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1.  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

1.1 Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 
1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η εγκατάσταση ύδρευσης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2411/86 
«Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα» 
 
Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : 
 
o Τον Ελληνικό κανονισµό περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων  
o Την ερµηνευτική εγκύκλιο αρ. 61800/20-11-37, ΦΕΚ 270/Α/23-06-36 
o Την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων Η/Μ έργων ( Ε.10716/420/50). 
o ∆ιατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Υπ. Αποφ. 69269/5387/25-10-90 
 
Όλα τα υλικά, θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα τυποποίησης υλικού και µορφής κατά ΕΛΟΤ 
ή ΕN/ISO ή DIN . 
 
Κατασκευή Νέων χώρων WC (πλευρά Σκοπίων) 
 
Η υδροδότηση του κτιρίου των νέων WC θα γίνει από το υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης του 
Συνοριακού Σταθµού µε µια σωλήνα πολυπροπυλενίου DN25 (Φ32) για την παροχή 
υδροδότησης του κτηρίου.  
Τα εσωτερικά δίκτυα θα κατασκευασθούν από πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου (PP-R), 
που θα οδεύει εντός της τσιµεντοκωνίας του δαπέδου ή θα στηρίζεται στα οικοδοµικά 
στοιχεία του κτιρίου, µε ειδικά διµερή στηρίγµατα µε λάστιχο κατάλληλης διαµέτρου. Οι 
εσωτερικοί κλάδοι, θα οδεύουν στο δάπεδο του  κτηρίου και θα χωρίζονται σε επί µέρους 
κλάδους, οι οποίοι θα οδεύουν αρχικά οριζόντια και στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τις 
επιµέρους παροχές.  
Οι σωληνώσεις διανοµής νερού θα οδεύουν εντός δαπέδου του κτιρίου και θα συνδέονται 
τοπικά σε κάθε σηµείο παροχής. Όλες οι σωληνώσεις που οδεύουν εξωτερικά και υπεδάφια 
θα είναι  µονωµένες µε µονωτικά ARMAFLEX. Για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα 
χρησιµοποιούνται ‘’ειδικά τεµάχια’’ (καµπύλες, γωνίες, ταυ κ.λ.π.).  
Για την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε όλα τα σηµεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο, θα 
προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ). 
 
Στους κλάδους που θα τροφοδοτούν ανεξάρτητες ενότητες θα εγκατασταθούν σφαιρικές 
βάνες διακοπής (Ball valves), για την ευχερή αποµόνωση του δικτύου τροφοδοσίας. Σε όλες 
τις παροχές κρύου νερού των ειδών υγιεινής κ.λ.π. θα προβλεφθούν γωνιακοί διακόπτες. 
Πριν από κάθε είδος υγιεινής θα τοποθετηθεί ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος διακόπτης  
γωνιακός εξωτερικός.  
 
Οι υπολογισµοί της µελέτης έγιναν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη πίεση ακόµα και 
στον δυσµενέστερο υδραυλικό υποδοχέα µε ταχύτητα < 2 m/sec. 
 
Ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων WC (4 κτίρια – δύο στην πλευρά Σκοπίων και δύο 
στην πλευρά Ελλάδας) 
 
Στα υφιστάµενα κτίρια των WC των ανδρών, θα ξηλωθούν οι σωλήνες υδροδότησης των 
ουρητηρίων, λόγω παλαιότητας και θα αντικατασταθούν µε νέους ίδιας διαµέτρου, όπως 
φαινεται και στα σχέδια. 
Επιδιόρθωση και αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων. 
 
1.1.2  ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ    
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Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν την µόνωση τους ή τη βαφή τους ή την κάλυψη τους θα 
υποστούν δοκιµές στεγανότητας οι οποίες µπορεί να γίνονται και κατά τµήµατα σύµφωνα µε 
τη πρόοδο των εργασιών για την παράδοση αυτών σε κανονική λειτουργία . 
Οι δοκιµασίες θα είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα από τους Ελληνικούς Κανονισµούς. Ο 
Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιµή κρίνει απαραίτητη 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.         
 
 

           1.1.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
1.1.3.1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PP-R  
 
Για την ύδρευση θα χρησιµοποιηθεί πλαστική σωλήνα PP-R PN20 SDR 7.4. 
 
Οι σωλήνες θα είναι µε τα ακόλουθα πάχη τοιχωµάτων ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο: 
 
 

Εξωτ. ∆ιάµ. Εσωτ. ∆ιάµ. Πάχος τοιχώµ. 

mm mm mm 

20 13,2 3,4 

25 16,6 4,2 

32 21,2 5,4 

40 29,0 5,5 

50 36,2 6,9 

63 45,8 8,6 

 
 
 

1.1.3.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που θα 
διασφαλίζουν ότι : 
 

• Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ποσίµου νερού 
 

• Είναι κατάλληλοι για υπόγεια εγκατάσταση 
 

• ∆εν ευνοούν την ανάπτυξη µικροοργανισµών  
 

• ∆εν µεταδίδουν στο νερό επικίνδυνες για την υγεία ουσίες. 
 

• ∆εν µεταδίδουν στο νερό γεύση ή οσµή. 
 
Η εγκατάσταση και σύνδεση των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω : 
 
 
Γενικά 
 
α. Όλες οι γραµµές κατανάλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε ευθεία γραµµή και µε 
θετική κλίση προς τα σηµεία κατανάλωσης. Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία θυλακίων 
αέρος. 
 
β. Όπου απαιτείται και κυρίως στα σηµεία διέλευσης των σωλήνων από τους αρµούς 
του κτιρίου, θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήµατα παραλαβής των συστολοδιαστολών, 
ονοµαστικής διαµέτρου αντίστοιχης µε αυτή των σωλήνων.  
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γ. Η εκκένωση κάθε κλάδου θα εξασφαλίζεται µε βαλβίδα εκκένωσης. 
 
 
Σύνδεση 
  
α. Για την σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα χρησιµοποιηθούν ειδικοί σύνδεσµοι 
(µούφες, ταφ, συστολές κ.λ.π) ίδιας διατοµής µε αυτής των σωλήνων. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι 
θα είναι ορειχάλκινοι για σύνδεση των σωλήνων µε µεταλλικά µέρη εγκαταστάσεων. 
 
β. Η αλλαγή διεύθυνσης ή διατοµής για σωλήνες οποιασδήποτε διαµέτρου, θα γίνεται 
αποκλειστικά µε χρήση ειδικών τεµαχίων. 
 
γ. Για την διαµόρφωση των σωλήνων και τις απαιτούµενες συνδέσεις και διακλαδώσεις 
του δικτύου (γωνίες, ταυ, S κ.λπ.), θα χρησιµοποιηθούν εξαρτήµατα, τα οποία θα είναι της 
ίδιας ποιότητας µε τους σωλήνες. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και των 
εξαρτηµάτων (αντοχή, συντελεστής διαστολής, µέτρο ελαστικότητας, τάση θραύσεως κ.λ.π.), 
θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Τ.Ο.ΤΕΕ 2421/86.  
 
δ. Για να είναι ευχερής η αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε οργάνου ελέγχου ροής, θα 
τοποθετηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) ή σύνδεσµοι (µούφες) αντίθετων 
σπειρωµάτων, όπου είναι αναγκαίο. 
 
Στήριξη 
 
Οι επίτοιχες εσωτερικές και εξωτερικές σωληνώσεις του δικτύου θα στερεώνονται στα 
οικοδοµικά στοιχεία (τοίχοι ή οροφές)) µε ειδικά διµερή στηρίγµατα, που θα φέρουν 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος 
συστολοδιαστολή των σωληνώσεων.  
 
Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται οι γραµµικές διαστολές των 
σωλήνων και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα (σωστή στήριξη, κατάλληλες 
αντιδιαστολικές διατάξεις). Στις αλλαγές διεύθυνσης πρέπει να αφήνονται τα αναγκαία 
περιθώρια για την παραλαβή των διαστολών. 
 
Αν η εγκατάσταση έχει δίκτυα µε µεγάλες ευθείες αποστάσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
αντιδιαστολικά ή διατάξεις Ωµέγα (περίπου ένα ανά 20 m). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι σωστές αποστάσεις των στηριγµάτων για κάθε 
διατοµή και κάθε θερµοκρασιακή διαφορά. 
 
 
 

         
∆ιαφορά 

  Εξωτερική ∆ιάµετρος  mm     

Θερµ/σιας 20 25 32 40 50 63 75 90 110 

∆t (Κ) 
 

    
Απόσταση 

 
Στηριγµάτ

 
των 

 
cm 

  

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 

20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 

30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 

50 85 95 110 125 145 165 175 175 190 
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1.1.3.3 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
 
Οι δικλείδες αποµόνωσης θα είναι τύπου "σφαιρικού κρουνού" (BALL VALVE), κοχλιωτής 
σύνδεσης, µε σώµα κατασκευασµένο από επιχρωµιωµένο φωσφορούxο ορείxαλκο και 
εσωτερικά θα φέρουν σφαίρα από ανοξείδωτο xάλυβα υψηλής ποιότητος και έδρα από 
TEFLON.   
Στις  ‘’BALL VALVE’’ µε περιστροφή της κεφαλής τους κατά 90ο θα επιτυγxάνεται η 
µετάβαση από το πλήρες κλειστό στο πλήρες ανοικτό. 
 
Πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού µέxρι 120 οC. 
 
Οι δικλείδες θα τοποθετηθούν σε όλες τις σωληνώσεις σύµφωνα µε τα σχέδια και πριν από 
κάθε υδραυλικό υποδοχέα. 
 
 
1.1.3.4 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 
Οι βαλβίδες θα είναι τύπου SAMSON 6 και θα τοποθετηθούν στα ψηλότερα σηµεία των 
κατακόρυφων σωλήνων νερού χρήσης, καθώς και όπου απαιτηθεί κατά την διαδροµή των 
σωληνώσεων. 
 
Οι βαλβίδες θα αποτελούνται από ορειχάλκινο σώµα µε στόµιο εξόδου του αέρα στο πάνω 
µέρος τους και µαστό 3/8", εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω. Στο εσωτερικό τους τµήµα θα 
υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης, για την έξοδο του αέρα. Στην θέση 
ηρεµίας θα υπάρχει στρώµα αέρα, µεταξύ επιφάνειας νερού και στοµίου εξαερισµού. Κάθε 
βαλβίδα θα συνοδεύεται από διάταξη έλεγχου, καθαρισµού και απόφραξης (Shut of Valve), η 
οποία θα έχει µαστό εξωτερικού σπειρώµατος 1/2" και εσωτερικό σπείρωµα 3/8" για 
κοχλίωση της βαλβίδας. Θα φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτηµα, που αναλόγως την χρήση του 
επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες : 
 

• Eγκατάσταση της βαλβίδας 
 

• Eλεγχο  
 

• Γρήγορο εξαερισµό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση 
 

• Κανονική λειτουργία της βαλβίδας 
 
Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 12 bar. 
 
 
 
1.1.3.5 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆ΙΚΑ) 
 
Τα οµαδικά στηρίγµατα σωλήνων που οδεύουν παράλληλα θα κατασκευαστούν από χάλυβα, 
ST 37. 
 
Τα στηρίγµατα θα κατασκευαστούν επί τόπου του έργου και θα ακολουθήσουν τις εξής 
προδιαγραφές : 
 
Στηρίγµατα µορφής Ι κατά DIN 1025 
 
Στηρίγµατα µορφής D κατά DIN 1026   
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Στηρίγµατα µορφής L κατά DIN 1028 
 
Όλα τα στηρίγµατα θα βαφούν, πριν από την τοποθέτησή τους, µε δύο στρώσεις 
αντισκωριακού και το τελικό τους χρώµα θα συµφωνηθεί επί τόπου µε τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό.   
 
 
1.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

              
1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια 
και οικόπεδα : ‘’ Αποχετεύσεις ‘’. 
 
Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : 
� Εγκύκλιος περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων 
� Την ερµηνευτική εγκύκλιο αριθµ. 61800/20-11-37 , ΦΕΚ 270/Α/23-06-36 
� Νόµος για την Προστασία του Περιβάλλοντος  
� Πρότυπα ΕΛΟΤ 34 για την τυποποίηση των ειδών υγιεινής ως προς τις διαστάσεις 
σύνδεσης και των υλικών – µορφής. 
 
 
Κατασκευή Νέων χώρων WC (πλευρά Σκοπίων) 
 
Θα προβλεφθεί πλήρες δίκτυο αποχέτευσης για την απορροή των λυµάτων των κάθε είδους 
υποδοχέων. Συγκεκριµένα, τα λύµατα από όλους τους χώρους των WC θα οδεύουν µέσω 
αποχετευτικών δικτύων εσωτερικά και στο πάτωµα των WC ενώ θα συγκεντρώνονται σε 
συγκεκριµένα σηµεία (πλησίον των εξωτερικών τοιχοποιών) από όπου θα καταλήγουν σε 
εξωτερικά σηµεία του κτιρίου σε ειδικά φρεάτια αποχέτευσης. Στη συνέχεια και αφού 
οδεύσουν υπεδάφια (µε την παρεµβολή φρεατίων όπου αυτό απαιτείται) καταλήγουν µε την 
µορφή ενός κλάδου σε νέο βόθρο. 
Όλα τα δίκτυα αποχέτευσης θα κατασκευασθούν από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) κατά ΕΛΟΤ εν 1329 για αποχετευτικά δίκτυα µέσα σε 
κτήρια και κατά ΕΛΟΤ EN 1401 για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων.  
 
Θα έχουν κεφαλή διαµορφωµένη σε µούφα ώστε να συνδέονται µε ενσφήνωση και να 
στεγανοποιούνται µε ελαστικό δακτύλιο ή ειδική κόλλα. 
 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις στο δάπεδο θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 
(6 atm) και συγκεκριµένα οι αποχετεύσεις των λεκανών αποχωρητηρίου κατ’ ευθείαν σε 
φρεάτιο. Τα σιφώνια θα έχουν διάτρητη σχάρα για την αποχέτευση των νερών του δαπέδου.  
     
Το δίκτυο αερισµού θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες PVC 6atm. και θα γίνει 
µέσα στο βόθρο. 
Στα άκρα των οριζόντιων οδεύσεων καθώς και σε όλα τα σηµεία αλλαγής διεύθυνσης, θα 
τοποθετηθούν τάπες καθαρισµού. 
 
Οι µέσα και έξω από το κτήριο υπόγειοι πλαστικοί σωλήνες θα εδράζονται σε ισχνό 
σκυρόδεµα 200 Kg τσιµέντου, πάχους 10 cm και πλάτους 10 cm και όπου κρίνεται 
απαραίτητο θα εγκιβωτίζονται. 
 
Τα τελικά φρεάτια (υφιστάµενου δικτύου) θα είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, θα είναι ανοικτής ροής και θα συνδεθεί σ’ αυτά ο συλλεκτήριος αγωγος του νέου 
κλάδου αποχέτευσης του κτιρίου όπως εµφανίζεται στα σχέδια. 
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Ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων WC (4 κτίρια – δύο στην πλευρά Σκοπίων και δύο 
στην πλευρά Ελλάδας) 
 
Στο κτίριο των υφιστάµενων WC,  στην πλευρά της Ελλάδας θα αντικατασταθούν οι 
εξωτερικοί αγωγοί µεταφοράς ακαθάρτων µε νέους οι οποίοι θα οδεύουν υπόγεια, όπως 
φαίνεται και στα σχέδια και θα συνδεθούν στις υφιστάµενες γραµµές του εξωτερικού δικτύου 
που καταλήγει στο βόθρο.  
Επίσης θα γίνει αντικατάσταση µπαταριών των  νιπτήρων µε φωτοκύτταρο. 
 
 
 
1.2.2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν την µόνωση τους ή τη βαφή τους ή την κάλυψη τους θα 
υποστούν δοκιµές στεγανότητας οι οποίες µπορεί να γίνονται και κατά τµήµατα σύµφωνα µε 
τη πρόοδο των εργασιών για την παράδοση αυτών σε κανονική λειτουργία. 
Οι δοκιµασίες θα είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα από τους Ελληνικούς Κανονισµούς. Ο 
Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιµή κρίνει απαραίτητη 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.  
  
 
 
 
1.2.3              ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
1.2.3.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u (ΕΛΟΤ ΕΝ 1401) 
 
Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, θα είναι κατασκευασµένο από σωλήνες σκληρού PVC-u 
µε βάση τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1401, χρώµατος κεραµιδί για πίεση λειτουργίας 6 atm. 
Οι σωλήνες θα φέρουν κατάλληλο ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα), για σύνδεση µε 
παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου στεγανότητος. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα πάχη 
των σωλήνων σε 20ο C.  
 

Εξωτερική 
∆ιάµετρος σε 

mm 

Πάxος 
τοιxώµατος 

σε mm 

6 atm 6 atm 

110 3.0 

125 3.1 

160 3.9 

200 4.9 

250 6,1 

315 7,7 

355 8,7 

400 9,8 

 
 
Πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329) 
 
Οι εσωτερικοί σωλήνες αποχετεύσεως καθώς και οι σωληνώσεις του δικτύου οµβρίων 
(υδροροών κλπ) θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό PVC-u µε βάση τις προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1329, χρώµατος γκρί ανοικτό για πίεση λειτουργίας 6 atm. Οι σωλήνες θα φέρουν 
κατάλληλο ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα), είτε για σύνδεση µε κόλλα είτε για σύνδεση µε 
παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου στεγανότητος. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα πάχη 
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των σωλήνων ανάλογα µε την επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας σε θερµοκρασία 20ο C.  
 

Εξωτερική 
∆ιάµετρος σε 

mm 

Πάxος 
τοιxώµατος 

σε mm 

6 atm 6 atm 

32 3.2 

40 3.2 

50 3.2 

63 3.2 

75 3.2 

100 3.2 

125 3.2 

140 3.2 

 
Κατασκευή δικτύου 
  
Η κατασκευή του δικτύου θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 
 
α.  Συνδέσεις  
 

• Πριν γίνει η σύνδεση των σωλήνων, θα καθαρίζεται καλά εσωτερικά η µούφα και η 
εξωτερική επιφάνεια του ευθέως άκρου  

• Θα τοποθετείται ο ελαστικός  δακτύλιος στη θέση που υπάρχει στη µούφα  
 

• Θα σηµαδεύεται το µήκος εισαγωγής του σωλήνα στη µούφα, ώστε να µην τερµατίσει ο 
σωλήνας µέσα στη µούφα και να µένει περιθώριο για διαστολές 
 

• Θα καλύπτεται µε υδροσάπωνα (όχι ορυκτέλαιο ή γράσσο), το ευθύ άκρο του σωλήνα και 
ο ελαστικός δακτύλιος 
 

• Για να συνδεθεί ο σωλήνας, θα σπρώχνεται περιστροφικά µε τα χέρια. 
 

• Στους σωλήνες που συνδέονται µε κόλλα, µετά τον καθαρισµό από χώµατα κ.λ.π. πρέπει 
να γίνεται και καθάρισµα της µούφας και του φρεζαρισµένου άκρου µε ακετόνη. Κατόπιν θα 
γίνεται προσεκτικά η επάλειψη µε ειδική κόλλα και αφού αφεθεί 15 sec για να στερεοποιηθεί 
η κόλλα, γίνεται η εισαγωγή του φρεζαρισµένου άκρου στη µούφα. Μετά τη σύνδεση θα 
πρέπει να περάσουν 24 ώρες προτού το δίκτυο τεθεί σε λειτουργία 
 

• Οταν η εγκατάσταση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων δεν γίνεται αµέσως πρέπει να 
αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο και σκιερό . 
 
Απαγορεύεται να γίνονται συνδέσεις σωλήνων µε ταυ 90 0 , επιτρέπονται µόνο τα 
ηµιταυ. 
 
β.  Αλλαγή ∆ιεύθυνσης  
 
Οι σωλήνες δεν πρέπει κατά την εγκατάσταση τους να κάµπτονται συγχρόνως κατά την 
οριζόντια και την κατακόρυφη διεύθυνση για την δηµιουργία καµπύλης, παρά µόνο οριζόντια 
ή κατακόρυφα. Η ακτίνα καµπυλότητας δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 40 m. Για 
αλλαγές διευθύνσεως γωνίας µεγαλύτερης από την επιτρεπόµενη, επιβάλλεται η χρήση 
ειδικού εξαρτήµατος (καµπύλη). 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση γωνιών 90 0 , επιτρέπονται µόνο οι ηµιγωνίες. 
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γ.  Στήριξη σωληνώσεων 
 
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει σε όλο το µήκος της διαδροµής να 
στηρίζονται µε µεταλλικούς δακτυλίους, οι οποίοι θα τους κρατούν σταθερούς και τα άκρα 
τους θα είναι στρογγυλεµένα για να µην τους πληγώνουν. Είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιούνται δακτύλιοι µε εσωτερική επένδυση από πλαστική ύλη. Το µήκος στήριξης 
των σωλήνων δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2.00 m. 
 
 
1.2.3.2 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 
 
Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει ως εξής : 
 

• Νιπτήρας  :  Mε σιφώνι inox και µε σωλήνα  DN 40 

• Σιφώνι δαπέδου :  Mε σωλήνα DN 50, 75 ή 100 

• Λεκάνη W.C. :  Mε πλαστικό σωλήνα DN 100  
  
       
1.2.3.3. ΣΙΦΩΝΙΑ 
 
Σιφώνια δαπέδου πλαστικά 
 
Θα αποτελούνται από κυλινδρικό πλαστικό σώµα, κατάλληλο για υποδαπέδια τοποθέτηση. 
Το σώµα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένο εσωτερικά, ώστε να δηµιουργείται παγίδα 
διαφοράς στάθµης τουλάχιστον 50 mm, µεταξύ του πυθµένα του δοχείου και του αγωγού 
εξόδου. 
 
Στο πλαστικό σώµα θα προσαρµόζεται κυλινδρικός λαιµός ρυθµιζόµενου ύψους. 
Παρεµβύσµατα ελαστικά θα στεγανοποιούν τις επαφές του λαιµού µε το σώµα. Τα χείλη του 
λαιµού θα προσαρµόζονται στο τελείωµα του δαπέδου και θα τοποθετείται ορειχάλκινη 
σχάρα περισυλλογής. 
 
Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε το DIN 19599. 
 
 
1.2.3.4 ΤΑΠΕΣ 
 
Tάπες καθαρισµού 
 
Οι τάπες καθαρισµού θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης και θα 
έχουν διάµετρο αντίστοιχη µε αυτήν του σωλήνα που θα εξυπηρετούν. 
 
 
Τάπες καθαρισµού PVC 
 
Θα είναι κατασκευασµένες από πλαστικό βαρέως τύπου και βιδωτές σε ειδικό εξάρτηµα που 
θα συγκολληθεί στον αντίστοιχο πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση καθαρισµού. 
 
 
1.2.3.5 ΦΡΕΑΤΙΑ 
 
Τα φρεάτια ακαθάρτων, χαρακτηρίζονται ως φρεάτια ¨κλειστού¨ τύπου και περιλαµβάνουν το 
στόµιο (τάπα) καθαρισµού του δικτύου. Θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα.  
Ο πυθµένας τους, θα διαστρωθεί µε σκυρόδεµα 200 Kg τσιµέντου πάχους 10 cm.  
Oι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα κατασκευασθούν επίσης από σκυρόδεµα 200Kg 
τσιµέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm. 
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Τέλος ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχριστούν µε 
τσιµεντοκονία των 600 Kg τσιµέντου. 
Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα βαρέως τύπου κατηγορίας 
D400 και στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετείται λίπος πριν από την τοποθέτηση 
του καλύµµατος. 
 
 
 
1.2.3.6 ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ – ΜΙΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 
Στο σηµείο σύνδεσης του τελικού φρεατίου µε τον στεγανό βόθρο θα παρεµβληθεί 
µηχανοσίφωνας και µίκα αερισµού. 
Η µίκα αερισµού θα είναι χυτοσιδηρά µε πάχος τοιχωµάτων 3 Χ 6 mm τουλάχιστον και µε 
ολικό ελεύθερο άνοιγµα θυρίδων 36 mm2  τουλάχιστον. 
 
 
1.3   ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Για τη διέλευση των εξωτερικών ηλεκτροµηχανολογικών δικτύων απαιτείται η εκσκαφή στα 
σηµεία που οδεύουν τα νέα δίκτυα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης εφαρµογής.   
Το αυλάκι που θα ανοιχτεί θα έχει πλάτος 60-80cm και βάθος ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
δικτύου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Γενικά 
 
1. Για την εκπόνηση της µελέτης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν 
υπόψη: 
 

• Οι απαιτήσεις του  κτηρίου που προκύπτουν από τη χρήση αυτού  
 

• Η Αρχιτεκτονική Μελέτη,  
 

• Οι Κανονισµοί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
 
 
2. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου έχουν µελετηθεί  µε κριτήρια :  
 

• Την ασφάλεια, αξιοπιστία  και το χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, 
 

• Την  µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας, 
 

• Την  ευελιξία  και προσαρµογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται  αντίστοιχα: 
 

• Η  εγκατάσταση  εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας, η χρήση υλικών ανθεκτικών σε 
λειτουργία κάτω από δυσµενείς συνθήκες 
 

• Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων σε επισκέψιµα κανάλια ώστε να 
είναι επιθεωρήσιµα.  
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια και το παρών τεύχος των 
τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών.  
 
Κανονισµοί 
Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι παρακάτω γενικοί κανονισµοί καθώς και επίσης και αυτοί που αναφέρονται στα 
επιµέρους κεφάλαια του παρόντος. 
 

• Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : 
 
(ΦΕΚ 59Β/11.4.55, ΦΕΚ 118Α/24.6.65 , ΦΕΚ 293Β/11.5.66 , ΦΕΚ 620Β/18.10.66. ΦΕΚ 
630Β/25.10.66.)    
 

• ∆ιάταγµα ‘’ Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων 
(ΦΕΚ 89Α/1982 ) 
 

• Οδηγίες ∆ΕΗ 
 

• Τυποποιήσεις DIN , BS , NEMA . 
 

• Εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισµού ΦΕΚ 573Β/1986. 
 

• ΕΛΟΤ ΗD 384 
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• IEC 60909, DIN VDE 57102 
 
 
Λειτουργική περιγραφή υπηρεσιών των ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων 
 
Οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην ακόλουθη λειτουργική περιγραφή πρέπει να 

παραδοθούν σε πλήρη λειτουργική ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

απαραίτητων εξαρτηµάτων και υπηρεσιών, ακόµη κι εάν δε γίνεται ρητή αναφορά στο 

κείµενο. 

Για τις υπόγειες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης των πινάκων που βρίσκονται 

εντός των νέων προκατασκευασµένων ελεγκτικών φυλακίων ΚΙΒΟ, θα  χρησιµοποιηθούν 

καλώδια J1VV-U (ΝΥΥ) και οι γραµµές θα είναι µονοκόµµατες, χωρίς ενδιάµεσες ενώσεις. 

Όλες οι ηλεκτρικές γραµµές (καλώδια) θα οδεύουν υπόγεια εντός  υφιστάµενου υπόγειου 

καναλιού, και όπου απαιτείται νέα όδευση θα κατασκευαστεί νέο υπόγειο κανάλι και 

τοποθέτηση νέου πλαστικού σωλήνα PVC Φ110. 

Επίσης θα γίνει αντικατάσταση δέκα οκτώ φωτιστικών σωµάτων στο χώρο του υποστέγου. 

Εντός των νέων προκατασκευασµένων ελεγκτικών φυλακίων ΚΙΒΟ ελέγχου, θα 

τοποθετηθούν µπουτόν για τον χειρισµό των νέων µπαρών στο χώρο ελέγχου φορτηγών, και 

γενικά των µπαρών. 

Στα υφιστάµενα WC θα γίνει πλήρης επιδιόρθωση των φωτιστικών σωµάτων. 

 
2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 
Γενικά 
Το ρεύµα παρέχεται µέσω του υφιστάµενου Γενικού Πίνακα ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης που 
βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου του Συνοριακού Σταθµού.  
 
 
 
 
 
 
2.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 
Κατασκευή Νέων χώρων WC (πλευρά Σκοπίων) 
 
Συνολικά θα τοποθετηθούν δύο πίνακες στα νέα WC. 
 
Οι πίνακες στα νέα WC θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ηµιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση 

ανάλογα µε την θέση και το µέγεθός τους, συρµατωµένοι και δοκιµασµένοι στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους, τύπου κλειστού ερµαρίου, στεγανότητας ΙΡ 40 κατά DIN 40050. 

Κάθε πίνακας θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο, µεταλλικό πλαίσιο, µεταλλική µετωπική 

πλάκα, µεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήµατα. 
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Ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων WC (4 κτίρια – δύο στην πλευρά Σκοπίων και δύο 
στην πλευρά Ελλάδας) 
 
Επιδιόρθωση των φωτιστικών σωµάτων. 

 
Μεταλλικό ερµάριο 
 
Το µεταλλικό ερµάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

ψυχρής εξέλασης, πάχους  τουλάχιστον 1.5 mm. 

Μέσα στο κλειστό ερµάριο θα τοποθετηθούν τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήµατα 

δια µέσου φορέων σχήµατος διπλού Π. 

Το βάθος του ερµαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα µε τα όργανα που 

περιέχει. Η διαµόρφωσή του θα είναι τέτοια ώστε να µην παρουσιάζονται παραµορφώσεις 

µετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτηµάτων και την τοποθέτησή τους στην 

τελική θέση. 

Το ερµάριο θα φέρει ελάσµατα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο. 

Στην κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγµένες κυκλικές οπές (Knock - Outs) που θα 

µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα µε απλό κτύπηµα, για την δηµιουργία στην επιθυµητή θέση, 

οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων.  

Οι οπές αυτές θα είναι, κατά µεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα 

(παίρνοντας υπόψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραµµές και τα τυχόν 

ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάµετρο ίσες προς την µικρότερη 

απαιτούµενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση, ώστε να µπορούν να διευρυνθούν  

κατάλληλα  για  την  διέλευση και της µεγαλύτερης διαµέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, 

µπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε περισσότερες της µιάς σειράς. 

 
 
 
 
 

Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα 
 
Το µεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εµπρόσθιο µέρος του ερµαρίου και χρησιµεύει και για 

την στήριξη της πόρτας. 

Η θύρα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα ίδια µε αυτή του µεταλλικού ερµαρίου, θα 

στηρίζεται στο µεταλλικό πλαίσιο µε µεντεσέδες και θα φέρει µία ή δύο µαγνητικές επαφές για 

το ασφαλές κλείσιµο. Κατά την κρίση της Επίβλεψης και µετά από έγκαιρη επιλογή πριν από 

την παραγγελία των πινάκων, µπορεί να ζητηθεί για ορισµένους πίνακες η δυνατότητα 

κλειδώµατος. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κλειδαριές θα είναι του ιδίου τύπου. 

Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της µέρος χειρολαβή επιµελώς επινικελωµένη και το κάτω 

δεξιά εσωτερικό της µέρος µεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που θα δείχνει 

αναλυτικά την συνδεσµολογία του πίνακα µε την αρίθµηση των αναχωρούµενων γραµµών 
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και της κατανάλωσης που τροφοδοτουν. Η καρτέλα θα προστατεύεται µε διαφανές πλαστικό 

κάλυµµα. 

Κατά την κρίση της Επίβλεψης ορισµένοι από τους πίνακες ή όλοι µπορεί να έχουν θύρα 

από Plexiglass. 

 
Μεταλλική µετωπική πλάκα 
 
Η µεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα ίδια µε αυτή του ερµαρίου και 

χρησιµοποιείται για µπροστινό κάλυµµα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές 

για την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία µε τα 

όργανα, ώστε να µην παρουσιάζονται κενά. 

Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα µε επινικελωµένο πλαίσιο για 

την αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθµών του πίνακα και των κυκλωµάτων. 

Η πλάκα θα προσαρµόζεται πάνω το πλαίσιο µε τέσσερεις τουλάχιστον επινικελωµένες ή 

ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα µε το χέρι χωρίς χρήση 

εργαλείου και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται 

µηχανική ασφάλιση, ώστε να µην είναι δυνατή η αφαίρεση της µετωπικής πλάκας, όταν ο 

γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση ΕΚΤΟΣ. 

Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη. 

 
Βαφή πινάκων  
Οι πίνακες θα βαφούν µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µιάς τελικής στρώσης  
 
 
 
 
 

 
Ζυγοί πινάκων  
Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτηρίους ζυγούς (µπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. 

Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύµφωνοι µε το DIN 43671/9.53, χάλκινοι, επικασσιτερωµένοι, 

τυποποιηµένων διατοµών. 

Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση µε την ονοµαστική 

ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. 

 

Συναρµολόγηση πινάκων 
 
Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν 

άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των κυκλωµάτων, θα δοθεί 

δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των πινάκων. Γι΄ αυτό θα πρέπει να 

τηρηθούν οι εξής αρχές : 

Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο πάνω µέρος του πίνακα 
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Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν  

συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονά του 

Τα υπόλοιπα τοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, περιµετρικά ως 

προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα 

Σε περιπτώσεις πινάκων που ορισµένα κυκλώµατα φωτισµού ελέγχονται απ΄ ευθείας από 

τον πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες φωτισµού ή τροφοδοτούν 

άλλες καταναλώσεις οι διακόπτες και µικροαυτόµατοι θα διακριθούν σε δύο οµάδες : 

Στους διακόπτες ή µικροαυτόµατους τους οποίους το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό θα 

χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισµένων χώρων  

Στους µικροαυτόµατους τους οποίους δεν θα πρέπει  να χειρίζεται Για να αποφευχθούν 

ανωµαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισµών, οι δύο οµάδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 

σαφώς διακρινόµενες µεταξύ τους θέσεις πάνω στον πίνακα. 

Στους πίνακες του κτιρίου 2 όπου υπάρχουν στοιχεία BUS θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστή –

διακριτή θέση µέσα στον πίνακα.  

Η κατασκευή και συναρµολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα 

διακοπής, χειρισµού, ασφάλισης, ένδειξης κ.λ.π. να είναι εύκολα προσιτά, µετά την αφαίρεση 

των µπροστινών καλυµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές θέσεις και  

να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς µεταβολή της 

κατάστασης των διπλανών οργάνων. 

Ο χειρισµός των διακοπτών θα γίνεται από εµπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα. 

 
 
 
 
 
Εσωτερική συνδεσµολογία πινάκων 
 
Μέσα στους πίνακες στο κάτω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν 

ακροδέκτες σειράς (κλέµενς) στερεωµένοι σε ιδιαίτερη ράβδο.Στους ακροδέκτες θα 

οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε 

αναχωρούσης γραµµής, έτσι ώστε κάθε γραµµή εισερχόµενη στον πίνακα, να συνδέεται µε 

όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και µάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το 

κατάλληλο µέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών.Η σειρά (ή σειρές) 

των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην 

περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιάς σειράς κλέµενς κάθε υποκείµενη θα βρίσκεται 

σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αµέσως υπερκείµενη της, οι 

εσωτερικές δε συρµατώσεις  θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η 

επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραµµές 

που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές  θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά 

συνεχείς µέχρι τις κλέµενς. 
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Οι εσωτερικές συνδεσµολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή 

τα καλώδια θα ακολουθούν, οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα 

είναι στα άκρα τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και 

παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα  έχουν 

χαρακτηριστικούς αριθµούς και στα δύο άκρα τους. 

Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι 

επαρκείς και θα συµφωνούν κατ΄ ελάχιστον προς τις διατοµές των εισερχοµένων και 

εξερχοµένων γραµµών που φαίνονται στα σχέδια. 

Θα τηρηθεί ένα προκαθορισµένο  σύστηµα για την σήµανση των φάσεων. Ετσι κάθε φάση 

θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώµα και επί πλέον στις τριφασικές διανοµές κάθε φάση θα 

εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο µέσο και 

η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες. 

Γενικά η συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να µην απαιτείται 

για την λειτουργία τους παρά µόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους µε τις  γραµµές 

που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιµασθεί και υποστεί έλεγχο 

µόνωσης, τα αποτελέσµατα του οποίου  θα συµφωνούν κατ΄ ελάχιστον µε τους επίσηµους 

κανονισµούς του Ελληνικού κράτους.(ΕΛ.Ο.Τ.) 

Τα λοιπά όργανα δηλαδή διακόπτες, µικροαυτόµατοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοµατισµοί κ.λ.π. 

προδιαγράφονται ιδιαίτερα. 

Οι συνδέσεις των καταναλωτών µε τους κύριους διανοµείς ή τους υποδιανοµείς θα γίνουν σε 

µορφή αστέρα. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι όπου υπάρχει τοιχος θα γίνεται χωνευτή όδευση ενώ για 

µεγαλύτερες ποσότητες καλωδίων ενδείκνυνται να τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια. 

Επιγραφή µε κεφαλαία γράµµατα στα εµφανή σηµεία, πλήρης περιγραφή των εξαρτηµάτων 

και ασφάλειες µε ταινίες ή απαγορευτικές πινακίδες. 

Η επιγραφή είναι σαφής, ευδιάκριτη και πλήρης. 

Όλο το δίκτυο µετά τους υποπίνακες διανοµής τοποθετείται βάσει του συστήµατος TNS. 

Θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά γέφυρες και µατίσεις καλωδίων. Σε περίπτωση ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της επίβλεψης αλλά και κατά την παράδοση του έργου σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κλέµα – µάτιση καλωδίου είναι υποχρεωµένος ο εργολάβος για την 

αντικατάσταση του. 

Σε ιδιαίτερη θέση µέσα σε κάθε γενικό πίνακα θα πρέπει να βρίσκονται το µονογραµµικό 

σχέδιο του.  

 
2.4 OΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 
Μικροαυτόµατοι προστασίας γραµµών ή κινητήρων 
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Θα είναι κατά VDE-0641/3.64 από ισχυρό ειδικό πλαστικό κατάλληλοι για απευθείας 

ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DIN-46277/3 

εντάσεως βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1,5ΚΑ σε 380Vac ικανότητας χειρισµών 

(ηλεκτρικών και µηχανικών) τουλάχιστον-20.000. 

Θα µπορούν επίσης να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. 

Οι µικροαυτόµατοι θα φέρουν µηχανισµό για την αυτόµατη απόζευξη σε περίπτωση 

υπερεντάσεως και υπερφορτίσεως (διµεταλλικό ρελαί) χαρακτηριστικών αναλόγως µε τον 

προορισµόν της. 

 
Προστασία γραµµής ή κινητήρων µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά 
 
Προκειµένου για µικροαυτοµάτους προστασίας γραµµής εφ'όσον τροφοδοτούν κυκλώµατα 

λαµπτήρων πυράκτωσης που ελέγχονται από ένα διακόπτη δεν θα φορτίζονται περισσότερο 

από το µισό της ονοµαστικής τιµής τους (π.χ. 10Α µόνο µέχρις 1100W). Η τροφοδότηση των 

µικροαυτοµάτων θα γίνεται από ειδικές µπάρες κατάλληλες για απ'ευθείας τοποθέτηση επί 

των µικροαυτοµάτων γυµνές µεν για µονοφασική τροφοδότηση µονοφασικών 

µικροαυτοµάτων ή ειδικές µπάρες για τριφασική τροφοδότηση µονοφασικών 

µικροαυτοµάτων ή τριφασικών µικροαυτοµάτων ικανότητος µέχρις 35Α ανά φάση δηλ. µέχρι 

(12) µονοφασικούς ή (4) τριφασικούς. Σε όλες τις περιπτώσεις οι µπάρες θα φέρουν ειδικούς 

ακροδέκτες για την τροφοδότησή τους από καλώδια. 

 

Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (µικροαυτόµατος) 
 
Ο αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης χρησιµοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής. 

∆ιακόπτει αυτόµατα ένα κυκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. 

Περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο 

ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. 

Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ 

απόζευξης 3000Α/380V. 

∆ιακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την 

ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες 

φορτίο. 

Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: 

- µονοπολικός 17,5mm. 

- διπολικός 35mm και 

- τριπολικός 32,5mm. 

Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. 

Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 10mm2 και στην 

έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6mm2. 
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Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας διανοµών 
 

Οι αυτόµατοι διακόπτες διανοµών, θα προστατεύουν καλώδια, αγωγούς και τµήµατα 

εγκαταστάσεων από θερµική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα. Θα έχουν θερµικά µε ρύθµιση 

σταθερής τιµής, που θα επιλεχθεί ανάλογα µε τη δυνατότητα υπερφορτίσεων των αγωγών ή 

των καλωδίων. Τα ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωµα χωρίς 

καθυστέρηση θα είναι ρυθµιζόµενα, ώστε να µπορούν να προσαρµοσθούν καλύτερα στις 

συνθήκες του δικτύου. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες διανοµών θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία : 

Ονοµαστικό ρεύµα (Α) 250-400 

Ονοµαστική τάση (V) 600 

Ονοµαστική τάση µόνωσης  

κύριοι αγωγοί (V) 1000  

βοηθητικά κυκλώµατα (V) 380 

Ονοµαστική ικανότητα 

ζεύξης τάση 380 V (KA/cosφ) 28/0,25 28/0,25 

Μηχανική ονοµ.διάρκεια ζωής 

(ζεύξεις) 6000 6000 

Μεγίστη συχνότητα ζεύξης  

(ζεύξεις /Η) 20 20 

 
Ενδεικτικές λυxνίες πινάκων  
Στους πίνακες STAB µικρού µεγέθους θα xρησιµοποιηθούν ενδεικτικές λυxνίες µε σxήµα 
µικροαυτοµάτων. Θα είναι κατάλληλες για στερέωση είτε µε µηxανική µανδάλωση πάνω σε 
ράγες είτε µε δύο βίδες πάνω σε πλάκα. Θα έxουν υποδοxή για λαµπτήρα αίγλης  220 V και 
θα συνοδεύονται από αυτήν. Θα έxουν πλαστικό κάλυµµα ερυθρού xρώµατος. 
 

 
Ενδεικτικές λυχνίες γενικά 
Οι λυχνίες θα είναι τύπου λαµπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσης Ε-10 µε 
κρυστάλλινο κάλυµµα,διαφανές, κατάλληλου χρωµατισµού, µε επιχρωµιωµένο πλαίσιο-
δακτύλιο. Η αντικατάσταση των εφθαρµένων λαµπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς 
αποσυναρµολόγηση της µετωπικής πλάκας του πίνακα. 
Ειδικώς οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερµάριου µπορεί να είναι µορφής και 
διαστάσεων όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632, πλάτους 18mm και κατάλληλες για 
ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε ράγα 35mm. 
Ολες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται. 

 
Ασφάλειες 
Ολες οι συντηκτικές ασφάλειες που θα χρησιµοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι 
σύµφωνες µε IEC 269, ονοµαστικής τάσης 500 V AC. 
Γενικά θα χρησιµοποιηθούν βιδωτές ασφάλειες και µαχαιρωτές ασφάλειες τύπου. 
Οι βιδωτές ασφάλειες  θα είναι πλήρεις, δηλαδή µε βάση, µήτρα, δακτύλιο, πώµα και 
φυσίγγιο, µε σύστηµα ταχείας µανδάλωσης σε ράγα πίνακα, χαρακτηριστικής καµπύλης gL 
κατά DIN VDE (gG κατά IEC), ονοµαστικής ικανότητας διακοπής 50 kA AC. 



22

 

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα είναι πλήρεις, δηλαδή µε βάση µονοπολική ή τριπολική, 
φυσίγγιο και κάλυµµα ενεργών µερών, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (έως 630 
Α) ή για εγκατάσταση µε βίδες (για µεγαλύτερα µεγέθη), χαρακτηριστικής καµπύλης gL/gG ή 
αM (προστασία κινητήρων), ονοµαστικής ικανότητας διακοπής 120 kA AC. 

 
 
Ραγοδιακόπτης 
Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για 
µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16Α και 25Α. Εχει το ίδιο σχήµα και τις 
ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. 
Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. 
Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για 
την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του 
αποζεύκτη. 
 
 
2.5  ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
 

∆ιακόπτες 
Οι διακόπτες θα είναι κατασκευασµένοι από PVC αυτοσβέσιµο, κατάλληλοι για xωνευτή 
τοποθέτηση και  θα αποτελούνται από τρία µέρη : τον µηxανισµό, την πλάκα (xειριστήριο) και 
το πλαίσιο.Η πλάκα και το πλαίσιο θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα από τον µηxανισµό 
xωρίς να είναι αναγκαία η ηλεκτρική αποσύνδεση του διακόπτη.Οι στεγανοί διακόπτες θα 
είναι εφοδιασµένοι µε δακτύλιο στεγανότητος (προστασία : ΙΡ44). Ονοµαστική τάση 250 V, 
Ονοµαστική ένταση 10 A 
 

Χωνευτοί ρευµατοδότες 
Οι χωνευτοί ρευµατοδότες θα είναι κατασκευασµένοι από PVC αυτοσβέσιµο, κατάλληλοι για 
xωνευτή τοποθέτηση και θα αποτελούνται από τρία µέρη : τον µηxανισµό, την πλάκα 
(ακροδέκτες) και το πλαίσιο. Η πλάκα και το πλαίσιο θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα 
από τον µηxανισµό xωρίς να είναι αναγκαία η ηλεκτρική αποσύνδεση του διακόπτη.Θα είναι 
είτε δύο ακροδεκτών µε πλευρικές επαφές γειώσεως (SHUCKO). Θα διαθέτουν µηxανισµό 
σύσφιξης των ακροδεκτών ρευµατοληπτών 10 Α & 16 Α.Οι στεγανοί χωνευτοί ρευµατοδότες 
θα φέρουν κάλυµµα µε ελατηριωτό µηxανισµό επαναφοράς και δακτύλιο στεγανότητος 
(προστασία ΙΡ44). Ονοµαστική τάση 250 V, Ονοµαστική ένταση 16 A 
 
Επίτοιχοι στεγανοί ρευµατοδότες 
Οι επίτοιχοι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι  διπολικοί µετά πλευρικών επαφών τύπου 
SCHUKO, προστασίας ΙΡ 55 ονοµαστικής έντασης 16 Α / 250 V,  κατάλληλοι για επίτοιχη 
εγκατάσταση  
 
2.6 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 

Καλώδια τύπου ΝΥΜ (AO5VV) 
 
Ονοµαστική τάση  : 300 / 500 V 
Προδιαγραφή   : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.4 
Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια 
      ανοπτηµένου xαλκού 
Μόνωση                     : PVC 
Εσωτερική επένδυση  : Ελαστικό 
Εξωτερική επένδυση  : PVC 
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Καλώδια τύπου ΝΥY (J1VV) 
 
Ονοµαστική τάση  : 600 / 1000 V 
Προδιαγραφή   : Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 
Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια 
      ανοπτηµένου xαλκού 
Μόνωση   : Θερµοπλαστική ύλη PVC 
Εσωτερική επένδυση  : Για αγωγούς κυκλικής διατοµής : Ελαστικό 
         Για αγωγούς διατοµής κυκλικού τοµέα : Ταινία από  
      θερµοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγµένη  πάνω  
      από τους στριµµένους αγωγούς, µε επικάλυψη 
Εξωτερική επένδυση  : Θερµοπλαστική ύλη PVC 

 
Καλώδια τηλεxειρισµού τύπου ΝΥΥ- J 
 
Ονοµαστική τάση  : 0,6 / 1 KV 
Προδιαγραφή   : VDE 0271/3.69  
Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανοπτηµένου 
       xαλκού 
Μόνωση   : PVC 
Εσωτερική επένδυση  : Μονωτική ταινία από θερµοπλαστική ύλη PVC  
      ελικοειδώς τυλιγµένη από τους στριµµένους  
      αγωγούς µε  επικάλυψη 
 
Εξωτερική επένδυση  : PVC 
 
 
2.7 ΥΛΙΚΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ & ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Σωλήνες  
Πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρολογικοί, από PVC, ευθείς ή σπιράλ, κατά ΕΛΟΤ 798.01-88. 
 
Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρολογικοί, µε συγκολληνένη ραφή, κοxλιοτοµηµένοι, ευθείς ή σπιράλ, 
κατά ΕΛΟΤ 798.01-88. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι, κοxλιοτοµηµένοι, σύµφωνοι µε τους κανονισµούς 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
Πλαστικοί σωλήνες από PVC 100 πιέσεως 6 atm. 
Πλαστικοί σωλήνες ενισxυµένοι, εύκαµπτοι από PVC τύπου HELIFLEX. 
 
Οι εντοιχισµένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και τα κουτιά διακοπτών, πριζών κ.λ.π., 
θα τοποθετηθούν πριν από την εργασία των επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι 
σωλήνες να καλύπτονται τελείως από το τελικό επίχρισµα και τα κουτιά να βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο µε την επιφάνειά του. Τα  αυλάκια για την τοποθέτηση των σωλήνων θα 
ανοίγονται µε µεγάλη επιµέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των 
οικοδοµικών στοιχείων. Η στερέωση των σωλήνων  στους τοίχους θα γίνεται µε 
τσιµεντοκονία. ∆ε θα υπάρχουν ενώσεις σωλήνων µέσα στο πάχος των τοίχων ή των 
οροφών. Επιτρέπονται κατά ανώτατο όριο τρεις καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς τη 
µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης. Θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης κυκλικά, 
τετραγωνικά ή ορθογωνικά κατάλληλα κάθε φορά για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου 
για το οποίο χρησιµοποιούνται. Σε καµιά περίπτωση δε θα χρησιµοποιούνται κουτιά  
διαµέτρου µικρότερης από 70 mm. 
Η αντιστοιχία διαµέτρου σωλήνων προς διατοµή και διερχόµενων αγωγών θα καθορίζεται 
από τον παρακάτω πίνακα : 
 
Μέχρι 3 αγωγοί 1,5 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 13,5 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 13,5. 
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Από 4 µέχρι 7 αγωγοί 1,5 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 16 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 16. 

Από 8 µέχρι 12 αγωγοί 1,5 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 21. 

Μέχρι  2 αγωγοί 2,5 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 13,5 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 13,5. 

Από 3 µέχρι 4 αγωγοί 2,5 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 16 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 16. 

Από 3 µέχρι 4 αγωγοί 4 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 21. 

Από 3 µέχρι 4 αγωγοί 6 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 21. 

Μέχρι 3 αγωγοί 10 mm2, πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή χαλυβδοσωλήνας Φ 21. 

Μέχρι 5 αγωγοί 10 mm2, χαλυβδοσωλήνας Φ 29. 

Η διατοµή των αγωγών σε κάθε κύκλωµα θα είναι η ίδια σε όλο το µήκος τους. Απαγορεύεται 
η µεταβολή της διατοµής χωρίς να παρεµβληθούν ασφάλειες. Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4 
mm2 θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω των 6 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 
 
Πλαστικοί σωλήνες γενικά 
Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου κατά VDE-0605 από σκληρό PVC τυποποιηµένων 
διαµέτρων Φ-13.5,-16,-21,-29 και 32mm ευθείς κατά DIN-49016 (ACF) ή εύκαµπτοι κατά 
DIN-49018 (ACF). Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης στην εγχώρια αγορά των ανωτέρω 
χαρακτηριστικών και πρός αποφυγή εισαγωγής από το εξωτερικό, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ελληνικής κατασκευής µε τα πλησιέστερα πάχη πρός τις ανωτέρω 
προδιαγραφές. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση µεταξύ τους µε περαστές 
µούφες κατά DIN-49016, από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Αλλαγές διευθύνσεως θα γίνονται 
µόνο µε κουτιά ή µε καµπύλες µε καπάκι από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Μόνο µε άδεια της 
επίβλεψης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις µικρό κοµµάτι εύκαµπτου 
πλαστικού σωλήνα. 

 
Πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6atm 
Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως 6 bar από σκληρό PVC κατά DIN-8061/8062 και ΝΗS-3, λείοι 
κατάλληλοι για σύνδεση µε διπλή µούφα συγκολλήσεως από σκληρό PVC, χωρίς δακτύλιους 
στεγανότητας, τυποποιηµένων διαµέτρων από Φ-75mm µέχρι Φ-200mm. 
 
Χρησιµοποιούνται για την προστασία καλωδίων σε οδεύσεις µεγάλου µήκους µέσα σε 
τάφρους, κανάλια κλπ. 

 
Στηρίγµατα ορατών σωληνώσεων 
Τα στηρίγµατα ορατών σωλήνων θα είναι διµερή από γαλβανισµένο χάλυβα κατάλληλα είτε 
για απ'ευθείας κάρφωµα επί του τοίχου, είτε για κοχλίωση σε κοχλία Μ-6 βυθισµένο στον 
τοίχο για σωλήνες διαµέτρου Φ-13.5,-16, -21,-29,-36 και -42mm και κατά τέτοιο τρόπο 
κατασκευασµένα, ώστε οι σωλήνες να απέχουν από την τελική επιφάνεια του τοίχου 
τουλάχιστον 2cm. 
 
Στηρίγµατα ορατών καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ 
Προβλέπονται δύο (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. 
 
α) Απλά στηρίγµατα. 
Τα απλά στηρίγµατα καλωδίων (εξωτερική διάµετρος καλωδίων από 5-45mm 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 τελκή επιφάνεια του τοίχου 



25

 

τουλάχιστο 10mm, τύπου ΗANSA ή ISO, µε πάνω µέρος (συγκράτηση καλωδίου) βιδωτό µε 
δύο βίδες. 
 
Κανάλια επίτοιχα 
 

Εξωτερικά επίτοιχα κανάλια διανοµής από αλουµίνιο διµερές τύπου DLP  άριστης ποιότητας, 
ορθογωνικής διατοµής, ενδεικτικών διαστάσεων 100x50 mm, µε ειδικά εξαρτήµατα 
σύνδεσης, αλλαγής διεύθυνσης και τοποθέτησης των µηχανισµών των διακοπτών και 
ρευµατοδοτών σ’ αυτά. Το κανάλι θα φέρει επίσης όλα τα ειδικά εξαρτήµατα που θα 
καθιστούν εύκολη την τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ. λήψεων. Οι διακόπτες, 
ρευµατοδότες κλπ. θα µπορούν να τοποθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτερικά, 
όταν απαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων. 
 
 
 
 
2.8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού ορατής τοποθέτησης στεγανό ΙΡ 65, (2 Χ 58W)  
 
To φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο απο αθραυστο και αυτοσβεσιµο υλικό όπως V2 
polycarbonate ή άλλο ισοδύναµο και θα φέρει ανταυγαστήρα από χαλυβδοέλασµα βαµµένο 
λευκό ή γυαλιστερό αλουµίνιο.  
Θα έχει κάλυµµα λαµπτήρων επίσης απο αθραυστο και αυτοσβεσιµο υλικό όπως V2 
polycarbonate ή άλλο ισοδύναµο και η εσωτερική του επιφάνεια θα είναι ραβδωτή για 
µεγαλύτερη µηχανική αντοχή και µείωση της θάµβωσης ενώ η εξωτερική του επιφάνεια είναι 
λεία για ευκολότερο καθαρισµό. 
Το κάλυµµα των λαµπτήρων θα συγκρατείται στο σώµα του φωτιστικού µε clips και θα είναι 
ανοιγόµενο ή θα µπορεί να αφαιρείται εντελώς ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο 
των λαµπτήρων για την αντικατάσταση τους, χωρίς να απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του 
φωτιστικού. Θα φέρει στηρίγµατα από ανοξείδωτο ατσάλι για την τοποθέτηση του στην 
οροφή και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό ballast χαµηλών απωλειών (type Α2) για εξάλειψη του 
στροβοσκοπικού φαινοµένου (stroboscopic effect), έναυση χωρίς τρεµόπαιγµα (flicker-free 
ignition) και λειτουργία απουσία θορύβου (noise free operation), µε συντελεστή ισχύος ίσο ή 
µεγαλύτερο από 0,90. 
Το φωτιστικό θα φέρει επίσης παρέµβυσµα από σιλικόνη ή πολϋουρεθάνη ή άλλο ισοδύναµο 
στεγανωτικό υλικό και ηλεκτρική ασφάλεια προστασίας 3A τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει 
συµµετρική κατανοµή φωτός και δύο λαµπτήρες φθορισµού Τ8 58W-5200lm. 
Θα έχει κλάση µόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ66 τουλάχιστον, 
δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ08 τουλάχιστον και θα φέρει σήµανση CE και 
πιστοποίηση κατά ENEC, ο δε κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 
9001:2008 για το σχεδιασµό, κατασκευή και εµπορία φωτιστικών σωµάτων.  
 
 
Φωτιστικό σώµα  ορατής τοποθέτησης 1Χ13W στεγανό (IP 44) 
 
Φωτιστικό σώµα τύποµε λαµπτήρα φθορισµού τύπου PL κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση 
µε µεταλλική βάση και κάλυµµα από γυαλί .  
 
 
2.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Γενικά   
Αντικείµενο του τµήµατος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, και συσκευών των 
εγκαταστάσεων ασθενών ρευµάτων που περιλαµβάνει το τηλεφωνικό δίκτυο δίκτυο 
πληροφοριών και το δίκτυο Wi-Fi. (Εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου παροχής internet). 
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Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 
είναι καινούρια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται 
κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και να έχουν τις διαστάσεις 
και τα βάρη που προέρχονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις 
προδιαγραφές. Κάθε υλικό υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας και του επιβλέποντα 
µηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα 
ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της 
εγκατάστασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία και στον 
επιβλέποντα Μηχανικό εικονογραφηµένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράµµατα 
λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγηση και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών για όλα 
τα µηχανήµατα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων πριν από την παραγγελία ή 
προσκόµιση οποιουδήποτε µηχανήµατος ή συσκευής. 
 
 
 
2.10 ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ /DATA   
 
Σε κατάλληλες θέσεις στο κτίριο, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια τοποθετούνται πρίζες 
για τηλεφωνικές συσκευές ή Η/Υ. Συγκεκριµένα προβλέπεται σε κάθε προκατασκευασµένο 
KIBO ελέγχου µία διπλή πρίζα (2 x 8 επαφών)  κατά ISO 8877 - category 6 κατάλληλη να 
δεχθεί φωνή ή / και δεδοµένα, µε δυνατότητα διέλευσης υψίσυχνου σήµατος 25 MΗz, µε 
ετικέτες για να είναι εύκολα διακριτό που συνδέεται “data terminal” ή  “voice terminal”. 
Προτεινόµενες θέσεις αναγράφονται στις κατόψεις. 
 
Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση χωνευτά σε τοίχο ή επίτοιχα ή εντός επίτοιχων 
καναλιών διέλευσης καλωδίων.  
 
Θα έxουν τα παρακάτω xαρακτηριστικά: 
 

• Ωµική αντίσταση : (DC resistance) : 20 mΩ 

• Απόσβεση  : 0.02 db στα  16 MHz 
     0.50 db στα 100 MHz 

Next    : 44 db στα 16 MHz 
     28 db στα 16 MHz 
 
 
2.11 ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ 

 
Το δίκτυο θα είναι τύπου αστέρα µε κέντρο τον υφιστάµενο κεντρικό κατανεµητή εντός του 
Συνοριακού Σταθµού και απολήξεις τις πρίζες. 
Το οριζόντιο δίκτυο θα κατασκευασθεί µε καλώδια τύπου UTP - category  6 - 4”.Σε κάθε 
διπλή πρίζα θα καταλήξουν 2 καλώδια του παραπάνω τύπου. 
   
Οι οδεύσεις των καλωδίων πρόκειται να οδεύσουν µαζί µε το καλώδιο ισχυρών ρευµάτων 
εντός υφιστάµενου σωλήνα PVC 6atm µε ηλεκτρολογικά φρεάτια , από τον υφιστάµενο 
κεντρικό κατανεµητή του κτιρίου του Συνοριακού Σταθµού, έως το κάθε προκατασκευασµένο 
KIBO ελέγχου.  

2.12 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Καλώδια UTP  - Category  6 
Το µονόκλωνο καλώδιο UTP 4 ζευγών CAT 6 χρησιµοποιείται στην ∆οµηµένη Καλωδίωση 
για να συνδέσει θέσεις εργασίας (πρίζες) µε τα Patch Panels.Χρησιµοποιείται για µετάδοση 
φωνής και δεδοµένων υψηλών προδιαγραφών. Υποστηρίζουν εφαρµογές έως 250Μhz.Για 
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την καλύτερη διατήρηση της γεωµετρικής συµµετρίας του καλωδίου τοποθετείται στο 
καλώδιο κεντρικό πλαστικό στέλεχος (SLOT) το οποίο είναι απαραίτητο όσο αυξάνεται η 
συχνότητα µετάδοσης. Επίσης το πλαστικό αυτό στέλεχος εµποδίζει το καλώδιο να τσακίσει. 
ΚΩ∆ΙΚΟ 
Σ ΠεριγραφΚΑΛΩ∆ΙΟ (4’’ ΖΕΥΓΩΝ ) UTP CAT6 
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές: 
 
• EN 50173-1 
• ISO/IEC 11801.2 
• ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CAT 6 
• ISO/IEC 11801:2002 2nd Edition 
• IEC 60332-1 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣΑγωγός: 
Μέγεθός αγωγού: 23AWG x 4P 
∆ιάµετρος αγωγού : 1.0/0.574 ± 0.005mm 
Κατασκευή αγωγού: Συµπαγής Μονόκλωνος Χαλκός (Solid Bare Copper) 
 
 
 

2.13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ INTERNET 

Πιστοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης 

 
Το σύνολο του συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης απαιτείται να ελεγχθεί και να 
πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 
11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009. 
Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τους εξής ελέγχους: 
Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου. 
Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς. 
Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων. 
Μέτρηση µήκους καλωδίου. 
Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου. 
Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου. 
Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήµατος. 
Έλεγχος επιπέδου δυσδιοµιλίας (Crosstalk NEXT). 
Μέτρηση λόγου σήµατος προς θόρυβο. 
Η εργασία πιστοποίησης θα γίνει από ειδικευµένο προσωπικό µε κατάλληλα όργανα 
πιστοποιηµένα, παρουσία της επίβλεψης του έργου. Η µέτρηση πιστοποίησης συστήµατος 
(Channel), η οποία συνίσταται για τις συνδέσεις (Links) χαλκού, απαιτείται να υλοποιηθεί µε 
χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας µέτρησης για κατηγορία 6/κλάση E, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-
1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009. Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου 
πιστοποίησης για µετρήσεις συστήµατος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από 
τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών δοµηµένης καλωδίωσης.  

 
Παράλληλα µε τις µετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της κάθε 
γραµµής µεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base-T 
και 10GBase-T) που υποστηρίζονται από την κάθε µία σύνδεση ξεχωριστά (~120 θέσεις, 3 
κατανεµητές), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 
και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. 
 
 
 
Wireless access point 
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Η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας και επέκτασης του δικτύου µε δυνατότητα 
εξάλειψης των νεκρών σηµείων µη ύπαρξης σήµατος. Θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε 1 ή 
2 αποσπώµενες εξωτερικές κεραίες τουλάχιστον 5dBi για µεγαλύτερη εµβέλεια και καλύτερη 
απόδοση. Να έχει ρυθµό µετάδοσης τουλάχιστον 150Mbps σε 2.4GHz. Να υποστηρίζει τα 
πρότυπα 802.11b/g και 802.11n. Να υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες, όπως Access 
Point, WD µε AP, Wireless Bridge, Wireless Client. Να διαθέτει τουλάχιστον µια θύρα RJ45 - 
10/100/1000 (WAN).  
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη,  Ιούνιος 2014 
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