 100% και του 105% της 

ονομαστικής τους τιμής. 

 Οι απώλειες σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας δε θα πρέπει να ξεπερνούν 

τα 0,3W/ kVar κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβάνοντας και τις αντιστάσεις 

εκφόρτισης. 

 Οι αντιστάσεις εκφόρτισης θα είναι ενσωματωμένες στους πυκνωτές. 

 Οι πυκνωτές θα μπορούν να λειτουργούν στην ακόλουθη περιοχή 

θερμοκρασίας:  

- Μέγιστη θερμοκρασία: 55°C. 

- Μέση τιμή θερμοκρασίας για 24 ώρες: 45°C. 

- Μέση τιμή θερμοκρασίας για 1 χρόνο: 35°C 

 

 Οι μονάδες πυκνωτών δεν θα πρέπει να περιέχουν υγρό ή χαρτί, καθώς θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πηνία από επιμεταλλωμένο 

πολυπροπυλένιο επικαλυμμένα με ρητίνη.  

 Οι πυκνωτές θα πρέπει να έχουν ιδιότητες αυτοεπούλωσης, ώστε σε 

περίπτωση εσωτερικού σφάλματος, ο πυκνωτής στιγμιαία θα 

αυτοεπουλώνεται και θα αποκαθιστά τη μόνωση στο σημείο της διάτρησης. 

Οι πυκνωτές θα πρέπει επίσης να έχουν ενσωματωμένο συντονισμένο 

σύστημα προστασίας (ασφάλεια HRC + εξάρτημα υπερπίεσης) έναντι 

πιθανών υπερφορτίσεων και εσωτερικών σφαλμάτων. Οι πυκνωτές θα 

μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε θέση.  

 

17.2 Λειτουργία Πυκνωτών  

Επειδή τα φορτία των αντλιοστασίων είναι σχετικά σταθερά, δεν θα γίνεται 

κεντρική αντιστάθμιση του συντελεστή ισχύος, αλλά τοπική, δηλαδή για κάθε 
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ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής ισχύος από και 10KW και άνω. Ο διορθωμένος 

συντελεστής ισχύος, δεν θα είναι μικρότερος από 0,98.   

 

Κάθε συστοιχία πυκνωτών θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν πλήρη 

ασφαλειοαποζεύκτη, ένα τριφασικό ρελέ κατηγορίας χρήσης AC4, ένα 

διακόπτη επιλογής λειτουργίας για ζεύξη - απόζευξη πυκνωτών. Ο εξοπλισμός 

θα συνδέεται στο ζυγό ισχύος της κυψέλης (του πίνακα). 

 
18 Ηλεκτρονικοί ομαλοί εκκινητές κινητήρων (soft starters) 

 
1. Γενικά 

  Οι προδιαγραφές βασίστηκαν στα ελάχιστα κριτήρια που είναι 

απαραίτητα για την αξιόπιστη λειτουργία ηλεκτρονικών ομαλών εκκινητών 

κινητήρων (soft-starters) παρουσιάζουν δε μια αμερόληπτη άποψη των 

τεχνικών απαιτήσεων, αναγκαίων για την διασφάλιση υψηλής απόδοσης και 

αξιοπιστίας με τις ελάχιστες διαταραχές στις εγκαταστάσεις. 

 Ονομαστική Τάση: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος για λειτουργία σε δίκτυο  φάσεων, 415 V ±10% 

 Ονομαστική συχνότητα: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι κατάλληλος για 

λειτουργία σε δίκτυο συχνότητας 50 Ηζ ± 2 Ηz. 

 Τύπος γέφυρας: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι τύπου 3 φάσεων, με 

πλήρως ελεγχόμενα αντιπαράλληλα 30Κ. 

 Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι 

κατάλληλος για λειτουργία σε πλήρες φορτίο σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 50°Ο. 

 Ρυθμός εκκινήσεων: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δώσει τα 

τεχνικά στοιχεία του εκκινητή κατά ΑC53a ή ΑC53b για να επιδείξει 

ότι ο τύπος που επέλεξε είναι κατάλληλος για το συνδεδεμένο 

φορτίο. 

 Βαθμός προστασίας περιβλήματος: Το περίβλημα θα πρέπει να έχει 

βαθμό προστασίας ΙΡ21 για ισχύ εκκινητή έως 132 Kw και ΙΡ20 για ισχύ 

πάνω από 150 Kw. 
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 Απώλειες και τοποθέτηση: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει 

τις θερμικές απώλειες του ομαλού εκκινητή και τις αποστάσεις που 

πρέπει να τηρούνται για επαρκή αερισμό και ψύξη. 

 Ραδιοφωνικά παράσιτα - εκπομπή: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να 

περιορίζει τις παρεμβολές προς άλλες συσκευές και πρέπει να είναι 

συμβατός με το πρότυπο ΑS 2064-1997 group 1 class Α. Ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώνει αν υπάρχουν σημεία 

λειτουργίας όπου δεν υπάρχει συμβατότητα. 

 Ραδιοφωνικά παράσιτα - ατρωσία: Οι ομαλοί εκκινητές θα πρέπει να 

έχουν ατρωσία σε ραδιοφωνικά παράσιτα που δημιουργούνται από 

άλλες συσκευές και θα πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ΑS 

4252.1 1994. 

 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας: Ο ομαλός εκκινητής θα 

πρέπει να είναι 

 κατασκευασμένος με βάση διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

σύμφωνα με το ΙS0 9001. 

 

2. Κύκλωμα Ελέγχου 
 

2.1   Ψηφιακές είσοδοι: 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακές 

εισόδους για 2σύρματο και 4σύρματο έλεγχο start / stop και reset. 

Σε περίπτωση κινητήρα 2 ταχυτήτων, ο εκκινητής θα πρέπει να 

διαθέτει μια ψηφιακή είσοδο που θα καθορίζει το σετ 

παραμέτρων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η κατάσταση όλων 

των ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να είναι ορατή με LED. 

2.2  Έξοδοι Ρελέ: 

Θα πρέπει να διατίθενται 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι 

ρελέ για την παρακολούθηση από απόσταση του εκκινητή. Οι 

έξοδοι θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματιστούν κατ' 

ελάχιστον σαν: 
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 Έλεγχος Ρελέ Bypass ή Rυη (λειτουργία) - Έλεγχος κυρίως 

ρελέ - Alarm (σφάλμα) 

 Σφάλμα υψηλού ρεύματος - Σφάλμα χαμηλού ρεύματος - 

Έξοδος ενεργοποιημένη. 

1.1 Τοπικός έλεγχος: 

Ο εκκινητής θα έχει πλήκτρα stop, start, reset και δυνατότητα να 

ενεργοποιείται είτε από τα πλήκτρα είτε από τις ψηφιακές 

εισόδους. 

 

2 Γαλβανική απομόνωση: 

Όλες οι ψηφιακές είσοδοι θα πρέπει να είναι γαλβανικά 

απομονωμένες από την τριφασική τροφοδοσία. 

 

3 Οθόνη και πληκτρολόγιο 

Ο εκκινητής θα έχει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων (display) με 

πληκτρολόγιο που θα απεικονίζει πληροφορίες για την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται και θα χρησιμοποιείται για τον 

προγραμματισμό του. 

 

4 Κλείδωμα πληκτρολογίου 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα «κλειδώματος» του 

πληκτρολογίου για την προστασία της συσκευής από αλλαγές στις 

παραμέτρους από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 

5  Χαρακτηριστικά 

5.1 Συνεχής έλεγχος ρεύματος 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να είναι σε θέση να περιορίζει το 

ρεύμα προς τον κινητήρα από 100% έως 550% του ονομαστικού 

ρεύματός του (Full Load Current) και να ρυθμίζει την τάση εξόδου 

έτσι ώστε να διατηρείται το ρεύμα αυτό κατά τη διάρκεια της 

εκκίνησης. 
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6 Ράμπα ρεύματος εκκίνησης 

6.1 Ο εκκινητής θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζεται ώστε να 

παρέχει ράμπα ρεύματος εκκίνησης όπου το αρχικό ρεύμα 

εκκίνησης, το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης και ο ρυθμός μεταβολής 

του ρεύματος να μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη. 

7 Έλεγχος Αντλιών 

7.1 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

προσαρμόζεται στη λειτουργία αντλίας έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιεί το υδραυλικό πλήγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό κατά το σταμάτημα της αντλίας. Ο εκκινητής θα 

πρέπει να παρέχει 2 προγράμματα ομαλού σταματήματος, έτσι 

ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς κινητήρες και 

χαρακτηριστικές αντλιών. 

8 Ενίσχυση Ροπής 

8.1 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

ενίσχυση ροπής κατά την εκκίνηση δίνοντας πλήρη τάση εξόδου 

για σύντομο χρόνο. 

9 Πολλαπλά σύνολα παραμέτρων  

9.1 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει μέχρι 2 σύνολα από 

ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες παραμέτρους που θα δίνει τη 

δυνατότητα για έλεγχο και προστασία κινητήρων 2 ταχυτήτων. 

Τα σύνολα των παραμέτρων θα μπορούν να επιλέγονται μέσω 

ψηφιακής εισόδου. 

 
1.  Πέδηση 

Ο ομαλός εκκινητής θα έχει τη δυνατότητα να φρενάρει το 

φορτίο του κινητήρα μέσω πέδησης με ΔU τάση. Αν το φορτίο 

έχει υψηλή αδράνεια τότε ο εκκινητής θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα για ομαλό φρενάρισμα με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα 

τα ρεύματα εκκίνησης και πέδησης. 

 

2. Καθυστέρηση επανεκκίνησης: 
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Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 

καθυστέρησης επανεκκίνησης που θα αποτρέπει μια 

επανεκκίνηση μετά από σταμάτημα για ρυθμιζόμενο χρονικό 

διάστημα. 

3. Απεικόνιση σφαλμάτων: 

4. Ο εκκινητής θα πρέπει να απεικονίζει όλα τα σφάλματα. Τα 

παρακάτω είναι η ελάχιστη απαίτηση: 

 Σφάλμα SCR (Θυρίστορ) 

 Θερμική υπερφόρτιση κινητήρα (Θερμικό μοντέλο) 

 Υπερθέρμανση ψήκτρας 

 υπέρβαση χρόνου εκκίνησης 

 Ασυμμετρία φάσεων 

 Συχνότητα τροφοδοσίας 

 Αλληλουχία φάσεων 

 Στιγμιαία υπερφόρτιση 

 Σφάλμα κυκλώματος ισχύος 

 Χαμηλή φόρτιση 

5. Καταγραφή σφαλμάτων - Ιστορικό 

Οι ομαλοί εκκινητές θα διαθέτουν μενού καταγραφής (data - log) 

όπου θα καταγράφονται κατ' ελάχιστο τα τελευταία 8 

σφάλματα. 

 

6. Σφάλμα έλλειψης φάσης 

Ο εκκινητής θα πρέπει να παρέχει προστασία από έλλειψη φάσης 

η οποία θα βασίζεται στη μέτρηση του ρεύματος. Η ευαισθησία 

της προστασίας αυτής θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη. 

 

7. Σφάλμα βραχυκυκλώματος του SCR 

Ο εκκινητής θα πρέπει να ελέγχει τα SCR για σφάλμα και σε 

περίπτωση ανίχνευσης, να απενεργοποιείται και να απεικονίζει το 

σχετικό σφάλμα. 
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8. Υπερθέρμανση SCR 

Ο εκκινητής θα πρέπει να σταματά τη λειτουργία όταν υπάρχει 

μεγάλη θερμοκρασία στις ψήκτρες των SCR. 

 

9. Ηλεκτρονική θερμική προστασία 

Ο εκκινητής θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονική 

προγραμματιζόμενη θερμική προστασία βασιζόμενη σε θερμικό 

μοντέλο του κινητήρα. 

  

10. Υπέρβαση χρόνου εκκίνησης 

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ο εκκινητής θα παρακολουθεί 

τον χρόνοεκκίνησης και θα εμφανίζει σφάλμα αν ο κινητήρας δεν 

φτάσει στις ονομαστικές του στροφές στον καθορισμένο χρόνο. 

 

11. Στιγμιαία υπερφόρτιση 

Ο εκκινητής θα σταματά με σφάλμα ακαριαία, αν μετά την 

εκκίνηση, το ρεύματου κινητήρα υπερβεί μια προκαθορισμένη 

τιμή. 

 

12. Χαμηλό ρεύμα 

Ο εκκινητής θα σταματά με σφάλμα ακαριαία, αν μετά την 

εκκίνηση, το ρεύμα του κινητήρα είναι μικρότερο από μια 

προκαθορισμένη τιμή. 

 

13. Θερμίστορ κινητήρα 

Αν ο κινητήρας διαθέτει θερμίστορ, ο εκκινητής θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα να συνδέεται με αυτό απευθείας στις αντίστοιχες 

ψηφιακές εισόδους. 

 

14. Φορά φάσεων 
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Ο εκκινητής πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί να δέχεται είτε 

δεξιόστροφη είτε αριστερόστροφη φορά των φάσεων της 

τροφοδοσίας. Σε περίπτωση όμως που η φορά των φάσεων 

στην είσοδο αλλάξει σε σχέση με την αρχική ρύθμιση, ο εκκινητής 

θα σταματά με σφάλμα ακαριαία. 

 

15. Προστασία εισόδου 

 Ο Αναδοχος θα πρέπει να δηλώσει τον τύπο των συσκευών 

προστασίας όπως διακόπτες ή ασφάλειες που πρέπει να 

τοποθετηθούν στην τροφοδοσία του εκκινητή. Θα πρέπει 

ιδιαίτερα να τονιστεί αν η προστασία θα είναι ειδικού τύπου όπως 

ημιαγωγικές ασφάλειες υπερταχείας ή αν η εγγύηση διατηρείται 

αν δεν χρησιμοποιηθούν ασφάλειες υπερταχείας. 

16. Reset (Μηδενισμός) Σφαλμάτων 

Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιζόμενη 

λειτουργία αυτόματου μηδενισμού (reset) των σφαλμάτων. Ο 

αριθμός των μηδενισμών και η καθυστέρηση πριναπό κάθε 

μηδενισμό θα πρέπει να ρυθμίζονται. 

 

17. Καθυστέρηση σφάλματος 

Η ενεργοποίηση των σφαλμάτων Στιγμιαίας Υπερφόρτισης, 

Χαμηλού ρεύματος, Έλλειψης φάσης θα γίνεται με ρυθμιζόμενη 

καθυστέρηση. 

 

18. Επικοινωνία Soft Starter - PLC 

Οι εκκινητές θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο multi 

protocol fieldbus για να μπορούν να ελέγχονται και να 

παρακολουθούνται από υπολογιστικά συστήματα 

ελέγχου. 

 

19.  Πιστοποιητικά - παράδοση - εγγυήσεις - ανταλλακτικά 
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Κάθε soft starter θα συνοδεύεται από τα παρακάτω 

πιστοποιητικά: 

 ότι κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις ειδικότερες απαιτήσεις του 

Κεφαλαίου των Προδιαγραφών, 

 ότι οι προσφερόμενοι τύποι είναι κατάλληλοι για την 

οδήγηση των κινητήρων που αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη. 

 

Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται από διεθνή και  

αναγνωρισμένο στις χώρες της Ε.Ε. οίκο πιστοποιήσεων, 

εγκρίσεων και ελέγχου. 

Κάθε soft starter θα συνοδεύεται επίσης από το ηλεκτρολογικό 

και ηλεκτρονικό σχέδιο βάσει του 

οποίου έγινε η κατασκευή του. 

20. Με την παράδοση των soft starter θα υποβληθούν τα παρακάτω: 

 Τεχνικά έντυπα των Προσφερομένων soft starter που 

θα περιέχουν και περιγράφουν οτιδήποτε απαιτείται 

από το Κεφάλαιο του παρόντος τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια 

(διαγράμματα πλακετών) των soft starter 

 Πλήρεις Κατάλογοι ανταλλακτικών (space parts) 

όλων των επιμέρους μερών των soft starter 

προτεινόμενοι από τον Κατασκευαστή τους 

 Οδηγό προσδιορισμού λειτουργικών σφαλμάτων 

(TROUBLE SHOOTING DIAGRAM) 

 Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των soft starter. 

Όλα τα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγιών λειτουργίας και 

συντήρησης που θα υποβληθούν με την παράδοση του εξοπλισμού και 

προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος, θα πρέπει να είναι γραμμένα στην 
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Ελληνική γλώσσα, εκτός από εξειδικευμένους όρους οι οποίοι θα είναι 

γραμμένοι στην Αγγλική γλώσσα. 

Κάθε soft starter θα συνοδεύεται από εγγύηση του κατασκευαστή του η 

οποία θα καλύπτει πλήρως την ορθή λειτουργία του μηχανήματος για 

δύο (2) έτη. 

Η Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα εκτέλεσης 

οποιουδήποτε ελέγχου αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών του 

τεύχους αυτού. 

 

19 Ηλεκτρονικοί ρυθμιστές στροφών κινητήρων (inverters) 

 

1 Εισαγωγή 

 

Οι προδιαγραφές, βασίστηκαν στα ελάχιστα κριτήρια που είναι 

απαραίτητα για την αξιόπιστη λειτουργία ρυθμιστών στροφών 

κινητήρων εναλλασσομένου ρεύματος. 

2 Γενικα 

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τον 

έλεγχο της ταχύτητας τριφασικών επαγωγικών κινητήρων, 400V. 

  O ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι ικανός να λειτουργεί 

συνεχώς στο ονομαστικό φορτίο με μεταβολές της τάσεως 

τροφοδοσίας +/- 10% και της συχνότητας τροφοδοσίας +/- 2%. 

  O ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι ικανός να λειτουργεί 

συνεχώς στο ονομαστικό φορτίο σε θερμοκρασία 50ºC. Κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο 

ρυθμιστής δεν θα εκτίθεται άμεσα σε ηλιακό φώς ή στις καιρικές 

συνθήκες. 

  Οπου οι ρυθμιστές τοποθετούνται ξεχωριστά επίτοιχα, η 

προστασία του περιβλήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 

παρακάτω οδηγίες: 
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Σε καθαρές περιοχές όπου δεν υπάρχει ούτε σκόνη ούτε 

υγρασία, ο βαθμός προστασίας πρέπει να είναι 

κατ’ελάχιστο IP20. Σε περιοχές όπου υπάρχει υγρασία και 

γενικά δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ο βαθμός 

προστασίας πρέπει να είναι IP55. 

Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να έχουν μεταλλικό 

περίβλημα ώστε να αποτρέψουν τον ακτινοβολούμενο 

ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο να επηρεάσει τη λειτουργία άλλου 

εξοπλισμού. Τα μεταλλικά περιβλήματα θα πρέπει να είναι 

γειωμένα με σύνδεση χαμηλής σύνθετης αντίστασης με την 

κεντρική γείωση. 

O ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να κατασκευάζεται με 

διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα, σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO9001. 

 

2  Συμπεριφορά απόδοση 

 

2.1 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένοι 

για λειτουργία αντλιων. Η κυματομορφή της εξόδου θα 

εξασφαλίζει ότι ο μέγιστος συντελεστής απόδοσης θα αποδίδεται 

από τον κινητήρα και τον ρυθμιστή σε όλα τα φορτία και όλες τις 

στροφές. Η συχνότητα και η τάση της εξόδου θα είναι κατάλληλη 

για τον έλεγχο φορτίων τετραγωνικής ροπής που 

δημιουργούνται από αντλίες και ανεμιστήρες στο μέγιστο βαθμό 

απόδοσης. Ο ρυθμιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδει 

ροπή εκκίνησης μέχρι 160% της ονομαστικής ροπής του φορτίου 

για 0,5 sec και 110% για 1 min κατά την εκκίνηση. 

 

2.2 Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να χρησιμοποιεί τελευταίας 

γενιάς ψηφιακή τεχνολογία PWM. Προτίμηση θα πρέπει να δωθεί 

σε συστήματα όπου η κυματομορφή εξόδου είναι ημιτονοειδής 
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σε όλες τις συχνότητες έτσι ώστε η ισχύς του κινητήρα να 

αποδίδεται πλήρως στις ονομαστικές στροφές και να μην 

απαιτείται υπερδιαστασιολόγηση του κινητήρα. 

Ο Αναδοχος  θα πρέπει να επιδείξη γραφικές παραστάσεις 

δοκιμών με το πώς αυξάνεται η θερμοκρασία του κινητήρα με 

την χρήση του ρυθμιστή στροφών, όταν ο κινητήρας λειτουργεί 

σε πλήρες φορτίο στις ονομαστικές στροφές. Οι δοκιμές θα 

πρέπει να βασίζονται σε θερμοκρασιακή μεταβολή τάξεως Β σε 

μόνωση τυλίγματος τάξεως F. 

Αν μειώνεται η απόδοση του κινητήρα, ο Αναδοχος θα πρέπει να 

παρουσιάσει καμπύλες που να δείχνει την αναγκαία μείωση της 

απόδοσης του κινητήρα, σε θερμοκρασιακή μεταβολή τάξεως Β, 

σε πλήρες φορτίο στις ονομαστικές στροφές ώστε να 

διαβεβαιώσει ότι δεν λαμβάνει χώρα υπερθέρμανση του 

κινητήρα. 

 

2.3 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διορθώνει αυτόματα την τάση 

εξόδου κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων της τροφοδοσίας +/- 10% 

για να αποτρέψει την απώλεια ροπής και μεταβολών των 

στροφών κατά τη λειτουργία του κινητήρα. 

 

2.4 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λειτουργία « 

Αυτόματης Βελτιστοποίησης Ενέργειας » που συνεχώς 

προσαρμόζει την τάση εξόδου σε μειωμένο επίπεδο ώστε να 

αποδίδεται ο μέγιστος βαθμό απόδοσης του κινητήρα σε 

οποιοδήποτε μερικό φορτίο . 

 

2.5 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διορθώνει αυτόματα τη συχνότητα 

και την τάση για να διατηρεί σταθερή ταχύτητα κινητήρα στο +/- 

0.5% των ονομαστικών στροφών. Η ακρίβεια θα πρέπει να 

διατηρείται σε εύρος ταχύτητας και φόρτισης από 10% σε 100% 
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χωρίς τη χρήση ελέγχου κλειστού βρόχου. 

 

2.6 Παρεμβολές από ραδιοφωνικά παράσιτα (Radio Frequency 

Interference) 

 

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι εγκαταστάσεις που θα 

τοποθετηθούν οι ρυθμιστές, περιλαμβάνουν εξοπλισμό 

ευαίσθητο σε παρεμβολές (RFI ) όπως για παράδειγμα PLC ή 

Computers. Πλήρης συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα 

πρέπει να απαιτηθεί. Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι 

καλά προστατευμένος και να έχει ατρωσία σε ηλεκτρικές 

διαταραχές έτσι ώστε να διασφαλιστεί υψηλή αξιοπιστία. 

 

Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα 

πρότυπα ατρωσίας EMC : 

· EN 61000-4-2 (IEC 1000-4-2): Electrostatic discharges (ESD) 

Ηλεκτροστατική εκκένωση από ανθρώπους 

· EN 61000-4-3 (IEC 1000-4-3): Incoming electromagnetic field 

radiation, amplitude modulation. 

Επιπτώσεις από εξοπλισμό radar και πομπών ραδιοσυχνοτήτων 

καθώς και από εξοπλισμό ασυρμάτων ή κινητής τηλεφωνίας. 

· EN 61000-4-4 (IEC 1000-4-4) Burst transients. 

Αιχμές που προκαλούνται από ανοιγοκλεισίματα διακοπτών, 

ρελέ, ή παρόμοιου εξοπλισμού. 

· EN 61000-4-5 (IEC 1000-4-5) Surge transients. 

Αιχμές που προκαλούνται π.χ. από κεραυνό που πέφτει κοντά 

στις εγκαταστάσεις. 

· ENV 50140: Incoming electromagnetic field, pulse modulated. 

Επιπτώσεις από κινητά τηλέφωνα GSM. 

· ENV 50141: Cable-borne HF. 

Επιπτώσεις από ραδιοφωνικούς πομπούς συνδεδεμένους στην 
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ίδια τροφοδοσία 

· VDE 0160 class W2 test pulse: Mains transients. 

Επιπτώσεις από υψηλής ενέργειας αιχμές που προέρχονται αό 

έκρηξη γενικής ασφάλειας, ενεργοποίηση πυκνωτών 

αντιστάθμισης αέργου ισχύος κ.λπ. 

Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα διεθνή 

πρότυπα εκπομπών EMC : 

· EN 55011/55022 Class Α: Cable born from (150Khz-30Mhz). Radiated 

(30Mhz-1Ghz.) 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να είναι συμβατός με το EN 55011/55022 

Class A με 150 m θωρακισμένο ( μπλενταρισμένο) καλώδιο. 

· EN 55011/55022 Class Β: Cable born from (150Khz-30Mhz) 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να είναι συμβατός με το EN 55011/55022 

Class Β με 50 m θωρακισμένο ( μπλενταρισμένο) καλώδιο. 

Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να έχουν μεταλλικά 

περιβλήματα ( για να σχηματίζεται κλωβός Faraday ) ώστε να 

περιορίζεται ο θόρυβος RFI που εκπέμπεται από το ρυθμιστή. Τα 

μεταλλικά περιβλήματα θα πρέπει να είναι γειωμένα με σύνδεση 

χαμηλής σύνθετης αντίστασης με την κεντρική γείωση. 

 

Ξεχωριστά RFI φίλτρα 

Οπου προσφέρονται ξεχωριστά RFI φίλτρα (οχι ενσωματωμένα), 

θα πρέπει να προσκομισθούν τεχνικές εκθέσεις που να δείχνουν 

αποτελέσματα δοκιμών με το συνδυασμό εξωτερικού φίλτρου – 

ρυθμιστή και να επιβεβαιώνουν τη συμβατότητα με EN55022. Θα 

πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά και το μέγιστο μήκος του 

καλωδίου. 

Τα εξωτερικά φίλτρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε 

μεταλλικό περίβλημα, του ίδιου βαθμού προστασίας με τον 

ρυθμιστή και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους 

ακροδέκτες τροφοδοσίας του ρυθμιστή. 
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Πυρήνες φερρίτη (Ferrite cores) που τοποθετούνται στα καλώδια 

της τροφοδοσίας δεν θεωρούνται σαν φίλτρα RFI . 

 

2.7 Αρμονικές και συντελεστής ισχύος 

Oι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

εγκατάσταση περιέχει αρκετά φορτία που δημιουργούν 

αρμονικές. Οι πληροφορίες που ζητούνται σ’αυτή την 

παράγραφο των προδιαγραφών είναι σημαντικές για τον 

υπολογισμό των ορίων των συνολικών αρμονικών διαταραχών 

της εγκατάστασης. 

 

Τα αρμονικά ρεύματα στην τροφοδοσία, που δημιουργούνται 

από το ρυθμιστή στροφών, πρέπει να περιορίζονται με τη χρήση 

εξωτερικών αυτεπαγωγών ( πηνίων) στην τροφοδοσία των 

ρυθμιστών ή με αυτεπαγωγές στο ενδιάμεσο DC κύκλωμα του 

ρυθμιστή. Προτίμηση θα πρέπει να δωθεί στους ρυθμιστές που 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένα πηνία στο ενδιάμεσο κύκλωμά 

τους. 

Οι ρυθμιστές που δεν περιλαμβάνουν πηνία στο ενδιάμεσο 

κύκλωμα, θα πρέπει να παραδωθούν με εξωτερικά τριφασικά 

πηνία στην τροφοδοσία των ρυθμιστών. Τα πηνία αυτά θα 

πρέπει να συνδεθούν σε κάθε φάση και θα πρέπει να έχουν 

ελάχιστη σύνθετη αντίσταση 5%. Τα πηνία θα πρέπει να 

βρίσκονται μέσα σε μεταλλική κατασκευή με τον ίδιο βαθμό 

προστασίας με τον ρυθμιστή. 

Σε περίπτωση που προσφέρονται εξωτερικά πηνία καταστολής 

αρμονικών, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό 

της πτώσης τάσης πάνω στα πηνία σε πλήρες φορτίο και να 

ενημερώνουν πως ο ρυθμιστής θα αντιδρά στην χαμηλότερη 

τάση. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην 
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προσφορά τους ένα φάσμα από τα ρεύματα που δημιουργούνται 

από αρμονικές, σε εύρος από την 1η έως την 25η αρμονική και θα 

δηλώνουν και το cos f1 και το συντελεστή ισχύος του ρυθμιστή 

στο 100% του φορτίου. 

Ο υπολογισμός του συντελεστή ισχύος θα πρέπει να βασίζεται 

στον λόγο του βασικού ρεύματος και της μετατόπισης του από 

την τάση, προς τη συνολικό RMS ρεύμα που περιλαμβάνει όλα τα 

αρμονικά ρεύματα μέχρι και την 25η αρμονική. 

Το Cos f1 δεν θα γίνει αποδεκτό σαν συντελεστής ισχύος 

δεδομένου ότι ισχύει μόνο για φορτία που καταναλώνουν 

ημιτονοειδές ρεύμα. 

2.8 Προκειμένου να εξουδετερωθούν οποιαδήποτε φαινόμενα 

συντονισμού εντός 

των ορίων της συχνότητας λειτουργίας, ο ρυθμιστής θα πρέπει να 

διαθέτει ρυθμίσεις για υπερπήδηση συχνοτήτων. Το εύρος της 

υπερπήδησης θα πρέπει να ρυθμίζεται σαν ποσοστό των 

καταγεγραμμένων συχνοτήτων υπερπήδησης. Αν 

χρησιμοποιούνται κινητήρες υψηλής απόδοσης ο ρυθμιστής θα 

πρέπει να έχει ενσωματωμένο αλγόριθμο αντι-συντονισμού. 

2.9 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να ακολουθεί την οδηγία IEC 34-17 για 

τον χρόνο ανόδου ( dV/dt) και την αιχμή της τάσης. Προτίμηση θα 

πρέπει να δίνεται στους ρυθμιστές που διαθέτουν σύστημα 

μείωσης των αιχμών τάσης. 

2.10 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτόματο 

συντονισμό και ρύθμιση των βασικών παραμέτρων του κινητήρα. 

Ο συντονισμός θα βασίζεται σε μετρήσεις της αυτεπαγωγής και 

της αντίστασης του κινητήρα. Ο συντονισμός θα πρέπει να γίνεται 

με τον κινητήρα ακίνητο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η 

εγκατάσταση πρίν συντονιστεί ο ρυθμιστής. 

Ο αυτόματος συντονισμός θα σταματά και θα καταγράφεται 

σφάλμα αν κατα τη διαδικασία αυτή εντοπίζεται ασυμμετρία στα 
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τυλίγματα. 

2.11 O ρυθμιστής θα είναι κατάλληλος για έλεγχο φορτίων υψηλής 

αδράνειας και ικανός να «πιάνει» έναν κινητήρα που 

περιστρέφεται κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 

χωρίς να παρουσιάζει σφάλμα ( Είτε από διακοπές της 

τροφοδοσίας είτε από ανοιγοκλεισίματα του ρελέ μεταξύ 

ρυθμιστή και κινητήρα). Η λειτουργία αυτή θα διασφαλίζει ότι 

ένας κινητήρας με μεγάλο αδρανειακά φορτίο που περιστρέφεται 

ακόμα και στην αντίθετη φορά, μπορεί να ενεργοποιηθεί, να 

φρεναριστεί σε μηδενική ταχύτητα με έγχυση συνεχούς τάσης ( 

ενσωματωμένη στον ρυθμιστή πέδηση DC) και στη συνέχεια να 

επιταχυνθεί στην επιθυμητή ταχύτητα με την ορθή φορά 

περιστροφής. 

2.12 Ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει τουλάχιστον 3 

αυτορυθμιζόμενους (self-tuned) ελεγκτές PID 2 ζωνών που θα 

επιτρέπουν τον έλεγχο σε κλειστό βρόχο της διεργασίας. Ο κάθε 

ελεγκτής θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της 

ράμπας για να επιτρέπει ομαλή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου. Θα περιλαμβάνει λειτουργία anti wind-up και θα 

προγραμματίζεται απευθείας σε μονάδες της διεργασίας, π.χ. 

m3/h, bar, Pa, κ.λπ. Ο ελεγκτής PID θα έχει τη δυνατότητα 

λειτουργίας κανονικά ή αντίστροφα, ανάλογα με τη 

διεργασία.Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ανάδρασης 

μέσω σήματος 0/4 - 20mA. 

Ο ελεγκτής PID θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ανάδραση από 2 

αισθητήρια. Θα πρέπει να υπολογίζει το Μέγιστο, Ελάχιστο, 

Αθροισμα, Διαφορά και Μέση Τιμή των 2 σημάτων ανάδρασης. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να διαθέτει επιλογή Μεγίστου – 

Ελαχίστου 2 ζωνών, όπου κάθε ζώνη έχει ξεχωριστή επιθυμητή 

τιμή. 

2.13 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει 
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την τετραγωνική ρίζα του σήματος ανάδρασης έτσι ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταδότης πίεσης σαν αισθητήρας 

μετρητής παροχής. 

2.14 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λειτουργία SLEEP 

MODE που μπορεί αυτόματα να σταματά την αντλία ή τον 

ανεμιστήρα όταν η ταχύτητά του πέφτει κάτω από μια 

προκαθορισμένη τιμή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να 

μπορούν να προγραμματιστούν οι συνθήκες επανεκκίνησης. 

2.15 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λειτουργία 

«ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ » που επιτρέπει τον έλεγχο και 

μανδάλωση με εξοπλισμό όπως dampers 

2.16 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο ρυθμιστής θα πρέπει αυτόματα να 

λειτουργεί σε μια προκαθορισμένη συχνότητα με 

απενεργοποιημένη τη θερμική προστασία. 

2.17 Οι ρυθμιστές θα πρέπει να επιτρέπουν την καλωδίωση 

κινητήρων σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα. Αν ο ρυθμιστής δεν 

επιτρέπει αυτό το μήκος καλωδίου, ο υποψήφιος προμηθευτής 

θα πρέπει να δηλώσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου 

και την τιμή της αυτεπαγωγής των πηνίων εξόδου που θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί το μέγιστο 

επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα 

πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια την πτώση τάσης και την μείωση 

της απόδοσης του κινητήρα εφόσον τοποθετηθούν τα 

συνιστώμενα απ’αυτόν πηνία εξόδου. 

2.18 Για να αποτραπεί η συμπύκνωση υγρασίας στον στάτη, ο 

ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία προθέρμανσης. Οταν 

ο κινητήρας σταματήσει, θα λάβει μια χαμηλή συνεχή τάση από 

τον ρυθμιστή. 

2.19 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες 

προστασίες έτσι ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση ρελέ στην έξοδό 
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του προς τον κινητήρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βάβης των 

τρανζίστορ ισχύος. 

 

3.0 Ελεγχος και παρακολουθηση 

 

3.1 Ολες οι αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι θα πρέπει να 

είναι γαλβανικά απομονωμένες μεταξύ τους και από την 

τροφοδοσία και θα πρέπει να αντέχουν μια τάση ελέγχου 2.5 KV 

DC για 1 sec. Για λόγους ασφαλείας, θα γίνουν αποδεκτοί μόνο 

ρυθμιστές που έχουν ενσωματωμένη γαλβανική απομόνωση. 

3.2 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 8 ψηφιακές 

εισόδους με ταχύτητα σάρωσης μικρότερη από 3msec, 3 

αναλογικές εισόδους (0-10 V DC, 2-10 V DC, 1-5 V DC και 0/4-20 mA, 

και τα αντίστοιχα ανάστροφά τους) με διακριτικότητα 10bit 

τουλάχιστον και μία είσοδο θερμίστορ 

3.3 Για τη μέγιστη ατρωσία σε θόρυβο στις ψηφιακές εισόδους, το 

ρεύμα λειτουργίας θα είναι κατ’ελάχιστο 10mA στα 24 V για κάθε 

είσοδο. Το εσωτερικό τροφοδοτικό για την τροφοδότηση των 

ψηφιακών εισόδων καθώς και αναλογικών αισθητηρίων θα 

πρέπει να παρέχει κατ’ελάχιστο 200mA στα 24V. 

3.4 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενο χειριστήριο, 

ΙΡ65 με αλφαριθμητική οθόνη από την οποία θα παρέχει 

αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του ρυθμιστή και 

του κινητήρα. 

 Τα παρακάτω θεωρούνται ως ελάχιστες απαιτήσεις : 

 

· Επιθυμητή τιμή % του σήματος ελέγχου 

· Συχνότητα σε Hz 

· Ενδειξη σήματος ανάδρασης 

· Ρεύμα , A 

· Ροπή % 
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· Ισχύς kW 

· Eνέργεια kWh 

· Τάση εξόδου V 

· Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος V 

· Θερμικό κινητήρα % 

· Θερμικό ρυθμιστή % 

· Κατάσταση εισόδων 

 

Το χειριστήριο θα χρησιμοποιείται για παραμετροποίηση και 

ρυθμίσεις οι οποίες θα δίνονται σε μορφή μενού. 

Το χειριστήριο θα περιλαμβάνει μνήμη στην οποία θα 

αποθηκεύονται οι παράμετροι του ρυθμιστή και θα μπορεί να 

φορτώνει και ξεφορτώνει παραμέτρους σε άλλους ρυθμιστές 

 

3.5 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει δύο προγραμματιζόμενες 

αναλογικές εξόδους για εποπτικό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 0-20 mA και 4-20 mA. Οι 

προγραμματιζόμενες έξοδοι θα αναμεταδίδουν τουλάχιστον την 

τιμή των στροφών, του ρεύματος και της ροπής. 

3.6 Δύο προγραμματιζόμενα ρελέ θα πρέπει να παρέχονται για 

παρακολούθηση του ρυθμιστή από απόσταση. Κατ’ελάχιστο θα 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού στις 

καταστάσεις : ready ( ρυθμιστής σε ετοιμότητα), run ( ρυθμιστής 

σε λειτουργία) , alarm (σφάλμα ρυθμιστή). Οι επαφές θα πρέπει 

να έχουν δυνατότητα για φορτίο 2A, στα 250 V. Η λειτουργία του 

ρελέ run ( ρυθμιστής σε λειτουργία) θα ενεργοποιείται όταν η 

έξοδος του ρυθμιστή έχει συχνότητα μεγαλύτερη από 0.5 Hz. 

3.7 Ο ρυθμιστής θα περιλαμβάνει τους παρακάτω αθροιστές 

(totalisers) : 

 

· Ωρομετρητής 
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· Μετρητής κιλοβατωρών 

 

3.8 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να απεικονίζει με κείμενο όλα τα 

σφάλματα. Τα παρακάτω είναι τα ελάχιστα που μπορεί να 

απεικονίσει : 

 

· Σφάλμα Ρυθμιστή 

· Υπέρταση / Υπόταση 

· Υπέρευμα 

· Σφάλμα Γείωσης 

· Υπερθέρμανση 

· Υπεφόρτιση 

· Σφάλμα κινητήρα 

· Βραχυκύκλωμα 

· Σφάλμα σειριακής επικοινωνίας 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει αν τα 

σφάλματα απεικονίζονται με κείμενο ή μέσω ενός αριθμητικού 

κωδικού. 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει πλήκτρα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ / 

ΕΚΤΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ώστε να είναι δυνατός ο τοπικός χειροκίνητος 

έλεγχος καθώς και ο αυτόματος απομακρυσμένος έλεγχος . 

3.9 Ο ρυθμιστής θα πρέπει κατά προτίμηση να διαθέτει μια θύρα 

USB και μια σειριακή θύρα RS485 και να παραδίδεται με το 

κατάλληλο λογισμικό σε περιβάλλον Windows για 

παρακολούθηση όλων των σημάτων λειτουργίας και ελέγχου. Το 

λογισμικό θα επιτρέπει την αλλαγή παραμέτρων των ρυθμιστών 

με μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή και αντίστροφα. Το 

πρόγραμμα και τα στοιχεία των ρυθμιστών θα μπορούν να 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. 
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4.0. Προστασια και παρακολουθηση 

 

4.1 Ο ρυθμιστής θα διακόπτει με ασφάλεια τη λειτουργία του 

κάτω από τις παρακάτω συνθήκες και θα ενεργοποιεί το ρελέ 

σφάλματος. Ο ρυθμιστής θα απεικονίζει με κείμενο το αντίστοιχο 

σφάλμα: 

 

- Υπέρταση - Υπερθέρμανση 

- Υπόταση - Υπερφόρτιση 

- Υπέρρευμα - Σφάλμα κινητήρα 

- Σφάλμα Γείωσης - Σφάλμα ρυθμιστή 

 

Ο ρυθμιστής δεν πρέπει να καταστρέφεται απο βραχυκύκλωμα ή 

σφάλμα γείωσης, ούτε από ανοιγοκλείσιμο ρελέ στην έξοδό του. 

4.2 Ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου και 

χειροκίνητου reset (επαναφορά από σφάλμα). Το αυτόματο reset 

θα λειτουργεί μόνο σε υπέρρευμα, υπέρταση ή υπόταση. Στο 

αυτόματο reset θα υπάρχει προγραμματιζόμενη επιλογή μέχρι 10 

προσπαθειών reset ανά σφάλμα πριν ο ρυθμιστής σταματήσει τη 

λειτουργία και δώσει τη δυνατότητα μόνο για χειροκίνητο reset. 

Ο χρόνος επανεκκίνησης μετά από σφάλμα στην αυτόματη 

λειτουργία θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος. Για λόγους 

ασφαλείας ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία 

κλειδώματος του reset σε περίπτωση που ο ρυθμιστής 

παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα. 

Το χειροκίνητο reset θα επιτυγχάνεται μέσω του πληκτρολογίου 

ή μέσω εξωτερικού σήματος. 

4.3 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα καταχώρησης 

των σφαλμάτων καθώς και τιμών των βασικών μεγεθών ( ρέυμα, 

τάση, συχνότητα ). 

4.4 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονική θερμική 
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προστασία υπερφόρτισης όπου ο χρόνος ενεργοποίησης της 

προστασίας εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας του 

κινητήρα, το ρεύμα του κινητήρα, τον χρόνο λειτουργίας και το 

ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα. Η συσκευή θα τροποποιεί 

αυτόματα τον χρόνο ενεργοποίησης του σφάλματος 

λαμβάνοντας υπ’όψη τη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες. Σε 

περίπτωση σφάλματος ο ρυθμιστής θα πρέπει να εμφανίζει στην 

οθόνη μηνυμάτων το σχετικό μήνυμα 

 

4.5 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει είσοδο για PTC θερμίστορ, 

που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο κινητήρας του 

οποίου ελέγχονται οι στροφές διαθέτει θερμίστορ προστασίας 

και θα σταματά τον κινητήρα όταν η αντίσταση του PTC 

θερμίστορ αυξάνεται πάνω από την τιμή που αντιστοιχεί σε 

ασφαλή λειτουργία του κινητήρα. Σε περίπτωση σφάλματος ο 

ρυθμιστής θα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη μηνυμάτων το 

σχετικό μήνυμα. 

4.6 Ο ρυθμιστής θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του με 

μείωση απόδοσης και ταχύτητας σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή 

έλλειψης φάσης αντί να σταματά. 

 

(16500) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

16500.1 Φωτιστικο λαμπτηρων φθορισμου αντιεκρηκτικου τυπου  

1 Γενικα 

Το φωτιστικο είναι στεγανο καταλληλο για εγκατασταση σε  

χωρους  με κινδυνο εκρηξης όπως οριζεται στην ATEX Directive 

94/9/EC & 2014/34/UE 

1 STANDARDS που εφαρμοζονται: 

ΕΝ 60079-0:2009 
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ΕΝ 60079-15:2010 

ΕΝ 60079-31:2009 

ΕΝ 60598-1:2008+Α11:2009 

ΕΝ 60598-2-1:1989 

 

2 Κατασκευη 

Σωμα    Ανοξειδωτος χαλυβας AISI 304 

Kαλυμμα   Προστατευτικο γυαλι 

Aνακλαστηρας  Συμμετρικος 

Αγγιστρα στερεωσεως Ανοξειδωτος χαλυβας AISI 304 

Βαθμος προστασιας  ΙΡ66 

Στεγανωση   Ενισχυμενο ελαστομερες 

Βασεις λαμπτηρων  G13 T8 χωρις δημιουργια σπινθηρων 

Kλαση μονωσης  Ι 

Συνδεση γειωσης  Εσωτερικη και εξωτερικη 

 

3 Λειτουργια 

Ταση    230 V   

Συχνοτητα     50 Ηz 

Θερμοκρασια   -20 οC … +40 oC 

 

To φωτιστικο θα στηριζεται στον τοιχο με  καταλληλα ανοξειδωτα στηριγματα 

AISI 304 

  

16500.2  Φωτιστικο ασφαλειας λαμπτηρων φθορισμου αντιεκρηκτικου 

τυπου 

 

1 Γενικα 

Το φωτιστικο είναι στεγανο καταλληλο για εγκατασταση σε  

χωρους  με κινδυνο εκρηξης 

2 STANDARDS που εφαρμοζονται 
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 Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60079-0, EN 60079-1, 
EN 60079-31 
 

4 Κατασκευη 

Σωμα αλουμίνιο χρωματισμένο κίτρινο,  

(RAL-1003) 

Kαλυμμα   ειδικό ανθεκτικό γυαλί 

Βαθμος προστασιας  ΙΡ67 

Λαμπτηρας                φθορισμου 8 W 

Mπαταριες    Ni-Cd 

 

5 Λειτουργια 

Ταση    230 V   

Συχνοτητα     50 Ηz 

Θερμοκρασια   -20 οC … +40 oC 

Aυτονομια   1 ωρα 

 
 

Το φωτιστικο διαθετει ενδεικτικο LED φορτισης και υποδοχη για συνδεση 

απομακρυσμενου μπουτον ΤEST.  

 

(17800) SCADA 

Απαραίτητα Χαρακτηριστικά Συστήματος Τηλε -ελέγχου / Τηλεχειρισμού 

(SCADA) 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος SCADA θα ικανοποιουν τις απαιτήσεις  

της τρέχουσας τεχνολογίας (κατά την χρονική στιγμή της προμήθειας του  

συστήματος). H Yπηρεσια θα διατηρη το δικαιωμα μεταβολης των 

προδιαγραφων του συστηματος εφ΄οσον κατά την κριση της επιβαλλεται για 

την βελτιωση των λειτουργιων του.  Το σύστημα SCADA πρέπει 

αποδεδειγμένα να εξασφαλίζει: 

Ποιότητα κατασκευής. 

Αξιοπιστία. 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 100 

Συμβατότητα του παλαιάς τεχνολογίας εξοπλισμού με τον νέας τεχνολογίας 

εξοπλισμό ώστε στις μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος να μην 

υφίσταται η ανάγκη της εξ’  ολοκλήρου ή μέρους αντικατάστασης αυτού 

καθώς και επαναπρογραμματισμού των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου καθώς 

και του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου του Συστήματος. 

Δυνατότητα τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού σε πραγματικό χρόνο (real time) 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από οποιοδήποτε σημείο του 

συστήματος διαμέσου του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τόσο στην περίπτωση 

της ασύρματης επικοινωνίας (UHF / BROADBAND 2,4 GHz) όσο και στην 

περίπτωση της ενσύρματης επικοινωνίας. 

Συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση τοπικά αλλά και απομακρυσμένα για 

την κατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

και του συστήματος. 

Δικτύωση με οποιοδήποτε δίκτυο επικοινωνίας όπως ασύρματο,  ενσύρματο,  

μικροκυμάτων,  οπτικών ινών κλπ. ώστε το σύστημα να δύναται να δικτυωθεί 

μελλοντικά σε οιονδήποτε μέσον επικοινωνίας. 

Δικτύωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου μεταξύ τους για ανταλλαγή 

δεδομένων είτε απ’ ευθείας είτε μέσω του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου 

Επικοινωνιών (ΑΕΔΕ) και ρύθμιση της λειτουργίας χωρίς την παρεμβολή του 

Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου αλλά με ενημέρωση προς αυτόν, καθώς και 

αυτόνομη ενεργοποίηση της επικοινωνίας από τους ΤΣΕ προς τον ΚΣΕ στην 

περίπτωση κρίσιμων συμβάντων π.χ. Alarms. 

Δυνατότητα ευφυούς δικτύωσης με αναμετάδοση χωρίς την ανάγκη χρήσης 

πρόσθετου εξοπλισμού και διαφορετικών συχνοτήτων στην περίπτωση της 

ασύρματης επικοινωνίας. 

Επεκτασιμότητα τόσο σε τοπικό επίπεδο με την προσθήκη τουλάχιστον 

τριών βυσματικών καρτών εισόδων / εξόδων ψηφιακών και αναλογικών, όσο 

και σε κεντρικό επίπεδο με δυνατότητα προσθήκης τουλάχιστον χιλίων 

Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και επεξεργασίας απεριορίστου αριθμού 

μεταβλητών. 
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Αυτόνομη τοπική επεξεργασία δεδομένων και εκτέλεση των αποτελεσμάτων 

με κατάλληλες εντολές για την ορθή λειτουργία των τοπικών εγκαταστάσεων 

με ταυτόχρονη ενημέρωση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. 

Έλεγχο και επικοινωνία με κοινό επεξεργαστή για να γνωρίζει η ίδια η  

μονάδα εάν όλες οι πληροφορίες έφθασαν στον προορισμό τους και για να 

μην δημιουργείται διένεξη πληροφοριών ανάμεσα σε διαφορετικούς 

επεξεργαστές. 

Τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις διαμέσου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ώστε να 

δύνανται με ακρίβεια να ρυθμίζονται όλες οι μονάδες του συστήματος εξ’ 

αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η επί τόπου παρουσία του χρήστη για τον 

χειρισμό βραχυκυκλωτήρων και ρυθμιστικών αντιστάσεων. 

Δυνατότητα λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών μονάδων του συστήματος 

σε περιβάλλον με θερμοκρασία τουλάχιστον -300C…+600C και μη 

συμπυκνωμένης σχετικής υγρασίας 0…90% στους +500C. 

Αντικεραυνική προστασία ανά είσοδο / έξοδο ψηφιακή ή αναλογική 

τουλάχιστον 2.5 kV. 

Στην περίπτωση της ασύρματης επικοινωνίας ταχύτητα επικοινωνίας 2400 

bps/UHF και τουλάχιστον 6 Mbps σε αποστάσεις έως 24 Km με το ΑΕΔΕ. 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία του ISO και σύμφωνα με 

την υπόδειξη για ανοικτό σύστημα διασύνδεσης (OSI) ώστε να δύναται να 

επικοινωνεί με συστήματα άλλων κατασκευαστών. 

Δυνατότητα προγραμματισμού και διάγνωσης της λειτουργίας των μονάδων 

του συστήματος χωρίς περιορισμούς τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό 

επίπεδο με κατάλληλο λογισμικό που θα τρέχει σε περιβάλλον Windows. 

Δυνατότητα λήψης των προγραμμάτων, των δεδομένων και της σύνθεσης 

του εξοπλισμού (configuration) που είναι εγκατεστημένα στη μνήμη του ΤΣΕ 

από άλλον απομακρυσμένο ΤΣΕ ή από τον ΚΣΕ (upload), καθώς και 

δυνατότητα εγκατάστασης προγραμμάτων, δεδομένων και της σύνθεσης του 

εξοπλισμού (configuration) από απομακρυσμένο ΤΣΕ ή από τον ΚΣΕ στον 

τοπικό ΤΣΕ (download) ακόμη και στην περίπτωση της ασύρματης 

επικοινωνίας, ώστε να είναι άμεση και έγκυρη η κάθε ενημέρωση και αλλαγή 
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για οιονδήποτε ΤΣΕ του συστήματος χωρίς να προϋπάρχει οποιαδήποτε 

γνώση για τα προγράμματα, τα δεδομένα και την σύνθεση του εξοπλισμού 

(configuration) αυτού. 

Επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα σε γραφικό περιβάλλον με την 

βοήθεια κατάλληλου λογισμικού το οποίο θα τρέχει σε περιβάλλον Windows 

και θα δύναται να ανταλλάσσει δεδομένα με σχεσιακή βάση δεδομένων και 

θα περιέχει κατάλληλους drivers για επικοινωνία με συστήματα SCADA των 

γνωστότερων κατασκευαστών της αγοράς. 

Λογισμικό Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) 

Τα προγράμματα εφαρμογής μέσα στο περιβάλλον του λειτουργικού 

συστήματος πρέπει να επιτελούν την λειτουργία Τηλε-ελέγχου και 

Τηλεχειρισμού του Συστήματος καθώς και τις υπόλοιπες εφαρμογές όπως 

αυτές αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Η κατάσταση του συστήματος θα απεικονίζεται γραφικά στη οθόνη των Η/Υ 

και τα δεδομένα θα καταχωρούνται στα αρχεία τους. Τα προγράμματα θα 

χρησιμοποιούν σαφή ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία με τον χρήστη και 

θα είναι απλά στην χρήση τους διότι θα τα χειρίζεται προσωπικό μη 

ειδικευμένο στην πληροφορική. 

Ως εκ τούτου όλες οι εφαρμογές στο κεντρικό σταθμό ελέγχου θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή 

χρήση όλων των γραφικών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει όπως παράθυρα, 

χρήση του ποντικιού κλπ. 

Ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται διαμέσου σαφών πινάκων επιλογών 

(menus, sub-menus) στις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος χωρίς να 

απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση κωδικών προγραμμάτων ή 

εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η οποιαδήποτε μεταβολή της βάσης 

δεδομένων όπως (καταχώριση, διαγραφή, μετατροπή μεταβλητών που έχουν 

εισαχθεί) θα είναι δυνατό να γίνει από τον ίδιο τον χρήστη με απλούς 

χειρισμούς μέσα από τις λειτουργίες του προγράμματος. Η καταχώρηση των 

πληροφοριών (process variables) ο συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών  και 

γενικά η όλη διαχείριση του συστήματος πρέπει να γίνεται διαμέσου σαφών 
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διαλογικών προγραμμάτων χωρίς να απαιτείται η χρήση εντολών του 

λειτουργικού συστήματος. 

Θα πρέπει να προβλέπονται έλεγχοι VALIDATION για τις νέο-εισαγόμενες 

τιμές. Σε περίπτωση που κάποια νέο-εισαγόμενη τιμή για μια μεταβλητή 

υπερβεί κάποια όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί αφ’ ενός δεν γίνεται 

αποδεκτή κατά την εισαγωγή της και αφετέρου εμφανίζεται μήνυμα που 

ενημερώνει τον χρήστη για τα επιτρεπόμενα όρια του εύρους των τιμών της. 

Κατά την παρουσίαση των τιμών θα πρέπει να υπάρχει σαφής παρουσίαση 

των αντιστοιχούμενων μεγεθών. Τόσο η αλλαγή των τιμών για μεταβλητές 

που διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με τον χρόνο όσο και η αλλαγή τιμών 

των παραμέτρων που εισάγουμε εμείς θα πιστοποιείται στον εκτυπωτή του 

ΚΣΕ με αναγραφή της παλιάς και νέας τιμής, ώρα, ημερομηνία και κωδικό 

χρήστη. 

Από το φυσικό περιβάλλον λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο (real time) 

σήματα που διαμορφώνουν μια βάση δεδομένων. Αυτή η βάση δεδομένων 

αποτελεί ουσιαστικά την συγκέντρωση όλων εκείνων των σημάτων που 

λαμβάνονται από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου και χαρακτηρίζουν το 

κάθε σύστημα. Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων είναι συνεχής από τους 

εγκατεστημένους τοπικούς σταθμούς. Επίσης είναι δυνατό από τον 

υπολογιστή του ΚΣΕ να τροποποιούνται οι παράμετροι (ισχύουσες σταθερές) 

και να υπάρχει αυτόματη ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των αντίστοιχων 

μερών του συστήματος όπως (Τοπικοί Σταθμοί, Μιμικό Διάγραμμα) χωρίς να 

απαιτείται καμία επιπλέον διαδικασία για την μεταφορά τους στους τοπικούς 

σταθμούς.  

Κατά την ανάπτυξη του Λογισμικού Εφαρμογής του ΚΣΕ θα απαιτείται η όσο 

το δυνατόν μικρότερη χρήση γλώσσας εντολών (command language). Όλες οι 

διεργασίες αυτοματισμού που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του όλου 

συστήματος θα πραγματοποιούνται στο επίπεδο των τοπικών σταθμών. 

Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος στους τοπικούς σταθμούς θα είναι 

απαγορευτική η χρήση σταθερών τιμών, αντί αυτών θα υπάρχουν 

παράμετροι που ο χρήστης μπορεί με απλούς χειρισμούς να αλλάξει εύκολα 
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είτε τοπικά είτε διαμέσου του ΚΣΕ. Με αυτό τον τρόπο η λειτουργία του ΚΣΕ 

δεν επιβαρύνεται για τον συνήθη έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος.  

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, 

συναγερμοί, διαγνωστικά μηνύματα) θα γνωστοποιούνται σε πραγματικό 

χρόνο στον χειριστή και θα καταχωρούνται αυτόματα στον σκληρό δίσκο για 

περαιτέρω επεξεργασία.  Το λογισμικό εφαρμογής θα έχει την δυνατότητα 

αρχειοθέτησης των προς επεξεργασία πληροφοριών, τόσο για σύντομο, όσο 

και για μακρό χρονικό διάστημα. Το εύρος του σχηματιζόμενου αρχείου θα 

καθορίζεται από τον χώρο στο σκληρό δίσκο. Ο χρήστης θα είναι δυνατό να 

μεταβεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να παρακολουθήσει την 

εξέλιξη τιμών που είχε μια μεταβλητή σε χρονικό διάστημα με εύρος 

τουλάχιστον ενός έτους είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον.   

Η δημιουργία, μετατροπή και προσθήκη γραφικών εικόνων και συμβόλων 

απεικόνισης των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους Τοπικούς Σταθμούς 

και της κατάστασης του συστήματος γενικότερα θα γίνεται με την βοήθεια 

των λειτουργιών που παρέχονται από το λογισμικό πακέτο, χωρίς να 

διακόπτεται η λειτουργία του, και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

διαλογική απλή επικοινωνία με τον χρήστη με καθοδήγηση και on-line 

βοηθήματα χειρισμού 

δυνατότητα χρήσης γλώσσας εντολών (command language) ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών καθώς 

και η επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων. 

δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου 

και ιστορικά (real time and historical trending). 

δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας ώστε να εντοπίζονται οι μη 

επιτρεπτές καταστάσεις κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και να 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, πριν καταλήξει ολόκληρη η 

λειτουργία σε κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. 

βιβλιοθήκη ανακλήσιμων συμβόλων τα οποία θα τροποποιούνται, θα 

εμπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται ελεύθερα κατά βούληση του χρήστη 
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δυνατότητα διαμόρφωσης της τελικής μορφής της οθόνης με ελεύθερο 

χειρισμό των πλήκτρων μετακίνηση του δρομέα για τα αλφαριθμητικά 

χαρακτηριστικά (κείμενα, θέσεις καταγραφής τιμών, κλπ) και σταυρονήματος 

του αντιστοίχου βοηθήματος (MOUSE κλπ) για την τοποθέτηση των 

γραφικών συμβόλων 

δυνατότητα προεπιλογής των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων τόσο για τα 

στατικά χαρακτηριστικά της οθόνης (φόντο, σταθερό κείμενο κλπ) όσο και 

για τα δυναμικά παρουσιαζόμενα (μετρήσεις, συναγερμοί, λειτουργίες κλπ) 

αποθήκευση της επεξεργασμένης οθόνης και δυνατότητα ανάκλησης της για 

διορθώσεις, μεταβολές, ανακατατάξεις 

ενεργοποίηση της εικόνας με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού από μια λίστα 

επιλογών.  

είναι δυνατή η δημιουργία νέων γραφικών εικόνων όπως επίσης και μεταβολή 

των ήδη εγκατεστημένων τόσο από την πλευρά καθορισμού των στατικών 

όσο και από την πλευρά των δυναμικών στοιχείων. Την στιγμή που 

πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία η λειτουργία του συστήματος δεν 

επηρεάζεται καθόλου ούτε ως προς την λήψη πληροφοριών για την τρέχουσα 

κατάσταση της εγκατάστασης από τους τοπικούς σταθμούς ούτε και ως προς 

την  μετάδοση οποιασδήποτε μεταβολής στις παραμέτρους για τις τοπικές 

μονάδες.  

δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε μορφή hot / stand-by. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των πακέτων λογισμικού που 

περιγράφονται παρακάτω πρέπει να είναι : 

ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για διαχείριση δεδομένων, 

φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας (οθόνες, menus), 

επεξεργασία δεδομένων (υπολογισμός ολικών, μέσων , μέγιστων και 

ελάχιστων για επιλεγμένες χρονικές περιόδους), 

αποθήκευση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων στην ενιαία βάση 

δεδομένων των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης, 

δυνατότητα προγραμματιζόμενων πλήκτρων, 

δυνατότητα εκτύπωσης οθονών, 
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on-line παροχή βοήθειας στον χρήστη, 

δημιουργία spread sheets, 

αποθήκευση εντολών για χρήση από μη ειδικευμένους χρήστες σε ένα από τα 

προγραμματιζόμενα πλήκτρα, 

ορισμός παραμέτρων στους τοπικούς σταθμούς, 

παραγωγή συναγερμών, 

απεικόνιση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων σε γραφικά, 

παραγωγή φωνητικών μηνυμάτων. 

Όλα τα προγράμματα εφαρμογών θα διασυνδέονται με κατάλληλο 

πρωτόκολλο επικοινωνιών ώστε να ανταλλάσσουν δεδομένα χωρίς κανένα 

περιορισμό. 

Γραφική Οθόνη 

Τα προγράμματα εφαρμογής θα έχουν την δυνατότητα απεικονίσεως της 

εγκατάστασης με ρεαλιστικό τρόπο σε οθόνη γραφικών σχηματικού 

διαγράμματος, στην οποία θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που 

συλλέγονται από την εγκατάσταση καθώς επίσης και όλες οι εντολές 

χειρισμού που δίδονται προς την εγκατάσταση. 

Γενικά οι αρχές λειτουργίας για την γραφική απεικόνιση της εγκατάστασης θα 

είναι: 

προβλέπεται μια γενική εισαγωγική οθόνη που περιλαμβάνει σχηματική 

απεικόνιση όλης της εγκατάστασης που επιθυμούμε να εξετάσουμε.  

Για κάθε ΤΣΕ προβλέπονται οθόνες σχηματικού διαγράμματος οι οποίες 

περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

γραφικά σύμβολα των Τηλε-ελεγχόμενων / τηλεχειριζόμενων μονάδων και 

της συνδεσμολογίας τους με τα βασικά στοιχεία της εγκατάστασης, 

κωδικοί ελεγχόμενου από το σύστημα εξοπλισμού, 

σταθερό κείμενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ), 

πεδία σταθερών τιμών (παράμετροι λειτουργίας ΤΣΕ), 

πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις, καταστάσεις αντλιών 

κλπ), 
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σε ενιαία για όλες τις προβλεπόμενες λογικές οθόνες θέση παρουσιάζεται η 

ένδειξη των συναγερμών λειτουργίας και η ένδειξη συναγερμών αυτοελέγχου 

του Συστήματος.  Οι ενδείξεις αυτές παραμένουν ενεργές άσχετα με το 

περιεχόμενο της υπόλοιπης οθόνης.  Οι συναγερμοί  ιεραρχούνται με το 

χρώμα τους, 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γραφικών οθονών είναι η δυνατότητα 

καθορισμού αναδυόμενων παραθύρων (POP-UP WINDOWS) που πρέπει να 

παρέχονται από το λογισμικό.  Με τα παράθυρα αυτά τα οποία 

ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται κατά βούληση από τον χρήστη είναι 

δυνατόν να ανακτηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

πίνακας των συναγερμών και σχετικά μηνύματα, 

οδηγίες προς το χειριστή, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

γράφονται διαμέσου προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και να μπορούν 

να ενεργοποιούνται και με κριτήρια όπως η ημερομηνία, η ώρα, το πλήθος 

των συναγερμών, ο ειδικός συναγερμός κλπ, 

ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός ΤΣΕ (σμίκρυνση της 

λογικής οθόνης WINDOW ή SPLIT SCREEN MODE) 

Γενικά η διαμόρφωση των γραφικών οθονών θα είναι ως εξής: 

Παράθυρα συμβάντων 

Το παράθυρο αυτό θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και θα μας 

πληροφορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή για την μεταβολή της κατάσταση 

όλων των στοιχείων της εγκατάστασης. Η διάκριση μεταξύ των συμβάντων 

που εμφανίζονται στην εγκατάσταση θα γίνεται αφ ενός με την βοήθεια 

χρωμάτων και αφ ετέρου με μηνύματα που θα προσδιορίζουν επακριβώς το 

πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί ή την λειτουργία που έχει πραγματοποιηθεί. 

Η επιλογή των χρωμάτων καθώς η σύνταξη των μηνυμάτων θα γίνεται με 

βάση τις απαιτήσεις του χρήστη αν και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 

μπορούν να τα αλλάξουν ανά πάσα στιγμή αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σαν 

παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ακόλουθη χρήση χρωμάτων: 
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Πράσινο : το δυναμικό στοιχείο λειτουργεί ομαλά και δεν έχει σφάλμα 

λειτουργίας. 

Κόκκινο : Το δυναμικό στοιχείο με αυτό το χρώμα παρουσιάζει σφάλμα 

λειτουργίας. 

Κίτρινο : Το δυναμικό στοιχείο με αυτό το χρώμα βρίσκεται σε κατάσταση 

ηρεμίας  

χωρίς να παρουσιάζει κάποιο σφάλμα λειτουργίας. 

Γκρί : Το δυναμικό στοιχείο με αυτό το χρώμα παρουσιάζει σφάλμα στις  

επικοινωνίες και η εικόνα του είναι η τελευταία που καταχωρήθηκε 

 στο σύστημα. 

 

Επιπλέον και τα γράμματα που θα εμφανίζονται μέσα στην περιοχή θα 

χρωματίζονται ως ακολούθως: 

 

Κόκκινο : το σφάλμα λειτουργίας δεν έχει αναγνωρισθεί από τον 

χρήστη. 

Μαύρο : το σφάλμα λειτουργίας έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη. 

 

Η αναγνώριση συμβάντων (σφάλμα λειτουργίας) θα γίνεται με κατάλληλο 

χειρισμό (επιλογή) μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Σαν αρχική εικόνα παρουσιάζεται ένα γενικό διάγραμμα της υπό έλεγχο 

διεργασίας, σε αυτό θα εμφανίζεται συνολικά ολόκληρο το σύστημα έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η εύκολη εποπτεία αυτού.  

Στο κάτω τμήμα της αρχικής εικόνας θα υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο θα 

παρουσιάζονται τα συμβάντα της εγκατάστασης.  

Η εικόνα της αρχικής διάταξης θα είναι χωρισμένη σε κομμάτια το καθένα 

από τα οποία θα αντιπροσωπεύει και ένα μέρος της εγκατάστασης π.χ 

Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου.  

Η συμπεριφορά αυτών των τμημάτων είναι δυναμική, δηλαδή αφ’ ενός μεν 

είναι δυνατή η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής με την χρήση του 

αριστερού πλήκτρου του mouse ώστε να παρουσιαστεί η εικόνα που θα 
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αναπαριστά αναλυτικά το συγκεκριμένο κομμάτι της εγκατάστασης και αφ’ 

ετέρου ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας των στοιχείων αυτού του 

τμήματος της εγκατάστασης θα εμφανίζεται και το αντίστοιχο χρώμα στο 

φόντο.  

Στην περίπτωση που κάποιο από τα δυναμικά στοιχεία που εντάσσονται στο 

κάθε κομμάτι της διεργασίας έχει σφάλμα λειτουργίας τότε το φόντο του 

συγκεκριμένου τμήματος θα γίνει κόκκινο, αντίστοιχα εάν κάποιο από τα 

δυναμικά στοιχεία βρίσκεται σε λειτουργία τότε το φόντο του συγκεκριμένου 

τμήματος θα γίνει πράσινο.  

Ο καθορισμός της σημασίας των χρωμάτων καθώς και το κείμενο που 

χαρακτηρίζει κάθε συμβάν θα γίνει σε συνεργασία με την χρήστη του 

συστήματος ο οποίος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει και να τα 

αλλάξει. 

Μέσα στην αναλυτική εικόνα του κάθε συγκεκριμένου τμήματος της 

εγκατάστασης παρουσιάζεται με ρεαλιστικό τρόπο ολόκληρη η διεργασία του 

τμήματος που την αποτελεί. Δηλαδή εμφανίζονται διάφορα τμήματα 

ολόκληρης της εγκατάστασης που υποδηλώνουν την κατάστασης τους με 

βάση κάποιο συγκεκριμένο χρωματισμό όπως αντλίες, κινητήρες, στάθμες, 

δεξαμενών, βάνες, καθώς επίσης και στοιχεία που αντιπροσωπεύονται με την 

βοήθεια αριθμητικών πεδίων π.χ μετρήσεις πίεσης, παροχής κ.α. 

Ιστορική Καταχώρηση πληροφοριών - Στατιστική επεξεργασία 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, 

συναγερμοί, διαγνωστικά μηνύματα) γνωστοποιούνται αμέσως στον χειριστή 

και καταχωρούνται στον σκληρό δίσκο για περαιτέρω επεξεργασία: 

Στην βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου. 

Στην βάση δεδομένων συμβάντων. 

Η Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει επίσης όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος (π.χ. 

παραμέτρους, όρια, ιστορικές τιμές). 



ΕΡΓΟ: Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΑ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΕΛΙΔΑ - 110 

Βάση Δεδομένων 

Ειδικά προγράμματα επεξεργασίας που είναι ενεργά στο «BACKGROUND» 

ανακαλούν τις συλλεγόμενες πληροφορίες και τις επεξεργάζονται 

προκειμένου να ενημερώσουν αυτόματα την μόνιμη Βάση Δεδομένων του 

Συστήματος: 

Σε ημερήσια βάση 

Με περιοδική αυτόματη επεξεργασία ως ακολούθως: 

Κατά την αυτόματη περιοδική επεξεργασία υπολογίζονται και 

καταχωρούνται οι μέγιστες, μέσες και ελάχιστες τιμές των μεγεθών, ως 

προβλέπονται και κατά την ημερήσια επεξεργασία.  Η επεξεργασία αυτή 

λαμβάνει χώρα κάθε ημερολογιακή εβδομάδα, ημερολογιακό μήνα και 

ημερολογιακό έτος. 

Τα καταχωρημένα μεγέθη διατηρούνται στην Μόνιμη Βάση Δεδομένων επί 

καθορισμένου χρονικού διαστήματος και ως εκ τούτου πρέπει να συνδέονται 

άμεσα με την χρονική περίοδο που απεικονίζουν (π.χ. για εβδομαδιαία 

καταχώρηση ή για μηνιαία καταχώρηση). 

Διαμέσου διαλογικού προγράμματος σε σαφή ελληνική γλώσσα θα δίδεται η 

δυνατότητα στον χειριστή να ενημερώνεται συνολικά ή επιλεκτικά επί των 

αυτομάτως καταχωρηθέντων μεγεθών και ενδεχομένως να εκτυπώνει τα 

αποτελέσματα. 

Η μόνιμη βάση πληροφοριών του Συστήματος περιέχει σε άμεση 

διαθεσιμότητα τα ημερήσια στοιχεία του τρέχοντας και του αμέσως 

προηγούμενου έτους και τα περιοδικά στοιχεία του τρέχοντος και των 

προηγούμενων προκαθορισμένων σε αριθμό ετών (τουλάχιστον πέντε ετών). 

Σε ετήσια βάση, και με απλή διαδικασία, μεταφέρονται σε φορητά μέσα 

αποθήκευσης οι πληροφορίες του προηγούμενου έτους. 

Επιλεκτική Επεξεργασία Ημερήσιων Στοιχείων 

Διαμέσου διαλογικού προγράμματος σε σαφή Ελληνική γλώσσα θα δίδεται η 

δυνατότητα στον χειριστή των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης να 

επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα ημερήσια στοιχεία.  Ο χειριστής θα 
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καθορίζει την χρονική περίοδο που ενδιαφέρει και διαμέσου ειδικού σαφούς 

πίνακα επιλογής θα επιλέγει τα προς επεξεργασία ημερήσια στοιχεία. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (μέγιστες, ελάχιστες τιμές, κατανομές 

κλπ) θα παρουσιάζονται επιλεκτικά είτε υπό μορφή πίνακα, είτε υπό μορφή 

διαγράμματος.  Είναι αυτονόητο, ότι ο οποιοσδήποτε πίνακας μπορεί να 

ζητηθεί και υπό μορφή διαγράμματος (ραβδωτό ή γραμμικό) εφόσον 

παρουσιάζει την διαχρονική μεταβολή ημερήσιων στοιχείων.  Επίσης στο ίδιο 

διάγραμμα θα δύνανται να εμφανίζονται ομοειδή μεγέθη με στόχο την άμεση 

σύγκριση. 

Τα ως ανωτέρω αποτελέσματα της επεξεργασίας θα παρουσιάζονται στην 

οθόνη και επιλεκτικά θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή. 

Τηλε-έλεγχος Συστήματος 

Ο Τηλε-έλεγχος του Συστήματος διακρίνεται από τις παρακάτω λειτουργίες: 

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, από τους ΤΣΕ. 

Ενημέρωση του χειριστή διαμέσου των Γραφικών Οθονών, Μιμικού 

Διαγράμματος και Εκτυπωτών. 

Συλλογή Πληροφοριών 

Ο Η/Υ του ΚΣΕ ενημερώνεται συνεχώς από τους ΤΣΕ για οποιαδήποτε αλλαγή 

πραγματοποιείται στην κατάσταση των στοιχείων που αντιστοιχούν σε 

αυτούς. 

Η επικοινωνία του ΚΣΕ με τους ΤΣΕ υλοποιείται μεσω των ασύρματων 

Δικτύων UHF και του ΑΕΔΕ, σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:  

1. Μεταφορά από τους ΤΣΕ σε κόμβο του ΑΕΔΕ με τοπικό ραδιοδίκτυο UHF 

και κατόπιν μέσω του ΑΕΔΕ με τον ΚΣΕ. 

2.  Μεταφορά από τους ΤΣΕ απ’ ευθείας στον ΚΣΕ μέσω του ραδιοδικτύου 

UHF σε περίπτωση προβληματικής λειτουργίας του ΑΕΔΕ. 

Η επικοινωνία μέσω του ασύρματου δικτύου UHF θα έχει δυνατότητα να 

γίνετε με τους εξής τρόπους που θα επιλέγονται από τον χρήστη α) με 

κυκλική σάρωση και αποστολή όλων των δεδομένων των ΤΣΕ στον ΑΕΔΕ/ΚΣΕ, 

β) με κυκλική σάρωση και αποστολή μόνο των δεδομένων των ΤΣΕ τα οποία 
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άλλαξαν κατάσταση από την προηγούμενη σάρωση του ΑΕΔΕ/ΚΣΕ, γ) με 

αποστολή των δεδομένων από τους ΤΣΕ στον ΑΕΔΕ την στιγμή που αλλάζει η 

κατάστασή τους. 

Εάν κατά την κυκλική σάρωση κάποιος ΤΣΕ βρεθεί σε αδυναμία αποκρίσεως, 

τότε η σάρωση συνεχίζεται στον επόμενο ΤΣΕ και ο χειριστής ενημερώνεται 

για την έλλειψη επικοινωνίας (Γκρι φόντο απεικόνισης του δυναμικού 

στοιχείου). 

3. Ο χρόνος συλλογής των δεδομένων από τους ΤΣΕ προγραμματίζεται 

τόσο στον ΚΣΕ όσο και στους ΤΣΕ εφαρμόζοντας τις ανωτέρω μεθόδους 

επικοινωνίας μεμονωμένες ή σε συνδυασμό ώστε να επιτευχθεί η συλλογή 

των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time). 

Τηλεχειρισμός Συστήματος 

Η αποστολή εντολών τηλεχειρισμού πρέπει να είναι δυνατή μέσα από μια 

διαδικασία που προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση και 

δίνετε πρόσβαση σε λειτουργίες τηλεχειρισμών με επίπεδα ασφαλείας.  Οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες διαθέτουν κωδικό πρόσβασης (password) για 

τηλεχειρισμό σε ανάλογο επίπεδο πρόσβασης έτσι ώστε να αποφεύγονται 

χειρισμοί από χρήστες που δεν διαθέτουν εξουσιοδότηση για χειρισμούς σε 

συγκεκριμένες ομάδες δυναμικών στοιχείων (π.χ. χειρισμοί αντλιοστασίων). 

Εφ’ όσον το Σύστημα αποδεχθεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, η 

εξουσιοδότηση θα παραμείνει ισχυρή μέχρι αποσυνδέσεως του χρήστη από 

το σύστημα. 

Οι τηλεχειρισμοί γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα εφ’ όσον πληρούνται οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

Σε ειδικό δυναμικό παράθυρο εμφανίζονται οι επιτρεπόμενοι τηλεχειρισμοί 

που προέρχονται από την λογική επεξεργασία της τρέχουσας κατάστασης του 

ΤΣΕ. 

Η επιλογή εκ μέρους του χειριστού της μονάδος που θα τηλεχειρισθεί γίνεται 

με την τοποθέτηση του γραφικού δρομέα στο σύμβολο της. 
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Το σύμβολο της επιλεγμένης μονάδας επισημαίνεται και με κατάλληλο 

χειρισμό ο χειριστής επιβεβαιώνει την σωστή επιλογή και εισάγει τα επιπλέον 

απαιτούμενα στοιχεία. 

Με αλλαγή του χρώματος του συμβόλου της τηλεχειριζόμενης μονάδας, το 

Σύστημα επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής. 

Στον εκτυπωτή συμβάντων εκτυπώνονται τα στοιχεία του Τηλεχειρισμού 

(ΤΣΕ, είδος, μονάδα, είδος τηλεχειρισμού, ημερομηνία και ώρα, κωδικός 

πρόσβασης χρήστη) κατά τρόπον, ώστε να ξεχωρίζουν από τους 

καταγεγραμμένους στον ίδιο εκτυπωτή συναγερμούς.  Το σύστημα πρέπει να 

διασφαλίζει, ότι τα ανωτέρω στοιχεία Τηλεχειρισμού εκτυπώνονται 

αυτόματα στον ΚΣΕ. 

Στην γραφική οθόνη του Η/Υ στον ΚΣΕ επισημαίνεται ότι ο ΤΣΕ λειτουργεί υπό 

τηλεχειρισμό. 

Διαγνωστικός έλεγχος υλικού / λογισμικού (H/W, S/W) ΤΣΕ, οργάνων και 

δικτύου επικοινωνιών 

Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο, θα προβλέπεται εκτύπωση αναλυτικού 

καταλόγου για τον εξοπλισμό που ελέγχει ο υπό επικοινωνία ΤΣΕ και όλων 

των απαιτούμενων διαγνωστικών μηνυμάτων, ενώ διαμέσου της οθόνης και 

των εμφανιζόμενων σε αυτή μηνυμάτων, ο χρήστης θα καθοδηγείται για την 

αντιμετώπιση τυχόντος προβλήματος. 

Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερμών 

Οι συναγερμοί μπορεί να ενεργοποιούνται από αναλογικές εισόδους, 

ψηφιακές εισόδους, το σύστημα επικοινωνιών και εσωτερικά με το 

υπολογιστικό σύστημα.  Οι χειριστές θα ειδοποιούνται για την εμφάνιση ή την 

ανάκληση ενός συναγερμού, με την επιστροφή στην κανονική κατάσταση, 

διαμέσου της οθόνης και του εκτυπωτή.  Οι συναγερμοί θα ιεραρχούνται κατά 

προτεραιότητα και θα είναι δυνατή η αλλαγή σειράς προτεραιότητας με 

απλούς χειρισμούς. Ακουστικοί συναγερμοί θα πραγματοποιούνται με την 

λήψη ενός συναγερμού και θα σιωπούν με την αποδοχή του συναγερμού.  Θα 

είναι επίσης δυνατό να ακυρωθούν εκτυπώσεις επιλεγμένων συναγερμών. 
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Κάθε ειδοποίηση θα περιλαμβάνει: 

Χρόνο εμφάνισης με ακρίβεια λεπτού. 

Όνομα τοπικού σταθμού από τον οποίο προήλθε ο συναγερμός. 

Περιγραφή σημείου συναγερμού. 

Καταγραφή συναγερμού. 

Μήνυμα σε μορφή κειμένου ώστε να δείχνει στον χειριστή, περαιτέρω 

ζητούμενη ενέργεια. 

Μια σειρά από καταλόγους συναγερμών θα είναι διαθέσιμοι στον χειριστή 

συμπεριλαμβάνοντας: 

Μια περίληψη τρεχουσών συναγερμών κατά χρονολογική σειρά. 

Λίστα συναγερμών κατά ομάδα τοπικών σταθμών. 

Λίστα μη αποδεχόμενων συναγερμών. 

Θα είναι δυνατόν για τον χειριστή να αναγνωρίζει συναγερμούς είτε 

μεμονωμένους είτε συνολικούς σε τοπικούς σταθμούς.  Όλοι οι συναγερμοί 

θα καταχωρούνται επίσης στο δίσκο. 

Θα είναι δυνατό να διακρίνονται εύκολα γνωστοί (αναγνωρισμένοι) συναγερμοί από 

άγνωστους συναγερμούς, π.χ. από μια αλλαγή χρώματος.  Γνωστοί συναγερμοί που 

επιστρέφουν σε κανονικές συνθήκες θα σβήνονται από την λίστα συναγερμών.  Η 

οθόνη συναγερμών θα ενημερώνεται με τις τιμές του συναγερμού. 

Οι συλλεγόμενοι συναγερμοί θα επεξεργάζονται αυτόματα ώστε να 

επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι: 

Γρήγορη ειδοποίηση κατάστασης συναγερμού για ενέργεια από τον χειριστή. 

Εύκολη είσοδο από τον χειριστή στο πεδίο των πληροφοριών για 

συναγερμούς. 

Αυτόματη εκτύπωση μετά από αίτηση του χειριστή για ανάλυση εκ των 

υστέρων. 

Εμφάνιση στην οθόνη και / ή έντυπη αναφορά κατόπιν ζητήσεως από τον 

χειριστή των συλλεγμένων από τον ΚΣΕ συναγερμών. 

Διαγνωστικά προγράμματα 

Συνεχώς ενεργά διαγνωστικά συστήματα (SOFTWARE και HARDWARE 

WATCHDOGS) ελέγχουν την λειτουργία του Υλικού και Λογισμικού του ΚΣΕ και 
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ενημερώνουν τον χειριστή για ενδεχομένως υφιστάμενες ή επερχόμενες 

βλάβες. 

Απαραίτητα πρέπει να επιτελούνται τουλάχιστον οι παρακάτω έλεγχοι: 

Επίπεδα προστασίας 

Η προσπέλαση στις εφαρμογές του συστήματος από την θέση εργασίας θα 

επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες διαμέσου κατάλληλου 

μηχανισμού πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας. 

Η εξουσιοδότηση θα είναι διαβαθμισμένη ανάλογα με το είδος και την 

κρισιμότητα της εφαρμογής και της ενέργειας όπου επιχειρείται (αποστολή 

τηλεχειρισμών, τροποποίηση παραμέτρων, κλπ) και την ομάδα που ανήκει ο 

συγκεκριμένους χρήστης που επιχειρεί την πρόσβαση στο σύστημα. 

Θα διασφαλίζεται επίσης διαμέσου του λογισμικού (SOFTWARE) ο 

καθορισμός των χρηστών με εξουσιοδότηση ή μη για τηλεχειρισμούς στο 

σύνολο των ΤΣΕ ή τμήματος αυτών ή των τηλεχειριζόμενων στοιχείων τους. 

Εκτυπωτές 

Εκτυπωτής Συμβάντων 

Στον εκτυπωτή θα εκτυπώνονται ταυτόχρονα με την εμφάνιση τους και πριν 

καταχωρηθούν στα προβλεπόμενα αρχεία του σκληρού δίσκου: 

Συναγερμοί 

Διαγνωστικά ΤΣΕ 

Τηλεχειρισμοί 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες μηνυμάτων πρέπει να ξεχωρίζουν μεταξύ τους με 

ειδικά αρχικά και τελικά σύμβολα και να περιέχουν εκτός από το 

προβλεπόμενο κείμενο και αναφορά στον ΤΣΕ, στην μονάδα, καθώς και 

ημερομηνία / ώρα εμφάνισής τους. 

Εκτυπωτής Αναφορών 

Η διαχείριση παραγωγής αναφορών θα παρέχεται διαμέσου προηγμένων 

εξειδικευμένων εργαλείων.  Αναφορές θα παράγονται με καθορισμό κειμένου 

ή δεδομένων που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη αλλά δεν περιορίζονται 

από το πλάτος ή τον αριθμό των γραμμών της οθόνης. Κάνοντας χρήση των 
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ευκολιών παραγωγής αναφοράς θα είναι δυνατόν να συνδυαστούν 

μεμονωμένες τιμές από τη βάση δεδομένων σε ομάδες για την εκτύπωση της 

είτε κατ’ απαίτηση του χρήστη είτε σε προκαθορισμένες ώρες της ημέρας.  Θα 

είναι επίσης δυνατόν να αποθηκεύεται το περιεχόμενο των αναφορών στον 

σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή για λόγους αρχειοθέτησης. 

Τα δεδομένα που θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή αναφορών ανά ημέρα, 

μήνα, έτος θα είναι π.χ.: 

Συναγερμοί που παρουσιάστηκαν με τις αναφορές τους. 

Συχνότητα εμφάνισης συναγερμών. 

Αναλογικές τιμές οργάνων. 

Αριθμός εκκινήσεων κινητήρων. 

Ώρες λειτουργίας κινητήρων. 

Εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν με βάση τις ώρες 

λειτουργίας των κινητήρων κλπ. 

Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (SCADA) 

Tο πακέτο λογισμικού SCADA που θα εγκατασταθεί στον Η/Υ (Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή) του ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) θα πρέπει να πληροί τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 

Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί με μεγάλο 

αριθμό προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και 

κατασκευαστών. 

Να αναβαθμίζεται εύκολα σε απεριόριστο αριθμό μεταβλητών χωρίς να 

χάνονται προηγούμενα δεδομένα. 

Να είναι εύκολη η εκμάθησή του ώστε ακόμη και ο μη έμπειρος χρήστης μέσα 

σε σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του 

προγράμματος και να είναι ικανός να δημιουργήσει τις οθόνες εξομοίωσης 

του συστήματος που επιθυμεί ώστε να εμφανίζεται η όλη εγκατάσταση 

γραφικά στην οθόνη του Η/Υ με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. 

Να διαθέτει on-line βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε 

οποιαδήποτε απορία του χρήστη, με ένα απλό χειρισμό του “Mouse”. 
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Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της 

εγκατάστασης με τα δυναμικά στοιχεία αυτών ακόμη και εάν το λογισμικό 

ανταλλάσσει δεδομένα με την εγκατάσταση (on-line configuration). 

Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειμένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, 

κομβία, κομβία επιλογής κλπ. τα οποία θα τροποποιούνται, θα εμπλουτίζονται 

και θα αποθηκεύονται εύκολα στην βιβλιοθήκη. 

Να διαθέτει γλώσσα εντολών (command language) ώστε να παρέχει την 

δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και 

την επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων. 

Να διαθέτει την δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα 

πραγματικού χρόνου και ιστορικά (real time and historical trending). 

Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking). 

Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις γνωστότερες σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time). 

Να διαθέτει δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας ώστε να 

εντοπίζονται οι μη επιτρεπτές καταστάσεις κατά την λειτουργία της 

εγκατάστασης και να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, πριν 

καταλήξει ολόκληρη η λειτουργία σε κάποιο αθέμιτο αποτέλεσμα. 

Να διαχειρίζεται με απλό τρόπο τα σήματα κινδύνου (alarms). 

Να διαθέτει ποικίλα επίπεδα πρόσβασης στο πρόγραμμα. 

Να είναι εύκολα επεκτάσιμο από μοναδιαίο σύστημα σε δικτυακό σύστημα 

πολλαπλών κόμβων με κατανεμημένη αρχιτεκτονική client / server. 

Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε μορφή hot / stand-by. 

Να είναι λογισμικό 64 bit και να τρέχει σε πρόσφατη έκδοση των WINDOWS. 

Μονάδα Επικοινωνιών 

Ο κατασκευαστής του Επεξεργαστή Επικοινωνίας (ΕΕ) θα διαθέτει επί ποινή 

αποκλεισμού για όλα τα μέρη που τον συνθέτουν ήτοι τροφοδοτικό, 

συστοιχία συσσωρευτών, κάρτα CPU και σύστημα επικοινωνιών 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από 

επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 
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Ο ΕΕ θα εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάμεσα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) και τους Προγραμματιζόμενους 

Λογικούς Ελεγκτές (PLC) στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). 

Ο ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει στην μνήμη του κατάλληλα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας για να είναι απόλυτα ασφαλής η επικοινωνία με τους ΤΣΕ καθώς 

και με το λογισμικό SCADA. Το λογισμικό επικοινωνιών θα υλοποιεί την 

αυτόματη μετάβαση των δεδομένων από τους ΤΣΕ στον ΚΣΕ και αντίστροφα, 

χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη. 

Το polling από τον ΕΕ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εγκατεστημένο 

στην μνήμη του πρόγραμμα. Τα συλλεγόμενα από τους ΤΣΕ δεδομένα θα 

τοποθετούνται στην βάση δεδομένων του ΕΕ και σε ίδιας μορφής πίνακες 

(mirror) με τους πίνακες των βάσεων δεδομένων των ΤΣΕ. 

Ο ΕΕ θα συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δια μέσου της σειριακής 

θύρας RS-232 με ταχύτητα 57.600 bps. 

Ο EE θα διαθέτει τις ακόλουθες μονάδες με τα αντίστοιχα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Τροφοδοτικό / φορτιστή με είσοδο 230 VAC ±15%, 50/60 Hz, και κατάλληλη 

έξοδο για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών μονάδων, του πομποδέκτη, την 

φόρτιση των συσσωρευτών. 

Πομποδέκτη συχνότητας UHF, ισχύος 25 W. 

Συστοιχία συσσωρευτών 5 Αh, που παρέχει δυνατότητα λειτουργίας όλων 

μονάδων του σταθμού για 10 ώρες στην περίπτωση διακοπής της 

τροφοδοσίας από ΔΕΗ. 

Βάση με κατάλληλο αριθμό θέσεων και motherboard. 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας βυσματικού τύπου με: 

Επεξεργαστή 32 bit. 

Μνήμη RAM: 2,2 MB, FLASH: 3 MB. 

Τρεις θύρες επικοινωνίας εκ των οποίων οι δύο σειριακές, on board, και μία με 

modem ασύρματης επικοινωνίας βυσματωμένο σε κατάλληλο on board slot. 

Ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC). 
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Συσσωρευτή λιθίου για την διατήρηση των περιεχομένων της μνήμης και της 

λειτουργίας του RTC έως 3 μήνες, και διάρκειας ζωής αυτού έως 10 χρόνια.  Η 

αντικατάσταση του συσσωρευτή πραγματοποιείται χωρίς την διακοπή 

λειτουργίας της μονάδος. 

Βομβητή σφάλματος. 

Κομβία για έλεγχο καλής λειτουργίας των ενδεικτικών LEDs όλων των 

ηλεκτρονικών καρτών καθώς και για reset της μονάδος. 

Για λόγους εύκολης διάγνωσης, επί της προσόψεως της κάρτας θα υπάρχουν 

ενδεικτικά LEDs τα οποία θα δεικνύουν την ηλεκτρική τροφοδοσία, την 

λειτουργία του προγράμματος, το λειτουργικό σφάλμα της CPU, την 

κατάσταση των συσσωρευτών και την αποστολή και λήψη δεδομένων ανά 

θύρα επικοινωνίας. 

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) 

Ο κατασκευαστής PLC θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα μέρη 

που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, συστοιχία συσσωρευτών, κάρτες 

και σύστημα επικοινωνιών πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό καθώς και έγκριση CE. 

Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού 

(Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC), αποτελούμενη από 

ανεξάρτητες μονάδες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system) και σύστημα 

ασύρματης επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία – 

διασύνδεση με το τοπικό και απομακρυσμένο περιβάλλον (συλλογή 

πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC πρέπει να διαθέτει 

τυποποιημένες κάρτες (modules): 

Κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας (CPU) με θύρες 

σειριακής και ασύρματης 

επικοινωνίας. 

: Για τον τοπικό και τον απομακρυσμένο 

έλεγχο της εγκατάστασης. 

Ψηφιακών εισόδων (DI) 

τύπου διακόπτη άνευ τάσης 

: Για την συλλογή πληροφοριών τύπου 

ON / OFF (διακόπτες, επαφές relay 
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(dry contact) κλπ.). 

Ψηφιακών εξόδων (DO) 

τύπου relay. 

: Για την αποστολή εντολών σε 

κατάλληλο εξοπλισμό (αντλίες, βάνες 

κλπ.). 

Αναλογικών εισόδων (AI) 

τύπου ρεύματος (4-20 mA). 

: Για την συλλογή φυσικών μεγεθών από 

αισθητήρια όργανα (στάθμης, πίεσης 

κλπ.). 

Αναλογικών εξόδων (ΑΟ) 

τύπου ρεύματος (4-20 mA). 

: Για την ρύθμιση της λειτουργίας 

αντίστοιχου εξοπλισμού (inverter, 

βάνες κλπ.). 

Επιπλέον πρέπει να έχουν την δυνατότητα: 

Σύνδεσης με Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ) χωρίς την διακοπή των 

επικοινωνιών. 

Απομακρυσμένου, διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού, 

διαμέσου σειριακής σύνδεσης RS232, προγραμματισμού με την χρήση 

φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Απομακρυσμένης, διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικής, 

διαμέσου σειριακής σύνδεσης RS232, ενημέρωσης για την λειτουργία του 

προγράμματος με την χρήση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ο ελεγκτής πρέπει να: 

Έχει σχεδιασθεί για δικτύωση σε ευρεία γεωγραφική περιοχή. 

Διαθέτει 32 bit επεξεργαστή ώστε να είναι ικανός για πλήρη αυτόματη και 

αυτόνομη επεξεργασία των πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της 

εγκατάστασης όσο και για την ασύρματη ή ενσύρματη μετάδοση των 

δεδομένων σε άλλα PLC και Η/Υ της εγκατάστασης. 

Ανταλλάσσει πληροφορίες με οποιοδήποτε PLC ή ομάδα PLC του συστήματος 

χωρίς την παρεμβολή του ΚΣΕ αλλά με ταυτόχρονη ενημέρωση αυτού και 

χωρίς να παρενοχλεί την σάρωση (polling) του ΚΣΕ. 

Διατηρεί τα δεδομένα στην μνήμη του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

πέντε ημερών. 
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Μεταφέρει εικόνα από την εγκατάσταση λαμβανομένη από τοπική κάμερα, 

χρησιμοποιώντας το ασύρματο κανάλι επικοινωνιών του συστήματος Τηλε-

ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Μεταφέρει φωνή, χρησιμοποιώντας το ασύρματο κανάλι επικοινωνιών του 

συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Επιτηρεί συνεχώς το δίκτυο επικοινωνιών ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις 

πληροφοριών. 

Γίνεται κόμβος επικοινωνιών (αναμεταδότης) χωρίς την χρησιμοποίηση 

διαφορετικής συχνότητας από αυτή την οποία χρησιμοποιεί το σύστημα Τηλε-

ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Είναι εγκατεστημένος σε βαμμένο χαλύβδινο πίνακα (2mm) με βαθμό 

προστασίας τουλάχιστον IP66. 

Υποστηρίζει την ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο 

motherboard (εκτός από την πρώτη θέση την οποία καταλαμβάνει η CPU). 

Δύναται να συνυπάρχει στο ίδιο Motherboard και δεύτερη κάρτα CPU για 

λειτουργία fault tolerant. 

Περιλαμβάνει Τροφοδοτικό / φορτιστή με είσοδο 230 VAC ±15%, 50/60 Hz, και 

κατάλληλη έξοδο για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών μονάδων, του 

πομποδέκτη και την φόρτιση των συσσωρευτών. Το σύστημα αδιάλειπτης 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας ικανοποιεί για τουλάχιστον 5 ώρες την λειτουργία 

όλων των μονάδων που συνθέτουν τον ελεγκτή από την στιγμή της διακοπής 

της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο της πόλης. 

Λειτουργεί σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 0% έως 90% και 

θερμοκρασία  από - 300 C έως + 600 C. 

Όλα τα PLC πρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, την επεκτασιμότητα και τον μέγιστο αριθμό καρτών 

επέκτασης.  Θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό πλήθος των 

αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.  Ο σημερινός αριθμός των εισόδων – εξόδων 

πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει μελλοντικές απαιτήσεις, μόνο 

με την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές 
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μονάδες διαμέσου του motherboard. Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να 

γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της 

συσκευής σε εργαστήριο. 

Η συσκευή, σε πλήρη επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον διπλάσιο 

αριθμό ψηφιακών / αναλογικών εισόδων / εξόδων από αυτές που 

προβλέπονται από την μελέτη. Η συγκράτηση των αγωγών στις κλεμμοσειρές 

των καρτών να είναι βιδωτή. Τα καλώδια συρματώνονται σε αριθμημένη 

κλεμμοσειρά διαιρούμενου τύπου για να είναι δυνατή η αλλαγή των καρτών 

χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων. 

Σε κάθε κάρτα εισόδων / εξόδων και στην πρόσοψη αυτής πρέπει να 

επισημαίνεται με LED η κατάσταση της κάθε  ψηφιακής / αναλογικής εισόδου / 

εξόδου. 

Για τις ψηφιακές εισόδους / εξόδους απαιτείται: 

Προστασία από υπερτάσεις 2,5 kV ανά είσοδο. 

Για τις αναλογικές εισόδους απαιτείται: 

Διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits (11 bits + πρόσημο). 

Προστασία από υπερτάσεις 2,5 kV ανά είσοδο. 

Να μπορούν να επεξεργαστούν αναλογικά σήματα από αισθητήρια που 

μετρούν βασικές περιοχές ρεύματος 4-20 mA/200 Ω. 

Ένδειξη κατάστασης καλής λειτουργίας με LED ανά κάρτα εισόδων / εξόδων. 

Όλες οι ενδείξεις επί των καρτών θα δύνανται να τηλε-ελεγχθούν από 

οποιοδήποτε σημείο του συστήματος διαμέσου του ασύρματου δικτύου 

επικοινωνιών. 

Τα προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να μπορούν να 

αποθηκευτούν σε ενσωματωμένη μνήμη Flash. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

υποστηρίζει υποχρεωτικά αυτόν τον τύπο μνήμης. 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) θα είναι κάρτα βυσματικού τύπου 

(module) και θα διαθέτει: 

Επεξεργαστή 32 bit.  

Μνήμη RAM τουλάχιστον 1 MB. 
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Συσσωρευτή λιθίου για την διατήρηση των δεδομένων της μνήμης και της 

λειτουργίας του RTC μέχρι τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημέρα διακοπής 

της τροφοδοσίας. 

Ρολόι πραγματικού χρόνου (hardware RTC) με πλήρες ημερολόγιο το οποίο να 

περιλαμβάνει και δίσεκτα έτη. 

Λειτουργία Watch-dog. 

Τρεις θύρες επικοινωνίας εκ των οποίων οι δύο σειριακές, on board, και μία με 

modem ασύρματης επικοινωνίας βυσματωμένο σε κατάλληλο on board slot. 

Βομβητή για να παρέχει όπου κριθεί απαραίτητο ηχητική σήμανση. 

Αρχείο σφαλμάτων (error logger) για την συνεχή καταγραφή σφαλμάτων 

λειτουργίας του ελεγκτή και των επικοινωνιών. 

LEDs για να δεικνύουν την ύπαρξη τάσης, σφάλμα λειτουργίας, κατάσταση 

συσσωρευτή λιθίου, λειτουργία προγράμματος εφαρμογής, κατάσταση 

επικοινωνιών ανά θύρα. 

Δυνατότητα για τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των ενδεικτικών LEDs που 

διαθέτουν οι κάρτες του PLC. 

Αντικεραυνική προστασία 1 kV σε κάθε θύρα επικοινωνίας. 

Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα περιλαμβάνει σύστημα ασύρματης 

επικοινωνίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ο επεξεργαστής της συσκευής θα επεξεργάζεται και τις επικοινωνίες. 

Ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο τουλάχιστον λέξης (16 bits). 

Ταχύτητα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 2400 bps. 

Αποστολή μηνυμάτων σε μορφή πακέτων μεταβλητού μήκους. 

Μεταφορά δεδομένων απεριόριστου μεγέθους. 

Επικοινωνία από μία θέση σε πολλαπλές θέσεις (point – multipoint support). 

Επιτήρηση και διόρθωση σφαλμάτων με την μέθοδο CRC32. 

Λογισμικό Προγραμματισμού PLC 

Με το πακέτο προγραμματισμού και με την δυνατότητα password protection 

ο χρήστης θα προστατεύεται αποτελεσματικά έναντι μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης στα προγράμματα του. 
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Το πακέτο προγραμματισμού θα υποστηρίζει την συμβολική γλώσσα 

προγραμματισμού (LADDER) με την οποία θα υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου το 

οποιοδήποτε πρόγραμμα εφαρμογής καθώς και ο προγραμματισμός των 

επικοινωνιών. 

Ο ελεγκτής πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει: 

Κανονικά ανοικτή επαφή (NO). 

Κανονικά κλειστή επαφή (NC). 

Συγκριτής (, , , ). 

Διακριτής (, ). 

Relay (ON, OFF, Latch, Unlatch). 

Χρονικό (Delay ON, Delay Off, Retentive) 

Απαριθμητής (Up, Down). 

Reset. 

Μετατροπή μεταβλητής (σε BCD, σε Binary). 

Μεταφορά μέσα στο πρόγραμμα (Jump within Process). 

Μεταφορά στο υποπρόγραμμα (Jump to Subprocess). 

Επιστροφή από το υποπρόγραμμα (Return from Subprocess). 

Εκκίνηση προγράμματος (Run Process). 

Μετακίνηση τιμής (Move Value or Low Byte, Move High Value). 

Αποστολή δεδομένων στην θύρα RS-232. 

Σάρωση πραγματικών και υπολογισθέντων εισόδων / εξόδων (Scan physical 

and mapped I/O). 

Κλήση συνάρτησης (GetChr, GetDgt, SndFrm, AnsFrm, RcvFrm, TxEvnt, SetCOS, 

CALC, κλπ.) 

Αριθμητικές πράξεις (, , , ). 

Δυαδικές πράξεις σε επίπεδο bit (AND, OR, XOR). 

Λογική ολίσθηση (Left, Right). 

Αριθμητική ολίσθηση(Left, Right). 

Περιστροφή (Left, Right). 

Έλεγχο με την μέθοδο βρόγχου PID. 

Διαρκής εκτέλεση μέχρι την ολοκλήρωση του INDEX. 
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Αντιγραφή μεταβλητών (Copy columns - CPY). 

Διακλάδωση οποιασδήποτε μορφής. 

Εισαγωγή μεταβλητών με μνημονικά ονόματα. 

Υποστήριξη 2 CPU εγκατεστημένων στο ίδιο motherboard για λειτουργία fault 

tolerant. 

Λήψη και αποστολή δεδομένων με την βοήθεια συντεταγμένων. 

Αυτόματη ενεργοποίηση προγραμμάτων με την αλλαγή της κατάστασης 

χωρίς να απαιτείται η λειτουργία της σάρωσης (Event Driven Software). 

Προσομοίωσης (SIMULATION) της κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/ 

εξόδου. 

Εγκατάσταση προγραμμάτων γραμμένων σε γλώσσα C/C++ για ειδικές 

λειτουργίες όπως drivers για επικοινωνία με άλλες συσκευές. 

Απαριθμητές για εσωτερικά γεγονότα, εσωτερικούς χρονικούς απαριθμητές 

για απαρίθμηση χρόνου καθώς και εσωτερικά βοηθητικά ρελέ (Flags) για 

εσωτερικά γεγονότα ή δεδομένα σε μόνιμη βάση ώστε να είναι πρακτικά 

απεριόριστος ο προγραμματισμός του ελεγκτή. 

 

Radio-modem 

Το radio-modem θα φέρει έγκριση CE και ο κατασκευαστής του πιστοποιητικό 

ποιότητας ISO 9001, θα είναι εσωτερικού (ενσωματωμένο και πλήρως 

ελεγχόμενο από την CPU του ελεγκτή) ή εξωτερικού τύπου (ανεξάρτητη 

συσκευή συνδεόμενη με τον ελεγκτή σειριακά, RS232), θα δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία σε αστική ζεύξη, θα διασυνδέει την CPU με 

τον πομποδέκτη και θα αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα μέρη: 

Δέκτη. 

Πομπό. 

Έλεγχοι και ενδείξεις πομποδέκτη. 

Το radio-modem πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Διαμόρφωση: FSK (διφασική). 

Τύπος επικοινωνίας: Σύγχρονος, όχι ταυτόχρονη εκπομπή – λήψη (half 

duplex), ψηφιακό PLL για ανάκτηση ρολογιού. 
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Ταχύτητα επικοινωνίας: τουλάχιστον 2400 baud. 

Δυνατότητα αυτοδιάγνωσης. 

Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 0% έως 90% και 

θερμοκρασία  από - 300 C έως + 600 C. 

Πομποδέκτης 

Ο πομποδέκτης θα φέρει έγκριση CE και ο κατασκευαστής του πιστοποιητικό 

ποιότητας ISO 9001. Θα είναι συσκευή ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη με το 

radio-modem και θα διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου από το 

Υπουργείο Μεταφοράς και Επικοινωνιών. 

Ο πομποδέκτης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Περιοχή λειτουργίας: UHF. 

Διαχωρισμός διαδοχικών διαύλων: 25 kHz. 

Λειτουργία συσκευής σε όχι ταυτόχρονη εκπομπή – λήψη (half duplex). 

Ισχύς εξόδου 25W με δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος από 10 έως 25W. 

Δυνατότητα ρυθμίσεων με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. 

Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 0% έως 90% και 

θερμοκρασία  από - 300 C έως + 600 C. 

Κατευθυντική Κεραία (Yagi) 

Η κατευθυντική κεραία (Yagi) θα φέρει έγκριση CE και ο κατασκευαστής της 

θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

Η κεραία θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητα λειτουργίας: UHF. 

Απολαβή: 7,5 dBd. 

Στοιχεία: 6. 

Ισχύς: 250W. 

Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. 

Εύρος δέσμης ραδιοσήματος (-3dB) στο κάθετο επίπεδο: 53° 

Εύρος δέσμης ραδιοσήματος (-3dB) στο οριζόντιο επίπεδο: 74° 

Μέγιστο μήκος: 794 mm. 

Τύπος ακροδέκτη: UHF. 
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Δυνατότητα εγκατάστασης σε ιστό με διάμετρο έως 5 cm. 

Ιστός Κεραίας και Γείωση 

Ο ιστός της κεραίας θα είναι γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη) 1 ½”, 

μήκους 6 μέτρων και θα γειώνεται δια μέσου κατάλληλων εξαρτημάτων ως 

ακολούθως: 

Ένα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο περιλαίμιο για σωλήνα διαμέτρου 

1 ½” με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού και διαστάσεις ελάσματος 40 x 3 mm. 

Μία επαφή CUPAL διμεταλλική. 

Ένας σφικτήρας συνδέσεως χάλκινος στρογγυλού αγωγού σε επίπεδη 

επιφάνεια ενός σημείου, διαστάσεων 8 – 10 mm. 

Πολύκλωνος χάλκινος αγωγός 50 mm2 μήκους 3 m. 

Ένα ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, 

διαστάσεων Φ16x1500 mm. 

Ένας σύνδεσμος επιμηκύνσεως ηλεκτροδίου Φ16. 

Ένας επικρουστήρας Φ16. 

Ένας κοχλιωτός σφικτήρας Φ16. 

Αντικεραυνική Προστασία Πομποδέκτη 

Η συσκευή θα παρεμβάλλεται  εν σειρά ανάμεσα στην κάθοδο της κεραίας και 

στην είσοδο του πομποδέκτη, θα γειώνεται σε ηλεκτρόδιο γείωσης 

επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή Φ14 x 1500 και θα διαθέτει 

τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης: 20 kA. 

Χρόνο απόκρισης: καλύτερο από 100 nsec. 

Στάσιμα (SWR): καλύτερο από 1.1. 

Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας: 3000 MHz. 

Αυτεπαγωγή: 50 Ω. 

Μέγιστη ισχύς: 700 W. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +800C. 
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Προδιαγραφές Καθόδου Κεραίας 

Η κάθοδος της κεραίας θα είναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων 

κατάλληλο για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Εσωτερικός αγωγός  : Γυμνός πολύκλωνος εκ συρματιδίων χαλκού. 

Διάμετρος 2.25mm (7/0.75). 

Μόνωση εσωτερικού 

αγωγού 

: Πολυαιθυλένιο. 

Εξωτερικός αγωγός : Γυμνό πλέγμα χαλκού. 

Μανδύας : PVC. 

Εξωτερική διάμετρος : 10.30mm. 

Βάρος καλωδίου (kg/km) : 157 kg/km. 

Αντίσταση καλωδίου : 50 Ω. 

Απόσβεση : 13.5 dB / 100 m στην συχνότητα των 400 MHz. 

Ενδεικτικός τύπος : RG – 213/U. 

 

Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Επικοινωνιών (ΑΕΔΕ) 

Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Επικοινωνιών (ΑΕΔΕ) θα έχει τεχνική 

διασύνδεσης σημείου με πολλαπλά σημεία (point to multipoint) και θα συνδέει 

τον ΚΣΕ με τους ΤΣΕ που είναι εφοδιασμένοι με Ευρυζωνικό Κόμβο 

Επικοινωνιών . 

Η συχνότητα επικοινωνίας θα είναι 2,4 GHz και η ικανότητα μεταφοράς data 

θα είναι τουλάχιστον της τάξης των 6 Mbps σε απόσταση 24 Km. Μέσω του 

ΑΕΔΕ (Βbroadband wireless network) θα υπάρχει εκτός της δυνατότητας της 

μεταφοράς data και η δυνατότητα μεταφοράς εικόνας (με stand alone iP 

camera) και φωνής ( με stand alone iP Phone). Θα υπάρχει ασφάλεια 

επικοινωνιών με δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον παρεμβολών και 

κρυπτογράφηση σήματος. 
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Ο εξοπλισμός του ΑΕΔΕ θα φέρει Πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστής της 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, θα 

έχει δε τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 

 

 

Συνδρομητική μονάδα (κόμβοι) 

 

Συχνότητα επικοινωνιών  2,4 GHz 

Μέθοδος πρόσβασης  TDD/TDMA 

Εύρος Σήματος   10 Mbps/ έξοδος 6 Mbps 

Τύπος Διαμόρφωσης  High index BFSK 

Μεταφορά με παρεμβολές (C/I) 3db nominal, με είσοδο δέκτη -65dbm και 

ψηλότερα. 

Ευαισθησία δέκτη   -83dBm 10-4 BER κατ ελάχιστο. 

Εύρος σήματος Κεραίας  3db σήμα κεραίας γωνίας 60ο / 17ο με  

      κάτροπτο. 

Ακτίνα λειτουργίας (παντός καιρου) 8Km με απλή κεραία, Εως 24 Km με   κεραία 

 με κάτροπτο. 

Τροφοδοσία   24 VDC 

Σύνδεση     Ethernet 10/100 base T 

Πρωτόκολλα επικοινωνία            IPV4, UPD, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP. 

Τύπος Κρυπτογράφησης  DES, AES. 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -40ο C εως +55ο C. 

 

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού που 

χρησιμοποιεί το σύστημα από τον κεντρικό σταθμό πρόσβασης (remote).  

 

 

Μονάδα πρόσβασης (ΚΣΕ) 

 

Συχνότητα επικοινωνιών  2,4 GHz 
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Μέθοδος πρόσβασης  TDD/TDMA 

Εύρος Σήματος             10 Mbps/ έξοδος 6 Mbps σε 360ο  

Τύπος Διαμόρφωσης  High index BFSK 

 

Μεταφορά με παρεμβολές (C/I)  3db nominal, με είσοδο δέκτη -65dbm 

και  ψηλότερα. 

Ευαισθησία δέκτη    -83dBm 10-4 BER κατ ελάχιστο. 

 

Εύρος σήματος Κεραίας   3db σήμα κεραίας γωνίας  

 

Ακτίνα λειτουργίας (παντός καιρου) 8Km με απλή κεραία, Εως 24 Km με 

κεραία με κάτροπτο. 

Τροφοδοσία    24 VDC 

Σύνδεση      Ethernet 10/100 base T 

Πρωτόκολλα επικοινωνίας IPV4, UPD, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, 

FTP,  SNMP. 

Τύπος Κρυπτογράφησης   DES, AES. 

Θερμοκρασία λειτουργίας   -40ο C εως +55ο C. 

 

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού που 

χρησιμοποιεί το σύστημα από τον κεντρικό σταθμό πρόσβασης (remote).  

 

Σύστημα Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας (UPS) 

Το UPS θα φέρει Πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστής του πιστοποιητικό 

ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, θα έχει δε τα εξής 

τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 

Το UPS θα διαθέτει την ικανότητα ώστε στην περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας από ΔΕΗ να τροφοδοτεί αδιαλείπτως ολόκληρο τον 

μηχανογραφικό εξοπλισμό του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ήτοι τους Η/Υ, τις 

οθόνες των Η/Υ, τα HUBS (ακτινική τοπολογία), τον Router, τα Modems για 
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χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας. H ισχύς του τροφοδοτικού θα είναι 

1000 – 3000 VA ανάλογα με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

To UPS θα είναι μηδενικού χρόνου μεταγωγής (on line), θα προσφέρει 

αντικεραυνική προστασία, φίλτρα EMI/RFI και θα διαθέτει παραμετρική 

ψηφιακή οθόνη ενδείξεων απ’ όπου ο χρήστης θα δύναται να πληροφορηθεί 

για τα ακόλουθα: 

Τάση εισόδου / εξόδου του UPS. 

Χρόνο αυτονομίας συσσωρευτών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας. 

Το % φορτίο που υποστηρίζει το UPS. 

Ο χρήστης θα δύναται να ενημερωθεί και να προγραμματίσει εννέα 

διαφορετικές καταστάσεις συναγερμού με κωδικοποιημένη οπτική και 

ηχητική ένδειξη. 

Το UPS θα διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες (LEDs) που θα δηλώνουν: 

Την λειτουργία από το δίκτυο (LINE). 

Την λειτουργία με χρήση συσσωρευτών (BATTERY). 

Tην κατάσταση συναγερμού (ALARM). 

Το UPS θα είναι εφοδιασμένο με συσσωρευτές άριστης ποιότητας, κλειστού 

τύπου, επαναφορτιζόμενους, ελεύθερους συντήρησης, τέσσερις πρίζες 

εξόδου IEC 320 και καλώδια τροφοδοσίας. Για ολόκληρο τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό δεν θα απαιτείται η προμήθεια ειδικών εργαλείων για την 

εγκατάστασή του καθώς και για την συντήρησή του. 
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