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1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΧΗ 

1.1 Γεληθά 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξίσλ αλαθέξνληαη 

ζην ηεύρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ λένπ θηηξίνπ ρώξσλ πγηεηλήο θαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ 

ζπληειεζηώλ ζεξκνπεξαηόηεηαο γηα ην πθηζηάκελν θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ. 

 

Σν παξόλ θείκελν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνκόλσζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

θηηξίσλ ηα νπνία πθίζηαληαη εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ ηεο 

Γντξάλεο. ρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη εμεηαδόκελεο είλαη νη εμήο: 

 Σν λέν θηίξην ρώξσλ πγηεηλήο. Σν ζπγθεθξηκέλν θηίξην έθηαζεο πεξίπνπ 75 m² ζα απνηειέζεη 
λέα θαηαζθεπή θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε εμέηαζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηνπ 
επάξθεηαο θαηά ΘΔΛΑΘ. Σν ζύλνιν ησλ δνκηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ ζα ζεξκνκνλσζεί έηζη ώζηε ν 
ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θαζελόο λα είλαη πάλσ από έλα όξην ην νπνίν ηίζεηαη θαηά 
ΘΔΛΑΘ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ θαη ηε γεσγξαθηθή δώλε ζηελ νπνία αλήθεη ν 
ηόπνο ηνπ έξγνπ. Δπηπξόζζεηα, ν ζπλνιηθόο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ Um ζα 
πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο από όξην ην νπνίν ηίζεηαη επίζεο θαηά ΘΔΛΑΘ, αλαιόγσο ηεο 
γεσγξαθηθήο δώλεο αιιά θαη ηνπ ιόγνπ ηεο ζπλνιηθήο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ πξνο 
ηνλ όγθν ηνπ.  

 Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ζην νπνίν πξόθεηηαη λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα πθηζηάκελα W.C. ηνπ θνηλνύ κε ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ ρώξνη γξαθείσλ. 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ κε λέα, γεγνλόο ην νπνίν ζα 
νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ θνξηίσλ ησλ ρώξσλ. Σέινο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ δύν 
πθηζηακέλσλ αλεκνθξαθηώλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά από ηα γξαθεία ηνπ αζηπλνκηθνύ θαη ηνπ 
ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ, κε λένπο, νη νπνίνη ζα είλαη θιεηζηνί θαη ησλ νπνίσλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ζα 
είλαη ζεξκνκνλσκέλα. 

Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ ηεισλείνπ, ζην νπνίν επίζεο πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ιεβεηνζηαζίνπ – απνζήθεο θαπζίκσλ – αξρείνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ γξαθείσλ 
αιιά επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ κε λέα, θαηά ηα ινηπά δελ πξνβιέπνληαη 
εξγαζίεο ζηα εμσηεξηθά ηνπ δνκηθά ζηνηρεία. 

 

1.2 Νέν θηίξην ρώξσλ πγηεηλήο 

Σν ζύλνιν ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ησλ ρώξσλ πγηεηλήο ζα ζεξκνκνλσζεί κε πιάθεο από 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι=0,031 W/mK. πγθεθξηκέλα: 

 Οη ηνηρνπνηίεο νη νπνίεο ζα απνηεινύληαη από δύν δξνκηθέο ζηξώζεηο ηνύβισλ κε επηρξίζκαηα 
εθαηέξσζελ ή κία ζηξώζε από δηαθνζκεηηθό ηνπβιάθη, ζα θέξνπλ ηε ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε 
ζηνλ ππξήλα (ηύπνπ ζάληνπηηο), πάρνπο 7 cm, παξάιιεια κε έλα δηάθελν αέξα πάρνπο 4 cm. 

 Σα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ζα θέξνπλ ηελ ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε εμσηεξηθά ηνπ, 
πξηλ από ηελ ζηξώζε ηνπ επηρξίζκαηνο, πάρνπο 6 cm. 

 Σν δάπεδν, ζα θέξεη ηε ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε πάρνπο 6 cm θάησ από ηελ νπιηζκέλε κε 
κεηαιιηθό ζθειεηό πιάθα. 

 Σέινο, ε μύιηλε ζηέγε ζα θέξεη ηε ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε 8 cm θάησ από ην πέηζσκα ηεο 
θεξακνζθεπήο. Ζ ζηξώζε ζα θαιύπηεηαη από ηελ θάησ παξεηά ηεο κε άιιε ζηξώζε μύινπ. 

1.3 Τθηζηάκελν θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ησλ λέσλ αλεκνθξαθηώλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ ζα είλαη 
ζεξκνκνλσκέλα σο εμήο: 

 Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ε νπνία ζα απνηειείηαη από δύν δξνκηθέο ζηξώζεηο ηνύβισλ κε 
επηρξίζκαηα εθαηέξσζελ, ζα θέξεη ηε ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε πάρνπο 6 cm ζηνλ ππξήλα (ηύπνπ 
ζάληνπηηο). 
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 Οη πεξίδεζκνη ελίζρπζεο ζα θέξνπλ ηελ ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε πάρνπο 6 cm εμσηεξηθά ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, πξηλ από ηελ ζηξώζε ηνπ επηρξίζκαηνο. 

 Σν ζηνηρείν απνηεινύκελν από δύν θύιια ηζηκεληνζαλίδαο, ζα θέξεη ην ζεξκνκνλσηηθό πιηθό 
ελδηάκεζα πάρνπο 7 cm. 

 Σέινο, ε ζηέγε ζα απνηειείηαη από πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηνηρείν πάλει πνιπνπξεζάλεο (δύν 
θύιια ιακαξίλαο κε ελδηάκεζε ζηξώζε ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ). 

Όια ηα ζηνηρεία ζα κνλσζνύλ κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, εθηόο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ πάλει 
πνιπνπξεζάλεο. 
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2. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΕΡΜΑΝΗ – ΦΤΞΗ – ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

2.1 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε - Γεληθέο αξρέο - παξαδνρέο 

Ζ παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ 
ηεο Γντξάλεο. ρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη εμεηαδόκελεο είλαη νη εμήο: 

 Σν λέν θηίξην ρώξσλ πγηεηλήο. ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην δελ ζα πθίζηαληαη εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο – ςύμεο θαζώο δελ ππάξρεη απαίηεζε. 

 Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ζην νπνίν πξόθεηηαη λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα πθηζηάκελα W.C. ηνπ θνηλνύ κε ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ ρώξνη γξαθείσλ. 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ κε λέα. 

 Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ ηεισλείνπ, ζην νπνίν επίζεο πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ιεβεηνζηαζίνπ – απνζήθεο θαπζίκσλ – αξρείνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ 
γξαθείσλ αιιά επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ κε λέα. 

 πκπιεξσκαηηθά ησλ αλσηέξσ, αλ θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
ην αλεμάξηεην πθηζηάκελν θηίξην ησλ γξαθείσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

Σα ηξία πθηζηάκελα εμεηαδόκελα θηίξηα ηνπ πλνξηαθνύ ζηαζκνύ ηεο Γντξάλεο, ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο κε ζεξκαληηθά ζώκαηα ηύπνπ panel εληόο ησλ ρώξσλ. Σν ζεξκό λεξό 
ην νπνίν ηξνθνδνηεί ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα, κεηαθέξεηαη κε δίθηπν ζσιελώζεσλ από ραιθνζσιήλα, 
ακόλσην εληόο ησλ ρώξσλ. Ζ παξαγσγή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, γίλεηαη κε θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο ζε κνλάδα ιέβεηα – θαπζηήξα, ε νπνία βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην πθηζηάκελν 
ιεβεηνζηάζην ην νπνίν είλαη ρσξνζεηεκέλν ζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ηεισλείνπ. ε γεηηνληθό ρώξν 
βξίζθεηαη ν ρώξνο ηεο απνζήθεο θαπζίκνπ, ν νπνίνο είλαη ηειείσο αθαηάιιεινο γηα αλάινγε ρξήζε. Από 
ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, έλα κηθξό δίθηπν “ηειεζέξκαλζεο” θαιύπηεη εθηόο από ην ίδην ην θηίξην ηνπ 
ηεισλείνπ, ηα γεηηνληθά ηνπ αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ θαη ησλ γξαθείσλ ηεο Α.Γ.Κ.Θ. 

Ζ θάιπςε ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ ησλ ρώξσλ γίλεηαη κε απηόλνκεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνύκελνπ 
ηύπνπ απ’ επζείαο εθηόλσζεο (split units). Ζ εμσηεξηθέο κνλάδεο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη αλαξηεκέλεο ζηα 
εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ νπηηθή ξύπαλζή ηνπο. 

Ο αεξηζκόο – εμαεξηζκόο ησλ ρώξσλ γίλεηαη από ηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα πνπ απηνί έρνπλ. 

Θέιεζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ είλαη ε απεμάξηεζε ησλ θηηξίσλ ζηελ κειινληηθή ηνπο κνξθή 
από ηελ θαύζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Με 
δεδνκέλν θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηακέλσλ θιηκαηηζηηθώλ ζσκάησλ ιόγσ 
παιαηόηεηαο, ε ιύζε ηεο πηνζέηεζεο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ηα θηίξηα, 
θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

Μάιηζηα πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ πνιπδηαηξνύκελνπ, πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ 
(Variable Refrigerant Volume Inverter Type) ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο-ςύμεο κε απ’ επζείαο 
εθηόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ VRV). 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζύκθσλε κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Γ.Ο.Θ., ηα ζρεηηθά Διιεληθά Πξόηππα ηνπ 
ΔΙ.Ο.Σ. θαη ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ Σ.Δ.Δ.. Θάζε απόθιηζε από κε ππνρξεσηηθά άξζξα, πξόηππα ή 
ηερληθέο νδεγίεο ζα αλαθέξεηαη θαηεγνξεκαηηθά θαη ζα αηηηνινγείηαη πιήξσο ηόζν ζηε κειέηε όζν θαη ζηε 
θάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο εγθαηαζηάζεσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα πνπ 
ηελ ζπλνδεύνπλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ. 

Ζ επηζπκηηή αλεμαξηεζία ησλ ρώξσλ θαζηζηά ειθπζηηθή ηελ πηνζέηεζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξεί 
λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε ζηηγκήο.  

Σν ζύζηεκα VRV εμαζθαιίδεη ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη ηαπηόρξνλα παξνπζηάδεη θαιύηεξε ελεξγεηαθή 
απόδνζε (από έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα ιέβεηα-ςύθηε) θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο. 

2.2 Καλνληζκνί 

Θαηά ηνπο ππνινγηζκνύο έγηλε αλαθνξά ζηνπο παξαθάησ θαλνληζκνύο: 
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1. Θαλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηηξίσλ (Θ.Δλ.Α.Θ. – 30/03/2010). 

2. ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010: "Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξακέηξσλ γηα ηνλ Τπνινγηζκό ηεο 

Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηηξίσλ θαη ηελ Έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο". 

3. ΣΟΣΔΔ 20701-2/2010: “Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ”. 

4. ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010: "Θιηκαηηθά Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ". 

5. ΣΟΣΔΔ 2423/86: "Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα: Θιηκαηηζκόο θηηξηαθώλ ρώξσλ" 

6. ΣΟΣΔΔ 2425/86: “Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα: ηνηρεία ππνινγηζκνύ θνξηίσλ θιηκαηηζκoύ 

θηεξηαθώλ ρώξσλ”. 

7. ΔΛ 12831: "πζηήκαηα Θέξκαλζεο ζε θηίξηα". 

8. ASHRAE HANDBOOK Fundamentals 1997, CLTD/SCL/CLF Nonresidential Cooling Load 

Calculation Procedure. 

ηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ θιηκαηηζκνύ κπνξεί λα ιεθζνύλ ππόςε νη θαλνληζκνί: ησλ 
ASHRAE Ζandbooks θαη ηα εγρεηξίδηα θιηκαηηζκνύ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ, 
ζέξκαλζεο θαη ςύμεο. 

2.3 Εξγαζίεο – Μειινληηθή θαηάζηαζε. 

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπνληαη ζηα εμεηαδόκελα θηίξηα θαη αθνξνύλ ζηα 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο – ςύμεο είλαη νη εμήο: 

 Αξρηθά ζα απνμεισζεί ην ζύλνιν ησλ πθηζηακέλσλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
(split units) πνπ πθίζηαληαη ζηα θηίξηα ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ηνπ 
ηεισλείνπ. Γηαηεξείηαη ε αληίζηνηρε ζην θηίξην ηεο Α.Δ.Μ.Θ.  Σηο κνλάδεο πνπ απνμειώλνληαη, 
ζα ηηο επηζεσξήζεη αξκόδηνο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ. Όζεο θξηζνύλ άμηεο επαλαρξεζηκνπνηήζεο, ν 
αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηηο κεηαθέξεη ζηνλ ηόπν ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί από ην θνξέα 
ηνπ έξγνπ. Οη κνλάδεο πνπ δελ είλαη ζε θαηάζηαζε ώζηε λα επαλαρξεζηκνπνεζνύλ, ζα 
απνκαθξπλζνύλ πξνο αλαθύθισζε. 

 Απνμειώλεηαη ην ζπγθξόηεκα ιέβεηα – θαπζηήξα θαζώο θαη ε δεμακελή θαπζίκνπ ελώ νη 
ζσιελώζεηο κεηαθνξάο λεξνύ ηαπόλνληαη ζηε ζέζε ηνπ ιέβεηα ώζηε αλ κειινληηθά απνθαζηζηεί 
λα ιεηηνπξγήζεη πάιη ην δίθηπν ζεξκνύ λεξνύ κε εγθαηάζηαζε εθ λένπ ηνπ ιέβεηα λα κπνξεί λα 
ζπλδεζεί ζε απηό ην ζήκεην. Δπίζεο παξακέλνπλ ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ην πθηζηάκελν δίθηπν 
δηαλνκήο. Θα απνθεισζεί θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ιέβεηα (αληιία λεξνύ, 
δηαθνπηηθό πιηθό, απηόκαηνο πιήξσζεο θαη ζσιελώζεηο λεξνύ, ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ 
ζπζθεπώλ θ.ι.π.). Ο εμνπιηζκόο πνπ απνμειώλεηαη, ζα επηζεσξεζεί από αξκόδην ηνπ θνξέα ηνπ 
έξγνπ. Όπνην ηκήκα ηνπ θξηζεί άμην επαλαρξεζηκνπνηήζεο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην 
κεηαθέξεη ζηνλ ηόπν ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί. Ο εμνπιηζκόο πνπ δελ είλαη ζε θαηάζηαζε ώζηε λα 
επαλαρξεζηκνπνεζεί, ζα απνκαθξπλζεί πξνο αλαθύθισζε. 

 Οη ρώξνη ησλ θηεξίσλ ζα απνθαηαζηαζνύλ, ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ ηνπο θνπθσκάησλ. 

 Σνπνζεηνύληαη δύν απηόλνκα πνιπδηαηξνύκελνπ ηύπνπ, πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ 
(Variable Refrigerant Volume Inverter Type) ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςύμεο κε απ’ επζείαο 
εθηόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ VRV). Σν έλα ζύζηεκα ζα θαιύπηεη ην θηίξην 
ηνπ αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ην άιιν ην θηίξην ηνπ ηεισλείνπ. Οη 
εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ ηνπνζέηεζε ησλ ςπθηηθώλ ζσιελώζεσλ κε ηηο κνλώζεηο ηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε 
κειέηε ησλ θνξηίσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 Σελ ηνπνζέηεζε ηεο θαισδίσζεο απηνκαηηζκνύ. 
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 Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηύνπ απνκάθξπλζεο ησλ δεκηνπξγνύκελσλ ζπκππθλσκάησλ από ηηο 
εζσηεξηθέο κνλάδεο. 

 Σελ ηνπνζέηεζε ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ζηνπο ρώξνπο όπσο θαη ησλ ρεηξηζηεξίσλ 
ειέγρνπ: πάλσ ζηηο κνλάδεο δαπέδνπ θαη ζε επίηνηρν ζεκείν ην νπνηίν ελδεηθηηθά 
παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα θαηάςεσλ θαη ζα ππνδεηρζεί από ην θνξέα επίβιεςεο γηα ηηο 
θαζεηίλεο ςεπδνξνθήο. 

 Σε θαηαζθεπή εηδηθήο βάζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην εμσηεξηθό ησλ θηηξίσλ θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ εμσηεξηθώλ θεληξηθώλ κνλάδσλ πάλσ ζε απηέο κε ηε ρξήζε εηδηθώλ 
αληηθξαδαζκηθώλ ηεκαρίσλ έδξαζεο.  

 ύλδεζε ηεο εμσηεξηθήο αιιά θαη ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ζηα δίθηπα ραιθνζσιήλα, 
απνκάθξπλζεο ζπκππθλσκάησλ, θαισδηώζεσλ απηνκαηηζκνύ θαη παξνρήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. 

 Γνκηθέο θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Όζνλ αθνξά ζην θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ, ην ζύλνιν ηνπ 
εζσηεξηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν εληόο ηεο ςεπδνξνθήο, 
αλαξηεκέλν κε ζηεξίγκαηα από ηελ νξνθή. Οη εζσηεξηθέο κνλάδεο πξνηείλεηαη λα είλαη ηύπνπ 
θαζεηίλαο ςεπδνξνθήο κε ηέζζεξα ζηόκηα θαηεύζπλζεο ηνπ εμεξρόκελνπ από απηέο αέξα. 
Δμαηξνύληαη νη δύν (2) εζσηεξηθέο κνλάδεο γηα ηνπο αλεκνθξάθηεο θαη ηα λέα γξαθεία πνπ 
δηακνξθώλνληαη εθεί πνπ ζα είλαη ηύπνπ δαπέδνπ θαη νη αληίζηνηρεο ζσιελώζεηο – θαισδηώζεηο 
πνπ ηα ζπλνδεύνπλ θαη ζα πξέπεη γηα κηθξό κήθνο λα ηνπνζεηεζνύλ επίηνηρα. Δπίζεο, εξγαζίεο επί 
ησλ πθηζηακέλσλ ηνηρνπνηηώλ ζα απαηηήζνπλ ηα ελζύξκαηα ρεηξηζηήξηα ησλ εζσηεξηθώλ 
κνλάδσλ (δηάλνημε θαλαιηνύ, ηνπνζέηεζε ειεθηξηθνύ ζσιήλα θαη θαισδίσζεο από ηελ 
ςεπδνξνθή έσο ην ηνπηθό ρεηξηζηήξην, ηνπνζέηεζε επηρξίζκαηνο θαη απνθαηάζηαζε). 

 ην θηίξην ηνπ ηεισλείνπ, ιόγσ απνπζίαο ςεπδνξνθήο, νη εζσηεξηθέο κνλάδεο πξνηείλεηαη λα 
είλαη ηύπνπ δαπέδνπ ηνπνζεηεκέλεο θάησ από ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα. Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ 
θαη θαισδηώζεσλ ζα νδεύνπλ ςειά, θάησ από ηηο δνθνύο ηνπ θέξνληα ζθειεηνύ. Κάιηζηα 
πξνηείλεηαη λα είλαη εληόο θιεηζηώλ θαλαιηώλ πνπ ζα δεκηνπξγνύληαη κε γπςνζαλίδα. ε ζεκεία 
πιεζίσλ ησλ ππνζηεισκάησλ, ηα δίθηπα ζα θαηέξρνληαη ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ θαη ζα 
ζπλδένληαη ζηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. Θαη απηά ηα ηκήκαηα πξνηείλεηαη λα είλαη εληόο θαλαιηώλ 
από γπςνζαλίδα. Σα ζπκππθλώκαηα από ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα νδεγνύληαη απ’ επζείαο ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν κε πιαζηηθή ζσιήλσζε πνπ ζα δηαπεξλά ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. 

 Σέινο, γηα ην θηίξην ηεο Α.Δ.Μ.Θ.  πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δύν λέσλ απηόλνκσλ 
θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ απ’ επζείαο εθηόλσζεο (split units), γηα ην ρώξν ηεο 
θνπδίλαο θαη ηνπ γεηηνληθνύ εξγαζηεξίνπ. Οη κνλάδεο απηέο αληηκεησπίδνληαη από ηελ παξνύζα 
κειέηε σο «πξνκήζεηα». 

2.4 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

2.4.1 Πνιπδηαηξνύκελν πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ (Variable Refrigerant Volume Inverter Type) 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο-ςύμεο κε απ’ επζείαο εθηόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ. 

Σν ζύζηεκα απηό ζα κπνξνύζακε λα ην παξνκνηάζνπκε κε έλα ηππηθό split unit ην νπνίν θαιύπηεη 
πνιινύο ρώξνπο, ή κε κηα ηππηθή αληιία ζεξκόηεηαο, όπνπ κέζα ζηηο ζσιελώζεηο δελ ξέεη λεξό αιιά 
ςπθηηθό πγξό freon. 

Σν ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από: 

 Θεληξηθή εμσηεξηθή κνλάδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε, δειαδή είλαη έλαο 
ηππηθόο ζπκππθλσηήο ή εμαηκηζηήο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο (θαινθαίξη ή ρεηκώλαο 
αληίζηνηρα). 

 Σηο εζσηεξηθέο κνλάδεο (ζηνηρεία απ’ επζείαο εθηόλσζεο) όπνπ ην ςπθηηθό πγξό κέζσ 
ζσιελώζεσλ από ραιθό θαηαθζάλεη από ηελ εμσηεξηθή κνλάδα.. Απηά ζα είλαη ηύπνπ κνλάδσλ 
δαπέδνπ, ςεπδνξνθήο (θξπθέο ή θαλεξέο) ή επίηνηρσλ.  
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H πηνζέηεζε ηνπ πνιπδηαηξνύκελνπ, πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ, απ’ επζείαο εθηόλσζεο ςπθηηθνύ 
κέζνπ, ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη έρεη ζεηξά πιενλεθηεκάησλ έλαληη ηνπ θιαζηθνύ ζπζηήκαηνο κε 
αληιία ζεξκόηεηαο αέξα-λεξνύ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα-ζηνηρείνπ (Fan-coil units), 
όπσο: 

 Ιεηηνπξγία ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ηα όξηα αλαθέξνληαη παξαθάησ). 

 Οηθνλνκηθόηεξε ιεηηνπξγία, θαζώο ε εμσηεξηθή κνλάδα δηαζέηεη inverter θαη ηξνπνπνηεί έηζη ηελ 
θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθξηβώο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.  

 Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε νηθνλνκηθό ηξόπν νπνηνπδήπνηε αξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. 

 Κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ, ιόγσ ηεο απ’ επζείαο εθηόλσζεο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ. 

 Έιιεηςε αλάγθεο ύπαξμεο θπθινθνξεηή γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ, δνρείσλ δηαζηνιήο θαη 
απηνκάησλ πιήξσζεο. 

 εκαληηθά κηθξόηεξεο ζσιελώζεηο δηαλνκήο πξνο ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. 

 Δμειηγκέλν ζύζηεκα απηνκαηηζκώλ θαη ξπζκίζεσλ ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ, γεγνλόο πνπ 
επηδξά ζηελ επίηεπμε ηδαληθώλ ζπλζεθώλ θαη νηθνλνκίαο, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ 
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηαζέηεη. 

 Κηθξόηεξε αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ. 

Σν ζύλνιν ηνπ επηιεγόκελνπ εμνπιηζκνύ έρεη δηαζηαζηνινγεζεί ώζηε λα θαιύπηεη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ρώξσλ θαηά ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο. 

2.4.2 Γηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ην πνιπδηαηξνύκελν πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ (Variable Refrigerant Volume 
Inverter Type) ζύζηεκα κε απ’ επζείαο εθηόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ απνηειείηαη από ηηο εμσηεξηθέο 
κνλάδεο θαη πνιιαπιέο εζσηεξηθέο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ε θάζε εμσηεξηθή κνλάδα, ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ εμσηεξηθό αύιεην ρώξν ηνπ 
θάζε αληίζηνηρνπ θηηξίνπ ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη κεγαιύηεξν από ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
κνλάδσλ πεξηκεηξηθά ηνπιάρηζηνλ: 

 0,3 m, ζηελ πίζσ θαη πιάγηεο πιεπξέο θαη  

 1,0 m, ζηελ κπξνζηά πιεπξά 

Από θάζε κία ζα αλαρσξνύλ δεύγνο ζσιελώζεσλ, κία γηα ηελ πγξή θάζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ λέαο γεληάο 
R410a (νηθνινγηθνύ ην νπνίν δελ βιάπηεη ην ζηξώκα όδνληνο ηεο αηκόζθαηξαο) θαη κηα γηα ηελ αέξηα 
θάζε. 

Οη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη από ραιθνζσιήλα πνηόηεηαο θαη πάρνπο γηα δίθηπα ηαηξηθώλ αεξίσλ 
θαη αληνρήο ζε εζσηεξηθή ππεξπίεζε 32 bar, κνλσκέλεο κε κνλσηηθό θαη πάρνπο 19 mm αλάινγα κε ηελ 
δηάκεηξν ησλ ζσιελώζεσλ. Οη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα νδεύνπλ εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ ζε έλα κηθξό 
ηκήκα ηνπο, έσο θηάζνπλ επί ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ (όπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα). Ζ άθημε ηνπ 
εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ ζην θηίξην ζα γίλεη ζηε ζέζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα.  

Ζ όδεπζε ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ζηνπο ρώξνπο παξνπζηάδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

Οη εζσηεξηθέο κνλάδεο ζα είλαη δηαθόξσλ ηύπσλ, θξπθνύ ηύπνπ θαζέηεο ςεπδνξνθήο θαη δαπέδνπ. 

Οη απνδόζεηο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζα θαιύπηνπλ ην θηήξηνο ηηο νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 

Απνδόζεηο ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο: 
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Απνδόζεηο ζε ιεηηνπξγία ςύμεο: 

 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη από ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο, νη απνδόζεηο ησλ κνλάδσλ θαιύπηνπλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ρώξσλ ζε ζπλζήθε ζρεδηαζκνύ ην ρεηκώλα θαη θαινθαίξη αληίζηνηρα. 

Οη απνρεηεύζεηο ησλ ζπκππθλσκάησλ ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ 
ζσιελώζεσλ από πιαζηηθό ζσιήλα πξνο ηα ζηθώληα ησλ θνληηλόηεξσλ ληπηήξσλ ή ην εμσηεξηθό ηνπ 
θηηξίνπ. 
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2.5 πληήξεζε 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζε εηήζηα βάζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ηα παξαθάησ: 

1. Έιεγρνο πιεξόηεηαο αληιηώλ ζεξκόηεηαο ζε ςπθηηθό κέζν θαη ιηπαληηθό έιαην. 

2. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο γηα δηαξξνή ςπθηηθνύ κέζνπ. 

3. Θαζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. 

4. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ηεο κόλσζεο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ αεξαγσγώλ. 

2.6 Παξαηεξήζεηο 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο, κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή κεραληθό. 
Αλ γίλνπλ απζαίξεηεο αιιαγέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηνπ κειεηεηή ν 
ηειεπηαίνο δελ έρεη θακηά επζύλε γηά πηζαλέο αηέιεηεο ή βιάβεο ή αζηνρίεο ή αηπρήκαηα ή θαθή ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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3. ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

3.1 Γεληθά 

Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθώλ ρώξσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ ηεο Γντξάλεο. ρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

νη εμεηαδόκελεο είλαη νη εμήο: 

 Σν λέν θηίξην ρώξσλ πγηεηλήο. ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην εγθαζίζηαληαη λέα δίθηπα δηαλνκήο 
πόζηκνπ λεξνύ θαη απνκάθξπλζεο αζηηθώλ απνβιήησλ. 

 Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ αζηπλνκηθνύ – ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ζην νπνίν πξόθεηηαη λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα πθηζηάκελα W.C. ηνπ θνηλνύ κε ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ ρώξνη γξαθείσλ. 
ην ρώξν ησλ W.C. θνηλνύ, απνκαθξύλνληαη νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο πόζηκνπ 
λεξνύ, εθηόο από απηέο νη νπνίεο απιά δηέξρνληαη ησλ ρώξσλ κε ζηόρν λα θαιύςνπλ αλάγθεο 
γεηηνληθώλ θαη νη νπνίεο δηαηεξνύληαη, ελώ απνκαθξύλνληαη - ηαπώλνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ από ηελ εμππεξέηεζε ησλ πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ. 

 Σν πθηζηάκελν θηίξην ηνπ ηεισλείνπ, ζην νπνίν επίζεο πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ιεβεηνζηαζίνπ – απνζήθεο θαπζίκσλ – αξρείνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ 
γξαθείσλ. ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο απνμειώλεηαη ε εγθαηάζηαζε δηαλνκήο λεξνύ ύδξεπζεο 
πξνο ηνλ απηόκαην πιήξσζεο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

Δύθνια γίλεηαη θαηαλνεηό όηη αληηθείκελν κειέηεο ππάξρεη κόλν ζην λέν θηίξην ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 1. Σελ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο  

 2. Σελ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ 

 3. Σελ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο όκβξησλ 

3.2 Καλνληζκνί 

Οη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ (ύδξεπζεο, απνρεηεύζεσλ, όκβξησλ), ζα αθνινπζήζνπλ 
απζηεξά όια όζα ε ηερληθή επηηάζζεη θαη εηδηθόηεξα ζα ηεξεζνύλ ηα παξαθάησ: 

1. Θαλνληζκόο εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Β.Γ./1936, ΦΔΘ 270Α/ 23.6.36 

2. ΣΟΣΔΔ 2411/86. Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα: Γηαλνκή θξύνπ - δεζηνύ λεξνύ. 

3. TOTΔΔ 2412/86. Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα: Απνρεηεύζεηο. 

4. Πξόηππα ΔΙΟΣ. 

5. Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Θαλνληζκόο 

6. Θηηξηνδνκηθόο Θαλνληζκόο 

3.3 Σερληθά βνεζήκαηα 

Γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα παξαθάησ ηερληθά βηβιία: 

1. Θ. Schultz: Οηθηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο, Τδξαπιηθά - Απνρεηεύζεηο 

2. Γ. Θνηδάκπαζε: Τδξαπιηθά, Σόκνο Α θαη Β. 

3. K. Sage: Δγρεηξίδην Δζσηεξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, Σόκνο 1 θαη 2. 

4. Β. ειινύληνπ: Δζσηεξηθέο Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
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3.4 Εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο 

3.4.1 Παξνρή λεξνύ 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζύλδεζε κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ζηελ ΛΑ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο ζα δηαζηαζηνινγεζεί έηζη ώζηε ε πίεζε παξνρήο ζην ηειεπηαίν είδνο πγηεηλήο λα 

θαιύπηεη ηελ ειάρηζηε πίεζε εθξνήο πνπ απαηηείηαη από ηελ ΣΟΣΔΔ 2411/86 (Πίλαθαο 6). Σν δεκνηηθό 

δίθηπν ύδξεπζεο καο παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα θαη πίεζε νπόηε δελ απαηηνύληαη δεμακελή 

απνζεθεύζεσο λεξνύ θαη πηεζηηθό δνρείν. 

3.5 σιελώζεηο 

ρεηηθά κε ηηο νδεύζεηο ησλ ζσιελώζεσλ ύδξεπζεο ππάξρνπλ νη εμήο απαηηήζεηο: 

 Γελ επηηξέπεηαη δηαζηαύξσζε ζσιήλσλ λεξνύ κε ζσιήλσζε απνρέηεπζεο θαη πδξαπιηθνύ 
ππνδνρέα, έηζη πνπ λα κπνξεί λα πξνθαιεί κόιπλζε λεξνύ. 

 ηηο αιιαγέο δηεπζύλζεσο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα. 

 ε ζεκεία πνπ ππάξρεη θίλδπλνο ζπζζσξεύζεσο αέξα ζην δίθηπν, ζα ηνπνζεηνύληαη εμαεξηζηηθά. 

 Οη δηαθιαδώζεηο ησλ ζσιήλσλ από ην νξηδόληην δίθηπν ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη από ην πάλσ 
κέξνο ηνπ κε γσλία 90° γηα λα κελ έρνπκε αληηζηάζεηο. 

 ε πεξίπησζε πνπ δίθηπν ζσιελώζεσο βξίζθεηαη ζε ειεύζεξν εμσηεξηθό ρώξν πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεηαη από ηνλ παγεηό (κε κόλσζε). 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζσιήλσλ πνπ πξνέξρνληαη από απνμήισζε ή δελ πιεξνύλ ηνπο 
θαλόλεο πγηεηλήο ή ηππνπνίεζεο. 

Σν δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί από ζσιήλσζε πνιππξνππιελίνπ. Οη ζπλδέζεηο (κνύθεο, γσλίεο θιπ.) ζα 
γίλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα. Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν ηύπν ζσιήλα ρσξίο λα 
επηβαξύλνπλ ην λεξό κε νζκέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία νπζίεο. 

Βαιβίδεο γηα ηε δηαθνπή θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο, δηθιείδεο πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ θαη γεληθά όια ηα 
όξγαλα ειέγρνπ ξνήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα.  

Κεηά ηελ παξνρέηεπζε ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην δηαθιάδσζεο, όπνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ βάλεο 
απνκόλσζεο. 

Οη ζσιήλεο εληόο ηνπ θηηξίνπ ζα νδεύνπλ εληνηρηζκέλνη όπνπ είλαη απηό δπλαηό, ελώ ζε δηειεύζεηο από 
πόξηεο, δηαδξόκνπο θ.ι.π., κέζα ζην δάπεδν. 

3.5.1 Όξγαλα 

Πξηλ από θάζε είδνο πγηεηλήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ δηαθόπηεο ή βάλεο νξεηράιθηλεο (όξγαλα δηαθνπήο). Ζ 
ζύλδεζε ζεκείσλ ιήςεσο ησλ δνρείσλ πιύζεσο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εηδηθά 
ηεκάρηα από ραιθνζσιήλα 12/14 θαη κε νξεηράιθηλα ξαθόξ ½" (ραιθνζπλδέζεηο). 

ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ξνήο ηνπ λεξνύ ζε αληίζεηε θνξά ζα ηνπνζεηεζεί βαιβίδα 
αληεπηζηξνθήο. Γηα ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο από ηνλ πεξηερόκελν αέξα, ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βαιβίδεο αεξηζκνύ (εμαεξηζηηθά). 

ηνπο ληπηήξεο ησλ W.C. ζα ηνπνζεηεζνύλ θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, επηρξσκησκέλνη. 

ηηο ιεθάλεο ησλ w.c. ζα ηνπνζεηεζνύλ δνρεία έθπιπζεο. 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

3.6 Εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 

3.6.1 σιελώζεηο 

Οη ζσιελώζεηο απνρεηεύζεσο ησλ αθαζάξησλ από ηνπο δηάθνξνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαηά ηα 
νξηδόληηα ηκήκαηα ζα γίλεη από πιαζηηθνύο ζσιήλεο κε θιίζε 2% θαη δηακέηξνπο θαη πάρε όπσο θαίλνληαη 
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ζηα ζρέδηα. Σν δίθηπν ησλ απνρεηεύζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί από ζσιήλεο ζθιεξνύ P.V.C. 6 atm (DIN 
8061, ΔΙΟΣ 476).  

Οη ζπλδέζεηο ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ζα γίλνληαη κε κνύθα θαη ειαζηηθό δαθηύιην, ζσζηά ηνπνζεηεκέλα 
κε εηδηθά θνιάξα.  

Όιεο νη ελώζεηο θαη ζπλδέζεηο πξέπεη λα είλαη πδαηνγελείο θαη αεξνζηεγείο. Ζ αιιαγή δηεπζύλζεσο ησλ 
ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε εηδηθά ηεκάρηα. 

Ζ δηάηαμε θαη ε κνξθή ηνπ δηθηύνπ απνρεηεύζεσο θαη αεξηζκνύ θαζώο θαη ην είδνο ησλ ζσιήλσλ 
θαίλεηαη ζηα ζρέδηα, νη δηάκεηξνη ησλ ζσιήλσλ είλαη όπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί Δζσηεξηθώλ Τδξαπιηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ. 

Ο αεξηζκόο ηνπ δηθηύνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έμνδν ησλ νξηδόληησλ ζπιιεθηήξησλ αγσγώλ από 
ην θηίξην. 

3.6.2 ηθώληα - Φξεάηηα - ηόκηα 

Παγίδεο ζα ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαη ζηα ζηόκηα απνζηξαγγίζεσλ δαπέδνπ. 

Οη ληπηήξεο απνρεηεύνληαη κε αλνηθηά ζηθώληα δαπέδνπ, έρνπλ νξεηράιθηλε ζράξα θαη πώκα Ø10 cm θαη 
εζσηεξηθά ρσξίζκαηα δηακόξθσζεο. 

Όια ηα κε ηππνπνηεκέλα θξεάηηα ζα θηίδνληαη κε ζθπξόδεκα ή κε κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή από 
ζπκπαγείο πιίλζνπο ζε βάζε από ζθπξόδεκα πάρνπο 6 cm θαη ζα επηρξίδνληαη εζσηεξηθά κε παηεηή 
ηζηκεληνθνλία. Σα θξεάηηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηαζθεπαζηηθά αληνρή θαη ιεηηνπξγηθή 
πδαηνζηεγαλόηεηα. 

Έμσ από ηα θηίξηα νη ζσιελώζεηο δηέξρνληαη κέζα από ηα θξεάηηα ή θιεηζηέο (θαη θέξνπλ ζηόκηα 
θαζαξηζκνύ) ή αλνηθηέο νπόηε ην θάιπκκα ησλ θξεαηίσλ αζθαιίδεηαη ώζηε λα απνθιείεηαη  ην 
αλαζήθσκά ηνπ θαη ε έμνδνο ησλ λεξώλ. Σα επηζθέςηκα θξεάηηα ζθεπάδνληαη κε δηπιά θαιύκκαηα θαη νη 
αξκνί ηνπο ζα γεκίζνπλ κε γξάζν. 

ηόκηα θαζαξηζκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζε θάζε θξεάηην θαη ζα είλαη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ κε ηελ 
ζσιήλσζε, ην επηζθέςηκν άθξν ηνπο ζα έρεη καζηό πνπ πάλσ ηνπ ζα ηνπνζεηείηαη ην θαπάθη.  

Σν δίθηπν απνρεηεύζεσο αξρίδεη από ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαη νδεγείηαη ζην θεληξηθό θξεάηην (ην 
νπνίν δηαζέηεη κεραλνζίθσλα) πξνηνύ θαηαιήμεη ζηνλ παξαθείκελν βόζξν κε ζεπηηθή δεμακελή. 

Σν νξηδόληην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ ζα έρεη θιίζε 1:50 θαη 1:100 ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

3.7 Εγθαηάζηαζε απνκάθξπλζεο Οκβξίσλ Τδάησλ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θηηξίνπ ρώξσλ πγηεηλήο, ζα γίλεη ζην ήδε δηακνξθσκέλν πάξθν, πίζσ από ην 
θηίξην ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – Θξάθεο.  

Σα όκβξηα ύδαηα ηα νπνία ζα πέθηνπλ θάλσ ζηελ θεξακνζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ, ζα νδεύνπλ 
ειεύζεξα πξνο ην πεξηβάιινληα ρώξν. Γελ ζα εγθαηαζηαζεί ζπιιεθηήξην ζύζηεκα κε αλνηθηνύο αγσγνύο 
εκηθπθιηθήο δηαηνκήο ζηελ άθξε ηεο θεξακνζθεπήο, νύηε αγσγνί απνκάθξπλζεο. 
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4. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΥΤΡΧΝ ΡΕΤΜΑΣΧΝ 

4.1 Εηζαγσγή 

Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ 

θηηξίσλ ηνπ Κεζνξηαθνύ ηαζκνύ Γντξάλεο, ηνπ Γήκνπ Γντξάλεο, ηνπ Λνκνύ Θηιθίο. Οιόθιεξε ε κειέηε 

ηζρπξώλ ξεπκάησλ εθπνλήζεθε κε ηελ παξαδνρή όηη ην θέιπθνο ησλ δύν εθ ησλ ηξηώλ θηηξίσλ είλαη ήδε 

θαηαζθεπαζκέλν ην νπνίν κπνξεί λα θαζηζηά δπζθνιόηεξν ηνλ ρεηξηζκό ζεκάησλ όπσο νδεύζεηο 

θαισδηώζεσλ θιπ. Αλαιπηηθά ε κειέηε πεξηιακβάλεη: 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηεισλείνπ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπ ππό αλέγεξζε θηηξίνπ ηνπαιεηώλ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ ππνζηέγσλ πξνζέιεπζεο 

θηλνύκελσλ νρεκάησλ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ νδνθσηηζκνύ ηεο ζπλνξηαθήο νδνύ Διιάδνο - FYROM επί 

κήθνπο 600m πεξίπνπ. 

4.2 Καλνληζκνί 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο ιήθζεθαλ 

ππόςε νη παξαθάησ θαλνληζκνί: 

1. Ο θαλνληζκόο ΔΙΟΣ HD 384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» 

2. Ο Θαλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Θηεξίσλ (Θ.Δλ.Α.Θ.) (Φ.Δ.Θ. Β' 407/09.04.2010) 

3. Ζ ππνπξγηθή απόθαζε κε ζέκα «Θέκαηα Αζθάιεηαο, Διέγρνπ, Δπαλειέγρνπ θαη ύλδεζεο κε ηα 

δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ (Φ.Δ.Θ Β΄ 

/1222/05.09.2006). 

4. Σν Δπξσπατθό πξόηππν Φσηόο θαη Φσηηζκνύ Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Δξγαζίαο(Light & Lighting) ΔΛ 

12464-1. 

5. Σν Δπξσπατθό πξόηππν Φσηόο θαη Φσηηζκνύ Δμσηεξηθώλ Υώξσλ Δξγαζίαο (Light & Lighting) ΔΛ 

12464-2. 

6. Σν πξόηππν ΔΙΟΣ 13201.01 “Φσηηζκόο νδώλ – Κέξνο 1ν: Δπηινγή ησλ θιάζεσλ θσηηζκνύ”. 

7. Σν πξόηππν ΔΙΟΣ 13201.01 “ Φσηηζκόο νδώλ – Κέξνο 2ν: Απαηηήζεηο επηδόζεσλ”. 

8. Σν πξόηππν ΔΙΟΣ 13201.01 “ Φσηηζκόο νδώλ – Κέξνο 3ν: Τπνινγηζκόο επηδόζεσλ ”. 

9. Γεξκαληθνί θαλνληζκνί DΗΛ θαη VDΔ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο ειιεληθνύο. 

4.3 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο 

4.3.1 Γεληθά 

Ζ παξνύζα πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη παξνρή νδεγηώλ ειέθηξηζεο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηζρπξώλ ξεπκάησλ, δειαδή όισλ ησλ ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ζπζθεπώλ ή κόληκσλ ιήςεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε ελαιιαζζόκελε ηάζε ηηκήο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 50Volt θαη ζπλερνύο ηάζεο (όπνπ 

απηό απαηηείηαη) ηηκήο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 120Volt.  

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 
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4.3.2  Παξνρή - Γηαλνκή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

4.3.2.1 Ζιεθηξηθή ηξνθνδόηεζε θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδόηεζε ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηππνπνηεκέλεο 

ηξηθαζηθήο παξνρήο  Νν 4 ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξνρή πξνβιέπεη ηελ απνξξόθεζε 

κέγηζηεο θαηλόκελεο ηζρύνο 55 kVA, ηελ ρξήζε γεληθήο αζθάιεηαο πξνζηαζίαο 80Α θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

πεληαπνιηθνύ παξνρηθνύ θαισδίνπ δηαηνκήο 25 mm².  

Σν ζεκείν ζύλδεζεο θαη ε κέζνδνο ηξνθνδόηεζεο ζα παξακείλνπλ αθξηβώο ίδηα κε ηα πθηζηάκελα 

(εμσηεξηθά ζηελ Βόξεην - Αλαηνιηθή ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ). Δθόζνλ πξνθύςεη 

απαίηεζε, ιόγσ αύμεζεο δήηεζεο ηζρύνο,  λέσλ έξγσλ ππνδνκήο,  ηόηε ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα 

πινπνηεζνύλ ζηελ θαηαζθεπή ελ κέζσ ζπλελλόεζεο κε ηνλ αξκόδην επηζθνπηζηή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

Ζ παξνρή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ζα αλαρσξεί από ηελ ζέζε ηνπ Κεηξεηή Υακειήο Σάζεο, ζα εηζέξρεηαη ζην 

θηίξην από ηνλ Βόξεην-Αλαηνιηθό ηνίρν θαη ζηελ ζπλέρεηα νδεύνληαο εληόο ηεο ςεπδνξνθήο επί 

κεηαιιηθήο δηάηξεζεο ζράξαο ζα θαηέξρεηαη ζηνλ Πίλαθα Π1 (απνηειεί ηνλ γεληθό πίλαθα ΥΣ) ν νπνίνο ζα 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ΗΥ-1 θαη ΦΩΣ-1. Ο  Πίλαθαο Π1 ζα είλαη 

κεηαιιηθόο, επίηνηρνο, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP54 θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο αλαρσξήζεηο πξνο ηνπο ινηπνύο 

ππνπίλαθεο ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηηο αλαρσξήζεηο ησλ θπθισκάησλ ηεο δώλεο θάιπςεο απηνύ. Ζ 

δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ην αθηηληθό δηάγξακκα ηξνθνδνζίαο ηνπ Π1 θαη ησλ δύν ππνπηλάθσλ 

Π2 θαη Π3 παξνπζηάδνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ηεύρνο κνλνγξακκηθώλ δηαγξακκάησλ ηνπ παξόληνο 

έξγνπ (θπβνδηάγξακκα ηξνθνδνζίαο). 

Σόζν ν Πίλαθαο Π1 όζν θαη νη ππνπίλαθεο Π2 θαη Π3 ζα δηαζέηνπλ ηξηθαζηθή ηξνθνδνζία. ην ζύλνιν ηνπ 

ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ην ζύζηεκα ηξνθνδόηεζεο ζα είλαη TN-S πέληε αγσγώλ εθ ησλ νπνίσλ νη ηξείο ζα 

είλαη ελεξγνί αγσγνί θάζεσλ (L1-L2-L3), ν ηέηαξηνο αγσγόο είλαη ν νπδέηεξνο (Λ) θαη ν πέκπηνο είλαη ν 

αγσγόο πξνζηαζίαο (PE). 

Ζ επηινγή ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ππνπηλάθσλ έγηλε κε γλώκνλα ηε ζσζηή 

θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζηα θηίξηα, ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη ηελ 

θάιπςε όζσλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε κειινληηθέο 

αλακνξθώζεηο ιόγσ ελεξγεηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ θαλνληζκώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ν Πίλαθαο Π1 θαιύπηεη 

ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ θπθισκάησλ ηνπ θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη ηνλ θσηηζκό ησλ 

κεηαιιηθώλ ζηεγάζηξσλ εθαηέξσζελ απηνύ. Ο ππνπίλαθαο Π2 θαιύπηεη ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ 

Σεισλείνπ. Ο ππνπίλαθαο Π3 θαιύπηεη ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ λένπ θηηξίνπ Σνπαιεηώλ ηνπ Κεζνξηαθνύ 

ηαζκνύ. 

Ο ππνπίλαθαο Π2, ζα είλαη ρσλεπηόο κεηαιινπιαζηηθόο βαζκνύ πξνζηαζίαο IP30 θαη ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ εζσηεξηθή ηνηρνπνηία ηεο εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ Σεισλείνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνπίλαθαο ζα δηαζέηεη 

κεηαιιηθή αδηαθαλή πόξηα.  

Ο ππνπίλαθαο Π3 ζα είλαη κεηαιιηθόο, επίηνηρνο κε βαζκό πξνζηαζίαο IP54 θαη ζα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ 

ρώξνπ απνζήθεπζεο ηνπ θηηξίνπ Σνπαιεηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξόζβαζε ζηνλ ρώξν δελ απνηξέπεηαη 

κέζσ θιεηδώκαηνο ηεο πόξηαο εηζόδνπ, ηόηε ν ππνπίλαθαο Π3 ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θιεηδαξηά, λα είλαη 

πάληα αζθαιηζκέλνο θαη ηα θιεηδηά ηνπ λα ηα έρεη εμνπζηνδνηεκέλν θαη κόλν πξνζσπηθό. 

Σν ύςνο εγθαηάζηαζεο όισλ ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ζε απόζηαζε 1,70m ηνπ θέληξνπ ηνπο από ην έδαθνο 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη άκεζε θαη αζθαιήο πξόζβαζε.  

ε όινπο ηνπο πίλαθεο πξνβιέπεηαη εθεδξεία ζέζεσλ δηαθνπηηθνύ πιηθνύ ίζε κε 20% θαη εθεδξεία ηζρύνο 

από 20% γηα ηνπο ππνπίλαθεο Π2 θαη Π3 θαη 15% γηα ηνλ θεληξηθό πίλαθα Π1. 

ε ζρέζε κε ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ επί κέξνπο θνξηίσλ επηιέρζεθαλ ηα εμήο:  

 Ζ ηξνθνδνζία όισλ ησλ πηλάθσλ/ππνπηλάθσλ ζα γίλεηαη κε θαιώδηα Δ1VV (πξώελ ΛΤΤ).  

 Ζ ηξνθνδνζία ησλ ξεπκαηνδνηώλ θαη ηνπ θσηηζκνύ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θάζε 

θηεξίνπ ζα γίλεηαη κε θαιώδηα H05VV (πξώελ ΛΤΚ) (εθηόο θη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

ζρέδην).  
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ησλ πηλάθσλ ιακβάλνληαη ζπληειεζηέο ηαπηνρξνληζκνύ θαζνξηδόκελνη από 

ηελ ρξήζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θάζε ειεθηξηθήο ζπζθεπήο. Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ ηαπηνρξνληζκνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά θαίλνληαη ζην ηεύρνο ησλ ππνινγηζκώλ.  

Οη ζέζεηο ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα θαηόςεσλ ΗΥ-1, ΗΥ-2, ΗΥ-3 θαη ΦΩΣ-1. 

Δπίζεο ζηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα απεηθνλίδνληαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο κε ην δηαθνπηηθό πιηθό ηνπο.  

Σα θνξηία όισλ ησλ πηλάθσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαηαλεκήζεθαλ νκνηόκνξθα ζηηο ηξεηο θάζεηο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ ξεπκάησλ νπδεηέξνπ θαη ηεο επαθόινπζεο αλάπηπμεο ηάζεο ζε απηνύο. 

Όινη νη πίλαθεο πξέπεη λα είλαη γεησκέλνη κέζσ ράιθηλνπ αγσγνύ 16mm². 

4.3.2.2 Ζιεθηξηθή ηξνθνδόηεζε νδνθσηηζκνύ 

Ζ ηξνθνδνζία ηεο ζπλνξηαθήο νδνύ ζα πινπνηεζεί από κηα λέα αλεμάξηεηε ηππνπνηεκέλε ηξηθαζηθή 

παξνρή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  ππ'αξηζκόλ Νν1, κε κηθξναπηόκαην δηαθόπηε πξνζηαζίαο νλνκαζηηθήο 

έληαζεο 25Α. Σν ζεκείν ζύλδεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην θαηόςεσο ΦΩΣ-2. Σν παξνρηθό θαιώδην 

κεηαμύ ηνπ ππιώλα ΓΔΖ θαη ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηεο νδνύ ζα είλαη ηύπνπ E1VV-R 5x6mm². 

Σν παξνρηθό θαιώδην ηξνθνδνζίαο ησλ θπθισκάησλ νδνθσηηζκνύ ηεο νδνύ ζα ζπλδεζεί ζηνλ επηδαπέδην 

Πίλαθα Υακειήο Σάζεο Π4, ηύπνπ Πίιιαξ (Pillar) ν νπνίνο ζα είλαη ζηεγαλόο κε βαζκό πξνζηαζίαο IP56. Ο 

πίλαθαο Π4 ζα είλαη ηξηθαζηθόο θαη ζα δηαζέηεη 8 αλαρσξήζεηο. Ζ ζέζε ηνπ pillar Π4 παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρέδην ΦΩΣ-2. 

4.3.3 Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ παξνρώλ 

4.3.3.1 Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Ζ πξνζηαζία ησλ πηλάθσλ από ζεξκηθή ππεξθόξηηζε θαη βξαρπθύθισκα ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο γίλεηαη κε 

απηόκαηνπο δηαθόπηεο ή κηθξναπηνκάηνπο δηαθόπηεο (MCB) πνπ δηαζηαζηνινγνύληαη γηα λα πξνζηαηεύνπλ 

ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο βάζεη ηεο πξνβιεπόκελεο παξνρήο θαη ηνπ ππό πξνζηαζία εμνπιηζκνύ.  

ε πεξηπηώζεηο γξακκώλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ ε πξνζηαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

κηθξναπηνκάησλ. Οη ππνινγηζκνί αλαιύνληαη ζην αληίζηνηρν ηεύρνο ππνινγηζκώλ ηεο παξνύζαο κειέηεο, 

όπσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζκνύ.  

Γηα ηελ πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία έλαληη άκεζεο ή εκκεζεο επαθήο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

δηαθόπηε δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο (ΓΓΡ) κε νλνκαζηηθό δηαθνξηθό ξεύκα ιεηηνπξγίαο 30 mA. Γηαθόπηεο 

Γηαθνξηθνύ Ρεύκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε έλαλ από ηνπο ηξείο πίλαθεο Π1, Π2 θαη Π3. Γηα λα κελ 

ππάξρεη ζέκα επηιεθηηθήο πξνζηαζίαο  ζε πεξίπησζε κηθξνύ ζθάικαηνο σο πξνο γε, όια ηα θπθιώκαηα 

ηνπ Π1 πνπ αθνξνύλ ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη 

από ππνδπγό εληόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα. Ο ΓΓΡ ηνπ πίλαθα Π1 ζα επηηεξεί κόλν ηα θπθιώκαηα ηνπ 

ππνδπγνύ (πνπ αθνξνύλ θσηηζκό, ξεπκαηνδόηεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθή κνλάδα VRV θαη ινηπέο 

ζηαζεξέο ζπζθεπέο). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππνδπγνύ κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζσ θιεκκώλ εληόο ηνπ πίλαθα. 

Από ηνλ θύξην δπγό (θαη επνκέλσο εθηόο επηηήξεζεο ηνπ ΓΓΡ ηνπ πίλαθα Π1) ζα αλαρσξνύλ κόλν ηα 

παξνρηθά θαιώδηα ησλ πηλάθσλ Π2, Π3. Οη δηαθόπηεο δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο ησλ πηλάθσλ Π2 θαη Π3 ζα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηελ άθημε ησλ παξνρηθώλ ηνπο θαισδίσλ. 

Ζ πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηθξναπηνκάησλ κε 

ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ C. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δόζεθε ζηελ επίηεπμε επηιεθηηθόηεηαο 

ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο, δειαδή ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ γηα ηελ απνζύλδεζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ θπθιώκαηνο κέρξη ηε δηόξζσζε ηνπ ζθάικαηνο.  

Σν παξνρηθό θαιώδην ηνπ πίλαθα Π1 ζα πξνζηαηεύεηαη έλαληη ππεξθόξηηζεο θαη βξαρπθπθιώκαηνο από 

Απηόκαην Γηαθόπηε Ηζρύνο νλνκαζηηθήο εληάζεσο 125Α. Ο Α/Γ ζα δηαζέηεη θαη ξπζκηδόκελν ζεξκηθό ην 

νπνίν ζα ξπζκηζηεί ζηα 80Α. 

Κε κηθξναπηνκάηνπο ζα πξνζηαηεπζνύλ θαη νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο- ςύμεο κε VRV.  

Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην ηεύρνο κνλνγξακκηθώλ δηαγξακκάησλ. 
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Όινη νη πίλαθεο ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ύπαξμεο ηάζεο ελώ ζηνλ πίλαθα Π1 ζα εγθαηαζηαζεί θαη 

πνιπόξγαλν κέηξεζεο ηάζεο ξεύκαηνο θαη απεηθόληζεο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ (ελεξγόο θαη 

άεξγνο ηζρύο, ελεξγόο θαη άεξγνο ελέξγεηα, θαζηθή θαη πνιηθή ηάζε, ξεύκα γξακκήο θιπ). 

4.3.3.2 Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο νδνθσηηζκνύ 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πίλαθα  Π4 (ηύπνπ Pillar) ηεο εγθαηάζηαζεο, από ζεξκηθή ππεξθόξηηζε θαη 

βξαρπθύθισκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηξηπνιηθό κηθξναπηόκαην ηνπνζεηεκέλν ζηελ άθημε ηνπ πίλαθα 

θαη ν νπνίνο δηαζηαζηνινγείηαη γηα λα πξνζηαηεύεη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο βάζεη ηεο πξνβιεπόκελεο 

παξνρήο θαη ηνπ ππό πξνζηαζία εμνπιηζκνύ.  

Θάζε γξακκή ηξνθνδνζίαο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πξνζηαηεύεηαη κέζσ κηθξναπηνκάηνπ ραξαθηεξηζηηθήο 

C.  

Δληόο ηνπ αθξνθηβσηίνπ πνπ δηαζέηεη θάζε ηζηόο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, ζα εγθαηαζηαζεί κηθξναπηόκαηνο 

νλνκαζηηθήο εληάζεσο 6Α γηα ηνλ πξνζηαζία ηεο γξακκήο 3x2,5mm². 

Γηα ηελ πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία έλαληη άκεζεο ή έκκεζεο επαθήο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

δηαθόπηε δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο (ΓΓΡ) κε νλνκαζηηθό δηαθνξηθό ξεύκα ιεηηνπξγίαο 30 mA ζηελ άθημε ηνπ 

πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Δληόο ηνπ πίλαθα πξνδηαγξάθεηαη ε ρξήζε ηειερεηξηδόκελσλ δηαθνπηώλ (ξειέ) γηα ηελ αθή θαη ηελ ζβέζε 

θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. Ζ ρξήζε ελόο ρξνλνδηαθόπηε αλά θύθισκα ή ελόο ρξνλνδηαθόπηε γηα ην 

ζύλνιν ησλ θπθισκάησλ νδνθσηηζκνύ απνηειεί απόθαζε ηεο επηβιέπνπζαο αξρήο θαη ζα θαζνξηζηεί 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Ο πίλαθαο ζα δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ύπαξμεο ηάζεο. 

Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο θάζε πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα 

ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

4.3.4 Δγθαηάζηαζε Φσηηζκνύ 

4.3.4.1 Φσηηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

ύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ αλά ρώξν ιακβάλεηαη ζηάζκε θσηηζκνύ (κέζε ηηκή): 

Πίλαθαο.  Οη ζηάζκεο θσηόο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε ρξήζε ρώξνπ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σα θσηηζηηθά ζώκαηα. 

 Σελ ππνδνκή θαη ηηο θαισδηώζεηο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ. 

 

Υώξνο Έληαζε θσηηζκνύ (Lux) 

Υώξνο Γξαθείσλ - Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο - Διέγρνπ 5001 

Υώξνη WC 2001 

Υώξνο Απνζήθεο 2001 

Γηάδξνκνο 1002 

1ε επίπεδν εξγαζίαο 0,80m 

2ε επίπεδν εξγαζίαο 0,00m 
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Γεδνκέλνπ όηη νη αξρηηεθηνληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηξηώλ θηηξίσλ  κεηαβάιινληαη (ην θηίξην Αζηπλνκηθνύ 

ειέγρνπ δηαζέηεη ςεπδνξνθή ελώ ηα ππόινηπα δύν θηίξηα δελ δηαζέηνπλ) ν ηύπνο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 

πνηθίιιεη σο εμήο:  

Κηίξην Αζηπλνκηθνύ Ειέγρνπ 

ε όινπο ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ ζα εγθαηαζηαζνύλ ρσλεπηά θσηηζηηθά ζώκαηα ςεπδνξνθήο νξπθηήο 

ίλαο 600mm x 600mm κε ιακπηήξα LED γηα πεξηνξηζκέλε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Αλάινγα κε ηνλ ηύπν 

ρξήζεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ηα θσηηζηηθά ζώκαηα κπνξεί λα δηαζέηνπλ θσηεηλή ξνή 2.600lm ή 

3.700lm. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θσηηζηηθά ε απόδνζε ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 

ησλ 84lm/W γηα ην θσηηζηηθό ζώκα ησλ 2.600lm θαη κεγαιύηεξε ησλ 88lm/W γηα ην θσηηζηηθό ζώκα ησλ 

3.700lm. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη ζπκκεηξηθά εληόο ησλ ρώξσλ, ελώ νη κεηαμύ ηνπο 

απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ησλ 600mm αιιά πάληα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο 

παξνύζαο θσηνηερληθήο κειέηεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ΦΩΣ-1. Ζ αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απινύ δηαθόπηε ON-OFF ελώ ζηα γξαθεία πνπ ππάξρεη δηπιή είζνδνο/έμνδνο ζα 

εγθαζίζηαηαη θαη δηαθόπηεο alle-retour. 

ηνπο ρώξνπο WC ζα εγθαηαζηαζεί ρσλεπηό spot κε ιακπηήξα LED ηζρύνο 18W θαη θάιπκκα από 

πξνζηαηεπηηθό γπαιί θαη αύμεζε ηνπ βαζκνύ πξνζηαζίαο ηνπ ζε IP54. Σν ζπγθεθξηκέλν spot ζα 

εγθαζίζηαηαη θεληξνβαξηθά ζηελ γπςνζαλίδα ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζα ειέγρεηαη από αληρλεπηέο θίλεζεο.  

Σέινο, ζην θξαηεηήξην ζα εγθαηαζηαζεί γσληαθό θσηηζηηθό ζώκα δύν ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ 14W ν 

θαζέλαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θσηηζηηθό ζώκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ πιεπξηθό ηνίρν θαη ε αξρή 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζα είλαη ε αθκή πνπ ζρεκαηίδεη ν πιεπξηθόο ηνίρνο κε ηελ ςεπδνξνθή ηνπ ρώξνπ. 

Ιόγσ ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρώξνπ, ην θσηηζηηθό ζα δηαζέηεη κεραληθή πξνζηαζία ΗΘ10 ελώ δελ ζα είλαη 

δπλαηή ε αθαίξεζε κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο από ηνπο θξαηνύκελνπο. Γηαθνπηηθόο 

εμνπιηζκόο εληόο ηνπ θξαηεηεξίνπ δελ ζα ππάξρεη θαη ε αθή θαη ζβέζε ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα 

γίλεηαη κόλν εμσηεξηθά. 

Κηίξην Σεισλείνπ 

ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ ηνπ ηεισλείνπ ζα εγθαηαζηαζεί θσηηζηηθό ζώκα νξνθήο κε ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ ηνπ θηηξίνπ 

Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ. Ζ θσηεηλή ξνή ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νξνθήο ζα είλαη 2.600lm ή 3.700lm θαη 

νη ιακπηήξεο ζα είλαη πιαθέηεο LED. Ζ κόλε δηαθνξά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νξνθήο έγθεηηαη ζην όηη 

ην ζθάθνο ηνπο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή γηα λα ζηεξεσζεί απεπζείαο ζηελ πιάθα θαη όρη ζηνλ κεηαιιηθό 

ζθειεηό ηεο ςεπδνξνθήο νξπθηήο ίλαο. Ζ αθή θαη ε ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη από απινύο δηαθόπηεο ηνίρνπ ή/θαη δηαθόπηεο alle-retour γηα ηελ πεξίπησζε πνιιαπιήο 

πξόζβαζεο ζηνλ ρώξν. Ζ ζηήξημε ηνπο από ηελ νξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ληίδαο. 

Σέινο, ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (ρώξνο ζθύινπ) ηνπ ηεισλείνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηεγαλά γξακκηθά 

θσηηζηηθά ζώκαηα νξνθήο κε έλαλ ιακπηήξα T8 ηζρύνο 36W. To θσηηζηηθό ζώκα ζα δηαζέηεη 

πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θαη γεληθό βαζκό πξνζηαζίαο IP66. Σα θσηηζηηθά ζα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό 

κπάιαζη ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Ζ ζηήξημε ηνπο από ηελ νξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ληίδαο. 

Οη ζέζεηο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην ΗΥ-2. 

Κηίξην Σνπαιεηώλ 

Όινη νη ρώξνη πγηεηλήο ηνπ λεόδκεηνπ θηηξίνπ ζα δηαζέηνπλ ζηεγαλά γξακκηθά θσηηζηηθά ζώκαηα νξνθήο 

κε δύν ιακπηήξεο T8 ηζρύνο 36W ν θαζέλαο. To θσηηζηηθό ζώκα ζα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θαη 

γεληθό βαζκό πξνζηαζίαο IP66. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό κπάιαζη ρακειώλ απσιεηώλ. Σα 

θσηηζηηθά ζώκαηα ζα ζηεξεσζνύλ επί ηεο νξνθήο κέζσ ληίδαο αθόκε θαη ζην ελδηάκεζν πςειό ηκήκα 

ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ζα αθνινπζήζνπλ ηηο ειαθξέο θιίζεηο πνπ δηαζέηεη ε πιάθα ηεο νξνθήο (πεξίπνπ 11° 

αμνληθά). Ζ αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απιώλ δηαθνπηώλ αθήο 

ζβέζεο θαη αληρλεπηώλ θίλεζεο όπνπ πξνβιέπεηαη. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη θεληξνβαξηθά 

εληόο ησλ ρώξσλ. 
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Σέινο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ ηνπαιεηώλ ζα εγθαηαζηαζνύλ επίηνηρα θσηηζηηθά ζώκαηα 

δύν θαηαθόξπθσλ δεζκώλ απνηεινύκελα από δύν πιαθέηεο LED απνηεινύκελεο από 6 θσηνδηόδνπο ησλ 

0,8W ε θάζε κηα. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 

ΗΥ-3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα θαζνξίδεηαη από ρξνλνδηαθόπηε ηύπνπ ξάγαο ν νπνίνο ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εληόο ηνπ ΓΠΥΣ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηζπκεηή ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θάζε βξάδπ, ηόηε ζα πξέπεη ε δηαθνπή ηεο ηάζεο λα γίλεηαη από ηνλ αληίζηνηρν 

κηθξναπηόκαην ηνπ πίλαθα Π3. Ζ ξύζκηζε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 

ησλ ππεπζύλσλ δηαρείξηζεο. 

4.3.4.2 Φσηηζκόο κεηαιιηθώλ ππνζηέγσλ 

Ο θσηηζκόο ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηέγσλ ζα πινπνηεζεί κε θσηηζηηθά ζώκαηα νξνθήο κε πιαθέηεο LED 

θσηεηλήο ξνήο 13581lm (>114 lm/W). θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν κε βαζκό 

πξνζηαζίαο IP65 θαη κεραληθή αληνρή IK 06. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα είλαη ηεηξάγσλα ελώ ε ζηεξέσζε 

ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ληίδαο επη ησλ κεηαιιηθώλ ηεγίδσλ ζηήξημεο ηεο νξνθήο. Δθόζνλ ε άκεζε 

ζηήξημε είλαη αδύλαηε ηόηε ζα πξέπεη λα ζπγθνιιεζνύλ κεηαιιηθέο πιάθεο δηαζηάζεσλ 400mm x 400mm  

επί ησλ ηεγίδσλ θαη επάλσ ζε απηέο λα εγθαηαζηαζνύλ νξηδόληηα (παξάιιεια κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο) ηα θσηηζηηθά ζώκαηα. πλνιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 12 θσηηζηηθά ζώκαηα αλά ππόζηεγν. 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ πίλαθα Π1 πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ. Σα δώδεθα θσηηζηηθά ζώκαηα θάζε ππνζηέγνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από 

δύν αλεμάξηεηα θπθιώκαηα (έμη θσηηζηηθά ζην έλα θύθισκα θαη έμη ζην δεύηεξν) ώζηε λα ππάξρεη 

δπλαηόηεηα αθήο ησλ κηζώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε πεξηόδνπο κεξηθνύ ζθόηνπο. Δπίζεο όια ηα 

θπθιώκαηα ζα δηαζέηνπλ ρξνλνδηαθόπηε γηα θαζνξηζκό πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ ζέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην ΗΥ-4. 

4.3.4.3 Φσηηζκόο ζπλνξηαθήο νδνύ 

Ο νδνθσηηζκόο κήθνπο 600m ηεο πλνξηαθήο νδνύ ζα πινπνηεζεί κε θαηάιιεια θσηηζηηθά ζώκαηα 

θνξπθήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ιακπηήξα LED θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό ιεηηνπξγίαο. Σα θσηηζηηθά 

ζώκαηα ζα έρνπλ θσηεηλή ξνή 10080lm ελώ ε απόδνζε ηνπο ζα αλέξρεηαη ζε 90lm/W ηνπιάρηζηνλ.  

Θάζε θσηηζηηθό ζώκα ζα εγθαηαζηαζεί επί κεηαιιηθνύ ηζηνύ ύςνπο 9m γαιβαληζκέλνπ δηαηνκήο Ø76mm. 

Ο ηζηόο δελ ζα δηαζέηεη βξαρίνλα έθηαζεο ή ζηήξημεο θαη ην θσηηζηηθό ζώκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ 

απόιεμε ηνπ. ηελ θσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή θσηνγξαθία ηνπ ηξόπνπ 

ζηήξημεο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζηνλ ηζηό ύςνπο 9m. 

 

Φσηνγξαθία. Κέζνδνο εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο επί ηζηνύ ύςνπο 9m. 

Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θιίζε 10° σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν εζηηάδνληαο ηελ 

δέζκε ηνπο ζην θέληξν ηεο νδηθήο αξηεξίαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν από ηελ κηα πιεπξά ηνπ δξόκνπ 

(Λόηην-Αλαηνιηθά) πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ν ρώξνο εγθαηάζηαζεο από ηα ζπξκαηνπιέγκαηα ησλ ζπλόξσλ. 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζεσξήζεθε όηη ε νδόο ζα δηαπιαηπλζεί θαηά δύν κέηξα θαη ην κέζν 
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κήθνο ηνπ δξόκνπ επηιέρζεθε ίζν κε 9,40m. Οη ηζηκεληέληεο βάζεηο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα 

εγθαζίζηαληαη εθαπηνκεληθά ζε λνεηή γξακκή 20 cm από ην όξην ηεο αζθάιηνπ. 

Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα είλαη 230V.  

Όια ηα θσηηζηηθά ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην ηζρπξώλ ξεπκάησλ ΦΩΣ-2 θαη 

ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε ζηάζκε θσηηζκνύ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ηεύρνο ππνινγηζκώλ θαη ζην 

παξάξηεκα απηνύ.  

Ζ έλαπζε θαη ε ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα ειέγρεηαη από έλαλ πξνγξακκαηηδόκελν 

ρξνλνδηαθόπηε, ν νπνίνο ζα δηεγείξεη βνεζεηηθό ηύιηγκα ελόο ξειαί ηζρύνο κέζσ ξεύκαηνο 4-20mΑ θαη ζα 

νπιίδνπλ ην θύθισκα ηζρύνο πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηηο γξακκέο ηξνθνδνζίαο. 

4.3.5 Ρεπκαηνδόηεο – Γηαθόπηεο 

4.3.5.1 Ρεπκαηνδόηεο - Γηαθόπηεο θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Οη δηαθόπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη γεληθά κε πιήθηξν βαζκνύ πξνζηαζίαο IP20. Οη δηαθόπηεο 

γηα ηνλ θσηηζκό ζα ηνπνζεηνύληαη δίπια  ζηηο πόξηεο, ζε ύςνο 1,05m πεξίπνπ από ην έδαθνο ζηηο ζέζεηο 

πνπ ππνδεηθλύνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα(ΦΩΣ-1, ΗΥ-1, ΗΥ-2, ΗΥ-3, ). Αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ρώξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθόπηεο απινί ή alle-retour.  

ηνπο ρώξνπο ησλ WC θαη ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη Σεισλείνπ ζα 

εγθαηαζηαζνύλ αηζζεηήξεο παξνπζίαο αηόκσλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο αηόκσλ – κεηά από κηα 

ξπζκηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε (πεξίπνπ 3 min) - o αηζζεηήξαο ζα απελεξγνπνηεί όια ηα θσηηζηηθά 

ζώκαηα ηνπ ρώξνπ απηνύ. ε πεξίπησζε παξνπζίαο αηόκσλ, ε ελεξγνπνίεζε ζα είλαη άκεζε. Οη 

αηζζεηήξεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ύςνο 2,00m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη επί ησλ αθκώλ ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Ζ θαηεύζπλζε ηνπο ζα πινπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε δώλε ειέγρνπ ηνπο λα είλαη ε 

κέγηζηε δπλαηή θαη λα επηηεξεί ηνλ ηνκέα εκπξόο από ηηο πόξηεο εηζόδνπ ζηνλ ρώξν γηα λα είλαη άκεζε ε 

αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 

ηνπο ρώξνπο WC ηνπ θηηξίνπ ηνπαιεηώλ νη αληρλεπηέο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην κέγηζην ύςνο ηεο 

εζσηεξηθήο δηακέξηζεο ησλ ρώξσλ. Γεδνκέλνπ όηη ην θύξην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ έρεη θαζαξό ύςνο 4,35, ε 

εζσηεξηθή δηακέξηζε δηαθόπηεηαη. Αηζζεηήξεο παξνπζίαο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα WC ησλ Α.Κ.Δ.Α. 

Οη ξεπκαηνδόηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη κνλνθαζηθνί ηύπνπ ΟΤΘΟ. Γεδνκέλνπ όηη νη ρώξνη 

δελ δηαζέηνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη απινί ξεπκαηνδόηεο κε βαζκό πξνζηαζίαο IP2X. ε 

απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο νη ξεπκαηνδόηεο κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ πιαζηηθό θαπάθη. 

Όινη νη ξεπκαηνδόηεο εγθαζίζηαληαη ζε ύςνο 0,30m από ην έδαθνο εθηόο από απηνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο WC, νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζε ύςνο 1,30m από ην έδαθνο γηα ηελ 

ζύλδεζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. ηελ παξνύζα κειέηε έρεη γίλεη πξόβιεςε γηα εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ 

ζηεγλσηήξα ρεξηώλ θαζώο θαη ειεθηξηθνύ ξνινύ ραξηηνύ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ επίβιεςε επηιέμεη λα κελ εγθαηαζηήζεη αλάινγν ζύζηεκα ζηεγλώκαηνο ρεξηώλ κε αληηζηάζεηο  ε 

παξνρή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηξνθνδνζία άιισλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ή ζηελ ρείξηζηε 

πεξίπησζε λα κελ εγθαηαζηαζεί θαζόινπ. 

4.3.6  Θαιώδηα  

4.3.6.1 Θαιώδηα ηζρύνο θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Οη γξακκέο ηξνθνδόηεζεο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ ζα είλαη αγσγνί ραιθνύ κε 

κόλσζε PVC. Ζ θαηεγνξία ησλ θαισδίσλ γηα ηα παξαπάλσ θπθιώκαηα είλαη H05VV (πξώελ ΛΤΚ). Οη 

γξακκέο ηξνθνδόηεζεο ησλ πηλάθσλ θαη ππνινίπσλ ζπζθεπώλ (θιηκαηηζκόο VRV) είλαη Δ1VV (πξώελ 

ΛΤΤ).  

Θάζε κνλνθαζηθή ηξνθνδνζία πινπνηείηαη κε ηξηπνιηθό θαιώδην εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αγσγόο είλαη ν 

αγσγόο θάζεο, ν δεύηεξνο είλαη ν νπδέηεξνο αγσγόο N θαη ν ηξίηνο είλαη ν αγσγόο πξνζηαζίαο PE. Θάζε 
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ηξηθαζηθή ηξνθνδνζία πινπνηείηαη γεληθά κε πεληαπνιηθό θαιώδην εθ ησλ νπνίσλ νη ηξείο είλαη νη αγσγνί 

θάζεσλ, ν ηέηαξηνο είλαη ν νπδέηεξνο αγσγόο θαη ν πέκπηνο είλαη ν αγσγόο πξνζηαζίαο.  

Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ θαισδίσλ θαζώο θαη ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπο έγηλε κε βάζε ην πξόηππν 

ΔΙΟΣ HD 384.  

Ο ππνινγηζκόο ησλ δηαηνκώλ ησλ αγσγώλ έγηλε ιακβάλνληαο κέγηζηε επηηξεπόκελε πηώζε ηάζεο: 4% 

(αλαιπηηθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ηεύρνο ησλ ππνινγηζκώλ). 

Γηαθιαδώζεηο θαισδίσλ γίλνληαη κέζα ζε θνπηηά δηαθιαδώζεσλ (κπνπάη).  

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζκνύ ππνζηέγσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ πίλαθα Π1. 

Οη δηαηνκέο θαη ηα κήθε ησλ γξακκώλ ηξνθνδνζίαο θαζώο θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπο απεηθνλίδνληαη 

ζηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο. 

4.3.6.2 Θαιώδηα ηζρύνο νδνθσηηζκνύ 

Σα θαιώδηα ηζρύνο ζα είλαη ηύπνπ E1VV-U (πξώελ ΛΤΤ) θαη ζα νδεύνπλ εληόο ηνπ εδάθνπο κέζα ζε 

πιαζηηθό ζσιήλα ζπηξάι PVC 6 atm δηακέηξνπ Φ90mm.  

Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ζα θαηαιήγνπλ ζηελ βάζε ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θαη ζα αθήλεηαη κήθνο 

ηθαλό (πεξίπνπ 1,5m) γηα ηελ ζύλδεζε ηνπο ζην αθξνθηβώηην εληόο ηνπ ζηύινπ ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. 

Από ην αθξνθηβώηην θαη κέρξη ην θσηηζηηθό ζώκα ε ειεθηξηθή ζύλδεζε ζα πινπνηείηαη κε ηξηπνιηθό 

θαιώδην H05VV-U3 2.5 mm2 (Πξώελ ΛΤΚ).  

Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ E1VV-U ησλ γξακκώλ θσηηζκνύ παξνπζηάδνληαη ζηα κνλνγξακκηθά 

δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο. Σα θαιώδηα ζα είλαη ηεηξαπνιηθά (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηξηθαζηθή ηξνθνδνζία 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ). Ζ ηξνθνδόηεζε ησλ κνλνθαζηθώλ θνξηίσλ (θσηηζηηθά ζώκαηα) κέζσ ηνπ 

ηεηξαπνιηθνύ θαισδίνπ ζα γίλεηαη κέζσ ελαιιαγήο ησλ θάζεσλ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

θσηνγξαθία. 

 

Φσηνγξαθία. ρεκαηηθή απεηθόληζε πινπνίεζεο κνλνθαζηθώλ ηξνθνδνζηώλ κε ηεηξαπνιηθό 

θαιώδην(ηξηθαζηθή παξνρή). 

 

Ζ ηξηθαζηθή ηξνθνδνζία ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα εμνηθνλόκεζε θαισδίσλ ζε γξακκέο εμαηξεηηθά 

κεγάινπ κήθνπο θαη ζα έρεη ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Θάζε θσηηζηηθό ζώκα (106W) 

ζα ηξνθνδνηείηαη από έλαλ ελεξγό (L1 ή L2 ή L3) θαη ηνλ νπδέηεξν αγσγό ελόο ηεηξαπνιηθνύ θαισδίνπ 

ηζρύνο. Θα ππάξρεη δηαδνρή ηνπ ελεξγνύ αγσγνύ αλά θσηηζηηθό ζώκα. Ο αγσγόο γείσζεο ζα είλαη 

αλεμάξηεηνο θαη πεξηγξάθεηαη ζε επόκελε παξάγξαθν ηνπ παξόληνο.  

Ο πιαζηηθόο ζσιήλαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα νδεύεη ζε ππόγεηα θαλάιηα πιάηνπο 500mm θαη βάζνπο 

700mm. Ζ πεξηνρή ηνπ θαλαιηνύ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ν πιαζηηθόο ζσιήλαο ζα θαιύπηεηαη κε 

άκκν ιαηνκείνπ ζπλνιηθνύ πάρνπο 200mm γηα ηελ παξεκπόδηζε δηείζδπζεο ηξσθηηθώλ εληόο απηνύ. 

Δπάλσ από ηνλ πιαζηηθό ζσιήλα ζα εγθαηαζηαζνύλ ηζηκεληoπιάθεο πάρνπο 60mm γηα πξνζηαζία. 
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Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εηδηθή πιαζηηθή ηαηλία ζεκάλζεσο θαηάιιειε γηα παξακνλή ζην 

έδαθνο. Σν ππνιεηπόκελν ηκήκα ηνπ θαλαιηνύ ζα πιεξσζεί κε ρώκα κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Ιεπηνκέξεηα ηνπ θαλαιηνύ όδεπζεο ησλ ζσιελώζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα ηζρπξώλ ξεπκάησλ ΦΩΣ-

2. 

 

4.3.7 Οδεύζεηο θαισδίσλ θπθισκάησλ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Ζ  όδεπζε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κεηαιιηθώλ ζραξώλ θαη πιαζηηθώλ 

ειεθηξηθώλ ζσιήλσλ, θαηά πεξίπησζε. 

Κηίξην αζηπλνκηθνύ ειέγρνπ 

Οη καδηθέο νδεύζεηο ησλ θαισδηώζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ δηάηξεησλ ζραξώλ 

δηαζηάζεσλ 60x300mm. Οη ζράξεο απηέο ζα νδεύνπλ εληόο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ε ζηήξημε ηνπο ζα γίλεη 

κέζσ ληηδώλ από ηελ νξνθή. Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε νη ζράξεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ ην ειάρηζην δπλαηό 

από ηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο ςεπδνξνθήο ώζηε λα ππάξρεη αξθεηόο ειεύζεξνο ρώξνο από ηελ πιεπξά 

ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδηώζεσλ. Ζ βέιηηζηε απόζηαζε ηεο ζράξαο από ηελ ςεπδνξνθή ζεσξείηαη ην 

δηάζηεκα από 70mm κέρξη 100mm. ηελ πεξίπησζε κεηάβαζεο από ηνλ έλα ρώξν ζηνλ άιιν ε όδεπζε 

επηιέρζεθε λα γίλεη πάλσ από ην ηκήκα ηεο πόξηαο. Ζ άλνδνο πξνο ηελ ζράξα εληόο ηεο ςεπδνξνθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο κε αληίζηνηρε κεηαιιηθή ζράξα. 

 Όιεο νη κεηαιιηθέο ζράξεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζην ζύζηεκα γείσζεο. 

Λα ζεκεησζεί όηη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζράξεο ε πξόβιεςε γηα θελό ρώξν ήηαλ 30% γηα εμαζθάιηζε 

επαξθώλ ζπλζεθώλ αεξηζκνύ ησλ θαισδίσλ αιιά θαη θάιπςε κειινληηθώλ αλαγθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δπί ησλ ζραξώλ ζα γίλεηαη θαη ε ζηήξημε ησλ θνπηηώλ δηαθιαδώζεσλ κέζσ θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ. 

ε πεξηπηώζεηο κεκνλσκέλεο όδεπζεο θαισδίνπ κεηά ηελ έμνδν ηνπ από ηελ κεηαιιηθή ζράξα, απηή ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πιαζηηθό ζσιήλα κεζαίνπ ηύπνπ εληόο ηεο ςεπδνξνθήο.  

Κηίξην Σεισλείνπ 

Οη νδεύζεηο ησλ θαισδηώζεσλ ζην θηίξην ηνπ Σεισλείνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέζσ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ 

ειαθξηνύ ηύπνπ εληόο ηνπ επηρξίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςεπδνξνθήο. 

Οη δηαηνκέο ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ δίλνληαη ζύκθσλα κε πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Σν παξνρηθό θαιώδην ηνπ Πίλαθα Π2 ζα νδεύζεη σο εμήο ζην ζύλνιν ηεο δηαδξνκήο ηνπ: 

 Δληόο ηεο εγθαηεζηεκέλεο κεηαιιηθήο ζράξαο θαηά ηελ όδεπζε ηνπ εληόο ηνπ Θηηξίνπ 

Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ 

 ην εζσηεξηθό ζσιήλα γαιβαληζκέλνπ ράιπβα δηαηνκήο 1 1/2" εληόο ηνπ εδάθνπο (βάζνο 0,5m) 

θαηά ηελ όδεπζε ηνπ από ην θηίξην Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ πξνο ην θηίξην Σεισλείνπ. 

 Δληόο πιαζηηθνύ ζσιήλα κεζαίνπ ηύπνπ Φ29mm από ηελ είζνδν ηνπ ζην θηίξην Σεισλείνπ θαη 

κέρξη ηνλ πίλαθα Π2. 

Κηίξην Σνπαιεηώλ 

Οη νδεύζεηο ησλ θαισδηώζεσλ ζην θηίξην ησλ Σνπαιεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέζσ πιαζηηθώλ 

ζσιήλσλ ειαθξηνύ ηύπνπ εληόο ηνπ επηρξίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ςεπδνξνθήο. 

Σν παξνρηθό θαιώδην ηνπ Πίλαθα Π3 ζα νδεύζεη σο εμήο: 

 Δληόο ηεο εγθαηεζηεκέλεο κεηαιιηθήο ζράξαο θαηά ηελ όδεπζε ηνπ εληόο ηνπ Θηηξίνπ 

Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ 

 Δληόο πιαζηηθνύ ζσιήλα βαξέσο ηύπνπ Φ50mm κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 0,50m  θαηά ηελ  

έμνδν ηνπ από ην θηίξην Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη κέρξη ηνλ πίλαθα Π3. 



 

   22 

Μεηαιιηθά Τπόζηεγα 

Όιεο νη θαισδηώζεηο ηξνθνδνζίαο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα νδεύζνπλ εληόο ηεο κεηαιιηθήο ζράξαο 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ ελώ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη κέρξη ηελ άθημε ηνπο 

ζηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε πιαζηηθό ζσιήλα κεζαίνπ ηύπνπ  πνπ ζα ζηεξίδεηαη από 

ηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό. 

Ζ δηαηνκή ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ εμαξηώληαη από ηε αληίζηνηρε δηαηνκή θαη ην πιήζνο ησλ αγσγώλ 

ηξνθνδνζίαο θαη δίλνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πιήζνο x 

δηαηνκή αγσγώλ 

ζε mm2 

Ειάρηζηε επηηξεπόκελε 

εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλσλ 

ζε mm 

3x2,5 Φ13,5 

3x4 Φ16 

3x6 Φ16 

3x10 Φ23 

5x4 Φ23 

5x6 Φ29 

 

Πίλαθαο.  Οη απαηηνύκελεο δηάκεηξνη πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ζε ζρέζε κε ηα θαιώδηα πνπ θέξνπλ. 

4.3.8 ύζηεκα γείσζεο 

4.3.8.1 Γείσζε θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Σν ζύζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην πθηζηάκελν ηξίγσλν γείσζεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ κεηξεηή ελέξγεηαο.   

Ωζηόζν, πξηλ ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε θαη έιεγρνο ηεο 

γείσζεο ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο κεηξεζεί κεγαιύηεξε ηνπ 

απαηηνύκελνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο (π.ρ. εγθαηάζηαζε επηπιένλ 

ηξηγώλσλ παζζαινγεησηώλ, γεησηώλ ηύπνπ Δ θιπ). 

4.3.8.2 Γείσζε νδνθσηηζκνύ 

Γηα ηελ γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο νδνθσηηζκνύ πξνβιέπεηαη γπκλόο αγσγόο ράιθηλνο πνιύθισλνο 

δηαηνκήο 25 mm2 ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην έδαθνο θαη ζα νδεύεη παξάιιεια πξνο ην 

ηξνθνδνηηθό θαιώδην ησλ ηζηώλ.  

Οη αγσγνί γείσζεο ζα ζπλδένληαη κε ηνλ δπγό γείσζεο ηνπ πίλαθα Π4 θαζώο θαη κε θάζε κεηαιιηθό ηζηό 

ζηήξημεο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο (ηζνδπλακηθή ζύλδεζε). Ζ ζύλδεζε ζα γίλεη κέζσ εηδηθνύ αλνμείδσηνπ 

ζπλδέζκνπ ν νπνίνπο ζα ζηεξίδεηαη επί ηνπ ηζηνύ θσηηζκνύ 6m κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη πεξηθόριηα. 

Σν αθξνθηβώηην θάζε ηζηνύ ζα γεηώλεηαη πάλσ ζηνλ αγσγό γεηώζεσο κέζσ γπκλνύ αγσγνύ ράιθηλνπ 

κνλόθισλνπ δηαηνκήο 6 mm2. Ζ ζύλδεζε ησλ δύν αγσγώλ ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ζθηθηήξσλ κέζα 

ζην θξεάηην ηεο βάζεσο ηνπ ζηδεξντζηνύ απ' όπνπ πεξλάεη θαη ν αγσγόο γεηώζεσο. 

Σέινο, ζην ζύζηεκα γείσζεο πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε πιαθώλ γεηώζεσο κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 1 

m ζην ηέινο θάζε γξακκήο ηξνθνδνζίαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη πιάθεο ραιθνύ δηαζηάζεσλ 500 500 5 

mm. Οη πιάθεο γεηώζεσο ζα ζπλδεζνύλ πξνο ηνλ αγσγό γεηώζεσο ησλ 25 mm². 
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4.3.9 Ινηπά ηερληθά ζηνηρεία ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνύ 

4.3.9.1 Βάζε ζηήξημεο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο 

Θάζε θσηηζηηθό ζώκα ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε νδνθσηηζκνύ ηζηώλ 6-9 

κέηξσλ κε δηαζηάζεηο 1500mm (Κήθνο) x 700mm(Πιάηνο) x 800mm (Βάζνο). Ζ ζηήξημε ηνπ ηζηνύ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέζζεξα γαιβαληζκέλα αγθύξηα Κ24 ηνπνζεηεκέλα ζε έλαλ ηεηξαγσληθό λνεηό 

θάλαβν 280mm x 280mm. Ζ ζηεξέσζε ηεο βάζεο επάλσ ζηα αγθύξηα ζα αζθαιίδεηαη κέζσ 8 παμηκαδηώλ 

θαη 4 ξνδειώλ γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκώ. Ζ ζπλνιηθή βάζε ζηήξημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 

ζηεγαλό ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C35/45.  

Ζ βάζε ζα δηαζέηεη θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 415mm (Κήθνο) x 415mm 

(Πιάηνο) x 500mm (Βάζνο). Κεηαμύ ηνπ θξεαηίνπ έιμεο θαισδίσλ θαη ηνπ θέληξνπ ησλ ηεζζάξσλ 

αγθπξίσλ ζα ππάξρεη ζσιήλαο ζπηξάι Φ100 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ. Ζ βάζε ζα δηαζέηεη δύν νπέο 

δηακέηξνπ Φ110mm γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ζσιήλα Φ90mm (είηε ζηελ άθημε ή ζηελ αλαρώξεζε). Ζ 

ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ζα είλαη ίζε κε ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνύ. 

4.3.9.2 Αθξνθηβώηηα ηζηώλ 

Κέζα ζε θάζε ηζηό ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβώηην, γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, 

θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα αινπκηλίνπ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνύκελν πνηήξη κε 

ηξεηο ηξύπεο γηα θαιώδην κέρξη E1VV 4 10 mm2 θαη κεηαιιηθνύο ζηππηνζιίπηεο. 

Κέζα ζην αθξνθηβώηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηύπνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή 

επαθή ησλ θαισδίσλ. 

Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε βάζε θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο ηνπ 

αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κόλσζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ αζθάιεηεο, ηύπνπ ηακπαθηέξαο 

πιήξεηο θαζώο θαη θνριίεο νξεηράιθηλνη, νη νπνίνη ζα θνριηνύληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζώκα 

ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο θιπ. Γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ ραιθνύ 

γείσζεο θαη ηνπ αγσγνύ γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. 

Σν όιν θηβώηην ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηνλ ηζηό κε ηε βνήζεηα δύν θνριηώλ θαη ζα 

θιείλεη κε πώκα ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζώκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηελ βνήζεηα δύν νξεηράιθηλσλ θνριηώλ. 

Σν πώκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθή αύιαθα κε ειαζηηθή ηαηλία ζηαζεξά θνιιεκέλε ζ' απηήλ 

γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πώκαηνο. 

4.3.10 Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο (ΖΕ) γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ 

αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε πιήξνπο δηαθνπήο ή θαθήο πνηόηεηαο παξνρήο (πηώζε ηάζεο, 

αζπκκεηξία θάζεσλ, θιπ) από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

αλ θνξηία αλάγθεο νξίδνληαη ηα αθόινπζα: 

 Ο θσηηζκόο ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ, Σεισλείνπ θαη Σνπαιεηώλ (Υώξσλ Τγηεηλήο) 

 Ο θσηηζκόο ησλ Κεηαιιηθώλ Τπνζηέγσλ 

 Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο - ςύμεο ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη Σεισλείνπ 

 Οη ξεπκαηνδόηεο ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ, Σεισλείνπ  

 Οη ηξνθνδνζίεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Θηηξίνπ Σνπαιεηώλ 

 Ζ εγθαηάζηαζε αζζελώλ ξεπκάησλ (Voice - data) ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη 

Σεισλείνπ 

ην κέιινλ, δύλαηαη από ην Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ηξνθνδόηεζε θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο CCTV ηεο εγθαηάζηαζεο δεδνκέλνπ όηη ε δεηνύκελε ηζρύο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. 
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Όια ηα αλσηέξσ θνξηία ζα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ πίλαθα αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ κεηαγσγή ηεο 

ηξνθνδνζίαο από ηε ΓΔΖ ζην ΖΕ θαη αληίζηξνθα ζα γίλεηαη απηόκαηα κέζσ επηηεξεηή ηάζεο (έιεγρνο 

ηάζεο, αζπκκεηξίαο θαη ζπρλόηεηαο). 

 Ζ κεηαγσγή ζα πινπνηείηαη από ξειέ ηζρύνο κεραληθά καλδαισκέλα. Θαηά ηε κεηαγσγή ζα 

απνκνλώλνληαη νη ηξεηο θάζεηο θαη ν νπδέηεξνο ηνπ δηθηύνπ. Σν ζύλνιν ηνπ απηνκαηηζκνύ ζα βξίζθεηαη 

ζε δηαθνξεηηθό πίλαθα επίηνηρν κεηαιιηθό πίλαθα. Απηό ην πεδίν ζα πεξηιακβάλεη ζηηο δηαηάμεηο 

κεηαγσγήο.  

Ζ ππνινγηδόκελε ηζρύο ηνπ ΖΕ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθύπηεη ίζε κε 45kVA. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ιήθζεθε ππόςε ζπληειεζηήο αζθαιείαο 1,2 γηα ηελ εθθίλεζε ησλ ζπκπηεζηώλ θαη αλεκηζηήξσλ ησλ 

κνλάδσλ VRV παξά ην γεγνλόο όηη δηαζέηνπλ αληηζηξνθέα ηζρύνο γηα ηελ εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπηπξόζζεηα ιήθζεθε σο δεδνκέλε ε ηαπηόρξνλε εθθίλεζε θαη ησλ δύν κνλάδσλ ζε πιήξεο θνξηίν 

(κνλάδα θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη θηηξίνπ Σεισλείνπ).   

Σν ΖΕ ζα έρεη ερνκνλσηηθό θάιπκκα θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε βάζεηο απνξξόθεζεο ησλ θξαδαζκώλ. Σν 

θάιπκκα ερνκόλσζεο ζα εμαζθαιίδεη ζηάζκε ζνξύβνπ κηθξόηεξε ησλ 60dBA ζε απόζηαζε 2m από ηνλ 

ρώξν ηνπ ΖΕ κε θιεηζηή ηελ πόξηα θαη κε πιήξεο θνξηίν. 

Σν λέν ΖΕ ζα εγθαηαζηαζεί ζην ίδην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ην πθηζηάκελν ΖΕ (ρακειόηεξεο 

ηζρύνο) θαη ζα δηαζέηεη δηθή ηνπ δεμακελή θαπζίκνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ λένπ ΖΕ κε ηελ ερνκόλσζε ηνπ ζα 

αλέξρνληαη ζε 2250mm (Κ) x 1040mm (Π) x 1820mm (Y). Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο ηνπ ζα είλαη E1VV-

3X50mm² (L1 - L2 - L3) + 1x25mm² (N) +1x25mm² (PE). 

 

4.3.11 Απνμήισζε Τθηζηάκελνπ Ζιεθηξνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

Οιόθιεξνο ν πθηζηάκελνο ειεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί από ηνλ Αλάδνρν θαη λα 

απνκαθξπλζεί από ηνλ ρώξν. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επαλεγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ.  
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5. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΘΕΝΧΝ ΡΕΤΜΑΣΧΝ 

5.1 Γεληθά 

Ζ παξνύζα κειέηε αζζελώλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ γηα ηα 

θηίξηα Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη Σεισλείνπ ηνπ Κεζνξηαθνύ ηαζκνύ Γνηξάλεο. 

5.2 ύζηεκα ηειεπηθνηλσληώλ 

5.2.1 Θαλνληζκνί 

1. Σν δηεζλέο πξόηππν ηειεπηθνηλσληώλ ISO / IEC 11801-2002 «Information technology -- Generic 

cabling for customer premises». 

2. Σν ακεξηθαληθό πξόηππν θαισδηώζεσλ ΣΗΑ/ΔΗΑ-568-Β. 

5.2.2 Δζσηεξηθά δίθηπα ηειεθσλίαο θαη δεδνκέλσλ 

ε όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο γξαθείσλ ησλ θηηξίσλ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη Σεισλείνπ 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ηειεθσλίαο θαη δεδνκέλσλ. Θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα 

ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ. 

Πέξαλ από ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζα ππάξρεη θαη απεξηόξηζηε επηθνηλσλία κε ην θνηλό κέζσ 

εμσηεξηθώλ γξακκώλ ηνπ δηθηύνπ ΟΣΔ. 

Ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζρεηηθά όγθνπ κόληκσλ ρξεζηώλ νιόθιεξν ην ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν ζα 

ζπγθεληξώλεηαη ζε έλαλ θύξην θαηαλεκεηή αλά θηίξην. Ο θύξηνο θαηαλεκεηήηεο ζα βξίζθεηαη ζην θηίξην 

Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ ελώ ν δεπηεξεύνλ εληόο ηνπ θηηξίνπ Σεισλείνπ. 

Ο θαηαλεκεηήο πνπ ζα αθνξά ην θηίξην Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί επίηνηρα ζην εζσηεξηθν 

ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ αλακεηαμύ ηνπ δηαδξόκνπ θαη ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ Σεισλείνπ. Σν 

ύςνο εγθαηάζηαζεο ηνπ κπνξεί λα μεθηλάεη 0,50m από ην έδαθνο (ρακειόηεξν ζεκείν θαηαλεκεηή) γηα λα 

δηεπθνιύλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ηνκέα θάησ από ηνλ θαηαλεκεηή. Ο θαηαλεκεηήο πνπ ζα αθνξά ην θηίξην 

Σεισλείνπ ζα εγθαηαζηαζεί επίηνηρα ζην εζσηεξηθν ρώξνπ Σεισλείνπ - Server room ζηελ ίδηα ζέζε κε 

ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή ζε θαηώηαην ύςνο ην 1,00m.   

Σν ηθξίσκα (rack) ηνπ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ ζα είλαη 19'' θαη ζα έρεη ύςνο 15HU. 

Αλαιπηηθά ζα πεξηέρεη: 

 3 patch-panel 24 ζέζεσλ RJ-45 θαηεγνξίαο 6 (Ethernet - 1000Mbps) γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

θαισδίσζεο ραιθνύ (1 patch-panel γηα ηα θπθιώκαηα θσλήο -voice εληόο ηνπ θηηξίνπ, 1 patch-

panel γηα ηα θπθιώκαηα θσλήο-voice πνπ ζα αλαρσξνύλ γηα ην θηίξην Σεισλείνπ θαη 1 patch-

panel γηα ηα θπθιώκαηα δεδνκέλσλ-data). 

 1 access switch 24 ζέζεσλ RJ-45 θαηεγνξίαο 6 (Ethernet - 1000Mbps) ζε ιεηηνπξγία Master. 

 Κεηώπεο δηαρεηξηζηώλ θαισδίσλ (Cable Manager). 

 Σξνθνδνηηθό κέζσ Ethernet γηα ηα αζύξκαηα Access Points (PoE Injector). 

 Ράθη γηα ηελ ππνδνρή ηειεθσληθνύ θέληξνπ 24 εζσηεξηθώλ γξακκώλ θαη 4 εμσηεξηθώλ γξακκώλ 

PSTN 

Σν ηθξίσκα (rack) ηνπ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ Σεισλείνπ ζα είλαη 19'' θαη ζα έρεη ύςνο 12HU. Αλαιπηηθά 

ζα πεξηέρεη: 

 3 patch-panel 24 ζέζεσλ RJ-45 θαηεγνξίαο 6 (Ethernet - 1000Mbps) γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

θαισδίσζεο ραιθνύ (1 patch-panel γηα ηα θπθιώκαηα θσλήο - voice εληόο ηνπ θηηξίνπ, 1 patch-

panel γηα ηα θπθιώκαηα θσλήο - voice πνπ ζα θαηαθζάλνπλ από ην θηίξην Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ 

θαη 1 patch-panel γηα ηα θπθιώκαηα δεδνκέλσλ-data). 

 1 access switch 24 ζέζεσλ RJ-45 θαηεγνξίαο 6 (Ethernet - 1000Mbps) ζε ιεηηνπξγία Slave. 
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 Κεηώπεο δηαρεηξηζηώλ θαισδίσλ (Cable Manager). 

 Σξνθνδνηηθό κέζσ Ethernet γηα ηα αζύξκαηα Access Points (PoE Injector). 

 

ηα patch panel ραιθνύ ηνπ θάζε θαηαλεκεηή ζα ηεξκαηίδνληαη θαιώδηα 4 δεπγώλ UTP θαηεγνξίαο 6 

(ΔΗΑ/ΣΗΑ 568 - 1000Mbps) πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε πξίδεο κε ππνδνρή βύζκαηνο RJ-45 θαηεγνξίαο 6, ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα Αζζελώλ Ρεπκάησλ(ΑΘ-1, ΑΘ-2). Ζ ζύλδεζε 

κεηαμύ ησλ δύν θαηαλεκεηώλ θαη ησλ switches απηώλ ζα πινπνηεζεί κέζσ δύν θαισδίσλ data(1 θύξην + 

1 εθεδξηθό ) ζσξαθηζκέλσλ, 4 δεπγώλ FTP θαηεγνξίαο 6 (ΔΗΑ/ΣΗΑ 568 - 1000Mbps). Δπηπιένλ γηα ηελ 

ηειεθσληθή ζύλδεζε ησλ δύν θηηξίσλ ζα αλαρσξεί έλα θαιώδην Riser 25 δεπγώλ από ηνλ θύξην 

θαηαλεκεηή πξνο ηνλ δεπηεξεύνλ. 

 

Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ νη δηαζέζηκεο πξίδεο RJ-45 ηνπ θηηξίνπ ζα κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο αλακνλέο δηθηύνπ ηειεθσλίαο ή σο αλακνλέο δηθηύνπ δεδνκέλσλ(Ethernet 

1000Mbps). Ο θαζνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέζσ κηθηνλνκήζεσλ από ην switch ή ηελ κνλάδα ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ. ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζεσξήζεθε όηη 23 (8+15) ζέζεηο ζα εμππεξεηνύλ αλάγθεο ηειεθσλίαο ελώ 30 (18+12) 

ζέζεηο ζα εμππεξεηνύλ αλάγθεο δηθηύνπ δεδνκέλσλ ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

Οη θαισδηώζεηο ζα νδεύζνπλ καδηθά ζε κεηαιιηθή δηάηξεηε ζράξα γηα ην θηίξην ηνπ Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ 

θαη ζε πιαζηηθό εύθακπην ζσιήλα ζπηξάι γηα ην θηίξην Σεισλείνπ. Δπίζεο θαη ζηα δύν θηίξηα θάζε 

κεκνλσκέλε όδεπζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθόο εύθακπηνο ζσιήλαο ζπηξάι.  

 

Σν θάζε rack ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ζρεηηθά κε ηνλ εμαεξηζκό θαη λα 

δηαζέηεη όξγαλα ειέγρνπ θαη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο (Θεξκόκεηξα θαη αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνύ, θιέκκεο γηα 

ηελ γείσζε ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ) γηα λα πιεξνύληαη νη ζπλζήθεο αζθαιείαο. Δληόο ηνπ rack ζα 

πεξηέρεηαη πνιύκπξηδν πέληε ζέζεσλ ηξνθνδνζίαο 230V, 50Hz. To rack ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ δπγό 

ηζνδπλακηθήο ζύλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ράιθηλνπ αγσγνύ 25mm2 . Σν πνιύκπξηδν ζα ζπλδέεηαη 

ζηελ πιεζηέζηεξε ξεπκαηνιεςία. 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε έρεη γίλεη πξόβιεςε γηα εγθαηάζηαζε αζύξκαηνπ δηθηύνπ δεδνκέλσλ (Wi 

-Fi) ζύκθσλα κε ηα πξόηππα 802.11b/g θαη 802.11α. Ζ δηθηύσζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηξηώλ Wi-Fi 

Access Points. Σα Access Points ζα ηνπνζεηεζνύλ επί κεηαιιηθήο ζράξαο εληόο ηεο ςεπδνξνθήο γηα ην 

θηίξην Αζηπλνκηθνύ Διέγρνπ θαη επίηνηρα γηα ην θηίξην Σεισλείνπ  θαη ζα ζπλδένληαη κε ηα patch panel ηεο 

εγθαηάζηαζεο κέζσ θαισδίνπ 4 δεπγώλ UTP θαηεγνξίαο 6 (ΔΗΑ/ΣΗΑ 568 - 1000Mbps). Ζ ειεθηξηθή 

ηξνθνδνζία ησλ Wi-Fi Access Points ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηερλνινγίαο Power over Ethernet. 

πγθεθξηκέλα εληόο ηνπ rack ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή ζπζθεπή (PoE Injector)  ε νπνία ζα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα ηξνθνδνηήζεη ειεθηξηθά κέζσ ηνπ θαισδίνπ 4 δεπγώλ ην θάζε Access Point. Θάζε 

ηξνθνδνηηθό (PoE Injector) κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κέρξη 4 Access Points.  

 

Σα ζπγθεθξηκέλα Access Points ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζύλδεζε νπνηνπδήπνηε Ζ/Τ ή άιιεο θνξεηήο 

ζπζθεπήο κε ην internet εθόζνλ απηά επξίζθνληαη εληόο ηεο εκβέιεηαο ηνπο. 

 

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα κεηξεζνύλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν 

ηεο εγγύεζεο γηα ηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνύλ θαη λα πηζηνπνηεζεί όηη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηύπνπ ΔΗΑ/ΣΗΑ 568Β (ή θαη θαηά ISO / IEC 11801-2002 ή ΔΛ 50173-1 γηα ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηα 

θαλάιηα ηεο εγθαηάζηαζεο). 



 

   27 

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηνπνηεκέλεο. 

Δθόζνλ ην ηειεθσληθό θέληξν επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην ίδην. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξεπεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα λένπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ. 

 

5.2.3 Απνμήισζε Γηθηπαθνύ Δμνπιηζκνύ 

Οιόθιεξνο ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκόο αζζελώλ ξεπκάησλ ζα πξέπεη λα απνμεισζεί. 

 

 

Θεζζαινλίθε, Ινύληνο 2014 
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