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1. ΗΜ-ΣΤΠ1: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
1.1 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ
1.1.1 Θερµαντικά σώµατα συνήθη, χαλύβδινα
Θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, τύπου
πολλαπλών στοιχείων, µε συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης, κατάλληλα για πίεση
λειτουργίας 3atm, µε πίεση δοκιµής 5 atm.
Τα θερµαντικά σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους µε κονσόλες ή αρπάγες. Κατά την
εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο συνιστά ο
κατασκευαστής.
Κάθε σώµα συνδέεται µε το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής µε ορειχάλκινες
βαλβίδες, µε χειρολαβή διπλής ρύθµισης, και θα έχει εξαεριστικό.
Όσα θερµαντικά σώµατα αποτελούνται από (20) και πλέον φέτες θα τροφοδοτούνται
διαγώνια.
1.1.2 Εξαεριστικά θερµαντικών σωµάτων
Τα εξαεριστικά θα είναι Φ-1/8", ορειχάλκινα, επινικελωµένα, χειροκίνητα, υπολογισµένα
για κανονική πίεση λειτουργίας.
1.1.3 ∆ιακόπτες θερµαντικών σωµάτων
Οι διακόπτες των θερµαντικών σωµάτων θα είναι ορειχάλκινοι διπλής ρύθµισης µε
χειρολαβή από εβονίτη.
1.2 ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ
1.2.1 Εύκαµπτοι σύνδεσµοι σωλήνων
Οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι για την παραλαβή των συστοδιαστολών των δικτύων και την
αποµόνωση των κραδασµών στα σηµεία σύνδεσης µηχανηµάτων οι συσκευών θα είναι
των παρακάτω τύπων:
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1.2.1.1 ∆ιαστολικοί σύνδεσµοι
∆ιαστολικοί σύνδεσµοι µε σωληνωτό ελατήριο µορφής φυσούνας από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4541 και άκρα συγκόλλησης χωρίς φλάντζες ή µε φλάντζες St37.2
,ονοµαστικής πίεσης 10atm
1.2.1.2 Αντικραδασµικοί σύνδεσµοι
Αντικραδασµικοί σύνδεσµοι µε φυσούνα από συνθετικό λάστιχο EPDM ,ενισχυµένο µε
πλέγµα νάυλον και µε χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης ονοµαστικής πίεσης 10atm για
θερµοκρασίες λειτουργίας -10 έως +110C.
1.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ∆ΙΚΤΎΩΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ
Τα όργανα διακοπής, ρύθµισης, αντεπιστροφής κλπ, θα είναι κατάλληλα για τις πιέσεις
και θερµοκρασίες των δικτύων που εξυπηρετούν. Μέχρι διαµέτρου Φ-2" θα είναι από χυτό
φωσφωρούχο µπρούτζο (rot guss) ή σφυρήλατο ορείχαλκο (forged brass) µε σπείρωµα
κλάσης πίεσης ΝD-10 και από διάµετρο Φ-2 1/2" και άνω θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο
(graw guss) µε φλάντζες κλάσης πίεσης ΝD-10. Τα αποφρακτικά όργανα θα είναι
σφαιρικές δικλείδες (ball valves) µέχρι Φ-2" και συρταρωτές δικλείδες (gate valves) από
Φ-2 1/2" (DN-65 mm) και άνω.
Μέχρι διαµέτρου Φ-4" θα τοποθετηθούν συνήθεις σφαιροειδής δικλείδες, ενώ για
µεγαλύτερες διαµέτρους χυτοχαλύβδινες σφηνοειδείς δικλείδες.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτική προδιαγραφή κάθε οργάνου παρατίθεται στην συνέχεια.
1.3.1 Βάνες
1.3.1.1 Σφαιρικοί διακόπτες (ball valves)
Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα:
α. σώµα διακόπτη από φωσφορούχο ορείχαλκο (µε αντοχή σε εφελκυσµό µεγαλύτερη
από 2000kgr/cm2).
β. βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, µε παρέµβυσµα στεγανότητας από "φίµπερ" ή
ισοδύναµο υλικό.
γ. στέλεχος βαλβίδας, ορειχάλκινο, µε ενισχυµένη βάση µε TFE.
Οι διακόπτες θα συνδέονται στους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι
κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερµοκρασία νερού µέχρι 120oC, για
διαµέτρους από Φ-3/8" µέχρι Φ-3/4".
Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή.
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Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.1.2 Βάνες χυτοσιδηρές σφηνοειδείς
Τοποθετούνται σε σωλήνες από DN-65 µέχρι και DN-125. Θα είναι µε φλάντζες και
κατασκευασµένες µε σώµα από χυτοσίδηρο, µε συµπαγή σφήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
και καλύπτρα από χυτοσίδηρο. Οι δίοδοι άκρων του σώµατος και οι συµπαγείς σωλήνες
των εδρών θα είναι κυκλικές και η διάµετρός τους δεν θα είναι µικρότερη από το
ονοµαστικό µέγεθος της δικλείδας.
Τα φλαντζωτά άκρα των δικλείδων θα είναι τυποποιηµένα για µέγιστη πίεση 10 bar στη
µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν.
Οι έδρες του σώµατος θα είναι ένθετες υπό µορφή δακτυλίων καλά προσαρµοσµένων,
για να αποκλείεται η χαλάρωση πίσω από το δακτύλιο.
Οι συµπαγείς σφήνες θα έχουν οδηγούς για να εξασφαλίζουν ευθυγράµµιση και αντοχή
στην εφαρµοζόµενη από το υγρό πίεση.
Οι οδηγοί θα είναι λείοι, ευθυγραµµισµένοι και θα εξασφαλίζουν τις προσόψεις της
σφήνας να µην έρχονται σε επαφή µε τις έδρες του σώµατος µέχρι λίγο πριν το σηµείο
τερµατισµού. Όταν η δικλείδα είναι κλειστή, η σφήνα θα βρίσκεται ψηλά στις έδρες του
σώµατος για να αποτραπεί φθορά. Θα προµηθευτούν σφήνες µε κατάλληλο τρόπο
στερέωσης στο στέλεχος και θα προσαρµόζονται στον τύπο του χρησιµοποιουµένου
στελέχους.
Οι χειροσφόνδυλοι θα είναι ακτινωτού τύπου και θα είναι έτσι προσαρµοσµένοι, ώστε,
ενώ κρατούνται µε ασφάλεια στη θέση τους κατά την οµαλή λειτουργία, θα µπορούν να
αντικατασταθούν όταν είναι ανάγκη.
Όπου είναι πρακτικά δυνατόν, οι στεφάνες των χειροσφονδύλων θα είναι σηµειωµένες µε
ένα βέλος στη διεύθυνση κλεισίµατος µε την ένδειξη "κλειστό". Η διεύθυνση κλεισίµατος
θα είναι "δεξιόστροφη", όπως κοιτάµε το χειροσφόνδυλο από πάνω.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.1.3 Βάνες χυτοσιδηρές τύπου "πεταλούδας"
Τοποθετούνται σε σωλήνες από DN-150 και άνω. Το σώµα και η κεφαλή θα είναι
κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο. Το διάφραγµα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, θα
κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής του και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εφάπτεται
στις παρειές της υποδοχής µόνον όταν κλείσει η δικλείδα.
Οι παρειές της υποδοχής θα είναι επενδεδυµένες µε φωσφορούχο ορείχαλκο.
Η όλη κατασκευή θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερµοκρασία νερού
120oC.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή "Βάνες χυτοσιδηρές
σφηνοειδείς".
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.1.4 Βάνες χυτοχαλύβδινες
Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από χυτοχάλυβα. Το συρταρωτό
σφηνοειδές διάφραγµα θα είναι επίσης από χυτοχάλυβα και θα κινείται σταθερά στο
κέντρο της υποδοχής του, ώστε να εφάπτεται στις επενδεδυµένες µε ορείχαλκο παρειές
του µόνο όταν η δικλείδα κλείσει.
Πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού µέχρι 120oC.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.1.5 Ρυθµιστικές δικλείδες (globe valves)
Θα είναι τύπου

"ατµοφράκτη" µε αφαιρετή χειρολαβή, ώστε µετά τη ρύθµιση να

παραµένει σταθερή η ροή.
Μέχρι διαµέτρου Φ-2" θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρωµα, σφαιρικές, µε ανυψούµενο
βάκτρο µε ορειχάλκινη έδρα. Από DN-65 και άνω θα είναι φλαντζωτές, χυτοσιδηρές,
σφαιρικού τύπου, µε αντικαθιστώµενη έδρα και συνδετικούς δίσκους.
Οι έδρες του σώµατος θα είναι είτε αυτοτελείς µε το σώµα, είτε ένθετες µε τη µορφή
αντικαθιστωµένων

δακτυλίων,

στέρεα

προσαρµοσµένων

για

την

παρεµπόδιση

χαλάρωσης ή διαρροής από το δακτύλιο. Η µορφή της επιφάνειας έδρασης θα
ανταποκρίνεται στον τύπο των χρησιµοποιούµενων δίσκων.
Οι δίσκοι θα είναι εφοδιασµένοι µε επαρκή µέσα για τη στερέωση στο στέλεχος (ή
βάκτρο). Ο δίσκος του πώµατος θα είναι ίδιας µορφής, ώστε η σχέση ποσοστού
ανοίγµατος µε το ποσοστό ροής να είναι περίπου γραµµική.
Το µπρούντζινο εξάρτηµα για χυτοσιδηρές δικλείδες θα περιλαµβάνει την κατασκευή από
µπρούντζο του στελέχους (ή βάκτρου), δίσκων από ένα τεµάχιο, αντικαθιστωµένου τύπου
δίσκων και δακτυλίων της έδρας του σώµατος.
Οι ρυθµιστικές δικλείδες θα είναι σηµειωµένες µε δείκτη, που θα δείχνει το ποσοστό
ανοίγµατος

της

δικλείδας.

∆ιπλές

ρυθµιστικές

δικλείδες

θα

έχουν

επιπλέον

προσαρµοσµένο ένα µηχανισµό ασφάλισης, για να παρεµποδισθεί το άνοιγµα της
δικλείδας πέρα από αυτό, που έχει ρυθµιστεί. Οι δικλείδες θα µπορούν να κλείσουν µε το
µηχανισµό ασφάλισης κατά την λειτουργία για σκοπούς αποµόνωσης.
Πίεση λειτουργία και διακοπής 10 atm
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.3.2 Κρουνοί εκκένωσης
Θα είναι ορειχάλκινοι µε αφαιρετή χειρολαβή. Προς την πλευρά της εκκένωσης θα φέρουν
σπείρωµα και πώµα, έτσι ώστε µετά την αφαίρεση του πώµατος να µπορεί να κοχλιωθεί
εύκαµπτος σωλήνας για σύνδεση µε την αποχέτευση, πλύσιµο δαπέδων κτλ.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.3 Αυτόµατο εξαεριστικό τύπου "πλωτήρα"
Θα είναι διαµέτρου Φ-3/8", εφοδιασµένα

µε

βαλβίδα

αντεπιστροφής

τύπου

"ελατηρίου", ώστε και µετά την αφαίρεση του εξαεριστικού από το δίκτυο, η βαλβίδα να
στεγανοποιεί την υποδοχή του πλωτήρα.
Το εξαεριστικό θα έχει κατάλληλο στόµιο, που επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς την
δηµιουργία αντίθλιψης, ενώ ο µεταλλικός

πλωτήρας θα φράσσει στεγανά το στόµιο,

ευθύς ως η στάθµη του νερού ανέβει στο χώρο του πλωτήρα, µετά την αποµάκρυνση του
αέρα.
Το σώµα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο, ενώ ο µεταλλικός πλωτήρας θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασµένος, ώστε να αποκλείει την διαρροή νερού
από το σύστηµα.
Το εξαεριστικό θα είναι κατάλληλο για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 8 atm.
Τα αυτόµατα εξαεριστικά θα τοποθετούνται πάντα σε συνδυασµό µε χειροκίνητο
εξαεριστικό (δικλείδα), διαµέτρου Φ-1/2", µε κάλυµµα ασφάλειας.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.3.1 Εξαεριστικά µηχανοστασίου
Μέσα στο µηχανοστάσιο λόγω, των µεγάλων διατοµών των σωληνώσεων, τα ψηλότερα
σηµεία των

διαφόρων σωληνώσεων θα συνδεθούν µε σωλήνα Φ-1/2" µε κατάλληλη

λεκάνη συγκέντρωσης που θα συνδέεται µε την αποχέτευση. Ακριβώς πάνω από την
λεκάνη και σε ύψος όχι µεγαλύτερο από 1,5m θα υπάρχουν βάνες µε τις οποίες θα
µπορεί να γίνει ο εξαερισµός των γραµµών. Ο σωλήνας εξαερισµού Φ-1/2" θα συνδέεται
µε τις κεντρικές σωληνώσεις µέσω τεµαχίου σιδηροσωλήνα Φ-1 1/2" µήκους 20 cm για τη
συγκέντρωση του αέρα µέσα στο τεµάχιο αυτό (µπουκάλα).
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής
Θα είναι µέχρι διαµέτρου Φ-2" ταλαντευοµένου σύρτη (swing), αξονικής µετατόπισης µε
ελατήριο, κατασκευασµένες εξ' ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο και συνδεόµενες
στο δίκτυο µε σπείρωµα.
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Για δίκτυα διαµέτρου άνω των Φ-2" οι βαλβίδες θα είναι χυτοσιδηρές, φλαντζωτές,
ανυψούµενου τύπου, κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο µε ορειχάλκινη έδρα.
Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση και η λειτουργία τους
δεν πρέπει να παρουσιάζει πλήγµα ή θόρυβο.
Η επιφάνεια των ακραίων διόδων του σώµατος δεν θα είναι µικρότερη από την επιφάνεια
ενός κύκλου, αντίστοιχης διαµέτρου µε το ονοµαστικό µέγεθος της δικλείδας. Αυτή η
επιφάνεια θα αφορά την επιφάνεια για το µέσο ροής µεταξύ των άκρων του σώµατος για
δικλείδες ταλαντευοµένου τύπου µε µικρές διαστάσεις από πρόσοψη σε πρόσοψη. Αυτή η
επιφάνεια µπορεί να µειωθεί σε 85 % της επιφάνειας των ακραίων µερών του σώµατος.
Οι δικλείδες µε σπείρωµα θα έχουν άκρα µε εσωτερικό σπείρωµα, µορφής εξαγώνου ή
οκταγώνου, ή θα έχουν άκρα κυκλικά, µε (4) ή πλέον πλευρικές προεξοχές. Τα
σπειρώµατα θα είναι παράλληλα ή κωνικά.
Τα φλαντζωτά άκρα των δικλείδων θα είναι τυποποιηµένα για µέγιστη πίεση 10 bar στη
µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας. Οι φλάντζες θα είναι σε ορθή γωνία και οµόκεντρες µε
τον άξονα της εσωτερικής διαµέτρου. Οι προσόψεις της φλάντζας θα έχουν διατρηθεί µε
οπές κοχλιών γύρω από το κέντρο.
Οι έδρες του σώµατος θα είναι αυτοτελείς µαζί µε το σώµα, ή θα είναι ένθετες υπό µορφή
αντικαθιστωµένων δακτυλίων, προσαρµοσµένων µε ασφάλεια για να παρεµποδισθεί η
χαλάρωση ή η διαρροή από το δακτύλιο.
Η µορφή της επιφάνειας έδρασης θα ανταποκρίνεται στον τύπο του χρησιµοποιούµενου
µηχανισµού ελέγχου. Για δικλείδες ταλαντευοµένου τύπου (swing), η θέση, ή η γωνία της
έδρας του σώµατος, θα είναι καθορισµένη για να επιτυγχάνεται το κλείσιµο και να
παρεµποδίζεται ο θόρυβος. Η ανύψωση ή η ταλάντωση (swing) του µηχανισµού
αντεπιστροφής από την έδρα θα είναι επαρκής για να δώσει µια επιφάνεια µέσου ροής
όχι µικρότερη από την προδιαγραφόµενη.
Οι δίσκοι ταλαντευοµένου τύπου θα είναι είτε αυτοτελείς, είτε χωριστής κατασκευής από
την άρθρωση.
Οι δίσκοι ανυψούµενου τύπου θα οδηγούνται από κάτω ή και επάνω από την έδρα του
σώµατος. Ο άνω οδηγός, όπου χρησιµοποιείται, µπορεί να σχηµατιστεί σαν δοχείο
απόσβεσης (dashpot). Τα έµβολα ανυψούµενου τύπου θα έχουν µια πρόσοψη εδράνου
στο κάτω άκρο.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3.5 Φίλτρα νερού
Για διαµέτρους µεγαλύτερες από Φ-1 1/2" το φίλτρο θα είναι χυτοσιδηρό, φλαντζωτό και
θα φέρει στο κάτω µέρος διάταξη αφαίρεσης του εσωτερικού ηθµού, χωρίς να χρειαστεί
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να αφαιρεθεί το φίλτρο από το δίκτυο, ενώ θα είναι εφοδιασµένο µε κρουνό εκκένωσης Φ3/4" για την περιοδική εκκένωση των ιζηµάτων και ακαθαρσιών, χωρίς να αφαιρεθεί ο
ηθµός. Ο ηθµός θα είναι ορειχάλκινος 20 mesh, ήτοι θα φέρει

οπές Φ-0.84mm και

ελεύθερη επιφάνεια (ανοίγµατα) 44,5 %.
Για διαµέτρους µέχρι Φ-1 1/2" θα χρησιµοποιηθεί φίλτρο από φωσφορούχο ορείχαλκο (µε
αντοχή σε εφελκυσµό µεγαλύτερο από 2000 kgr/cm2), τύπου "Υ", συνδεδεµένο στο
δίκτυο µε σπείρωµα, εφοδιασµένο µε διάταξη αφαίρεσης του ηθµού, χωρίς να αφαιρεθεί
από το δίκτυο και µε ορειχάλκινο ηθµό, όπως παραπάνω αναφέρεται.
Η όλη κατασκευή θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερµοκρασία νερού
µέχρι 120οC.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ
1.4.1 Ρακόρ
Τοποθετούνται µέχρι διαµέτρου Φ-2" και θα είναι τύπου µε κωνική έδραση, µαύρα ή
γαλβανισµένα, ανάλογα µε το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται, (Βλέπε
ενότητα σωλήνων) κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 atm και θερµοκρασία νερού µέχρι
120οC, από µαλακό, malleable, χυτοσίδηρο.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4.2 Φλάντζες
Οι φλάντζες για χαλυβδοσωλήνες µέχρι και DN-50mm, ή και για γαλβανισµένους
σιδηροσωλήνες, θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα, µηχανοεπεξεργασµένο στην επιφάνειά
του και κατάλληλες για βιδωτούς σωλήνες (Βλέπε ενότητα σωλήνων).
Οι φλάντζες για σωλήνες DN-65 και πάνω, θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα,
µηχανοεπεξεργασµένο στην επιφάνειά του και κατάλληλες για συγκόλληση στους
σωλήνες (Βλέπε ενότητα σωλήνων).
Φλάντζες προοριζόµενες για σύνδεση µε τεµάχια του εξοπλισµού θα είναι της ίδιας
κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισµούς, µε την φλάντζα που έχει επάνω του ο
εξοπλισµός.
Όλες οι φλαντζωτές συνδέσεις θα είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα παρεµβύσµατα
πάχους 1,5 mm µε βάση τον αµίαντο. Η σύσφιγξη θα επιτυγχάνεται µε χαλύβδινα
µπουλόνια και περικόχλια µε εξαγωνική κεφαλή.
Πίεση λειτουργίας των φλαντζών 10 atm και θερµοκρασία νερού 120οC.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.4.3 ∆ιαστολικοί σύνδεσµοι
Στις σωληνώσεις µεγάλου µήκους όπου υπάρχει περίπτωση κατά την έναρξη και στάση
λειτουργίας να εµφανιστούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των σωληνώσεων λόγω
συστολοδιαστολών,

πρέπει

να

προβλεφθούν

διατάξεις

παραλαβής

των

συστολοδιαστολών, ώστε να αποκλείεται η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων στους
σωλήνες.
Τέτοιες διατάξεις είναι:
•

η διαµόρφωση του άξονα των σωληνώσεων σε "Ω"-µέγα".

•

η µετατόπιση του άξονα του σωλήνα µε κάµψη (στις µικρές διαµέτρους
σωλήνων).

•

µε χαλύβδινα διαστολικά.

Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε
ορισµένα σηµεία, ώστε οι µετακινήσεις να παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις.
Ειδικά τα διαστολικά είναι:
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4.3.1 Αξονικά
Θα είναι χυτοσιδηρά, τηλεσκοπικά, µήκους διαστολής 100 mm για πίεση λειτουργίας
15atm και θερµοκρασία µέχρι 200οC. Το σώµα των διαστολικών, αρσενικό, θηλυκό και
στυπιοθλίπτης, θα είναι από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο. Οι δακτύλιοι τριβής θα είναι
από ορείχαλκο.
Θα είναι ανοξείδωτα, µε σπείρωµα µέχρι τη διάµετρο των Φ-2", ή φλαντζωτά, από
διάµετρο Φ-65 mm και πάνω,θα περιλαµβάνουν ανοξείδωτους εσωτερικούς χιτώνες και
πτυσσόµενες διατάξεις. Στα κανονικά τους όρια λειτουργία θα παραλαµβάνουν την
συνολική κίνηση διαστολής µεταξύ δύο σηµείων αγκύρωσης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4.3.2 Μηχανικής σύζευξης
Αποτελούνται από ένα κεντρικό µανδύα, τερµατικές φλάντζες, στεγανωτικούς ελαστικούς
δακτυλίους σφηνοειδούς σχήµατος και κοχλίες µε περικόχλια. Τα κύρια εξαρτήµατα θα
κατασκευαστούν από υψηλής ποιότητας µαλακτό χυτοσίδηρο, µέχρι µεγέθους Φ-90 mm,
και από χάλυβα για µεγαλύτερες διαµέτρους. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι
γαλβανισµένα. Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι θα είναι κατάλληλοι για τον τύπο του υγρού,
την θερµοκρασία και την πίεση λειτουργίας.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15

1.4.4 Χιτώνια σωλήνων
Τα χιτώνια που περιβάλλουν τους σωλήνες κατά τη διέλευσή τους µέσω τοίχων,
δαπέδων, οροφών κτλ, θα είναι από γαλβανισµένο σωλήνα ή από εγκεκριµένο υλικό PVC
ή άλλο υλικό όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.5 ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΡΟΉΣ
1.5.1 Τρίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες αναλογικής δράσης. (three-way modulating
valves)
Οι ηλεκτρικές τρίοδες βαλβίδες αναλογικής δράσης θα είναι τύπου ανάµιξης (mixing
valve), αναµιγνύουσες το νερό παροχής µε το νερό επιστροφής, για την επίτευξη της
επιθυµητής θερµοκρασίας του νερού.
Ο χαρακτηριστικός συντελεστής ροής Cv της βαλβίδας και η αντίστοιχη πτώση πίεσης
του νερού σ' αυτήν θα πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από την πτώση πίεσης στο
στοιχείο που εξυπηρετεί.
Ο ηλεκτροκινητήρας της βαλβίδας θα είναι κατάλληλος για ρεύµα 50Hz και τάση
αντίστοιχης των αυτοµατισµών.
Η τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων. Θα είναι χυτοσιδηρά
ή ορειχάλκινη, για περίπτωση που το νερό περιέχει οξειδωτικά ή διαβρωτικά υλικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

µέγιστη επιτρεπτή πίεση: 6 atm.

•

διαφορική πίεση: 2 atm.

•

θερµοκρασία λειτουργίας: από 30oC µέχρι 120oC.

•

στεγανοποίηση: µε δακτύλιο "Ο"-ring.

•

φλάντζες: σύµφωνα µε BS-4504, DIN-2531.

•

γωνία περιστροφής: 90ο.

•

λίπανση: τα κινητά µέρη της βάνας που έρχονται σ` επαφή µε το νερό λιπαίνονται µε
ειδικό γράσο, αδιάλυτο στο νερό.

Οι βάνες αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα:
•

σώµα.

•

περιστρεφόµενο ρότορα.

•

εσωτερικό δακτύλιο στεγανότητας.

•

παρέµβυσµα καλύµµατος.

16

•

κάλυµµα µε κλίµακα, πλάκα κλίµακας µε βίδες.

•

δακτύλιος "Ο"-ring.

•

τριγωνική φλάντζα.

•

χειρολαβή.

Αυτοµατισµός τριόδων βανών:
Η τρίοδη βάνα θα κινείται από "σερβοµοτέρ". Ο έλεγχος θα γίνεται από ηλεκτρονικό
πίνακα.
Θα έχει δυνατότητα λήψης θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου από δύο (2) τουλάχιστον
θερµοστάτες εσωτερικού χώρου και ένα (1) θερµοστάτη εξωτερικού χώρου.
Θα είναι εφοδιασµένη µε αισθητήρα BMS.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.5.2 ∆ίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων
Οι δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων χρησιµοποιούνται στο δίκτυο στα σηµεία
που απαιτείται αυτόµατη διακοπή της ροής. Οι βαλβίδες πρέπει να παρουσιάζουν
στεγανότητα στη θέση "κλειστή" για θερµοκρασίες νερού από 30oC µέχρι 120oC και
διαφορική πίεση 3 bar.
Ο χρόνος µεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από 90 sec.
Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλληλοι για ρεύµα 50 Hz και τάση αντίστοιχης µε
την τάση των αυτοµατισµών.
Θα είναι εφοδιασµένη µε αισθητήρα BMS.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.5.3 ∆ικλείδα ρύθµισης διαφορικής πίεσης
Η δικλείδα θα είναι µε µεταλλικό περίβληµα, µορφής φυσαρµόνικας, µιας έδρας και µε
ενσωµατωµένο φίλτρο. Το σώµα θα είναι από χυτοσίδηρο, κατάλληλο για πίεση 10 bar,
ίδιου µεγέθους µε τις φλάντζες εισαγωγής και εξαγωγής, µε έδρα δικλείδας από
ανοξείδωτο χάλυβα και κώνο από ορείχαλκο αλουµινίου- νικελίου. Το στοιχείο ρύθµισης
θα είναι από χυτοσίδηρο, το βάκτρο από ορείχαλκο µε τσιµούχα διπλού "Ο"-ring, µε
ενδιάµεσο θάλαµο λίπανσης.
Η φυσαρµόνικα (bellow), µε σύσταση υψηλής πρόσφυσης και ποιότητας, θα είναι πλήρης,
µε συστήµατα αισθητηρίων πίεσης και µε όλα τα παρελκόµενα.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.5.4 Μανόµετρα
Μανόµετρα θα εγκατασταθούν στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη όλων των αντλιών.
Θα είναι ορειχάλκινα Φ-100 mm µε αναµονή διατοµής Φ-1/2" µε αρσενικό σπείρωµα και
θα συνοδεύονται από κρουνό αποµόνωσης και εξαερισµού. Η κλίµακα θα επιλεγεί έτσι,
ώστε οι ενδείξεις των µετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίµακας µε
ακρίβεια +/-2%.
Μανόµετρα θα τοποθετηθούν:
•

στην είσοδο και έξοδο του ζεστού νερού στα στοιχεία θέρµανσης και τα στοιχεία
µεταθέρµανσης των µονάδων.

•

σε νευραλγικές θέσεις του δικτύου, στις οποίες η γνώση της πίεσης θα συντελέσει
στην ορθή ρύθµιση του δικτύου.

Θα είναι εφοδιασµένα µε αισθητήρα BMS.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.5.5 Θερµόµετρα
Στην είσοδο και έξοδο του νερού στο λέβητα ζεστού νερού ή µεταλλάκτη θα
εγκατασταθούν θερµόµετρα υδραργυρικά, τύπου εµβάπτισης, ευθέα ή γωνιακά, ανάλογα
µε τη θέση εγκατάστασής τους, "βιοµηχανικού" τύπου, µε κλίµακα περίπου 20cm. Τα
θερµόµετρα θα βρίσκονται µέσα σε επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη ορειχάλκινη θήκη µε
κατάλληλη σχισµή µπροστά για την ανάγνωση των µετρήσεων. Τα θερµόµετρα θα είναι
τύπου που να µπορούν να αποχωρίζονται από τη βάση τους (separable sockets) χωρίς
να απαιτείται η διακοπή της ροής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης θερµοµέτρων σε µονωµένα δίκτυα τότε θα τοποθετούνται
στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιµοί για την εγκατάσταση των θερµοµέτρων έξω από τη
µόνωση.
Τα θερµόµετρα θα έχουν κλίµακα από -10oC µέχρι +120oC τουλάχιστον, µε ακρίβεια +/2%.
Θα είναι εφοδιασµένα µε αισθητήρα BMS.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.6 ΑΝΤΛΊΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
1.6.1 Αερόψυκτη αντλία θερµότητας VRF
1.6.1.1 Τεχνική περιγραφή εσωτερικών µονάδων συστήµατος DVM S
Πολυδιαιρούµενο, Μεταβαλλόµενης ροής ψυκτικού µέσου - Σειρά Αντλιών θερµότητας
αέρα - αέρα Heat Pump και ανάκτησης Heat Recovery

1.

AM***FN4DEH (950 * 950 ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)
A. Γενικά:

Η εσωτερική µονάδα AM***FN4DEH θα είναι κασσέτα τεσσάρων κατευθύνσεων
κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής µε διακοσµητικό πλαίσιο και θα διαθέτει
γραµµική ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης.
Η εσωτερική µονάδα AM***FN4DEH θα συνδέεται αποκλειστικά µε εξωτερικές µονάδες
και εξαρτήµατα της σειράς DVM S
Η εσωτερική µονάδα AM***FN4DEH θα υποστηρίζει αυτόνοµη λειτουργία µε την χρήση
τοπικών και κεντρικών ελεγκτών της σειράς DVM Control Network Solution (Control
systems)
Οι µονάδες DVM S Heat Pump θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ονοµαστικές
αποδόσεις:

Εσωτερική µονάδα
AM045FN4DEH
AM056FN4DEH
AM071FN4DEH
AM090FN4DEH
AM112FN4DEH
AM128FN4DEH
AM140FN4DEH

Απόδοση σε ψύξη
Btu/h
kW
15,400
4.50
19,100
5.60
24,200
7.10
30,700
9.00
38,200
11.20
43,700
12.80
47,800
14.00

Απόδοση σε θέρµανση
Btu/h
kW
17,100
5.00
21,500
6.30
27,300
8.00
34,100
10.00
42,700
12.50
47,100
13.80
54,600
16.00

Η ονοµαστική απόδοση στην ψύξη, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

-

Εσωτερική θερµοκρασία: 27 °C ΞB / 19 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 35 °C ΞB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
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Η ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

-

Εσωτερική θερµοκρασία: 20 °C ΞB / 15 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 7 °C ΞB / 6 °C ΥB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
B. Εσωτερική µονάδα

Η

εσωτερική

µονάδα

θα είναι

προσυγκροτηµένη

στο

εργοστάσιο

κατασκευής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών και ψυκτικών κυκλωµάτων. Κάθε εσωτερική
µονάδα θα έχει περάσει από έλεγχο καλής λειτουργίας και ποιότητας από το εργοστάσιο
κατασκευής.
Η

εσωτερική

µονάδα

θα

διαθέτει

σύστηµα

αυτοδιάγνωσης

σφαλµάτων,

χρονοκαθυστέρηση 3 λεπτών και λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή
ρεύµατος.
Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει οπή για σύνδεση µε αεραγωγό νωπού αέρα σε ποσοστό
έως 20%.
Η εσωτερική µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε αεραγωγό µικρού µεγέθους
για προσαγωγή αέρα σε παρακείµενο χώρο.
Η εσωτερική µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης των περσίδων
σε εύρος από 32° ~ 65° µε σκοπό την καλύτερη κατανοµή του αέρα µέσα στον χώρο.
Η εσωτερική µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα ρύθµισης των στροφών του ανεµιστήρα
της µε σκοπό την βέλτιστη απόδοση ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης.
Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε αντλία απορροής συµπυκνωµάτων υψηλής απόδοσης
µε δυνατότητα ανύψωσης του νερού έως και 75 εκατοστά από την λεκάνη
συµπυκνωµάτων.

C.

Περίβληµα:
1. Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει µικρές διαστάσεις και κρέµαση που δεν
θα ξεπερνάει τα 21 χιλιοστά για µονάδες µε απόδοση έως 9 kw και τα 29
χιλιοστά για µονάδες µε απόδοση έως και 14 kw.
2. Το διακοσµητικό πλαίσιο θα διαθέτει αφαιρούµενα καλύµµατα στις 4
γωνίες του µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση για ρύθµιση του ύψους
τοποθέτησης της εσωτερικής µονάδας σε σχέση µε την οροφή.
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D. Ανεµιστήρας:
1. Η µονάδα θα διαθέτει αξονικό ανεµιστήρα ο οποίος θα οδηγείται από
κινητήρα µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC).Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική
προστασία και έδρανα µε µόνιµη λίπανση.
2. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα διαθέτει τρείς ταχύτητες, υψηλή / µεσαία /
χαµηλή.

E.

Φίλτρο:
1. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην επιστροφή του αέρα τοποθετηµένο από
το εργοστάσιο κατασκευής.

F.

Εναλλάκτης:
1. Ο εναλλάκτης της εσωτερικής µονάδας θα είναι τύπου σωλήνα-πτερυγίου
2. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία που θα αποτελείται
από δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού. Η πρώτη στρώση πάνω στο φύλλο
αλουµινίου θα είναι ένα αντιδιαβρωτικό φιλµ εποξικού ακρυλικού που θα
προστατεύει τον εναλλάκτη από την διάβρωση. Η δεύτερη στρώση θα είναι
από υδροφιλικό φιλµ ακρυλικής ρητίνης η οποία θα επιτρέπει την
αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση
της απόδοση του εναλλάκτη

G. Ηλεκτρικά:
1. Η τάση λειτουργίας της µονάδας θα είναι 220/240 volt, µονοφασική, 50 Hz.
2. Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας µε τάση
εισόδου από 198 έως 264 volt (220V/50Hz).

H. Χειριστήρια:
Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε ενσύρµατο ή ασύρµατο χειριστήριο. Η
µονάδα θα διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου και
διαχείρισης πάνω από τα πρωτόκολλα LonWorks, BACnet, KNX & Modbus.
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1. AM***FNNDEH (670*670 MINI ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)
A. Γενικά:
Η εσωτερική µονάδα AM***FNNDEH θα είναι κασσέτα τεσσάρων κατευθύνσεων
κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής µε διακοσµητικό πλαίσιο και θα διαθέτει
γραµµική ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης.
Η εσωτερική µονάδα AM***FNNDEH θα συνδέεται αποκλειστικά µε εξωτερικές µονάδες
και εξαρτήµατα της σειράς DVM S.
Η εσωτερική µονάδα AM***FNNDEH θα υποστηρίζει αυτόνοµη λειτουργία µε την χρήση
τοπικών και κεντρικών ελεγκτών της σειράς DVM Control Network Solution (Control
systems)
Οι µονάδες DVM S Heat Pump θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ονοµαστικές
αποδόσεις:

Εσωτερική µονάδα
AM022FNNDEH
AM028FNNDEH
AM036FNNDEH
AM045FNNDEH
AM056FNNDEH
AM060FNNDEH

Απόδοση σε ψύξη
Btu/h
kW
7,500
2.20
9,600
2.80
12,300
3.60
15,400
4.50
19,100
5.60
20,500
6.00

Απόδοση σε θέρµανση
Btu/h
kW
8,500
2.50
10,900
3.20
13,600
4.00
17,100
5.00
21,500
6.30
23,200
6.80

Η ονοµαστική απόδοση στην ψύξη, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

-

Εσωτερική θερµοκρασία: 27 °C ΞB / 19 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 35 °C ΞB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα

Η ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

-

Εσωτερική θερµοκρασία: 20 °C ΞB / 15 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 7 °C ΞB / 6 °C ΥB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
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B.
Η

Εσωτερική µονάδα:

εσωτερική

µονάδα

θα είναι

προσυγκροτηµένη

στο

εργοστάσιο

κατασκευής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών και ψυκτικών κυκλωµάτων. Κάθε εσωτερική
µονάδα θα έχει περάσει από έλεγχο καλής λειτουργίας και ποιότητας από το εργοστάσιο
κατασκευής.
Η

εσωτερική

µονάδα

θα

διαθέτει

σύστηµα

αυτοδιάγνωσης

σφαλµάτων,

χρονοκαθυστέρηση 3 λεπτών και λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή
ρεύµατος.
Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει οπή για σύνδεση µε αεραγωγό νωπού αέρα σε ποσοστό
έως 20%.
Η εσωτερική µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε αεραγωγό µικρού µεγέθους
για προσαγωγή αέρα σε παρακείµενο χώρο.
Η εσωτερική µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα ρύθµισης των στροφών του ανεµιστήρα
της µε σκοπό την βέλτιστη απόδοση ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης.
Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε αντλία απορροής συµπυκνωµάτων υψηλής απόδοσης
µε δυνατότητα ανύψωσης του νερού έως και 75 εκατοστά από την λεκάνη
συµπυκνωµάτων.

C.

Περίβληµα:
1.

Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει µικρές διαστάσεις 57.5 * 57.5 εκατοστά
για δυνατότητα σύνδεση σε θέση πλακιδίου ορυκτής ίνας διαστάσεων 60 *
60 εκατοστά καθώς και κρέµαση που δεν θα ξεπερνάει τα 25 εκατοστά για
όλες τις µονάδες.

2.

Το διακοσµητικό πλαίσιο θα διαθέτει αφαιρούµενα καλύµµατα στις 4
γωνίες του µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση για ρύθµιση του ύψους
τοποθέτησης της εσωτερικής µονάδας σε σχέση µε την οροφή.

D.

Ανεµιστήρας:

1. Η µονάδα θα διαθέτει αξονικό ανεµιστήρα ο οποίος θα οδηγείται από κινητήρα
µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε µόνιµους µαγνήτες και
χωρίς ψήκτρες (BLDC).Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική προστασία και
έδρανα µε µόνιµη λίπανση.
2. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα διαθέτει τρείς ταχύτητες, υψηλή / µεσαία /
χαµηλή.
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E.

Φίλτρο:
2. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην επιστροφή του αέρα τοποθετηµένο από
το εργοστάσιο κατασκευής.

F. Εναλλάκτης:
3. Ο εναλλάκτης της εσωτερικής µονάδας θα είναι τύπου σωλήνα-πτερυγίου
4. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία που θα αποτελείται
από δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού. Η πρώτη στρώση πάνω στο φύλλο
αλουµινίου θα είναι ένα αντιδιαβρωτικό φιλµ εποξικού ακρυλικού που θα
προστατεύει τον εναλλάκτη από την διάβρωση. Η δεύτερη στρώση θα είναι
από υδροφιλικό φιλµ ακρυλικής ρητίνης η οποία θα επιτρέπει την
αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση
της απόδοση του εναλλάκτη
G. Ηλεκτρικά:
3. Η τάση λειτουργίας της µονάδας θα είναι 220/240 volt, µονοφασική, 50 Hz.
4. Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας µε τάση
εισόδου από 198 έως 264 volt (220V/50Hz).

H. Χειριστήρια:
Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε ενσύρµατο ή ασύρµατο χειριστήριο. Η
µονάδα θα διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου και
διαχείρισης πάνω από τα πρωτόκολλα LonWorks, BACnet, KNX & Modbus.

1. AM***FN1DEH (ΚΑΣΣΕΤΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
A.

Γενικά:

Η εσωτερική µονάδα AM***FN1DEH θα είναι κασσέτα µονής κατεύθυνσης κατάλληλη για
τοποθέτηση εντός ψευδοροφής µε διακοσµητικό πλαίσιο και θα διαθέτει γραµµική
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης.
Η εσωτερική µονάδα AM***FN1DEH θα συνδέεται αποκλειστικά µε εξωτερικές µονάδες
και εξαρτήµατα της σειράς DVM S.
Η εσωτερική µονάδα AM***FN1DEH θα υποστηρίζει αυτόνοµη λειτουργία µε την χρήση
τοπικών και κεντρικών ελεγκτών της σειράς DVM Control Network Solution (Control
systems)
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Οι µονάδες DVM S Heat Pump θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ονοµαστικές
αποδόσεις:

Απόδοση σε ψύξη
Btu/h
kW
7,500
2.20
9,600
2.80
12,300
3.60

Εσωτερική µονάδα
AM022FN1DEH
AM028FN1DEH
AM036FN1DEH

Απόδοση σε θέρµανση
Btu/h
kW
8,900
2.60
10,900
3.20
13,600
4.00

Η ονοµαστική απόδοση στην ψύξη, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 27 °C ΞB / 19 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 35 °C ΞB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα

Η ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 20 °C ΞB / 15 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 7 °C ΞB / 6 °C ΥB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
E. Εσωτερική µονάδα:

Η

εσωτερική

µονάδα

θα είναι

προσυγκροτηµένη

στο

εργοστάσιο

κατασκευής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών και ψυκτικών κυκλωµάτων. Κάθε εσωτερική
µονάδα θα έχει περάσει από έλεγχο καλής λειτουργίας και ποιότητας από το εργοστάσιο
κατασκευής.
Η

εσωτερική

µονάδα

θα

διαθέτει

σύστηµα

αυτοδιάγνωσης

σφαλµάτων,

χρονοκαθυστέρηση 3 λεπτών και λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή
ρεύµατος.
Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε αντλία απορροής συµπυκνωµάτων υψηλής απόδοσης
µε δυνατότητα ανύψωσης του νερού έως και 75 εκατοστά από την λεκάνη
συµπυκνωµάτων.

F.

Περίβληµα:
1.

Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει µικρές διαστάσεις 57.5 * 57.5 εκατοστά
για δυνατότητα σύνδεση σε θέση πλακιδίου ορυκτής ίνας διαστάσεων 60 *
25

60 εκατοστά καθώς και κρέµαση που δεν θα ξεπερνάει τα 25 εκατοστά για
όλες τις µονάδες.
Ανεµιστήρας:

G.

1. Η µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής ο οποίος θα οδηγείται από
κινητήρα µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC).Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική
προστασία και έδρανα µε µόνιµη λίπανση.
2. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα διαθέτει τρείς ταχύτητες, υψηλή / µεσαία /
χαµηλή.

I.

Φίλτρο:
1. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην επιστροφή του αέρα τοποθετηµένο από
το εργοστάσιο κατασκευής.

J.

Εναλλάκτης:
1. Ο εναλλάκτης της εσωτερικής µονάδας θα είναι τύπου σωλήνα-πτερυγίου
2. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία που θα αποτελείται
από δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού. Η πρώτη στρώση πάνω στο φύλλο
αλουµινίου θα είναι ένα αντιδιαβρωτικό φιλµ εποξικού ακρυλικού που θα
προστατεύει τον εναλλάκτη από την διάβρωση. Η δεύτερη στρώση θα είναι
από υδροφιλικό φιλµ ακρυλικής ρητίνης η οποία θα επιτρέπει την
αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση
της απόδοση του εναλλάκτη

K.

Ηλεκτρικά:
1. Η τάση λειτουργίας της µονάδας θα είναι 220/240 volt, µονοφασική, 50 Hz.
2. Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας µε τάση
εισόδου από 198 έως 264 volt (220V/50Hz).

L.

Χειριστήρια:

Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε ενσύρµατο ή ασύρµατο χειριστήριο. Η
µονάδα θα διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου και
διαχείρισης πάνω από τα πρωτόκολλα LonWorks, BACnet, KNX & Modbus.
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1. AM***FN2DEH (ΚΑΣΕΤΤΑ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)
A. Γενικά:
Η εσωτερική µονάδα AM***FN2DEH θα είναι κασσέτα δυο κατευθύνσεων κατάλληλη για
τοποθέτηση εντός ψευδοροφής µε διακοσµητικό πλαίσιο και θα διαθέτει γραµµική
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης.
Η εσωτερική µονάδα AM***FN2DEH θα συνδέεται αποκλειστικά µε εξωτερικές µονάδες
και εξαρτήµατα της σειράς DVM S.
Η εσωτερική µονάδα AM***FN2DEH θα υποστηρίζει αυτόνοµη λειτουργία µε την χρήση
τοπικών και κεντρικών ελεγκτών της σειράς DVM Control Network Solution (Control
systems)
Οι µονάδες DVM S Heat Pump θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ονοµαστικές
αποδόσεις:

Απόδοση σε ψύξη
Btu/h
kW
19,100
5.60
24,200
7.10

Εσωτερική µονάδα
AM056FN2DEH
AM071FN2DEH

Απόδοση σε θέρµανση
Btu/h
kW
21,500
6.30
27,300
8.00

Η ονοµαστική απόδοση στην ψύξη, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 27 °C ΞB / 19 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 35 °C ΞB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα

Η ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 20 °C ΞB / 15 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 7 °C ΞB / 6 °C ΥB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
H. Εσωτερική µονάδα:

Η

εσωτερική

µονάδα

θα είναι

προσυγκροτηµένη

στο

εργοστάσιο

κατασκευής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών και ψυκτικών κυκλωµάτων. Κάθε εσωτερική
µονάδα θα έχει περάσει από έλεγχο καλής λειτουργίας και ποιότητας από το εργοστάσιο
κατασκευής.

27

Η

εσωτερική

µονάδα

θα

διαθέτει

σύστηµα

αυτοδιάγνωσης

σφαλµάτων,

χρονοκαθυστέρηση 3 λεπτών και λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή
ρεύµατος.
Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε αντλία απορροής συµπυκνωµάτων υψηλής απόδοσης
µε δυνατότητα ανύψωσης του νερού έως και 75 εκατοστά από την λεκάνη
συµπυκνωµάτων.

I. Περίβληµα:
1.

Η εσωτερική µονάδα θα διαθέτει µικρές διαστάσεις 57.5 * 57.5 εκατοστά
για δυνατότητα σύνδεση σε θέση πλακιδίου ορυκτής ίνας διαστάσεων 60 *
60 εκατοστά καθώς και κρέµαση που δεν θα ξεπερνάει τα 25 εκατοστά για
όλες τις µονάδες.

J.

Ανεµιστήρας:

1. Η µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής ο οποίος θα οδηγείται από
κινητήρα µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC).Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική
προστασία και έδρανα µε µόνιµη λίπανση.
2. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα διαθέτει τρείς ταχύτητες, υψηλή / µεσαία /
χαµηλή.

M. Φίλτρο:
1. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην επιστροφή του αέρα τοποθετηµένο από
το εργοστάσιο κατασκευής.
N. Εναλλάκτης:
1. Ο εναλλάκτης της εσωτερικής µονάδας θα είναι τύπου σωλήνα-πτερυγίου
2. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία που θα αποτελείται
από δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού. Η πρώτη στρώση πάνω στο φύλλο
αλουµινίου θα είναι ένα αντιδιαβρωτικό φιλµ εποξικού ακρυλικού που θα
προστατεύει τον εναλλάκτη από την διάβρωση. Η δεύτερη στρώση θα είναι
από υδροφιλικό φιλµ ακρυλικής ρητίνης η οποία θα επιτρέπει την
αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση
της απόδοση του εναλλάκτη
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O. Ηλεκτρικά:
1. Η τάση λειτουργίας της µονάδας θα είναι 220/240 volt, µονοφασική, 50 Hz.
2. Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας µε τάση
εισόδου από 198 έως 264 volt (220V/50Hz).

P.

Χειριστήρια:

Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε ενσύρµατο ή ασύρµατο χειριστήριο. Η
µονάδα θα διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου και
διαχείρισης πάνω από τα πρωτόκολλα LonWorks, BACnet, KNX & Modbus.

1.6.1.2 Τεχνική περιγραφή συστήµατος DVM S
Πολυδιαιρούµενο, Μεταβαλλόµενης ροής ψυκτικού µέσου – Σειρά Αντλιών θερµότητας
αέρα - αέρα (Heat Pump)
∆ιαθέσιµες αποδόσεις:
8 ~ 80 Ψυκτικούς ίππους ονοµαστική απόδοση (Heat Pump)
Μοντέλο εξωτερικής µονάδας :
AM240HXVAGH HEAT PUMP (Ψύξη/θερµανση)
Ενότητα 1 – Γενικά
1.1 Περιγραφή συστήµατος
Το σύστηµα κλιµατισµού θα είναι µεταβαλλόµενης απόδοσης και ροής ψυκτικού µέσου
(VRF), αντλία θερµότητας (heat pump) DVM S. Το σύστηµα αντλίας θερµότητας θα
αποτελείται από εξωτερική µονάδα AM***HXVAGH, πολλαπλές εσωτερικές µονάδες και
σύστηµα κεντρικού ελέγχου (Control system). Η εξωτερική µονάδα AM***HXVAGH θα
είναι κάθετης απόρριψης αέρα, κατάλληλη για σύνδεση σε τριφασική παροχή ισχύος,
τάσεως 380/415 volt.
Οι εξωτερικές µονάδες µε απόδοση από 8 έως 14 ίππους θα είναι µε µονό σασσί ενώ
αυτές µε απόδοση από 16 έως 22 ίππους µε διπλό σασσί. Με συνδυασµούς των
ανωτέρω και µε βήµα ανά 2 ίππους θα µπορεί να προκύψει µονάδα µε απόδοση από 24
έως 80 ίππους σε ένα ψυκτικό κύκλωµα.
Οι εξωτερικές µονάδες

AM***HXVAGH και ο µέγιστος αριθµός συνδεόµενων

εσωτερικών µονάδων ανά εξωτερική, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε
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εσωτερική µονάδα ή οµάδα εσωτερικών µονάδων θα ελέγχεται αυτόνοµα από τοπικά
χειριστήρια.

Μέγιστος

Μοντέλο

αριθµός

συνδεόµενων

µονάδων
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AM240HXVAGh
1.2 ∆ιασφάλιση ποιότητας

1. Η ηλεκτρική καλωδίωση θα συµµορφώνεται µε τους τοπικούς κανονισµούς.
2.

Οι µονάδες θα είναι κατασκευασµένες σε εργοστάσια πιστοποιηµένα µε ISO
9001 και ISO14001 που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του παγκόσµιου
οργανισµού πιστοποίησης (ISO) και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

3.

Οι εξωτερικές µονάδες µόνο, θα είναι φορτισµένες µε την απαραίτητη ποσότητα
ψυκτικού µέσου R-410A. Επιπλέον ποσότητα ψυκτικού µέσου θα υπολογίζεται
ανάλογα µε το µήκος των εγκατεστηµένων σωληνώσεων και την ισχύ των
εσωτερικών µονάδων.

1.3 Παράδοση, φύλαξη και ΜΕΤΑΦΟΡΑ
1. Οι

µονάδες

παραδίδονται,

φυλάσσονται

και

µεταφέρονται

βάση

των

προδιαγραφών του κατασκευαστή.
1.04 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Οι εξωτερικές µονάδες από 8 ~ 14 ψυκτικούς ίππους, θα είναι πιστοποιηµένες
από την Eurovent για τις αποδόσεις τους και τις στάθµες θορύβου.

Ενότητα 2 - Εγγύηση

2.1

ΕΓΓΥΗΣΗ
1. Οι µονάδες θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας,
για τους µεν συµπιεστές των εξωτερικών µονάδων 5 έτη, για
δε τα υπόλοιπα µέρη αυτών 2 έτη. Στα πλαίσια της εγγύησης,
συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της εργασίας για επισκευή
ή αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων καθώς και
τα έξοδα κίνησης του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστικού
κέντρου της.
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Ως ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία εκκίνησης των
µηχανηµάτων.
Ενότητα 3 - Απόδοση εξωτερικών µονάδων

3.1

Οι µονάδες DVM S Heat Pump θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω
ονοµαστικές αποδόσεις:
1. Λειτουργία ψύξης:

Εξωτερική µονάδα
AM240HXVAGh

Απόδοση σε ψύξη

Κατανάλωση

(kW)
67.20

(kW)
16.80

EER
4,0

Η ονοµαστική απόδοση στην ψύξη, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 27 °C ΞB / 19 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 35 °C ΞB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
2. Λειτουργία θέρµανσης:

Εξωτερική µονάδα
AM240HXVAGh

Απόδοση σε θέρµανση

Κατανάλωση

(kW)
75.60

(kW)
17.40

COP
4,3

Η ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση, θα βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:
-

Εσωτερική θερµοκρασία: 20 °C ΞB / 15 °C ΥB

-

Εξωτερική θερµοκρασία: 7 °C ΞB / 6 °C ΥB

-

Ισοδύναµο µήκος σωλήνωσης: 7,5 µέτρα

-

Υψοµετρική διαφορά: 0 µέτρα
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Ενότητα 4 - Τεχνικά χαρακτηριστικά
4.1 Εξωτερική µονάδα DVM S HP
A. Γενικά:
Η εξωτερική µονάδα DVM S HP θα συνδέεται αποκλειστικά µε εσωτερικές µονάδες και
εξαρτήµατα της σειράς DVM S.

Η εξωτερική µονάδα AM***HXVAGH θα µπορεί να

συνδεθεί απευθείας µε τα συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης (Control systems) της.
Η εξωτερική µονάδα θα είναι προσυγκροτηµένη στο εργοστάσιο κατασκευής
συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών και ψυκτικών κυκλωµάτων. Κάθε εξωτερική
µονάδα θα έχει περάσει από έλεγχο καλής λειτουργίας και ποιότητας από το εργοστάσιο
κατασκευής.
Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει ένα ή δύο συµπιεστές καθοδηγούµενους από σύστηµα
inverter για γραµµική µεταβολή της απόδοσης ανάλογη τις ζήτησης. ∆εν θα
χρησιµοποιούνται συµπιεστές σταθερών στροφών (ON/OFF).
1. Το άθροισµα της ισχύος των συνδεδεµένων εσωτερικών µονάδων θα είναι
από 50% έως 130% της ονοµαστικής απόδοσης της εξωτερικής µονάδας.
2. Η στάθµη ηχητικής πίεσης των εξωτερικών µονάδων δεν θα ξεπερνάει τα 67
dB (A) για το µοντέλο 22 ίππων.
3. Οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν συλλέκτη (accumulator) για την αποφυγή
εισροής ψυκτικού µέσου σε υγρή µορφή στην αναρρόφηση του συµπιεστή και
αποφυγή υπερφόρτωσής του.
4. Οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν διακόπτη υψηλής πίεσης και φίλτρα
αφύγρανσης.
5. Οι µονάδες θα παρέχουν την δυνατότητα λειτουργίας µε µέγιστη υψοµετρική
διαφορά εγκατάστασης 110m µεταξύ της εξωτερικής και της δυσµενέστερης
εσωτερικής. Το συνολικό µήκος σωλήνωσης θα µπορεί να φτάσει τα 1000m.
Το µέγιστο µήκος σωλήνωσης θα µπορεί να φτάσει τα 200m (220 ισοδύναµο)
µεταξύ εξωτερικής µονάδας και της δυσµενέστερης εσωτερικής χωρίς να
χρειάζεται

αύξηση

στην

διατοµή

των

σωληνώσεων

ή

εγκατάσταση

ελαιοπαγίδων..
6. Οι µονάδες θα έχουν µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας για εγγυηµένη
λειτουργία ακόµη και κάτω από ακραίες συνθήκες.
Πιο συγκεκριµένα οι µονάδες θα έχουν την δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας στην
θέρµανση από -20 °C έως 24 °C ενώ στην ψύξη από -15 °C έως 48 °C. Η απόδοση των
µονάδων και η κατανάλωση τους ακόµη και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να
απεικονίζονται σε πίνακες που περιλαµβάνονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.
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7. Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει ελαιοδιαχωριστή υψηλής απόδοσης και
επιπρόσθετα λογική λειτουργίας που θα εξασφαλίζει πάντοτε την απαραίτητη
ποσότητα λαδιού στον συµπιεστή.
8. Η εξωτερική µονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε στοιχείο άµεσης
εκτόνωσης κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας (Air Handling Unit) µέσω
συσκευής διαχείρισης και ελέγχου που διατίθεται από την (AHU kit).
9. Η εξωτερική µονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε µονάδα αερισµού
που θα διαθέτει εναλλάκτη διασταυρούµενης ροής, ολικής ανάκτησης φορτίου
µε στοιχείο άµεσης εκτόνωσης και υγραντήρα. Η µονάδα αερισµού θα πρέπει
να είναι του ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του κλιµατισµού για συµβατότητα
στο πρωτόκολλο επικοινωνίας.
10. Η εξωτερική µονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε προσυγκροτηµένο
υδροστάσιο παραγωγής ζεστού νερού υψηλών θερµοκρασιών έως 80 °C.
11. Η εξωτερική µονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε προσυγκροτηµένο
υδροστάσιο παραγωγής ψυχρού νερού έως 5 °C και ζεστού νερού χαµηλών
θερµοκρασιών έως 50 °C.
12. Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει λειτουργία ελέγχου της ποσότητας του
ψυκτικού µέσου (Refrigerant charge Check)
13.

Το σύστηµα θα διαθέτει αυτόµατη διαδικασία διευθυνσιοδότησης και
εκκίνησης, αυτόµατο έλεγχο βασικών εξαρτηµάτων καθώς και έλεγχο της
εγκατάστασης.

14. Το ηλεκτρονικό κύκλωµα τροφοδοσίας του συµπιεστή IPM (Intelligent Power
Module) θα ψύχεται µε ψυκτικό µέσο χρησιµοποιώντας το ψυκτικό κύκλωµα
της εξωτερικής µονάδας, µε αποτέλεσµα την απρόσκοπτη και αξιόπιστη
λειτουργία του inverter ανεξάρτητα από την εξωτερική θερµοκρασία.
15. Το σύστηµα θα διαθέτει αλγόριθµο που θα ρυθµίζει τις συχνότητες των
συµπιεστών µε σκοπό την αποφυγή συντονισµού για µείωση της κόπωσης
των σωληνώσεων και αύξηση της διάρκειας ζωής του ψυκτικού κυκλώµατος.
16. Οι εξωτερικές µονάδες θα παρέχουν την δυνατότητα αυτόµατης αποφόρτισης
των πυκνωτών λειτουργίας για ασφαλή επέµβαση σε περίπτωση ενδεχόµενης
συντήρησης / επισκευής των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών µερών.
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B. Περίβληµα:
Τα καλύµµατα της εξωτερικής µονάδας θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο
χαλυβδoέλασµα, µε αντιδιαβρωτική προστασία, ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και
επισµάλτωση.
C. Ανεµιστήρας:
1. Οι εξωτερικές µονάδες AM080/100/120FXVAGH θα διαθέτει έναν κινητήρα
ανεµιστήρα µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε
µόνιµους µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC).
2. Οι εξωτερικές µονάδες AM140/160/180/200/220FXVAGH θα διαθέτουν
δυο κινητήρες ανεµιστήρων µε διάταξη DC inverter µεταβαλλόµενης
ταχύτητας, µε µόνιµους µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC).
3. Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική προστασία και έδρανα µε µόνιµη
λίπανση.
4. Ο ανεµιστήρας θα είναι κάθετης απόρριψης
5. Ο ανεµιστήρας θα διαθέτει στατική πίεση 78 Pa

D. Ψυκτικό µέσο:
1. Το ψυκτικό κύκλωµα θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία αποκλειστικά µε
ψυκτικό µέσο R410Α.
2. Για περιβαλλοντολογικούς λόγους, η µονάδα θα διαθέτει την ελάχιστη
δυνατή ποσότητα ψυκτικού µέσου.
E. Εναλλάκτης:
1. Ο εναλλάκτης της εξωτερικής µονάδας θα είναι τύπου σωλήνα-πτερυγίου.
2. Ο εναλλάκτης θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία που θα αποτελείται
από δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού. Η πρώτη στρώση πάνω στο φύλλο
αλουµινίου θα είναι ένα αντιδιαβρωτικό φιλµ εποξικού ακρυλικού που θα
προστατεύει τον εναλλάκτη από την διάβρωση. Η δεύτερη στρώση θα είναι
από υδροφιλικό φιλµ ακρυλικής ρητίνης η οποία θα επιτρέπει την
αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση
της απόδοση του εναλλάκτη.
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F. Συµπιεστής:
1. Οι

εξωτερικές

µονάδες

AM080/100/120/140FXVAGH

θα

είναι

εξοπλισµένες µε ένα ερµητικού τύπου σπειροειδή συµπιεστή υψηλής
πίεσης

µε

ψεκασµό

µέσης

πίεσης

απευθείας

στην

κεφαλή,

µεταβαλλόµενων στροφών (inverter) τεχνολογίας BLDC µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρα.
2. Οι

εξωτερικές

µονάδες

AM160/180/200/220FXVAGH

θα

είναι

εξοπλισµένες µε δυο ερµητικού τύπου σπειροειδείς συµπιεστές υψηλής
πίεσης

µε

ψεκασµό

µέσης

πίεσης

απευθείας

στην

κεφαλή,

µεταβαλλόµενων στροφών (inverter) τεχνολογίας BLDC µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρα.
3. Η ταχύτητα περιστροφής του συµπιεστή θα αυξοµειώνεται γραµµικά και
ανάλογα µε τις απαιτήσεις σε θερµικά ή ψυκτικά φορτία, εξασφαλίζοντας
την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Η συχνότητα θα µεταβάλλεται ανά
0.01 Hz µε ελάχιστη 20 Hz και µέγιστη 140 Hz.
4. Ο συµπιεστής θα διαθέτει τεχνολογία απευθείας ψεκασµού αερίου στην
κεφαλή του, για αύξηση της ροής της µάζας του ψυκτικού µέσου µε
αποτέλεσµα την

αύξηση της απόδοσης σε χαµηλή θερµοκρασία

περιβάλλοντος.
5. Ο συµπιεστής θα είναι εξοπλισµένος µε θερµική προστασία για αποφυγή
υπερφόρτωσης
6. Ο συµπιεστής θα είναι τοποθετηµένος σε αντικραδασµικά λάστιχα µε
σκοπό την αποφυγή συντονισµού και καταπόνησης των σωληνώσεων.
7. Ο συµπιεστής θα διαθέτει λειτουργία οµαλής εκκίνησης (soft start) για την
αποφυγή υπερφόρτωσης κατά την εκκίνηση του. Με τον τρόπο αυτό,
εκτείνεται η διάρκεια ζωής του και αποφεύγεται η υπερφόρτωση του
ηλεκτρικού δικτύου.

G. Ηλεκτρικά:
1. Η παροχή ισχύος θα είναι 380/415 volts, τριφασικό, 50 Hz.
2. Το εύρος της τάσης εισόδου για συνεχόµενη λειτουργία θα είναι από 342456 volt. Η µονάδα θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει την τάση εισόδου,
την διάταξη του τριφασικού καθώς και την ένταση λειτουργίας.
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3. Η γραµµή επικοινωνίας µεταξύ εσωτερικών µονάδων και εξωτερικής
µονάδας θα είναι 12VDC και η σύνδεση θα γίνεται µε καλώδιο δύο κλώνων
χωρίς θωράκιση και χωρίς πολικότητα µε αποτέλεσµα την αξιόπιστη
επικοινωνία του συστήµατος αλλά και την ευκολότερη εγκατάσταση της
καλωδίωσης.
1.8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ
Για την κυκλοφορία του νερού στους διάφορους κλάδους σωληνώσεων, προβλέπονται
αντλίες κυκλοφορίας τύπου "κυκλοφορητή" (in line) κατάλληλες για εγκατάσταση απ'
ευθείας στις σωληνώσεις µε διάταξη inverter και αισθητήρα BMS.
Θα είναι κατάλληλοι για κυκλοφορία νερού θερµοκρασίας 3-110οC µε στατική πίεση
τουλάχιστον 12 bar και για τοποθέτηση µε οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα περιστροφής.
Ο κυκλοφορητής αποτελείται από µία (1) µονοβάθµια αντλία - ηλεκτροκινητήρας
τοποθετηµένη σ' ένα σώµα. Στην περίπτωση δύο αντλιών - ηλεκτροκινητήρων µε διάταξη
inverter και αισθητήρα BMS, µπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο µαζί ή η µία
ανεξάρτητα από την άλλη (εφεδρεία 100%). Στο στόµιο κατάθλιψης υπάρχει ένα
"κλαπέτο", που σε περίπτωση λειτουργίας της µιας αντλίας αποµονώνει αυτόµατα το
στόµιο της άλλης.
Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγµένη απ' ευθείας µε
ελαστικό σύνδεσµο µε στεγανό τριφασικό ή µονοφασικό ηλεκτροκινητήρα, κατάλληλο για
λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 380/220V/50Hz/3Φ µε δυνατότητα να αποδίδει πλήρη
ισχύ σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40οC. Ο ηλεκτροκινητήρας των κυκλοφορητών θα
είναι τριφασικός (3 Φ), ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου δροµέα). Η προστασία θα είναι
ΙΡ-44.
Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα καλύπτει τη µέγιστη απορροφώµενη ισχύ από την
αντλία κατά τις µεταβολές παροχής και µανοµετρικού ύψους. Οι στροφές δεν θα
υπερβαίνουν τις 1450rpm.
Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος µε την αντλία προσαρµοσµένη στον άξονα του
κινητήρα χωρίς στυπιοθλίπτη, µε ένδειξη της φοράς περιστροφής.
Κυκλοφορητές παροχής άνω των 30 m3/h θα έχουν κινητήρες 1450 rpm.
Η σύνδεση των κυκλοφορητών µε τις σωληνώσεις θα γίνεται µε φλάντζες, κοχλίες και
παρεµβύσµατα ή ρακόρ, για µικρούς κυκλοφορητές (η είσοδος και η έξοδος του
µεταφερόµενου υγρού από τον κυκλοφορητή θα είναι σε µια ευθεία, ώστε να είναι δυνατή
η απ' ευθείας σύνδεσή του στις σωληνώσεις).
Το κέλυφος της αντλίας θα είναι χυτοσιδηρό GG-25, η πτερωτή από χυτοσίδηρο ή
ορείχαλκο ή και από ειδικό πλαστικό, πχ. βακελίτης, και ο άξονας από ανοξείδωτο
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χάλυβα µε µεγάλη διάµετρο για λειτουργία χωρίς ταλαντώσεις. Ο άξονας της πτερωτής
και ο άξονας του κινητήρα θα εδράζονται σε δύο (2) αυτολίπαντους τριβείς ολίσθησης, ο
ένας εκ των οποίων θα µπορεί να δέχεται και αξονικές φορτίσεις κατά µια κατεύθυνση.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο πίνακα κίνησης. Οι τελικές
συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών µε τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαµπτες και θα
προστατεύονται µέσα σε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα
περιλαµβάνει και τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για την ένταξη των αντλιών στο
σύστηµα αυτοµατισµού και τις γραµµές τροφοδότησης (βλ. Συνέχεια).
Ο τριφασικός ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται από αυτόµατο διακόπτη προστασίας του
κινητήρα µε επαφές αέρα, εφοδιασµένο µε τρεις (3) διµεταλλικούς αποζεύκτες
υπερέντασης, µε σύστηµα ακροδεκτών σύνδεσης κυκλώµατος τηλεχειρισµού για
αυτόµατο ξεκίνηµα και σταµάτηµα από µακριά, µέσω υδροστάτη, όλα συναρµολογηµένα
µέσα σε µεταλλικό ή πλαστικό στεγανό κιβώτιο.
Η

λειτουργία

των

κυκλοφορητών

πρέπει

να

είναι

τελείως

αθόρυβη

και

οι

προδιαγραφόµενες παροχές και µανοµετρικά ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για
λειτουργία σε ρεύµα 50 Hz.
Ο κυκλοφορητής τοποθετείται απ' ευθείας στο δίκτυο µέσω των ειδικών αντιδονητικών
συνδέσµων. Σε κάθε κυκλοφορητή θα τοποθετηθεί µανόµετρο µε διακόπτες για την
εναλλάξ ένδειξη των πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης µε το ίδιο όργανο,
προκειµένου να προσδιορίζεται η ροή του νερού από την χαρακτηριστική καµπύλη
λειτουργίας και το µανοµετρικό ύψος από το διάγραµµα παροχή – µανοµετρικό.
Οι παροχές όλων των κυκλοφορητών δίνονται στα σχέδια και το τεύχος υπολογισµών της
µελέτης, όπου ταυτόχρονα καθορίζονται και τα µανοµετρικά ύψη. Το σηµείο λειτουργίας
του κυκλοφορητή πάνω στη χαρακτηριστική καµπύλη του κυκλοφορητή πρέπει να
εξασφαλίζει σταθερή παροχή για µεγάλες µεταβολές της υδραυλικής αντίστασης του
δικτύου σωληνώσεων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει τα στοιχεία αυτά µε την επίβλεψη και να τα
τροποποιήσει, εφ' όσον υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις από τη µελέτη.
Στην τιµή του κυκλοφορητή εκτός από τα παραπάνω περιλαµβάνεται και η προµήθεια και
η εγκατάσταση του θερµοστάτη, καθώς και η ηλεκτρική γραµµή που τον συνδέει. Επίσης,
περιλαµβάνεται και η αξία της ηλεκτρικής γραµµής τροφοδοσίας του κυκλοφορητή.
1.9 ΚΛΕΙΣΤΌ ∆ΟΧΕΊΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΉΣ
Το Κ∆∆ θα πληρεί τους γερµανικούς κανονισµούς DIN-4751/2. Το Κ∆∆ θα είναι τύπου
µεµβράνης και θα αποτελείται από κατάλληλο δοχείο, σφαιρικό ή κυλινδρικό, γεµισµένο
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µε άζωτο µε πίεση ανάλογη µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης, πίεση λειτουργίας
5atm και πίεση δοκιµής 6 atm.Το Κ∆∆ θα αποτελείται από:
•

χαλύβδινο κέλυφος.

•

ελαστική µεµβράνη µεγάλης αντοχής από butyl καουτσούκ, µε δυνατότητα
αντικατάστασης.

•

στόµιο επίσκεψης και στερέωσης της µεµβράνης.

•

αναµονή σύνδεσης µε την εγκατάσταση µε τεµάχιο µε φλάντζες για τον ευχερή
έλεγχο και σύνδεση του Κ∆∆.

•

βαλβίδα εκκένωσης.

•

µανόµετρο περιοχής ένδειξης 0-10 bar τοποθετηµένο στον κώδωνα µε παρεµβολή
βαλβίδας αντεπιστροφής.

Η τελική επιλογή του µεγέθους του Κ∆∆ θα γίνει από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την
περιεκτικότητα της εγκατάστασης σε νερό και την τελική πίεση στο Κ∆∆. Επιλογή του
Κ∆∆ µε βάση την ισχύ του λέβητα δεν θα γίνει αποδεκτή.
Κάθε Κ∆∆ θα συνοδεύεται από σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης καιβαλβίδα

ασφάλειας

(µόνο για δίκτυα ζεστού νερού), ρυθµισµένη σε πίεση κατά 1bar µεγαλύτερη από την
τελική πίεση λειτουργίας.
1.10 ΜΟΝΆ∆ΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΎ
Τεχνική περιγραφή µονάδων εξαερισµού µε εναλλάκτη ολικής ανάκτησης
ενέργειας
Μονάδα εξαερισµού µε εναλλάκτη ολικής ανάκτησης θερµικού φορτίου.
∆ιαθέσιµες αποδόσεις:
Από 250 έως 1000 m³/hr.
Μοντέλα εναλλακτών ανάκτησης :
RHF025EE
RHF035EE
RHF050EE
RHF080EE
RHF100EE
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Ενότητα 1 – Γενικά
1.4 Περιγραφή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Η µονάδα θα είναι σύστηµα εξαερισµού ολικής ανάκτησης φορτίου µε στοιχείο εναλλαγής
θερµότητας διασταυρούµενης ροής.
Το σύστηµα θα αποτελείται από την µονάδα RHF***EE και το ενσύρµατο χειριστήριο το
οποίο θα ελέγχει πλήρως την λειτουργίας της.
1.5 ∆ιασφάλιση ποιοτητας
Η ηλεκτρική καλωδίωση θα συµµορφώνεται µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Οι µονάδες θα είναι κατασκευασµένες σε εργοστάσια πιστοποιηµένα µε ISO 9001 και
ISO14001 που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του παγκόσµιου οργανισµού
πιστοποίησης (ISO) και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
1.6 Παραδοση, φυλαξη και ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι µονάδες παραδίδονται, φυλάσσονται και µεταφέρονται βάση των προδιαγραφών του
κατασκευαστή.
1.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Η µονάδα εξαερισµού µε εναλλάκτη ολικής ανάκτησης ενέργειας θα πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν των µονάδων κλιµατισµού.
Ενότητα 2 – Εγγύηση

2.2

Οι µονάδες θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. Στα πλαίσια
της εγγύησης, συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της εργασίας για επισκευή ή
αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων καθώς και τα έξοδα κίνησης του
εξουσιοδοτηµένου επισκευαστικού κέντρου της.

Ενότητα 3 – Τεχνικά χαρακτηριστικά

3.1

Μονάδα εξαερισµού ERV ολικής ανάκτησης φορτίου
A. Γενικά:

Η µονάδα θα είναι ψευδοροφής για σύνδεση µε αεραγωγούς, κατάλληλη για τοποθέτηση
εντός της οροφής µε δυνατότητα οριζόντιας προσαγωγής και επιστροφής του αέρα. Κατά
την διάρκεια της χειµερινής περιόδου θα παρέχει µεταφορά της θερµότητας από τον
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απορριπτόµενο προς τον προσαγόµενο αέρα, αντίστοιχα κατά την διάρκεια της θερινής
περιόδου θα απορρίπτει την θερµότητα του προσαγόµενου προς τον απορριπτόµενο
αέρα, εξοικονοµώντας σηµαντικά ποσά ενέργειας.
Η µονάδα θα παρέχει ειδική λειτουργία παράκαµψης του εναλλάκτη τις εποχές του
χρόνου όπου η θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού
περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 5 ˚C (Free Cooling). Η µονάδα θα παρέχει την
δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα CO2

για την αυτόµατη ενεργοποίηση της σε

περίπτωση υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στο χώρο.
Τέλος, η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε ρυθµιστικό διάφραγµα (damper) για την
αποφυγή εισροής αέρα σε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες ( < -15 ˚C, > 40 ˚C).

B. Εσωτερική µονάδα.
Η

εσωτερική

µονάδα

θα είναι

προσυγκροτηµένη

στο

εργοστάσιο

κατασκευής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, φίλτρων και του εναλλάκτη
διασταυρούµενης ροής. Θα διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης σφαλµάτων, και λειτουργία
αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή ρεύµατος ή πτώση τάσεως.
C. Περίβληµα:
Η µονάδα θα διαθέτει περίβληµα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα. Τα καλύµµατα θα
αφαιρούνται από την κάτω πλευρά, παρέχοντας ευελιξία στην συντήρηση αλλά και σε
ενδεχόµενη επισκευή. Τα καλύµµατα θα είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να είναι
απαραίτητη η αποσύνδεση των αεραγωγών από την µονάδα.

D. Ανεµιστήρας:
1. Η µονάδα θα διαθέτει φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες η οποίοι θα οδηγούνται
από κινητήρα DC inverter µεταβαλλόµενης ταχύτητας, µε µόνιµους
µαγνήτες και χωρίς ψήκτρες (BLDC). Ο κινητήρας θα διαθέτει εσωτερική
προστασία και έδρανα µε µόνιµη λίπανση.
2. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα διαθέτει τρείς ταχύτητες, turbo / υψηλή /
χαµηλή.
3. Ο ανεµιστήρας θα διαθέτει στατική πίεση 110 Pa για την µονάδα
RHF025EE και 155 Pa για τις υπόλοιπες µονάδες.
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E. Φίλτρο:
2. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρο στην εισαγωγή του φρέσκου αέρα
τοποθετηµένο από το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Το φίλτρο θα συµµορφώνεται µε τα πρότυπα της ASHRAE (52.1) για
συλλογή σωµατιδίων σε ποσοστό πάνω από 72%.

F. Εναλλάκτης:
1. Ο εναλλάκτης θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό υλικό (κυτταρίνη)
που επιτρέπει την διαπίδυση υγρασίας µεταξύ των τοιχωµάτων του,
επιτρέποντας την µεταφορά, τόσο του αισθητού όσο και του λανθάνοντος
φορτίου.
G. Ηλεκτρικά:
3. Η τάση λειτουργίας της µονάδας θα είναι 220/240 volt, µονοφασική, 50
hertz.
4. Η µονάδα θα παρέχει την δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας µε τάση
εισόδου από 198 έως 264 volt (220V/50Hz).

H. Χειριστήρια:
Η µονάδα θα ελέγχεται µε ενσύρµατο χειριστήριο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Ενότητα 4 – Απόδοση µονάδων
4.1 Οι µονάδες θα διαθέτουν τις παρακάτω αποδόσεις:
Ανάκτηση ψυκτικών φορτίων:
Μοντέλο
RHF025EE
RHF035EE
RHF050EE
RHF080EE
RHF100EE

Ανάκτηση

Ανάκτηση

Παροχή

θερµοκρασίας (%)
70
70
70
70
70

ενθαλπίας (%)
50
50
50
50
50

(m³/hr)
250
350
500
800
1.000

αέρα
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Ανάκτηση θερµικών φορτίων:
Μοντέλο
RHF025EE
RHF035EE
RHF050EE
RHF080EE
RHF100EE

Ανάκτηση

Ανάκτηση

Παροχή

θερµοκρασίας (%)
70
70
70
70
70

ενθαλπίας (%)
70
70
70
70
70

(m³/hr
250
350
500
800
1.000

αέρα

1.11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΊ
1.11.1 Γαλβανισµένοι Αεραγωγοί
Οι αεραγωγοί των µηχανηµάτων θα είναι ορθογωνικής διατοµής, ευθύγραµµοι όπως και
τα εξαρτήµατα αυτών - καµπύλες σε µήκος ανάλογο µε την εσωτερική ακτίνα
καµπυλότητας – συστολές σε µήκη ανάλογα µε την γωνία κλίσης. Η σύνδεση µε το
µηχάνηµα θα γίνει µέσω αντικραδασµικού

συνδέσµου. Τα δίκτυα αεραγωγών

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΤΟΤΕΕ και της ASHRAE και τα
δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW PRESSURE
DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS
NATIONAL ASSOCIATION INC)U.S.A.
Όλα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, ορθογωνικής διατοµής
οποιονδήποτε διαστάσεων, φλαντζωτά.
Οι αεραγωγοί θα είναι µονωµένοι µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 30mm µε
επικάλυψη αλουµινίου για να περιορίζονται οι θερµικές απώλειες του κυκλοφορούντος
αέρα.
Οι αεραγωγοί θα συνδεθούν µέσω ευκάµπτων αεραγωγών µε στόµια προσαγωγής αέρα.
Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί είναι από ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµινίου µε πολυστερική
µεµβράνη / 25mm υαλοβάµβακα/ ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµινίου µε ειδικά ενισχυµένο
σπείρωµα από ατσαλόσυρµα (Θερµοκρασία αέρα -30OC έως + 140OC. Maximum
ταχύτητα αέρα 20m/sec. Maximum πίεση 1,500 Pa)
Οι υποδοχείς στοµίων είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο και θα
είναι µονωµένοι µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 30mm µε επικάλυψη αλουµινίου
1.11.2 Πλένουµ για µηχάνηµα
Το πλένουµ θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, θα διαθέτει
αντικραδασµικό σύνδεσµο και θα είναι µονωµένο µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους
30mm µε επικάλυψη αλουµινίου
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1.11.3 Εύκαµπτοι Αεραγωγοί
Εύκαµπτος αεραγωγός µονωµένος
Πολύφυλλο αλουµινίου µε πολυεστερική µεµβράνη 4 σειρών (2 σειρές αλουµίνιο + 2
σειρές πολυεστέρας)
Υαλοβάµβακας 25mm χρώµατος κίτρινου
Θερµοκρασία αέρα από -300C έως +1400C
Maximum ταχύτητα αέρα 30m/s
Maximum πίεση 2.500Pa
1.12 ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ VRF
Θα χρησιµοποιηθούν χαλκοσωλήνες σε κουλούρες ή βέργα. Όλα τα ειδικά τεµάχια θα
είναι κατάλληλα για συγκόλληση. Η προδιαγραφή του σωλήνα θα είναι PN 25 (25 atm).
Τα προτεινόµενα πάχη των σωλήνων είναι:
Ονοµαστική διάµ. (mm)Πάχος (mm)
6,35 – 12,7
0.8
15,87 – 28,57
1.0
34,92 – 41,27
1.25
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε
οξυγονοκόλληση µε ταυτόχρονη ροή αζώτου για καθάρισµα του δικτύου. Οι διακλαδώσεις
θα γίνονται µε τυποποιηµένα ειδικά τεµάχια που θα παρέχονται από τον κατασκευαστή
των µηχανηµάτων. Όλοι οι διακλαδωτήρες θα είναι οριζόντιοι ή κατακόρυφοι µε µέγιστη
κλίση 30ο. Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται είτε µε καµπύλες είτε µε κουρµπαδόρο.
Οι στηρίξεις των σωλήνων θα γίνουν έτσι ώστε να επιτρέπουν τις αξονικές µετατοπίσεις
λόγω θερµικών διαστολών. Σε ορισµένα σηµεία θα κατασκευαστούν σταθερές στηρίξεις.
Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων θα είναι δύο (2) µέτρα.
Γενικά, θα αποφεύγεται ο εντοιχισµός σωληνώσεων. Όπου όµως έχουµε ξετρύπηµα
πλάκας, οι σωλήνες εκτός από την µόνωση θα περιβάλλονται από οµόκεντρη σωλήνα
µεγαλύτερης διατοµής.
Ο καθαρισµός του δικτύου θα γίνει πριν την τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών
µονάδων µε εµφύσηση αζώτου στο δίκτυο. Μετά τον καθαρισµό του δικτύου και αφού
συνδεθούν όλα τα µηχανήµατα θα γίνει δοκιµή του δικτύου µε πίεση αζώτου 30 atm επί
12 ώρες.
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1.12.1 Μονώσεις σωλήνων
Οι σωληνώσεις κλιµατισµού θα µονωθούν µε κοχύλια µονωτικού υλικού από συνθετικό
καουτσούκ, µε πολυµερή εξωτερική επίστρωση. Το υλικό θα είναι εύκαµπτο, συνθετικό,
µε βάση το καουτσούκ, µε κατασκευή κλειστού κυττάρου.
Το πάχος των τοιχωµάτων των κοχυλιών εξαρτάται από την διάµετρο του σωλήνα.
Συγκεκριµένα το πάχος θα είναι σύµφωνο µε τον ακόλουθο πίνακα:
Ονοµ. διάµετρος σωλήνα (INS)

Πάχος µόνωσης (mm)

1/4" έως και 1/2"

9

5/8" έως και 1 5/8"

13

Το µονωτικό υλικό θα έχει:
Συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ < 0,038 W/mοK για θερµοκρασία νερού 0 οC κατά
DIN 52612.
Οι σωληνώσεις κλιµατισµού θα µονωθούν µε υλικό που θα έχει επιπλέον συντελεστή
αντίστασης στην διείσδυση υδρατµών µ > 7000.
Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 105 οC
Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς
ελέγχου από ανεξάρτητα ινστιτούτα.
Επίσης, το υλικό θα είναι δύσκολα καιγόµενο, θα σβήνει µόνο του έξω από την φωτιά και
δεν θα λειώνει όταν καίγεται.
Για την προστασία των σωληνώσεων που θα τοποθετηθούν στο ύπαιθρο θα γίνει
προστασία µε µεταλλική σχάρα µε καπάκι.
Όπου οι σωλήνες διαπερνούν τοίχους ή πατώµατα, η µόνωση δεν θα διακόπτεται.
1.14 ΑΝΤΛΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ
Η αντλία θα τροφοδοτήσει τα θερµαντικά σώµατα υψηλών θερµοκρασιών και θα
χρησιµοποιηθεί και για την παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.
Εξωτερική µονάδα
Η εξωτερική µονάδα απάγει θερµότητα από τον εξωτερικό αέρα που στη συνέχεια
µεταφέρεται στην εσωτερική µονάδα δια µέσω των σωλήνων ψυκτικού µέσου (έτσι δεν
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παγώνουν ποτέ οι σωληνώσεις). Επιπλέον, θα εξασφαλίζεται η λειτουργία της µονάδας
µέχρι τους -20°C.
Εσωτερική µονάδα
Η εσωτερική µονάδα θερµαίνει το νερό το οποίο κυκλοφορεί στα σώµατα υψηλών
θερµοκρασιών και µπορεί να συνδυαστεί µε δοχείο ζεστού νερού χρήσης. Θα διαθέτει
ένα inverter συµπιεστή και ένα ψυκτικό κύκλωµα ώστε να µπορεί να ανεβάσει τη
θερµοκρασία του νερού µέχρι τους 55°C.
Η αναστρέψιµη αντλία θερµότητας αέρος/νερού περιέχει θα συµπιεστή ελεγχόµενο µε
inverter. Το σύστηµα inverter διατηρεί συνεχώς την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου, κάτι
που έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 30% σε σύγκριση
µε ένα κλασικό σύστηµα on/off.
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2. ΗΜ-ΣΤΠ2: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
2.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση

CE και

θα

είναι

κατασκευασµένα

από εταιρίες

που

διαθέτουν

ISO9001:2002 ή µεταγενέστερο.
2.1 ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ
2.1.1 Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (κόκκινη ετικέτα)
Για τα δίκτυα οµβρίων θα γίνει χρήση γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων βαρέως τύπου
(κόκκινη ετικέτα).
Θα είναι µε ραφή µε πάχος τοιχώµατος ανάλογο µε την ονοµαστική διάµετρο:

∆ιάµ.

σε

(ins)
4’’

Πάχος σε τοιχώµατα
σε (mm)
4,05

2.1.2 ∆ίκτυα σωληνώσεων από σωλήνες AQUATHERM τύπου FASER από PP-R 80
(βελτιωµένο Type 3) ή ισοδύναµο
Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα σχέδια. Τα οριζόντια τµήµατά
τους θα παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100.
Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάνα µε κρουνό κένωσης ανάλογης
διαµέτρου.
Η

κατασκευή

των

δικτύων

σωληνώσεων

θα

γίνει

µε

το

σύστηµα

θερµικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτηµάτων AQUATHERM τύπου FASER από PP-R 80
(βελτιωµένο Type 3) ή ισοδύναµο και θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις:
2.1.2.1 Συνδέσεις
Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου
θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση συνδέσµων (µούφες) µε θερµική
αυτοσυγκόλληση µε τη χρήση του ειδικού εργαλείου και σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες
του κατασκευαστή.
Οι συνδέσεις των σωλήνων PP µε µεταλλικούς σωλήνες ή άλλα µεταλλικά στοιχεία του
δικτύου (π.χ. βάνες) θα γίνεται µε ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήµατα κολλητά
προς την πλευρά του σωλήνα PP και κοχλιωτά µε ορειχάλκινο σπείρωµα προς την
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πλευρά του µεταλλικού στοιχείου, µε υλικό παρεµβύσµατος TEFLON ή µε ειδικές
φλάντζες.
2.1.2.2 Αλλαγές διευθύνσεως
Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγµατοποιούνται µόνο µε ειδικά τεµάχια ( γωνίες 90°, 45° ) µε θερµική
αυτοσυγκόλληση και όχι διαµόρφωση του σωλήνα µε θέρµανση.
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελούνται
οπωσδήποτε µε ειδικά αυτοσυγκολλούµενα εξαρτήµατα (ταυ, σταυροί) και στις
περιπτώσεις σύνδεσης µε µεταλλικά στοιχεία µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια πλαστικά ορειχάλκινα.
2.1.2.3 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Στα σηµεία που είναι αναγκαία η ευχερής αποσυναρµολόγηση οποιοιδήποτε τµήµατος
σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή
χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, θα τοποθετούνται οι ειδικοί λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ,
φλάντζες).
2.1.2.4 Θερµική αυτοσυγκόλληση σωλήνων
Η σύνδεση των σωλήνων AQUATHERM γίνεται µε τη µέθοδο της θερµικής
αυτοσυγκόλλησης των σωλήνων µε τα εξαρτήµατα. Το εργαλείο συγκόλλησης 220 V /
600 W, χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση όλων των διατοµών Φ 16 έως Φ 110 mm µε
την τοποθέτηση στην πλάκα ( αντίσταση ) του αντίστοιχου ζευγαριού µητρών.
Οι µήτρες έχουν ειδική αντικολλητική επένδυση ( TEFLON ) και πρέπει να διατηρούνται
καθαρές χωρίς χτυπήµατα και γρατζουνιές. Για την επιτυχία της συγκόλλησης πρέπει να
προσεχθούν τα πιο κάτω σηµεία :
Προσαρµόζουµε ταυτόχρονα σωλήνα και εξάρτηµα στις αντίστοιχες µήτρες, αφού
ελέγξουµε πρώτα να είναι καθαρά, στεγνά και κοµµένα ίσια.
Τηρούµε σωστά το χρόνο παραµονής µέσα στη µήτρα σύµφωνα µε τον πιο κάτω
πίνακα χρόνου για κάθε διατοµή.
∆ΙΑΤΟΜΗ Φ
mm
15
20
25
32
40
50

ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ
sec.
5
5
7
8
12
18
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2.2 ΌΡΓΑΝΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ
Όλα τα όργανα και εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση 10bar. Τα όργανα
(βάνες, φίλτρα κτλ) θα είναι µέχρι διατοµής Φ-2" από χυτό ορείχαλκο, κοχλιωτά. Για
διατοµές µεγαλύτερες θα είναι χυτοσιδηρά µε φλάντζες.
Ειδικά στο µηχανοστάσιο όλες οι συνδέσεις θα είναι µε φλάντζες.
2.2.1 Γενικές βάνες σύνδεσης µε την παροχή
Οι γενικές βάνες θα είναι χυτοσιδηρές, θα έχουν ορειχάλκινο άξονα και σύρτες. Τα σηµεία
στεγανοποίησης θα είναι από λάστιχο.
Η κατασκευή των βανών θα είναι κατά DIN-2532.
2.2.2 Βάνες µηχανοστασίου
Οι βάνες στα µηχανοστάσια θα είναι τύπου συρταρωτής δικλείδας (γλώσσα) και θα έχουν
σκληρό λάστιχο για την στεγανοποίηση. Οι "γλώσσες" θα είναι από υλικό κατάλληλο για
νερό χρήσης µε θερµοκρασία λειτουργίας µέχρι 9ΟoC. Οι βάνες θα έχουν στρογγυλό
χειριστήριο τύπου "στρόφιγγας".
Για µικρές διαµέτρους, µέχρι DN-50, θα χρησιµοποιηθούν βάνες του ιδίου τύπου από
χυτό ορείχαλκο µε φλάντζες.
2.2.3 Κρουνός πλύσης δαπέδου
Οι κρουνοί πλύσης δαπέδου θα είναι από ορείχαλκο, επιχρωµιωµένοι, και στο άκρο θα
έχουν εξάρτηµα σύνδεσης µε πλαστικό σωλήνα.
Οι κρουνοί θα έχουν πλαστικό ή µεταλλικό χειριστήριο και διάταξη που δεν θα επιτρέπει
αναστροφή του νερού προς το δίκτυο.
2.2.4 Βαλβίδα ασφάλειας
Η βαλβίδα ασφάλειας θα έχει ελατήριο διαφράγµατος από Perbunan, το δε σώµα της θα
είναι από χυτό ορείχαλκο. Η βαλβίδα ασφάλειας θα έχει πώµα µε διάταξη
στεγανοποίησης.
2.2.5 Είδη δικλείδων
Στα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού χρήσης και πριν από κάθε υποδοχέα θα
τοποθετηθούν αποφρακτικές δικλείδες, έστω και εάν δεν έχουν σηµειωθεί σχέδια.
Για διαµέτρους µέχρι Φ-1" θα τοποθετηθούν ορειχάλκινοι διακόπτες, ενώ για µεγαλύτερες
- βάνες ορειχάλκινες.
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2.2.5.1 ∆ιακόπτες
Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα:
σώµα διακόπτη από σφυρήλατο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό 2000 kg/cm2,
επιχρωµιωµένο.
βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη.
στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE.
λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς
θέσεις.
έδρα λαβής ενισχυµένη µε TFE.
Οι διακόπτες θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα).
Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 atm (πίεση δοκιµής 14 atm) και
θερµοκρασία 80οC, διαµέτρου Φ-1/2" µέχρι Φ-1". Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν
επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή.
Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής είναι "γωνιακοί" ή τύπου
"καµπάνας", όπου δεν µπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι,
επιχρωµιωµένοι, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού 80οC.
2.2.5.2 Βάνες
Οι βάνες θα είναι σφαιρικές, σύµφωνα µε την παραπάνω προδιαγραφή "∆ιακόπτες",
αλλά για σωλήνες από Φ-1" µέχρι Φ-3".
Για διαµέτρους µεγαλύτερες από Φ-3" οι βάνες θα είναι συρταρωτού τύπου ορειχάλκινες
δικλείδες κοχλιωτής σύνδεσης, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία
νερού 120οC.
Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε
εφελκυσµό 2000 kg/m3. Το συρταρωτό διάφραγµα θα κινείται σταθερά στο κέντρο της
υποδοχής του µε τρόπο, ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής µόνο
όταν η δικλείδα κλείνει.
2.2.6 Σφαιρικές βάνες από πλαστικό PVC
Οι σφαιρικές βάνες από PVC θα είναι διατοµής από Φ-16 (3/8") µέχρι Φ-110 (4"). Οι
ενώσεις των βανών µε το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι λυόµενες κατά DIN-8063 µε
σπείρωµα κατά DIN-8062.
Πίεση λειτουργίας 16bar σε θερµοκρασία 20oC.
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2.2.7 Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος µε κλείσιµο 1/4 στροφής
Ο σφαιρικός ορειχάλκινος κρουνός είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα αερίου, ελαίου ή
νερού και για πίεση λειτουργίας µέχρι 16 Mpa (16 kg/m2).
Ο κρουνός ανοίγει πλήρως κατά την περιστροφή του χειροστροφάλου κατά γωνία 90οC.
Το ίδιο ισχύει και για το κλείσιµο.
Τα κινούµενα µέρη του κρουνού πρέπει να είναι δυνατόν να επιθεωρούνται και να
καθαρίζονται εύκολα, χωρίς να διαταράσσεται η σωλήνωση που βρίσκεται ο κρουνός.
Η αντίσταση κατά την διέλευση του διερχόµενου υγρού στην ανοικτή θέση πρέπει να είναι
ελάχιστη και να δίνει αστρόβιλη ροή.
2.2.8 ∆ίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων
Οι δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων χρησιµοποιούνται στο δίκτυο στα σηµεία
που απαιτείται αυτόµατη διακοπή της ροής. Οι βαλβίδες πρέπει να παρουσιάζουν
στεγανότητα στην θέση "κλειστή" για θερµοκρασίες νερού από 30oC µέχρι 120oC και
διαφορική πίεση 3 bar.
Ο χρόνος µεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από 90 sec.
Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλληλοι για ρεύµα 50 Hz και τάση αντίστοιχης µε
την τάση των αυτοµατισµών.
2.2.9 Ηλεκτρικοί διακόπτες ροής (flow switches)
Θα ελέγχουν την ροή του νερού µε πτερύγια διαφόρων διαστάσεων, ώστε να είναι δυνατή
η εγκατάσταση του διακόπτη σε δίκτυα διαµέτρου Φ-1 1/2" και πάνω. Ο διακόπτης θα
διαθέτει "κλειστή - ανοικτή" επαφή ικανότητας 5A/220V τουλάχιστον.
2.2.10 Βαλβίδες αντεπιστροφής
2.2.10.1 Βαλβίδες αντεπιστροφής
Οι βαλβίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε
εφελκυσµό 2000 kg/cm2, "βαρέως τύπου" µε γλωττίδα από ερυθρό φωσφορούχο
ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα και "λυοµένου πώµατος" για την επιθεώρηση του
εσωτερικού µηχανισµού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαµέτρους µέχρι Φ-2" και
χυτοσιδηρές για τις πάνω από Φ-2" µε έδρα και εσωτερικό µηχανισµό από φωσφορούχο
ορείχαλκο.
Στη δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούµενα µικροϋλικά
φλάντζες και κοχλίες.
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Πίεση λειτουργίας 10atm και θερµοκρασία 120οC.
Ενδεικτικοί τύποι:
Kitazawa, Jenkins bros, Socla.
2.2.10.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου HYDRO-STOP
Οι βαλβίδες τύπου HYDRO-STOP θα είναι βιδωτές ή φλαντζωτές, ανάλογα µε την
διάµετρο. Η εσωτερική γλωττίδα της επιστροφής θα είναι διµερής από meehanite, το δε
διάφραγµα θα έχει στεγανοποιητική διάταξη από ελαστικό. Η εσωτερική επένδυση θα
είναι από υλικό που ενδείκνυται για πόσιµο νερό.
2.2.11 Φίλτρα νερού
2.2.11.1 Κεντρικό φίλτρο εγκατάστασης
Το κεντρικό φίλτρο θα είναι κατάλληλο για να παρακρατά ξένες ουσίες που ενδέχεται να
υπάρχουν στο δίκτυο παροχής και που θα έχουν διάµετρο µεγαλύτερη από 50µ (µικρά).
Το κέλυφος του φίλτρου Θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα, οι δε
εσωτερικές επενδύσεις θα είναι µε πλαστικό που θα αντέχει στην θερµοκρασία, στην
πίεση και στην διάβρωση.
Το σώµα του φίλτρου θα έχει και από τις δύο (2) πλευρές δείκτη ροής καλυµµένο µε
"πλεξιγκλάς". Επίσης, θα έχει εύκολα αντικαθιστάµενο χαρτούσα και παγίδα βορβόρου,
διακόπτη εκκένωσης, σωλήνα DN-15 εξαέρωσης και διαφορικό θερµόµετρο µε κλίµακα 010 bar.
2.2.11.2 Φίλτρο νερού
Τα φίλτρα νερού πρέπει να τοποθετούνται στις σωληνώσεις νερού για την προστασία
των µηχανηµάτων, βαλβίδων κτλ, από τα αιωρούµενα σωµατίδια, που προέρχονται από
τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκουριές κτλ.
Το φίλτρο αποτελείται από περίβληµα χυτοσιδηρό, µορφής "γ" µε άκρα κοχλιωτά ή από
χυτοχάλυβα, µορφής "γ" µε φλάντζες και κυλινδρικό πλέγµα από ανοξείδωτο υλικό µε
παρέµβυσµα και πώµα. Το πλέγµα πρέπει να έχει µέχρι 150 οπές ανά cm2, ανάλογα µε
την διάµετρο του φίλτρου.
Πίεση λειτουργίας 16 atm και θερµοκρασία 200οC.
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2.3 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ
2.3.1 Λυόµενοι σύνδεσµοι
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ) θα είναι σιδηροί, γαλβανισµένοι σε θερµό λουτρό,
κατάλληλοι για κοχλιωτή σύνδεση µε το γαλβανισµένο δίκτυο σιδηροσωλήνων. Η έδρα
τους θα είναι κωνική.
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας πίεσης 10 atm
(πίεση δοκιµής 14 atm) και θερµοκρασία 120οC.

2.3.2 Συστολοδιαστολικά
Τα "συστολοδιαστολικά θα είναι τύπου "φυσαρµόνικας" χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων.
Για διαµέτρους µέχρι Φ-3" θα είναι κοχλιωτά, ενώ για διαµέτρους µεγαλύτερες από Φ-3"
θα είναι φλαντζωτά.
Ενδεικτικοί τύποι:
Iwka, Stenflex, Samson.
2.3.3 Αυτόµατα εξαεριστικά
Τα αυτόµατα εξαεριστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε δίκτυα νερού χρήσης και
αποτελούνται από περίβληµα µε κοχλιωτά άκρα Φ-1/2", µέσα στο οποίο βρίσκεται
σωληνωτός αυλακωτός πλωτήρας, που µέσω συστήµατος µοχλών ανοίγει ή κλείνει, µε
την βοήθεια µιας κωνικής βαλβίδας, την έξοδο του αέρα.
Τα εξαεριστικά θα έχουν περίβληµα από ορείχαλκο και πλωτήρα από ανοξείδωτο
χάλυβα. Θα είναι κατάλληλα για συνθήκες λειτουργίας πίεσης 12 atm (πίεση δοκιµής 14
atm) και θερµοκρασίας 120οC.
2.3.4 Αποσβεστήρες υδραυλικού πλήγµατος (shock absorber)
Στο τέλος των κατακόρυφων κλάδων στο σηµείο στροφής αυτών θα τοποθετηθούν
αποσβεστήρες υδραυλικού πλήγµατος.
Οι αποσβεστήρες θα έχουν:
- ανοξείδωτη χαλύβδινη θήκη.
- ελαστοµερή φυσαρµόνικα που χωρίζει στεγανά τον χώρο σε δύο µέρη.
- είσοδο νερού στο κάτω τµήµα τους.
- ειδικό υγρό (καθαρή γλυκερίνη).
- µαξιλάρι µε αέριο αργόν.
Η παραλαβή του υδραυλικού πλήγµατος θα γίνεται ως εξής:
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µε την αύξηση της πίεσης στο κάτω µέρος που προκαλεί το νερό κατά την παραγωγή του
κρουστικού κύµατος, η φυσαρµόνικα συµπιέζει το αργόν και παραλαµβάνει ο
αποσβεστήρας το πλήγµα.
Ενδεικτικός τύπος:
Josam Νο.1485-1 µέχρι Νο.1485-3 ανάλογα µε τον αριθµό Μ.Υ.Υ., και
συγκεκριµένα:
µέχρι 11 ΜΥΥ µέγεθος 1485-1.
µέχρι 32 ΜΥΥ µέγεθος 1485-2.
µέχρι 60 ΜΥΥ µέγεθος 1485-3.
2.3.5 Συλλέκτες διανοµής νερού
Οι συλλέκτες του δικτύου σωληνώσεων κρύου νερού θα κατασκευαστούν από
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, µε φλαντζωτούς πυθµένες, που θα στερεωθούν στον
συλλέκτη µε κοχλίες επικαδµιωµένους και παρεµβύσµατα, για πίεση λειτουργίας 16 atm.
Θα φέρουν υποδοχές για την σύνδεση των συντρεχουσών σωληνώσεων, από τεµάχια
σιδηροσωλήνα των αντίστοιχων διαµέτρων και σπειρώµατα συγκολλούµενα στον κύριο
συλλέκτη µετά την διάνοιξη κατάλληλης τρύπας. Μετά τη κατασκευή τους, οι συλλέκτες
και οι πυθµένες τους θα γαλβανισθούν προσεκτικά εν θερµώ, εσωτερικά και εξωτερικά. Η
διάµετρος του χαλυβδοσωλήνα από τον οποίο θα κατασκευασθούν οι συλλέκτες, φαίνεται
στα σχέδια.
2.3.6 Μανόµετρο
Τα µανόµετρα στο δίκτυο (ζεστού-κρύου νερού) ύδρευσης θα είναι ορειχάλκινα και µε
ακρίβεια +/-2%. Η διάµετρος του δίσκου ένδειξης θα είναι 4".
2.3.7 Θερµόµετρο
Τα θερµόµετρα θα είναι υδραργυρικά και θα τοποθετούνται µέσα σε θύλακα, ώστε κατά
την αλλαγή τους να µην διακόπτεται η ροή του νερού.
2.4 ΜΟΝΏΣΕΙΣ
2.4.1 Μόνωση σωληνώσεων µε αφρώδες πολυαιθυλένιο
Η µόνωση µε κοχύλια από αφρώδες πολυαιθυλένιο γίνεται σε σωληνώσεις θερµού νερού
θέρµανσης ή χρήσης.
Το υλικό, από το οποίο κατασκευάζονται τα κοχύλια είναι αφρώδες πολυαιθυλένιο
δικτυωµένο µε κλειστές κυψέλες και έχει:
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- ειδικό βάρος: περίπου 30 kg/m3.
- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: 0.033 kcal/m.h.oC στους 20οC.
- διαπερατότητα στους υδρατµούς: 0.00003 gr/m.h torr.
- θερµοκρασιακή αντοχή υλικού: από -30oC µέχρι 120οC.
Τα ελάχιστα πάχη της µόνωσης θα είναι:
- για σωλήνες διαµέτρου µέχρι Φ-1" (εσωτερικού χώρου) πάχος 13 mm.
- για σωλήνες διαµέτρου µέχρι Φ-5" (εσωτερικού χώρου) πάχος 15 mm.
- για σωλήνες εξωτερικού χώρου πάχος 32 mm.
Ενδεικτικοί τύποι µόνωσης:
Armaflex, Flelen.
2.4.2 Μόνωση εξαρτηµάτων
Τα εξαρτήµατα σωλήνων (π.χ. ταυ, σφαιρικοί διακόπτες, βάνες κτλ), θα µονωθούν µε
πάπλωµα από υλικό ιδίου πάχους και ποιότητας µε την προδιαγραφή "Μόνωση
σωλήνων".
2.5 ΠΙΕΣΤΙΚΌ ∆ΟΧΕΊΟ
Θα είναι κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο από χαλυβδοέλασµα ποιότητας υλικού St-37.2,
κατάλληλου πάχους για πίεση λειτουργίας 10atm. Τα ελάσµατα θα υποστούν αµµοβολή
(µέσα - έξω) και θα βαφτούν εσωτερικά µε τρεις (3) στρώσεις χρώµατος από εποξειδικές
ρητίνες απόλυτα ανθεκτικές και αβλαβείς για ζεστό νερό, εξωτερικά δε µε µία (1) στρώση
γραφιτούχου µίνιου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώµατος φούρνου. Ο πυθµένας θα είναι
κυρτός (τύπος Kloepper).
Το πιεστικό δοχείο θα φέρει τα παρακάτω:
•

στόµιο για την είσοδο του νερού.

•

στόµιο για άδειασµα.

•

ανθρωποθυρίδα 300x400 mm, ελλειπτική, µε στεγανό κάλυµµα και διαµόρφωση
χείλους.

•

υποδοχές και δείκτη στάθµης γυάλινο µε δύο (2) κρουνούς αποµόνωσης.

•

ασφαλιστική δικλείδα.

•

δύο (2) στόµια για την σύνδεση του σωλήνα οργάνων αυτοµατισµού.

Οι διαστάσεις, και γενικά η µορφή του, θα είναι σύµφωνες µε τους γερµανικούς
κανονισµούς DIN-4810 για πιεστικά δοχεία.
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2.6 ΕΊ∆Η ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΎΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ
2.6.1 Κρουνός µε ρακόρ
Για την λήψη νερού για πλύσιµο δαπέδων κτλ, θα εγκατασταθούν βρύσες ονοµαστικής
διαµέτρου Φ-3/4". Οι βρύσες θα είναι ορειχάλκινες, επιχρωµιωµένες, µε ροζέτα και
σπείρωµα για την σύνδεση ελαστικού σωλήνα µέσω ρακόρ. Το ρακόρ θα συνοδεύει τον
κρουνό.
Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετείται διακόπτης.
2.6.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) νιπτήρων
Θα είναι διαµέτρου Φ-1/2" ή Φ-3/4" ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, τύπου "εσωτερικής
ανάµιξης", κατάλληλος για εγκατάσταση επί του νιπτήρα ή επί του τοίχου. Οι διαστάσεις
του στρεφόµενου ράµφους του αναµικτήρα θα είναι αντίστοιχες µε τις διαστάσεις του
νιπτήρα (ή νεροχύτη) που εξυπηρετεί. Οι χειρολαβές των διακοπτών θα φέρουν
ενδεικτικό σήµα του προορισµού τους.
Ο αναµικτήρας θα συνοδεύεται από τις ροζέτες επικαλύψεις των θέσεων τοποθέτησής
του.
2.6.3 Αναµικτήρας (µπαταρία) λουτήρων και "ντους"
Θα

είναι

διαµέτρου

Φ-1/2",

ορειχάλκινος,

επιχρωµιωµένος,

τύπου

"κινητού

καταιονιστήρα", ο οποίος θα στηρίζεται στον τοίχο µε κατάλληλο στήριγµα µε εύκαµπτο
σωλήνα "σπιράλ" µήκους 1,20 m.
Ο αναµικτήρας θα φέρει διακόπτη µε µοχλό που θα ρυθµίζει την εναλλαγή της εκροής
από τον καταιονιστήρα ή το ράµφος. Ο αναµικτήρας θα συνοδεύεται από το σπιράλ, τους
διακόπτες, τις ροζέτες τοίχου και τα ρυθµιζόµενα ρακόρ.
2.7 ΓΟΎΡΝΑ ΠΟΣΊΜΟΥ ΝΕΡΟΎ
Οι γούρνες αυτές χρησιµοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων και
αποτελούνται από τα εξής :
α) Λεκάνη (ποτίστρα) από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια. H
εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης θα καλυφθεί µε αντιπαγετικό υλικό µε κλίση πυθµένα
προς το σιφώνι. Η εξωτερική επιφάνεια θα επενδυθεί σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά
σχέδια.
β) Έξη (6) κρουνούς βαρέως τύπου ½ “ ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους που ανοίγουν
µε πάτηµα µπουτόν και ρύγχος προς τα κάτω. Οι κρουνοί συνδέονται σε µαστό από
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γαλβανισµένο σωλήνα ενσωµατωµένο στο τοίχωµα της γούρνας και προεξέχουν µε
περίπου 20εκ. από αυτό. Ο ένας εξ’ αυτών προεξέχει 30 εκ. και προορίζεται για Α.Μ.Ε.Α.
γ) Κεντρικό διακόπτη ¾ “ (DN20) σφαιρικού τύπου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
τοποθετηµένο σε φρεάτιο ή εσοχή µε κάλυµµα στο πίσω µέρος της γούρνας.
δ) Εξαρτήµατα αποχέτευσης, δηλαδή βαλβίδα Φ 1 ½ " ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη,
πλαστική σωλήνα Φ75mm που θα συνδέεται µε την αποχέτευση µε την παρεµβολή
ανοικτού φρεατίου.
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3. ΗΜ-ΣΤΠ3: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
3.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
3.1 ΓΕΝΙΚΆ
3.1.1 Σκοπός
Σκοπός των Προδιαγραφών υλικών είναι να προσδιορίσει κατά το δυνατόν ακριβέστερα
την ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών, τον τρόπο χειρισµού των υλικών και τον
καθορισµό των µέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου για την
ορθή και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης αποχέτευσης.
3.1.2 Προστασία υλικών
Όλα τα υλικά, συσκευές και εξαρτήµατα, που απαιτούνται για την κατασκευή της
εγκατάστασης, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και όσα έχουν υποστεί
φθορά ή ζηµιά, κατά την κρίση της επίβλεψης, θα αποµακρυνθούν.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα αποθηκευτούν κατάλληλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή των ή, όταν δεν υπάρχουν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.
3.1.2.1 Προστασία στιλβωµένων εξαρτηµάτων
Εξαρτήµατα µε στιλπνή επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε επιχρωµιωµένα, θα
περιτυλίσσονται µε αυτοκόλλητη χαρτοταινία που θα παραµένει επάνω τους µέχρι
περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία.
3.1.2.2 Προστασία εξαρτηµάτων που υπόκεινται σε διάβρωση
Εξαρτήµατα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε άλλα
οικοδοµικά υλικά (π.χ. επιχρίσµατα, κονίες, κλπ) θα επαλείφονται µε φυσικό ή συνθετικό
κερί, που θα αποµακρύνεται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία.
3.1.2.3 Προστασία ειδών υγιεινής
Τα είδη υγιεινής θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα, µεµονωµένα ή σε
οµάδες, σε κατάλληλα ξυλοκιβώτια ή χαρτοκιβώτια και ποτέ ελεύθερα. Θα είναι
περιτυλιγµένα σε όλες τις εξωτερικές τους πλευρές ή και στις εσωτερικές, αν υπάρχει
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κίνδυνος να τριφτούν µε άλλα αντικείµενα, µε αυτοκόλλητες προστατευτικές ταινίες οι
οποίες θα αφαιρούνται πριν την τελική παράδοση.
3.1.2.4 Προστασία σωλήνων PVC
Θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο κατάλληλα συσκευασµένοι και θα αποθηκεύονται σε
οριζόντια διάταξη, απαγορευµένης οπωσδήποτε της υπό γωνία αποθήκευσής των που
δηµιουργεί βέλος κάµψης στο σωλήνα.
3.2 ΣΩΛΉΝΕΣ ∆ΙΚΤΎΟΥ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ
3.2.1 ∆ευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων
Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν
από πλαστικούς σωλήνες PP.
3.2.2 Προστασία σωλήνων που διέρχονται από το αντλιοστάσιο
Οι σωληνώσεις που βρίσκονται στον χώρο του αντλιοστασίου θα πρέπει να καλυφθούν
µε πυράντοχα υλικά ώστε να διασφαλίζεται δείκτης πυραντίστασης 60min. Επίσης κατά
τη διέλευση των κατακόρυφων σωλήνων από διαφορετικά πυροδιαµερίσµατα θα πρέπει
να τοποθετούνται ειδικά τεµάχια που διασφαλίζουν την µη εξάπλωση της πυρκαγιάς από
το ένα στο άλλο.
3.3 ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ
Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγµατα ή αναρτήσεις σε
αποστάσεις:
-

για κατακόρυφες στήλες ανά 3 m.
για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2 m.
σ' όλα τα σηµεία όπου υπάρχουν σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια.

Τα στηρίγµατα θα αποτελούνται από (βλέπε Τ.Σ.Υ.):
διµερή λάµα 30x3 mm µε κοχλίες σύσφιξης (σέλλα).
εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασµών και ήχων,
επίσης διµερή.
το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτοµηµένη ράβδο από χάλυβα διαµέτρου 3/4",
ελαιοχρωµατισµένη (όπως και η σέλλα) µε δύο (2) στρώσεις µινίου και δύο (2)
στρώσεις ελαιοχρώµατος.
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3.4 ΛΕΚΆΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΤΟΥ ∆ΏΜΑΤΟΣ
Η περισυλλογή και παραλαβή των νερών της βροχής στο δώµα θα γίνεται µε κατάλληλη
διαµόρφωση του µονωτικού στρώµατος (κλίσεις γεµίσµατος) της πλάκας που οδηγεί τα
νερά σε λεκάνες παραλαβής.
λεκάνες παραλαβής θα κατασκευαστούν από µολυβδόφυλλο βάρους 33 kgr/m2.
3.5 ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗ ΤΩΝ COURANGLE
Για την αποχέτευση των Courangle θα τοποθετηθούν φρεάτια 50x50, 40x40, 60x60 &
70x70 εντός των οποίων θα τοποθετηθούν αντλίες οι οποίες θα οδηγούν τα όµβρια στον
πλησιέστερο χώρο πρασίνου µέσω σωλήνων DN65. Κάθε αντλία που θα έχει δυνατότητα
απόρριψης 5m3 ανά ώρα και µανοµετρικό 5ΜΥΣ θα συνοδεύεται από τον πίνακα
αυτοµατισµών

και ελέγχου,

από

σύστηµα αναγνώρισης

στάθµης

ύδατος,

τον

καταθλιπτικό αγωγό και αντεπίστροφη βαλβίδα.
3.6 ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ Υ∆ΆΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΟΥ
Για την

αποµάκρυνση

τυχόν

διαρροής

υδάτων

εντός

του αντλιοστασίου,

θα

κατασκευαστούν φρεάτια 50x50, 40x40, 60x60 & 70x70 εντός του οποίου θα τοποθετηθεί
αντλία η οποία θα οδηγεί το πετρέλαιο µακριά από το κτίσµα µέσω σωλήνων DN65
10atm κατ’ ελάχιστον. H αντλία θα έχει δυνατότητα απόρριψης 6m3 ανά ώρα και
µανοµετρικό 10ΜΥΣ θα συνοδεύεται από τον πίνακα αυτοµατισµών και ελέγχου, από
σύστηµα αναγνώρισης στάθµης ύδατος, τον καταθλιπτικό αγωγό και αντεπίστροφη
βαλβίδα.
3.7∆ΊΚΤΥΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ
3.7.1 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι
Ίδιων προδιαγραφών µε αυτούς της υδρεύσεως
3.7.2 Σωληνώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιβάλλοντος χώρου
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια που θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του δικτύου
των αποχετεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο (υπόγειο δίκτυο) θα είναι κατασκευασµένα
από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u/100), χρώµα κεραµιδί, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41).
Τα χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι τα εξής :
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Εξωτ. ∆ιάµετρος (mm)

Πάχος τοιχώµατος (mm)

Εσωτ.

∆ιάµετρος

(mm)

Βάρος (kgr/m)
110

3,0

104,0

1,53

125

3,1

118,8

1,82

160

3,9

152,2

2,88

200

4,9

190,2

4,50

250

6,1

237,8

7,02

Οι σωλήνες θα έχουν ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης που θα κοπούν ανάλογα
µε το µέγεθος των σωλήνων στις συνδέσεις και θα περιλαµβάνουν όλα τα εξαρτήµατα και
τις συνδέσεις.
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4. ΗΜ-ΣΤΠ4: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
4.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
4.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων και
πρόκειται να κατασκευασθεί σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384
"Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και τις απαιτήσεις της ∆.Ε.Η.
4.2 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΊΑ ∆ΕΗ - ΜΕΤΡΗΤΈΣ
Η τροφοδοσία θα γίνει από δίκτυο ΧΤ 400 V-50Hz.
4.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΠΑΡΟΧΉ
Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.∆/τος
µερίµνη του ιδιοκτήτη και µε ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετηµένη σε στεγανό
µεταλλικό κουτί καλά γειωµένο, το οποίο θα φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις
µη εργάσιµες ώρες, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη.
Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόµατος προστατευτικός
διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Πριν η
παροχή αυτή χρησιµοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων µηχανικός, άλλως
ουδεµία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήµατος. Οι µπαλαντέζες που θα
χρησιµοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν
απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται
φθορά

και

συνεπώς

κίνδυνος

ατυχήµατος

(µακράν

από

συνήθεις

διακινήσεις

προσωπικού, οχηµάτων-µηχανηµάτων κ.α.).
4.4 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των µεταλλικών παροχών ύδρευσης µε την
µπάρα γείωσης των µπαροκιβωτίων.
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4.5 ∆ΙΑΚΌΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΉΣ
Στην είσοδο του καλωδίου της παροχής τροφοδοσίας σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθούν
δύο τετραπολικοί διακόπτης διαρροής έντασης (∆.∆.Ε.) µε ονοµαστική ένταση διαφορικού
ρεύµατος Ι∆Ν=300mA ο πρώτος και Ι∆Ν = 30mA ο δεύτερος, οι οποίοι θα ελέγχουν το
σύνολο των κυκλωµάτων της εγκατάστασης.
Ο κάθε διακόπτης διαρροής είναι εφοδιασµένος µε ένα µπουτόν ελέγχου (Τ), και λυχνία
ένδειξης λειτουργίας, για να ελέγχεται περιοδικά η ικανότητα του διακόπτη να σταµατά
την τροφοδοσία του κυκλώµατος, στην περίπτωση εµφάνισης ρεύµατος διαρροής προς
την γη έλεγχος θα πραγµατοποιείται κάθε εξάµηνο.
Η χρήση ∆∆Ε µε ονοµαστική ένταση διαφορικού ρεύµατος Ι∆Ν=300mA κρίνεται σκόπιµη
για την σωστή πυροπροστασία του κτιρίου.
4.6 ∆ΙΑΚΛΑ∆ΏΣΕΙΣ
4.6.1 Εσωτερικά Κουτιά ∆ιακλάδωσης
Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για
τον τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών
διακλάδωσης καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατος σε 70mm.
α) Κουτιά διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ.
Τα κουτιά διακλάδωσης των ορατών καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι τύπου ανθυγρού
από ειδικό πλαστικό (duroplastic) εσωτερικής διαµέτρου Φ-70mm προστασίας ΙΡ-54
τουλάχιστον, έστω και αν ο χώρος όπου βρίσκονται είναι ξηρός, το πολύ µέχρι (4)
εισόδων-εξόδων.
Οι είσοδοι-έξοδοι θα είναι ελικοτοµητεµένες µε σπείρωµα Pg16 για την κοχλίωση
στυπιοθλιπτών από ειδικό πλαστικό µε ελαστικά παρεµβύσµατα για καλώδια διαµέτρου
9-15mm. Για καλώδια µε µεγαλύτερη διάµετρο από Φ-15mm ή σε περίπτωση που
χρειάζονται περισσότερες είσοδοι-έξοδοι από (4) ανά σηµείο διακλάδωσης θα
χρησιµοποιηθούν τετράγωνα κουτιά 100x100x45mm ή ορθογώνια 100x125x50mm µε
ελικοτόµηση Pg16 και Pg21mm αντίστοιχα. Οι χρησιµοποιηούµενοι στυπιοθλίπτες θα
είναι κατάλληλοι για κοχλίωση στις αντίστοιχες εισόδους Pg16 ή Pg21 και κατάλληλοι για
καλώδια 9-15mm (Pg16), 11- 19mm (Pg21), και 15-27mm (Pg29).
β) Κουτιά διακλάδωσης πλαστικών σωλήνων.
Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιµοποιηθούν στις χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις
θα είναι από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) διαµέτρου Φ-70mm και βάθος 34mm µε
χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-13,5mm και πλαστικό κάλυµµα κουµπωτό (snap-in). Κουτιά
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κυκλικής µορφής θα χρησιµοποιηθούν το πολύ µέχρι τέσσερις διευθύνσεις σωλήνων
(εισόδους-εξόδους). Για περισσότερες διευθύνσεις θα χρησιµοποιηθούν τετράγωνα
κουτιά από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαστάσεων 80x80x50mm και 100x100x50mm
µε χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-16 αφενός και Φ-16 και 21mm αφετέρου.
γ) Κουτιά τοίχου µη στεγανών διακοπτών και ρευµατοδοτών.
Τα κουτιά διακοπτών και ρευµατοδοτών (µη στεγανών) για χωνευτή κατασκευή θα είναι
από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαµέτρου 58mm και βάθους 38mm περίπου µε
χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-13.5mm µε ή χωρίς λαιµούς στις εισόδους.
δ) Κουτιά διακλαδώσεων για χαλύβδινους σωλήνες.
Για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16. Τα κουτιά διακλαδώσεων των χαλυβδίνων
ηλεκτρικών σωλήνων Pg13.5 και Pg16 θα είναι χυτοσιδηρά εσωτερικής διαµέτρου Φ70mm και βάθους 38mm µε µονωτική επένδυση µε τρείς ή τέσσερις εισόδους-εξόδους
κοχλιοτοµηµένες για τον αντίστοιχο σωλήνα (Pg13.5 και Pg16) µε κάλυµµα από µαύρη
λαµαρίνα και ελαστικό παρέµβυσµα (τσιµούχα). Είσοδος του κουτιού που δεν θα
χρησιµοποιηθεί θα φέρει χαλύβδινο βιδωτό πώµα (τάπα) αντίστοιχης ελικοτοµήσεως. Για
χαλύβδινους σωλήνες Pg16,-21,-29 και -36. Τα κουτιά διακλάδωσης για τους ανωτέρω
σωλήνες θα είναι χυτοσιδηρά, τετράγωνα διαστάσεων 90x90x45 mm για σωλήνες Pg36,
µε µονωτική επένδυση και κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα, ικανού πάχους µε ελαστικό
παρέµβυσµα. Τα κουτιά θα έχουν κοχλιοτοµηµένα ανοίγµατα για ις αντίστοιχες
σωληνώσεις. Όλες οι είσοδοι που δεν θα χρησιµοποιηθούν από σωλήνες θα κλεισθούν
µε χαλύβδινο βιδωτό πώµα (τάπα).
ε) Κουτιά διακλάδωσης ενδοδαπεδίου συστήµατος.
Κουτιά διακλαδώσεως του ενδοδαπέδιου συστήµατος θα είναι διαστάσεων περίπου
200x200mm κατάλληλα για οχετούς ενδοδαπέδιου συστήµατος ολικού πλάτους έως
250mm από γαλβανισµένη λαµαρίνα και χωρητικότητας µέχρι 6 µονάδων (ρευµατοδότες,
λήψεις τηλεφώνων, ρευµατοδότες data κλπ).
Οι διακλαδωτήρες που θα τοποθετηθούν µέσα στα κουτιά θα είναι πορσελάνης µε
επινικελωµένες ορειχάλκινες επαφές και κοχλίες, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως
διακλαδωτήρων βακελίτη ή άλλου υλικού (π.χ. κάψες). Οι διακλαδωτήρες θα είναι
κατάλληλοι για τη διατοµή των αγωγών που πρόκειται να διακλαδώσουν. Ειδικώς οι
διακλαδωτήρες των χυτοσιδηρών κουτιών οροφής που θα ενσωµατωθούν στο ξυλότυπο
θα στερεωθούν µε βίδες στον πυθµένα του κουτιού.
4.6.2 Φρεάτια διακλάδωσης εξωτερικού φωτισµού
Τα φρεάτια επίσκεψης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου θα είναι

διαστάσεων

0,40x0,40m, βάθους 0,70m. Θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, 300
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χγρ. τσιµέντου, πάχους 10cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. Στον πυθµένα
όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 25x25cm, πληρωµένο µε χαλίκι για την
αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα
ανάλογα µε τον αριθµό των PVC σωλήνων που θα καταλήγουν σ' αυτά. Τα φρεάτια θα
φέρουν διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια διακλάδωσης
καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή
κατεύθυνσης. Τα φρεάτια διακλάδωσης που θα κατασκευαστούν φαίνονται στα
συνηµµένα σχέδια.
4.6.3 Φρεάτια έλξης καλωδίων
Τα φρεάτια επίσκεψης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου θα είναι

διαστάσεων

0,60x0,60m, βάθους 0,70m. Θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25,
300 χγρ. τσιµέντου, πάχους 10cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. Στον
πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 25x25cm, πληρωµένο µε χαλίκι
για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα
ανάλογα µε τον αριθµό των PVC σωλήνων που θα καταλήγουν σ' αυτά. Τα φρεάτια θα
φέρουν διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα διαστάσεων 0,60x0,60m.
4.7 ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Όλα τα κυκλώµατα φωτισµού που εξυπηρετούν της αίθουσες της κάθε µίας από τις έξη
πτέρυγες του κτιρίου θα συνδέονται σε ρελέ τα οποία θα ελέγχονται είτε τοπικά από τον
πίνακα εγκατάστασής τους είτε µέσω UTP καλωδίων από κεντρικό σύστηµα ελέγχου
εγκατεστηµένο στο γραφείο του διευθυντή. Επίσης κάθε κύκλωµα φωτισµού που
εξυπηρετεί τους διαδρόµους του κτιρίου θα συνδέεται σε ρελέ του οποίου η λειτουργία θα
είναι η ίδια µε πριν.
Κάθε οµάδα κυκλωµάτων φωτισµού που εξυπηρετεί χώρους που έχουν τον ίδιο
προσανατολισµό και ανήκουν στην ίδια πτέρυγα του κτιρίου θα συνδέεται σε DIMMER το
οποίο θα δέχεται πληροφορία από αισθητήριο φωτεινότητας τοποθετηµένο εντός της
µεσαίας αίθουσας και θα ρυθµίζει την φωτεινότητα των φωτιστικών σωµάτων.
4.8 ∆ΙΑΚΌΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΆΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Γενικά προβλέπονται 2 βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισµένοι και οι στεγανοί. Οι
διακόπτες θα είναι τύπου τέτοιου για σύνδεση σε ρελέ όπως περιγράφηκε στην
προηγούµενη ενότητα. Οι διακόπτες θα είναι, απλός, κοµµιτατέρ, αλέ-ρετούρ, πιέσεως
κλπ Όλοι οι διακόπτες θα έχουν κατασκευασθεί από το ίδιο εργοστάσιο. Το χρώµα των
διακοπτών θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. Οι στεγανοί διακόπτες
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θα πρέπει εκτός από την στεγανότητα να έχουν και αυξηµένη µηχανική αντοχή, και να
είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση.
4.9 ΡΕΥΜΑΡΟ∆ΌΤΕΣ
•

Ρευµατοδότες µονοφασικοί (γενικής χρήσεως) Οι ρευµατοδότες γενικής χρήσεως θα
είναι 16Α - 250 V απλοί ή στεγανοί µε πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου SCΗUΚΟ.
Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι εφοδιασµένα µε κάλυµµα. Οι ρευµατοδότες που θα
τοποθετηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας θα είναι ασφαλείας και δεν θα επιτρέπουν
την είσοδο αντικειµένων άλλων εκτός από τους κατάλληλους υποδοχείς.

•

Ρευµατοδότες

µονοφασικοί

βιοµηχανικού

τύπου

στεγανοί.

Οι

ρευµατοδότες

βιοµηχανικού τύπου θα είναι από σκληρό πλαστικό µε επαφές σύµφωνα µε τη διεθνή
τυποποίηση CΕΕ 17 ΚΑΙ ΙΕC 309Α, 10Α ή 16Α σύµφωνα µε τα σχέδια κάθε
ρευµατοδότη του τύπου αυτού και θα συνοδεύεται και από αντίστοιχο ρευµατολήπτη.
•

Ειδικοί τριφασικοί ρευµατοδότες. Οι ειδικοί τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι από
σκληρό πλαστικό και θα είναι απόλυτα σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές VDΕ0623,
DΙΝ 49462, 49463, CΕΕ 17, και ΙΕC3094 στεγανοί (WΑTΕRTΙGΗT). Το µέγεθος και
η θέση των επαφών τους θα είναι απόλυτα σύµφωνο µε τις νέες ευρωπαϊκές
προτυποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

4.10 ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Η ελάχιστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, κινήσεως, τηλεχειρισµού και
ελέγχου είναι 1,5mm και ρευµατοδοτών 2,5mm. Η ελάχιστη διάµετρος σωλήνων όλων
των κυκλωµάτων και συστηµάτων θα είναι Φ-13,5mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών
διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι Φ-70mm, οι δε ελάχιστες
διαστάσεις των κουτιών διέλευσης των συστηµάτων ασθενών ρευµάτων θα είναι
75x75mm.
4.11 ΘΈΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΏΝ
Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτηµάτων καθώς και των φωτιστικών
σωµάτων, εφόσον δεν ορίζονται στην αρχιτεκτονική µελέτη, καθορίζονται από την
επίβλεψη, του εργολάβου υποχρεουµένου να την συµβουλεύεται τακτικώς και ανελλιπώς.
Τονίζεται εδώ ότι δεν µπορούν να γίνουν χαράξεις από τις κατόψεις των Η/Μ σχεδίων.
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4.12 ΠΊΝΑΚΕΣ
4.12.1 Γενικά
4.12.1.1 Μεταλλικός σκελετός
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισµό,
ασφάλιση, ενδείξεις κλπ να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των µπροστινών
καλυµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή
η άνετη αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους χωρίς µεταβολή της
κατάστασης των οργάνων που βρίσκονται κοντά.
Οι ζυγοί των πινάκων Θα είναι κατάλληλοι για τη στερέωση ασφαλειών µικροαυτόµατων,
την προσαγωγή και την απαγωγή του ρεύµατος.
Η επιτρεπόµενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια µε αυτή που επιτρέπεται για το
διακόπτη του πίνακα.
Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό για τη γείωση από χαλκό, όπως και ζυγό
για τις φάσεις και τον ουδέτερο.
Οι πίνακες θα συναρµολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση
χώρου για τη σύνδεση των κυκλωµάτων.
Για το σκοπό αυτό θα τηρηθούν οι εξής αρχές:
Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα.
Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως
προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διαταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως
προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Επειδή δεν είναι από τώρα γνωστή η σειρά, µε την οποία θα έρθουν τα καλώδια στην
πάνω πλευρά του πίνακα, θα αφεθεί αρκετός χώρος µεταξύ της σειράς των κλέµενς και
του πάνω άκρου του πίνακα.
Για το λόγο αυτό δεν θα ανοιχτούν τρύπες στην πάνω πλευρά του πίνακα αλλά χτύπηµα.
Οι τρύπες αυτές θα είναι ως προς το πλήθος όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα
(λαµβάνοντας υπ' όψη και το καλώδιο προσαγωγής και τις εφεδρικές γραµµές) ως προς
τη διάµετρο δε θα είναι προς τη µικρότερη απαιτούµενη διάµετρο για κάθε πίνακα, θα
έχουν όµως αρκετή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα
για το πέρασµα και των καλωδίων µεγαλύτερης διαµέτρου.
Όπου απαιτείται µπορεί οι τρύπες να διαταχθούν και σε περισσότερες από µία σειρές.
Στους πίνακες, στο πάνω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν
κλέµενς, στα οποία θα έχουν οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε
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γραµµής σε τρόπο ώστε κάθε γραµµή που θα µπαίνει στον πίνακα, να συνδέεται µε
όλους τους αγωγούς µόνο στο κλέµενς.
Η σειρά ή οι σειρές των κλέµενς θα βρίσκονται σε απόσταση από µία σειρά κλέµενς, κάθε
σειρά που είναι πιο κάτω θα βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του
πίνακα από την άλλη σειρά που είναι πιο πάνω οι εσωτερικές δε συρµατώσεις θα
οδηγούνται προς το κλέµενς από πίσω σε τρόπο ώστε η πάνω επιφάνειά τους να είναι
ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων.
Οι γραµµές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς
µέχρι τα κλέµενς.
Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική
άποψη, ήτοι καλώδια θα ακολουθούν, οµαδικά ή ξεχωριστά, ευθείες και σύντοµες
διαδροµές, θα είναι δε στα άκρα προσαρµοσµένα καλά και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες
και περικόχλια, δε θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και θα φέρουν
χαρακτηριστικούς αριθµούς στα άκρα τους.
Το ίδιο µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άριστη πρόσδεση των καλωδίων σε
οµάδες όπου απαιτείται αυτό.
Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες που θα έχουν κατάλληλη
πινακίδα για την αναγραφή κυκλωµάτων.
Οι ζυγοί θα είναι από χαλκό επικασσιτερωµένοι σε τυποποιηµένες διατοµές.
Οι διατοµές των καλωδίων και των χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα
είναι επαρκείς και θα συµφωνούν κατ' ελάχιστο προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια
για τις αντίστοιχες γραµµές άφιξης και αναχώρησης.
Είναι απαραίτητο να τηρηθεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα ως προς τη σήµανση των
φάσεων.
Έτσι η ίδια φάση θα σηµαίνεται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα επί πλέον για τις τριφασικές
γραµµές κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια σειρά ως προς τις άλλες (π.χ. R
αριστερά S στο µέσον, Τ. ∆εξιά).
Το ίδιο θα γίνεται µε τις ασφάλειες και τα κλέµενς.
Οι στεγανοί πίνακες θα είναι κατασκευασµένοι από τα ίδια υλικά όπως και οι απλοί όµως
οι εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές θα προσαρµοστούν στεγανά σ' αυτούς

µε

στυπιοθλίπτες οι δε πόρτες τους θα στεγανοποιούνται µε ελαστικά παρεµβύσµατα.
Στεγανοί πίνακες τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο σε ανοιχτούς και σε υγρούς χώρους.
Ειδικές απαιτήσεις:
Για να εξασφαλιστεί η καλή κατασκευή του πίνακα, από τεχνικής πλευράς, ο εργολάβος
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή του σχέδια που να δείχνουν
τα παρακάτω:
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-Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου.
-Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα.
-Τις αποστάσεις των διαφόρων οργάνων.
4.12.1.1 Γενικός πίνακας
Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις γίνεται από το Γ.Π. προς τους
υποπίνακες τόσο για τα φωτισµό, όσο και για την κίνηση. Ο γενικός πίνακας θα είναι
συντονισµένος µε τους υποπίνακες. Ο Γενικός Πίνακας που συνοδεύεται µε µια πλήρη
σειρά διαγραµµάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα,
κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων
του πίνακα και οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης.
Ειδικές απαιτήσεις:
Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή του πίνακα, από τεχνικής πλευράς, ο εργολάβος
είναι υποχρεωµένος να υποβάλει πριν από την κατασκευή του σχέδια που να δείχνουν τα
παρακάτω:
Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου.
Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα.
Τις αποστάσεις των διαφόρων οργάνων.
Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V/50 Ηz και θα αποτελούνται από
τα παρακάτω µέρη.
α) Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα
σχέδια.
β) Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα
γ) Μεταλλική πλάκα
• Μεταλλικό ερµάριο
Το κάθε µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm. Η
στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε την βοήθεια
κατάλληλου ικριώµατος συναρµολογήσεως.
• Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα
Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο
µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαµαρίνα DΚΡ
πάχους 2 mm και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα
στερεωθεί µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε την λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα.
• Μεταλλική πλάκα
Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και
αυτή από λαµαρίνα DΚΡ πάχους τουλάχιστον 2 mm. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο
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πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν
να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω
στην µεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και
θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η
αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η
πόρτα του πίνακα.
4.12.2 Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαµορφώσεως των πινάκων
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι
εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε
κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση επισκευή και
επανατοποθέτησή τους.
4.12.3 Όργανα πινάκων διανοµής
4.12.3.1 Κοχλιωτές ασφάλειες
Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιµοποιηθούν για εντάσεις µέχρι 200 Α (εκτός αν
σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι συντηκτικές από πορσελάνη σύµφωνα
µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DΙΝ d_Pdd_¸–_49360 και VDΕ 0635.
4.12.3.2 Μαχαιρωτές ασφάλειες
Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιµοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100 Α και θα είναι
σύµφωνες µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DΙΝ 43620. Μικρότερης έντασης
µαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιµοποιηθούν στα πεδία του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης
όπως φαίνεται στα σχέδια διαγραµµάτων πινάκων.
4.12.3.3 Ραγοδιακόπτες
Οι ραγοδιακόπτες µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (380/220V, 50Ηz) 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 µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού
φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί διακόπτες
κυκλωµάτων ονοµαστικής εντάσεως, ή και σαν γενικοί διακόπτες των υποπινάκων για
εντάσεις µέχρι 100Α. Tο κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες.
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4.12.3.4 Μαχαιρωτοί διακόπτες
Οι διακόπτες µε ονοµαστική ένταση µεγαλύτερη από 100 Α θα είναι µαχαιρωτοί,
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµού VDΕ0660, και θα έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
♦ Ονοµαστική τάση: 500 V (εναλλασσόµενη)
♦ Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τα σχέδια
♦ Ισχύ ζεύξεως: Τουλάχιστον 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση
♦ ∆ύο θέσεων: κλειστούς - ανοιχτούς
♦ ∆ιάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισµών
♦ ∆υνατότητα ακινητοποιήσεως στην θέση "ανοικτός" µε την βοήθεια κατάλληλου κλειδιού
ή λουκέτου.
Εάν µετά το µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα
είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, η δε ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού
µε συν φ:0,7 θα ισούται προς την ένταση συνεχούς ροής µε τάση 220/380V. Εφόσον
µετά το µαχαιρωτό διακόπτη υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός αποτελεί µόνο
διακόπτη αποµόνωσης και θα φέρει µανδάλωση προς τον αυτόµατο ώστε να γίνεται
αδύνατος ο χειρισµός του µαχαιρωτού διακόπτη, εφόσον ο αυτόµατος είναι κλειστός. Η
επιτρεπόµενη ένταση βραχυκύκλωσης του διακόπτη πρέπει να ανέρχεται εις 60KA
τουλάχιστον.
4.12.3.5 Μικροαυτόµατοι (αυτόµατοι ασφαλειοδιακόπτες)
Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνοι µε του Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ 0641 τύπου
"L" για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και τύπου "G" για τα κυκλώµατα
µικρών κινητήρων. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 380 V (εναλλασσόµενη)
ισχύ διακοπής τουλάχιστον 1,5 kΑ και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία
προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από
βραχυκυκλώµατα τα οποία θα διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 3 - 5 φορές την
ονοµαστική, για τους τύπους "L" και 8 - 12 φορές την ονοµαστική για τους τύπους "G". Το
πλάτος του καλύµµατός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 mm ενώ η στερέωσή τους
στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε την βοήθεια κατάλληλου µάνδαλου.
4.12.3.6 ∆ιακόπτες PACCO
Οι διακόπτες έως 100 A θα είναι τύπου "PACCO", περιστροφικοί, τάσης 500V, έντασης
συνεχούς ροής ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίση προς την αντίστοιχη στην
ονοµαστική ένταση συνεχούς ροής µε τάση 220/380V, αριθµού χειρισµού κατ' ελάχιστο
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ίσο προς 40,000. Οι διακόπτες άνω των 100A θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDE0660,τάσης
500V,µετά µοχλού χειρισµού.
4.12.3.7 Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες µε θερµικό στοιχείο
Θα είναι τάσεως µονώσεως 400V . Η διάρκεια ζωής επαφών υπό τις ανωτέρω συνθήκες
θα είναι τουλάχιστο 150,000-χειρισµοί. Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα φέρουν
επιπλέον τριφασικά θερµικά προστασίας κινητήρων

καθυστερήσεως έστω και εάν ο

κινητήρας είναι µονοφασικός. Στην τελευταία περίπτωση η φάση του δικτύου θα συνδεθεί
δύο φορές (εν σειρά) στο θερµικό ο δε ουδέτερος µία. Τα θερµικά θα διαθέτουν πλήκτρο
επαναφοράς και µεταγωγικές επαφές. Επίσης θα είναι αντισταθµισµένα θερµοκρασιακά
και θα είναι εφοδιασµένα µε πλήκτρα εκκινήσεως στάσεως και ενδεικτικές λυχνίες. Όλοι οι
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα φέρουν τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές για τον
τηλεχειρισµό, µανδάλωση και συναγερµό και επί πλέον ανά µία εφεδρική επαφή
λειτουργίας και αναµονής. Πλήρως εγκατεστηµένος και ρυθµισµένος στις απαιτήσεις του
κάθε

ανεµιστήρα

συµπεριλαµβανοµένων

όλων

των

υλικών

και

µικρουλικών

εγκατάστασης.
4.12.3.8 Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να µαυρίζουν από την συνεχή
λειτουργία τους και θα συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου
ταµπακιέρας) 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.
4.12.3.9 Ενδεικτικά όργανα (αµπερόµετρα - βολτόµετρα)
Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου βιοµηχανικού τύπου κατηγορία 1,5
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ0410 κατάλληλα για κατακόρυφη
τοποθέτηση µε τετράγωνη πλάκα πλευράς 144 x 144 mm. Το πεδίο µετρήσεως των
παραπάνω οργάνων αναγράφεται στα σχέδια. 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.
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4.13 ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΈΝΤΑΣΗΣ 1200W (DIMMER) ΓΙΑ ΦΏΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΎ
Θα είναι κατάλληλος για λάµπες φθορισµού (rapid start), για χωνευτή τοποθέτηση. Η
ρύθµιση της φωτεινής έντασης θα είναι οµαλή και συνεχής στην περιοχή 0-100%. Ο
µηχανισµός του θα αποτελείται από ηλεκτρονικά στοιχεία που θα βρίσκονται µέσα σε
έλυφος από πλαστική ύλη. Θα καλύπτεται µε τετράγωνη πλαστική πλάκα. Η επιθυµητή
φωτεινή ένταση θα επιτυχαίνεται µε την περιστροφή µπουτόν που θα βρίσκεται στην
µετωπική επιφάνεια της πλάκας. Από το ίδιο το µπουτόν, µε πίεση ή µε στρίψιµο, θα
γίνεται και η διακοπή ή επανασύνδεση του κυκλώµατος. Ο µηχανισµός θα έχει ασήµαντη
αυτοκατανάλωση.
4.14 ΕΞΑΕΡΙΣΤΉΡΕΣ ΤΟΊΧΟΥ Ή ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ
Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχους ή παράθυρα, είναι αξονικού τύπου µε
πλαστική ή µεταλλική φτερωτή. Είναι διπλής ενεργείας (εισαγωγή - εξαγωγή) έχουν
διάµετρο φτερωτής Φ250mm. Είναι µε τριφασικοί σε τάση 380V/50Hz και διαθέτουν τρείς
σκάλες ταχύτητας.
Οι παροχές του κάθε ανεµιστήρα και το αν είναι τοίχου ή παραθύρου φαίνονται στα
σχέδια της µελέτης.
4.15 ΛΑΜΠΤΉΡΕΣ
4.15.1 Λυχνίες φθορισµού
Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500-ωρών, ενδεικτικού τύπου master
TL-D της Philips των 18W, 36W σε χρώµα 830 της Philips. Τα ballast θα είναι κατάλληλα
για τέσσερεις λυχνίες των 18W ή για δύο λυχνίες 36W και υψηλού συνφ, ελαχίστων
απωλειών λειτουργίας και κατάλληλα για λαµπτήρες που χρησιµοποιούν εκκινητές. Οι
υποδοχείς των λυχνιών φθορισµού θα έχουν το σύστηµα στερέωσης λυχνίας µε
περιστροφή αυτής και ασφάλισης (Rotary Lock).
Όλοι οι λαµπτήρες φθορισµού θα συνδεθούν κατά τριφασική διάταξη ή ανά δύο 36W (ή
ανά 4x18W) σε σύστηµα duo. Όλοι οι λαµπτήρες θα συνδεθούν ανά δύο εν σειρά, θα
έχουν όµως ανεξάρτητο (ίδιο) εκκινητή. Όλοι οι πυκνωτές θα είναι τάσης 420V,
κατάλληλοι για σύνδεση εν σειρά, χωρητικότητας 3,6µF µε λυχνίες 2x18W ή 3x36W και
5,7µF µε λυχνίες 58W. Οι εκκινητές θα είναι τύπου "αιγός" µε αντιπαρασιτικό πυκνωτή
τοποθετούµενο στο ίδιο κέλυφος και άριστης ποιότητος.
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4.15.2.1 Μονάδα αυτόνοµης ηλεκτροδότησης σωλήνα φθορισµού
Η µονάδα έχει ενσωµατωµένους σε ένα ή δύο κουτιά περιορισµένων διαστάσεων ένα
µετατροπέα και συσσωρευτές Νi-Cd. Είναι κατάλληλη για συνεργασία µε λάµπες
φθορισµού 20-65W και επιτρέπει στον λαµπτήρα να λειτουργεί είτε µε τάση 220V- 50Hz
είτε µε την συνεχή τάση των συσσωρευτών.
4.15.2.2 Μετατροπέας
Με τον µετατροπέα συνδέονται όλα τα στοιχεία του κυκλώµατος και δίνεται η δυνατότητα
λειτουργίας του λαµπτήρα µε συνεχές ρεύµα. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης διακόπτη
ασφάλειας και θα είναι κατάλληλος για συνεργασία µε την συστοιχία συσσωρευτών.
4.15.2.3 Συσσωρευτές
Οι συσσωρευτές θα είναι Ni-Cd και θα διαταχθούν σε συστοιχία χωρητικότητας
4Ah/6Vdc. Θα επιτρέπεται αυτόνοµη λειτουργία του φωτιστικού σωλήνα επί 1,5-ώρα.
4.15.2 Λυχνίες υδραργύρου υψηλής πίεσης
Θα είναι από σκληρό γυαλί µε λυχνιολαβή Ε27, για λυχνίες µέχρι 125W και Ε40 για
λυχνίες 125W και άνω, µε εσωτερική επάλειψη µε ειδικό φωσφορικό επίχρισµα, µε
σωλήνα εκκίνησης µέσω ατµών υδραργύρου από χαλαζία (quartz).
Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερµοκρασίες µέχρι 350oC και οι λυχνιολαβές Ε40 για
θερµοκρασίες µέχρι 250oC ή 200oC για µικρότερες λυχνιολαβές. Οι λυχνίες µέχρι και
1000W θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 220Vac µέσω εκκινητών και
στραγγαλιστικών πηνίων. Οι λυχνίες 2000W θα είναι κατάλληλες οµοίως για εκκίνηση
µέσω εκκινητή και στραγγαλιστικών πηνίων για τους 380V (σύνδεση µεταξύ φάσεων). Οι
λυχνίες µέχρι 1000W θα είναι κατάλληλες για τάση εκκινήσεως το λιγότερο 200V υπό
θερµοκρασία -18oC ή 180V για θερµοκρασία 5oC. Οι λυχνίες ισχύος 2000W θα έχουν
αντίστοιχα 340V και 270V. Ο χρόνος εκκίνησης δεν θα είναι µεγαλύτερος των 4min. Η
τάση κανονικής λειτουργίας των λυχνίων θα είναι κάτω των 100V για λυχνίες 50W, κάτω
των 130V για λυχνίες µέχρι 175W, κάτω των 140V για λυχνίες µέχρι 1000W, και κάτω
των 270V για λυχνίες 2000W.
4.16 ΦΩΤΙΣΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΤΕΓΑΣΜΈΝΩΝ ΧΏΡΩΝ
4.16.1 Μεταλλικά µέρη
Όλα τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική
κατεργασία απέναντι στην σκουριά περιλαµβάνει απορρύπανση ,αποβολή της σκουριάς ,
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και επάλειψη µε ειδικό υπόστρωµα βαφής. Η τελική βαφή θα είναι οµοιόµορφη χωρίς
ελαττώµατα ή ξένα σώµατα και θα έχει ψηθεί στο φούρνο.
4.16.2 Καλύµµατα
Τα γυάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές)
και κατασκευασµένα από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. Θα πρέπει
επίσης να αντέχουν σε απότοµες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας (π.χ διαβροχή κατά την
διάρκεια της λειτουργίας ) και σε άλλες θερµικές ή µηχανικές καταπονήσεις.
Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα από
διαφανές ή αδιαφανές γαλακτόχρωµο ακρυλικό ή πολυκαρβονικό µε διαπερατότητα
πάνω από 90%(για τα διαφανή καλύµµατα) χωρίς φυσαλίδες ή γραµµές ή άλλα
ελαττώµατα.
4.16.3 Ηλεκτρικά όργανα - εσωτερικές καλωδιώσεις
Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο χώρο
που πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της
εκλυόµενης θερµότητας.
Οι λυχνιολαβές θα είναι ευρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο πλαστικό υλικό
ανθεκτικό σε θερµοκρασία µέχρι 100 °C.
Οι εσωτερικές συρµατώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική
και µηχανική αντοχή γι’ αυτό προβλέπονται µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE)
µονωτικό µανδύα. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γείωσης
από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
4.16.4 Φωτιστικά σώµατα
4.16.4.1Φωτιστικά σώµατα οροφής µε ηλεκτρονικό ballast
Φωτιστικά σώµατα οροφής µε ηλεκτρονικό ballast διαστάσεων 596*596, 618*618mm µε
λαµπτήρες φωτισµού 4x18W PHILIPS TL-D και οθόνη από ανοδειωµένο µη ιριδίζων
γυαλιστερό αλουµίνιο ενδεικτικού τύπου Petridis PRISMA 2M ή ισοδύναµα σύµφωνα µε
την µελέτη
Φωτιστικά σώµατα οροφής µε ηλεκτρονικό ballast διαστάσεων 296*596mm µε λαµπτήρες
φωτισµού 2x18W PHILIPS TL-D και οθόνη από ανοδειωµένο µη ιριδίζων γυαλιστερό
αλουµίνιο ενδεικτικού τύπου Petridis PRISMA 2M ή ισοδύναµα σύµφωνα µε τη µελέτη
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Φωτιστικά σώµατα οροφής µε ηλεκτρονικό ballast διαστάσεων 196*647mm µε λαµπτήρες
φωτισµού 2x18W PHILIPS TL-D και οθόνη από ανοδειωµένο µη ιριδίζων γυαλιστερό
αλουµίνιο ενδεικτικού τύπου Petridis PRISMA 2M ή ισοδύναµα σύµφωνα µε τη µελέτη
Φωτιστικά σώµατα µε ηλεκτρονικό ballast ενσωµατωµένα σε ψευδοροφή διαστάσεων
621*1221 mm µε λαµπτήρες φωτισµού 3x36W στεγανά

IP54 Petridis LSP 40 ή

ισοδύναµα
Στεγανά φωτιστικά µε ηλεκτρονικό ballast ΙΡ65 κυκλικά διαµέτρου 360 mm λεύκα 1x55W
Petridis CL360
4.16.4.2 Φωτιστικό σώµα τύπου αρµατούρας τοίχου ή οροφής
Είναι στεγανό φωτιστικό σώµα κατάλληλο για λαµπτήρα πυράκτωσης και για επίτοιχη ή
επί οροφής τοποθέτηση.

Προστασία

ΙΡ-55 κατά DIN-40050/IEC-144. Η βάση του

φωτιστικού σώµατος είναι πορσελάνινη και φέρει λυχνιολαβή τύπου Edisson E-27
κατάλληλη για την προσαρµογή λαµπτήρα πυράκτωσης µέχρι 100W.
Το κάλυµµα είναι κατασκευασµένο από αδιαφανές γαλακτόχρωµο γυαλί, έχει σφαιρικό
σχήµα και είναι ανθεκτικό σε θερµικές και µηχανικές καταπονήσεις. Η βάση και το
κάλυµµα έχουν σπείρωµα για την προσαρµογή και η στεγανότητα εξασφαλίζεται µε την
µη παρεµβολή κατάλληλου στεγανοποιητικού δακτυλίου.
4.17 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
4.17.2 Φωτιστικά σώµατα υπαίθριας εγκατάστασης
4.17.2.1 Μεταλλικά µέρη
Το κράµα του αλουµινίου από το οποίο θα κατασκευασθούν τα διάφορα τµήµατα των
φωτιστικών σωµάτων

πρέπει να έχουν µικρή περιεκτικότητα σε χαλκό 9κάτω από

0,05%) για εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή αυτού σε διαβρώσεις.
Όλα τα υπόλοιπα φωτιστικά τµήµατα και εξαρτήµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι
βαµµένα µε δύο στρώσεις υποστρώµατος υψηλής πρόσφυσης και δύο στρώσεις
ελαιοχρώµατος που θα ψηθεί σε υψηλή θερµοκρασία (βαφή φούρνου). Ειδικά δε για τα
µεταλλικά µέρη που θα συµµετέχουν έµµεσα ή άµεσα στην ανάκλαση του φωτοέ των
λαµπτήρων η βαφή θα πρέπει να είναι λευκού χρώµατος ,στιλπνή και να µην αλλοιώνεται
(κιτρινίζει) ούτε από την θερµότητα των λαµπτήρων ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του
ηλίου ή του ίδιου του φωτιστικού.
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4.17.2.2 Καλύµµατα
Τα γυάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές)
και κατασκευασµένα από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. Θα πρέπει
επίσης να αντέχουν σε απότοµες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας (π.χ διαβροχή κατά την
διάρκεια της λειτουργίας ) και σε άλλες θερµικές ή µηχανικές καταπονήσεις.
Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα από
διαφανές ή αδιαφανές γαλακτόχρωµο ακρυλικό ή πολυκαρβονικό µε διαπερατότητα πάνω
από 90%(για τα διαφανή καλύµµατα) χωρίς φυσαλίδες ή γραµµές ή άλλα ελαττώµατα.
Η στερέωση των καλυµµάτων πάνω στο κέλυφος θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλων
µανδάλων µε ελατήριο ασφαλείας.
4.17.2.3 Ηλεκτρικά όργανα-εσωτερικές καλωδιώσεις
Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο χώρο
που πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της
εκλυόµενης θερµότητας.
Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αµιαντούχο
υλικό .Οι λυχνιολαβές των λαµπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για το άναµµα τους
πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση ίση τουλάχιστον µε την τάση έναυσης.
Για την εσωτερική διανοµή µέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος
ακροδέκτης από πορσελάνη ή βακελίτη.
Οι εσωτερικές συρµατώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική
και µηχανική αντοχή γι’ αυτό προβλέπονται µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE)
µονωτικό µανδύα. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γείωσης
από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Όσα φωτιστικά δε τέλος προβλέπονται µε λαµπτήρες που απαιτούν υψηλή τάση έναυσης
θα πρέπει να φέρουν ειδική διάταξη αυτόµατης διακοπής της τροφοδοσίας αυτών µόλις
ανοίξει οποιοδήποτε τµήµα τους (π.χ κάλυµµα κλπ.)
4.17.2.4 Είδη φωτιστικών
Προβολέας εξωτερικού φωτισµού LED

FAEL MACH 4 16 LED Symmetrical

100W

ευρείας δέσµης, ή ισοδύναµος.
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5. ΗΜ-ΣΤΠ5: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
Οι γραµµές εσωτερικών και αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων του κτιρίου θα
κατασκευασθούν σύµφωνα προς τα αναπτυχθέντα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή, τα
δε χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι όπως καθορίζεται στα παρακάτω.
5.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΆ ΚΑΛΏ∆ΙΑ, ΣΩΛΉΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΆΡΕΣ
5.2.1 Τηλεφωνικά καλώδια
Τα καλώδια των τηλεφωνικών γραµµών στο εσωτερικό του κτιρίου θα είναι τύπου JΥ(St)Y κατά VDE 0815 µε χάλκινους συνεστραµµένους αγωγούς σε ζεύγη διαµέτρου
0.8mm.
Το πλήθος των ζευγών από τον κεντρικό κατανεµητή µέχρι την λήψη κάθε συσκευής θα
είναι διπλάσιο από τον αριθµό των άµεσα απαραιτήτων γραµµών για λόγους εφεδρείας
και δυνατότητα επεκτάσεως.
5.2.2 Καλώδια τύπου "Υ"
Οι τηλεφωνικές γραµµές θα είναι από αγωγούς µε θερµοπλαστική µόνωση (PVC) τύπου
"Υ" µε Φ-0.8mm συνεστραµµένους κατά ζεύγη µε βήµα συστροφής 60mm. Σε κάθε
ζεύγος το ένα καλώδιο θα είναι µπλε και το άλλο κόκκινο. Τα καλώδια θα είναι σύµφωνα
µε το VDE-0815.
Ο προβλεπόµενος αγωγός γείωσης αποτελείται από ένα ζεύγος (2x0.8) τηλεφωνικής
γραµµής.
5.2.3 Υπόγεια καλώδια
Τα υπόγεια καλώδια θα είναι τύπου ΑΖΥ (St) 2Υ κατά VDE-0816.
5.2.4 Σωληνώσεις
Οι σωλήνες, όπου θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι πλαστικοί ή χαλύβδινοι µε διαστάσεις
που καθορίζει ο κανονισµός του ΟΤΕ.
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5.2.5 Κουτιά διακλάδωσης
Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι πλαστικά, τετράγωνο, µε πλευρά 7,5cm για 1-10 ζεύγη
και 10cm, για 11-20 ζεύγη.
5.2.6 Σχάρες καλωδίων
Οι σχάρες θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ από διάτρητη λαµαρίνα, ύψους 35mm και
πλάτους 50mm, 100mm, 200mm ή 300mm ανάλογα µε το πλήθος των καλωδίων.
5.3 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΈΣ
5.3.1 Γενικά
Ο κεντρικός κατανεµητής θα είναι τύπου ερµαρίου µε πόρτα στεγανότητος ΙΡ-50 κατά
DIN-40050.
Το κιβώτιο θα είναι µεταλλικό σύµφωνα µε τον κανονισµό µε µεταλλική πόρτα από
λαµαρίνα DKP πάχους 1,5mm.
Η πόρτα σε κάθε περίπτωση θα κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευµένη από διαφανές πλαστικό στην οποία θα
αναγράφονται τα κυκλώµατα του κατανεµητή.
Εξωτερικά θα είναι βαµµένος µε δύο στρώσεις βερνικιών. Μέσα στον κατανεµητή θα
τοποθετηθούν οριολωρίδες που επάνω τους θα συνδεθούν οι εισερχόµενες και
απερχόµενες γραµµές. Η συρµάτωση θα είναι επιµεληµένη και τα καλώδια θα
διατάσσονται σε οριζόντιες και κατακόρυφες οµάδες. Οι συνδέσεις των καλωδίων θα
γίνουν µε κασσιτεροκόλληση. Για κάθε τηλεφωνικό ζεύγος προβλέπονται 3-οριολωρίδες.
Η σύνδεση των ακροδεκτών των οριολωρίδων θα γίνεται µε βίδες επινικελωµένες.
Σε ξεχωριστό τµήµα του κιβωτίου θα τοποθετηθούν ξεχωριστές σειρές οριολωρίδων για
την απ` ευθείας σύνδεση ορισµένων συσκευών στο εξωτερικό δίκτυο. Οι συσκευές αυτές
συµβολίζονται στα σχέδια µε την ένδειξη "ΟΤΕ".
5.3.2 Κεντρικός κατανεµητής εσωτερικών τηλεφωνικών συνδέσεων
Θα είναι τύπου ερµαρίου, µεταλλικός, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να µπορεί να δεχθεί
όλες τις εσωτερικές τηλεφωνικές συνδέσεις της εσωτερικής τηλεφωνικής εγκατάστασης.
Η ράχη θα κατασκευαστεί ανοξείδωτο χάλυβα. Η εµπρός όψη θα είναι µεταλλική πόρτα
παρόµοιας κατασκευής µε το ερµάριο, η οποία θα φέρει διάταξη ασφάλισης. Μέσα στον
κατανεµητή θα τοποθετηθούν οι οριολωρίδες (ρεγκλέτες), από τις οποίες θα ξεκινάει το
εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο, τοποθετηµένες σε απόσταση 15cm από την ράχη του
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ερµαρίου. Οι οριολωρίδες θα έχουν χωρητικότητα 20-ζευγών και από τη µία πλευρά τους
θα συνδεθούν µε συγκόλληση τα συνδροµητικά καλώδια, ενώ από την άλλη πλευρά
(ελεύθερα όρια) θα έχουν βίδες για την σύνδεση των αγωγών µικτονόµησης. Από τον
κεντρικό κατανεµητή θα ξεκινούν οι εσωτερικές τηλεφωνικές γραµµές µετά την
µικτονόµηση και θα συνδεθούν στον κατανεµητή του τηλεφωνικού κέντρου.
5.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
Οι τηλεφωνικές συσκευές, θα είναι νεότατου τύπου, ψηφιακές και καλαίσθητης εµφάνισης
µε µικροτηλέφωνο, κοµβίο γείωσης, καλώδιο σύνδεσης προς το δίκτυο και σπειροειδές
καλώδιο σύνδεσης του µικροτηλεφώνου της συσκευής.
5.5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ∆ΙΆΤΑΞΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΉ - ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ
Η διάταξη θα τροφοδοτείται από το δίκτυο χαµηλής τάσης 220V/50Hz. Θα αποτελείται
από 2-συσκευές, µία για τον διευθυντή, µία για την γραµµατέα του και τα απαραίτητα για
την λειτουργία της µέρη (τροφοδοτικό, κουτί ηλεκτρονόµων, Μεταξύ των δύο συσκευών
θα υπάρχει µια απ` ευθείας γραµµή που θα είναι πάντοτε ελεύθερη για επικοινωνία του
διευθυντή µε την γραµµατέα του.
Η διάταξη θα είναι δύο γραµµών, δηλαδή θα δέχεται µια γραµµή πόλης και µια της
δευτερεύουσας εγκατάστασης.
5.6 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΚΕΡΑΊΑΣ
5.6.0 Γενικά
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
5.6.1 Κεραίες
Η κεραία αποτελεί συγκρότηµα που περιλαµβάνει:
•

την κεραία λήψης ραδιοφωνικών προγραµµάτων.

•

τις κεραίες λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων.

•

τον ιστό.

Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν του ίδιου εργοστασίου για την αρτιότερη
προσαρµογή του συστήµατος. Θα είναι σύµφωνα µε τις νέες τάσεις της τεχνικής
κατάλληλα για έγχρωµη τηλεόραση και στερεοφωνικά ραδιοφωνικά προγράµµατα.
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Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για σκληρές καιρικές συνθήκες και θα δοθεί µεγάλη
προσοχή στη στερέωσή τους.
Μετά την τελική εκλογή και εγκατάσταση θα µετρηθεί στους κεραιοδότες το σήµα και θα
συνταχθεί πρακτικό, παρουσία της επίβλεψης.
5.6.1.1 Κεραία λήψης ραδιοφωνικών προγραµµάτων
Η κεραία FM θα είναι κυκλικής λήψης και θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
-

σύνθετη αντίσταση: 75/300Ω.

-

ζώνη λήψης: 87,5-108MHz.

-

απολαβή: >= -3dB.

-

λόγος µπρος / πίσω σήµατος: 0dB.

-

φορτίο ανάµου: >= 25N.

Στη βάση της θα έχει κιβώτιο για τη σύνδεση οµοαξονικού καλωδίου 75Ω και εξάρτηµα
για τη στερέωση της κεραίας στο άκρο του ιστού. Το κιβώτιο σύνδεσης θα περιέχει το
κατάλληλο κύκλωµα διόρθωσης φάσης και µίκτη για τα AM και FM.
5.6.1.2 Κεραίες λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων
Αυτές θα είναι κατάλληλες για λήψη τηλεοπτικών προγραµµάτων περιοχής VHF και UHF
και θα είναι τύπου yagi 15 τουλάχιστον στοιχείων.
Θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
-

σύνθετη αντίσταση: 75/300Ω.

-

ζώνη λήψης: 216-223MHz.

-

απολαβή: +13dB.

-

λόγος µπρος / πίσω σήµατος: 27dB.

-

φορτίο ανάµου: >= 25N.

Στην κεραία θα περιέχεται και ενδιάµεσος

σύνδεσµος (adapter) για την προσαρµογή

του καλωδίου 75Ω στα 300Ω συµµετρικού καλωδίου
5.6.1.3 Ιστός ανάρτησης κεραιών
Ο ιστός των κεραιών θα είναι τηλεσκοπικός, από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα St.37,
σύµφωνος µε τις παρακάτω απαιτήσεις:
- ολικό ύψος: 5m.
- διάµετρος: 40/48mm.
- επιτρεπόµενη ροπή κάµψης (4m ωφέλιµο ύψος): 500N/m2.
Θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την συναρµολόγηση, στεγανοποίηση και
ανάρτηση κολάρα και άλλα µικροϋλικά.
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5.6.2 Ενισχυτές
Το όλο ενισχυτικό συγκρότηµα θα τροφοδοτείται µε τάση 30V από τροφοδοτική διάταξη
220Vac/30V, µεγίστης έντασης 500mΑ και ελαχίστης 70mΑ. Το ενισχυτικό συγκρότηµα
θα είναι προµήθειας του Αναδόχου και στην εγκατάστασή του περιλαµβάνεται η
τοποθέτηση και στήριξή του, η σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο µε τις κεραίες λήψης και
µε τους κατανεµητές (διακλαδωτήρες) προς διαµόρφωση περαιτέρω των αγωγών
καθόδου, οι γειώσεις κλπ.
Ο ενισχυτής FM θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

ζώνη ενίσχυσης: 87,5-108MHz.

-

ρυθµιζόµενο κέρδος µέχρι: 34dB ανά έξοδο.

-

ύψιστο σηµείο εξόδου: >= 110dB.

-

δείκτης θορύβου: >= 5dB.

-

ρεύµα τροφοδοσίας: <180mA.

Θα έχει δύο (2) ανεξάρτητες και ισοδύναµες εξόδους.
Ο ενισχυτής UHF-VHF θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

ζώνη ενίσχυσης: 470-860MHz.

-

ρυθµιζόµενο κέρδος µέχρι: 50dB ανά έξοδο.

-

ύψιστο σηµείο εξόδου: >= 120dB.

-

δείκτης θορύβου: >= 6dB.

-

ρεύµα τροφοδοσίας: <225mA.

Θα έχει δύο (2) ανεξάρτητες και ισοδύναµες εξόδους.
5.6.3 Κατανεµητές διακλαδωτήρες
Οι αναγκαίες για τη διαµόρφωση των κατακόρυφων αγωγών καθόδου διακλαδώσεις των
οµοαξονικών

καλωδίων

θα

πραγµατοποιούνται

επί

ειδικών

κατανεµητών

(διακλαδωτήρων διαµόρφωσης αγωγών καθόδου) καταλλήλων για τοποθέτηση εντός του
κτιρίου. Αυτοί θα είναι µιας εισόδου του οµοαξονικού καλωδίου και 2,3,4 εξόδων και
κατάλληλοι για συνδέσεις οµοαξονικών καλωδίων εξωτερικής διαµέτρου µέχρι 8.5mm.
Οι κατανεµητές (διακλαδωτήρες) των οµοαξονικών καλωδίων θα είναι προµήθειας του
Αναδόχου και στην εγκατάστασή τους περιλαµβάνεται η τοποθέτησή τους σε πάσης
φύσεως οικοδοµική επιφάνεια, η οποία συµπεριλαµβάνει την τυχόν απαιτούµενη διάνοιξη
οπής ως και την αποκατάσταση της επιφάνειας ("µερεµέτια") ως και η σύνδεση όλων των
προσερχόµενων και απερχοµένων γραµµών.
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5.6.3.1 Κατανεµητής 1:2
Ο κατανεµητής 1:2 θα έχει µία (1) είσοδο και δύο (2) ισοδύναµες εξόδους και θα είναι
κατάλληλος για εσωτερική εγκατάσταση.
Θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
απόσβεση ανά έξοδο: VHF 4dB, UHF 4,3dB.
σύνθετη αντίσταση: 75Ω.
αποµόνωση: >20dB.
screening factor: >60dB.
συχνότητες λειτουργίας: 87,5-860MHz.
Ενδεικτικός τύπος: Kathrein EBC-21.
5.6.3.2 Κατανεµητής 1:4
Ο κατανεµητής 1:4 θα έχει µία (1) είσοδο και τέσσερεις (4) ισοδύναµες εξόδους και θα
είναι κατάλληλος για εσωτερική εγκατάσταση.
Θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

απόσβεση ανά έξοδο: VHF 6,5-7dB, UHF 7,5-8dB.

-

σύνθετη αντίσταση: 75Ω.

-

αποµόνωση: >20dB.

-

screening factor: >60dB.

-

συχνότητες λειτουργίας: 87,5-860MHz.

Ενδεικτικός τύπος: Kathrein EBL-43.
5.6.4 Κεραιοδότες
5.6.4.1 Κεραιοδότες
Ο κεραιοδότης διέλευσης θα έχει δύο (2) χωριστές εξόδους για FM και TV. Θα είναι
κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση στον τοίχο και θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
α. απόσβεση λήψης:
FM: 12,5dB.
VHF: 13dB.
UHF: 13,5dB.
β. απόσβεση διέλευσης:
FM: 1dB.
VHF: 1dB.
UHF: 1,3dB.
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γ. σύνθετη αντίσταση: 75Ω.
δ. αποµόνωση: >20dB.
ε. screening factor: >50dB.
ζ. συχνότητες λήψης:
FM: 87,5-108MHz.
TV: 125-860MHz.
5.6.4.2 Τερµατικός κεραιοδότης
Ο τερµατικός κεραιοδότης θα έχει δύο (2) χωριστές εξόδους για FM και TV. Θα είναι
κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση στον τοίχο και θα είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
α. απόσβεση λήψης:
FM: 0,7dB.
VHF: 0,5dB.
UHF: 0,3dB.
β. σύνθετη αντίσταση: 75Ω.
γ. αποµόνωση: >20dB.
δ. screening factor: >20dB.
5.6.5 Οµοαξονικό καλώδιο σύνθετης αντίστασης 75Ω
Η σύνδεση των πριζών τηλεόρασης & ραδιοφώνου µε την ενισχυτική διάταξη θα
πραγµατοποιηθεί µε οµοαξονικό καλώδιο σύνθετης αντίστασης 75Ω.
Η κατασκευή του καλωδίου θα είναι η εξής :
•

κεντρικός αγωγός από καθαρό, µαλακό, ανοπτηµένο, επικασσιτερωµένο χαλκό
διαµέτρου περίπου 1.5mm

•

µόνωση από αφρώδες ή µη πολυαιθυλένιο πάχους περίπου 7mm

•

θωράκιση µε φύλλο αλουµινίου

•

θωράκιση µε πλέγµα επικασσιτερωµένων χάλκινων συρµατιδίων κατάλληλης
διαµέτρου και βήµατος πλέξης

•

εξωτερική επένδυση σε µανδύα PVC

Η συνολική διάµετρος του καλωδίου θα είναι περίπου 10mm
Το καλώδιο θα εµφανίζει απόσβεση :
< 9 dB/100m σε συχνότητα 400MHz και
< 21 dB/100m σε συχνότητα 1800ΜΗz
Κατά την εγκατάστασή του θα προσεχθούν ιδιαίτερα τα εξής σηµεία :
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•

τα άκρα του καλωδίου µέχρι να συνδεθούν πρέπει να είναι κλειστά µε µονωτική ταινία
ώστε να µην µπει υγρασία µέσα στο καλώδιο

•

κατά την απογύµνωση των άκρων να µην χαραχθεί καθόλου ο κεντρικός αγωγός και
το πλέγµα να µην βραχυκυκλώνει µε συρµατίδια που έχουν ξεφύγει

•

η σύνδεση στην και τον ενισχυτή να γίνει ακριβώς όπως δείχνει αντίστοιχη
λεπτοµέρεια στα σχέδια και µε ιδιαίτερη προσοχή στις γειώσεις

Τα οµοαξονικά καλώδια θα εγκατασταθούν γενικά σε σχετική απόσταση από τα άλλα
ηλεκτρικά κυκλώµατα µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλύβδινο γαλβανισµένο σωλήνα
Φ16mm.
5.6.6 Καλώδιο VGA
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και όπου αλλού φαίνεται στα σχέδια της µελέτης θα
εγκατασταθεί καλώδιο VGA 15m (πιστοποιηµένο για καλή λειτουργία σε αυτή την
απόσταση) για µελλοντική σύνδεση projector.

5.7 DATA
5.7.1 Γενικά
5.7.2 Οριζόντια καλωδίωση
Όλα τα καλώδια συστρεµµένων ζευγών πρέπει να είναι τεσσάρων συστρεµµένων ζευγών,
UTP 100 Οhm balanced, διατοµής 24ΑWG, κατηγορίας 6, µε επίσηµη πιστοποίηση
EN50346 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.
Σε κάθε πρίζα πρέπει να τερµατίζονται δύο ανεξάρτητα καλώδιο UTP cat 6 τεσσάρων
ζευγών.
Το σχήµα τερµατισµού που ακολουθείται είναι το ΤΙΑ 568Β:
1

Άσπρο/Πορτοκαλί

2

Πορτοκαλί

3

Άσπρο/Πράσινο

4

Μπλέ

5

Άσπρο/Μπλέ

6

Πράσινο

7

Άσπρο/Καφέ

8

Καφέ
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5.7.3 Καλώδια µεικτονόµησης
1. Πρέπει να παρασχεθούν καλώδια (patch cords) UTP κατηγορίας 6 αντίστοιχα σε
ποσότητα µε τον εγκατεστηµένο αριθµό πριζών, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
µεικτονόµησης όλων των κατανεµητών.
(α) Τυποποιηµένα (όχι ιδιοκατασκεύες) πιστοποιηµένα από τον κατασκευαστή τους κατά
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B
(β) Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν βύσµατα τύπου RJ-45 και στις δύο άκρες τους.
(γ) Το µήκος τους να είναι 1m.
5.7.4 Κατανεµητές
5.7.4.1 Κατανεµητές χαλκού
1.

Όλοι οι κατανεµητές και τα υλικά - εξαρτήµατα µεικτονόµησης που αναφέρονται σε
καλώδια UTP πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές EN 50173 ή
εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

2.

Οι κατανεµητές πρέπει να είναι patch panel 24 θέσεων µε οµφαλούς τύπου RJ 45
κατηγορίας 5e.

3.

Στον κατανεµητή θα πρέπει να υπάρχει αρίθµηση των θέσεων στην οποία θα
φαίνεται ο όροφος και ο αριθµός της πρίζας η οποία είναι τερµατισµένη στη
συγκεκριµένη θέση.

5.7.5 Ικρίωµα (Rack)
Στο κτίριο δεν θα τοποθετηθεί Rack στην αίθουσα υπολογιστών. Το Rack θα έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά.
1. Επιδαπέδιο ύψους 42U (2,12 µ) . Το πλάτος και το βάθος πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να αφήνουν εύλογο περιθώριο µεταξύ των τοιχωµάτων και των διαφόρων
εξαρτηµάτων.
2. Πόρτα µε κλειδαριά.
3. Κατά προτίµηση να είναι διαιρούµενου τύπου ώστε να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση
και στο πίσω µέρος των συσκευών.
4. Με µεταλλικό πολύπριζο/α 5 θέσεων µε διακόπτη, προστασία από αιχµές τάσης και
φίλτρα εξοµάλυνσης.
5. Εξάρτηµα διαχείρισης των καλωδιώσεων (wire manager).
6. Πρέπει να υποστηρίζεται ανάρτηση εξαρτηµάτων πλάτους 19 ιντσών οπωσδήποτε.
7. Θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί από πίνακα µε ξεχωριστό ασφαλειοδιακόπτη 10 Α
8. Θα πρέπει να γειωθεί µε αγωγό γειώσεως 12 ΑWG.
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5.7.6 Κανάλια - Οδεύσεις
Τα κανάλια και οι οδεύσεις που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά
χαρακτηριστικά (βλ. επίσης σχετικές προδιαγραφές EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC
11801):
1. Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε κανάλια, ή στις ψευδοροφές σε
ειδικές σωληνώσεις, στερεωµένες σε σταθερά σηµεία (οροφή, κολώνες, δοκάρια).
2. Οι καλωδιώσεις από όροφο σε όροφο πρέπει να διέρχονται από πλαστικούς
σωλήνες επενδυµένους µε µεταλλικά κανάλια κλειστού τύπου.
3. Όλες οι κάθετες και οριζόντιες διατρήσεις πρέπει να επενδύονται µε µεταλλικές
κατασκευές και να φράσσονται µε αντιπυρικό υλικό.
4. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί ώστε να προστατεύονται οι καλωδιώσεις που
διέρχονται από µεταλλικές ακµές.
5. Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι καλωδιώσεις να έχουν τις απαιτούµενες βάσει
αντίστοιχων διεθνών προτύπων αποστάσεις από καλωδιώσεις ισχύος.
6. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι οργανωµένα µε χρήση εξαρτηµάτων συγκράτησης
σε όλο το µήκος τους.
7. Όλες οι καλωδιώσεις UTP στους εσωτερικούς χώρους να διέρχονται από κανάλια τα
οποία θα εγκατασταθούν πάνω από το σοβατεπί µε τρία τουλάχιστον στηρίγµατα ανά
µέτρο.
8. Τα κανάλια, στις θέσεις εργασίας, πρέπει να τερµατίζουν σε επίτοιχες πρίζες 40
εκατοστά περίπου πάνω από το πάτωµα.
9. Όλες οι απολήξεις, διακλαδώσεις, γωνίες κλπ πρέπει να υλοποιούνται µε
τυποποιηµένα εξαρτήµατα και όχι ιδιοκατασκευές.
5.7.7 Πρίζες
Οι πρίζες δεδοµένων που θα εγκατασταθούν πρέπει να έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
1. Να είναι κατηγορίας 6e τουλάχιστον µε πιστοποίηση EN 50173 ή εναλλακτικά
ISO/IEC 11801.
2. Να έχουν υλοποίηση ΙDC.
3. Να είναι επίτοιχες.
4. Να είναι µίας ή δύο θέσεων, τύπου RJ-45, 8 επαφών.
5. Να υπάρχουν προστατευτικά καπάκια σε κάθε υποδοχή RJ-45.
Οι πρίζες θα αριθµηθούν µε ενιαίο τρόπο ανά όροφο.
Επιπλέον επιθυµητά χαρακτηριστικά:
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Τα RJ45 jacks να είναι τύπου Tool less δηλ. να τερµατίζονται χωρίς τη χρήση εργαλείου
τερµατισµού (crimp tool).
Να παρέχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το
µπροστινό µέρος και χωρίς να χρειάζεται απεγκατάσταση της πρίζας.
5.7.8 Τερµατισµοί
1.

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τερµατίζουν και στις δύο άκρες τους, σύµφωνα µε
Τ568B pin/pair assignment.

2.

Όλες οι καλωδιώσεις UTP και οι τερµατισµοί να είναι τεσσάρων ζευγών.

3.

Όλα τα καλώδια, κατανεµητές, πρίζες κλπ. θα έχουν ετικέτες ώστε να παρέχεται
πλήρης τεκµηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες θα είναι πλαστικοποιηµένες και
τυπωµένες µε ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο µελάνι.

4.

Το σχήµα που θα χρησιµοποιηθεί στην τεκµηρίωση των εξαρτηµάτων θα επιλεγεί σε
συνεννόηση µε την επιβλέπουσα υπηρεσία και τον διευθυντή του σχολείου και θα
περιλαµβάνει όλη την εγκατάσταση.

5.7.9 Έλεγχος του συστήµατος
1.

Πλήρη σχέδια του καλωδιακού συστήµατος (κατόψεις στις οποίες θα φαίνεται η θέση
των πριζών και η διαδροµή των καλωδιώσεων) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (µε
τη χρήση σχεδιαστικού λογισµικού που θα συµφωνηθεί) πρέπει να παραδοθούν
στην επιβλέπουσα υπηρεσία και στον διευθυντή του σχολείου.

2.

Όλες οι καλωδιώσεις και τα ενδιάµεσα εξαρτήµατα πρέπει να ελεγχθούν πλήρως µε
βάση τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στη προδιαγραφή EN 50346 ή
εναλλακτικά IEC 61935-1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα χαλκού θα πρέπει
να ελεγχθεί µε category 5 level II cable tester σε standard autotest. Οι µετρήσεις θα
παραδοθούν στην επιβλέπουσα υπηρεσία και στον διευθυντή του σχολείου σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.

3.

Η τεκµηρίωση πρέπει να περιλαµβάνει και πίνακες αντιστοιχήσεων µεταξύ των
πριζών και των θυρών των switches στη µορφή που θα καθοριστεί σε συνεργασία µε
την επιβλέπουσα υπηρεσία και τον διευθυντή του σχολείου και θα παραδοθεί σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.

4.

Όλα τα σφάλµατα που τυχόν διαπιστωθούν πρέπει να διορθωθούν πριν
προχωρήσουν οι δοκιµές.
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6. ΗΜ-ΣΤΠ6: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
6.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
6.1 ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ
Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 x 3 mm θερµά επιψευδαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή
Φ10 χαλύβδινου ή αλουµινίου, σε οριζόντια µη στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή
κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100 ή ισοδυνάµου
εφοδιασµένου µε ροδέλα αποστάσεως. Το στήριγµα είναι διµερές και η σύσφιξη του
αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο ανοξείδωτες (inox Α2) βίδες µε τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x
16, κατά DIN 84. Η στερέωση πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη
(inox Α2). Το στήριγµα είναι δοκιµασµένο σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ή εν
απουσία του κατά DIN 48805E και 48828Q
Ροδέλα στεγανοποίησης από Neopren τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 200 ή ισοδυνάµου για
τοποθέτησή της σε στηρίγµατα που φέρουν ροδέλα αποστάσεως.
Στήριγµα συλλεκτήριου αγωγού για µονωµένα ή στεγανοποιηµένα δώµατα ή δώµατα µε
επικάλυψη βότσαλου, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6130100 ή ισοδυνάµου. Με πλαστικό περίβληµα
ανθεκτικό στις καιρικές µεταβολές, διµερές που το πάνω µέρος έχει µορφή κόλουρου
κώνου και το κάτω, η βάση επί της οποίας προσαρµόζεται το πάνω µέρος µετά το
γέµισµά του µε µπετόν (άµµος- τσιµέντο) χρησιµοποιούµενο για τη στήριξη αγωγού
Φ8mm χαλύβδινο ή αλουµινίου ή χάλκινο.
Το στήριγµα σύσφιξης του αγωγού είναι διµερές, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6102102 ή
ισοδυνάµου µε βίδες ανοξείδωτες (inox Α2) µε τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16 κατά DIN 84.
Το πάνω µέρος του στηρίγµατος εδράζεται σε βάση ανοξείδωτου χάλυβα για στερέωση
σε σκεπές ετερνίτη ή κυµατοειδούς λαµαρίνας στις βίδες στερεώσεως της σκεπής. Το
στήριγµα είναι δοκιµασµένο σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ή εν απουσία του
κατά DIN 48805Ε.
6.2 ΣΦΙΚΤΉΡΕΣ
Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 838 ή ισοδυνάµου
κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων 50x50x3mm για
σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή αλουµινίου για χρησιµοποίηση µόνο πάνω από το
έδαφος. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις βίδες Μ6 x 20mm κατά DIN 603
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ανοξείδωτες (inox Α2). Ο σφικτήρας είναι εφοδιασµένος υποχρεωτικά µε ενδιάµεσο
πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm ώστε κατά την σύσφιξη των αγωγών να
παρεµβάλλεται το πλακίδιο και έτσι να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ των.
∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 – 1.
Σύνδεσµος ευθείας συνδέσεως αγωγών χάλυβα ή αλουµινίου στρογγυλής διατοµής Φ10Φ10 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6255010 ή ισοδυνάµου, από κράµα Zamang, διαστάσεων 20 x 20 x
60 mm. Η σύσφιξη των αγωγών επιτυγχάνεται µε µία βίδα (καρόβιδα) Μ10x30mm κατά
DIN 603 θερµά επιψευδαργυρωµένη, εφοδιασµένη µε εξάγωνο περικόχλιο Μ10, κατά
DIN 934, του ιδίου υλικού. Ο σύνδεσµος χρησιµοποιείται για επιµήκυνση των αγωγών
που είναι εγκατεστηµένοι εκτός εδάφους. Για χρήση εντός του εδάφους δεν συνιστάται.
∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 – 1.
Σφικτήρας χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένος τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205200 ή
ισοδυνάµου.

Χάλκινος,

σφικτήρας

στρογγυλού

αγωγού

χάλκινου

Φ8/10

κατασκευασµένος κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6225200 ή ισοδυνάµου από χυτό κράµα χαλκού –
ορείχαλκου Ms/eCu. Ο σφικτήρας σύσφιξη των αγωγών επιτυγχάνεται µε δύο βίδες
Ms/eCu Μ10 x 25 mm), τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 25 201 ή ισοδυνάµου δύο σηµείων κατά DIN
48837Β. ∆οκιµασµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 – 1.
Σφικτήρας συνδέσεως στρογγυλού αγωγού Φ8/10 χαλύβδινου ή αλουµινίου, τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6205100 ή ισοδυνάµου από χυτοχάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο. Η
σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα χαλύβδινη θερµά γαλβανισµένη Μ10 x
25, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN
48837 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 810 ή ισοδυνάµου και µε εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά
DIN 934 θερµά γαλβανισµένο που συσφίγγει τον αγωγό επί της βάσεως του σφικτήρα. Η
επίπεδη µεταλλική επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός, παρεµβάλλεται µεταξύ
της βάσεως του σφικτήρα και του περικοχλίου. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 50164 – 1.
Κοχλιωτός σφικτήρας Φ14 χυτός ορειχάλκινος, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6330114 ή ισοδυνάµου,
για σύνδεση αγωγού χαλκού 50 τ.χ πάνω σε ηλεκτρόδιο Φ14 x 1500mm ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωµένο. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 – 1.
6.3 ΑΚΊ∆ΕΣ
Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων Φ16 x 1000mm ή Φ16 x 1500mm από χάλυβα θερµά
επιψευδαργυρωµένο για στήριξη σε κατακόρυφη επιφάνεια τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401210 ή
ισοδυνάµου ή 6401215 στηριζόµενη µε δύο στηρίγµατα κατά τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101300 ή
ισοδυνάµου και

υνδεόµενη µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µε σφικτήρα, τύπου
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ΕΛΕΜΚΟ 6205200 ή ισοδυνάµου. ∆οκιµασµένη σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο
prEN 50164 – 2.
6.4 ∆ΙΆΦΟΡΑ
Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών - διαστολών συλλεκτηρίων αγωγών από χαλύβδινο
έλασµα 20 x 3mm, θερµά επιψευδαργυρωµένο, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6402300 ή ισοδυνάµου,
τοποθετηµένο ανά 10 µ. µήκους συλλεκτηρίου αγωγού, περίπου και σε όλα τα σηµεία
διασταύρωσης

των

συλλεκτηρίων

αγωγών.

Η

σύνδεσή

του

µε

τον

αγωγό

πραγµατοποιείται στα δύο του άκρα µε δύο σφικτήρες, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205200 ή
ισοδυνάµου, από χάλυβα θερµά

πιψευδαργυρωµένο. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1
Σύνδεσµος µορφής γωνιακού ακροδέκτου, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205400 ή ισοδυνάµου, από
χυτοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένος κατάλληλος για σύνδεση αγωγού χαλύβδινου ή
αλουµινίου κυκλικής διατοµής Φ8/10, µε επίπεδη χαλύβδινη ή αλουµινίου επιφάνεια. Η
σύσφιξη του αγωγού στον ακροδέκτη επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα χαλύβδινη θερµά
επιψευδαργυρωµένη Μ10 x 25, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για την υποδοχή
του αγωγού όπως στο DIN 48837, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205810 ή ισοδυνάµου και µε
εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερµά. Η σύνδεση µε την µεταλλική επιφάνεια
επιτυγχάνεται µε δύο βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ10 κατά DIN 933 και αντίστοιχο
περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
50164 – 1.
Σύνδεσµος ευθύς, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205300 ή ισοδυνάµου, από χυτοσίδηρο θερµά
επιψευδαργυρωµένος κατάλληλος για σύνδεση αγωγού χαλύβδινου ή αλουµινίου
κυκλικής διατοµής Φ8/10, µε επίπεδη χαλύβδινη ή αλουµινίου επιφάνεια. Η σύσφιξη του
αγωγού

στον

ακροδέκτη

επιτυγχάνεται

µε

ειδική

βίδα

χαλύβδινη

θερµά

επιψευδαργυρωµένη Μ10 x 25, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για την υποδοχή
του αγωγού όπως στο DIN 48837, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205810 ή ισοδυνάµου και µε
εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερµά επιψευδαργυρωµένο. Η σύνδεση µε την
µεταλλική επιφάνεια επιτυγχάνεται µε δύο βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ10 κατά
DIN 933 και αντίστοιχο περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού. ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1.
Βελτιωτικό πρόσθετο γειώσεων µε κωδικό ΕΛΕΜΚΟ 6400000 ή ισοδυνάµου. Πετυχαίνει
βελτίωση της αγωγιµότητας του εδάφους εκεί όπου η ειδική του αντίσταση είναι πολύ
µεγάλη και οι απαιτήσεις για χαµηλή αντίσταση διαχύσεως είναι πολύ υψηλές. Σε δοχεία
των 12 λίτρων.
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Περιλαίµιο - κολάρο, ενός ή δύο σηµείων τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6501034-6501312, ή 6502034
-6502312 ή ισοδυνάµου από χαλύβδινο έλασµα 40 x 3mm θερµά επιψευδαργυρωµένο,
διµερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα πραγµατοποιείται µε δύο βίδες εξάγωνες Μ8 x 20
DIN 933 και δύο περικόχλια Μ8 DIN 934 χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα. Η
σύνδεση του περιλαίµιου µε τον αγωγό Φ8/10mm, χαλύβδινο ή αλουµινίου ή χάλκινο µε
διµεταλλική επαφή, πραγµατοποιείται µε σφικτήρα, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205100.
Περιλαίµιο - κολάρο, ενός ή δύο σηµείων τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6501400-6501600, ή 6502400
- 6502600 ή ισοδυνάµου από χαλύβδινο έλασµα 40 x 4mm θερµά επιψευδαργυρωµένο,
διµερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα πραγµατοποιείται µε δύο βίδες εξάγωνες Μ10 x
30 DIN 933 και δύο περικόχλια Μ10 DIN 934 χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα. Η
σύνδεση του περιλαίµιου µε τον αγωγό Φ8/10mm, χαλύβδινο ή αλουµινίου ή χάλκινο µε
διµεταλλική επαφή, πραγµατοποιείται µε σφικτήρα, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205100 ή
ισοδυνάµου. ∆οκιµασµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1.
Εξισωτής δυναµικού 5 x 17 x 5 cm τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600000 ή ισοδυνάµου
αποτελούµενος από πλαστική βάση µε τέσσερις οπές στα τέσσερα άκρα της για την
στήριξή της επί του τοίχου και κουµπωτό κάλυµµα. Ο εξισωτής είναι σύµφωνος µε τα
VDE 0190 και 0100 και φέρει τον ακόλουθο εξοπλισµό.
Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωµένο, διαστάσεων 15 x 15 x 140mm που φέρει ακροδέκτη για
αγωγό Φ8/10 που η σύσφιξή του επιτυγχάνεται µέσω µίας βίδας εξάγωνης χαλύβδινης
επιψευδαργυρωµένης M8 x 20, DIN 933 επτά υποδοχών για αγωγούς διατοµής 2,5 έως
25mm² η σύσφιξη των οποίων επιτυγχάνεται µε δύο βίδες M4 x 10, DIN 84 χαλύβδινων
επιψευδαργυρωµένων και µίας υποδοχής ταινίας µεγίστων διαστάσεων 30 x 3,5mm η
σύσφιξη της οποίας πραγµατοποιείται µέσω δύο χαλύβδινων κοχλιών εξαγώνων M6 x
20, DIN 933.
6.5 ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΉΣ
Σπινθηριστής τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6601000 ή ισοδυνάµου συνδεόµενος µεταξύ εξισωτού και
άλλων γειώσεων ή συσκευών. Ο σπινθηριστής στα άκρα του έχει δύο ακροδέκτες
κατάλληλους να δεχθούν συνδέσµους 6205100 ή 6225100 ή ισοδυνάµου. Το περίβληµά
του είναι από πορσελάνη και έχει τα πιο κάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.
Τάση διασπάσεως σε εναλλασσόµενη τάση 50 Hz : 10 kV περίπου
∆υναµική τάση διασπάσεως µορφής 1,2/50 µsec : 25 kV περίπου
6.6 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΚΡΟΥΣΤΙΚΈΣ ΥΠΕΡΤΆΣΕΙΣ
Οι κρουστικές υπερτάσεις µπορούν να περάσουν µέσα στα ηλεκτρικά κυκλώµατα είτε
µέσα από την ηλεκτρική παροχή, συµπεριλαµβανοµένου και του αγωγού γειώσεως, είτε
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µέσα από τις τηλεφωνικές γραµµές, τις γραµµές µεταφοράς δεδοµένων και τις γραµµές
µεταφοράς αναλογικών σηµάτων (από κεραία τηλεόρασης, κάµερα παρακολούθησης
κλπ.) και γενικά µέσα από οποιοδήποτε ηλεκτρικά αγώγιµο δίκτυο. Οι απαγωγοί
κρουστικών υπερτάσεων (surge protection devices ή SPDs), είναι οι συσκευές αυτές που
τοποθετούνται πριν από τα µηχανήµατα που θέλουµε να προστατεύσουµε ή σε
συγκεκριµένα σηµεία µέσα στο δίκτυο, µε στόχο να µειώσουν το κρουστικό κύµα άµεσα
σε µεγέθη ακίνδυνα.
6.6.1 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, για το Γενικό Πίνακα χαµηλής τάσης
Μονοφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων (68 08 150 ή ισοδυνάµου) κατάλληλος
για ηλεκτρικά δίκτυα 220 / 380 V. Προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που
ανήκουν στην class II σύµφωνα µε το IEC 664. Κατάλληλα σχεδιασµένος προκειµένου να
τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης παρέχοντας έτσι Πρωτεύουσα Προστασία. Ο
απαγωγός είναι εφοδιασµένος µε µη γραµµική µεταβαλλόµενη αντίσταση, φέρει µηχανική
ένδειξη σφάλµατος, κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός
φέρει επίσης µία κανονικά ανοιχτή (ΝO) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισµό.
Μέσω ειδικής διάταξης αποµονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής του, από
το δίκτυο. Τοποθετείται µετά τον Γενικό ∆ιακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές
Ασφάλειες, και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Ονοµαστική τάση Un

240 V

Μέγιστη τάση λειτουργίας Um

275 V ~ / 350 V dc

Ονοµαστικό φορτίο

Απεριόριστο

(παράλληλη

σύνδεση ως πρός γή)

Συχνότητα

Έως 50 Hz

Ima, σε κυµατοµορφή 8/20µs

150 kA

Iimp, σε κυµατοµορφή 10/350µs

15 kA

Isn, σε κυµατοµορφή 8/20µs

70 kA

Παραµένουσα τάση υπό I (8/20µs): 70 kA 5 kA

<1,6 kV <0,95 kV

Χρόνος απόκρισης

< 25 ns

Ένδειξη καλής λειτουργίας

••

Φέρει οπτική ένδειξη,
στην
βλάβης

περίπτωση
αλλαγής

χρώµατος σε κόκκινο
Φέρει

βοηθητική
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επαφή

τηλεένδειξης

ΝΟ
Αριθµός

απαγωγών

•

Μονοφασική

γραµµή

Ένας στην φάση και

•

Τριφασική γραµµή

ένα

στον

ουδέτερο

Ένας σε κάθε φάση και
••

ένα στον ουδέτερο

Αγωγός σύνδεσης
• Φάσεων , ουδέτερου • Γείωσης

16 mm2 Cu εύκαµπτο,
25

mm2

Cu

µονόκλωνο 35 mm2
Cu εύκαµπτο, 50 mm2
••

Cu µονόκλωνο

Τρόπος τοποθέτησης

Επί ράγας DIN

Αριθµός µερών που το αποτελούν

∆ύο µέρη
•

Απαγωγός

Εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας

Βοηθητικές επαφές
•
-200C έως +650C

Τρόπος τοποθέτησης

Επί ράγας DIN (Ηλεκτρολογική)

Μέγιστο ύψος λειτουργίας

3.000 m

Κωδικός

68 08 150

6.6.2. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, υποπίνακων γενικότερα
∆ιπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων (68 08 040 ή ισοδυνάµου) κατάλληλος για
ηλεκτρικά δίκτυα 220/380 V. Προσφέρει προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν
στην class II σύµφωνα µε το IEC 664. Κατάλληλα σχεδιασµένος προκειµένου να
τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης ή σε υποπίνακα παρέχοντας έτσι
Πρωτεύουσα Προστασία για την πρώτη περίπτωση και δευτερεύουσα για την δεύτερη
περίπτωση εγκατάστασής του. Ο τύπος αυτός του απαγωγού προστατεύει ταυτόχρονα
δύο φάσεις τριφασικού δικτύου ή την φάση και τον ουδέτερο µονοφασικής παροχής. Ο
απαγωγός είναι διµερής, αποτελείται από την βάση που στερεώνεται σε ράγα DIN, πάνω
στην οποία κουµπώνει µαχαιρωτά η θήκη των απαγωγών, καθιστώντας έτσι εύκολη την
αντικατάστασή της σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
Ο απαγωγός είναι εφοδιασµένος µε µη γραµµική µεταβαλλόµενη αντίσταση, φέρει οπτική
ένδειξη σφάλµατος, κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός
φέρει επίσης µία κανονικά ανοιχτή (ΝO) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισµό.
Μέσω ειδικής διάταξης αποµονώνει τον απαγωγό, σε περίπτωση καταστροφής του, από
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το δίκτυο. Τοποθετείται µετά τον Γενικό ∆ιακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές
Ασφάλειες, και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Ονοµαστική

τάση240 V

Un
Μέγιστη
λειτουργίας Um

τάση
275 V ~ / 350 V dc
Απεριόριστο
(παράλληλη

Ονοµαστικό φορτίο

σύνδεση ως προς
γη)

Συχνότητα

Έως 50 Hz
σε

Ima,
κυµατοµορφή

40 kA

8/20µs
Isn,

σε

κυµατοµορφή

15 kA

8/20µs
Παραµένουσα τάση
υπό I (8/20µs):
30 kA

<1,6 kV

5 kA

<0,95 kV

Χρόνος απόκρισης < 25 ns
Ένδειξη

καλής

λειτουργίας

Φέρει οπτική ένδειξη,
στην

•

περίπτωση

βλάβης
αλλαγής χρώµατος σε
κόκκινο.
Φέρει
επαφή

•

βοηθητική
τηλεένδειξης

ΝΟ
Αριθµός απαγωγών
Μονοφασική

•

γραµµή
• Τριφασική γραµµή

Ένας για L-N / G

•

∆ύο, ένας L-L / G και

•

ένας L-N / G

Αγωγός σύνδεσης
••

Φάσεων,
ουδέτερου

••

6

mm2

εύκαµπτο,

Cu
25
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γείωσης

mm2
µονόκλωνο

Cu
6

mm2

Cu

εύκαµπτο,

25

mm2

Cu

µονόκλωνο
Τρόπος

Επί ράγας DIN
τοποθέτησης
Αριθµός µερών πουΤρία µέρη
το αποτελούν
• Βάση Απαγωγού
• Θήκη Απαγωγού
• Βοηθητική επαφή
Εύρος

-200C έως +650C

θερµοκρασιών
λειτουργίας
Τρόπος
τοποθέτησης
Μέγιστο
λειτουργίας

Επί

ράγας

DIN

(Ηλεκτρολογική)
ύψος
3.000 m

Κωδικός

68 08 040

6.6.3 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, οµοαξονικών καλωδίων, κεραιών
επικοινωνίας
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων (ενδεικτικά 68 10 350 ή ισοδυνάµου) οµοαξονικού
καλωδίου. Η επιλογή του κατάλληλου απαγωγού γίνεται σε συνάρτηση της ισχύος του
ποµποδέκτη και της συχνότητας του σήµατος. Απαγωγείς κατάλληλα σχεδιασµένοι για
την προστασία ποµποδεκτών που είναι συνδεδεµένοι µε κεραίες UHF και VHF σε
Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, Σταθµούς κινητής τηλεφωνίας κλπ, µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
Κωδικός

68 10 200

68 10 350

500 κρούσεις
Ισχύς (W) • ≤ 200

250 κρούσεις
Ισχύς (W) • ≤ 600

• ≤ 180

• ≤ 500

• ≤ 140

• ≤ 400

∆ιάρκεια ζωής υπό κρουστικό ρεύµα κυµ/ρφής 10/1000 µs,
100 A
Συχνότητα (Ηz) • 104
• 105
• 106
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• 107
• 108 • 109

• ≤ 100
• ≤ 40 • ≤ 18

• ≤ 240
• ≤ 140 • ≤ 40

200 V ± 30 V

350 V ± 50 V

Τάση έναυσης, υπό τάση
Dc , 100 V/s
Τάση έναυσης,
υπό Κρουστική τάση
κυµ/ρφής • 100 V/µs •
10 kV/µs • 1 kV/ns

• • 400 V 600
•

V 1100 V

550 V 750 V 1

•••

Κυµατική αντίσταση
Λόγος στάσιµων κυµάτων (VSWR)
Απώλεια σήµατος από Dc έως 1 GHz
Χωρητικότητα

συµπεριλαµβανοµένων
< 10 pF
και των ακροδεκτών
Θερµοκρασία λειτουργίας
-40οC έως+65 οC
∆ιαστάσεις

94 × 46 × 32 mm

Στην περίπτωση όπου το video ( δέκτης) σε σχέση µε την camera είναι
αποµακρυσµένοι τότε απαιτούνται δύο τεµάχια των απαγωγών που προαναφέρουµε,
ένα στην κάθε άκρη.
6.6.4 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, οµοαξονικών καλωδίων 75 Ω
Αγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων κατάλληλος για την προστασία ποµποδεκτών που
συνδέονται σε εξωτερική κεραία µε οµοαξονικό καλώδιο των 75Ω. Παρουσιάζει πολύ
µικρή απώλεια σήµατος και επίσης πολύ µικρό λόγο στάσιµων κυµάτων (VSWR). Τα
παραπάνω πλεονεκτήµατα το καθιστούν κατάλληλο για συχνότητες µέχρι και 1,5
GHz. Κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία απλών ή δορυφορικών
τηλεοράσεων, κάµερες video, κλειστών συστηµάτων τηλεόρασης, Ραδιοτηλεοπτικούς
Σταθµούς, Σταθµούς κινητής τηλεφωνίας και γενικά για την προστασία ποµπών ή
δεκτών που επικοινωνούν µε οµοαξονικό καλώδιο των 75 Ω και έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
Κωδικός
Κυµατική αντίσταση
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Um)
Λόγος στάσιµων κυµάτων (VSWR) • 0,5 GHz
• 1 GHz
• 1,5 GHz

68 10 214

68 10 215
75 Ω

1,5 GHz
•
•
•

< 1,3 : 1
< 1,4 : 1
< 1,5 : 1
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Απώλεια σήµατος • 0,5 GHz

•
•
•

• 1 GHz
• 1,5 GHz
Μέγιστη τάση σήµατος στα 1,5 GHz
Τάση διάσπασης, υπό τάση Dc 100 V/s

< 0,1 dB
< 0,2 dB
< 0,4 dB

32 Vpk
200 V

Τάση διάσπασης, υπό κρουστική τάση κυµ/ρφής
• 100 V/µs • 10 kV/s • 1 kV/ns

•••

Χωρητικότητα

< 400 V < 750 V < 1200 V

< 10 pF

∆ιάρκεια ζωής υπό κρουστικό ρεύµα κυµ/ρφής ••

125

10/1000 µs, 100 A • 8/20 µs, 10 kA • 8/20 µs, 5 kA κρούσεις • 5
κρούσεις • 10
κρούσεις
-40 οC έως

Θερµοκρασία λειτουργίας

+65 οC

∆ιαστάσεις

94 46 29 mm

6.6.5 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, τηλεφωνικών γραµµών
Για την προστασία της συσκευής τηλεφώνου ή Fax πρέπει να τοποθετηθεί απαγωγός
ατµοσφαιρικών κρουστικών υπερτάσεων, (68 05 810 ή ισοδυνάµου). Αυτό
παρεµβάλλεται σε σειρά στη γραµµή και από έναν ειδικό ακροδέκτη συνδέεται µε τη
γείωση της πρίζας shucko από την οποία τροφοδοτείται και έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

Τάση διάσπασης
< 2000 V/sec
•
κρουστική κυµ/φής•

•
•

6,5 V dc
10 Vpk

100 V/µs
Παραµένουσα τάση
υπό

κρουστική

κυµ/φή
• 10/1000 µs, 14 A

•

10 Vpk

• 8/20 µs, 1kA

•

20 Vpk

• 8/20 µs, 5 kA

•

45 Vpk

Μέγιστο
λειτουργίας
Εξασθένηση
σήµατος
• 1544 Mbits/s

ρεύµα
100 mΑ

•

0,6 dB
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• 2048 Mbits/s

1,4 dB

•

∆ιάρκεια ζωής υπόκρούσεις
κρουστική κυµ/φή
• 100 Α, 10/1000 µs • 300
• 10 kA, 8/20 µs

• 10

• 20 kA, 8/20 µs

•1

Χρόνος απόκρισης < 1 ns
Χωρητικότητα στα 1< 75 pF
MHz
Εύρος

-40οc έως 85oC

θερµοκρασιών
λειτουργίας
∆ιαστάσεις

83 × 19 × 45 mm
(µαζί µε την ράγα)

Εσωτερική
αντίσταση

10 Ω

Κωδικός
6.6.6

68 05 810
Προστασία

από

κρουστικές

υπερτάσεις,

σηµάτων

τηλεχειρισµού,

αυτοµατισµού, data
Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων (68 03 *** ή ισοδυνάµου) (ο τύπος διαµορφώνεται
ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά) κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία
ευαίσθητων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Η εξαιρετικά γρήγορη απόκρισή τους και η
χαµηλή προσφερόµενη παραµένουσα τάση ακόµη και στην περίπτωση ιδιαίτερα υψηλών
κρουστικών ρευµάτων, τους κάνουν ιδιαίτερα κατάλληλους για την προστασία γραµµών
σηµάτων και δεδοµένων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εξόδους RS – 232, RS – 422,
RS – 423, RS – 485 Παρέχουν το ίδιο καλή προστασία τόσο Line to Line όσο και Line to
Ground. ∆ιαθέτουν δύο βαθµίδες προστασίας. Με την πρώτη αποκόπτουν την κορυφή
του κρουστικού κύµατος σε χρόνο λιγότερο από νανοδευτερόλεπτα (ns) και µε τη δεύτερη
απορροφούν το κεραυνικό ρεύµα µέχρι και 20.000 Α µέσω απαγωγέων Ευγενούς αερίου
µέσα σε µικροδευτερόλεπτα (µs). Τόσο το εσωτερικό του περιβλήµατος όσο και το
περίβληµα είναι εµβαπτισµένο σε αντιπυρική ρητίνη. ∆ιαθέτουν υποδοχή για την
θωράκιση του καλωδίου. Χρησιµοποιούν βίδα αντιδονοτηκού τύπου. Τοποθετούνται στο
τέλος κάθε γραµµής σήµατος, στην γραµµή των data ή σε current loops. Απαιτείται ένας
απαγωγός για κάθε ζεύγος καλωδίων (σήµα) ενώ τοποθετούνται δύο από τους
παραπάνωαπαγωγούς στις άκρες του καλωδίου που συνδέει ποµπό και δέκτη.
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Απαγωγός κατάλληλα σχεδιασµένος για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων τα οποία βρίσκονται στην Βιοµηχανία όπως P.L.C, Αισθητήρες µέτρησης
(θερµοκρασίας κλπ), όργανα µέτρησης, στην Κινητή τηλεφωνία, σε Ραδιοφωνικούς
σταθµούς, στη σηµατοδότηση και σε πάρα πολλές άλλες εφαρµογές.
6.7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌΣ ΑΓΩΓΌΣ 2 ΣΗΜΕΊΩΝ Φ16X2000 ΓΑΛΒΑΝΙΖΈ
Προστατευτικός αγωγός καθόδου Φ16x2000mm κατά DIN 48850 ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 64 03 200 ή ισοδυνάµου από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο
στηριζόµενος σε κατακόρυφη επιφάνεια µέσω δύο τουλάχιστον στηριγµάτων κατά DIN
48804 Β3 - 48805Ε, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300 ή 61 01 310 ή 61 02 316 ή
ισοδυνάµου και συνδεόµενο µε τον αγωγό καθόδου Φ8/10mm από χάλυβα ή αλουµίνιο
µε σφικτήρα κατά DIN 48837B ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200 ή ισοδυνάµου και
µε την γείωση µε αγωγό χαλύβδινο Φ10 µε σφικτήρα κατά DIN 48837Β ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200 ή ισοδυνάµου. Ο προστατευτικός αγωγός καθόδου θα πρέπει στο
σηµείο εισόδου του στο έδαφος να προστατεύεται σε µήκος 20cm πάνω από την
επιφάνεια του εδάφους και 20cm κάτω, µε αυτοκόλλητη ταινία PVC, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 61 03 300 ή ισοδυνάµου προστασίας έναντι διαβρώσεων όπως προβλέπεται
από το DIN 57185-1/4.3.2.4.
6.8 ΗΛΕΚΤΡΌ∆ΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΉΣ
Ηλεκτρόδιο γειώσεως σταυρού 50x2500 γαλβανιζέ Ηλεκτρόδιο γειώσεως κατά DIN
48852S ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 63 00 025 ή ισοδυνάµου µήκους 2500mm από
µορφοσίδηρο κατά DIN 17100, διατοµής σταυρού διαστάσεων 50x50mm µε κυκλικό
άξονα συµµετρίας Φ9mm και πάχος πτερυγίων 3mm στο σηµείο τοµής µε τον κυκλικό
άξονα. συµµετρίας και 2,7mm στο άκρο των πτερυγίων. Το ηλεκτρόδιο είναι θερµά
επιψευδαργυρωµένο και 90mm από το πάνω µέρος του φέρει ακροδέκτη από χαλύβδινο
έλασµα διαστάσεων 60x44x4mm ηλεκτροσυγκολληµένο επί του ενός πτερυγίου και από
τις δύο πλευρές. Ο ακροδέκτης έχει οπές όπως φαίνεται στα DIN 48852 για την υποδοχή
σφικτήρα µορφής DIN 48837Β ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200 ή ισοδυνάµου.
6.9 ΛΟΙΠΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ Σ.Α.Π
6.9.1 Ροδέλα στεγανοποιήσεως NEOPREN
Ροδέλα από NEOPREN ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 200 ή ισοδυνάµου, κατάλληλη
για ροδέλα αποστάσεως στηριγµάτων DIN 48805Ε, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01
100, 61 01 300 κλπ. οµοίων ή ισοδύναµων. Η χρησιµοποίηση της ροδέλας είναι
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επιβεβληµένη για τοποθετήσεις στηριγµάτων σε οριζόντιες µη στεγανοποιηµένες
επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η βίδα πακτώσεως από οξειδώσεις, ώστε
να µη διογκωθεί και να προξενήσει ρωγµές στην επιφάνεια εδράσεως.
6.9.2 Αντιδιαβρωτική ταινία PVC
Αντιδιαβρωτική ταινία PVC ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 300 ή ισοδυνάµου
αυτοκόλλητη κατάλληλη για την προστασία αγωγών κατά την είσοδο του στο έδαφος,
όπως επίσης και συνδέσεων εντός του εδάφους όταν απαιτείται αντιδιαβρωτική
προστασία. Η ταινία πληρεί τις απαιτήσεις BS 3924 και έχει πλάτος 50mm και ελάχιστο
πάχος 0,5mm.
6.10 ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
•

To ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 ‘ Προστασία κατασκευών από κεραυνούς-Μέρος 1:
Γενικές αρχές’, το οποίο είναι τεχνικά ισοδύναµο µε το διεθνές πρότυπο IEC
publication 1024-1 “Protection of structures against lightning, Part 1 : General
principles”

•

Tο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ENV 61024-1 (αναφέρονται στον σχεδιασµό του
συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1412

•

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 ‘ Προστασία κατασκευών από κεραυνούς-Οδηγία
Α:Εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήµατος
αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) το οποίο βασίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC
61024-1-1 “Protection of structures against lightning, Part 1: General principles Section 1: Guide A : Selection of protection levels for lightning protection systems”.
(αναφέρεται στην εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 50164-1, prEN50164-2
•

Tο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 50164-1

•

Tο Ευρωπαϊκό προ Πρότυπο prEN 50164-2 (αναφέρονται στις προδιαγραφές των
υλικών αντικαθιστώντας εθνικά πρότυπα όπως : Din (Γερµανίας), BS ( Βρετανίας)
κλπ) surge protective devices ( SPDs) “IEC 61312 –4 “ Protection against lightning
electromagnetic impulse –Part 4: “ Protection of equipment in existing structures“
(αναφέρονται στην προστασία ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών από κεραυνικά
πλήγµατα, προστασίας µε απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων θεωρεία των
ζωνών, θωρακίσεις κλπ)

•

ΙΕC 664
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7. ΗΜ-ΣΤΠ7: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7.0 ΓΕΝΙΚΆ
Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης µε
σήµανση CE και θα είναι κατασκευασµένα από εταιρίες που διαθέτουν ISO9001:2002 ή
µεταγενέστερο.
7.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ
Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του Κράτους,
τους όρους και τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ, τις περιγραφές και τα σχέδια της µελέτης, τους
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης.
7.2 ΈΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 220/380V
Η εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας αρχίζει από το γενικό πίνακα χαµηλής τάσης, ο
οποίος τροφοδοτεί µε τους υποπίνακες τα κυκλώµατα φωτισµού ασφάλειας και το κέντρο
πυρασφάλειας του κτιρίου.
7.2.1 Φωτιστικά σώµατα ασφάλειας
Τα φωτιστικά σώµατα ασφάλειας θα είναι εξοπλισµένα µε συσσωρευτές ξηρού τύπου και
µε διάταξη αυτόµατης επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Τα φωτιστικά σώµατα
ασφάλειας θα ανάβουν αυτόµατα σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τάση στο δίκτυο
φωτισµού ασφάλειας και θα έχουν αυτονοµία 2 ωρών.
Η ισχύς και τα lumen των φωτιστικών σωµάτων αναφέρονται στα σχέδια.
7.3 ΑΓΩΓΟΊ
Ο τύπος των αγωγών και η διατοµή των φαίνεται στα σχέδια και την περιγραφή.
Οι

αγωγοί θερµοπλαστικής µόνωσης ΝΥΑ (ονοµαστικής τάσης 1000 V) θα είναι

σύµφωνοι είτε προς τον πιν. ΙΙΙ, άρθρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 Κατηγορία (Ι) (α) είτε προς VDE0250/03869.
Τα πολυπολικά καλώδια ανθυγρής θερµοπλαστικής µόνωσης ΝΥΜ (ονοµαστικής τάσης
500 V) θα είναι σύµφωνα, είτε προς τον πιν. ΙIΙ άρθρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 Κατηγορία (3) (α),
είτε προς VDE-0250/369.
Τα υπόγεια πολυπολικά καλώδια θερµοπλαστικής µόνωσης ΝΥΥ θα είναι σύµφωνα
προς VDE-0271/369.
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7.4 ΣΩΛΉΝΕΣ
Οι τύποι των σωλήνων που χρησιµοποιούνται είναι:
Σωλήνες πλαστικοί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Οι ηλεκτρικοί χαλυβδοσωλήνες θα είναι συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι και
σύµφωνοι προς το άρθρ.16 παρ.4 ΦΕΚ 59/Β/55 θα φέρουν δε εσωτερική µόνωση.
Οι σιδηροσωλήνες θα είναι µε ραφή, κοχλιοτοµηµένοι άνευ µονωτικής επένδυσης
γαλβανισµένοι.
Οι διάµετροι των σωλήνων είναι οι ονοµαστικές. Τα πάχη των τοιχωµάτων θα είναι
σύµφωνα αφενός µε την τεχνική µελέτη και αφετέρου µε τους κανονισµούς εσωτερικών
εγκαταστάσεων ΦΕΚ-270/α/23.6.36 πιν. ΙΙ.
7.5 ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ
7.5.1 Ανιχνευτές καπνού τύπου ιονισµού
Ο ανιχνευτής ιονισµού θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς NFPA
εξ' ολοκλήρου solid state, κατάλληλος να ανιχνεύσει τα προϊόντα καύσης (ορατά ή µη
ορατά) οιουδήποτε καιόµενου υλικού.
Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη για την προσαρµογή στις
ανάγκες των διαφόρων προστατευόµενων χώρων. Η ρύθµιση αυτή δεν θα απαιτεί τη
χρήση ειδικών οργάνων.
Ο θάλαµος µέτρησης θα είναι αποσυναρµολογούµενος για τον εύκολο περιοδικό
καθαρισµό του ανιχνευτή, ώστε να µην απαιτείται η αποστολή του ανιχνευτή στο
εργοστάσιο κατασκευής για την εργασία αυτή. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα του
ανιχνευτή θα προστατεύονται µε στεγανό περίβληµα ώστε να µη λερώνονται από σκόνες,
υγρασία ή διαβρωτικό περιβάλλον.
Ο ανιχνευτής θα πρέπει να µην επηρεάζεται από οριζόντια ρεύµατα αέρος ταχύτητας
µέχρι 10 m/s.
Η βάση του ανιχνευτή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στην οροφή. Θα φέρει
ενσωµατωµένη φωτοδίοδο ενδεικτική λυχνία που θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής διεγείρεται,
καθώς

και ηλεκτρονικό κύκλωµα βοηθητικής εντολής για τη διαβίβαση ανεξάρτητου

σήµατος προς αποµακρυσµένο φωτεινό επαναλήπτη µε λυχνία πυράκτησης ισχύος
τουλάχιστον 3 W.
Θα πρέπει να είναι δυνατή η οµαδοποίηση των ατοµικών επαναλήψεων πολλών
ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη χωρίς αλλοεπιδράσεις.
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Λειτουργία και τεχνικά χαρακτηριστικά:
Έχει δύο (2) θαλάµους ιονισµού: ο ένας επικοινωνεί µε το περιβάλλον (θάλαµος
µέτρησης) και ο άλλος είναι κλειστός (θάλαµος αναφοράς, τύπου unipolar για αυξηµένη
ευαισθησία σε φωτιές βραδείας καύσης). Όταν το ρεύµα ιονισµού στον θάλαµο µέτρησης
κατέβει κάτω από µία ορισµένη τιµή, λόγω της µεταβολής της αγωγιµότητας του αέρα
από εισχώρηση σωµατιδίων, ο πυρανιχνευτής διεγείρεται. Η διέγερση του πυρανιχνευτή
επισηµαίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης, ενώ ταυτόχρονα ανάβει φωτοεκπέµπουσα
δίοδος (LED),τοποθετηµένη στον πυρανιχνευτή. Ο ανιχνευτής δεν πρέπει να επηρεάζεται
από διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της υγρασίας της ατµόσφαιρας.
Ο πυρανιχνευτής συνδέεται µε διπολικό καλώδιο. Τοποθετείται σε βάση και στερεώνεται
µε πίεση και περιστροφή. Η αφαίρεση του πυρανιχνευτή από την βάση του επισηµαίνεται
στον πίνακα πυρανίχνευσης.
Περιµετρικές θυρίδες επιτρέπουν την είσοδο του καπνού από κάθε διεύθυνση. Εσωτερικό
πλέγµα απαγορεύει την είσοδο εντόµων ή άλλων µεγάλων διαστάσεων σωµατιδίων.
Ο ακραίος πυρανιχνευτής κάθε γραµµής πυρανίχνευσης θα φέρει αντίσταση ελέγχου της
γραµµής.
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ραδιενέργεια: max 1µCi.
Τάση λειτουργίας: από 12 µέχρι 30Vdc +/-15%.
Ο ανιχνευτής νοείται συνοδευόµενος από την ειδική βάση του. Σε υγρούς χώρους µεταξύ
της βάσης και της οροφής παρεµβάλλεται ειδική πρόσθετη βάση που καθιστά ανθυγρή
την εγκατάσταση.
Ο πυρανιχνευτής θα είναι εγκεκριµένος από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό σε σχέση µε
την εκπεµπόµενη ραδιενέργεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (BSI, VDS, UL κτλ).
7.5.2 Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
Ο πυρανιχνευτής έχει διαφορικό σωλήνα µε υδραργυρική επαφή, που θα ανοίγει όταν,
ανεξάρτητα από την αρχική θερµοκρασία, ανυψώνεται η θερµοκρασία του χώρου µε
ρυθµό µέχρι 6oC/min.
Ο ανιχνευτής θα φέρει επαφή µέσα σε θάλαµο που θα κλείνει από µια µεµβράνη µε την
βοήθεια του αέρα του θαλάµου που διαστέλλεται. Επίσης θα έχει σύστηµα µέγιστης
θερµοκρασίας µε διµεταλλικό στοιχείο, που θα ανοίγει επαφή και θα προκαλεί
συναγερµό, όταν η θερµοκρασία φτάσει στους 60oC (ή 88οC) περίπου.
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Τοποθετείται σε κατάλληλη βάση που φέρει φωτεινό δείκτη, ο οποίος σε περίπτωση
διέγερσης του πυρανιχνευτή δίδει διακοπτόµενο φωτεινό σήµα. Η βάση δίδει επίσης την
δυνατότητα σύνδεσης αποµακρυσµένου φωτεινού επαναλήπτη.
Η βάση είναι ίδια µε τις βάσεις των άλλων τύπων πυρανιχνευτών έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η εναλλαξιµότητα στην τοποθέτησή τους.
Τάση λειτουργίας: 24 Vdc.
7.5.3 Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού µε διµεταλλικό στοιχείο ορίου
Ένας θάλαµος µέσα στον οποίο είναι τοποθετηµένη φωτοεκπέµπουσα δίοδος και
φωτοευαίσθητο στοιχείο. Ο θάλαµος επικοινωνεί µε τον αέρα διαµέσου ενός λαβυρίνθου,
που επιτρέπει την είσοδο καπνού και απαγορεύει την είσοδο φωτός.
Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η παρ. "Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού για αεραγωγό.
7.5.4 Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων
Τοποθέτηση - Σύνδεση
Τοποθετείται χαµηλά στον προς κάλυψη χώρο.
Στην κλέµα που υπάρχει στο εσωτερικό του ανιχνευτή µε τα στοιχεία -+12-24V
συνδέουµε τάση 12 έως 24V ανάλογα µε το είδος του πίνακα.
Η σύνδεση γίνεται είτε από µόνιµη πηγή είτε από την µπαταρία του πίνακα.
Την κλέµα µε τα στοιχεία OUT συνδέουµε σε κάποια ζώνη του πίνακα.
Λειτουργία
Μετά την σύνδεση του ανιχνευτή απαιτούνται περίπου 30sec για προσαρµογή της
συσκευής στο περιβάλλον. Μετά από αυτό το διάστηµα ο ανιχνευτής µπορεί να µπει σε
λειτουργία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση τροφοδοσίας : 12 έως 24V
Ένταση ρεύµατος : 200 mA
Η επαφή ρελέ είναι ανοιχτή σε κατάσταση ηρεµίας.
Η επαφή ρελέ είναι κλειστή σε κατάσταση διέγερσης.
Μνήµη για την ένδειξη συναγερµού.
Μηδενισµός µνήµης γίνεται µε την διακοπή της τάσεως τροφοδοσίας του ανιχνευτή.
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7.6 ΣΕΙΡΉΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ
Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη και εγκεκριµένη για χρήση σε συστήµατα πυροπροστασίας
και θα συνοδεύεται από βάση εγκατάστασης. Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη για σήµανση
αναγγελίας πυρκαγιάς και για σήµανση συναγερµού ή εκκένωσης κτιρίων ή
προστατευµένων χώρων, µε διακεκριµένη σήµανση για κάθε περίπτωση. Θα είναι δε
κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειρήνας είναι:
Τάση λειτουργίας: 24 Vdc.
Στάθµη ήχου: 110 dB σε απόσταση 30 cm.
Κατηγορία: διτονική, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς.
Συχνότητα: 1200 Hz.
7.7 ΚΟΥΜΠΙΆ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ
Το κουµπί συναγερµού βρίσκεται σε κουτί κόκκινου χρώµατος και είναι κατάλληλο για
χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, κατασκευασµένο από µονωτική πλαστική ύλη,
αδιάβρωτη.
Έχει γυάλινο ή πλαστικό κάλυµµα, που προστατεύει το κουµπί από λανθασµένους
συναγερµούς. Στην πρόσοψη γράφει µε ελληνικούς χαρακτήρες "ΦΩΤΙΑ". Το κουµπί
συνοδεύεται µε σφυράκι κρεµασµένο µε αλυσίδα. Προβλέπεται για επίτοιχη τοποθέτηση
σε ύψος 1,50 m από το τελειωµένο δάπεδο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τάση λειτουργίας: 24 Vdc.
Θερµοκρασία λειτουργίας: µέχρι 130οC.
7.8 ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΊΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
Ο κεντρικός πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα στο οποίο θα συνδέονται και
από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι λειτουργίες των διαφόρων κυκλωµάτων κατά τρόπο
ώστε το συνολικό σύστηµα να λειτουργεί όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή.
Ο κεντρικός πίνακας θα φέρει στη πρόσοψή του τα εξής:
•

Λυχνία κανονικής λειτουργίας.

•

Λυχνία γενικής ενδείξεως πυρκαγιάς.

•

Λυχνία γενικής ενδείξεως βλάβης.

•

∆ιακόπτη σιγήσεως του συναγερµού πυρκαγιάς.

•

∆ιακόπτη σιγήσεως του βοµβητού βλάβης.
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•

∆ιακόπτη σιγήσεως του βοµβητή αναγγελίας διακοπής της τροφοδοσίας από ρεύµα
της πόλης.

•

∆ιακόπτη αυτόµατης επανάταξης.

•

Μπουτόν ελέγχου µπαταρίας µε βολτόµετρο.

•

Μπουτόν επανατάξεως.

•

Ενδεικτική φωτοδίοδο λυχνία συναγερµού κατά περιοχή.

•

∆ιακόπτη αποµόνωσης περιοχής.

•

∆ιακόπτη δοκιµής συναγερµού.

•

Επιλογικό διακόπτη αναζήτησης περιοχής βλάβης.

Ο πίνακας θα χρησιµοποιεί κυρίως συµπαγή ηλεκτρονικά στοιχεία τυπωµένα κυκλώµατα.
Για την εξασφάλιση µεγάλης αξιοπιστίας, εύκολου ελέγχου και συντήρησης, τα κύρια
συγκροτήµατα του πίνακα θα αποτελούν χωριστές κασέτες και θα συνδέονται βυσµατικά.
Ονοµαστική τάση λειτουργίας του πίνακα θα είναι 24 βολτ συνεχές.
Με κανονικές συνθήκες ο πίνακας θα τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλης 220V/50Ηz. Σε
περίπτωση διακοπής η τροφοδότηση του συστήµατος θα συνεχίζεται από τους
εφεδρικούς συσσωρευτές. Η µεταγωγή του φορτίου θα γίνεται αυτόµατα και θα είναι
προοδευτική χωρίς την παρεµβολή ηλεκτρονόµων για την αποφυγή δηµιουργίας
ηλεκτρικών θορύβων και ενδεχοµένων επακόλουθων ψευδών συναγερµών.
Ο πίνακας θα περιλαµβάνει στοιχεία αυτόµατης φόρτισης των συσσωρευτών µε ρεύµα το
οποίο θα ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα προς την τάση των συσσωρευτών. Ο πίνακας θα
αποτελεί ένα στιβαρό µεταλλικό έπιπλο. Η πρόσθια όψη του πίνακα στην οποία θα
βρίσκονται τοποθετηµένα όλα τα όργανα ένδειξης και χειρισµού θα ανοίγει περιστροφικά
ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία και τους ακροδέκτες
σύνδεσης των εξωτερικών γραµµών. Για να αποκλείεται η επέµβαση αναρµόδιων
προσώπων στον πίνακα, η πρόσοψή του θα κλείνει µε στρεφόµενη υαλόφρακτη πόρτα
µε κλειδί.
7.8.1 Κέντρο πυρανίχνευσης
Το κέντρο πυρανίχνευσης αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα:
α.

Πίνακας πυρανίχνευσης.

Ο πίνακας βρίσκεται µέσα σε ερµάριο από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, στιβαρής
κατασκευής, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Μέσα στο ερµάριο θα υπάρχει
µετωπική µεταλλική πλάκα για τα όργανα του πίνακα. Πάνω στην πλάκα θα υπάρχουν
πινακίδες για την αναγραφή των οργάνων και κυκλωµάτων. Η µετωπική πλάκα στην µια
της πλευρά θα έχει µεντεσέδες και στην άλλη θα στερεώνεται στο µεταλλικό πλαίσιο. Έτσι
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η µετωπική πλάκα θα µπορεί να ανοίγει σαν πόρτα για την επίσκεψη του εσωτερικού του
πίνακα από το µπροστινό µέρος. Το ερµάριο θα κλείνει µε πόρτα κατασκευασµένη από
µεταλλικό πλαίσιο και τζάµι και θα ασφαλίζεται µε κλειδαριά ασφάλειας. Το πάχος της
λαµαρίνας του ερµαρίου και της πόρτας θα είναι 1.5 mm. Όλη η µεταλλική κατασκευή θα
βαφεί µε αντιοξειδωτικό χρώµα και χρώµα φούρνου της αρεσκείας της επίβλεψης.
Ο πίνακας θα περιλαµβάνει:
•

Μονάδα κύριας τροφοδότησης.

•

Μέσω αυτής ο πίνακας συνδέεται µε το δίκτυο πόλης (220V/50Hz) µε ισχύ
ανάλογη προς το µέγεθος του κέντρου.

Η µονάδα περιέχει:
•

Γενικό διακόπτη και γενικές ασφάλειες.

•

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

•

Βολτόµετρο και λοιπά όργανα µέτρησης.

•

Μερικές ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόµους.

•

Σταθεροποιητή τάσης.

•

∆ιατάξεις (µετασχηµατιστές, ανορθωτές, ταλαντωτές κτλ) για την παραγωγή
διαφόρων

τάσεων, που απαιτεί η λειτουργία των στοιχείων της

εγκατάστασης πυρανίχνευσης.
•

Μονάδα εφεδρικής τροφοδότησης.
Τροφοδοτεί αυτόµατα το κέντρο µε ηλεκτρική ενέργεια εάν διακοπεί η

ηλεκτροδότηση ή πέσει η τάση κάτω από το 80% της ονοµαστικής της τιµής. Η απόζευξη
της µονάδας γίνεται όταν επανέλθει η τάση.
Η µονάδα περιλαµβάνει:
•

Συσσωρευτές, που εξασφαλίζουν αυτόνοµη κανονική λειτουργία τουλάχιστον
για 20 ώρες ή λειτουργία σε κατάσταση συναγερµού για 30 min.

•

∆ιακόπτες, ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόµους.

•

Βολτόµετρο και λοιπά όργανα µέτρησης.

•

∆ιάταξη παραγωγής εναλλασσοµένου ρεύµατος, που διοχετεύεται στην
µονάδα κύριας τροφοδότησης

•

Μονάδα αυτόµατης φόρτισης των συσσωρευτών.

Μέσω της µονάδας φορτίζονται αυτόµατα οι συσσωρευτές από το δίκτυο πόλης.
Η µονάδα περιέχει:
•

∆ιακόπτες, ασφάλειες και βοηθητικούς ηλεκτρονόµους.

•

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

•

Βολτόµετρο και λοιπά όργανα µέτρησης.
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Αυτόµατη διάταξη της λειτουργίας φόρτισης, ανάλογα µε την τάση των

•

συσσωρευτών.
Κεντρική µονάδα ελέγχου.

•

Στην µονάδα ελέγχου συγκεντρώνονται οι ενδείξεις και χειρισµοί όλου του
συστήµατος πυροπροστασίας.
Οι λειτουργίας που κατ' ελάχιστον θα πρέπει να επιτελεί η µονάδα είναι οι
ακόλουθες:
•

Συνεχής µέτρηση και έλεγχος των σπουδαιότερων καταστάσεων λειτουργίας
(τάση γραµµών, διαρροή προς γη, εικονική αγγελία συναγερµού ή βλάβης).

•

Επανάληψη σήµατος συναγερµού (οπτικό ή ηχητικό) σε περίπτωση
ανίχνευσης νέας αγγελίας.

•

∆ιάκριση

διαφόρων

ειδών

αγγελιών

βλάβης

(βλάβη

στο

δίκτυο

τροφοδότησης βλάβη στο βρόγχο του κυρίου αγγελτήρα, βλάβη στο σύστηµα
τροφοδοσίας

σταθεροποιηµένης

τάσης,

βλάβη

στους

συσσωρευτές

εφεδρικής τροφοδότησης ή την µονάδα φόρτισής των κτλ).
•

∆υνατότητα µεταβίβασης της αγγελίας σε άλλες επιθυµητές θέσεις και
αποµόνωση των ηχητικών σηµάνσεων.

Κάθε αλλαγή κατάστασης του συστήµατος πυροπροστασίας αναφέρεται στην
κεντρική µονάδα ελέγχου, η οποία επεξεργάζεται την πληροφορία και την προωθεί προς
τις κατάλληλες µονάδες για την εκτέλεση των απαραιτήτων λειτουργιών.
•

Μονάδα τηλεµετάδοσης.
Η µονάδα συνδέει τον κεντρικό πίνακα ελέγχου µε αποµακρυσµένο σταθµό

υποδοχής σηµάτων (π.χ. αστυνοµία, Π.Υ. κτλ). Είναι εφοδιασµένη µε λυχνία βλάβης και
διακόπτη ελέγχου και αποµόνωσης.
•

Μονάδα περιοχής.
Θα προβλεφθούν τόσες µονάδες περιοχής, όσες απαιτούνται για τον έλεγχο:
•

Των ζωνών πυρανιχνευτών.

•

Των ζωνών κουµπιών συναγερµού.

•

Των ζωνών άµεσης εφεδρείας.

•

Των διακοπτών αγγελίας πυρκαγιάς.

•

Των ζωνών ελέγχου αυτόνοµων - αυτόµατων µονάδων κατάσβεσης.

Κάθε µονάδα περιοχής, για κάθε ζώνη που µπορεί να ελέγξει, θα περιλαµβάνει
ενδεικτική λυχνία συναγερµού, που αναβοσβήνει σε περίπτωση συναγερµού και λυχνία
βλάβης

συνέχειας

της γραµµής,

διακόπτη

αποµόνωσης

ηχητικών

σηµάνσεων,

ηλεκτρονόµο σήµατος αναγγελίας πυρκαγιάς ή του σήµατος εκκένωσης του κτιρίου και
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της απαραίτητης ασφάλειας. Με χειρισµό του διακόπτη αποµόνωσης ηχητικών
σηµάνσεων στην κεντρική µονάδα ελέγχου η ενδεικτική λυχνία συναγερµού παύει να
αναβοσβήνει και παραµένει µόνιµα αναµµένη µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
•

Μονάδα εκτέλεσης εντολών.
Τα λαµβανόµενα σήµατα συναγερµού στον πίνακα πυρανίχνευσης από κάθε

ζώνη ενεργοποιούν και µεταβιβάζουν εντολή στον αυτόµατο διακόπτη του ηλεκτρικού
πίνακα, που τροφοδοτεί µε ρεύµα το µηχάνηµα, του οποίου η οµαλή λειτουργία ελέγχεται
από την υπ' όψη ζώνη πυρανίχνευσης.
•

Γεννήτρια σηµάτων συναγερµού.
Αυτή θα δίδει τα παρακάτω σήµατα συναγερµού:
∆ιακεκοµµένο σήµα αναγγελίας πυρκαγιάς.
Συνεχές σήµα εκκένωσης του κτιρίου.
β. Σύστηµα µετάδοσης σηµάτων συναγερµού-µηνυµάτων.
Αυτό το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου εντός µεταλλικού ερµαρίου

στιβαρής κατασκευής και διπλής βαφής φούρνου και θα περιλαµβάνει:
•

Επιτραπέζιο µικρόφωνο.
Το µικρόφωνο θα είναι ενσωµατωµένο σε µεταλλικό εύκαµπτο βραχίονα, που θα

στηρίζεται σε επιτραπέζια βάση καλής εµφάνισης. Η βάση θα φέρει διακόπτη που θέτει το
µικρόφωνο on/off και διεγείρει την µονάδα προειδοποιητικού σήµατος (dig-dog), που θα
βρίσκεται στον κεντρικό προενισχυτή. Επίσης θα φέρει κόκκινο πιεστικό διακόπτη, που θα
ενεργοποιεί τους αυτοµατισµούς συναγερµού.
Το µικρόφωνο θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος:

: δυναµικό, καρδιοειδές.

Απόκριση

: 150Hz-16KHz +/-3dB.

Ευαισθησία

: 2.3mV/Pa (-73dB).

Αντίσταση

: 200Ω-700Ω.

Max SPL για 1% THD : 128dB SPL.

•

Θόρυβος εξόδου

: 0.7 Weighted.

Ευαισθησία HUM

: 60µV/5µτ (50Hz).

Ενδεικτικός τύπος

: AUDIO BRAIN TM1.

Αυτόµατο κασετόφωνο τριών (3) κασετών.
Θα φέρεται σε µεταλλικό "σασί" κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack 19" και θα

δέχεται (3) κασέτες, µε σύστηµα "autoreveres" για κάθε µία. Θα περιλαµβάνει
αυτοµατισµό µέσω του οποίου οι τρεις κασέτες θα παίζονται σε κυκλική διαδοχή 1-2-3-1
χωρίς την µεσολάβηση του χειριστή και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Απόκριση

: 80Hz-14KHz.
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•

Θόρυβος

: -55dB.

Low/Flutter

: =<0.25%.

Έλεγχοι

: Fast Forward/Rewind/Stop/Eject.

Τροφοδοσία

: 220V +/-10%/50Hz.

Συγκρότηµα ενισχυτών.
Το συγκρότηµα αυτό θα περιλαµβάνει τις παρακάτω συσκευές που θα έχουν την

απαιτούµενη ισχύ για να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του όλου συστήµατος
µετάδοσης σηµάτων συναγερµού - µηνυµάτων:
•

Προενισχυτή µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Θα διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό εξόδων.
Μία είσοδο µικροφώνου.
Μία είσοδο κασετοφώνου.
Μία είσοδο ραδιοφώνου.
Μία είσοδο για την γεννήτρια σηµάτων.
Συντελεστής παραµόρφωσης
Σήµα / Θόρυβο

: =<0.5%.

: =<60dB.

Τροφοδοσία

: 220V +/-10%/50Hz.

Προστασία από βραχυκύκλωµα και υπερθέρµανση.
•

Πίνακας ελέγχου ζωνών και αυτοµατισµών.
Θα έχει τον απαιτούµενο αριθµό ζωνών και για κάθε ζώνη θα φέρει διακόπτη

on/off µε ενδεικτική λυχνία και επιλογέα. Θα περιλαµβάνει τους αυτοµατισµούς µεταγωγής
σε κατάσταση συναγερµού και επανένταξης, ώστε όλες οι ζώνες να συνδέονται αυτόµατα.
Επίσης θα παρέχει τις δυνατότητες απρόσκοπτης λειτουργίας του πίνακα πυρανίχνευσης.
•

Τελικός ενισχυτής.
Θα µπορεί να τίθεται σε κατάσταση "on" και σε προκαθορισµένη στάθµη έντασης

µέσω σήµατος ελέγχου και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Παραµόρφωση

: 0.5%.

Περιοχή συχνοτήτων : 50-20.000Hz +/-3dB.
Τροφοδοσία

: 220V +/-10%/50Hz.

Προστασία από βραχυκύκλωµα και υπερθέρµανση.
•

Μονάδες τροφοδοσίας.
Το σύστηµα µετάδοσης σηµάτων συναγερµού - µηνυµάτων θα φέρει τις

απαραίτητες µονάδες τροφοδοσίας για την τροφοδότηση όλων των συσκευών του.
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7.9 ΦΩΤΕΙΝΈΣ ΠΙΝΑΚΊ∆ΕΣ
Οι φωτεινές πινακίδες θα εγκατασταθούν στα απαραίτητα σηµεία του κτιρίου. Είναι
φωτιζόµενες εσωτερικά µε λυχνίες πυράκτωσης και τροφοδοτούµενες από τους πίνακες
φωτισµού ασφάλειας µε ιδιαίτερες ηλεκτρικές γραµµές. Οι ηλεκτρικές γραµµές θα είναι
εξοπλισµένες µε ρελαί που θα διεγείρεται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε όταν
σηµάνει πυρκαγιά να ανάβουν αυτόµατα οι πινακίδες. Οι πινακίδες θα έχουν µήκος 25 cm
και ύψος 17 cm περίπου πλάτος δε ανάλογο και θα φέρουν πλαστικό κάλυµµα χρώµατος
λευκού "µατ" µε κόκκινα γράµµατα και σήµατα, όπως σηµειώνονται στα σχέδια. Το
κάλυµµα θα αφαιρείται εύκολα για τον έλεγχο του φωτιστικού.
Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν επίτοιχες ή θα αναρτηθούν από την οροφή σε ύψος 20 cm
πάνω από τις θύρες ή 30 cm κάτω από την οροφή αντίστοιχα.
Οι ενδεικτικές πινακίδες θα είναι φωτιστικά σώµατα ασφάλειας µε φωτεινή πλάκα µονή ή
διπλή, η οποία φωτίζεται από το δίκτυο αλλά παραµένει φωτισµένη, µε τη βοήθεια
συσσωρευτή και µετά από τη διακοπή του ρεύµατος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτεινής πινακίδας:
Τάση τροφοδοσίας ρεύµατος: 220V.
Ισχύς φωτεινής πλάκας συσσωρευτή: 6W.
Ισχύς φωτεινής πλάκας δικτύου: 14W.
Χωρητικότητα συσσωρευτή: 3Αh.
Μέγιστος χρόνος φωτισµού σε ώρες: 2.
Τύπος συσσωρευτή: ξηρός.
Μήκος x ύψος : 25x17cm.
Lumens φωτεινής πλάκας συσσωρευτή 80.
Lumens φωτεινής πλάκας δικτύου: 170.
7.9.1 Φωτεινός επαναλήπτης
Ο φωτεινός επαναλήπτης τοποθετείται µακριά από τον πυρανιχνευτή στις περιπτώσεις
όπου απαιτείται επανάληψη του σήµατος συναγερµού.
Θα είναι σχήµατος τετραγωνικού µέσα σε κουτί από βακελίτη, διαστάσεων 80x80 mm
τουλάχιστον και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση.
Θα φέρει κόκκινη λυχνία αίγλης που συνδέεται παράλληλα µε την λυχνία της βάσης του
ανιχνευτή για ταυτόχρονη φωτεινή ένδειξη του συναγερµού.
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7.10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΕΣ
7.10.1 Πυροσβεστήρας CO2
Θα είναι κατασκευασµένος από µαγγανιούχο χαλυβδοέλασµα και δοκιµασµένος σε πίεση
250 bar. Θα φέρει ορειχάλκινη βαλβίδα µε ενσωµατωµένη διάταξη ασφάλειας έναντι
υπερπίεσης, ρυθµισµένη στα 190 bar, ελαστικό σωλήνα µε ειδικούς συνδέσµους,
δοκιµασµένο στα 300 bar και ελαστική χοάνη µε υψηλή διηλεκτρική αντοχή.
7.10.2 Πυροσβεστήρας ξερής σκόνης
Θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα ποιότητας EDDQ, πίεσης δοκιµής 35bar
χωρίς φιαλίδιο CO2. Η σκόνη θα φέρεται σε ατµόσφαιρα CO2, ώστε να εξασφαλίζεται
πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5 bar. Θα φέρει µόνο ένα (1) άνοιγµα επί του οποίου
θα είναι κοχλιωµένα η βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και το µανόµετρο ελέγχου της
εσωτερικής πίεσης, µε έντονα και ευκρινή σύµβολα για τον άµεσο έλεγχο της πίεσης. Θα
φέρει δε σκόνη τύπου B-C-E (150 kV) µε αντίστοιχη ένδειξη.
7.11 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΉΣ ΚΑΤΆΚΛΙΣΗΣ ΜΕ AEROSOL UNIMARSAFE
7.11.1 Προδιαγραφές συστήµατος
Κανονισµοί
Ο σχεδιασµός η εγκατάσταση και η συντήρηση του παραπάνω συστήµατος ακολουθεί τις
προδιαγραφές κατά:
• NFPA 2010
• IMO MSC/Circ. 1007
• EN 54 part 1 & 2
• BS 7273
• MANUFACTURER’S TECHNICAL MANUAL
Από τι αποτελείται το σύστηµα Aerosol Unimarsafe
Το σύστηµα κατάσβεσης µε Aerosol Unimarsafe αποτελείται από:
• Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης – κατάσβεσης
• Ανιχνευτές καπνού και θερµότητας
• Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας
• Φωτεινές ενδείξεις, σειρήνες, φαροσειρήνες
• Γεννήτριες aerosol
• Μηχανισµούς εκκίνησης (Ενεργοποιητές)
• Modules πυρόσβεσης
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• Κουτιά διακλάδωσης, πυράντοχο καλώδιο
7.11.2 Λειτουργία συστήµατος
Πυρανίχνευση
Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήµατος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση
του συστήµατος κατάσβεσης θα γίνεται µέσω τοπικού πίνακα ο οποίος θα τοποθετείται
εκτός του προστατευόµενου χώρου. Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα έχει 2 ζώνες
πυρανίχνευσης ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόµενο χώρο να επιβεβαιώνεται
ταυτόχρονα από 2 ανεξάρτητους ανιχνευτές (Cross Zoning). Αν κάποια ζώνη από ένα
συγκεκριµένο ζεύγος δυο διαδοχικών ζωνών δώσει σήµα συναγερµού, θα ενεργοποιείται
η σειρήνα που εκπέµπει συνεχόµενο προειδοποιητικό ηχητικό σήµα αναγγελίας
συναγερµού (PREALARM). Όταν και η άλλη ζώνη του ίδιου ζεύγους ζωνών δώσει σήµα
συναγερµού

θα

ενεργοποιείται

και

η

φαροσειρήνα

εκπέµποντας

διαδοχικό

προειδοποιητικό ηχητικό σήµα αναγγελίας συναγερµού και επικείµενης κατάσβεσης
(ALARM). Ταυτόχρονα, πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι φωτεινές
ενδείξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που αποτρέπουν την είσοδο ατόµων στον
προστατευόµενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου. Σε εµφανή και
προσιτά σηµεία του χώρου τοποθετούνται µπουτόν (Call Point) για τη χειροκίνητη
αναγγελία συναγερµού.
Κατάσβεση
Το

κύκλωµα

κατάσβεσης

ενεργοποιείται

µετά

την

προεπιλεγµένη

ρυθµιζόµενη

χρονοκαθυστέρηση. Η ενεργοποίηση των γεννητριών θα δύναται να γίνει και χειροκίνητα
µέσω ειδικού µπουτόν του πίνακα (Extinguishant Release). Τέλος, θα υπάρχει
δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε ενέργειας κατάσβεσης µέσω του µπουτόν
ακύρωσης

(Abort)

του

πίνακα.

Πριν

την

ενεργοποίηση

των

γεννητριών

θα

απενεργοποιείται το σύστηµα εξαερισµού ή κλιµατισµού του προστατευόµενου χώρου. Ο
πίνακας θα διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης και επιτήρησης σφάλµατος. Με αυτό τον
τρόπο θα γίνεται συνεχής έλεγχος της ακεραιότητας του κυκλώµατος και θα εντοπίζονται
αυτόµατα βλάβες ή σφάλµατα.
7.11.3 Περιγραφή κατασβεστικού υλικού
Χηµική σύσταση
Το aerosol είναι µια διασπορά από στερεά σωµατίδια της τάξεως των 0,2µ και το οποίο
αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών µετάλλων, αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα
αέρια µη τοξικά προϊόντα. Η κατάσβεση επιτυγχάνεται διακόπτοντας την αλυσιδωτή
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αντίδραση που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεσµεύοντας τις ελεύθερες
ρίζες χωρίς να ελαττώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στο χώρο.
Τύποι φωτιάς
Το aerosol έχει δοκιµασµένη κατασβεστική ικανότητα για φωτιές τύπου:
• A: στερεά καύσιµα
• B: υγρά και αέρια
• C: υπό ηλεκτρική τάση έως 40KV
Αυτο-ενεργοποίηση
Σε περίπτωση αστοχίας, οι γεννήτριες aerosol φέρουν δύο εφεδρικούς τρόπους
ενεργοποίησης:
• Ορίου ασφαλείας: µε αυτό-ενεργοποίηση του µηχανισµού εκκίνησης της γεννήτριας
όταν η θερµοκρασία µέσα στον προστατευόµενο χώρο υπερβεί τους 270 0C.
• Θερµοχηµική: αυτο-ενεργοποίηση του κατασβεστικού υλικού στους 711 0C.
Συντήρηση
Οι γεννήτριες aerosol δεν θα χρειάζονται αναγόµωση, έλεγχο πίεσης και γενικά καµία
συντήρηση µέχρι το πέρας της διάρκειας ζωής τους. Κατά την τακτική συντήρηση θα
ελέγχεται το κύκλωµα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης και η κατάσταση του ενεργοποιητή.
∆ιάρκεια ζωής
Η διάρκεια ζωής των γεννητριών aerosol θα είναι τουλάχιστον 10 έτη υπό κανονικές
συνθήκες λειτουργίας και θα συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση.
Πιστοποιήσεις
Το υλικό είναι πιστοποιηµένο από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές όσον αφορά:
• Αποδοχή ως κατασβεστικό υλικό (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος)
• Βεβαίωση ως προς τη µη τοξικότητα (Γενικό Χηµείο του Κράτους)
• Εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000)
∆οκιµές
Το υλικό έχει δοκιµαστεί από ελληνικό και διεθνή φορέα ως προς την κατασβεστική του
ικανότητα:
• ΕΒΕΤΑΜ (Ελλάδα)
• ΤΝΟ (Ολλανδία – αναγνωρισµένο από τον ΕΛΟΤ)
7.11.4 Γεννήτριες aerosol
Το Aerosol Unimarsafe περιέχεται σε στερεή µορφή σε κατάλληλα διαµορφωµένο
κύλινδρο µικρών διαστάσεων που ονοµάζεται γεννήτρια aerosol. Οι γεννήτριες Aerosol
Unimarsafe δεν τελούν υπό πίεση, η εγκατάσταση τους δεν απαιτεί χωριστές φιάλες
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αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, ούτε δίκτυο µε υδραυλικές σωληνώσεις. Η
απελευθέρωση του aerosol µέσα στο χώρο γίνεται από ειδικές οπές της γεννήτριας µε
περιµετρική ή κατευθυνόµενη εκτόνωση.
7.11.5 Μηχανισµοί εκκίνησης (ενεργοποιητές)
Η ενεργοποίηση της γεννήτριας επιτυγχάνεται µέσω του ειδικού µηχανισµού εκκίνησης,
που προκαλείται έναρξη της χηµικής αντίδρασης στο εσωτερικό της γεννήτριας απ’ όπου
παράγεται το aerosol, και είναι είτε ενσωµατωµένος είτε προσαρτάται στο ειδικό
σπείρωµα της γεννήτριας.
ESD Ηλεκτρικός ενεργοποιητής
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών: 3
Για τύπους γεννητριών: AGS 11
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: 270 οC
ACTIVATION MODULES (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)
Το module πυρόσβεσης εξασφαλίζει την ενεργοποίηση της γεννήτριας, ελέγχει την
ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον µηχανισµό εκκίνησης της γεννήτριας και επιτρέπει
την ενεργοποίηση περισσότερων γεννητριών στην ίδια ζώνη κατάσβεσης.
UM 1-4 A
Τάση ενεργοποίησης: 24 V DC
Max ρεύµα εξόδου: 1 ÷ 2 Α
∆ιάρκεια ενεργοποίησης: 1 ÷ 2 sec
Χρονοκαθυστέρηση: 1,5 ÷ 9,5 sec
7.11.6 Πίνακας ελέγχου
Πίνακας τεσσάρων πλήρως ελεγχόµενων ζωνών µε ανεξάρτητη δυνατότητα λειτουργίας
(test - disable) ανά ζώνη. ∆ύο πλήρως ελεγχόµενες γραµµές σειρήνων µε δυνατότητα
ανεξάρτητης απενεργοποίησης (disable) ανά ζώνη. 24V/800mA τροφοδοτικό µε
µπαταρία εφεδρείας 12V/7,2 Ah. ∆υνατότητα επιλογής µεταξύ τριών καταστάσεων
λειτουργίας. ∆ιαφοροποίηση ένδειξης ανοιχτής/ βραχυκυκλωµένης γραµµής στις ζώνες
γραµµές

σειρήνων.

∆υνατότητα

προγραµµατισµού

καθυστέρησης

ενεργοποίησης

σειρήνων έως 1min.
Συµβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
Αυτονοµία 24h
Εγγύηση 3 χρόνια
∆ιαστάσεις 250mm x 250mm x 60mm
Αριθµός ζωνών 4
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Αριθµός γραµµών σειρήνων 4 2
Τάση ζώνης 30V DC
Τάση γραµµών σειρήνων 24V DC
Παροχή τάσης δικτύου 230V +10%-15%
Τροφοδοτικό 18V/50VA
Τερµ. Αντ. Ζωνών-γρ. Σειρήνων 18V/50VA 12KΩ
Ανιχνευτές ανα ζώνη 12KΩ 20
Μεγ. Φορτίο γραµ. Σειρήνων 400mA /γραµµή 800mA σύνολο
Μέγ. Φορτίο βοηθ. τροφοδοσίας 800mA max
Βοηθ. Έξοδος σφάλµατος 50mA 0V
Βοηθ. Έξοδος σήµατος φωτιάς Έξοδος relay
Βοηθ. Έξοδοι σηµ. Φωτιάς/ ζώνη Προγραµµατιζόµενη
Εφεδρική τροφοδοσία (µπαταρία) 1x7,2Ah
Χρόνος φόρτισης 24h
7.12 Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗΣ
7.12.1 Αυτόµατη κεφαλή καταιωνισµού (sprinkler)
Η αυτόµατη κεφαλή καταιονισµού θα είναι ορειχάλκινη, διαµέτρου σπειρώµατος και
θερµοκρασίας λειτουργίας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Η
διάµετρος του ακροφυσίου θα είναι Φ-3/4".
Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωµιωµένη. Η λειτουργία της κεφαλής θα
εξασφαλίζεται µε ένα µηχανισµό εύτηκτου κράµατος. Το εύτηκτο κράµα θα περιέχεται σ'
ένα κυλινδρικό εξάρτηµα µε δύο (2) ανοξείδωτες σφαίρες στα δύο του άκρα. Εφ' όσον η
θερµοκρασία του κράµατος ανεβεί στην προκαθορισµένη τιµή, οι δύο σφαίρες βυθίζονται,
αποµανδαλώνεται ο µηχανισµός και ελευθερώνεται η ροή του νερού.
7.12.2 Πυροσβεστική Φωλιά (ΠΦ)
Η πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο µε θύρα µεταλλική,
κατάλληλο για εντοιχισµένη ή επίτοιχη τοποθέτηση, ανάλογα µε τις υποδείξεις της
επίβλεψης. Το ερµάριο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 mm µε τις
αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στήριξης των διαφόρων εξαρτηµάτων, πόρτας κτλ. Το
ερµάριο θα βαφτεί µε δύο (2) στρώσεις µίνιου και δύο (2) στρώσεις εποξειδικής βαφής
ερυθρού χρώµατος.
Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς θα βρίσκονται:
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α.

ειδική αποφρακτική δικλείδα µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού

τύπου πυροσβεστικής υπηρεσίας, διαµέτρου Φ-2".
β.

εύκαµπτος σωλήνας Φ-1 1/2" από ειδικό υλικό (trevira) µήκους 20 m.

γ.

διπλωτήρας για να δέχεται διπλωµένο τον εύκαµπτο σωλήνα.

δ.

αυλός (ακροφύσιο) ορειχάλκινο µε ρυθµιζόµενη διάµετρο της οπής εξόδου

του νερού.
ε.

φορητός πυροσβεστήρας 6kgr ξηρής σκόνης ή αφρού ή CO2 σύµφωνα µε

τις υποδείξεις της επίβλεψης και ανάλογα µε την θέση τοποθέτησης στο κτίριο της
αντίστοιχης ΠΦ.
Στο εσωτερικό µέρος της ΠΦ (κατά προτίµηση αναρτηµένο στο πίσω µέρος της πόρτας)
θα υπάρχει πλαστικοποιηµένο φύλλο µε οδηγίες χρήσης, κατά τρόπο σαφή και
ευδιάκριτο.
7.12.3 Πυροσβεστικό Πιεστικό Συγκρότηµα (ΠΠΣ)
Γενικά.
Το ΠΠΣ θα περιλαµβάνει:
α.

δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα.

β.

ένα (1) πιεστικό δοχείο µεµβράνης.

γ.

αυτοµατισµούς.

δ.

δεξαµενή ντηζελοκινητήρα.

7.12.3.1 Αντλίες πυρόσβεσης
Θα είναι δύο, µία (1) ντηζελοκίνητη και µία (1) ηλεκτροκίνητη µε παροχές και µανοµετρικά
όπως φαίνονται στα σχέδια.
Ντηζελοκίνητη αντλία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η µηχανή ντήζελ θα είναι τετράχρονη, αερόψυκτη, 2900-3000 rpm µε
α.

αριθµό κυλίνδρων: 2 ή 4.

β.

ισχύς µηχανής: θα είναι ικανή για την κίνηση της αντίστοιχης αντλίας και

λειτουργία
σε κλειστό χώρο (θερµοκρασία περιβάλλοντος 45οC).
Εξαρτήµατα και παρελκόµενα:
Η µηχανή ντήζελ θα είναι εφοδιασµένη µε τα παρακάτω:
α.

φίλτρο λαδιού.

β.

φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών.

γ.

φίλτρο αέρα.
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δ.

αντλία καυσίµου.

ε.

φίλτρο καυσίµου.

ζ.

λεκάνη λαδιού.

η.

ηλεκτρικό εκκινητή 24 Vdc κατάλληλης ισχύος.

θ.

σιγαστήρα καυσαερίων (15dB) µε φλάντζες, παρεµβύσµατα και κοχλίες σύνδεσης.

Η µηχανή ντήζελ, η αντλία και τα υπόλοιπα εξαρτήµατ του συγκροτήµατος θα είναι
συναρµολογηµένα πάνω σε κοινή βάση στήριξης, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα
αντικραδασµικά ελατήρια.
Η εκκίνηση του συγκροτήµατος θα γίνεται αυτόµατα µε την βοήθεια κατάλληλου
πιεζοστάτη όταν η πίεση του δικτύου πυρόσβεσης κατέλθει κάτω από ένα όριο, που θα
ρυθµίζεται. Η διάταξη αυτόµατης εκκίνησης θα έχει την δυνατότητα χειροκίνητης
εκκίνησης µε τοπικό χειρισµό.
7.12.3.2 ∆εξαµενή ντηζελοκινητήρα.
Η δεξαµενή θα έχει χωρητικότητα 500 lit, θα κατασκευαστεί από µαύρη λαµαρίνα πάχους
2,5 mm µε ενισχύσεις από γωνιακά 40x4 mm. Η δεξαµενή θα έχει δική της βάση, που το
ύψος θα καθοριστεί από την επίβλεψη, από µορφοσίδηρο "Π" ή γωνιακά. Όλη η
κατασκευή (δεξαµενή – ενισχύσεις - βάση) θα ελαιοχρωµατιστεί µε δύο (2) στρώσεις
µίνιου και δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώµατος της επιλογής της επίβλεψης.
Η δεξαµενή θα έχει σωλήνα τροφοδοσίας του κινητήρα Φ-22 (χαλκοσωλήνα) µε σφαιρική
βαλβίδα Φ-1", κρουνό εκκένωσης Φ-1 1/2", σωλήνα πλήρωσης µε τάπα που κλειδώνει Φ2 1/2" σε σηµείο προσιτό, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, σωλήνα εξαερισµού Φ2" και δείκτη στάθµης.
7.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΚΑΛΩ∆ΙΏΣΕΙΣ
Το δίκτυο καλωδιώσεων του συστήµατος πυρανιχνεύσεως θα γίνει µε ειδικό καλώδιο µε
µόνωση από PVC και µανδύα προστασίας από αλουµίνιο. Οι διάµετροι των αγωγών θα
είναι 0,6 και 0,8 mm.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τάση λειτουργίας ονοµαστική
Τάση δοκιµής
Αντίσταση
Χωρητικότητα (800 HZ)
Θερµοκρασία
: 175 V
: 800 V
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: 130 OHM/KM
: 120 µF/KM
: -50oC έως +70oC
Θα τηρεί τις προδιαγραφές VDE 0815
Ενδεικτικού τύπου : LAPP J-Y(ST)Y
7.14 Υ∆ΡΟΣΤΌΜΙΟ ΣΥΝ∆ΈΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΎ ΟΧΉΜΑΤΟΣ
Εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθεί δίδυµος πυροσβεστικός κρουνός για τροφοδοσία
της εγκαταστάσεως πυροσβέσεως από πυροσβεστικό όχηµα της Π.Υ. Τα υδροστόµια θα
έχουν διάµετρο συνδέσεως Φ 63, θα φέρουν βαλβίδα για την αυτόµατη αποστράγγιση και
θα συνδέονται µε σωλήνα 4". Στην βάση κάθε υδροστοµίου θα υπάρχει ανεπίστροφη
βαλβίδα 4". Το υδροστόµιο µετά την τοποθέτηση θα βαφτεί µε κόκκινο χρώµα.
7.15 ΦΡΑΓΜΟΊ ΠΥΡΌΣ
Φραγµοί πυρός – Γενικές πληροφορίες
Σε διάφορες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι, άσχετα µε την αιτία έναρξης της πυρκαϊάς,
η εξάπλωσή της από χώρο σε χώρο, πραγµατοποιείται ή διευκολύνεται µέσω των
οχετών, σηράγγων οδεύσεων καλωδίων, αεραγωγών κλπ.
Οι παραπάνω αναφερόµενες οδεύσεις καλωδίων και σωλήνων και τα συναφή ανοίγµατα
διέλευσή τους, διευκολύνουν σε σύντοµο χρόνο την εξάπλωση καυσαερίων και καπνών,
ακόµα και σε χώρους όπου δεν έχει προσεγγίσει ακόµα η πυρκαγιά.
Έτσι δηµιουργείται σύγχυση και δυσκολεύεται η σωστή αναγνώριση της θέσεως της
εστίας πυρκαγιάς και κατά συνέπεια και η κατάσβεσή της.
Για την αντιµετώπιση περιπτώσεων όπως οι παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι
κατασκευής ειδικών φραγµών, για την διακοπή ή έστω την σοβαρά καθυστέρηση της
εξάπλωσης της φωτιάς.
Οι φραγµοί κατασκευάζονται από υλικά πυράντοχα και τοποθετούνται σε επίκαιρες θέσεις
για την µην εξάπλωση της φωτιάς.
Φραγµοί φωτιάς θα τοποθετηθούν:
1.

Κατά την δίοδο / είσοδο καλωδίων από χώρο σε χώρο.

2.

Σε κάθε είδους µορφής και προορισµού ανοίγµατα δαπέδου τοίχου µεταξύ

χώρων.
Οι φραγµοί φωτιάς γενικά πρέπει να είναι τέτοιοι που να µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα
και χωρίς τραυµατισµό ή άλλη ζηµιά των καλωδίων ή των σωληνώσεων που
προστατεύουν, ώστε να µπορεί να πραγµατοποιείται µία ενδεχόµενη αντικατάσταση ή
προσθήκη.
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Στα κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία θα υποβληθούν από τον εργολάβο στην
επιχείρηση για έγκριση, θα φαίνονται οι θέσεις των απαιτουµένων φραγµών φωτιάς,
καθώς και όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των.
Η αντοχή του φραγµού σε φωτιά, όπως ορίζεται στα πρότυπα ISO 834, DIN 4102, BS
478 ή παρόµοιο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά ή όπως άλλως αναφέρεται στα
σχέδια. Ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής του φραγµού πρέπει να έχουν ελεγχθεί και
εγκριθεί από επίσηµο εργαστήριο δοκιµών. Η αντοχή του φραγµού σε φωτιά πρέπει να
βεβαιώνεται από επίσηµο πιστοποιητικό.
Κατασκευή πυροφραγµάτων
Ενδεικτικά

αναφέρουµε

ένα

τρόπο

κατασκευής

πυροφραγµάτων

όπου

χρησιµοποιείται το υλικό FLAMMASTIK της χηµικής εταιρείας GRUENAU. Ο τρόπος
αυτός είναι ενδεικτικός, ο Εργολάβος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει άλλο τρόπο και
υλικά αφού υποβάλλει σχετική αίτηση και λάβει τη σχετική έγκριση από την Επιχείρηση.
Υλικά
FLAMMASTIK A, υλικό επικαλύψεως, επιβραδυντικό της φωτιάς.
FLAMMASTIK K, µαστίχη, επιβραδυντική της φωτιάς.
Πλάκες ορυκτοβάµβακα, πάχους τουλάχιστον 5 cm, πυκνότητας τουλάχιστον 120
Kgr/m2.
Κατασκευή
Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα κόβονται έτσι ώστε να φράσσονται όλα τα ανοίγµατα
µεταξύ τοίχων και καλωδίων, σωλήνων, αγωγών κλπ. Οι πλάκες πρέπει να
προσαρµόζονται σφιχτά και να παραµένουν στη θέση τους χωρίς άλλα υποστηρίγµατα.
Πριν από την τοποθέτηση των πλακών, οι επιφάνειες των τοίχων, καλωδίων,
σωλήνων κλπ. όπου θα εφάπτονται οι πλάκες, καθώς και τα σόκορα των πλακών
επικαλύπτονται µε FLAM. A.
Μετά την τοποθέτηση των πλακών σφραγίζονται οι αρµοί µεταξύ τοίχου και
πλακών, πλακών και καλωδίων, σωλήνων κλπ. και των διαφόρων τµηµάτων των πλακών
µεταξύ τους µε FLAM. A ή Κ.
Μικρότερα ανοίγµατα γεµίζονται προηγουµένως µε άµορφο ορυκτοβάµβακα.
Όταν τα ανοίγµατα στα δοµικά στοιχεία είναι µεγαλύτερα από τις διαστάσεις της
πλάκας ορυκτοβάµβακα (100Χ50 cm), στις ενώσεις των πλακών τοποθετούνται
µεταλλικά υποστηρίγµατα (σίδηρος Τ ή παρόµοια).
Επικαλύπτονται και οι δύο πλευρές του πυροφραγµού µε FLAMMASTIK A (3
kg/m2, πάχος υγρής στρώσης 3 mm).
Όλα τα καλώδια επικαλύπτονται σε µήκος 50 cm και από δύο πλευρές του
πυροφραγµού, µε FLAMMASTIK A (7kG/mm2 πάχος υγρής στρώσης τουλάχιστον 5
120

mm). Οι σωλήνες επικαλύπτονται µε FLAMMASTIK A σε µήκος 25 cm, και από τις δύο
πλευρές του πυροφραγµού και στην συνέχεια περιβάλλονται µε κοχύλια ορυκτοβάµβακα
πάχους 5 cm επικαλυµµένα µε FLAMMASTIK A.
Αντοχή στη φωτιά
Για αντοχή µέχρι 90 λεπτά τοποθετείται µια πλάκα ορυκτοβάµβακα.
Για αντοχή µέχρι 180 λεπτά τοποθετούνται δύο πλάκες ορυκτοβάµβακα σε
απόσταση περίπου 6 cm η µία από την άλλη.
Γενικά
Ο κατασκευαστής φροντίζει ώστε τα άκρα των επιφανειών που έχουν επικαλυφθεί να
είναι ευθείες γραµµές. Ο κατασκευαστής φροντίζει ώστε να προφυλαχθούν από τον
ψεκασµό µε FLAMMASTIK γειτονικές επιφάνειες, µηχανήµατα κλπ. Οι επικαλυµµένες
επιφάνειες πρέπει να είναι στρωτές και οµοιογενείς. ∆εν πρέπει να φαίνονται γυµνά
σηµεία ορυκτοβάµβακα, καλωδίων κλπ.
Χρόνος στεγνώµατος FLAMMASTIK :
(Θερµοκρασία περιβάλλοντος 20οC - σχετική υγρασία 65%
πάχος επικαλ.

στεγνό στην αφή

τελείως στεγνό

5 mm

20 ώρες

48 ώρες

3 mm

10 ώρες

24 ώρες

7.16 ∆ΕΞΑΜΕΝΉ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗΣ
Η δεξαµενή πυρόσβεσης εγκαθίσταται στο υπόγειο πλησίον του αντλιοστασίου. Η
δεξαµενή είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και τα
τοιχώµατα τις καλύπτονται από πατιτή τσιµεντοκονία για την στεγάνωσή της. H δεξαµενή
στην περίπτωση που κατασκευαστεί από αλλά υλικά
Όπως πλαστικό η

λαµαρίνα θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικά καταλληλότητας για

χρήση δεξαµενής πυρόσβεσης
7.17 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
Όλα τα συστήµατα πυρόσβεσης θα παραλειφθούν µετά από δοκιµές και µετρήσεις που
θα γίνουν µε µέριµνα και έξοδα του Εργολάβου.
7.18 ΚΕΦΑΛΈΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΎ ½’’
Οι

κεφαλές

καταιονισµού

είναι

ουσιαστικά

θερµική

βαλβίδες

οι

οποίες

όταν

ενεργοποιηθούν ανοίγουν και διασκορπίζουν το νερό.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι:
α. Αµπούλας: Από γυαλί που περιέχει υγρό το οποίο διαστέλλεται εύκολα σε
προκαθορισµένη θερµοκρασία µε αποτέλεσµα να εκσφενδονισθεί το νερό κατάσβεσης.
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β. Ευτήκτου κράµατος: Έχουν σύστηµα µοχλού το οποίον συγκρατείται από εύτηκτο
κράµα, το οποίο στην προκαθορισµένη θερµοκρασία λιώνει και ελευθερώνει τη δίοδο του
νερού πυρόσβεσης.
γ. Ευτήκτου κρυστάλλου άλατος: Στον τύπο αυτόν όταν φθάσει στην προκαθορισµένη
θερµοκρασία λιώνει ο κρύσταλλος οπότε ελευθερώνεται η δίοδος του νερού. Από
πλευράς κατηγορίας διακρίνουµε του εξής τύπους SPRINKLER:
i) Συµβατικός τύπος: Οι καταιονιστήρες αυτού δηµιουργούν εκτόξευση σφαιρικού τύπου
και ένα µέρος του νερού κατευθύνεται στην οροφή. Συνήθως περιέχουν δίσκο εκτροπής
γενικού τύπου για τοποθέτηση είτε σε όρθια είτε σε ανεστραµµένη θέση.
ii) Τύπος οµπρέλας: ∆ηµιουργεί ηµισφαιρική εκτόξευση κάτω από το επίπεδο του δίσκου
εκτροπής µε ελάχιστη ή καθόλου εκτόξευσης του νερού προς την οροφή κατασκευάζονται
σε δύο είδη: ένας κατάλληλος για τοποθέτηση σε όρθια θέση και ένας για ανεστραµµένη
θέση.
iii) Τύπος οροφής: Χρησιµοποιούνται όταν οι σωληνώσεις που τους τροφοδοτούν είναι
µέσα σε ψευδοροφή και τοποθετούνται σε ανπστραµένη θέση µε τη βάση τους στο
επίπεδο οροφής. Κατασκευάζονται µε δίσκο εκτροπής που είναι δυνατόν να είναι είτε
σταθερός είτε κινητού.
ίν) Πλευρικός τύπος: Τοποθετούνται συνήθως κατά µήκος του τοίχου ενός δωµατίου και
κοντά στην οροφή, ο δίσκος εκτροπής κατευθύνει το περισσότερο νερό προς τη µια
πλευρά, ενώ µόνο µια µικρή ποσότητα κατευθύνεται στον τοίχο, πίσω από τον
καταιονιστήρα. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται καταιονιστήρες τύπου οµπρέλας
ανεστραµµένης θέσης και όρθιας θέσης.
Γενικά, η θερµοκρασία λειτουργίας ενός SPRINKLER είναι συνήθως 68 °C (υπερβαίνει τη
θερµοκρασία του χώρου κατά 45-50 °C).
Η απόσταση του δίσκου εκτροπής από την οροφή πρέπει να είναι συνήθως 120-150 mm
και οπωσδήποτε όχι µικρότερη των 70 mm, ούτε µεγαλύτερη των 250 mm.
7.19 ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΊ ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ
Ένα σύγχρονο σύστηµα πυροπροστασίας περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον ένα επαρκές
δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα
εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου
αισθητηρίου συστήµατος), θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα τη σήµανση (οπτική, ακουστική
κλπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία τον
µηχανισµό κατασβέσεως.
Η πυρανίχνευση βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισµού, θερµοκρασίας, φλόγας,
ορατού καπνού ή θερµοδιαφορικούς) και τα κοµβία (µπουτόν) που τοποθετηµένα σε
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επίκαιρα σηµεία θα επιτρέπουν τόσο την αυτόµατη όσο και την ηµιαυτόµατη λειτουργία
του συστήµατος.
Οι θερµοδιαφορικοί ανιχνευτες αντιδρούν όταν η θερµοκρασία µέσα σε προκαθορισµένα
χρονικά όρια ανεβαίνει π.χ. 10°C. Και εδώ συναντούνται τα ίδιο µειονεκτήµατα όπως
στους ανιχνευτές µέγιστης θερµοκρασίας. Χρειάζεται δηλαδή φωτιά σχετικά µεγάλων
διαστάσεων. Χρησιµοποιούνται µόνον εκεί που ένας ανιχνευτής ταχείας αντίδρασης δεν
ενδείκνυται, για λόγους που σχετίζονται µε τη χρήση του χώρου και τις συνθήκες
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Οι θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές χρησιµοποιούνται όµως
συχνά σε συνδυασµό µε ανιχνευτές ιονισµού, για να θέτουν σε λειτουργία αυτόµατες
εγκαταστάσεις κατασβέσεως.
7.20 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΉΣ

ΚΑΤΆΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΑ ΞΗΡΆΣ ΣΚΌΝΗΣ

12KG, 25KG

ΚΑΙ

50KG - ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΉ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ ΚΑΠΝΟΎ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ - ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ
Το Μόνιµο Σύστηµα Κατάσβεσης µπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα
και ο αυτόµατος έλεγχος µπορεί να επιτευχθεί µηχανικά και πνευµατικά ή ηλεκτρονικά ή
από τον συνδυασµό αυτών σε συνάρτηση µε τις οποιασδήποτε συνθήκες.
Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου σε χαλύβδινες φιάλες.
Μπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών.
Περιγραφή συστήµατος
Το Βασικό σύστηµα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:
Xαλύβδινες Φιάλες Υψηλής Πίεσης, χωρίς ραφή διαφόρων χωρητικοτήτων µε
ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη µε γκρι λαιµό. Οι φιάλες είναι πιστοποιηµένες κατά
την 99/36 ΕC και ΕΝ 1964 - 1 (π).
Κλείστρο πνευµατικό - χειροκίνητο µε δυνατότητα τοποθέτησης πυροκροτητή.
Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση κλείστρου ενεργοποιηµένου ηλεκτρικά ανάλογα
µε την απαίτηση του χρήστη. Χαλύβδινη φιάλη πιλότο χωρητικότητας 3 λίτρων,
πλήρης

αζώτου,

µε

κλείστρο

χειροκίνητο

µε

πυροκροτητή

ή

κλείστρο

ενεργοποιούµενο ηλεκτρικά ανάλογα µε την απαίτηση του χρήστη (πιλότος
χρησιµοποιείται όταν ο αριθµός των φιαλών είναι από δυο και άνω). Η φιάλη είναι
πιστοποιηµένη κατά CE σύµφωνα µε 97/23/EC από TUV(CE 0036).
Συλλέκτη υψηλής πίεσης, 300bar, γαλβανιζέ διαµέτρου ανάλογα µε τον αριθµό
των φιαλών από 11/4” έως 3”, µε εισόδους 3/4” και έξοδο ανάλογα από 3/4” έως
3”. Ο Συλλέκτης συνοδεύεται από Ανεπίστροφες Βαλβίδες 3/4” - 3/4” και βάσεις
στήριξης του στον τοίχο. Επίσης ∆ιατίθενται: Βάσεις στήριξης φιαλών και πιλότου,
σωληνώσεις υψηλής πίεσης για τη σύνδεση του πιλότου µε τις φιάλες µεταξύ τους
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