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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ»
ΦΑΣΗ Α': ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΔΟ
ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
Γενικά
Μεταλλικό ερμάριο
Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα
Μεταλλική πλάκα
Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαμόρφωσης των πινάκων
Βαφή πινάκων
Ειδικές απαιτήσεις
ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μαχαιρωτές ασφάλειες
Διακόπτες Χειρισμών από πίνακα (ραγοδιακόπτες φορτίου)
Ενδεικτικές λυχνίες πίνακα
Ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου
Αυτόματος διακόπτης διαφυγής έντασης
Μεταγωγικοί ραγοδιακόπτες Ι-0-ΙΙ
Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ( βοηθητικά ρελέ)
Ρελέ Θερμικής προστασίας (Θερμικά 0,1 έως 93 Α)
Αυτόματοι διακόπτες επαναφοράς (ρελέ καστάνιας)
Αλεξικέραυνο κρουστικών ατμοσφαιρικών υπερτάσεων
Χρονοδιακόπτες
Διακόπτης με φωτοκύτταρο
Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική
προστασία (motor starters)
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Διακόπτες κυκλωμάτων φωτισμού
Διακόπτες τηλεχειρισμών
Ρευματοδότες μονοφασικοί (γενικής χρήσεως)
Ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής 4x18 W
Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής τύπου downlight 2x18 W ή 2x26 W
Φωτιστικό σώμα εξόδου ασφαλείας, μιας όψης
ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αγωγοί τύπου ΗΟ7V-U ή ΗΟ7V-R ή ΗΟ7V-Κ (πρώην ΝΥΑ)
Καλώδια τύπου ΗΟ5VV-U ή R, AΟ5VV-U ή R (πρώην ΝΥΜ)
Καλώδια τύπου J1VV (πρώην ΝΥΥ)
Καλώδια τηλεχειρισμού τύπου ΝΥΥ
Γενικές παρατηρήσεις για τους αγωγούς
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1.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Γενικά
Υλικά
Αποδεκτά υλικά
Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων
Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Γενικά
Υλικά
Αποδεκτά Υλικά
Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων
1.9 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικά
Ενσωματούμενα υλικά
Αποδεκτά υλικά
Ιδιότητες – Αντοχές Καναλιών
Τρόπος Εγκατάστασης Πλαστικών Καναλιών
Τοποθέτηση ρευματοδοτών και διακοπτικού υλικού
1.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Γενικά
Ενσωματωμένα υλικά
Αποδεκτά υλικά
Ιδιότητες – αντοχές των γαλβανισμένων εσχαρών - σκαλών
Τρόπος κατασκευής γαλβανισμένων εσχαρών – σκαλών
Γενικά
Ειδικά
1.11 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Στηρίγματα ορατών σωληνώσεων
Στηρίγματα επίτοιχα τοποθετημένων καλωδίων άνω των ψευδοροφών
1.12 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ
Κουτιά διακλαδώσεως καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ
Χωνευτά κουτιά διακλαδώσεως
Κουτιά διακλαδώσεως για ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου
Κουτιά διακλαδώσεως για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16
Κουτιά διακλαδώσεως για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16, 21, 29 και 36
Κουτιά διακοπτών-ρευματοδοτών (χωνευτά)
1.13 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Γενικά
Ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ
Γραμμές με γυμνό χαλκό
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ- ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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3.

4.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
49
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)49
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
49
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ “ΓΕΡΑΝΟ”
49
ΜΙΚΤΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
50
ΗΧΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
50
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) 19” ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 12 U
50
ΜΕΤΩΠΕΣ - ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 19” ΙΝΤΣΩΝ
51
ΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ Η 05VV-F (H 03VV-F) ΠΤΩΗΝ ΝΥΜHY, NYLHY
51
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
51
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
51
ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
52
Έλεγχος και δοκιμή της εγκατάστασης
52
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52
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53
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54
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ)
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση και κάλυψη
των αναγκών φωτισμού και κίνησης του ακροατηρίου στο κτίριο του Δικαστικού
Μεγάρου Αθηνών.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού και κινήσεως), που
αρχίζει από τον κεντρικό πίνακα χαμηλής τάσης ισόγειου, περιλαμβάνονται οι
απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του ακροατηρίου από πλευράς
παροχής ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή ένας υποπίνακας ακροατηρίου, οι παροχές
των μηχανημάτων κλιματισμού (δυο εξωτερικών μονάδων VRV) από τον
υφιστάμενο πίνακα κίνησης 4ου υπόγειου, τα καλώδια τροφοδότησης του
υποπίνακα και παροχών, οι απαιτούμενες σωληνώσεις, καλωδιώσεις,
συρματώσεις κλπ των εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως, τα φωτιστικά
σώματα κάθε είδους, οι διακόπτες, ρευματοδότες κλπ, τα απαραίτητα όργανα
διακοπής, ασφάλισης, εκκίνησης, ζεύξης, τηλεχειρισμού κλπ, για την επαρκή και
ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων, κάθε υλικό και όργανο που
απαιτείται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ισχυρών
ρευμάτων.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα ακολουθήσει τους κανονισμούς - πρότυπα
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης:
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Τα Πρότυπα EN 12464-1, EN 12464-2
Τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΔΕΗ
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-23-05-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-06:2009
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-03:2009
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-01:2009
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-02:2009
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-02-01:2009
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
Η εγκατάσταση μεγαφωνικού-μικροφωνικού συστήματος συνεδριάσεων στην
αίθουσα του ακροατηρίου έχει σαν σκοπό, αφενός την ενίσχυση της ομιλίας
στους χώρους του ακροατηρίου του και αφετέρου τη διευκόλυνση της
διεξαγωγής των συνεδριάσεων βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.
Στην αίθουσα ακροατηρίου θα υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα μεγαφωνικήςμικροφωνικής εγκατάστασης, που θα εξασφαλίζει την ενίσχυση της ομιλίας, ώστε
να είναι καταληπτή σε όλη την αίθουσα.
Στην εγκατάσταση μεγαφωνικού-μικροφωνικού συστήματος του ακροατηρίου
περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, όργανο ή εξάρτημα μαζί με την εργασία και τα
υλικά εγκατάστασης. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, οι σωλήνες
όδευσης της καλωδίωσης, αλλά και κάθε εξάρτημα, συσκευή, υλικό, μικροϋλικό ή
άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ασφαλή, ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία της εγκατάστασης.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα ακολουθήσει τους κανονισμούς - πρότυπα:
Το Πρότυπο IEC 2603
Τα Πρότυπα IEC 65
Το Πρότυπο ISO 914

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης έχει σαν σκοπό την ενοποιημένη
αντιμετώπιση και κάλυψη των σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών σ’ ένα
μοντέρνο κτίριο όπως το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών.
Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης περιλαμβάνει τις τηλεφωνικές λήψεις
(πρίζες), λήψης δεδομένων (data), τις καλωδιώσεις, τους σωλήνες, και τις
εσχάρες όδευσης των καλωδίων, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και κάθε
απαραίτητο υλικό και μικροϋλικό για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της
εγκατάστασης.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα ακολουθήσει τους κανονισμούς - πρότυπα:
Το Πρότυπο IEC 11801 Edition 2 Class E
Το Πρότυπο CENELEC ΕΝ-50173 Edition 2 Class E
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Το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-568-B1, B2.1, B3
Το Πρότυπο CENELEC ΕΝ-50173
Το Πρότυπο CENELEC ΕΝ-50173
ANSI/TIA/EIA-569-A

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Τα πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας όπου προβλέπονται, σχεδιάστηκαν με
κριτήριο τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου και την λογική εγκεκριμένης
μελέτης πυροπροστασίας για το κτίριο Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών.
Συνοπτικά
προβλέπονται
τα
παρακάτω
μέτρα:
πυρανιχνευτές
διευθυνσιοδοτούμενου τύπου με τη βάση τους η οποία θα φέρει λυχνία αφής
σβέσεως, φωτεινοί επαναλήπτες έξω από την είσοδο κάθε χώρου,
διευθυνσιοδοτούμενες σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς και συναγερμού για την
εκκένωση τον κτιρίου, διευθυνσιοδοτούμενο χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα
συναγερμού και καλωδιώσεις.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα ακολουθήσει τους κανονισμούς - πρότυπα:
Το Πρότυπο Π.Δ. 71/1988 Φ.Ε.Κ. 32 Α’
Το Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 54
Το Πρότυπο Π.Δ. 3/1981 Φ.Ε.Κ. 20 Β’
Και τις λοιπές Πυροσβεστικές Διατάξεις
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ)
1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η κατασκευή της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων θα ακολουθήσει τους
κανονισμούς που ήδη αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους στην Τεχνική
Περιγραφή και επιπλέον:
Κανονισμοί της χώρας προελεύσεως των παντός είδους υλικών οργάνων και
συσκευών, όταν αυτά προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και σε όσα σημεία
δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισμούς.
Για τη προσαρμογή των κανονισμών αυτών την ευθύνη έχει ο εργολάβος. Γι'
αυτό είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου τυχόν ασυμφωνίας της παρούσας μελέτης προς κάποια
διάταξη των πιο πάνω κανονισμών να το αναφέρει έγγραφα στην Επίβλεψη.

1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας
διετίας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, διαστάσεις, βάρη κ.λ.π.) που προβλέπονται
από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα
εξής:
Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την
προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο εφ’ όσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα
μηχανικό.

1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
Γενικά
Η κατασκευή των πινάκων Χ.Τ. θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ
60439-1. Ανάλογα με το μέγεθός τους και το χώρο που θα εγκατασταθούν θα
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είναι κατάλληλοι για στήριξη σε τοίχο με επίτοιχη, χωνευτή ή ημιχωνευτή
εγκατάσταση. Θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ, τριφασικοί
3Ρ+Ν+ΡΕ, η τάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστον 1000 V, και θα είναι
κατάλληλοι για λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ. Το ρεύμα αντοχής σε
βραχυκύκλωμα για κάθε πίνακα δηλώνεται στο αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο.
Οι πίνακες θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη:
Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή
τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια.
Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.
Μεταλλική πλάκα.
Μεταλλικό ερμάριο
Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον
1,5 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 DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 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 DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Η
πλάκα θα προσαρμόζεται στο 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.
Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαμόρφωσης των πινάκων
Όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης
υλικού κ.λ.π.) πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο μεταξύ τους ηλεκτρική συνέχεια όσο
και με τον αγωγό γείωσης του πίνακα, εξασφαλίζοντας τη γείωση όλων των
σταθερών μεταλλικών μερών του.
Σε όλα τα κινούμενα μέρη (πόρτες, ανοιγόμενες μετώπες) θα πρέπει να
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πλεξούδα γειώσεως).
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Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) των πινάκων φαίνεται στα σχέδια και θα είναι
σύμφωνος με το πρότυπο ΙΕC 60529 που θα δηλώνεται στα σχετικά
πιστοποιητικά.
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 χωρίς να μεταβάλλεται η
κατάσταση των γειτονικών οργάνων.
Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες επικασσιτερωμένες μπάρες που θα
έχουν επιτρεπόμενη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του
γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την
εσωτερική διανομή του πίνακα επιτρέπεται μόνο στους μικρούς πίνακες
(ονομαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή μικρότερη) και στα τμήματα εκείνα
των μεγάλων πινάκων που προστατεύονται από μερικές ασφάλειες με
ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατομή
των καλωδίων ή αγωγών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 mm2.
Χρησιμοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατομής μικρότερης από 4 mm2
επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.
Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το μέγεθος τους θα έχουν ζυγό (μπάρα)
ουδετέρου με πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως.
Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει
απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στο τόπο του
έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική με τα
παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί μια τροποποίηση ή συμπλήρωση ή
επέκταση της εσωτερικής συνδεσμολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν
στο εργοστάσιο κατασκευής τους.
Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά με την οποία θα
φθάνουν τα κυκλώματα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί
χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάμεσα στις κλέμμες (βλέπε παρακάτω) και
στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά μόνο
θα κτυπηθούν (KNOCKOUTS) ώστε να μπορούν να ανοιχθούν αυτές μετά με ένα
απλό κτύπημα. Σημειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές
γραμμές όσο και για την τροφοδοτική γραμμή κάθε πίνακα. Όπου είναι
απαραίτητο οι τρύπες μπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες από μία
γραμμές.
Μέσα στους πίνακες, στο πάνω μέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά
κλέμμες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο
ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώματος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα
συνδέονται μόνο σε κλέμμες και μάλιστα συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη
πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων.
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Υπενθυμίζεται ότι όλη η εσωτερική διανομή των πινάκων μέχρι τις κλέμμες θα
πρέπει να γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής των πινάκων. Στην περίπτωση που
απαιτούνται περισσότερες από μια σειρά κλέμμες η δεύτερη σειρά θα
τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με το
βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανομή για την δεύτερη σειρά των κλέμμες θα
γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για
την σύνδεση των αγωγών των κυκλωμάτων.
Οι χαρακτηριζόμενες στα σχέδια σαν εφεδρικές γραμμές θα είναι και αυτές
πλήρεις και ηλεκτρικώς συνεχείς μέχρι τις κλέμμες.
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα των πινάκων θα
γίνει με την βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών με τρύπα στη μέση (παπουτσάκια
ή κως) που θα προσαρμοσθούν στα δύο άκρα τους.
Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο
σύστημα σημάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση
(π.χ. η L1 αριστερά η L2 στη μέση και η L3 δεξιά) και το ίδιο χρώμα.
Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει
να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς.
Οι πίνακες θα παραδοθούν με όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στα σχέδια και
επί πλέον και με κάθε άλλη συμπληρωματική διάταξη ασφαλείας ή βοηθητική
συσκευή ή όργανο αναγκαίο για την ασφαλή και κανονική λειτουργία τους έστω
και αν αυτά δεν αναφέρονται στα σχέδια και τις περιγραφές καθώς και με τις
τυχόν απαιτούμενες συνδεσμολογίες αλληλοεξαρτήσεως των διαφόρων
μηχανημάτων.
Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί ώστε σύμφωνα με τις υποδείξεις της
επιβλέψεως οι πίνακες να έχουν μορφή καλαίσθητη.
Βαφή πινάκων
Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και με μία τελική
στρώση βαφής φούρνου με απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα
μηχανικό.
Ειδικές απαιτήσεις
Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική
πλευρά ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή
τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω:
Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου.
Την διάταξη των οργάνων του πίνακα.
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Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων.
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα,
ανταλλακτικά, σχέδια κ.λ.π.:
Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων
του πίνακα.
Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων
συσκευών του πίνακα.
Οδηγίες λειτουργίας, ρυθμίσεως και συντηρήσεως.
Κατάλληλη θήκη στο εσωτερικό της πόρτας για το διάγραμμα συνδεσμολογίας
του πίνακα.
Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% (πέραν των
προβλεπομένων από τα σχέδια εφεδρικών αναχωρήσεων) για μελλοντικές
προσθήκες γραμμών.

1.4 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Κατωτέρω
προδιαγράφονται
γενικά
τα
ηλεκτρολογικά
υλικά
που
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους πίνακες τάσεως 230/400 V.
Το ηλεκτρολογικό υλικό ράγας που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες θα είναι
απαραίτητα του ιδίου εργοστασίου.
Ασφάλειες συντηκτικές κοχλιωτές
Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 63 Α. Οι ασφάλειες θα
αποτελούνται από την βάση, τη μήτρα, το δακτύλιο, το σώμα και το φυσίγγιο.
Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά
DIN 49510 μέχρι 49523 και 49325, το πώμα κατά DIN 49360 και 49514, το
συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49360, 49515 και VDE 0635, 0636.
Η ονομαστική τάση τους θα είναι 500V, με ένταση διακοπής 70 ΚΑ.
Μαχαιρωτές ασφάλειες
Θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις από 80Α και πάνω και θα είναι σύμφωνες με
τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 43620
Μικροαυτόματοι
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς IEC 157-1 ή IEC 60947-2 ή IEC 60898 και θα στηρίζονται σε ράγα
συμμετρική πλάτους 35 mm, μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί.
Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον
με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου
εγκαθίστανται και πάντος όχι μικρότερη από 6 kΑ. Οι διακόπτες MCB θα μπορούν
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να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών
χαρακτηριστικών) τους.
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή
χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες
βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου "αυτομάτου
επανοπλισμού".
Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο
διακόπτη (MCB), θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό
του διακόπτη (MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να
είναι τύπου "γλώσσας" (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης
περιστροφικού χειριστηρίου.
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία
κατά υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά
βραχυκυκλώματος. Για κάθε ονομαστική ένταση μικροαυτόματου διακόπτη θα
πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος.
Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος άμεσης επαφής.
Θα είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο
εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ΟΝ-ΟFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης
(alarm), ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με δυνατότητα
ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).
Διακόπτες Χειρισμών από πίνακα (ραγοδιακόπτες φορτίου)
Είναι διακόπτες πίνακα με εξωτερική μορφή ίδια με αυτή των μικροαυτομάτων
που περιγράφονται πιο πάνω. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη προς ΙΕC
60947-3, DIN VDE 0660, DIN VDE 0633. Για να διαχωρίζονται εύκολα από τους
μικροαυτόματους θα φέρουν επί της μετωπικής τους πλευράς εμφανώς το σήμα
του διακόπτη.
Μηχανική διάρκεια ζωής

10.000 χειρισμούς

Ηλεκτρική διάρκεια ζωής

5000 χειρισμούς

Διακόπτες Φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στο διακόπτη
Είναι διακόπτες πίνακα με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στο διακόπτη
κατάλληλοι για στήριξη σε ράγα DIN. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη προς
ΙΕC 60947/1,3, ΙΕC 408, VDE 0660, VDE 0113. Το χειριστήριο θα είναι στιβαρό
με ασφαλή ένδειξη θέσης (ON ή OFF), ο άξονας του χειριστηρίου θα έχει
ρυθμιζόμενο μήκος, θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πρόσθετα εξαρτήματα
(βοηθητικές επαφές, μηχανικές μανδαλώσεις κ.λ.π.). O μηχανισμός λειτουργίας
θα είναι τέτοιος ώστε το περιστροφικό χειριστήριο να είναι στη θέση OFF μόνο
εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Θα είναι κατάλληλοι για χρήση
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ΑC22/AC23 με ονομαστική τάση 690V, και ονομαστικής κρουστικής τάσης 8
Kvolt. Οι διακόπτες φορτίου θα είναι διπλά μονωμένοι.
Μηχανική διάρκεια ζωής

20.000 χειρισμούς (κατά IEC 68230).

Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (Ιον, cosφ=0,65)

3000 χειρισμούς

Ενδεικτικός τύπος: ΟΤ ΑΒΒ
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας
Θα είναι κατάλληλες να τοποθετηθούν σε ράγα μορφής Ωμέγα και θα είναι
διαστάσεων και μορφής όμοιας προς τους μικροαυτομάτους και τους
ραγοδιακόπτες. Το χρώμα του καλύμματος θα καθορίζεται από την Επίβλεψη,
εκτός αν ορίζεται σαφώς στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Ο λαμπτήρας
θα είναι αίγλης ονομαστικής εντάσεως 2 χλστ. τού αμπέρ. Η αντικατάσταση του
λαμπτήρα θα είναι δυνατή από τα εμπρός χωρίς αφαίρεση της μετωπικής πλάκας
του πίνακα.
Ενδεικτικές λυχνίες πίνακα
Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα με μεταλλικό κάλυμμα. Θα είναι
τύπου λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσεως Ε10 με διαφανές
κάλυμμα, κατάλληλου κάθε φορά χρώματος, βιδωτές με χρωμιωμένο πλαίσιοδακτύλιο.
Η αντικατάσταση φθαρμένου λαμπτήρα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς
αποσυναρμολόγηση της μετωπικής πλάκας του πίνακα.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες (ράγας ή πίνακα) θα ασφαλίζονται με ασφάλειες
τύπου «μινιόν» ή «ταμπακιέρας».
Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών
Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου «ταμπακέρας» ή «μινιόν»
και τα πώματά τους θα βρίσκονται στο εσωτερικό του πίνακα (δεν θα
διαπερνούν τη μετωπική πλάκα), ώστε για την αφαίρεση ή αντικατάσταση των
φυσιγγίων να μη χρειάζεται αφαίρεση της μετωπικής πλάκας του πίνακα.
Ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου
Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα εξασφαλίζει την δυνατότητα διακοπής ενός
κυκλώματος υπό φορτίο παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία μέσω των
ασφαλειών.
Το σταθερό τμήμα του ασφαλειοαποζεύκτη θα αποτελείται από ισχυρό
χαλυβδοέλασμα πάνω στο οποίο θα είναι στερεωμένες οι μονωτικές βάσεις από
στεατίνη, στις οποίες θα είναι προσαρμοσμένες οι χάλκινες σταθερές επαφές.
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Οι επαφές θα είναι καλυμμένες με σκληρό στρώμα προστασίας. Το σχήμα τους
θα είναι V ώστε να διευκολύνεται η είσοδος του μαχαιρωτού φυσιγγίου και να
επιτυγχάνεται έτσι με την βοήθεια ελατηρίων καλή επαφή.
Η λαβή του ασφαλειοαποζεύκτη, που είναι το κινητό μέρος θα φέρει τα φυσίγγια
με την βοήθεια ελατηρίων.
Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα διαθέτει επίσης θυρίδες ελέγχου για να μπορεί να
διαπιστωθεί χωρίς διακοπή του κυκλώματος αν υπάρχουν φυσίγγια, αν είναι
καμένα και τι μέγεθος έχουν. Θα υπάρχει μονωτικό κάλυμμα προστασίας για τα
τμήματα που βρίσκονται υπό τάση ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από
τυχαία επαφή.
Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα είναι σε θέση να διακόψει χωρίς κίνδυνο ρεύμα
πολλαπλάσιο του ονομαστικού με την βοήθεια των θαλάμων σβέσεως τόξου και
των βοηθητικών επαφών, οι οποίες θα αντικαθίστανται εύκολα και θα
προφυλάσσουν τις κύριες επαφές από φθορά στην εκτέλεση χειρισμών υπό
φορτίο. Η ονομαστική τάση λειτουργίας του θα είναι 500V. Η ονομαστική του
ένταση φαίνεται στα σχέδια.
Αυτόματος διακόπτης διαφυγής έντασης
Θα είναι κατά VDE 0664, ρεύματος βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1.5 kΑ μέχρις
ονομαστικής εντάσεως 40Α και 2.0 kΑ για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις
κατάλληλοι για 20.000 χειρισμούς υπό το ονομαστικό φορτίο με επαφές από
υλικό μη συγκολλήσιμο. Θα έχουν ονομαστική ευαισθησία 30mA έως 300mA
(ανάλογα με τα σχέδια της μελέτης) και θα διακόπτουν το κύκλωμα υπό τις
συνθήκες αυτές το πολύ σε 30ms. Θα φέρουν επίσης μπουτόν για τον έλεγχο
της ετοιμότητας και θα είναι κατάλληλοι για στερέωση σε μπάρα 35 mm (DIN
46277/3) αλλά και για στερέωση με κοχλίες.
Μεταγωγικοί ραγοδιακόπτες Ι-0-ΙΙ
Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσεως 230/400V-50 Ηz, ονομαστικής έντασης 16Α ή
25Α ή 32Α, τριών θέσεων (Ι-0-ΙΙ), μονοπολικοί ή διπολικοί, κατάλληλοι για
εγκατάσταση σε ράγα. Η εξωτερική μορφή τους είναι ίδια με αυτή των
μικροαυτομάτων που περιγράφονται πιο πάνω. Για να διαχωρίζονται εύκολα από
τους μικροαυτόματους θα φέρουν επί της μετωπικής τους πλευράς εμφανώς το
σήμα του μεταγωγικού διακόπτη.
Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) 9Α έως 95Α (ΑC-3)
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στους κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών μελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με
τους κανονισμούς UL/JIS. Oι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι
ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του
ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα
είναι 1000 V AC (50/60 Hz). Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12
έως 660 V AC ή DC.
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής έντασης από 9 έως 95
Α (AC3) ή 25 έως 125 Α (AC1). Θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους. Τα όρια της
τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της
ονομαστικής τάσης.
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική
διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. H θερμοκρασία
περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55°C.
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να
είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30 σε σχέση με τον κάθετο άξονα
στήριξης.
Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών επαφών (με
Ith=10 Α) μετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και μπλοκ χρονικών επαφών.
Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ( βοηθητικά ρελέ)
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς
χωρών - μελών (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). Οι τηλεχειριζόμενοι
διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα
όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz.
Ονομαστική τάση μόνωσης: 690 V. Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να
είναι 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10
Α. Θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός Α και Κ).
Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία Θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της
ονομαστικής τάσης.
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια
ζωής τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -15 έως 55°C.
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι
κατασκευασμένοι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση
με τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και με οποιαδήποτε κλίση σε σχέση με τον
οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση της απόδοσης τους.
Ρελέ Θερμικής προστασίας (Θερμικά 0,1 έως 93 Α)
Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών μελών (NFC 63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους
κανονισμούς UL. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια
συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400 Hz. Θα
πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα.
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Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και
διαφορικά.
Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. Θα πρέπει να
διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 9474 (κλάση ενεργοποίησης 10,20).
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από 25° έως 55°C.
Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με την
κανονική θέση στήριξης.
Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω
από τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να
μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το ρελέ ισχύος.
Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:
- ρύθμιση
εύκολη και ακριβή ρύθμιση
δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα
- επιλογέα θέσης "χειροκίνητου επανοπλισμού" και θέση "αυτομάτου
επανοπλισμού"
το ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ' επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας
σε χειροκίνητο ή αυτόματο επανοπλισμό.
- κλείδωμα του επιλογέα
σηματοδότηση της ενεργοποίησης
λειτουργία "επανοπλισμού", ανεξάρτητη από την λειτουργία "start"
- λειτουργία "stop"
χωριστή λειτουργία "stop"
δυνατότητα μανδάλωσης του "stop" (εφ' όσον ζητηθεί)
- λειτουργία "test"
εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου
προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού
Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ράγας (τηλεδιακόπτες) κυκλωμάτων
φωτισμού ή μικρών επαγωγικών φορτίων
Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 947-4-1 και IEC 1095. Θα είναι
κατάλληλοι για σύνδεση σε ράγα διατομής Ω. Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί
με δυνατότητα επαφών:
- Διπολικοί: 1ΝΟ+1ΝC ή 2ΝΟ ή 2ΝC
- Τετραπολικοί: 4ΝΟ
Θα έχουν δυνατότητα ονομαστικού ρεύματος λειτουργίας σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
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Ονομ. Ρεύμα
Λειτουργίας AC1
Ονομ.
230V
Ισχύς
400V
ΑC1:
Ονομ.
230V
Ισχύς
400V
ΑC3:

20A

24A

40A

63A

4 KW
----

9 KW
16 KW

16 KW
26 KW

24 KW
40 KW

1,3 KW
----

2,2 KW
4 KW

5,5 KW
11 KW

8,5 KW
15 KW

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Μηχανική διάρκεια ζωής: 106 χειρισμούς
- Ηλεκτρική διάρκεια ζωής: 130.000 χειρισμούς AC1
150.000 χειρισμούς AC3
- Διαφανές παράθυρο ένδειξης
- Δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών επαφών (1Α+1Κ)
- Τάση πηνίου: 230-240V
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25 έως +55ο C
Ενδεικτικός τύπος: ΕSB 20/24/40/63 ΑΒΒ ή ισοδύναμου τύπου.
Αυτόματοι διακόπτες επαναφοράς (ρελέ καστάνιας)
Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DIN VDE 0637 και DIN 43880. Θα είναι
κατάλληλοι για σύνδεση σε ράγα διατομής Ω. Θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί ή
τετραπολικοί με δυνατότητα επαφών:
- Μονοπολικοί: 1ΝΟ
- Διπολικοί: 2ΝΟ
- Τετραπολικοί: 4ΝΟ
Θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την κατάσταση των επαφών τους, με
κάθε παλμό που φτάνει στο πηνίο τους, μέσω ενός ή περισσοτέρων μπουτόν
(ΝΟ) συνδεδεμένων παράλληλα. Το κύκλωμα ελέγχου του πηνίου τους θα
μπορεί να τροφοδοτηθεί εκτός από την τάση των 230V και με χαμηλή τάση, 8V,
12V και 24V. Θα έχουν τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και θα διαθέτουν
ενσωματωμένη ένδειξη κατάστασης επαφών.
Θα χρησιμοποιούνται συνήθως για το χειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Μηχανική διάρκεια ζωής: 106 χειρισμούς
- Ηλεκτρική διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμούς υπό Ιον με cosφ=1
20.000 χειρισμούς υπό Ιον με cosφ=0,6
105 χειρισμ. με φορτίο λαμπτ. πυράκτωσης 1000W
- Μέγιστος αριθμός χειρισμών ανά ώρα: 1000/hr χειρισμοί
- Ονομαστική ένταση (Α): 16 Α στα 250V AC, 10 A στα 380V AC
- Ονομαστική τάση: 250/380V AC
- Τάση ελέγχου πηνίου: 8V, 12V, 24V, 230V/50Hz
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- Κατανάλωση ισχύος στο πηνίο: 4W για 1 και 2 πόλους, 10W για 4 πόλους
- Μέγιστο φορτίο: 10 Α, 2200W για λαμπτήρες πυράκτωσης
4 Α, 500W για λαμπτήρες φθορισμού διπλούς
10 Α, 1300W για επαγωγικούς ή χωρητικούς φθορισμού
10 Α, 1300W για επαγωγικό φορτίο cosφ=0,6/220V
DC φορτίο 100W
Ενδεικτικός τύπος: Ε250 ΑΒΒ ή ισοδύναμου τύπου.
Αλεξικέραυνο κρουστικών ατμοσφαιρικών υπερτάσεων
Θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές IEC 99-1, κατάλληλο για δίκτυα
220/380V, 50 Hz. Το αλεξικέραυνο θα είναι μονοπολικό εφοδιασμένο με μη
γραμμική μεταβαλλόμενη αντίσταση, διάταξη απομονώσεως από το δίκτυο σε
περίπτωση καταστροφής του και ένδειξη καλής λειτουργίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ον. τάση :
220 V.
- Συχνότητα : 50-60 Hz
- Ονομαστικό φορτίο : απεριόριστο
- μέγιστο ρεύμα εκφορτίσεως : 20κΑ (υπό κρούση 8/20μ/sec)
- Τάση αποκρίσεως (διασπάσεως) : 350 V
- Τάση εκφορτίσεως (παραμένουσα) για κρούση 8/20μ/sec:
Iκρουστικό : 5 kΑ - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1kV
Iκρουστικό : 10kA - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1.2kV
Iκρουστικό : 15kA - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1.3kV
Χρονοδιακόπτες
Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστική ύλη κατάλληλοι για
τοποθέτηση μέσα σε πίνακα, τάσεως λειτουργίας 230 V, ονομαστικής εντάσεως
16Α, αυτοκαταναλώσεως 2W και ελάχιστου χρόνου ρυθμίσεως 1 ώρας, με
εφεδρική πορεία
Διακόπτης με φωτοκύτταρο
Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για στήριξη σε ράγα διατομής Ω. Θα είναι
εφοδιασμένος με φωτοκύτταρο, που θα ανιχνεύει κάθε μεταβολή φωτεινότητας
εκτός των προκαθορισμένων ορίων και θα ανάβει ή θα σβήνει τα φωτιστικά που
ελέγχει. Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση με
προστασία ΙΡ 54. Θα διαθέτει καθυστέρηση για την αποφυγή ανεπιθύμητης
λειτουργίας, εξαιτίας στιγμιαίας μεταβολής της φωτεινότητας (π.χ. κεραυνοί
κ.λ.π.) και θα μπορεί να συνδυαστεί με χρονοδιακόπτη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
-

Ονομαστική τάση : 110-230 V/ 50 Ηz.
Όρια τάσης λειτουργίας
: 0,8-1,1xUn
Αντοχή επαφών : ΑC1 16A, 2000W για λαμπτήρες πυράκτωσης
20x36 W για λαμπτήρες φθορισμού
Ρύθμιση φωτεινότητας
: 1-100 Lux
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- Καθυστέρηση : 6 sec στο άναμμα, 25 sec στο σβήσιμο
- Ενδεικτικά :
Πράσινο (ενδεικτικό χρώμα) Led, παρουσία τάσης δικτύου
Κόκκινο (ενδ. χρώμα) Led, ενεργοποίηση του διακόπτη
Ενδεικτικός τύπος: TWS ΑΒΒ ή ισοδύναμου τύπου.
Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων με ρυθμιζόμενη θερμική
και μαγνητική προστασία (motor starters)
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα DIN και θα φέρουν θερμικά πηνία
υπερφόρτισης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας και μαγνητικά στοιχεία
υπερέντασης.
Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690V, ονομαστικής τάσης μόνωσης 750
V AC.
Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτομερής ώστε να
καλύπτει πλήρως τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων.
Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα
εγκατασταθούν.
Η μηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισμοί και η
ηλεκτρική διάρκεια ζωής (AC3, 400V/AC σε Ιον) 50.000 χειρισμοί.
Η κατασκευή τους θα είναι κατά VDE 110, DIN VDE 0660, IEC 60947-1, IEC
60947-2, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1,
Ενδεικτικός τύπος: MS325, ΑΒΒ ή ισοδύναμου τύπου.

1.5 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Διακόπτες κυκλωμάτων φωτισμού
Γενικά προβλέπονται 2 βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισμένοι και οι στεγανοί.
Το είδος των διακοπτών (απλός, διπλός, αλλέ-ρετούρ, πιέσεως κλπ.) φαίνεται
στα σχέδια. Όλοι οι διακόπτες θα είναι πορσελάνης 10Α-250V με πλήκτρα και θα
έχουν κατασκευασθεί από το ίδιο εργοστάσιο. Το χρώμα των διακοπτών θα
πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό.
Οι στεγανοί διακόπτες θα πρέπει εκτός από την στεγανότητα να έχουν και
αυξημένη μηχανική αντοχή, και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και
για ορατή εγκατάσταση.
Διακόπτες τηλεχειρισμών
Οι διακόπτες τηλεχειρισμού θα αποτελούνται από κομβία πιέσεως (ΜΠΟΥΤΟΝ)
μιας επαφής. Η εξωτερική μορφή και το σχήμα των διακοπτών αυτών θα είναι
απόλυτα όμοιο με τους διακόπτες της προηγουμένης παραγράφου (όχι για τους
στεγανούς).
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Οι στεγανοί διακόπτες τύπου μπουτόν θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα να
έχουν και αυξημένη μηχανική αντοχή, και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή
όσο και για ορατή εγκατάσταση.
Ρευματοδότες μονοφασικοί (γενικής χρήσεως)
Οι ρευματοδότες γενικής χρήσεως θα είναι 16Α-250V, τύπου SCHUKO, απλοί ή
στεγανοί, κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ή τοποθέτηση σε
πλαστικό κανάλι διανομής. Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι εφοδιασμένοι με
κάλυμμα.
Στους ρευματοδότες αδιαλλείπτου παροχής, (τροφοδοσία από UPS), ο εμφανής
μηχανισμός θα φέρει διαφορετικό χρωματισμό (κόκκινο).
Στους ρευματοδότες που τροφοδοτούνται από εφεδρική παροχή, (τροφοδοσία
από Η/Ζ), ο εμφανής μηχανισμός θα φέρει διαφορετικό χρωματισμό (πράσινο).
Ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου
Οι ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου θα είναι από σκληρό πλαστικό, στεγανοί
(WATERTIGHT) και θα έχουν διάταξη επαφών σύμφωνα με την διεθνή
τυποποίηση CEE 17 & IEC 309 Α, έτσι ώστε για κάθε τάση η διάταξη των
επαφών να μην ταιριάζει σε κανένα άλλο τύπο ρευματοδότη.
Η κατασκευή των ρευματοδοτών θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE
0623, DIN 49462 & DIN 49463. Όλοι οι ρευματοδότες του τύπου αυτού θα
συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη.
Οι μονοφασικοί ρευματοδότες θα είναι τριπολικοί (1Φ+ΟΥΔ+ΓΗ) ονομαστικής
εντάσεως 16Α ή 32Α και τάσεως 230V (50 ΗΖ).
Οι τριφασικοί ρευματοδότες θα είναι τύπου πριζοδιακόπτη με μηχανική
μανδάλωση, πενταπολικοί (3Φ+ΟΥΔ+ΓΗ) ονομαστικής εντάσεως 32Α και τάσεως
400V (50 ΗΖ). Θα προστατεύονται από ηλεκτρολογικό πίνακα που θα περιέχει
μικροαυτόματους 3x32 Α, χαρακτηριστικής Κ, ικανότητας διακοπής 10 kΑ. Ο
πίνακας και οι ρευματοδότες θα είναι τύπου Compact ή εκ των προτέρων
συναρμολογημένοι.

1.6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής 4x18 W
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, με κέλυφος
μεταλλικό χρώματος λευκού.
Οι περσίδες θα είναι διπλές παραβολικές από αλουμίνιο γυαλιστερές.
Θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες 4x18 W ή 3x18W / 230 V-50 Hz με
ηλεκτρονικά όργανα.
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Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 20, και θα πληρεί την προδιαγραφή F.
Διαστάσεις φωτ. σώματος περίπου: 600x600 mm. (μήκος x πλάτος)
Ο βαθμός απόδοσης (L.O.R.) θα είναι:

0,60

Ενεργειακής Απόδοσης Α ή Β (Ra>80)
Ποιότητα κατασκευής, φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις ισοδύναμα με
τον ενδεικτικό τύπο.
Ενδεικτικός τύπος: PETRIDIS LP2M 324x18 T26 ή ισοδύναμου τύπου.
Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρα: PHILIPS TL-D, OSRAM T8 18W/84 ή ισοδύναμου
τύπου.
Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής τύπου downlight 2x18 W ή
2x26 W
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, τύπου downlight
μεγάλου βάθους περίπου 192mm, στρογγυλό εξωτερικής διαμέτρου 245 mm.
Το κέλυφος (σώμα) θα είναι από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα και τα στηρίγματα
χαλύβδινα.
Ο ανταυγαστήρας θα είναι από υψηλής απόδοσης γυαλιστερό πολυκαρβονικό
υλικό (POLYCARBONATE) διαμέτρου 205mm. Θα φέρει κάλυμμα από διαφανές
πολυκαρβονικό υλικό (POLYCARBONATE) με διαμόρφωση FRESNEL.
Θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες φθορισμού συμπαγούς τύπου (compact) TC-D
2x18 W ή 2x26 W / 230 V-50 Hz.
Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 23, και θα πληρεί την προδιαγραφή F.
Ο βαθμός απόδοσης (L.O.R.) θα είναι:
Ενεργειακής απόδοσης Α ή Β (Ra>80)

0,44 για 2x18 W
≥ 0,40 για 2x26 W

Ποιότητα κατασκευής, φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις ισοδύναμα με
τον ενδεικτικό τύπο.
Ενδεικτικός τύπος: PETRIDIS 3F DODECA 220 2x18W ή 2x26W ή ισοδύναμου
τύπου.
Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρα: PHILIPS PL-C, OSRAM DULUX D 2x18W ή 2x26 W
ή ισοδύναμου τύπου.
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Φωτιστικό σώμα εξόδου ασφαλείας, μιας όψης
Φωτιστικό σώμα εξόδου ασφαλείας, μιας όψης, κατάλληλο για σύστημα
σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής όπου ο λαμπτήρας είναι σε λειτουργία κατά
την κανονική παροχή ισχύος (τύπου non maintained).
Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή για
τοποθέτηση στην οροφή. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22.
Το φωτιστικό σώμα θα περιλαμβάνει φορητές μπαταρίες Ni-Cd για αυτονομία
τουλάχιστον 1,5h και ανθεκτικά καλύμματα στην πυρκαγιά με πράσινες ετικέτες
που θα φέρουν ενδείξεις εξόδου, πορείας, μιας όψης.
Θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα φθορισμού 8W / 230V - 50Hz.
Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 40.
Ποιότητα κατασκευής, φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις ισοδύναμα με
τον ενδεικτικό τύπο.
Ενδεικτικός τύπος: OLYMPIA ELECTRONICS - EASY LIGHT - GR-310 ή
ισοδύναμου τύπου

1.7 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αγωγοί τύπου ΗΟ7V-U ή ΗΟ7V-R ή ΗΟ7V-Κ (πρώην ΝΥΑ)
Αγωγοί με θερμοπλαστική μόνωση (ΝΥΑ) σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135,
ΦΕΚ 59Κ/55, κατηγορία (1α), ΕΛΟΤ 563.3 και VDE 0250, 0281, DIN 47702.
Καλώδια τύπου ΗΟ5VV-U ή R, AΟ5VV-U ή R (πρώην ΝΥΜ)
Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΜ) σύμφωνα με
τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α), EΛΟΤ 563.4 και VDE
0250, DIN 47705.
Καλώδια τύπου J1VV (πρώην ΝΥΥ)
Πολυπολικά ή μονοπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση
(ΝΥΥ) σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α),
EΛΟΤ 843 και VDE 0271
Καλώδια τηλεχειρισμού τύπου ΝΥΥ
Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΥ) σύμφωνα με
ΕΛΟΤ 843 και VDE 0271
Γενικές παρατηρήσεις για τους αγωγούς
Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6mm2. Οι
αγωγοί με διατομή 10mm2 και πάνω θα είναι πολύκλωνοι.
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Γενικά ισχύει ότι για γραμμές φωτισμού η μικρότερη παραδεκτή διατομή είναι
1.5mm2, για γραμμές ρευματοδοτών και κίνησης 2.5mm2, ενώ για γραμμές προς
πίνακα ή υποπίνακα θα είναι 5x6mm2 (τριφασική παροχή) ή 3x6mm2
(μονοφασική παροχή).
Γενικά οι αγωγοί θα επιλέγονται με διατομή που ορίζεται από τους κανονισμούς
με βάση την επιτρεπόμενη ένταση, την ανεκτή πτώση τάσης και την αντοχή
τους σε βραχυκύκλωμα.

1.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Θα χρησιμοποιηθούν
εγκαταστάσεων.

πλαστικές

ή

χαλύβδινες

σωληνώσεις

ηλεκτρικών

Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Γενικά
Οι πλαστικές σωληνώσεις χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων για την ασφαλή διέλευση καλωδίων ή αγωγών.
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι βαρέως τύπου.
Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με καμπύλες και περαστές μούφες κατά
IEC 1035 από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC) και θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό
σε μπετόν, δάπεδα υπόγειες και εξωτερικές εγκαταστάσεις.
Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στις Πλαστικές Σωληνώσεις για την διέλευση
αγωγών και καλωδίων σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, είναι:
Βασικά Υλικά:
- Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι, άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και
εξαρτήματα αυτών (ρακόρ, μούφες, καμπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο
αλογόνων, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50085-1:1997 και EN
50086-2-1:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423-98.
- Πλαστικοί
σωλήνες
κυματοειδείς
(σπιράλ),
διαμορφώσιμοι
(που
καμπυλώνονται με την εφαρμογή κάποιας δύναμης) και εύκαμπτοι (που
καμπυλώνονται με την εφαρμογή μικρότερης δύναμης) καθώς και εξαρτήματα
αυτών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.1, EN 50086-2-2:1998
και EN 50086-2-3:1998 και ως προς τις διατομές σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN
60423.
- Εξαρτήματα όπως μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ.
- Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύμφωνα με IEC 60670.
- Λοιπά υλικά:
- Στηρίγματα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων.
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- Αυτοεκτονούμενα βύσματα με τους αντίστοιχους κοχλίες και στηρίγματα.
- Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων από τα οικοδομικά υλικά.
Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή των πλαστικών σωληνώσεων
προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα
πρότυπα:
- HD 384.1 Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope – Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις κτιρίων. Μέρος 1: Αντικείμενο.
- EN 50085-1:1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και
συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
- EN 50086-2-1:1995 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-1:
Particular Requirements for Rigid Conduit Systems Superseded by EN 61386-21:
2/2004 -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1: Ειδικές
απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων
- EN 50086-2-2:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-2:
Particular Requirements for Pliable Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα
διαμορφώσιμων σωλήνων
- EN 50086-2-3:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-3:
Particular Requirements for Flexible Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων
σωλήνων
- EN 60423 Conduits for Electrical Purposes - Outside Diameters of Conduits for
Electrical Installations and Threads for Conduits and Fittings (IEC 423 : 1993,
Modified) (Supersedes HD 393 SI : 1979) -- Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα
σωλήνων και εξαρτημάτων.
- IEC 60614-1:1994-03 Conduits for electrical installations - Specification - Part
1: General requirements -- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Προδιαγραφές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
- IEC 60614-2-5:1992-11 Specifications for conduits for electrical installations Part 2: Particular specifications for conduits - Section 5: Flexible conduits -Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 2: Ειδικές
προδιαγραφές για σωλήνες - Εύκαμπτοι σωλήνες
- Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ιδιότητες – Αντοχές
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Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου
Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για
χωνευτές
εγκαταστάσεις εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.α., σε
προκατασκευασμένα κτίρια, σε χώρους χωρίς υγρασία, με ελαφρές μηχανικές
καταπονήσεις.
Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- Αντέχουν σε συμπίεση 320 - 750 Nt και σε κρούση ≥ 1 Joule (κατά IEC
60614-1:1994-03).
- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.
- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.
- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 64, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη
και σε πιτσιλίσματα νερού.
Πλαστικοί σωλήνες μεσαίου τύπου
Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές στο επίχρισμα, για χωνευτές
εγκαταστάσεις
(εντός
ψευδοδαπέδων,
ψευδοροφές
κ.λπ.),
για
προκατασκευασμένα κτίρια, για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις, για εγκιβωτισμό
μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα υποδομής και υπόγεια δίκτυα.
Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- Αντέχουν σε συμπίεση 750 - 1250 Nt και σε κρούση ≥ 2 Joule (κατά IEC
60614-1:1994-03).
- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.
- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.
- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη
και στους πίδακες νερού.
Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου
Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για
χωνευτές εγκαταστάσεις (εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για
προκατασκευασμένα κτίρια, για εγκιβωτισμό μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα
υποδομής, για εξωτερικούς χώρους (δώματα, κήποι κ.α.), για βιομηχανικούς
χώρους, για εγκατάσταση σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.
Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- Αντέχουν σε συμπίεση 1250 - 4000 Nt και σε κρούση ≥ 6 Joule (κατά IEC
60614-1:1994-03).
- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.
- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.
- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη
και στους πίδακες νερού.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

27

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων
Οι αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με τον αριθμό των αγωγών ανάλογα με την
διατομή τους φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Για τις ηλεκτρικές γραμμές που θα κατασκευαστούν με καλώδια ισχύει ο
κανόνας: η εσωτερική διάμετρος της σωλήνωσης θα είναι διπλάσια από την
εξωτερική διάμετρο του καλωδίου.
ΔΙΑΤΟΜ
Η
ΑΓΩΓΩΝ
(mm2)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
Φ13,5

Φ16

Φ20

Φ25

Φ32

Φ40

Φ50

1,5

3

7

9

13

-

-

-

2,5

-

4

6

9

17

-

-

4

-

-

5

7

14

-

-

6

-

-

4

6

10

18

-

10

-

-

3

4

8

13

-

16

-

-

-

3

5

9

-

25

-

-

-

2

3

6

9

35

-

-

-

-

2

4

7

50

-

-

-

-

-

3

5

70

-

-

-

-

-

2

4

Πίνακας 5.1: Μέγιστος αριθμός αγωγών σε αντιστοιχία με τις διαμέτρους της
σωλήνωσης.
Η διατομή Φ13.5 δε θα χρησιμοποιηθεί επειδή δεν αφήνει την απαιτούμενη
εφεδρεία
Ενδεικτικός τύπος : Condur, Conflex, Duroflex, Koυβίδη.
Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Γενικά
Οι χαλύβδινες (ή μεταλλικές) σωληνώσεις χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, για την διέλευση καλωδίων ή αγωγών, σε χώρους
με υψηλή υγρασία ή με απαιτήσεις υψηλής μηχανικής αντοχής ή υψηλής
προστασίας έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
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Οι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από χαλύβδινο σωλήνα πάχους
τουλάχιστον 1 mm, σύμφωνα με το άρθρο 146 παρ. 4 του κανονισμού
εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοσωλήνες θα
βιδώνουν μεταξύ τους και με εξαρτήματα από το ίδιο υλικό (μούφες, καμπύλες,
διακλαδωτήρες, ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κ.λ.π.) ώστε να
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.
Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στις Χαλύβδινες Σωληνώσεις για την διέλευση
αγωγών και καλωδίων σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις είναι
Βασικά Υλικά:
- Χαλύβδινοι σωλήνες μαύροι με ή άνευ ραφή, κατά IEC 60614-2-1:1982-01
(Specification for conduits for electrical installations. Part 2: Particular
specifications for conduits. Section One: Metal conduits -Προδιαγραφές σωλήνων
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μέρος 2: Εδάφιο 1. Μεταλλικοί σωλήνες), με ή
χωρίς εσωτερική μονωτική επένδυση, ελικοτομημένοι, κατάλληλοι για σύνδεση
με κοχλιωτές μούφες από το ίδιο υλικό, τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς.
- Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες "σπιράλ", που αποτελούνται από δύο ελικοειδείς
περιτυλίξεις σιδηροελασμάτινου φλοιού και συνδυάζονται με τους ευθείς
χαλύβδινους.
- Γαλβανισμένοι εσωτερικά και εξωτερικά, χαλύβδινοι σωλήνες με γαλβάνισμα
ηλεκτρολυτικό πάχους ≥ 15 μm ή εν θερμώ ελάχιστου πάχους αντίστοιχου προς
350 gr/m2 (γαλβάνισμα πάχους 50 μm) ευθείς ή εύκαμπτοι.
- Χαλύβδινα κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων (διακοπής) με ενσωματωμένο
ακροδέκτη (βίδα με περικόχλιο) για την σύσφιξη της γείωσης.
- Χαλύβδινα κουτιά, γαλβανισμένα εν θερμώ, με ενσωματωμένο ακροδέκτη
(βίδα με περικόχλιο) για την σύσφιξη της γείωσης και με κάλυμμα επίσης από
γαλβανισμένη λαμαρίνα.
- Εξαρτήματα συνδέσεων (μούφες, καμπύλες, συστολές κ.λπ.).
- Παρελκόμενα:
- Στηρίγματα για επιφανειακή τοποθέτηση της σωλήνωσης.
- Αυτοεκτονούμενα βύσματα με τους αντίστοιχους κοχλίες για τα στηρίγματα.
- Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων μέσω των οικοδομικών
στοιχείων.
- Κολάρα για την εξασφάλιση ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
Αποδεκτά Υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
ακόλουθα πρότυπα:
- HD 384.1 Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope – Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις κτιρίων. Μέρος 1: Αντικείμενο.
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- EN 50085-1:1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και
συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
- EN 50086-2-1:1995 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-1:
Particular Requirements for Rigid Conduit Systems Superseded by EN 61386-21:
2/2004 -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1: Ειδικές
απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων
- EN 50086-2-2:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-2:
Particular Requirements for Pliable Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα
διαμορφώσιμων σωλήνων
- EN 50086-2-3:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-3:
Particular Requirements for Flexible Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων
σωλήνων
- ΕΝ 50086.02.04/Α1-01 Συστήματα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –
Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα σωλήνων θαμμένων στο έδαφος.
- Tα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων
Οι αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με τον αριθμό των αγωγών ανάλογα με την
διατομή τους φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Για τις
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1.9 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικά
Τα κανάλια καλωδίων χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση καλωδίων ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων. Η χρήση καναλιών για την διανομή επιτρέπει την αλλαγή
της διάταξης των καλωδίων και την προσθήκη ή την αφαίρεση καλωδίων κατά
την τροποποίηση της εγκατάστασης.
Τα κανάλια μπορούν να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, μέταλλο ή
συνδυασμό των δύο υλικών (μεταλλικά με εσωτερική επένδυση από πλαστικό,
ώστε να μην χρειάζεται να γειωθούν).
Στο έργο θα εγκατασταθούν πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια.
Το πλαστικό κανάλι θα είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό PVC με
εσωτερική διαμήκη διαίρεση και θα φέρει διαχωριστικό ώστε να χωρίζεται σε δύο
ίσα τμήματα. Θα παρέχει τη δυνατότητα στο ένα τμήμα να τοποθετούνται
ρευματοδότες ισχυρών ρευμάτων και να οδεύει η αντίστοιχη καλωδίωση, ενώ
στο άλλο τμήμα να τοποθετούνται οι λήψεις T/D και να οδεύει η αντίστοιχη
καλωδίωση τηλεπικοινωνιών.
Θα είναι τυποποιημένου μήκους και θα αποτελείται από το σώμα, το κάλυμμα και
τα εξαρτήματα (γωνίες, διακλαδώσεις, διαχωριστικά, τερματικά, κάλυμμα, κλπ.).
Όλα τα εξαρτήματα του καναλιού θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με
το κανάλι (σκληρό πλαστικό PVC). Το πλαστικό κανάλι θα είναι κατάλληλο για
στήριξη σε τοίχο με εκτονούμενα βύσματα.
Η τοποθέτηση, αφαίρεση και διαμόρφωση του καλύμματος για τη στερέωση
ρευματοδοτών κ.λ.π. θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη ευκολία.
Οι ελάχιστες προβλεπόμενες διαστάσεις του καναλιού θα είναι 150x50 mm ή
150x65 mm, ανάλογα με τις υποδείξεις των σχεδίων.
Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή των καναλιών για την
τοποθέτηση καλωδίων στις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις είναι:
- Κανάλια καλωδίων.
- Καλύμματα καναλιών.
- Διαχωριστικά στοιχεία καλωδίων.
- Εξαρτήματα διακλάδωσης, σύνδεσης, τερματισμού (ακραία καλύμματα,
γωνίες εσωτερικές – εξωτερικές, γωνίες επίπεδες ρυθμιζόμενες ή σταθερές,
συνδετικά καλύμματα, διακλαδώσεις, κουτιά διακλάδωσης διακοπτικού υλικού,
πλαίσια για τοποθέτηση επί του καναλιού ή πάνω από το κανάλι διακοπτικού
υλικού κ.λπ.).
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

31

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

- Εξαρτήματα στήριξης του καναλιού στα οικοδομικά στοιχεία (εκτονούμενα
στερεωτικά, βίδες, μπετόκαρφα κ.λπ.).
Εξαρτήματα
υπερύψωσης για
τοποθέτηση καναλιού
στο επίπεδο του
δαπέδου.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)
20x10
20x12,5
32x12,5
32x12,5
40x16
40x16
60x16
75x20
110x20
100x34
100x50
130x50
130x50
150x50
150x65
160x50
160x50
160x50
160x50
160x65
160x65
160x65
160x65
250x65
250x65
250x65
250x65
250x65
250x65

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
(mm2 )

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

110
160
285
240
400
380
470
920
960
2,760
3,100
5,360
4,720

6,480
5,940
5,930
5,280
8,730
8,000
7,980
7,240
13,700
12,960
13,300
10,810
12,200
11,460

120+120 διμερές
190+190 διμερές
135+200+135 τριμερές
260+400+260 τριμερές
500+310+150 τριμερές

2.360+2.360 διμερές

2.970+2.790 διμερές
4.160+1.770 διμερές
1.770+1.840+1.770 τριμερές
4.000+4.000 διμερές
5.600+2.380 διμερές
2.380+2.480+2.380 τριμερές
6.480+6.480 διμερές
3.300+10.000 διμερές
3.750+3.310+3.750 τριμερές
3.300+5.600+3.300 τριμερές
3.300+2.430+2.430+3.300
τετραμερές

Πιν. 6.1: Πίνακας συνήθων διαστάσεων πλαστικών καναλιών
Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
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Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που
αναφέρονται παρακάτω:
- EN 50085-1:1997 Μέρος 1
- HD 384.3 S2 Μέρος 3
- Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδιότητες – Αντοχές Καναλιών
- Κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
- Τυποποιημένο μήκος καναλιών (2,0 m).
- Στα κανάλια με σταθερά ή προσαρμοζόμενα διαχωριστικά είναι δυνατός ο
διαχωρισμός μεταξύ των ισχυρών και των ασθενών ρευμάτων.
- Τα εξαρτήματα των καναλιών πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των
προτύπων ISO/IEC 11801 και TIA/EIA-568-A σχετικά με την ελάχιστη
απαιτούμενη ακτίνα καμπυλότητας για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης
cat.5e και cat.6 καθώς και τον συνεχή διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και ασθενών
ρευμάτων σε δύσκολα σημεία (π.χ. γωνίες).
Τρόπος Εγκατάστασης Πλαστικών Καναλιών
Τα κανάλια τοποθετούνται σε τοίχους ή οροφές για την όδευση καλωδίων και
επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής τους.
Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών θα πρέπει κατά την τοποθέτησή
τους να δοθεί προσοχή στην τελική αισθητική τους εικόνα. Αυτό προϋποθέτει το
αλφάδιασμα τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες οδεύσεις. Η
στερέωσή τους γίνεται με συστήματα στερέωσης (βίδες, καρφιά, ειδικές σφήνες
ή κόλλα) στα προχαραγμένα σημεία στήριξης, ανά 30 – 50 cm, ώστε να
εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής.
Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα
επιτυγχάνεται με την χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων (εσωτερικών,
εξωτερικών και επίπεδων γωνιών, τμημάτων ταυ και σταυρών, συνδέσμων) με
επάλληλη εφαρμογή, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος π.χ. βραχυκυκλώματος
λόγω κακής εφαρμογής καναλιών και εξαρτημάτων.
Η τοποθέτηση καλυμμάτων σε όλο το μήκος των καναλιών εξασφαλίζει την
πλήρη και συνεχή προστασία των καλωδίων. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο
με την χρήση εργαλείου (κατσαβίδι).
Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο καναλιού μήκους
μικρότερου των 2 m, η κοπή θα γίνεται με κατάλληλο εργαλείο.
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Τελευταία φάση της εγκατάστασης θα είναι η τοποθέτηση των καλυμμάτων στα
άκρα, στις γωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές), στα ταυ κ.λπ.
Τοποθέτηση ρευματοδοτών και διακοπτικού υλικού
Υπάρχουν δύο τρόποι τοποθέτησης των ρευματοδοτών και του διακοπτικού
υλικού (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) στα κανάλια:
Επί του καλύμματος του καναλιού μέσω αντίστοιχου εξαρτήματος.
Εφαρμόζεται σε κανάλια με πλάτος μεγαλύτερο των 80 mm.
Τοποθέτηση μέσω αντίστοιχης βάσης στήριξης, εκτός του πλάτους του
καναλιού. Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων θα γίνεται με προσοχή και σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να μην υπάρξουν φθορές. Η τοποθέτηση
των ρευματοδοτών και του διακοπτικού υλικού θα γίνεται με την ίδια προσοχή
και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται
η ομαλή κάμψη των καλωδίων.

1.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Γενικά
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εσχάρες - σκάλες που
χρησιμοποιούνται για την οριζόντια και κατακόρυφη διέλευση καλωδίων ή
αγωγών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Η χρήση τους διευκολύνει και απλοποιεί
την επισκεψιμότητα και την προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων.
Οι εσχάρες εγκαταστάσεως καλωδίων θα είναι μεταλλικές από διάτρητη
γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διατρήσεις επιμήκεις ώστε να μπορούν να δεθούν
επάνω στην εσχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps), που θα
γαλβανιστεί σε θερμό λουτρό μετά τη διάτρηση της λαμαρίνας.
Το μήκος των εσχαρών θα είναι τυποποιημένο (ενδεικτικά 3 μέτρα) και το
ελάχιστο βάθος των εσχαρών θα είναι 50mm. Τα πλάτη των εσχαρών θα είναι
ανάλογα με τις υποδείξεις των αντίστοιχων σχεδίων.
Η εσωτερική επιφάνεια των εσχαρών καλωδίων, που τοποθετούνται τα καλώδια,
πρέπει να είναι τελείως λεία (δηλαδή να μην παρουσιάζονται «γρέζια» από την
διαμόρφωση).
Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις, διαστολές κλπ ή για μετάβαση
σε εσχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κάθε φορά
προκατασκευασμένα εξαρτήματα, επίσης από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη.
Για τις συνδέσεις μεταξύ των εσχαρών καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα θα
χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι με ή χωρίς κοχλίες.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

34

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

Η ανάρτηση των εσχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στηρίξεως «κονσόλες»
στον τοίχο ή με αναρτήσεις από την οροφή.
Η απόσταση μεταξύ των σημείων αναρτήσεως θα προκύπτει από αναλυτικούς
υπολογισμούς με βάση το βάρος των καλωδίων προσαυξημένο κατά 50%
τουλάχιστον και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2.0m. Κάθε
τεμάχιο θα έχει τουλάχιστον δύο στηρίγματα. Επίσης θα στηρίζονται όλα τα
σημεία αλλαγής κατεύθυνσης και στάθμης.
Όλα τα εξαρτήματα και υλικά στηρίξεως των εσχαρών θα είναι
επιψευδαργυρωμένα και του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις εσχάρες.
Ενσωματωμένα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα συστήματα εσχάρων / σκαλών καλωδίων
είναι τα ακόλουθα:
- εσχάρες καλωδίων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου, από γαλβανισμένη
λαμαρίνα.
- εσχάρες καλωδίων από χαλύβδινο σύρμα.
- σκάλες καλωδίων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου.
- εξαρτήματα διακλάδωσης - σύνδεσης (ταυ, σταυροί, στροφές 45º, στροφές
90º, κατακόρυφες στροφές, χοάνες διαμήκεις, χοάνες εγκάρσιες, συστολικά
τερματικά, σύνδεσμοι, αρμοκάλυπτρα κ.λπ.).
- καπάκια εσχαρών - σκαλών κουμπωτά ή με μάνδαλο.
- στηρίγματα εσχαρών - σκαλών ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου.
- Ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στους χώρους εγκατάστασης των
εσχαρών - σκαλών επιλέγεται το ανάλογο υλικό κατασκευής τους:
- λαμαρίνα προγαλβανισμένη εν θερμώ, με επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου
πάχους 21 μ, για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα.
- λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, κατά EN 1461:1999,
με επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 55 μ σε κάθε
επιφάνεια (εσωτερική και εξωτερική) για λαμαρίνες πάχους 1,5 - 3mm και
τουλάχιστον 45μm για λαμαρίνες πάχους μικρότερου από 1,5 mm. Οι
γαλβανισμένες αυτές λαμαρίνες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο ή υγρό εσωτερικό χώρο.
- λαμαρίνα γαλβανισμένη ηλεκτρολυτικά μετά την κατασκευή, κατά ΕΝ
1403:1998 και EN 12329:2000, με επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου πάχους 10
μm, για τοποθέτηση σε ξηρό εσωτερικό χώρο.
- λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή και βαμμένη με
εποξειδικη βαφή φούρνου, με επιφανειακό στρώμα 120 – 200 μm, για
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό εσωτερικό χώρο.
- λαμαρίνα από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) για βιομηχανίες τροφίμων.
- γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ για εξωτερικές εγκαταστάσεις ή υγρούς
χώρους.
- πλαστικοποιημένο σύρμα για εμφανείς εγκαταστάσεις υψηλών αισθητικών
απαιτήσεων.
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- Δίνεται ο παρακάτω πινάκας 2-1 με τα ελάχιστα πάχη επενδύσεων (ΕΝ ISO
1461:1999/ πιν.2).
Είδος και πάχος

Ελάχιστο τοπικό
πάχος (μm)

Ελάχιστο μέσο
πάχος (μm)

χάλυβας >η =6 mm

70

85

χάλυβας >η=3 mm και <6
mmmm και <3
χάλυβας= 1,5

55

70

45

55

35

45

χάλυβαςmm
<1,5 mm

χυτά (σίδηρος η χάλυβας)
> η = 6 mm

80

70

χυτά < 6 mm
60
πινάκας 2-1: ελάχιστα πάχη γαλβανικής επένδυσης λαμαρινών.

70

Στις περιπτώσεις που δίνεται το γαλβάνισμα ως μάζα ανά επιφάνεια, η
αντιστοιχία για τον έλεγχο του πάχους βρίσκεται από το ειδικό βάρος του
ψευδαργύρου ε = 7,1 g/cm3.
Για να γίνει αποδεκτό το υλικό πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω:
1. κανένα δείγμα (η καμιά μέτρηση) να μη δείξει πάχος μικρότερο από το
ελάχιστο τοπικό και
2. ο μέσος ορός πάχους των δειγμάτων (η μετρήσεων) να είναι μεγαλύτερος ή
ίσος από το ελάχιστο μέσο πάχος.
Δίνεται ο παρακάτω πινάκας 2-2 με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής σε έτη, για
εσχάρες από προγαλβανισμενη λαμαρίνα ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα εν θερμώ
μετά την κατασκευή σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος.

ατμοσφαιρικές
συνθήκες

προγαλβανισμένη
λαμαρίνα

γαλβανισμένη
λαμαρίνα εν
θερμό μετά την
κατασκευή

ύπαιθρο

6 – 13

14 – 50

παραθαλάσσια

1,5 – 8

4,5 – 20

πόλη

3,5 – 20

10 – 35

3 –13
βιομηχανική
1,1 – 5,5
πινάκας 2-2: αναμενόμενη διάρκεια ζωής (σε έτη), ανάλογα με το περιβάλλον
Σημείωση:
Οι παράγοντες που ενισχύουν την διάβρωση του σιδηρού στον ατμοσφαιρικό
αέρα είναι:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

36

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

- η σχετική υγρασία (>60%) και η γρήγορη μεταβολή των θερμοκρασιών (και
όχι η θερμοκρασία αυτή καθ’ αυτήν).
- η παρουσία χλωριούχων και κυρίως θειικών ενώσεων με πιο επιβαρυντικό το
θειικό οξύ.
Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή εσχαρών - σκαλών για την
εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από διαπιστευμένο φορέα
υλοποίησης.
Τα ενσωματωμένα υλικά στην εγκατάσταση θα πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
-

HD 384.1
EN ISO 1461:1999
EN ISO 1460:1994
EN 10152:2003
EN 12329:2000
EN 1403:1998

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CΕ της ευρωπαϊκής
ένωσης.
Ιδιότητες – αντοχές των γαλβανισμένων εσχαρών - σκαλών
- είναι κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το
γαλβανισμό και σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.
- έχουν τυποποιημένο μήκος (π.χ. 3 m).
- οι εσχάρες φέρουν συνεχή διάτρηση στην βάση και στα πλευρικά τοιχώματα
για εύκολη πρόσδεση και αερισμό των καλωδίων.
- για την εγκατάσταση καλωδίων ισχύος μεγάλων διαμέτρων, όπου απαιτείται
αερισμός για την απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται, συνίσταται η
χρήση σκαλών καλωδίων με "σκαλοπάτια" από προγαλβανισμένη λαμαρίνα.
- οι εσχάρες - σκάλες έχουν διαμορφωμένα τα άνω άκρα του πλευρικού
τοιχώματος (καμπύλη 180°), για αύξηση της ακαμψίας τους και για αποφυγή
τραυματισμού της μόνωσης των καλωδίων.
- η επιλογή του πάχους του ελάσματος γίνεται με βάση το βάρος (kg/m) των
καλωδίων που θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα, σε σχέση με τις καμπύλες
φόρτισης της που δίνει ο κατασκευαστής.
- η επιλογή της απόστασης των στηριγμάτων γίνεται ανάλογα με το βάρος
(kg/m) των καλωδίων που θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα σε σχέση με
τις καμπύλες φόρτισης που δίνει ο κατασκευαστής και κατ' ελάχιστον σύμφωνα
με τα παρακάτω:
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- τα στηρίγματα θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από το πλάτος
της εσχάρας που στηρίζουν και η αντοχή τους θα είναι για μέγιστο φορτίο 500
kg.
- οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων θα είναι τέτοιες, ώστε οι μεν εσχάρες
πλάτους 100-300 mm να δέχονται φορτίο 100 kg/m ενώ οι εσχάρες πλάτους
400-600 mm φορτίο 150 kg/m.
- οι ορθοστάτες θα είναι τουλάχιστον 3 mm, μονοί η διπλοί ανάλογα με τα
φορτία των εσχαρών, μορφής διπλού "π". Οι αποστάσεις μεταξύ τους
καθορίζονται από τις αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων των εσχαρών
σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Τρόπος κατασκευής γαλβανισμένων εσχαρών – σκαλών
Οι σχάρες - σκάλες τοποθετούνται για ορατή όδευση ηλεκτρικών καλωδίων και
επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη η αφαίρεση καλωδίων χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής τους.
Γενικά
Τα καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται
στην ίδια εσχάρα.
Οι εσχάρες ισχυρών ρευμάτων πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 30
cm από τις εσχάρες ασθενών ρευμάτων.
Η απόσταση στηριγμάτων εσχάρων - σκαλών θα καθορίζεται από την μελέτη και
σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2 m.
Η επιλογή του κατάλληλου στηρίγματος γίνεται με βάση:
- την επιφάνεια στήριξης (τοίχος, οροφή κ.λπ.),
- το φορτίο (σε kgr/m).
Ειδικά
Για την ένωση δυο εσχάρων χρησιμοποιείται ταχυσύνδεσμος με ή χωρίς βίδες.
Για την ένωση εσχάρας με εξάρτημα (ταυ, σταυρό, στροφή κ.λπ.) οι σχάρες
εισχωρούν σε προεξέχοντα πλευρικά τοιχώματα του εξαρτήματος και συνδέονται
με αυτά με βίδες γαλβανισμένες.
Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο εσχάρας - σκάλας
μήκους μικρότερου του τυποποιημένου, η κοπή θα γίνεται με ηλεκτρικό τροχό
κοπής μέταλλων και θα ακόλουθη γαλβανισμέ των ακρών των δυο τμημάτων.
Όταν οι εσχάρες - σκάλες διέρχονται από πυροδιαμερισματα, τότε το κενό
μεταξύ της εσχάρας και της οπής του τοιχώματος θα πληρούται με κατάλληλο
άκαυστο υλικό.
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Τα διαχωριστικά των σχαρών (π.χ. για καλώδια UPS) θα είναι του ίδιου υλικού
και ύψους με την εσχάρα.
Τα καλώδια θα στερεώνονται στις εσχάρες, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα
και επισκέψιμα, με σφιγκτήρες ανά 3 m περίπου.

1.11 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Στηρίγματα ορατών σωληνώσεων
Τα στηρίγματα ορατών μεταλλικών σωληνώσεων θα είναι διμερή από
γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλα έτσι για απ' ευθείας κάρφωμα επί του τοίχου,
είτε για κοχλίωση σε κοχλία Μ6 βυθισμένο στον τοίχο για σωλήνες διαμέτρου
Φ13.5, 16, 21, 29, 36 και 42 mm και κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα ώστε οι
σωλήνες να απέχουν από την τελική επιφάνεια του τοίχου τουλάχιστο 2 cm.
Τα στηρίγματα των ορατών πλαστικών σωληνώσεων θα είναι πλαστικά βαρέως
τύπου, τύπου κολάρου, κατάλληλα για εξωτερικές διαμέτρους Φ16, 20, 25, 32,
40 και 50 σε σειρές των 2, 3 και 5 τεμαχίων ανάλογα με τη διάμετρο
Στηρίγματα επίτοιχα τοποθετημένων καλωδίων άνω των ψευδοροφών
Προβλέπονται 2 είδη στηριγμάτων δηλαδή στηρίγματα διμερή από πλαστική ύλη
για ένα μεμονωμένο καλώδιο (μέχρι δύο καλώδια το πολύ σε παράλληλες
διαδρομές) είτε τύπου σιδηροδρόμου, κατάλληλα για περισσότερα καλώδια σε
παράλληλη διαδρομή. Τα απλά στηρίγματα καλωδίων (εξωτερ. διάμετρος
καλωδίων από 5 έως 45 mm το πολύ) θα είναι διμερή πλαστικά κατάλληλα για
την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου που στηρίζουν και τέτοιας μορφής ώστε
το καλώδιο να απέχει από την τελική επιφάνεια του τοίχου τουλάχιστο 10 mm,
τύπου HANSA ή ISO, με πάνω μέρος (συγκράτηση καλωδίου) βιδωτό με δύο
βίδες. Τα στηρίγματα τύπου σιδηροδρόμου θα είναι απλά (όχι διμερή) κατάλληλα
για στερέωση με βίδα επί του σιδηροδρόμου τύπου Standard, δύο μεγεθών
κατάλληλων για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου 7-25 mm και 13 έως 38 mm.

1.12 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ
Θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλαδώσεων κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά
κατάλληλα κάθε φορά για τον τύπο του σωλήνα ή του οχετού ή του καλωδίου
για το οποίο χρησιμοποιούνται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών διακλαδώσεως
καθορίζεται για μεν τα κυκλικά σε Φ 70 mm για δε τα ορθογωνικά σε 75X75 mm.
Τα χαλύβδινα κουτιά θα έχουν εσωτερικά μόνωση και η σύνδεσή τους θα γίνεται
με κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί. Τα καλύμματά τους θα είναι βιδωτά.
Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το πολύ τεσσάρων εξόδων.
Κουτιά διακλαδώσεως καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ
Τα κουτιά διακλαδώσεως των καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ που τοποθετούνται επίτοιχα
πάνω από ψευδοροφή θα είναι τύπου ανθυγρού προστασίας ΙΡ54 τουλάχιστον,
έστω και αν ο χώρος όπου ευρίσκονται είναι ξηρός, εσωτερικής διαμέτρου Φ70
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mm, το πολύ μέχρι 4 εισόδων-εξόδων. Οι είσοδοι-έξοδοι θα είναι σφραγισμένοι
με ειδικούς ελαστικούς στυπιοθλίπτες που θα φέρουν σήμανση για την διάμετρο
του καλωδίου ή του σωλήνα καθώς και ραβδώσεις που θα επιτρέπουν την ακριβή
κοπή του στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου ή του σωλήνα. Σε
περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες είσοδοι-έξοδοι από 4 ανά σημείο
διακλαδώσεως θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνα κουτιά 105 x 105 x 55 mm ίδιας
ποιότητας κατασκευής με τα ανωτέρω.
Ενδεικτικός τύπος : Plexo Legrand ή ισοδύναμος
Χωνευτά κουτιά διακλαδώσεως
Τα κουτιά διακλαδώσεως που θα χρησιμοποιηθούν στις χωνευτές πλαστικές
σωληνώσεις θα είναι από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) διαμέτρου 70 mm
και βάθους 34 mm με χτυπημένα ανοίγματα και πλαστικό κάλυμμα κουμπωτό
(snap-in). Κουτιά κυκλικής μορφής θα χρησιμοποιηθούν το πολύ μέχρι τέσσερις
διευθύνσεις σωλήνων (εισόδους-εξόδους).
Για περισσότερες διευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνα κουτιά από ειδικό
πλαστικό (duroplastic) διαστάσεων 80 x 80 x 50 mm και 100 x 100 x 50 mm με
χτυπημένα ανοίγματα.
Κουτιά διακλαδώσεως για ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες βαρέως
τύπου
Τα κουτιά διακλαδώσεως των ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου
που τοποθετούνται επίτοιχα θα είναι ανθυγρά προστασίας ΙΡ54 τουλάχιστον,
βαρέως τύπου κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. Οι είσοδοι-έξοδοί τους θα
είναι διαμορφωμένες για να δεχτούν, μέσω κατάλληλων ρακόρ, σωλήνες
εξωτερικής διαμέτρου Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50.
Κουτιά διακλαδώσεως για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16
Τα κουτιά διακλαδώσεων των χαλύβδινων ηλεκτρικών σωλήνων Pg13.5 και Pg16
θα είναι χαλύβδινα εσωτ. διαμέτρου 70 mm και βάθους 38 mm με μονωτική
επένδυση με τρεις ή τέσσερις εισόδους-εξόδους κοχλιοτομημένες για τον
αντίστοιχο σωλήνα (Pg13.5 & 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.
Κουτιά διακλαδώσεως για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16, 21,
29 και 36
Τα κουτιά διακλαδώσεως για τους ανωτέρω σωλήνες θα είναι χαλύβδινα,
τετράγωνα διαστάσεων 90 x 90 x 45 mm για σωλήνες Pg36, με μονωτική
επένδυση και κάλυμμα από μαύρη λαμαρίνα, ικανού πάχους με ελαστικό
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παρέμβυσμα. Τα κουτιά θα έχουν κοχλιοτομημένα ανοίγματα για τις αντίστοιχες
σωληνώσεις. Όλες οι είσοδοι που δεν θα χρησιμοποιηθούν από σωλήνες θα
κλεισθούν με χαλύβδινο βιδωτό πώμα (τάπα).
Κουτιά διακοπτών-ρευματοδοτών (χωνευτά)
Τα κουτιά διακοπτών και ρευματοδοτών (μη στεγανών) για χωνευτή κατασκευή
θα είναι από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαμέτρου 58 mm και βάθους 38 mm
περίπου με χτυπημένα ανοίγματα με ή χωρίς λαιμούς στις εισόδους.

1.13 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Γενικά
Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού και κινήσεως του κτιρίου, θα κατασκευασθούν
σύμφωνα με τα σχέδια.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όπως καθορίζονται στις τεχνικές
περιγραφές, προδιαγραφές και τα σχέδια και θα τηρούνται οπωσδήποτε οι
διατάξεις των Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για «Εσωτερικές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις».
Γενικά οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών, μέσα στους διάφορους χώρους
του κτιρίου, θα κατασκευασθούν από αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση,
τύπου ΝΥΜ.
Η όδευση θα γίνεται χωνευτά ή επίτοιχα μέσα σε σωλήνες πλαστικούς,
χαλύβδινους ή γαλβανισμένους ή πλαστικά κανάλια ή πάνω σε μεταλλικές
εσχάρες όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί και η μελέτη.
Οι κενοί σωλήνες για την μελλοντική διέλευση καλωδίων θα πωματίζονται στα
άκρα τους και θα φέρουν οδηγούς.
Στους χώρους που σύμφωνα με τα σχέδια, (γραφεία κ.λ.π.), οι ρευματοδότες θα
τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια διανομής ισχυρών και ασθενών, η αντίστοιχη
καλωδίωση θα οδεύει εντός των καναλιών στο κατάλληλο διαμέρισμα. Η όδευση
μέχρι την ψευδοροφή θα γίνεται εντός του πλαστικού καναλιού.
Οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών μέσα στο κενό των ψευδοροφών,
καθώς και οι γραμμές κινήσεως, θα κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ ,
ορατές, πάνω σε στηρίγματα, εκτός από τις διαδρομές τους όπου σύμφωνα με
τους κανονισμούς που ισχύουν, απαιτείται μηχανική προστασία, οπότε θα
τοποθετηθούν μέσα σε χαλυβδοσωλήνες, ή σε θέσεις με ομαδικές διαδρομές,
που θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλικές σχάρες.
Στους χώρους που οι ηλεκτρικές γραμμές διέρχονται από τον ένα όροφο στον
άλλο (περίπτωση κλιμακοστασίων κλπ) αυτές θα κατασκευασθούν με καλώδια
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τύπου ΝΥΜ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες μέχρι το ύψος των 2.00 μέτρων από το
τελειωμένο δάπεδο.
Οι γραμμές που τροφοδοτούν πίνακες ή μηχανήματα στο ύπαιθρο, θα
κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΥ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες, ή στην περίπτωση
διαμέτρων (σωλήνων) πάνω από 36mm, μέσα σε γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες.
Όλες οι καλωδιώσεις θα φέρουν σε χαρακτηριστικά σημεία και ανά ορισμένες
αποστάσεις χαρακτηριστική σήμανση του κυκλώματος στο οποίο ανήκουν.
Οι επακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων ορίζονται
από την επίβλεψη, την οποία ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται
τακτικά και ανελλιπώς.
Ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ
Γραμμές από καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ
προβλέπονται είτε χωνευτές μέσα σε σωλήνες, είτε ορατές (επίτοιχα) πάνω σε
στηρίγματα, είτε επίτοιχες μέσα σε πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες είτε σε
μεταλλικές εσχάρες όπως φαίνεται στα σχέδια, είτε, προκειμένου για γραμμές
ρευματοδοτών, μέσα σε πλαστικά κανάλια διανομής για τους χώρους που
απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια.
Προβλέπονται οι κατωτέρω δυνατότητες στηρίξεως των καλωδίων στην
περίπτωση ορατής τοποθέτησης:
- Τοποθέτηση πάνω σε γαλβανισμένη εσχάρα
- Στήριξη σε σιδηρόδρομο
- Στήριξη με διμερή πλαστικά στηρίγματα
Σε περίπτωση γραμμών με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ μέσα σε σωλήνες, καθορίζεται
ότι η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον 2 φορές της
εξωτερικής διαμέτρου του καλωδίου που περνά και σε κάθε περίπτωση (ανάλογα
με το μήκος τις καμπύλες κ.λ.π.) επαρκής για την ασφαλή έλξη του καλωδίου
μέσα στο σωλήνα, χωρίς φθορά της εξωτερικής μόνωσης ή του μανδύα.
Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεώς τους, τα κουτιά οργάνων
διακοπής κλπ, θα τοποθετούνται πάνω στις πλινθοδομές, πριν από την
κατασκευή των σοβάδων (με βάση τους «οδηγούς» του σοβά) και σε τέτοιο
βάθος ώστε μετά την κατασκευή των σοβάδων οι σωλήνες να καλύπτονται
τελείως, και τα κουτιά διακλαδώσεως, οργάνων διακοπής κλπ, να εξέχουν τόσο
ώστε, τα χείλη τους να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τη επιφάνεια του τελικού
στρώματος των σοβάδων.
Η διάνοιξη αυλακιών στις πλινθοδομές κλπ, που πιθανόν να χρειασθούν για την
τοποθέτηση των σωλήνων, θα γίνεται με ειδικό ηλεκτροκίνητο ή αεροκίνητο
φορητό εργαλείο, σε τρόπο ώστε η φθορά και η επισκευή που θα χρειασθεί να
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περιορισθούν στο ελάχιστο. Απαγορεύεται η αυλάκωση (χάντρωμα) κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως.
Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται με τσιμεντοκονία.
Απαγορεύεται εντελώς η χρήση γύψου.
Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων, χωρίς την μεσολάβηση κουτιού
διακλαδώσεως, είναι το πολύ τρεις. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών μπορούν να
έχουν δύο το πολύ ενώσεις κάθε τρία (3) μέτρα, και δεν επιτρέπεται να έχουν
ένωση όταν η απόσταση των κουτιών δεν ξεπερνά το ένα (1,0) μέτρο. Ενώσεις
μέσα στο πάχος των τοίχων απαγορεύονται.
Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά
διακλαδώσεως και θα είναι απαλλαγμένες από παγίδες (σιφώνια). Οι σωλήνες θα
συναντούν τα κουτιά, κάθετα προς τις παρειές τους στο σημείο εισόδου. Η
ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από σωλήνες θερμού νερού (χρήσης ή
κεντρικής θέρμανσης) θα είναι 30 cm.
Οι απολήξεις των σωλήνων τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις
τροφοδοτήσεως φωτιστικών σωμάτων κλπ ή αναμονές, θα εφοδιάζονται με
πλαστικά προστόμια, που θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των σοβάδων
κατά 2mm. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των κουτιών διακλαδώσεως σε
σημεία που δεν είναι προσιτά, όπως λ.χ. μέσα σε μη αφαιρετές ψευδοροφές.
Οι γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ ορατές πάνω σε στηρίγματα, θα
υποβαστάζονται από διμερή πλαστικά στηρίγματα αποστάσεως, λευκά, που
απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. το πολύ, εκτός από τα σημεία στροφής όπου η
πυκνότητα θα είναι μεγαλύτερη.
Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του στηρίγματα. Το ένα
τμήμα των στηριγμάτων θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών
βυσμάτων (ΟΥΠΑΤ) και κοχλιών. Το άλλο θα τοποθετείται «κουμπωτά» στο
πρώτο συγκρατώντας συγχρόνως και το καλώδιο.
Σε περίπτωση παράλληλης πορείας πάνω σε τοίχο περισσοτέρων των τριών
γραμμών από καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών θα
βρίσκονται σε ευθεία και θα είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται πάνω σε
ειδικής διατομής μεταλλικές ράβδους («σιδηρόδρομους»).
Στην περίπτωση στηρίξεως σε σιδηρόδρομο πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την
ευθύγραμμη πορεία των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σημείων
στηρίξεως που πρέπει να είναι περίπου 3 στηρίγματα ανά μέτρο. Η μεταλλική
βάση των σιδηροδρόμων πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών
βυσμάτων και κοχλιών. Τα στηρίγματα των καλωδίων θα είναι πλαστικά και θα
στηρίζονται στο σιδηρόδρομο μέσω κοχλίων.
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Εναλλακτικά σε περίπτωση παράλληλης οδεύσεως στην οροφή περισσοτέρων
των τριών γραμμών από καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ αντί στηριγμάτων, τα καλώδια θα
τοποθετούνται πάνω σε εσχάρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα με
«στραντζαριστά» χείλη, που θα στηρίζονται επαρκώς στην οροφή όπως φαίνεται
στα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.
Τα καλώδια θα τοποθετηθούν πάνω στις σχάρες σε αποστάσεις τουλάχιστον μίας
διαμέτρου του μεγαλύτερου απ' αυτά και θα δένονται. Κάθε καλώδιο πρέπει να
προσδένεται ανεξάρτητα με ειδική πλαστική ταινία και σε αποστάσεις που δεν
ξεπερνούν το 1,5 μέτρο.
Τα καλώδια πρέπει να είναι τακτικά τοποθετημένα πάνω στη σχάρα ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής κάθε καλωδίου σε όλο το μήκος, καθώς
επίσης και η δυνατότητα αντικαταστάσεως κάποιου καλωδίου χωρίς να θιγούν τα
υπόλοιπα.
Οι διακλαδώσεις καλωδίων ΝΥΜ θα γίνονται μέσα σε κουτιά ανθυγρών
καλωδίων, με στυπιοθλίπτες.
Εκτός των τρόπων στηρίξεως που περιγράφηκαν πιο πάνω απαγορεύεται
οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση και στήριξη ορατών καλωδίων.
Γραμμές με γυμνό χαλκό
Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται ανεξάρτητες γραμμές γειώσεως με αγωγούς
από γυμνό χαλκό, αυτές θα κατασκευασθούν γενικά είτε μέσα σε σωλήνες είτε
ορατές πάνω σε στηρίγματα, είτε πάνω σε σχάρες. Ισχύουν και στην περίπτωση
αυτή εκείνα που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους για τις διαμέτρους
σωλήνων, για τα στηρίγματα κλπ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η εγκατάσταση μεγαφωνικού-μικροφωνικού συστήματος συνεδριάσεων σε
αίθουσα ακροατηρίου έχει σαν σκοπό, αφενός την ενίσχυση της ομιλίας στο
συγκεκριμένο χώρο και αφετέρου τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των
συνεδριάσεων βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.
Σε αίθουσα ακροατηρίου θα υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα μεγαφωνικήςμικροφωνικής εγκατάστασης, που θα εξασφαλίζει την ενίσχυση της ομιλίας, ώστε
να είναι καταληπτή σε όλη την αίθουσα.
Στην εγκατάσταση μεγαφωνικού-μικροφωνικού συστήματος του ακροατηρίου
περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, όργανο ή εξάρτημα μαζί με την εργασία και τα
υλικά εγκατάστασης όπως προδιαγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή.
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Επιπλέον περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, οι σωλήνες όδευσης της καλωδίωσης,
αλλά και κάθε εξάρτημα, συσκευή, υλικό, μικροϋλικό ή άλλο στοιχείο που δεν
αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια αλλά είναι απαραίτητο για την
ασφαλή, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η κατασκευή της εγκατάστασης μεγαφωνικού-μικροφωνικού συστήματος θα
ακολουθήσει τους κανονισμούς που ήδη αναφέρονται στις αντίστοιχες
παραγράφους στην Τεχνική Περιγραφή και επιπλέον:
Κανονισμοί της χώρας προελεύσεως των παντός είδους υλικών οργάνων και
συσκευών, όταν αυτά προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού και σε όσα σημεία
δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισμούς.
Για τη προσαρμογή των κανονισμών αυτών την ευθύνη έχει ο εργολάβος. Γι'
αυτό είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου τυχόν ασυμφωνίας της παρούσας μελέτης προς κάποια
διάταξη των πιο πάνω κανονισμών να το αναφέρει έγγραφα στην Επίβλεψη.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας
διετίας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, διαστάσεις, βάρη κ.λ.π.) που προβλέπονται
από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα
εξής:
Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την
προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο εφ’ όσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα
μηχανικό.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το μικροφωνικό σύστημα θα είναι ψηφιακό, μονοκαλωδιακής σύγχρονης
τεχνολογίας και όλες οι συσκευές του θα είναι σύμφωνες με τα διεθνή
STANDARDS ISO 914, IEC 2603 και ασφαλείας IEC 65.
Θα είναι φορητού τύπου και θα λειτουργεί χωρίς παρουσία χειριστή, θα έχει τη
δυνατότητα για σύνδεση με σύστημα μαγνητοφώνησης πρακτικών, θα
συνεργάζεται πλήρως με σύστημα διανομής ήχου μέσω μεγαφώνων.
Θα έχει δυνατότητα άμεσης επέκτασης (χωρίς πρόσθετα ηλεκτρονικά
κυκλώματα) για επιπλέον μικρόφωνα κλπ. και θα έχει τη δυνατότητα για
σύνδεση με ασύρματο μικρόφωνο (χειρός ή πέτου).
Θα παρέχει την δυνατότητα μελλοντικής αύξησης του αριθμού των μικροφώνων
σε τουλάχιστον δώδεκα (12) και ο αριθμός των ταυτόχρονα ανοικτών
μικροφώνων των συνέδρων να καθορίζεται από το κεντρικό σύστημα, σε 1 ή 2 ή
3 ή 4 ή 5 ή όλα μαζί, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συνεδρίασης.
Θα κάνει αυτόματο SELF TEST με ένδειξη για οποιοδήποτε προβληματικό
μικρόφωνο ή άλλα προβλήματα στην γραμμή κλήσης σε συνδυασμό με την
κονσόλα χειρισμού.
Η ενεργοποίηση των μικροφώνων των συνέδρων θα γίνεται από τους συνέδρους
με την βοήθεια ειδικού μπουτόν επαφής.
Η μονάδα προέδρου θα έχει πλήρη προτεραιότητα και θα μπορεί να ακυρώνει τα
υπόλοιπα μικρόφωνα που λειτουργούν (PRIORITY).
Ολόκληρο το σύστημα ο προμηθευτής θα το παραδώσει τοποθετημένο με την
πλήρη απαιτούμενη καλωδίωση, σε πλήρη λειτουργία και θα προβεί στην
απαραίτητη εκμάθηση των χειριστών στην χρήση του.
Το μεγαφωνικό-μικροφωνικό σύστημα συνεδρίασης αιθουσών ακροατηρίων θα
αποτελείται από:
Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο Εισαγγελέως.
Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο Προέδρου.
Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο Δικαστή.
Ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο Μάρτυρα.
Ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο Συνηγόρου.
Ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο Πολιτικής Αγωγής.
Μπουτόν on/off μάρτυρα
Ψηφιακό κέντρο ελέγχου μικροφώνων.
Ενισχυτής ηχείων αίθουσας 160W.
Ηχεία 25 W RMS 2 δρόμων
Ηχεία 50 W RMS 2 δρόμων.
Μεταλλικό ικρίωμα Rack 19” ιντσών με κλειδαριά.
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Διεύθυνση Μελετών Έργων

Απαιτούμενη καλωδίωση συστήματος.
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Σε κάθε αίθουσα ακροατηρίου για την οδήγηση των ηχείων από τον αντίστοιχο
ενισχυτή θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΜΗΥ 2x1,5mm2.
Για τη σύνδεση των μικροφώνων με την ψηφιακή μονάδα ελέγχου μικροφώνων,
θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης ψηφιακών
μικροφώνων, αριθμού ζευγών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου του “συστήματος συνεδρίασης με ψηφιακά μικρόφωνα”
(τυπικός αριθμός ζευγών: έξι).
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
Θα τροφοδοτεί τα ψηφιακά
μονοκαλωδιακής τεχνολογίας.

μικρόφωνα

σε

τουλάχιστον

2

εισόδους

Θα ελέγχει όλες τις ψηφιακές μικροφωνικές μονάδες και θα είναι κατάλληλο για
τροφοδοσία ως 12 τουλάχιστον μικρόφωνα.
Θα διαθέτει κυκλώματα ελεγχόμενα από μικρουπολογιστές (microprocessor) και
διαγνωστικό σύστημα αυτοελέγχου (SELFTEST).
Θα παρέχει ένδειξη ALERT σε περίπτωση σφάλματος.
Θα παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των
ταυτόχρονα ανοικτών μικροφώνων από 1 ως 5 τουλάχιστον, εκτός του
μικροφώνου του Προέδρου.
Θα ρυθμίζει αυτόματα την ενίσχυση του συστήματος ανάλογα με τον αριθμό των
μικροφώνων που είναι ανοιχτά (LIVE), ώστε να εμποδίζει τους μικροφωνισμούς.
Θα διαθέτει ρυθμιστικό της έντασης των μεγαφώνων των μικροφώνων.
Θα δέχεται σύνδεση με τουλάχιστον 1 εξωτερικό πυκνωτικό ή δυναμικό
μικρόφωνο και με επιπλέον ασύρματο μικρόφωνο.
θα παρέχει έξοδο AUDIO, για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή της αίθουσας.
Θα διαθέτει ενσωματωμένα ρυθμιστικά διόρθωσης τονικότητας του ήχου με
συνεχή ρύθμιση για χαμηλές (LF) και υψηλές συχνότητες (HF).
Θα διαθέτει ειδική είσοδο/ έξοδο για σύνδεση κασετοφώνου (TAPE RECORDER)
για εγγραφή πρακτικών ή αναπαραγωγής (PLAYBACK) κασέτας διαμέσω των
μεγαφώνων των ψηφιακών μικροφώνων.
Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά :
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Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

Απόκριση συχνοτήτων
Παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο :
Είσοδος
Έξοδος
:
Τροφοδοσία

:
150Hz- 15kHz (-3dB).
:
<0,1% (1kHz).
>63dB (S/N).
:
0dB.
0dB/ 600Ω
:
220V AC 10%

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Θα είναι κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση, μικρών διαστάσεων και άριστης
εμφάνισης.
Θα διαθέτει καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλης ευαισθησίας και στιβαρής
κατασκευής, λεπτής εμφάνισης, με ειδικό σύστημα ανάρτησης σε εύκαμπτο
μεταλλικό βραχίονα.
Επί της κάψας του μικροφώνου θα ευρίσκεται μεγάλος ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ο
οποίος ανάβει όταν ανοίγει το μικρόφωνο.
Θα φέρει μπουτόν ενεργοποίησης του μικροφώνου με ενδεικτικά LED
ομιλίας/αναμονής.
Κάθε μονάδα θα διαθέτει δικό της MICROPROCESSOR και κατάλληλα
ηλεκτρονικά κυκλώματα για την μονοκαλωδιακή σύνδεση της με την κεντρική
μονάδα.
Κάθε μικροφωνική βάση θα φέρει ενσωματωμένο κύκλωμα περιοριστήσυμπιεστή (LIMITER-COMPRESSOR).
Θα φέρει ενσωματωμένο μεγάφωνο το οποίο αποκόπτεται αυτόματα όταν
ενεργοποιείται το μικρόφωνο.
Θα φέρει ενσωματωμένο καλώδιο κατάλληλου μήκους με ειδικό βύσμα
ασφαλείας κατά DIN, για την σύνδεσή της με τις υπόλοιπες μικροφωνικές
μονάδες των συνέδρων του προεδρείου.
Ευαισθησία μικροφώνου
Απόκριση συχνοτήτων
Παραμόρφωση
Ισχύς στο μεγάφωνο
:
Λόγος σήματος προς θόρυβο :
Λόγος front/ back μικροφώνου

:
64dBV ή καλύτερη.
:
100Hz- 15kHz (-3dB).
:
<0,1% (1kHz).
1 Watt με 86dB/ 1W/ 1m
>72dB (S/N).
: καλύτερος από -20dB.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΗ
Θα είναι ίδια ακριβώς όπως η μονάδα εισαγγελέα.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

48

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Θα είναι ίδια ακριβώς όπως η μονάδα εισαγγελέα, αλλά θα διαθέτει πλήκτρο
προτεραιότητας με ενδεικτικό LED για στιγμιαία ή μόνιμη σίγηση των
μικροφώνων των συμβούλων (PRIORITY).
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Θα είναι ίδια με την μονάδα εισαγγελέα, αλλά χωρίς μεγάφωνο και θα φέρει
εύκαμπτο μικρόφωνο χωριστά από την μονάδα ελέγχου. Τα ηλεκτρονικά της
κυκλώματα (πλακέτα) θα είναι ενσωματωμένα στο κάτω μέρος του εδράνου σε
ειδικό κιβώτιο (ψηφιακό interface).
Το πυκνωτικό μικρόφωνο με τον φωτεινό δακτύλιο θα είναι ενσωματωμένο σε
εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα μεγάλου μήκους (πλέον των 43εκ) για όρθιο
ομιλητή και θα στηρίζεται σε πάνελ στιβαρής κατασκευής με μπουτόν και
ενδεικτικά LED ομιλίας/αναμονής.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Θα είναι ίδια με την μονάδα συνηγόρου.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ (ΧΩΝΕΥΤΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Θα είναι είναι ίδια με την μονάδα συνηγόρου με εύκαμπτο βραχίονα μικρότερου
μήκους (περίπου 30εκ).
Το μπουτόν ενεργοποίησης του μικροφώνου του μάρτυρα με τις ενδεικτικές
λυχνίες θα βρίσκεται σε ιδιαίτερο πάνελ ενσωματωμένο στο προεδρείο για
χειρισμό ON/ OFF του μικροφώνου από τον Πρόεδρο.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ “ΓΕΡΑΝΟ”
Θα είναι ίδια με την μονάδα συνηγόρου με μικρόφωνο χειρός σε βάση δαπέδου
(γερανό).
Το μικρόφωνο χειρός θα είναι πυκνωτικό με μπουτόν ON/ OFF και ενδεικτικό LED
ενεργοποίησης του μικροφώνου.
Θα παραδοθεί επάνω στην βάση δαπέδου μεταβλητού ύψους (γερανό) και το
μικρόφωνο θα συνδέεται με το ψηφιακό INTERFACE, το οποίο θα βρίσκεται στην
βάση του εδράνου του προεδρείου και θα διαθέτει ειδικό CONNECTOR
ασφαλείας με πάνελ επί της πρόσοψης για σύνδεση με το επιδαπέδιο μικρόφωνο.
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ΜΙΚΤΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Θα είναι ισχύος 160W RMS και θα διαθέτει ενσωματωμένο Μ/Σ προσαρμογής
100V.
Θα έχει απόκριση συχνότητας 50Hz - 20KHz, παραμόρφωση <0,1%, θόρυβο <85dB και θα φέρει τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώματα προστασίας από
βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και ανοικτό κύκλωμα.
θα φέρει 5 εισόδους κατάλληλες για μικρόφωνα και άλλες πηγές ήχου με
ιδιαίτερα ρυθμιστικά έντασης, γενικό ρυθμιστικό έντασης (MASTER VOLUME) και
ρυθμιστικά τόνων BASS και TREBLE.
ΗΧΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
Θα είναι ισχύος 25W RMS και 50W RMS, 2 δρόμων με μεγάφωνο WOOFER 6,5
ιντσών και TWEETER 3,5 ιντσών.
Θα διαθέτουν ενσωματωμένο μ/σ γραμμής 100V με 2 λήψεις στα 50W και 25W,
θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα συνοδεύονται από κατάλληλο
τυποποιημένο βραχίονα στήριξης με ρυθμιζόμενες αρθρώσεις ώστε να δίνεται η
δυνατότητα σωστού προσανατολισμού.
Θα έχουν απόκριση συχνότητας 25Hz - 20KHz και ελάχιστη ευαισθησία 89dΒ/
1W/ 1m.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) 19” ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 12 U
Το ικρίωμα (Rack) θα είναι 19” ιντσών, κλειστού τύπου (δηλαδή καμπίνα),
επιδαπέδιο ωφέλιμου ύψους 12U (1U=4,45cm) σχεδιασμένο έτσι ώστε να
επιτρέπει την τοποθέτηση, ενεργού εξοπλισμού, ραφιών κ.λ.π. Οι τυπικές
εξωτερικές του διαστάσεις θα είναι 660x600x600 mm (ύψοςxπλάτοςxβάθος).
Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1 mm και βαμμένη
κατά RAL.
Θα είναι εξοπλισμένο με ράγες 19” ιντσών πλήρους ύψους με δυνατότητα
μετατόπισης στο εσωτερικό.
Θα διαθέτει βάση και υποδοχές για την είσοδο καλωδίων στο επάνω και κάτω
μέρος, γρίλιες αερισμού στο επάνω μέρος και διαφανή γυάλινη (ή plexiglass)
πόρτα με δύο κλειδαριές. Τα πλαϊνά και η πίσω πλάτη θα είναι εύκολα
αφαιρούμενα.
Θα διαθέτει υποδοχές γείωσης για εξασφάλιση ηλεκτρικής συνέχειας ανάμεσα
στην πόρτα και στην κυρίως καμπίνα.
Θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη μετώπη-πολύμπριζο.
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ΜΕΤΩΠΕΣ - ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 19” ΙΝΤΣΩΝ
Πρόκειται για μετώπες με ηλεκτρολογικές λήψεις (πρίζες) σούκο 16Α/230V.
Ο αριθμός των λήψεων θα είναι από 5 έως 9. Οι μετώπες-πολύμπριζα θα έχουν
ικανό μήκος τροφοδοτικού καλωδίου και διαστάσεις και υποδοχές κατάλληλες για
τοποθέτηση σε rack 19” ιντσών. Το ύψος θα είναι 1U.
ΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ Η 05VV-F (H 03VV-F) ΠΤΩΗΝ ΝΥΜHY, NYLHY
Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΜΗΥ) σύμφωνα
με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α), EΛΟΤ 563.5 και VDE
0250.
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
Οι εύκαμπτοι σπιράλ σωλήνες κατά ΙΕC 423 και ΙΕC 614 θα είναι από σκληρό
πλαστικό PVC με αντοχή σε θερμοκρασία από -15° έως +60°C, κατάλληλοι για
εσωτερικές χωνευτές εγκαταστάσεις σε τοίχους. Θα είναι τυποποιημένων
ονομαστικών διαμέτρων Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50 σύμφωνα με τον πίνακα:
ονομαστική διάμετρος
εξωτερική διάμετρος
εσωτερική διάμετρος

16
16
11,2

20
20
14,7

25
25
18,9

32
40
32
40
24,8…..31,6

50
50
39,8

Ενδεικτικός τύπος : Siflex Koυβίδη
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Πλαστικοί ευθείς σωλήνες βαρέως τύπου κατά IEC 423, IEC 614 από σκληρό PVC
τυποποιημένων διαμέτρων Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50 mm. Οι σωλήνες θα
συνδέονται μεταξύ τους με περαστές μούφες κατά IEC 1035, από το ίδιο υλικό
(σκληρό PVC) και θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό σε μπετόν, δάπεδα υπόγειες
και εξωτερικές εγκαταστάσεις. Αλλαγές διευθύνσεως θα γίνονται μόνο με κουτιά
ή με καμπύλες με καπάκι από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Μόνο με άδεια της
επιβλέψεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρό κομμάτι
εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (φλεξίμπλ). Θα είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασία
από -5° έως +60°C και τα πάχη τους σύμφωνα με τον πίνακα:
ονομαστική διάμετρος 16
20
εξωτερική διάμετρος 16
20
εσωτερική διάμετρος 12,6 16,8

25
32
40
25
32
40
21,4 27,8 35,4

50
50
44,6

Ενδεικτικός τύπος : Condur Koυβίδη
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ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ
Τα κουτιά διακλαδώσεως των ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου
που τοποθετούνται επίτοιχα θα είναι ανθυγρά προστασίας ΙΡ54 τουλάχιστον,
βαρέως τύπου κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. Οι είσοδοι-έξοδοί τους θα
είναι διαμορφωμένες για να δεχτούν, μέσω κατάλληλων ρακόρ, σωλήνες
εξωτερικής διαμέτρου Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50.
Έλεγχος και δοκιμή της εγκατάστασης
Η όλη εγκατάσταση και συνδεσμολογία θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και τις
προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού
οίκου του συστήματος.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα προβεί σε ελέγχους και
δοκιμές παρουσία της επιβλέψεως.
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με όργανα του αναδόχου και θα
επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, μειονεκτήματα,
ελαττώματα και γενικά κακή ποιότητα υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή
συστημάτων, ή ακόμη και ολόκληρων τμημάτων της εγκατάστασης, ο ανάδοχος
οφείλει να κάνει αμέσως τις απαιτούμενες επισκευές, συμπληρώσεις,
αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθμίσεις και να επαναλάβει τις δοκιμές μέχρι τα
αποτελέσματα να κριθούν ικανοποιητικά.
Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών προκληθούν ζημιές, βλάβες, ή φθορές,
στις εγκαταστάσεις και τα υλικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει τις
ζημιές αυτές με δικές του δαπάνες.
Οι δοκιμές της εγκατάστασης συνίστανται στον έλεγχο της ορθής εκτελέσεως και
κανονικής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, της
τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών, τα σχέδια και τους τεχνικούς
καταλόγους του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
3.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης έχει σαν σκοπό την ενοποιημένη
αντιμετώπιση και κάλυψη των σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών σ’ ένα νέο ή
υφιστάμενο (ανακατασκευή) κτίριο. Οι κυριότερες εφαρμογές που θα πρέπει να
υποστηρίζονται είναι οι εξής:
Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης περιλαμβάνει τις τηλεφωνικές λήψεις
(πρίζες), τις καλωδιώσεις, τους σωλήνες, και τις εσχάρες όδευσης των καλωδίων,
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όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και κάθε απαραίτητο υλικό και μικροϋλικό
για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.
3.2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η κατασκευή της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης θα ακολουθήσει τους
κανονισμούς που ήδη αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους στην Τεχνική
Περιγραφή και επιπλέον:
Κανονισμοί της χώρας προελεύσεως των παντός είδους υλικών οργάνων και
συσκευών, όταν αυτά προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού και σε όσα σημεία
δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισμούς.
Για τη προσαρμογή των κανονισμών αυτών την ευθύνη έχει ο εργολάβος. Γι'
αυτό είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου τυχόν ασυμφωνίας της παρούσας μελέτης προς κάποια
διάταξη των πιο πάνω κανονισμών να το αναφέρει έγγραφα στην Επίβλεψη.
3.3

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας
διετίας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, διαστάσεις, βάρη κ.λ.π.) που προβλέπονται
από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα
εξής:
Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την
προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο εφ’ όσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα
μηχανικό.
3.4

ΔΟΜΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 και ΕΝ-50173 (ευρωπαϊκό πρότυπο) η
διάταξη των υποσυστημάτων του δομημένου καλωδιακού συστήματος ακολουθεί
αυτή του ιεραρχημένου αστέρα.
Η ανάπτυξη του δομημένου καλωδιακού συστήματος θα γίνει όπως περιγράφεται
στην τεχνική περιγραφή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:
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Οι θέσεις των διανομέων ορόφων (διανομείς οριζόντιας καλωδίωσης) έχουν
επιλεγεί έτσι ώστε η απόστασή τους από τις λήψεις να είναι μικρότερη από 90
μέτρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ-50173.
Οι σχετικές θέσεις μεταξύ διανομέων ορόφων και κεντρικού διανομέα κτιρίου
έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να είναι μικρότερη από 90
μέτρα.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η συνολική διάμετρος (λήψη-κατανεμητής-λήψη)
του δικτύου φωνής / δεδομένων να μην ξεπεράσει τα 205 μέτρα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ΙΕΕΕ 802.3u, όσον αφορά τις μέγιστες
αποστάσεις του δικτύου, και το δίκτυο θα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα Fast
Ethernet LAN (τοπικό δίκτυο 10/100/1000 Μbps).
Για τους παραπάνω λόγους κατά τη φάση της εγκατάστασης της δομημένης
καλωδίωσης θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι διαδρομές της οριζόντιας και
κατακόρυφης καλωδίωσης που υποδεικνύονται στα σχέδια.
Όλη η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές ISO/IEC 11801, EN-50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568.
Όλη η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (καλωδίωση, καλώδια
συνδεσμολογίας, λήψεις (πρίζες) φωνής/δεδομένων, καλώδια μικτονόμησης
(patch cords), μετώπες μικτονόμησης (patch panels), οριολωρίδες κλπ) θα
πρέπει να είναι κατηγορίας 6 (Cat. 6) Class D και να ικανοποιεί άμεσα ρυθμούς
μετάδοσης 100 Mbps ή/και 1000 Mbps.
3.5

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα στις επικοινωνίες, η οριζόντια
καλωδίωση θα υλοποιηθεί με καλώδιο UTP 100 Ωhm Cat. 6 τεσσάρων (4)
συνεστραμμένων ζευγών.
Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης θα τερματίζονται πλήρως (και οι
οκτώ αγωγοί) και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές λήψεις
φωνής/δεδομένων και στα patch panels των διανομέων οριζόντιας καλωδίωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο τερματισμού των καλωδίων
ώστε να διατηρηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6 κατά
ISO/IEC 11801, EN-50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Σύμφωνα με τους παραπάνω
κανονισμούς θα πρέπει:
το ξεγύμνωμα των καλωδίων από το εξωτερικό τους περίβλημα να είναι όσο
είναι δυνατό μικρότερο και πάντως όχι μεγαλύτερο από 40 mm.
να διατηρηθεί το βήμα συστροφής των συρμάτων.
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Να διατηρηθεί η συστροφή των συρμάτων όσο είναι δυνατό πιο κοντά στο
σημείο τερματισμού. Η συστροφή δεν επιτρέπεται να χαλάσει σε μήκος
μεγαλύτερο από 13 mm.
Ο τερματισμός των καλωδίων πάνω στα θηλυκά jack των λήψεων (πριζών) και
των patch panels θα πρέπει να γίνεται με ειδικό εργαλείο τερματισμού.
Κάθε καλώδιο UTP 4 ή 25 ζευγών θα σηματοδοτηθεί μονοσήμαντα στην αρχή και
στο τέλος του με τον ίδιο αριθμό, που θα αντιστοιχεί στις λήψεις που
τερματίζονται ή στις θύρες των patch panels που τερματίζονται. Με τον τρόπο
αυτό θα επιτευχθεί μία ενιαία αρίθμηση προσφέροντας έτσι αποτελεσματική
διαχείριση του δικτύου και γρήγορο εντοπισμό των βλαβών που τυχόν
παρουσιαστούν.
Οι εργασίες εγκατάστασης (όδευση, τέντωμα, κάμψη, τερματισμός καλωδίων,
διατήρηση συστροφής καλωδίων κλπ) θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο
συνεργείο με αυξημένη προσοχή και επιμέλεια με βάση τις αρχές της δομημένης
καλωδίωσης ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6
κατά ISO/IEC 11801, EN-50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568.
3.6 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4” ΖΕΥΓΩΝ CΑΤ 6 ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΝΗΣ
Θα χρησιμοποιηθεί ένας τύπος ισοσταθμισμένου (balanced) καλωδίου UTP
category 6, που θα υπερκαλύπτει τα χαρακτηριστικά Class D για Β-ISDN, TPDDI
των 250ΜΗΖ σε όλη την εγκατάσταση. Τα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, και ISO/IEC DIS 11801.
Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διασύνδεση του δικτύου φωνής και για
τη διασύνδεση του δικτύου δεδομένων με τα προϊόντα δικτύου (servers, printers
κλπ). Η μέγιστη απόσταση δεν θα ξεπερνάει τα 90 μέτρα από τον διανομέα
δεδομένων προς την θέση λήψεως δεδομένων.
Το εν λόγω καλώδιο θα είναι υψηλής απόδοσης, ικανό για την μετάδοση
δεδομένων με ταχύτητες 10/100/1000 Mbits/sec και θα είναι σύμφωνο με τις
προδιαγραφές του διεθνή οργανισμού ANSI ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την σύνδεση FDDI, και ΑΤΜ σταθμών.
Το καλώδιο θα είναι τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 24AWG και ωμικής αντίστασης
100 Ωhm.
Το συνεστραμμένο ισοσταθμισμένο καλώδιο 4 ζευγών (UTP) κατηγορίας 6, class
D, όπως καθορίζεται από τη σύσταση ISO/IEC DIS 11801 θα καλύπτει
εφαρμογές όπως:
1. ΕΙΑ-232, Ε1Α-422, ΕΙΑ-423.
2. ΙΕΕΕ 802.3 / Ethernet (10 BaseT) / Fast Ethernet 100 Base Tx-Fx
3. 802.5 / Token Ring 4 και 16 Mb.
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4. FDDI
5 ΑΤΜ
6. ISDN.
7. ΙΒΜ A5400 και 3Χ σειρά.
8. ΙΒΜ 3270.
9. Appletalk.
10. Φωνή.
3.7

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (ΠΡΙΖΕΣ) RJ-45 CΑΤ 6

Οι λήψεις θα παρέχουν μία (μονές) ή δύο (διπλές) υποδοχές RJ-45 τεσσάρων
ζευγών (4”), δηλ. οκτώ επαφών (pins) κατηγορίας 6. Θα είναι κατάλληλες να
δεχτούν βύσματα τύπου Snap-In Data Connector που θα ανήκουν στην
κατηγορία των Oftice ΤΡ-PMD Connectors (Twisted Pair-Physical Medium
Depended) που προτείνονται για τις απαιτήσεις των λήψεων παροχής κατηγορίας
6, με υποδοχές RJ45 και με προσανατολισμένα τα ζεύγη σύμφωνα με τα
standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Το κιτ θα συνίσταται από 8 pin snap in διαμορφωμένους
εισδοχείς.
Οι λήψεις θα πρέπει να διαθέτουν, για τον τερματισμό των ζευγών του
καλωδίου, σφηνωτού τύπου συνδέσεις IDC, που θα φέρουν κατάλληλη
χρωματική κωδικοποίηση, όπως των ζευγών του καλωδίου.
Η λήψεις θα επιτρέπουν τον τερματισμό των καλωδίων είτε κατά ΕΙΑ 568Α είτε
κατά ΕΙΑ 568Β. Επίσης θα διαθέτουν, ανάλογα με το αν είναι μονές ή διπλές,
ενσωματωμένη μονή ή διπλή ετικέτα για τον καθορισμό της χρήσης τους («λήψη
φωνής» ή/και «λήψη δεδομένων ή data»). Η ετικέτα θα είναι δυνατό να
αντικατασταθεί και θα προστατεύεται από κατάλληλο ανοιγόμενο διαφανές
πλαστικό κάλυμμα.
Οι λήψεις θα πρέπει να είναι κατηγορίας 6 (Cat 6) Class D με NEXT καλύτερο από
40 dB στα 250 MHz και να ικανοποιούν άμεσα ρυθμούς μετάδοσης
10/100/1000Mbps. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ΙSO/IEC 11801,
EN-50173, ANSI/EIA/TIA 568.
Οι λήψεις μονές ή διπλές θα είναι τετράγωνες, κατάλληλες για τοποθέτηση σε
κανάλι ή για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχοποιία (εντοιχισμένες) ή για επίτοιχη
τοποθέτηση, φτιαγμένες από ανθεκτικό πολυμερές χρώματος λευκού, μπεζ ή
ανοικτού γκρι.
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3.8

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ

Οι εσχάρες εγκαταστάσεως καλωδίων ασθενών ρευμάτων θα είναι μεταλλικές
από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διατρήσεις επιμήκεις ώστε να μπορούν
να δεθούν επάνω στην εσχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps).
Το βάθος των εσχαρών θα είναι 60mm. Τα πλάτη των εσχαρών θα είναι ανάλογα
με τις υποδείξεις των αντίστοιχων σχεδίων.
Η εσωτερική επιφάνεια των εσχαρών καλωδίων, που τοποθετούνται τα καλώδια,
πρέπει να είναι τελείως λεία (δηλαδή να μην παρουσιάζονται «γρέζια» από την
διαμόρφωση).
Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις, διαστολές κλπ ή για μετάβαση
σε εσχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κάθε φορά
προκατασκευασμένα εξαρτήματα, επίσης από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη. Για
τις συνδέσεις μεταξύ των εσχαρών καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα θα
χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι χωρίς κοχλίες.
Η ανάρτηση των εσχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στηρίξεως «κονσόλες»
στον τοίχο ή με αναρτήσεις από την οροφή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων
αναρτήσεως θα προκύπτει από αναλυτικούς υπολογισμούς με βάση το βάρος των
καλωδίων προσαυξημένο κατά 50% τουλάχιστον και σε καμία περίπτωση δεν θα
είναι μεγαλύτερη του 1m.
Όλα τα εξαρτήματα και υλικά στηρίξεως των εσχαρών θα είναι
επιψευδαργυρωμένα ή ανοξείδωτα και του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις
εσχάρες.
3.9 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΕΛΑΦΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ
Οι εύκαμπτοι σπιράλ σωλήνες κατά ΙΕC 423 και ΙΕC 614 θα είναι από σκληρό
πλαστικό PVC με αντοχή σε θερμοκρασία από -15° έως +60°C, κατάλληλοι για
εσωτερικές χωνευτές εγκαταστάσεις σε τοίχους. Θα είναι τυποποιημένων
ονομαστικών διαμέτρων Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50 σύμφωνα με τον πίνακα:
ονομαστική διάμετρος
εξωτερική διάμετρος
εσωτερική διάμετρος

16
16
11,2

20
20
14,7

25
25
18,9

32
40
32
40
24,8…..31,6

50
50
39,8

Ενδεικτικός τύπος : Siflex Koυβίδη
3.10 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Πλαστικοί ευθείς σωλήνες βαρέως τύπου κατά IEC 423, IEC 614 από σκληρό PVC
τυποποιημένων διαμέτρων Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50 mm. Οι σωλήνες θα
συνδέονται μεταξύ τους με περαστές μούφες κατά IEC 1035, από το ίδιο υλικό
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Όνομα Συντάκτη • Τηλ. : 210-5272323• email: pavkovs@ktyp.gr

57

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων

(σκληρό PVC) και θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό σε μπετόν, δάπεδα υπόγειες
και εξωτερικές εγκαταστάσεις. Αλλαγές διευθύνσεως θα γίνονται μόνο με κουτιά
ή με καμπύλες με καπάκι από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Μόνο με άδεια της
επιβλέψεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρό κομμάτι
εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (φλεξίμπλ). Θα είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασία
από -5° έως +60°C και τα πάχη τους σύμφωνα με τον πίνακα:
ονομαστική διάμετρος 16
20
εξωτερική διάμετρος 16
20
εσωτερική διάμετρος 12,6 16,8

25
32
40
25
32
40
21,4 27,8 35,4

50
50
44,6

Ενδεικτικός τύπος : Condur Koυβίδη
3.11 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Τα κουτιά διακλαδώσεως των ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου
που τοποθετούνται επίτοιχα θα είναι ανθυγρά προστασίας ΙΡ54 τουλάχιστον,
βαρέως τύπου κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. Οι είσοδοι-έξοδοί τους θα
είναι διαμορφωμένες για να δεχτούν, μέσω κατάλληλων ρακόρ, σωλήνες
εξωτερικής διαμέτρου Φ16, 20, 25, 32, 40 και 50.
3.12 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ, UTP CΑΤ 6
Μετά το πέρας της εγκατάστασης του καλωδιακού δικτύου στο κτίριο και αφού
γίνουν οι απαραίτητες μικτονομήσεις στους διανομείς και κατανεμητές θα
παραδοθεί από τον ανάδοχο για το σύνολο των διανομέων, φάκελος
τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Σχέδια των κατόψεων όλων των ορόφων σε ηλεκτρονική μορφή με την
αποτύπωση της εγκατεστημένης καλωδιακής υποδομής.
Αντίστοιχες κατόψεις με την αρίθμηση των τηλεπικοινωνιακών πριζών
Κάθετα διαγράμματα της καλωδίωσης
Κωδικοποίηση των λήψεων
Πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή με την αρίθμηση και τη χρήση των λήψεων
Γραφική αποτύπωση των διανομέων και κατανεμητών του κτιρίου.
Παράλληλα με την παράδοση του φακέλου τεκμηρίωσης θα τοποθετηθούν σε
κάθε διανομέα και κατανεμητή σχέδια της κάτοψης του συγκεκριμένου ορόφου
με την αρίθμηση των λήψεων, σχέδια της κατακόρυφης καλωδίωσης καθώς και ο
πίνακας με τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών λήψεων ώστε να γίνεται εύκολα η
διαχείριση και συντήρηση του καλωδιακού δικτύου.
Η καταγραφή και η σήμανση όλης της καλωδιακής υποδομής θα γίνει με βάση τις
οδηγίες του προτύπου ANSI/TIA/EIA 606 για τη διαχείριση της
τηλεπικοινωνιακής υποδομής των κτιρίων.
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Επίσης μετά το πέρας της εγκατάστασης του καλωδιακού δικτύου στο κτίριο και
αφού γίνουν οι απαραίτητες μικτονομήσεις στους διανομείς και κατανεμητές θα
πραγματοποιηθούν μετρήσεις.
Οι μετρήσεις θα γίνουν για το σύνολο της καλωδιακής εγκατάστασης και για κάθε
διαδρομή από σταθμό εργασίας (τηλεπικοινωνιακή πρίζα) έως και τους διανομείς
του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η εγκατάσταση των υλικών πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 για την κατηγορία
6 και ISO/IEC 11801 για την Class D.
Το όργανο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ότι
συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ TSB-67 LEVEL II και να διαθέτει δύο
μονάδες για την μέτρηση των χαρακτηριστικών μετάδοσης τόσο από το patch
panel προς τη λήψη όσο και αντιστρόφως. Οι μετρήσεις θα γίνουν παρουσία της
επίβλεψης του έργου.
Ο έλεγχος της καλωδίωσης για κάθε τηλεπικοινωνιακή λήψη θα περιλαμβάνει τις
ακόλουθες μετρήσεις:
Έλεγχος της φυσικής συνέχειας του δικτύου (wire map). Κατά τη μέτρηση
αυτή αναγνωρίζονται τα προβλήματα που οφείλονται στους τερματισμένους
αγωγούς, βραχυκυκλώματα, ανοικτά κυκλώματα, αναστροφές πολικότητας
καθώς και διάσπαση ζευγών κατά τον τερματισμό.
Έλεγχος συνέχειας και αντιστοιχίας τερματισμών (pin map)
Μέτρηση αντίστασης βρόχου συνεχούς ρεύματος, (DC)
Έλεγχο επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων
Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου
Μέτρηση χωρητικότητας
Μέτρηση επιπέδου εξασθένησης σήματος (attenuation)
Μέτρηση παραφωνίας (ΝΕΧΤ)
Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο ACR
Μήκος καλωδιακής διαδρομής (cable length-TDR). Κατά τη μέτρηση αυτή
εντοπίζεται το μήκος για κάθε ζεύγος αγωγών και σε περίπτωση ασυνέχειας ή
άλλου προβλήματος δίνεται το μήκος στο οποίο υπάρχει το πρόβλημα.
Μαζί με τον φάκελο τεκμηρίωσης του έργου παραδίδονται οι εκτυπώσεις των
μετρήσεων του οργάνου.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών της
εγκατάστασης πυρανίχνευσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω
κανονισμούς, όπως ισχύουν σήμερα, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις τους.
Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις και τα παραρτήματα τους.
Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ54 και τα παραρτήματα τους.
Ανεγνωρισμένο διεθνές πρότυπο σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης
Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα
προέρχονται από μία εταιρεία που θα ασχολείται συστηματικά στον τομέα της
πυροπροστασίας και θα είναι σε θέση να δίδει τεχνική υποστήριξη για τον
σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την συντήρηση σύμφωνα με ισχύον διεθνές ή
ελληνικό πρότυπο εφαρμογής συστημάτων πυρανίχνευσης θα μπορεί να παρέχει
ανταλλακτικά για 10 χρόνια.
Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την συντήρηση του
συστήματος πυρανίχνευσης βάσει του ακολουθούμενου προτύπου σχεδιασμού
για δύο χρόνια.
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Πληροφορίες κατασκευαστών από απόκομμα καταλόγων θα υποβληθούν για τα
παρακάτω υλικά :
Αγωγοί και καλώδια
Ανιχνευτές όλων των τύπων
Κομβία συναγερμού
Σειρήνες συναγερμού
Φωτεινοί επαναλήπτες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα
είναι προιόντα ενός κατασκευαστή που θα ασχολείται συστηματικά και επί
δεκαετία τουλάχιστον με την κατασκευή εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων
ανίχνευσης πυρκαιάς. Θα είναι τύπου εγκεκριμένου από οργανισμούς διεθνούς
κύρους, όπως BS Αγγλίας, VDS Γερμανίας, FM Αμερικής κλπ.
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4.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΑΠΝΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ο ανιχνευτής θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση. Θα είναι συμβατός με τον
αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης και θα ελέγχεται από
αυτόν για την δεύθυνση του και για την απομάκρυνση της κεφαλής του από την
βάση της. Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54. Θα φέρει
πιστοποιητικά ΕΝ, Vds, BS, UL, FM.

4.3 ΚΟΜΒΙΟ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

(ΑΓΓΕΛΤΗΡΕΣ)

Το κομβίο συναγερμού θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση. Θα είναι συμβατός
με τον αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης και θα ελέγχεται
από αυτόν για την δεύθυνση του και για την απομάκρυνση της κεφαλής του από
την βάση της. Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54. Θα φέρει
πιστοποιητικά ΕΝ, Vds, BS, UL, FM.

4.4 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Οι σειρήνες συναγερμού θα είναι από σκληρό πλαστικό και θα λειτουργούν με
τάση 24V.
Ο παραγόμενος ήχος θα έχει συχνότητα περίπου 950Ηz και ακουστική ισχύ
τουλάχιστον 100db (Α) σε απόσταση 1m.
θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση για επίτοιχη τοποθέτηση. Θα είναι
διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, θα τροφοδοτείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης
Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54. Θα φέρει πιστοποιητικά ΕΝ, Vds,
BS, UL, FM. Κάθε κύκλωμα σειρήνων ανά όροφο θα τροφοδοτείται από
κατάλληλα διαστασιολογημένο τροφοδοτικό.

4.5 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ)
Θα είναι ειδικό φωτιστικό σώμα 24 VDC που θα καλύπτει τις απαιτήσεις που
προβλέπει η νομοθεσία.
Θα δίνει οπτικο-φωτεινό συναγερμό με διακοπτόμενο φωτεινό σήμα ισχυρής
έντασης, εύκολα αντιληπτό απ’ όλες τις κατευθύνσεις και σε μεγάλη απόσταση.
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Θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη εγκατάσταση και για συνεχή λειτουργία σε
χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος –15oC μέχρι +50OC.
Οι φωτεινοί ενδείκτες που τοποθετούνται για τον εντοπισμό του ανιχνευτή που
διεγέρθηκε, θα είναι τέτοιου μεγέθους και φωτεινότητας έτσι ώστε να μπορούν
να εντοπίζονται από απόσταση. Θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε
προστατευόμενου χώρου.
Οι φωτεινοί ενδείκτες θα είναι από πλαστικό και η εμφάνιση τους θα
εναρμονίζεται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου στον οποίο
εγκαθίστανται. Οι ενδείκτες θα είναι κατάλληλοι για παράλληλη σύνδεση του
αντίστοιχου αριθμού ανιχνευτών.

4.6 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Γενικά το ADDRESSABLE δίκτυο της εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως θα γίνει με
αγωγούς διατομής 2x2x1,5mm2 συνεστραμένων ζευγών με θωρακισμένο
διπολικό καλώδιο τύπου LiYCY.
Γενικά για τις συρματώσεις και τις καλωδιώσεις θα ακολουθηθούν όσα
αναφέρονται για τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός – κίνηση) και
θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις συνδέσεις των διακλαδώσεων προς αποφυγή
εξασθένησης του σήματος.
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