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Στο παρόν τεφχοσ περιγράφονται ςυγκεντρωτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και των θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν του 
κτιρίου, όπου κα ςτεγαςτεί όπου κα ςτεγαςτεί το νζο κτίριο του Δθμοτικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ. 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου περιλαμβάνονται: 

1. Φδρευςθ 
2. Αποχζτευςθ 
3. Θλεκτρικά Λςχυρά εφματα 
4. Αςκενι εφματα 
5. Ενεργθτικι Ρυροπροςταςία (Ρυρανίχνευςθ – Ρυρόςβεςθ) 
6. Αντικεραυνικι Ρροςταςία 
7. Κλιματιςμόσ 
8. Υδραυλικόσ Ανελκυςτιρασ  

 

Κακορίηεται ότι όλεσ οι παραπάνω εγκαταςτάςεισ εννοοφνται πλιρεισ, εντελϊσ 
αποπερατωμζνεσ και ςε κανονικι λειτουργία υπό πλιρεσ φορτίο και κα περιλαμβάνουν κάκε 
κφριο και βοθκθτικό μθχάνθμα, όργανο, εξάρτθμα, μικροχλικό κ.λπ., που απαιτείται για τθν 
αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ειδικά ι ςτα υπόλοιπα 
ςυμβατικά ςτοιχεία. 

Συγκεκριμζνα, οι ηλεκτρομηχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ θα καταςκευαςτοφν πλήρεισ και 
θα παραδοθοφν ζτοιμεσ για λειτουργία. 

 

Οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τα υλικά, τα εξαρτιματα, τισ ςυςκευζσ και τα 
μθχανιματα του εμπορίου, τα υλικά και μικροχλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο, κακϊσ 
και του τρόπου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 
Πλα τα περιγραφόμενα κα πρζπει να είναι καινοφρια και άριςτθσ καταςκευισ. Στθν 

περίπτωςθ, που αναφζρεται ενδεικτικόσ τφποσ δεν υποδθλϊνει προτίμθςθ, αλλά ςτάκμθ 
ποιότθτασ καταςκευισ, όμοια ι ανϊτερθ του ενδεικτικοφ τφπου. 

 

Διευκρινίηεται ότι όπου αναφζρονται μεγζκθ, που αφοροφν τθν αςφάλεια ι τθ διάρκεια ηωισ 
τθσ εγκατάςταςθσ, όπωσ π.χ. πάχθ ςωλθνϊςεων, πιζςεισ λειτουργίασ κ.λπ., οι αναφερόμενεσ 
τιμζσ είναι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ και ότι υλικά και ςυςκευζσ, που δεν κα καλφπτουν αυτζσ 
τισ απαιτιςεισ κα απορρίπτονται αμζςωσ από τθν επίβλεψθ. 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ εργαςιακϊν κινδφνων κα εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν εργοταξίων» και θ Ελλθνικι 
νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ. 

Επίςθσ, υποχρεωτικι είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚΛ/273/17-07-2012, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 
2221/30-07-2012, κα εφαρμοςτοφν οι παρακάτω Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, που 
αφοροφν Θ/Μ Κτιριακϊν Ζργων: 
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 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-10-03-00 Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν 
 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-01-00 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ με ραφι 

 ΕΛΟΤ  ΤΡ  1501-04-01-04-01  Συςτιματα  κτιριακϊν  ςωλθνϊςεων  υπό  πίεςθ  με  ςωλινεσ 
πολυπροπυλενίου 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-02-01-01 Συςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων με ευκφγραμμουσ πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ ελεφκερθσ ροισ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-01-01 Γενικζσ απαιτιςεισ εγκαταςτάςεων οικιακϊν υγρϊν αποβλιτων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείσ Κοινοί 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείσ Ατόμων με Μειωμζνθ Κινθτικότθτα (ΑΜΚ) 
 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-03 Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ χϊρων υγιεινισ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-04-01 Διατάξεισ υδροςυλλογισ δαπζδου με οςμοπαγίδα 

 ΕΛΟΤ  ΤΡ  1501-04-05-06-01  Φορθτοί  πυροςβεςτιρεσ  ξθράσ  κόνεωσ  και  διοξειδίου  του 
άνκρακα 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγϊν με μεταλλικά φφλλα 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-07-02-01 Μονϊςεισ αεραγωγϊν με υαλοβάμβακα ι πετροβάμβακα 
 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02 Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03 Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-06 Ρλαςτικά κανάλια καλωδίων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλϊδια διανομισ ενζργειασ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ1501-04-50-01-00 Συλλεκτιριο ςφςτθμα ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

 ΕΛΟΤ ΤΡ1501-04-50-02-00 Αγωγοί κακόδου ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ. 
 

Διευκρινίηεται ότι όςα προδιαγράφονται παρακάτω δεν αντικακιςτοφν τισ αντίςτοιχεσ ΕΤΕΡ, 
αλλά τισ ςυμπλθρϊνουν. Σε κάκε περίπτωςθ υπεριςχφουν οι ΕΤΕΡ. 

 
 

1. Γενικοί όροι 
 

 

1.1  Υλικά 
 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται 
ζτοιμο ςτο εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν κα παραγγζλλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει εγκρικεί θ 
χριςθ του από τον εργοδότθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. Για 
όλα τα υλικά που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει 
ςτθν Υπθρεςία τεχνικά φυλλάδια και πιςτοποιθτικά προσ ζγκριςθ. 

Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα καταςκευαςμζνα, καινοφργια, άριςτθσ 
ποιότθτασ, πρϊτθσ διαλογισ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τα εγκεκριμζνα 
πρότυπα. Κα ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από 
προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ. Κα είναι 
πλιρωσ κατάλλθλα για τον ςκοπό για τον οποίο προορίηονται και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ 
διατάξεισ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ ποιότθτα κ.λπ., 
απαλλαγμζνα παντόσ ελαττϊματοσ, που μπορεί να ελαττϊςει τθν αντοχι. 

Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και 
κα ενςωματϊνονται ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των 
παραγωγϊν ι καταςκευαςτϊν τουσ. 

Οι ποςότθτεσ των προςκομιηομζνων και αποκθκευομζνων υλικϊν κα είναι τόςεσ ζτςι, ϊςτε 
να μθν διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από ςυνικεισ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο ζργο. 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθν λιψθ ειδικϊν 
μζτρων κατά τθν αποκικευςθ των υλικϊν. 

Θ αποκικευςθ των προςκομιηομζνων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και χρονικό 
διάςτθμα ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ςε αυτά (ςφςταςθ φυςικι και 
χθμικι, αντοχζσ και χαρακτθριςτικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.λπ.) και κα 
ακολουκοφνται οι υποδείξεισ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. Θ αποκικευςθ των υλικϊν 
κα γίνεται ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατόσ κάκε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ 
κατανάλωςι τουσ αντίςτοιχα με τθ ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ αποκικευςθ και διακίνθςθ των 
υλικϊν ςτο εργοςτάςιο κα γίνεται με τθ φροντίδα και τισ δαπάνεσ του αναδόχου κατά τουσ 
ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ ζτςι, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμίεσ ι άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

Υλικά που δεν κα ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λπ. ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά άςτοχουσ 
τρόπουσ. κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου από κατάλλθλα νζα. 

Πταν ςτθν παροφςα μελζτθ, αναφζρεται ο ενδεικτικόσ τφποσ ενόσ υλικοφ τονίηεται ρθτά ότι θ 
ακριβισ ζννοια του ενδεικτικοφ τφπου των διαφόρων υλικϊν δεν προχποκζτει τθν προτίμθςθ 
του αναφερόμενου οίκου, αλλά αναφζρεται ςε υλικά παρεμφερι τθσ ίδιασ όμωσ ποιότθτασ ι 
οπωςδιποτε καλφτερθσ. Επιςθμαίνεται ότι λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ζργου θ επιλογι των 
υλικϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου. 

Διευκρινίηεται ότι επιβάλλεται θ χρθςιμοποίθςθ γενικά υλικϊν ελλθνικισ καταςκευισ και 
προζλευςθσ, εκτόσ περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ αυτά είτε δεν παράγονται ςτθν Ελλάδα, είτε 
κρίνεται ότι δεν δφνανται ποιοτικά να αντεπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ για τθν οποία 
προορίηονται και τότε μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ υπθρεςίασ. 

 
 

1.2   Ρροςωπικό 
Με τον όρο προςωπικό νοοφνται όλοι όςοι κα αςχολθκοφν με εντολι του αναδόχου κατά 

οποιονδιποτε τρόπο ςτθν καταςκευι του ζργου. 

Το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο ζργο κα είναι ζμπειρο και ειδικευμζνο (τουλάχιςτον 
πενταετισ απαςχόλθςθ ςτον τομζα του) και κα διακζτει όλα τα απαιτοφμενα από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και ρυκμίςεισ τισ ςφμβαςθσ αυτισ τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τον χειριςμό 
τον διαφόρων μθχανθμάτων ι τθν εκτζλεςθ τθσ ανατικζμενθσ ςε αυτό εργαςίασ (π.χ. 
θλεκτροςυγκολλθτζσ, χειριςτζσ μθχανθμάτων, υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι κ.λπ.). 

Το προςωπικό κα είναι κατανεμθμζνο ςε ςυνεργεία με πλιρθ οργάνωςθ και κα καλφπτει 
όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ οργάνωςθσ αυτισ, π.χ. διπλωματοφχοι μθχανικοί ι αρχιτεχνίτεσ, 
εργοδθγοί τεχνίτεσ ειδικευμζνοι, βοθκοί, εργάτεσ κ.λπ., που κα υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του 
εργοδότθ. 

Θ επίβλεψθ μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ του προςωπικοφ που δεν κα 
ανταποκρίνεται ςτθν ποιότθτα τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ ι δεν κα διακζτει τα απαιτοφμενα 
προςόντα ι δεν κα ςυμμορφϊνεται ςτισ διδόμενεσ εντολζσ, οποτεδιποτε αυτό κρικεί αναγκαίο. 

 
1.3   Εργαςία  

Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ςε ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν 
και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο, είτε ςτο χϊρο του εργοταξίου, είτε αλλοφ. 

Εργαςία δε κα εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι 
μελζτεσ και τα ςχζδια, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςτεί αυτι. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 
είναι δυνατόν να επιτραπεί ςτον ανάδοχο θ εκτζλεςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ και τα 
ςχζδια που ζχουν υποβλθκεί, αλλά δεν ζχουν ακόμα εγκρικεί, εφόςον ο ανάδοχοσ δθλϊςει 
ρθτά ότι αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και τον κίνδυνο των εργαςιϊν αυτϊν. 

Εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν εγκρικεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Κατά τον 
ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, μζςα και 
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προςωπικό. 
Εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει εγκρικεί το κατά περίπτωςθ 

απαιτοφμενο δείγμα. 
Εργαςίεσ που αποκλίνουν από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ωσ προσ τισ αντοχζσ, τθν ποιότθτα, τα 

υλικά, το δείγμα και τα λοιπά ςτοιχεία δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 
Εργαςίεσ που δεν ζχουν γίνει αποδεκτζσ αντικακίςτανται είτε με πρόςκετεσ εργαςίεσ και 

επιςκευζσ, εφόςον ςυμφωνεί ο εργοδότθσ, είτε με κακαίρεςθ και ανακαταςκευι με φροντίδα 
και ζξοδα του αναδόχου. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται τα πλεονάηοντα, τα άχρθςτα και 
κα κακαρίηονται οι χϊροι με προςοχι ϊςτε να  μθν προξενοφνται ηθμίεσ φκορζσ κλπ ςτισ 
τελειωμζνεσ εργαςίεσ. Επίςθσ κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για τθν 
αποφυγι ηθμιϊν, ατυχθμάτων κλπ και το ζργο κα παραμζνει κακαρό μζχρι τθν παράδοςι του. 

Τελειωμζνεσ εργαςίεσ κα προςτατεφονται κατά τον ενδεδειγμζνο τρόπο από οποιεςδιποτε 
φκορζσ και κα παραδίδονται ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν λιψθ παντόσ μζτρου που αποςκοπεί ςτθν καλι και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ των ζργων, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ, με τουσ κανόνεσ 
τθσ τζχνθσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου και τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ Αρχισ. Δφναται 
επίςθσ, θ επιβλζπουςα Αρχι, να προβαίνει με δαπάνεσ του Αναδόχου ςτθν εκτζλεςθ 
οποιονδιποτε δοκιμϊν και αναλφςεων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν, μθχανθμάτων, 
οργάνων, ζργων. 

 

1.4   Μελζτεσ   και ςχζδια  καταςκευισ  
Ππου τυχόν αναφζρονται οι όροι μελζτθ, ςχζδια, τεφχθ λεπτομερειϊν κ.λπ., νοείται θ μελζτθ 

δθμοπράτθςθσ, που παραδίδεται ςτον ανάδοχο μαηί με τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ 
εργολαβίασ αυτισ. 

Ππου αναφζρονται οι όροι εγκεκριμζνθ μελζτθ, εγκεκριμζνα ςχζδια κ.λπ., νοοφνται θ μελζτθ 
και τα  ςχζδια που ζχουν εκπονθκεί από  τον ανάδοχο ςτα πλαίςια  τθσ ςφμβαςθσ για  τθν 
καταςκευι του ζργου και ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ και όλουσ τουσ αρμόδιουσ 
δθμόςιουσ φορείσ. 

 
1.5   Χαράξεισ  

Πλεσ οι χαράξεισ κα εκτελοφνται με ευκφνθ και κίνδυνο του αναδόχου, ςφμφωνα με τα με 
τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τα εγκεκριμζνα ςχζδια. 

Εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ τον ζλεγχο των χαράξεων από τον επιβλζποντα. Κατά τον 
ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτον επιβλζποντα τισ πλθροφορίεσ, το 
προςωπικό και τα μζςα που απαιτοφνται για τον ζλεγχο. 

Απόκλιςθ από τισ ευκυγραμμίεσ, τισ γωνίεσ, τισ κατακόρυφεσ και τισ προβλεπόμενεσ ςτθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ  διαςτάςεισ, τισ υψομετρικζσ ςτάκμεσ των επιμζρουσ τμθμάτων δεν κα 
γίνεται δεκτι. Οριηοντιογραφίεσ ι υψομετρικζσ κα γίνονται δεκτζσ μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ 
επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, διαφορετικά κα διορκϊνονται αμζςωσ από τον ανάδοχο χωρίσ 
ιδιαίτερθ αμοιβι. 

 

1.6   Ραραγγελία  μθχανθμάτων  
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και οι αποδόςεισ, ο τρόποσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και 

ςυςκευϊν, κακϊσ και οι ιδιότθτεσ των διαφόρων υλικϊν, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
καταςκευι των εγκαταςτάςεων του ζργου, ορίηονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτον  παρόν 
τεφχοσ και ςτο τιμολόγιο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθσ παραγγελίασ ι τθσ προςκόμιςθσ οποιουδιποτε 
μθχανιματοσ να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ εικονογραφθμζνα ζντυπα διαγράμματα 
λειτουργίασ και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία του  καταςκευαςτι και μετά τθν ζγκριςθ αυτϊν να 
προβεί ςτθν παραγγελία ι ςτθν προςκόμιςθ του αντίςτοιχου μθχανιματοσ. 

Αυτι θ κατά ζνδειξθ ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν 
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υποχρζωςθ τα προςκομιςκζντα προσ εγκατάςταςθ είδθ να είναι και να βρεκοφν κατά τισ 
δοκιμζσ και τθν παραλαβι τουσ άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
αυτοφ. 

 
 

1.7   Μεταφορά   εξοπλιςμοφ  μεγάλων  διαςτάςεων  
Ο ανάδοχοσ οφείλει να φροντίηει εγκαίρωσ για τθν μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτθν 

προβλεπόμενθ κζςθ του εξοπλιςμοφ μεγάλων διαςτάςεων, το μζγεκοσ των οποίων δεν 
επιτρζπει τθ διζλευςθ από τα κανονικά ανοίγματα διελεφςεων του ζργου, δθλαδι κυρϊν, 
παρακφρων, ςτενϊν διαδρόμων κ.λπ.. Ο ανάδοχοσ οφείλει να φροντίηει για τθν ζγκαιρθ 
μεταφορά του εξοπλιςμοφ τοφτου προ τθσ καταςκευισ των ςχετικϊν τοιχοποιιϊν κ.λπ.. 

Σε περίπτωςθ μθ εγκαίρου μεταφοράσ τζτοιου εξοπλιςμοφ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ τθσ εγκαίρου ενθμζρωςθσ τθσ επιβλζπουςασ Αρχισ για τον ςυντονιςμό μετά των 
άλλων καταςκευϊν, αλλιϊσ υποχρεϊνεται ςτθν καταβολι τθσ δαπάνθσ τθσ εκτζλεςθσ όλων των 
ςχετικϊν εργαςιϊν αποξιλωςθσ και επανακαταςκευισ οικοδομικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων ι 
εγκαταςτάςεων του ζργου για τθν εκτζλεςθ μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ του  εξοπλιςμοφ 
τοφτου των αντιςτοίχων ποςϊν παρακρατουμζνων αυτοδικαίωσ υπό του εργοδότου από τον 
λογαριαςμό αυτοφ και ςε βάροσ τοφτου. 

 
 

1.8       Αςφάλειεσ  κακοτεχνίεσ  
Για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται επακριβϊσ ςτα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ηθτά κάκε φορά εγκαίρωσ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, ςτθσ οποίασ τισ 
οδθγίεσ υποχρεϊνεται να ςυμμορφωκεί απολφτωσ. 

Εάν κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ των ζργων ι μετά από αυτιν και μζχρι τθσ προςωρινισ 
παραλαβισ, διαπιςτωκεί ότι ζχουν εκτελεςτεί εργαςίεσ πλθμμελϊσ ι κακότεχνα ι όχι ςφμφωνα 
με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ, θ επιβλζπουςα υπθρεςία διατάςει 
ανακαταςκευι αυτϊν υπό του αναδόχου χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ αυτοφ. 

Μετά δε τθν προςωρινι και μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ οι διαπιςτοφμενεσ υπό τθσ 
υπθρεςίασ κακοτεχνίεσ αποκακίςτανται υπό του εργολάβου με δαπάνεσ του. 

 
 

1.9    Άδειεσ   ζναρξθσ   εργαςιϊν   –  Ριςτοποιθτικά   Ελζγχου  –  Άδειεσ    
λειτουργίασ  εγκαταςτάςεων  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ζγκαιρα ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ προσ τισ 
αρμόδιεσ κρατικζσ αρχζσ, ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθ 
λιψθ: 

 άδειασ ενάρξεωσ εργαςιϊν 

 άδειασ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων. 
Διευκρινίηεται ότι ο ανάδοχοσ κα προβαίνει με δικζσ του δαπάνεσ ςε όλεσ τισ ανωτζρω 

αναγκαίεσ ενζργειεσ και θ υπθρεςία κα περιορίηεται ςτθν υπογραφι όςων εγγράφων απαιτοφν 
υπογραφι ιδιοκτιτου μθ δικαιοφμενοσ ιδιαίτερθσ αμοιβισ των ςχετικϊν δαπανϊν νοοφμενων 
ότι ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου (εννοείται μόνο δαπάνθ των 
αδειϊν και όχι δαπάνθ ςυνδζςεων κ.λπ.). 

 
 

1.10      Επί τόπου επικεϊρθςθ  – εργαςίεσ  ςε οικοδομικά  ςτοιχεία  
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει, χωρίσ ιδιαίτερθ για αυτό αμοιβι, ςτθ ςφνταξθ καταςκευαςτικϊν 

ςχεδίων και όλων των ςχεδίων λεπτομερειϊν και των ςχετικϊν αναγκαίων υπολογιςμϊν, τα 
οποία απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου για τον ςαφι και ακριβι κακοριςμό όλων των 
τμθμάτων του, για τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, που κα απαιτθκεί να προςαρμοςτοφν προσ τα 
μθχανιματα που τελικά κα προςφερκοφν και κα εγκαταςτακοφν από τον ανάδοχο και τθν 
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ανάλογθ διαμόρφωςθ των χϊρων εγκατάςταςι τουσ. 
Οι πιο πάνω υπολογιςμοί και ςχζδια, που κα ςυντάςςονται κατά τισ υποδείξεισ 

(ςκαριφιματα οδθγίεσ κ.λπ.) τθσ επίβλεψθσ και του εργοδότθ, μετά τθν ζγκριςι τουσ κα 
ςυντάςςονται ι ςχεδιάηονται ςε κανονικζσ διαςτάςεισ και κα αποτελοφν τα ςτοιχεία εκτζλεςθσ 
του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται επίςθσ ςτθ ςφνταξθ προμετριςεων και προχπολογιςμϊν νζων 
εργαςιϊν, όπωσ και επιμετριςεων και επιμετρθτικϊν ςχεδίων ςε όλεσ τισ υποβαλλόμενεσ 
τροποποιιςεισ και ακροιςτικά ςτο τζλοσ.  Αυτά κα ςυντάςςονται επίςθσ  ςε κανονικζσ 
διαςτάςεισ ςχεδίου, ςτθν απαιτοφμενθ για τθν ευκρίνεια κλίμακα και κα υποβάλλονται για 
ζλεγχο και επαλικευςθ μαηί με τθν πρόταςθ τροποποίθςθσ ι τον λογαριαςμό (πιςτοποίθςθ) για 
πλθρωμι των οριςμζνων με αυτά ςαν εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, επίςθσ εισ τριπλοφν. 

Κακορίηεται από τϊρα ότι προτάςεισ τροποποιιςεων και λογαριαςμοί (πιςτοποιιςεισ) για 
τουσ οποίουσ, ενϊ απαιτείται, δεν ζχουν ςυνταχκεί και υποβλθκεί τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά ςτοιχεία (δθλαδι: προμετρθτικά ι επιμετρθτικά ςχζδια, προμετριςεισ ι 
επιμετριςεισ αναλυτικζσ και ςυνοπτικζσ, πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν και πρωτόκολλα 
ηυγίςεωσ) δεν κα γίνονται δεκτζσ και κατά ςυνζπεια δεν κα μποροφν να προωκθκοφν για 
πλθρωμι του αναδόχου κεωροφμενα ωσ μθ υποβλθκζντα και κάκε προϊκθςι τουσ είναι εκ των 
προτζρων παράνομθ. 

Το όλο ζργο ι ζνα οποιοδιποτε τμιμα του, δεν κα μπορεί να χαρακτθριςκεί ςαν 
αποπερατωμζνο και να απαιτθκεί θ παραλαβι του, δθλαδι να ςυνταχκεί πρωτόκολλο 
περαίωςθσ του από τθν επίβλεψθ, αν ο ανάδοχοσ δεν ςυντάξει και υποβάλλει με τθ ςχετικι του 
αίτθςθ, εκτόσ από τα παραπάνω και τα ακόλουκα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία: 

 Σχζδια των εγκαταςτάςεων, όπωσ καταςκευάςτθκαν, που να τισ απεικονίηουν ςε κατόψεισ, 
τομζσ κ.λπ., ςε κατάλλθλεσ κλίμακεσ, αντίςτοιχα προσ τα αρχικά τθσ μελζτθσ. 

 Σχθματικά (μονογραμμικά ι αξονομετρικά) διαγράμματα των καταςκευαςμζνων δικτφων, 
ςωλθνϊςεων διανομισ ψυχροφ-κερμοφ νεροφ, αποχετεφςεων, θλεκτρικισ ενζργειασ, 
καναλιϊν αεριςμοφ, διαγραμμάτων αυτοματιςμϊν κ.λπ.. 

Τα ςχζδια αυτά κα πρζπει να απεικονίηουν με ςαφινεια, ευκρίνεια και τθν απαιτοφμενθ 
ακρίβεια τισ αποπερατωμζνεσ εγκαταςτάςεισ με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατι με 
αυτά θ ςφντομθ και ευχερισ ενθμζρωςθ του τρόπου καταςκευισ των εγκαταςτάςεων ςε άτομα 
που δεν κα ζχουν ειδικά αςχολθκεί με αυτζσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει, 
ελεγμζνα από τθν επίβλεψθ για τθν ακριβι απεικόνιςθ των εκτελεςμζνων εγκαταςτάςεων, ςε 
θλεκτρονικι μορφι επεξεργάςιμα από προγράμματα ςχεδίαςθσ. 

 

Στισ αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ προςφοράσ ςυμπεριλαμβάνεται ζςτω και αν τοφτο δεν αναφζρεται 
ςαφϊσ ςτο τιμολόγιο και θ επί παντόσ οικοδομικοφ ςτοιχείου απαιτοφμενθ εργαςία διάνοιξθσ 
αυλακϊν, διάνοιξθσ οπϊν, κακϊσ και θ τοποκζτθςθ επί των οικοδομικϊν ςτοιχείων των 
διαφόρων μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, φρεατίων, ςωλινων, ςιδθροκαταςκευϊν κ.λπ. και τθσ 
επαναφοράσ αυτϊν κακϊσ και τθσ εργαςίασ επαναφοράσ επιχριςμάτων ςε αφλακεσ χωνευτϊν 
θλεκτρικϊν ςωλθνϊςεων και κυτίων διακλαδϊςεωσ. 

Πλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςε καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα γίνονται 
πάντοτε μετά ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ επιβλζπουςασ αρχισ. Γενικά, όλεσ οι ηθμιζσ ςε οικοδομικά 
ςτοιχεία κα επανορκϊνονται από τον εργολάβο αμζςωσ, με δαπάνεσ του, κακϊσ και κάκε άλλθ 
ηθμιά μθ οφειλόμενθ μεν ςε κακοτεχνία, αλλά ςε κανονικι εργαςία, π.χ. διζλευςθ ογκωδϊν 
εξαρτθμάτων κ.λπ.. 

 
 

1.11   Πργανα  και ςυςκευζσ  μζτρθςθσ για τισ δοκιμζσ  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει και να κζτει ςτθ διάκεςθ τθσ επιβλζπουςασ 

Αρχισ όλα τα απαιτοφμενα όργανα, ςυςκευζσ κ.λπ. για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν των 
διαφόρων εγκαταςτάςεων, ρυκμίςεων ελζγχου κ.λπ., κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο 
προςωπικό για τθν εργαςία αυτι. 
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Οι διάφορεσ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια του 
παρόντοσ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ των οποίων βαρφνουν τον ανάδοχο, ωσ ςυμπεριλαμβανόμενεσ 
ςτισ τιμζσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν, εκτόσ κατανάλωςθσ καυςίμου. 

 
 

1.12   Εκπαίδευςθ  προςωπικοφ  – οδθγίεσ  χριςθσ  και ςυντιρθςθσ  
Κατά τουσ δφο τελευταίουσ μινεσ των εργαςιϊν εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ 

οφείλει να εκπαιδεφςει για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων του ζργου το 
προςωπικό, που κα του υποδειχκεί από τον εργοδότθ χωρίσ καμιά άλλθ ιδιαίτερθ αμοιβι. 

Επίςθσ, οφείλει τουλάχιςτον τρεισ μινεσ πριν τθν περάτωςθ των εγκαταςτάςεων να ηθτιςει 
εγγράφωσ από τον εργοδότθ τον κακοριςμό των προςϊπων που κα εκπαιδευτοφν. 

Θ εκπαίδευςθ κα γίνει με βάςθ τα χορθγοφμενα ζντυπα οδθγιϊν χριςθσ και λειτουργίασ από 
τον ανάδοχο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφονται από ςχζδια, διαγράμματα, 
φωτογραφίεσ κ.λπ., υποβαλλόμενα ςε κατάλλθλο αρικμό αντιγράφων. 

 
 

1.13   Εκρθκτικζσ   φλεσ 
Απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

 
 

1.14   Ρροςταςία   περιβάλλοντοσ  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα 

βλάςτθςθ, όπωσ δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ (αν υπάρχουν) γφρω από τον 
χϊρο, που κα του διατεκεί από τθν υπθρεςία για τθν εκτζλεςθ των ζργων. Επίςθσ, κα είναι 
υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ λόγω αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ 
δζνδρων ι κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι καταπάτθςθσ 
φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα ι προςωρινά ζργα εκτροπισ κ.λπ.. Θ υπθρεςία δεν κα 
αναλαμβάνει ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν ι αποηθμιϊςεων για τισ παραπάνω 
αιτίεσ. 

Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν 
προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του  ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν 
υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα 
μποροφν να προκφψουν για αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα 
ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι του, με 
δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε χρθματικι αποηθμίωςθ ι παράταςθ 
προκεςμίασ. 

Γίνεται ειδικι επιςιμανςθ ότι ο ανάδοχοσ κα πρζπει να  αποφεφγει να τραυματίηει τον 
περιβάλλοντα χϊρο με πρόςκετεσ εκςκαφζσ (πζρα από αυτζσ που προβλζπονται από τθν 
μελζτθ) ι και με απόρριψθ διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. Οι οποιεςδιποτε  αποκζςεισ 
προϊόντων ορυγμάτων ι άλλων προϊόντων κα πρζπει να γίνονται ςε κζςεισ που να μθν 
δθμιουργοφν οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτο περιβάλλον και να ζχουν τθν ζγκριςθ των αρμοδίων 
Αρχϊν. Ανάλογθ φροντίδα κα πρζπει να δοκεί από τον ανάδοχο και ςτισ τυχόν εγκαταςτάςεισ 
παραγωγισ ι λιψθσ αδρανϊν υλικϊν ςχετικά με περιβαλλοντικζσ τουσ επιπτϊςεισ. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα ζτςι, ϊςτε θ εργαςία να 
εκτελείται μεκοδικά για τθν αποφυγι άμεςων ι ζμμεςων ηθμιϊν ι ατυχθμάτων ι προκλιςεων 
πλθμμφρων. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμιϊςεων 
για τισ παραπάνω αιτίεσ. 

 

1.15   Ραραλαβζσ   – Θμερολόγια  
Αμζςωσ μόλισ τελειϊςει αυτοτελζσ μζροσ των εργαςιϊν κα ςυντάςςονται από τον ανάδοχο 

και κα υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία λεπτομερι ςχζδια με τθν ζνδειξθ «επιμετρθτικό ςχζδιο», 
ςτα οποία κα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, οι διαςτάςεισ τουσ. Επίςθσ, κα 
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ςθμειϊνονται οι κζςεισ ελζγχων και δοκιμϊν και κα είναι λεπτομερι και ςυμπλθρωμζνα με 
ςθμειϊςεισ, όπου χρειάηεται. Τα παραπάνω ςχζδια κα ςυνοδεφονται από το τεφχοσ με τα 
αναλυτικά αποτελζςματα των ςθμειωμζνων δοκιμϊν και ελζγχων. 

Τα υπόψθ ςχζδια και τεφχθ, κα ςυνοδεφουν τα πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν και μθ 
ζγκαιρθ ςφνταξι τουσ κα ςτερεί τον ανάδοχο από τθν ςχετικι πλθρωμι. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί επί τόπου του ζργου θμερολόγιο, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται τα μθχανιματα, το προςωπικό, οι εκτελοφμενεσ 
εργαςίεσ, οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κ.λπ.. 

 
 

1.16   Συντιρθςθ  ζργων μζχρι τθσ οριςτικισ  παραλαβισ  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ πρόςκετθ  αμοιβι  να ςυντθρεί τισ εκτελεςκείςεσ 

εργαςίεσ μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ κατά τζτοιο τρόπο που να επιτρζπει τθν κανονικι και 
εφρυκμθ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ. Για αυτό το λόγο, εκτόσ των περιοδικϊν 
ςυντθριςεων, τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ κα προγραμματίςει, όςεσ φορζσ κα ειδοποιείται από τον 
αρμόδιο ςυντθρθτι ι τθν αρμόδια υπθρεςία κα μεριμνεί για τθν εντόσ τριθμζρου 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι ηθμιάσ και κα παρζχει όλα τα απαιτοφμενα υλικά ι μθχανιματα 
και τθν απαιτοφμενθ εργαςία. 

Ο ανάδοχοσ δεν κα βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ ι ηθμιάσ μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που αποδειχκεί ότι το προςωπικό του εργοδότθ ενιργθςε χειριςμοφσ ι 
παρεμβάςεισ αντίκετεσ με τισ γραπτζσ οδθγίεσ. 

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ τθσ ανωμαλίασ, βλάβθσ ι ηθμιάσ, θ 
τεχνικι υπθρεςία κα υποκακιςτά αυτι με άλλο τρόπο, τθσ ςχετικισ δαπάνθσ καταλογιηόμενθσ 
ςε βάροσ του αναδόχου και ειςπραττομζνθσ κατά τθν νόμιμο διαδικαςία. 

 
 

1.17   Ροιοτικόσ   ζλεγχοσ των ζργων 
Ρροβλζπεται να αςκθκοφν δφο κατθγορίεσ ποιοτικοφ ελζγχου του ζργου: 

 

Εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
 

Αυτόσ αναφζρεται ςτον ποιοτικό ζλεγχο, που κα γίνεται από τον ανάδοχο με ελζγχουσ και 
δοκιμζσ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ για λογαριαςμό του τθσ ποιοτικισ ανταπόκριςθσ των 
διαφόρων εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. Αυτόσ ο εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ, που 
κα αναφζρεται, τόςο ςτισ προπαραςκευαςτικζσ δοκιμζσ, όςο και ςτθν επί τόπου καταςκευι κα 
είναι ανεξάρτθτοσ από τον ποιοτικό ζλεγχο που κα αςκείται από τθν Υπθρεςία και για τον οποίο 
γίνεται λόγοσ παρακάτω. 

Το πλικοσ των δοκιμϊν και ελζγχων, που κα εκτελζςει ο ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια του 
εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, εναπόκειται ςτθν κρίςθ του, ςφμφωνα με τθν οργάνωςι του, το 
αξιόπιςτο των χρθςιμοποιοφμενων ςυνεργείων του, τον χρθςιμοποιοφμενο μθχανικό 
εξοπλιςμό, τθν ποιότθτα των προςκομιηόμενων υλικϊν, τθν δυςχζρεια και ευαιςκθςία τθσ 
εκάςτοτε εκτελοφμενθσ εργαςίασ, κ.λπ.. 

Είναι αυτονόθτο ότι για οποιαδιποτε δοκιμι ι ζλεγχο εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, ο 
ανάδοχοσ    δεν    κα    πλθρωκεί    ιδιαίτερα,    γιατί    κεωρείται    ότι    οι    ςχετικζσ    δαπάνεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται ανθγμζνα ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. Αυτό ιςχφει ακόμα και αν θ 
υπθρεςία κάνει χριςθ των αποτελεςμάτων, των ελζγχων, και των δοκιμϊν του εςωτερικοφ 
ποιοτικοφ ελζγχου. 

Γενικότερα, ορίηεται ότι τα αποτελζςματα του εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου κα τθροφνται 
ςτο εργοτάξιο και κα διατίκενται απροφάςιςτα ςτθν υπθρεςία ςε κάκε ηιτθςθ. 

 

Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
Αυτόσ αναφζρεται ςτον ποιοτικό ζλεγχο, που κα αςκείται με ελζγχουσ και δοκιμζσ από τθν 
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Υπθρεςία με ςκοπό να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ των κριτθρίων αποδοχισ των προδιαγραφϊν για 
εργαςίεσ, υλικά και καταςκευζσ. 

Οπουδιποτε ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, αναφζρεται ζλεγχοσ, δοκιμζσ κ.λπ., χωρίσ ιδιαίτερο 
διαχωριςμό, ρθτά ςυμφωνείται εδϊ ότι αναφζρεται ςτον εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο. 

Θ Υπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα για οποιοδιποτε είδουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ του 
εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, που κα εκτελοφνται ςε εργαςτιρια τθσ εκλογισ τθσ Υπθρεςίασ 
(κρατικά εργαςτιρια, αναγνωριςμζνα ιδιωτικά εργαςτιρια κ.λπ.), οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και ςε περίπτωςθ άρνθςισ του κα καταβάλλονται από τθν 
Υπθρεςία και κα παρακρατοφνται από τον επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Σε περίπτωςθ που 
από τον εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο κα προκφψουν αποτελζςματα που δεν κα ικανοποιοφν τισ 
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν, κα τθρείται θ διαδικαςία απόρριψθσ πλθμμελϊν εργαςιϊν, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ρ.Δ. 609/85. 

Αυτονόθτο κεωρείται ότι τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των διαφόρων 
εργαςιϊν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα υπόκεινται ςτον εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο για να 
διαπιςτωκεί ότι είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ Δθμοπραςίασ. 

Ο εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου ςε καμιά περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο 
από τθν ευκφνθ, γιατί αυτόσ είναι ο μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα 
των υλικϊν και εργαςιϊν. 

Για τισ δοκιμζσ και ελζγχουσ του εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, δειγματολθψία κα γίνεται 
από τθν Υπθρεςία κατά αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο του αναδόχου και κα ςυντάςςεται 
πρακτικό δειγματολθψίασ. 

Κακορίηεται ότι οι παραπάνω δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςε κζςεισ που παρουςιάηουν τθν 
πιο δυςμενι εικόνα για τθν ποιότθτα του ζργου. Στθν ςυνζχεια αφοφ κα ςυςκευάηονται 
κατάλλθλα τα δείγματα, κα αποςτζλλονται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ, ςτα εργαςτιρια επιλογισ 
τθσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν. 

Για τισ μεταφορζσ αυτζσ ο ανάδοχοσ κα διακζςει κατάλλθλο μεταφορικό μζςο. Για τθν 
περίπτωςθ επί τόπου δοκιμϊν αυτζσ κα γίνονται από τθν Υπθρεςία, αμζςωσ μετά τθν 
δειγματολθψία. Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν κα κοινοποιοφνται 
ςτον ανάδοχο μζςα ςε εφλογο χρόνο από τθν θμζρα τθσ δειγματολθψίασ, αφοφ 
ςυνυπολογιςκοφν οι απαιτοφμενοι χρόνοι κάκε είδουσ εργαςτθριακισ δοκιμισ με ζνα εφλογο 
περικϊριο κινθτοποίθςθσ προςωπικοφ (περιλαμβανομζνων και τυχόν αργιϊν, θμιαργιϊν κ.λπ.). 

Σε περίπτωςθ που τα αποτελζςματα δεν ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν τότε 
ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμορφωκεί προσ τθν διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ρ.Δ. 
609/85. 

Οι ζλεγχοι και δοκιμζσ που ζγιναν, από τον εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο με ακριβι ςτοιχεία των 
κζςεων δειγματολθψίασ και τα αποτελζςματά τουσ κα αναγράφονται ςε ιδιαίτερα βιβλία( 
ΒΛΒΛΛΟ ΕΞΩΤΕΛΚΟΥ ΡΟΛΟΤΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ), που κα ςυνοδεφει τα βιβλία καταμζτρθςθσ αφανϊν 
εργαςιϊν, και κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 

 

1.18   Δοκιμζσ  εγκαταςτάςεων  
Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ των εγκαταςτάςεων, κακϊσ και μετά τθν περάτωςθ τουσ, κα 

εκτελεςκοφν οι ςτα παρακάτω κεφάλαια κακϊσ και ςτισ παραπάνω παραγράφουσ 
αναφερόμενεσ δοκιμζσ, με τθν παρουςία τθσ επίβλεψθσ και με τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

Σε περίπτωςθ αποτυχίασ, ο ανάδοχοσ κα προβαίνει ςε άρςθ των προκαλοφντων τθν αποτυχία 
αιτιϊν και οι δοκιμζσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι επίτευξθσ των απαιτοφμενων 
αποτελεςμάτων. 

Για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό 
και κάκε ειδικό και μθ όργανο, ςυςκευι και διάταξθ, να εκτελεί τισ απαιτοφμενεσ για αυτζσ 
πρόςκετεσ εργαςίεσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, κεωροφμενθσ ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ 
ςυμβατικζσ τιμζσ του τιμολογίου. 

Οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν ςε καφςιμο, θλεκτρικι ενζργεια και νερό 
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βαρφνουν τον εργοδότθ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει με δαπάνεσ του κάκε φκορά ςτισ εγκαταςτάςεισ ι 

τισ οικοδομικζσ καταςκευζσ, θ οποία προκλικθκε ςε αυτζσ από τισ δοκιμζσ ι από οποιαδιποτε 
αιτία. 

Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να επαναλάβει αυτζσ  τισ  δοκιμζσ ενϊπιον τθσ  Επιτροπισ 
παραλαβισ, εφόςον αυτι του το ηθτιςει. 

 
1.19   Ελαττϊματα  ζργου  ι ελλείψεισ  

Τονίηεται ότι θ ευκφνθ του αναδόχου βρίςκεται ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του όχι μόνο 
κατά τρόπο ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων, αλλά και κατά τρόπο που κα 
διαςφαλίςει το τελικό αποτζλεςμα, δθλαδι άριςτεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ζργου και πλιρθ 
εξυπθρζτθςθ των ςε αυτό εργαηομζνων και των εγκατεςτθμζνων μθχανθμάτων. 

Ζτςι, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει το τελικό αποτζλεςμα, ζςτω κι αν αυτό 
κα απαιτοφςε ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ των μελετϊν με τισ οποίεσ δθμοπρατικθκε το ζργο. Τα 
πιο πάνω κακορίηουν με ςαφινεια ότι θ ευκφνθ του αποτελζςματοσ, δθλαδι τθσ καλισ 
λειτουργίασ, βαρφνει τον ανάδοχο. 

Αν το αποπερατωμζνο ζργο παρουςιάςει ελαττϊματα ι ςτερείται των ςυμφωνθμζνων 
ιδιοτιτων, παράλλθλα προσ τα δικαιϊματα του εργοδότθ, οριηόμενα ςτθ Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων, ο εργοδότθσ ζχει όλα τα δικαιϊματα των άρκρων 688, 689 και 690 του Αςτικοφ 
Κϊδικα. 

Ελαττϊματα του ζργου ι ελλείψεισ ςυμφωνθμζνθσ ιδιότθτασ κεωροφνται βαςικά: 
 θ  μθ  επίτευξθ  τθσ  υποςχόμενθσ  από  τον  ανάδοχο  καλισ  απόδοςθσ  των  διαφόρων 

εγκαταςτάςεων ςτο ςφνολό και ςε όλα τα μζρθ τουσ, 

 θ παρουςίαςθ κορφβων ι δονιςεων κατά τθν λειτουργία των διαφόρων εγκαταςτάςεων 
και 

 θ παρουςίαςθ ςυχνϊν βλαβϊν κατά τθν λειτουργία των διαφόρων εγκαταςτάςεων. 
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2. Εγκατάςταςθ  φδρευςθσ  
 

 

2.1   Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
 

Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και ςτον 
ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ, ςτουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

Θ εγκατάςταςθ τθσ φδρευςθσ κα αποτελείται από: 
 Δίκτυα που περιλαμβάνουν: 

 Σωλθνϊςεισ 

 Εξαρτιματα ςωλθνϊςεων 

 άβδουσ ανάρτθςθσ 

 Πργανα διακοπισ 
 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 

 Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ 

 Βαλβίδεσ εξαεριςμοφ 

 Βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ 

 Φίλτρα 

 Ρροςτατευτικά εξαρτιματα 
 Διάφορα μικροχλικά 

 Είδθ κρουνοποιίασ (κρουνοί, αναμικτιρεσ) 

 Μονϊςεισ 

 Δεξαμενι νεροφ 

 Σφςτθμα παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ (ΗΝΧ) 

 Φρεάτια, τάφρουσ 

 Άλλα μεταλλικά εξαρτιματα. 
 

Οι οριςμοί του παρόντοσ είναι ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 
 

2.2   Υλικά 
2.2.1. Σωλθνϊςεισ πλαςτικϊν ςωλινων από πολυπροπυλζνιο 

 

Τμιμα του δικτφου φδρευςθσ ςτο ιςόγειο και ςτον όροφο, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, κα 
διαμορφωκεί με πλαςτικοφσ ςωλινεσ από πολυπροπυλζνιο (PP-H, PP-B και PP-R). 

Τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτισ ςωλθνϊςεισ πλαςτικϊν ςωλινων για τθ ροι νεροφ κα 
είναι: 

 πλαςτικζσ ςωλινεσ από πολυπροπυλζνιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1451.01 

 εξαρτιματα ςφνδεςθσ (καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ κ.λπ.) από το ίδιο υλικό για τθν αυτογενι 
κερμικι ςυγκόλλθςι τουσ 

 εξαρτιματα ςφνδεςθσ (καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ κ.λπ.) από ορείχαλκο (για τοποκζτθςθ και 
ςτεγανοποίθςθ με ςφςφιξθ) 

 λυόμενοι ορειχάλκινοι ςφνδεςμοι (ρακόρ) 
 διαςτολικοί ςφνδεςμοι για τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν 

 αντικραδαςμικά εξαρτιματα 

 εξαρτιματα ςτιριξθσ, ζδραςθσ κι ανάρτθςθσ των ςωλινων. 
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για τθν καταςκευι ςωλθνϊςεων με ευκφγραμμουσ ςωλινεσ 

από ενιςχυμζνο προπυλζνιο κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ, που εφαρμόηουν 
παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO  9000:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

Τα ενςωματωμζνα υλικά κα πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα πρότυπα ΕΝ 
ISO 12126:1995 και DIN 1998:1978. Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ του καταςκευαςτι ζτςι, ϊςτε να διατθροφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ και να 
προςτατεφονται από κακϊςεισ. 

Κατά τθν μεταφορά τουσ κα λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ζτςι, ϊςτε τα ρολά που 
μεταφζρονται όρκια, να προςτατεφονται από χτυπιματα. Πταν κα μεταφζρονται ευκζα μικθ 
κα πρζπει θ κάτω ςτρϊςθ να εφάπτεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια. Αν ςχθματίηονται 
κυψζλεσ με ξφλινα δοκάρια, κα πρζπει αυτζσ να ζχουν μζγιςτο φψοσ ςτοιβάγματοσ 1,5 m και 

 μζγιςτο πλάτοσ 2 m. Στθν περίπτωςθ που οι ςωλινεσ είναι διαφορετικϊν διαμζτρων και τφπων, τότε οι 
ιςχυρότεροι κα τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ προσ αποφυγι παραμόρφωςθσ των διαμζτρων τουσ. 

Κατά τθν φορτοεκφόρτωςι τουσ οι ςωλινεσ δεν κα ρίχνονται ι δεν κα ςζρνονται ςε 
ανϊμαλεσ επιφάνειεσ. Αν χρθςιμοποιοφνται ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ, κα προςτατεφονται οι 
ςωλινεσ από πικανά γδαρςίματα. 

Ο χϊροσ αποκικευςθσ των υλικϊν κα πρζπει να τα προςτατεφει από τθν θλιακι ακτινοβολία 
και τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 

Οι ςωλθνϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. Επιπλζον, κα τθροφνται και τα εξισ: 

 Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ (χωνευτζσ ι ορατζσ) κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ 
πλευρζσ των τοίχων, των οροφϊν και των ψευδοροφϊν. Λοξζσ διαδρομζσ χωνευτϊν 
δικτφων γενικά απαγορεφονται. Ππου για λόγουσ ανάγκθσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν 
τζτοια τμιματα δικτφων, αυτό κα γίνεται μόνο μετά από ζγκριςθ του επιβλζποντα 
μθχανικοφ. 

 Θ διζλευςθ κατακόρυφων τμθμάτων δικτφων ςωλθνϊςεων, που κα διαπερνοφν τα δάπεδα, 
τισ οροφζσ ι και τοίχουσ κα γίνεται με προςτατευτικά χιτϊνια ζτςι, ϊςτε να μθν ζρχονται ςε 
επαφι με τα οικοδομικά ςτοιχεία. 

 Οι ενϊςεισ πλαςτικϊν ςωλινων με χαλκοςωλινεσ ι με χαλφβδινουσ ςωλινεσ ι ςτοιχεία 
(π.χ. δοχεία αποκικευςθσ κερμοφ φδατοσ, κερμαντικά ςϊματα) κα γίνονται μζςω 
κατάλλθλων ςυνδζςμων και κα είναι οπωςδιποτε επιςκζψιμεσ. 

 Για να διευκολφνονται οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κα εξαςφαλίηεται, όπου αυτό 
είναι δυνατό, θ επιςκεψιμότθτα των ςωλθνϊςεων. 

 

Θ καταςκευι των ςωλθνϊςεων κα γίνεται με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να μθν προκλθκεί 
ελάττωςθ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου. 

Επίςθσ, κφριο χαρακτθριςτικό τθσ τοποκζτθςθσ και ςτιριξθσ των ςωλθνϊςεων κα είναι θ 
πρόβλεψθ ζτςι, ϊςτε οι ςυνδζςεισ να γίνονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποφεφγονται οι 
καταπονιςεισ λόγω διαςτολϊν. 

Πταν ςωλθνϊςεισ κα οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. διελεφςεισ ιςχυρϊν 
ι αςκενϊν ρευμάτων κ.λπ.), κα πρζπει να εξαςφαλίηονται επαρκείσ αποςτάςεισ αςφαλείασ 
μεταξφ τουσ, εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων, όπου κα λαμβάνονται ειδικά μζτρα διαχωριςμοφ 
μεταξφ των ςωλθνϊςεων και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του 
επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Οι άδειοι ςωλινεσ κα πωματίηονται ςτα άκρα τουσ μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν. Τα πϊματα κα 
είναι ςτακερά, αποκλειόμενθσ τθσ χριςθσ χαρτιοφ, ςτουπιοφ ι άλλων μθ κατάλλθλων μζςων. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςωλινωςθσ κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με τθν χριςθ 
ςυνδζςμων (μοφφεσ, γωνίεσ, θμιγωνίεσ, ταυ κ.λπ.) με κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ. Απαγορεφεται 
θ δθμιουργία καμπυλϊν (εν κερμϊ ι εν ψυχρϊ). 

Για τθν επίτευξθ ομοιογζνειασ και αςφάλειασ ςτισ ςυγκολλιςεισ, δεν κα επιτρζπεται θ 
κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ ςωλινων ι εξαρτθμάτων διαφορετικϊν υλικϊν, ι του ιδίου υλικοφ 
από διαφορετικό καταςκευαςτικό οίκο. 

Πταν  θ  κερμοκραςία  του  περιβάλλοντοσ  είναι  μικρότερθ  από  5  οC,  κα  αποφεφγονται 
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απότομα χτυπιματα ςτουσ ςωλινεσ για τθν αποφυγι μόνιμων βλαβϊν, ρθγματϊςεων, 
ςτρεβλϊςεων κ.λπ.. 

Στισ κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ πλαςτικϊν με ορειχάλκινα εξαρτιματα, κα αποφεφγεται θ 
υπερβολικι χριςθ ταινίασ teflon (αποκλειόμενθσ τθσ χριςθσ κάνναβθσ), αφοφ τα ςπειρϊματα 
κα εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα με τθν κωνικι μορφι τουσ. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςωλινωςθσ κα γίνεται με κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ, με τθν χριςθ 
ειδικϊν ςυςκευϊν εγκεκριμζνων από τον καταςκευαςτι των ςωλθνϊςεων και ςφμφωνα πάντα 
με τισ οδθγίεσ του. 

Τα προσ ςυγκόλλθςθ τμιματα ςωλινων κόβονται ςε κάκετθ ωσ προσ τον άξονά του τομι και 
ςτθν ςυνζχεια κακαρίηονται και ςτεγνϊνονται επιμελϊσ. 

Θ κερμοκραςία τθσ πλάκασ, πάνω ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνεσ οι μιτρεσ, κα ελζγχεται 
από κερμοςτάτθ ακριβείασ ζτςι, ϊςτε να διατθρείται ςτουσ 260 οC. 

Θ ςυγκόλλθςθ των διαφόρων διατομϊν κα γίνεται με τοποκζτθςθ ςτθν πλάκα τθσ ςυςκευισ, 
για κάκε διατομι ςωλινα του αντίςτοιχου ηεφγουσ μθτρϊν (αρςενικό-κθλυκό). Οι μιτρεσ κα 
φζρουν αντικολλθτικι επζνδυςθ και κα διατθροφνται κακαρζσ και χωρίσ χτυπιματα. 

Λδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτα ακόλουκα: 
 Το κόψιμο των ςωλινων κα γίνεται με ειδικοφσ κόφτεσ, οι δε ςωλινεσ κα είναι ςτεγνοί και 

κακαροί ςτθν περιοχι ςυγκόλλθςθσ. 

 Ο χρόνοσ παραμονισ του ςωλινα μζςα ςτθν μιτρα κα ακολουκεί τον πίνακα χρόνου- 
διατομισ του καταςκευαςτι. 

 Το βάκοσ ειςχϊρθςθσ του ςωλινα ςτθν μιτρα κα είναι ανάλογο τθσ διατομισ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 Ο ζλεγχοσ ι θ χριςθ του δικτφου μπορεί να γίνει μετά από δφο (2) ϊρεσ τουλάχιςτον από 
τθν ϊρα τθσ ςυγκόλλθςθσ. 

 

Οι εμφανείσ ςωλθνϊςεισ των δικτφων κα καταςκευαςκοφν με πλαςτικοφσ ςωλινεσ πάνω ςε 
ειδικά διμερι ςτθρίγματα ι ςκάλεσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Τα διάφορα εξαρτιματα για τθν ςτερζωςθ των ςωλθνϊςεων ςτα οικοδομικά ςτοιχεία, όπωσ 
π.χ. ςτθρίγματα τοίχου, αναρτιρεσ οροφισ, ελάςματα αναρτιςεωσ ι άλλα ελάςματα, κα είναι 
από υλικά ανκεκτικά ςε διάβρωςθ. 

Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα αγκυροφμενα ςε ςτακερά 
οικοδομικά ςτοιχεία. Οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται πάνω ςε ειδικζσ μεταλλικζσ 
ράγεσ ι ςιδθροδοκοφσ με τθν βοικεια ςτθριγμάτων από χάλυβα, γαλβανιςμζνων. Θ αγκφρωςθ 
ςτα οικοδομικά υλικά κα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά βφςματα και κοχλίεσ. Στθν περίπτωςθ 
ανάρτθςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν μεταλλικζσ ράβδοι (ντίηεσ) θλεκτρολυτικά γαλβανιςμζνεσ, 
διατομισ 6, 8, 10 ι 12 mm, ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο εκάςτοτε φορτίο. Λςχφουν και εδϊ τα 
περί αγκυρϊςεων για λόγουσ ςυςτολοδιαςτολϊν. 

Στισ αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα αφινονται τα απαραίτθτα περικϊρια για τθν παραλαβι των 
ςυςτολοδιαςτολϊν. 

 

Ο παρακάτω πίνακασ κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ευκειϊν διαδρομϊν ςωλινων και όχι 
ςτα ςθμεία, όπου απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ βανϊν, φλαντηϊν κ.λπ. που δθμιουργοφν 
ςυγκεντρωμζνα φορτία οπότε και κα τοποκετοφνται ςτθρίγματα και από τισ δφο πλευρζσ. 
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Διάμετροσ 
ςωλήνα 

Διαφορά θερμοκραςίασ κατά την λειτουργία του δικτφου 

0 oC 20 oC 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC 70 oC 
Ø 20 1,20 m 0,90 m 0,90 m 0,85 m 0,85 m 0,80 m 0,70 m 

Ø 25 1,40 m 1,05 m 1,05 m 0,85 m 0,85 m 0,80 m 0,70 m 

Ø 32 1,60 m 1,20 m 1,20 m 1,10 m 1,10 m 1,05 m 0,95 m 

Ø 40 1,80 m 1,35 m 1,35 m 1,25 m 1,25 m 1,20 m 1,10 m 

Ø 50 2,05 m 1,55 m 1,55 m 1,45 m 1,45 m 1,35 m 1,30 m 

Ø 63 2,30 m 1,75 m 1,75 m 1,65 m 1,65 m 1,55 m 1,45 m 

Ø75 2,45 m 1,85 m 1,85 m 1,75 m 1,75 m 1,65 m 1,55 m 

Ø 90 2,60 m 1,95 m 1,95 m 1,85 m 1,75 m 1,75 m 1,65 m 

Ø 110 2,90 m 2,15 m 2,10 m 2,00 m 1,90 m 1,80 m 1,70 m 

Ø 125 3,20 m 2,40 m 2,25 m 2,15 m 1,95 m 1,85 m 1,75 m 
 

Οι ςωλθνϊςεισ των δικτφων με ευκφγραμμουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ κα πρζπει να 
καταςκευαςτοφν με ιδιαίτερθ προςοχι ωσ προσ το κζμα τθσ παραλαβισ των κερμικϊν 
διαςτολϊν από τθν γραμμικι επιμικυνςθ των δικτφων. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ των δικτφων κα καταςκευαςκοφν κατά τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να 
γίνεται εφκολα θ αποςυναρμολόγθςθ οποιουδιποτε τμιματοσ ςωλθνϊςεων ι οργάνου ελζγχου 
ροισ για αντικατάςταςθ, τροποποίθςθ ι μεταςκευι, χωρίσ χριςθ εργαλείων κοπισ. Για τον 
ςκοπό αυτό ςε όλα τα ςθμεία όπου κα είναι αναγκαίο κα προβλζπονται ρακόρ, φλάντηεσ ι 
διμερείσ ςφικτιρεσ με ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγανοποίθςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ οι ςωλθνϊςεισ, αφοφ κακαριςκοφν πλιρωσ ϊςτε 
να απομακρυνκοφν ξζνα ςϊματα και υπολείμματα από τθν καταςκευι, κα υφίςτανται δοκιμζσ 
αντοχισ και ςτεγανότθτασ πριν τεκοφν ςε λειτουργία. 

Ο κακαριςμόσ των ςωλθνϊςεων που μεταφζρουν νερό γίνεται με ξζπλυμα. Το ξζπλυμα κα 
ςυνεχίηεται μζχρι το νερό να βγαίνει τελείωσ κακαρό. 

Θ εγκατάςταςθ κα δοκιμάηεται ολόκλθρθ ι τμθματικά, πριν τθν κάλυψθ των ςωλθνϊςεων. 
Θ δοκιμι του δικτφου κα μπορεί να γίνει δφο ϊρεσ τουλάχιςτον μετά από τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςυγκόλλθςθσ. 
Θ δοκιμι αντοχισ γίνεται με πίεςθ δοκιμισ 1,5 φορζσ τθν πίεςθ λειτουργίασ και θ πίεςθ 

δοκιμισ κα πρζπει να διατθρθκεί τουλάχιςτον 30 λεπτά. 
Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ γίνεται με πίεςθ δοκιμισ 1,1 φορζσ τθν πίεςθ λειτουργίασ. Θ πίεςθ 

δοκιμισ κα πρζπει να διατθρθκεί τουλάχιςτον 2 ϊρεσ. 
Θ αφξθςθ τθσ πίεςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό. 
Οι ςωλθνϊςεισ υγρϊν κα μποροφν να υποςτοφν ςυνδυαςμζνθ δοκιμι αντοχισ και 

ςτεγανότθτασ με νερό. 

Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται ςτο δίκτυο κρφου νεροφ με πίεςθ 1,5 φορά μεγαλφτερθ 
από τθν μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ για 10 λεπτά τουλάχιςτον. Θ αφξθςθ τθσ πίεςθσ δεν πρζπει 
να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό. 

Θ δοκιμι κα γίνεται με κλειςτοφσ όλουσ τουσ κρουνοφσ εκροισ και ανοικτζσ όλεσ τισ δικλείδεσ 
διακοπισ, πωματιςμζνα όλα τα ελεφκερα άκρα τθσ ςωλινωςθσ πλθν ενόσ, που κα βρίςκεται ςτο 
πλζον απομακρυςμζνο ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ, μζχρισ ότου πλθρωκεί θ ςωλινωςθ με νερό 
για να αποφευχκοφν πλιγματα πίεςθσ και ηθμιζσ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ δεν κα πρζπει να παρουςιαςτεί κάποια διαρροι ι πτϊςθ 
πίεςθσ. 

Τυχόν διαρροζσ κα αποκακίςτανται και κα επαναλαμβάνεται θ δοκιμι μζχρι να διαπιςτωκεί θ 
επικυμθτι λειτουργία και ςτεγανότθτα. 
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Εφίςταται θ προςοχι, να μθν καλυφκεί κανζνα τμιμα τθσ ςωλινωςθσ (εντόσ ψευδοροφϊν, 
εντόσ δαπζδων, υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμζσ κατά τμιματα ι ςτο 
ςφνολο του δικτφου. 

 
 

2.3   Εξαρτιματα  – εξοπλιςμόσ  δικτφου  ςωλθνϊςεων  

2.3.1 Λυόμενοι ςφνδεςμοι 
Οι λυόμενοι ςφνδεςμοι, που κα παρεμβάλλονται ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων, κα είναι τφπου 

ρακόρ, καταςκευαςμζνοι από ορείχαλκο. Οι λυόμενοι ςφνδεςμοι κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι 
για ςυνκικεσ πίεςθσ λειτουργίασ 16 atm και μζγιςτθσ κερμοκραςίασ 120 °C. 

Οι χρθςιμοποιοφμενοι κοχλίεσ κα ζχουν ςκλθρότθτα κατά ελάχιςτο ΘΒ 110 και κατά μζγιςτο 
ΘΒ 170. Τα περικόχλια κα ζχουν μζγιςτθ ςκλθρότθτα ΘΒ 302. 

Θ ςτεγανοποίθςθ των φλαντηϊν κα γίνεται με επίπεδουσ δακτυλίουσ, πάχουσ το πολφ 2 mm, 
από κατάλλθλο υλικό, ςυνικωσ περμανίτθ. 

 
2.3.2. Διαςτολικοί ςφνδεςμοι 

Στισ ςωλθνϊςεισ μεγάλου μικουσ, όπου υπάρχει περίπτωςθ κατά τθν ζναρξθ και ςτάςθ 
λειτουργίασ να εμφανιςτοφν ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ του μικουσ των ςωλθνϊςεων λόγω 
ςυςτολοδιαςτολϊν, κα πρζπει να προβλεφκοφν διατάξεισ παραλαβισ των ςυςτολοδιαςτολϊν 
ζτςι, ϊςτε να αποκλείεται θ εμφάνιςθ επικίνδυνων τάςεων ςτουσ ςωλινεσ. 

Για αυτό τον λόγο, προβλζπονται διαςτολικοί ςφνδεςμοι τφπου φυςαρμόνικασ, χωρίσ χριςθ 
ςτεγανοποιθτικϊν παρεμβυςμάτων, τφπου κοχλιωτισ ςφνδεςθσ με ρακόρ για διαμζτρουσ ζωσ 
DN 50 (2”) και φλαντηωτι ςφνδεςθ για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ από DN 50. 

Τα ςτοιχεία διαςτολισ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλλθλο για κερμοκραςία νεροφ 
μζχρι 100° C και πίεςθ 16 atm. 

 
2.3.3. Σφαιρικοί διακόπτεσ 

 

Οι διακόπτεσ κα είναι ςφαιρικοί (ball valves) και κα αποτελοφνται από τα παρακάτω 
τμιματα: 
 ςϊμα διακόπτθ από φωςφοροφχο ορείχαλκο (με αντοχι ςε εφελκυςμό μεγαλφτερθ από 

2.000 kg/cm2) 

 βαλβίδα ςφαιρικι, ορειχάλκινθ, με παρζμβυςμα ςτεγανότθτασ από fiber ι ιςοδφναμο υλικό 

 ςτζλεχοσ βαλβίδασ, ορειχάλκινο, με ενιςχυμζνθ βάςθ με TFE. 
Οι διακόπτεσ κα ςυνδζονται ςτουσ ςωλινεσ με κοχλιϊςεισ (βιδωτά άκρα). Κα είναι 

κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 10 atm και κερμοκραςία μζχρι 120 0C. 
Οι διακόπτεσ που κα τοποκετθκοφν πριν από κάκε είδοσ υγιεινισ κα είναι γωνιακοί ι τφπου 

καμπάνασ (όπου δεν κα μποροφν να τοποκετθκοφν γωνιακοί). 
Οι εμφανείσ διακόπτεσ κα ζχουν επιχρωμιωμζνο ςϊμα και λαβι. 
 

2.3.4. Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 
Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι από φωςφοροφχο ορείχαλκο, τόςο ςτο ςϊμα, όςο και 

ςτο κινθτό διάφραγμα, για διαμζτρουσ μζχρι 3" και κα αποτελοφνται: 

 από το ςϊμα τθσ βαλβίδασ, που κα είναι από φωςφοροφχο ορείχαλκο και κα ζχει ςπείρωμα 
για τθν κοχλίωςθ ςτισ ςωλθνϊςεισ του δικτφου 

 γλωττίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (οι βαλβίδεσ κα τοποκετοφνται πάντα ςε οριηόντια κζςθ). 
Οι βαλβίδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για οριηόντια ι κάκετθ τοποκζτθςθ και θ λειτουργία τουσ 
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δεν κα πρζπει να παρουςιάηει πλιγμα ι κόρυβο. 
Θ λειτουργία των βαλβίδων αντεπιςτροφισ δεν κα πρζπει να δθμιουργεί κόρυβο ι πλιγμα. 

Ρίεςθ λειτουργίασ των βαλβίδων αντεπιςτροφισ 10 atm. 
 

2.3.5. Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ 
Οι βαλβίδεσ εκκζνωςθσ (drain valves) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκκζνωςθ των ςυςκευϊν, 

μθχανθμάτων και ςωλθνϊςεων. Ρροβλζπονται ςυρταρωτοφ τφπου, ορειχάλκινεσ με αφαιρετι 
χειρολαβι. Ρροσ τθν πλευρά εκκενϊςεωσ κα φζρουν ςπείρωμα με πϊμα με τζτοιο τρόπο ζτςι, 
ϊςτε αφαιροφμενου του πϊματοσ να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα προσ 
αποχζτευςθ. 

 

 

2.3.6. Μανόμετρα 
Τα μανόμετρα προβλζπονται βακμονομθμζνα ςε bar και με μζγιςτθ ζνδειξθ τζτοια, ϊςτε θ 

μετροφμενθ πίεςθ να ευρίςκεται μεταξφ του 1/4 και των 3/4 τθσ περιοχισ ζνδειξθσ. 
Τα μανόμετρα προβλζπονται ορειxάλκινα, διαμζτρου 100 mm με μαςτό ςφνδεςθσ 1/4" και με 

ακρίβεια ενδείξεωσ 2%, περίπου. 
Θ ςφνδεςθ των μανομζτρων κα γίνει μζςω τρίοδου ορειχάλκινου κρουνοφ μανομζτρου. 

 

2.3.7. Φίλτρα νεροφ 
Για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ από 1 ½" το φίλτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο, 

φλαντηωτό και κα φζρει ςτο κάτω μζροσ διάταξθ αφαίρεςθσ του εςωτερικοφ θκμοφ, χωρίσ να 
χρειαςτεί να αφαιρεκεί το φίλτρο από το δίκτυο, ενϊ κα είναι εφοδιαςμζνο με κρουνό 
εκκζνωςθσ ¾" για τθν περιοδικι εκκζνωςθ των ιηθμάτων και ακακαρςιϊν, χωρίσ να αφαιρεκεί ο 
θκμόσ. Ο θκμόσ κα είναι ορειχάλκινοσ. 

Για διαμζτρουσ μζχρι 1 ½" κα χρθςιμοποιθκεί φίλτρο από φωςφοροφχο ορείχαλκο  (με αντοχι 

ςε εφελκυςμό μεγαλφτερο από 2.000 kg/cm2), τφπου Υ, ςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο με 
ςπείρωμα, εφοδιαςμζνο με διάταξθ αφαίρεςθσ του θκμοφ, χωρίσ να αφαιρεκεί από το δίκτυο 
και με ορειχάλκινο θκμό, όπωσ αναφζρεται παραπάνω. 

Θ όλθ καταςκευι κα είναι κατάλλθλθ για πίεςθ λειτουργίασ 10 atm και κερμοκραςία μζχρι 
120 0C. 

 

2.4   Υδραυλικζσ  λιψεισ  
2.4.1. Αναμικτιρεσ (μπαταρίεσ) νιπτιρων ι νεροχυτϊν 

 

Κα είναι διαμζτρου 1/2" ι 3/4" ορειχάλκινεσ, επιχρωμιωμζνεσ, τφπου εςωτερικισ ανάμιξθσ 
με κεραμικό ςτζλεχοσ, κατάλλθλεσ για  εγκατάςταςθ επί του νιπτιρα  ι επί του τοίχου. Οι 
διαςτάςεισ του ςτρεφομζνου ράμφουσ του αναμικτιρα κα πρζπει να είναι αντίςτοιχεσ με τισ 
διαςτάςεισ του νιπτιρα ι του νεροχφτθ που εξυπθρετεί. 

Οι αναμικτιρεσ κα ςυνοδεφονται από ροηζτεσ επικάλυψθσ των κζςεων τοποκζτθςισ τουσ και 
από ςτόμιο ομαλοφ διαςκορπιςμοφ (aerator). 

 

2.5   Ρροβλεπόμενεσ    εργαςίεσ  
Θ εγκατάςταςθ φδρευςθσ κα παραδοκεί πλιρθσ και ζτοιμθ για κανονικι λειτουργία. Ριο 
αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των ςωλινων με διάφορα 
εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα κ.λπ., κάκε 
εργαςία κοπισ, ελικοτομισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, αποςτείρωςθσ 
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κ.λπ.. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά και θ εργαςία για τθν προςταςία των υπόγειων 
ςωλινων (όπου υπάρχουν) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν 
και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία ςχετικι 
με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ 
και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ φδρευςθσ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, αλλά 
απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ. 

 
 
 

3. Εγκατάςταςθ  αποχζτευςθσ  
 

 

 

3.1   Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
 

Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και ςτον 
ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ των εγκαταςτάςεων αποχζτευςθσ ακακάρτων κι όμβριων 
υδάτων, ςτουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων. 

Θ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ ακακάρτων κα αποτελείται από: 
 Δίκτυα ςωλθνϊςεων 

 Εξοπλιςμό δικτφων 

 Αντλία λυμάτων 

 Φρεάτια, τάφρουσ 
Θ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ όμβριων υδάτων κα αποτελείται από: 

 Σωλθνϊςεισ ςυλλογισ από ςτζγεσ και δϊματα 

 Σωλινεσ κακόδου 

 Εξαρτιματα 

 Φρεάτια, τάφρουσ 
 

Οι οριςμοί του παρόντοσ είναι ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 

3.2   Υλικά 

 
3.2.1. Σωλθνϊςεισ πλαςτικζσ αποχζτευςθσ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

 

Πλα τα εντόσ κτιρίου, κατακόρυφα ι οριηόντια κφρια ι δευτερεφοντα, τμιματα του δικτφου 
αποχζτευςθσ ακακάρτων, κακϊσ και το δίκτυο αεριςμοφ, κα είναι καταςκευαςμζνα από 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ από U-PVC (μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο) κατάλλθλουσ για 
πίεςθ λειτουργίασ 6 atm ςτουσ 20 0C κατά ΕΛΟΤ EN 1329-1. 
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Οι ςωλινεσ κα φζρουν κατάλλθλο ενςωματωμζνο ςφνδεςμο (μοφφα), είτε για ςφνδεςθ με 
κόλλα είτε για ςφνδεςθ με παρεμβολι ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα ελάχιςτα επιτρεπτά πάχθ των ςωλινων. 
 

Εξωτερική διάμετροσ 
[mm] 

Ελάχιςτο πάχοσ 
τοιχώματοσ [mm] 

40 3,2 
50 3,2 

63 3,2 

75 3,2 

100 3,2 

125 3,2 

140 3,2 

160 4,0 
 

Στθν καταςκευι του δικτφου ακακάρτων κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά ειδικά 
εξαρτιματα (μοφφεσ, καμπφλεσ κ.λπ.) πλαςτικά. 

 

Τα υλικά που κα είναι αποδεκτά για τθν εγκατάςταςθ κα πρζπει να προζρχονται από 
βιομθχανικζσ μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000. 
Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι 
για τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν τζτοιο μικοσ ζτςι, ϊςτε οι ςωλινεσ να 
μθν εξζχουν από τθν καρότςα. Θ καρότςα κα ζχει λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν 
αντικειμζνων, που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ. 

Οι ςωλινεσ κα παραδίδονται πωματιςμζνοι. Θ αφαίρεςθ του πϊματοσ κα γίνεται λίγο πριν 
τθν ςφνδεςι τουσ. 

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. 
Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια 
ςυςκευαςίασ τουσ. 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια 
διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ) ζτςι, ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ 
λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται ξεχωριςτά. 

Ορκι πρακτικι αποτελεί το ςτοίβαςμα ςε φψοσ ζωσ 7 ςτρϊςεισ ι ζωσ 1,5 m, με επαφι των 
ςωλινων κατά γενζτειρα. Το πλάτοσ τθσ ςτοίβασ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 3,0 m. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα, τα άκρα αυτά κα προεξζχουν και δεν κα 
αποτελοφν ςθμεία ςτιριξθσ. 

Θ αποκικευςθ των ςωλινων κα γίνεται ςε επίπεδεσ επιφάνειεσ χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν 
λίκων, που κα μποροφςαν να προκαλζςουν τραυματιςμό των ςωλινων. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

 Θ μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο. 
 Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακόςον μπορεί να 

προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτο ςωλινα. 

 Θ  αξονικι  ι  εγκάρςια  φόρτιςθ,  κακόςον  μπορεί  να  προκαλζςει  παραμόρφωςθ  κατά 
διάμετρο (ovality). 

 Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. υψθλζσ ςτοίβεσ). 
Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται και κα μετακινοφνται κατά τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να μθ 
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ρυπαίνονται από χϊματα, λάςπθ, βρϊμικα νερά κ.λπ.. Επίςθσ κα προφυλάςςονται από τθν 
άμεςθ ζκκεςθ ςτθν ακτινοβολία του ιλιου και τθν επαφι με λιπαντικά, χρϊματα, καφςιμα κ.λπ.. Οι 
ςωλινεσ όταν κα παραμζνουν ςτο εργοτάξιο επί μακρόν κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε 
ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ι κα επικαλφπτονται με αδιαφανι πλαςτικά φφλλα. Κατά το ςτοίβαγμα 
κα διαχωρίηονται ανά ςτρϊςθ, με ξφλινα τεμάχια ι φφλλα χαρτονιοφ ι ψάκασ. 

Κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων κα αποφευχκοφν κροφςεισ και 
φκορζσ, που κα μποροφςαν να μειϊςουν τθν μθχανικι αντοχι των ςωλινων. Λδιαίτερθ προςοχι 
απαιτείται κατά τον χειριςμό των ςωλινων από PVC  ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, που 
προςεγγίηουν το όριο παγετοφ. 

Θ ροι των υγρϊν και των μεταφερόμενων από αυτά ςτερεϊν κα εξαςφαλίηεται με ταχφτθτα 
φυςικισ ροισ και κα αποκλείεται θ οποιαδιποτε απόκεςθ ςτερεϊν ι ςτερεοποιοφμενων υλϊν 
μζςα ςε αυτζσ. Σε περιπτϊςεισ που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε και μόνο τότε κα 
χρθςιμοποιοφνται αντλίεσ για τθν ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ τουσ. 

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτιματα κα ελζγχονται πριν τθν εγκατάςταςι τουσ ζτςι, ϊςτε να 
αποκλείεται θ χριςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ που αυτά παρουςιάηουν ελαττϊματα τραυματιςμοφ ι 
αποκλίςεισ από τισ τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ, που κα επθρεάςουν τθν αντοχι τουσ και γενικά 
τθν καλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι ενϊςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων με ςωλινεσ από άλλο υλικό (χαλυβδοςωλινεσ, 
χυτοςιδθροί ςωλινεσ κ.λπ.), κα γίνονται μζςω κατάλλθλων για τον ςκοπό αυτό ςυνδζςμων και 
κα είναι οπωςδιποτε επιςκζψιμεσ. 

Απαγορεφεται γενικά να γίνονται ςυνδζςεισ μζςα ςε τοίχουσ, πλάκεσ, υποςτυλϊματα ι δοκοφσ. 
Οι ςτιλεσ αποχζτευςθσ κα οδεφουν δια μζςου των ορόφων κατά το δυνατόν ςε κατακόρυφεσ 

διαδρομζσ. Σε περιπτϊςεισ διζλευςθσ ςωλθνϊςεων μζςα από ςτζγεσ ι οροφζσ, οι δίοδοι κα 
ςτεγανοποιοφνται με αςφαλτικισ ι ςιλικονοφχασ βάςθσ υλικά ζτςι, ϊςτε να αποκλείεται θ 
διείςδυςθ νεροφ μζςα ςτθν ςτζγθ ι τθν μόνωςι τθσ, χωρίσ να είναι πάντα απαραίτθτθ θ χριςθ 
ςωλθνωτοφ μανδφα. 

Σε περιπτϊςεισ που δεν κα μπορεί να αποφευχκεί, ακόμθ και με ειδικζσ προβλζψεισ, θ 
φόρτιςθ και καταπόνθςθ των πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων από οικοδομικά ςτοιχεία, τότε αυτζσ κα 
προςτατεφονται με χυτοςιδθροφσ ι χαλφβδινουσ ςωλθνωτοφσ μανδφεσ και αμφίπλευρθ 
αρκρωτι ςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων ςτα ςθμεία φόρτιςθσ. 

Οι ςτθρίξεισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνδζςεισ, κα πρζπει να επιτρζπουν τθν δυνατότθτα 
παραλαβισ των αξονικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν από τισ αυξομειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ. 

Οι ςτθρίξεισ των καμπυλϊν ι ανοικτϊν καμπυλϊν ςτουσ πόδεσ των κατακόρυφων ςτθλϊν κα 
είναι τζτοιεσ, που κα παραλαμβάνουν τισ ωκιςεισ από το μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ των λυμάτων. 

Θ ςτιριξθ ζχει μεγάλθ ςθμαςία ωσ προσ τθν μετάδοςθ του ιχου ςτα δομικά ςτοιχεία και από 
εκεί, μζςω του αζρα, ςτον χϊρο. Γενικά, κα πρζπει να αποφεφγονται θχογζφυρεσ με τα δομικά 
ςτοιχεία. 

Οι εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ κα αερίηονται, και για τον ςκοπό αυτό κα λαμβάνονται ειδικά 
μζτρα. Θ ςφνδεςθ ςυςτθμάτων αεριςμοφ χϊρων και αεριςμοφ αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων 
απαγορεφεται. 

Στισ περιπτϊςεισ ςυςτιματοσ κφριου αεριςμοφ του δικτφου, κάκε ςτιλθ αποχζτευςθσ κα 
πρζπει να προεκτείνεται μζχρι και πάνω από τθν ςτζγθ (ι/και το δϊμα) του κτιρίου, ωσ 
ςωλινωςθ αεριςμοφ ίδιασ διατομισ με τθν αποχζτευςθ. 

Οι ςωλινεσ αποχζτευςθσ, όταν τοποκετοφνται μζςα ςτο ζδαφοσ, κα τοποκετοφνται ςε 
μεγαλφτερο βάκοσ από εκείνουσ τθσ φδρευςθσ. Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ονομαςτικι διάμετροσ 
για υπεδάφιεσ ςωλθνϊςεισ είναι DN 100. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ οποιαςδιποτε μορφισ κζρμανςθσ (φλόγιςτρο, αερόκερμο 
κ.λπ.) για τθν διαμόρφωςθ τθσ ςωλινωςθσ. 
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Δεν κα γίνονται εργαςίεσ μεταφοράσ ι εγκατάςταςθσ των ςωλινων όταν θ κερμοκραςία του 

περιβάλλοντοσ κα είναι μικρότερθ από 5 0C, για τθν αποφυγι μόνιμων βλαβϊν ςτα υλικά λόγω 
κτυπθμάτων, ρθγματϊςεων, κοψιμάτων, ςτρεβλϊςεων κ.λπ.. 

 
Οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να μθν προκλθκεί ελάττωςθ 

τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του ςωλινα. 
Ειδικά ςυνδετικά τεμάχια απαιτοφνται οπωςδιποτε ςτισ ςυνδζςεισ και ςτισ διακλαδϊςεισ 

ςωλινων, όπωσ επίςθσ και ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ υλικοφ. 

Θ μείωςθ τθσ διατομισ ςωλθνϊςεων κατά τθν φορά τθσ ροισ δεν κα επιτρζπεται. Αλλαγι τθσ 
διατομισ προσ μεγαλφτερα μεγζκθ κα πραγματοποιείται μόνο με ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ, των 
οποίων μάλιςτα θ κάτω πλευρά κα είναι ςυνεχισ. 

Θ οριηόντια ςωλινωςθ μεταξφ δφο ςθμείων κακαριςμοφ τοποκετείται με τθν ίδια κλίςθ ςε 
όλο το μικοσ τθσ. Θ κλίςθ δεν επιτρζπεται να υπερβεί τθν ςχζςθ 1:20 για τθν αποφυγι μεγάλων 
ταχυτιτων ροισ των λυμάτων. 

Θ διπλι διακλάδωςθ δεν επιτρζπεται ςε οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ. 
Εάν για τθν τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων των ςωλινων κα χρθςιμοποιθκοφν οικοδομικά 

υλικά, ωσ υλικό ςτακεροποίθςθσ, κα επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται μόνο το τςιμζντο ι 
τςιμεντοειδι υλικά. 

 

Στθν περίπτωςθ που οι πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ κα οδεφουν παράλλθλα με ςωλθνϊςεισ άλλων 
εγκαταςτάςεων (π.χ. διελεφςεισ ιςχυρϊν ι αςκενϊν ρευμάτων, δίκτυα φδρευςθσ, κζρμανςθσ, 
κ.λπ.), τότε κα πρζπει να απζχουν από αυτζσ ανάλογα προσ τισ γειτνιάηουςεσ εγκαταςτάςεισ και 
οπωςδιποτε κα βρίςκονται κάτω από τισ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν καλωδίων. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ, πριν τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν εγκατάςταςθ, κα πρζπει να ελζγχονται 
για να εξαςφαλιςκεί θ κακαριότθτα τθσ εςωτερικισ τουσ επιφάνειασ. 

Οι άδειοι ςωλινεσ κα πρζπει να πωματίηονται ςτα άκρα τουσ μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν. 
 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των κερμικϊν διαςτολϊν των ςωλθνϊςεων, χωρίσ παραμζνουςεσ 
τάςεισ, είναι επιβεβλθμζνο να χρθςιμοποιοφνται πλαςτικοί ςωλινεσ, των οποίων θ ςτεγανότθτα 
των ςυνδζςεων κα εξαςφαλίηεται μζςω κεφαλϊν (καμπάνεσ) και ελαςτικϊν δακτυλίων. Είναι 
αποδεκτό τα δίκτυα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων αυτοφ του τφπου να καταςκευάηονται με 
ςυγκολλθτοφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει προβλεφκεί, ςε τακτά 
διαςτιματα, θ τοποκζτθςθ διατάξεων παραλαβισ των ςυςτολοδιαςτολϊν. 

Γενικϊσ ςυνιςτάται να ακολουκοφνται οι παρακάτω οδθγίεσ ςυνδζςεων: 
 Στισ πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ, οι κεφαλζσ των εξαρτθμάτων και των ευκφγραμμων τμθμάτων 

να 
τοποκετοφνται ανάντι τθσ ροισ. 

 Ρρζπει να παραμζνει ζνα κενό 10 mm μεταξφ βάκουσ κεφαλισ και ευκφγραμμου άκρου του 
επόμενου ςωλινα μετά τθν ςυναρμολόγθςθ, για τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν. 

 Να ςτερεϊνονται με ζνα κολάρο ςε απόςταςθ 5 cm κάτω από τθν κεφαλι και  ςτθν ςυνζχεια 
ανά 3 m περίπου, για να υπάρχει δυνατότθτα παραλαβισ αξονικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν. 

 Να μθν ενςωματϊνονται ποτζ μζςα ςε πλάκεσ μπετόν ι τοίχουσ. Ππου οι ςωλινεσ κα 
διζρχονται από πλάκεσ μπετόν ι τοίχουσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται κατάλλθλο χιτϊνιο. 

 Το κόψιμο των πλαςτικϊν ςωλινων να γίνεται πάντοτε ςε γωνία 90ο ςε ςχζςθ με τον άξονα 
τθσ ςωλινωςθσ. 

 Πλα τα ευκφγραμμα τμιματα των ςωλθνϊςεων, να ενϊνονται μεταξφ τουσ με τισ 
προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτικι κεφαλζσ τουσ, άλλωσ κα χρθςιμοποιοφνται 
εξαρτιματα (μοφφεσ), αποκλειόμενθσ τθσ «καταςκευισ» κεφαλϊν επί τόπου του ζργου, ςτο 
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ζνα από τα δφο ευκφγραμμα τμιματα των ςωλινων του δικτφου. 

 Για ςωλινεσ χωρίσ κεφαλι, για τθν ςφνδεςθ τουσ χρθςιμοποιείται ςφνδεςμοσ (μοφφα) του 
ιδίου υλικοφ (με ι χωρίσ εςωτερικι πατοφρα) και θ ςτεγανότθτα εξαςφαλίηεται με 
ςτεγανοποιθτικό δακτφλιο ι ςυγκόλλθςθ. 

 

Θ ςτιριξθ των εμφανϊν ςωλθνϊςεων επιτρζπεται μόνο με ειδικά ςτθρίγματα. Αυτά κα 
πρζπει να περιβάλλουν τθν ςωλινωςθ ςε όλθ τθν περιφζρειά τθσ και να είναι απόλυτα 
προςαρμοςμζνα ςτθν εξωτερικι τθσ διάμετρο, μζςω ελαςτικοφ δακτυλίου. 

Κατά τθν ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων κα λαμβάνεται υπόψθ θ ςυςτολοδιαςτολι τουσ με τισ 
αυξομειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ. 

Θ ςτιριξθ των εμφανϊν ςωλινων κα γίνεται το πολφ ανά 3 m (ανά 2 m ςτον τελευταίο 
όροφο του κτιρίου) για τουσ κατακόρυφουσ ςωλινεσ και ανά 2 m για τουσ οριηόντιουσ. 

Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων κατάκλιψθσ αντλιϊν κα γίνεται ανά 1 m, τουλάχιςτον. 
Ανεξαρτιτωσ των ανωτζρω, κατά τθν οριηόντια ζννοια κα πρζπει να υπάρχει ςτιριγμα αμζςωσ 

μετά τισ μικρζσ ςυνδζςεισ ςε κζςεισ ςυςτολϊν, και δφο ςτθρίγματα εκατζρωκεν τυχόν ειδικϊν 
τεμαχίων. 

Τα διάφορα εξαρτιματα για τθν ςτερζωςθ των εμφανϊν ςωλθνϊςεων ςτα οικοδομικά 
ςτοιχεία, όπωσ π.χ. ςτθρίγματα τοίχου, αναρτιρεσ οροφισ, ελάςματα αναρτιςεωσ ι άλλα 
ελάςματα, κα είναι μεταλλικά χαλφβδινα, γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα ι με τθν κατάλλθλθ 
αντιςκωριακι βαφι (αςτάρι – χρϊμα) για διαβρωτικό περιβάλλον. 

Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα αγκυροφμενα ςτακερά ςε 
οικοδομικά ςτοιχεία. Τα ςτθρίγματα κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ κατά μικοσ του άξονα 
ςυςτολοδιαςτολι των ςωλινων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται αγκφρωςθ 
προκειμζνου οι ςυςτολοδιαςτολζσ να παραλθφκοφν εκατζρωκεν του ςθμείου αγκφρωςθσ. 

Οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με τθν βοικεια ςτθριγμάτων τφπου Ω. Τα 
ςτθρίγματα κα είναι χαλφβδινα γαλβανιςμζνα, ι ανοξείδωτα όπωσ και οι βίδεσ, περικόχλια και 
ροδζλεσ (γκρόβερ). 

Θ αγκφρωςθ ςτα οικοδομικά υλικά κα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά βφςματα 
γαλβανιςμζνα, χαλφβδινα γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα. Στθν περίπτωςθ ανάρτθςθσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν μεταλλικζσ ράβδοι (ντίηεσ)  γαλβανιςμζνεσ ι ανοξείδωτεσ, ανάλογα με το 
ςυγκεκριμζνο εκάςτοτε φορτίο. Λςχφουν και εδϊ τα περί αγκυρϊςεων για λόγουσ 
ςυςτολοδιαςτολϊν. 

Σθμαντικι παράμετροσ για τθν ςτιριξθ ςωλινωςθσ από πλαςτικοφσ ςωλινεσ, εκτόσ από τθν 
κερμοκραςία, κα είναι και το δθμιουργοφμενο πλιγμα (π.χ. κατακόρυφεσ ςτιλεσ), που μπορεί να 
προκαλζςει ιςχυρζσ μθχανικζσ καταπονιςεισ. Για τον λόγο αυτό, κα προβλζπεται ςε κάκε 
αλλαγι από τθν κατακόρυφθ ςτθν οριηόντια διεφκυνςθ (ςτον πόδα τθσ κατακόρυφθσ ςτιλθσ) 
καταςκευι αντιπλθγματικισ διάταξθσ (χαλφβδινο ικρίωμα, κ.λπ.). 

 
Γενικά επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ςωλινων και εντόσ δαπζδων. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ κα πρζπει να γίνονται τα εξισ: 

 Ρρο τθσ ςκυροδζτθςθσ (κατά τθν καταςκευι των ξυλοτφπων), κα ζχει γίνει θ τοποκζτθςθ, θ 
ςφνδεςθ των εξαρτθμάτων και θ ςτιριξθ των πλαςτικϊν ςωλινων, που κα εγκιβωτίηονται 
ςτα δάπεδα. 

 Θ ςωλινωςθ κα ζχει τθν προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ κλίςθ. 
 Θ εκ των υςτζρων λάξευςθ φερόντων οικοδομικϊν ςτοιχείων από ςκυρόδεμα (τοιχίων, 

υποςτυλωμάτων, δοκϊν κ.λπ.) απαγορεφεται. 

 Στισ χωνευτζσ ςωλθνϊςεισ κα αποφεφγεται θ διαςταφρωςθ των ςωλινων με τον οπλιςμό 
του μπετόν. Το κόψιμο ι θ παραμόρφωςθ του οπλιςμοφ απαγορεφεται αυςτθρά. 
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 Σε περιπτϊςεισ που κατά τθν διάρκεια χριςθσ του δικτφου, προβλζπεται να εμφανιςτεί 
εντόσ τθσ ςωλινωςθσ κερμοκραςία του ρζοντοσ υγροφ μεγαλφτερθ των 45 0C ι μικρότερθ 
των 4 0C, τότε κα κερμομονϊνεται το τμιμα του δικτφου. 

 Καμία εγκιβωτιςμζνθ ςωλινωςθ δεν κα «κλείνει» πριν τθν τμθματικι παραλαβι τθσ από 
τον  επιβλζποντα  μθχανικό.  Επίςθσ  κα  πρζπει  να  φωτογραφίηεται  ςε  ςχζςθ  με  λοιπά 
«ςτακερά» ςθμεία του κτιριακοφ κελφφουσ τθσ καταςκευισ και οι φωτογραφίεσ (as built), 
κα επιςυνάπτονται ςτον φάκελο του ζργου. 

 

Οι ςωλθνϊςεισ εκτόσ κτιρίου κα τοποκετθκοφν υπεδάφιεσ περιμετρικά του κτιρίου και με 
κατάλλθλεσ κλίςεισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια. Ο πυκμζνασ τθσ τάφρου ςτθν ςτάκμθ των 
χωματουργικϊν κα είναι ομαλόσ χωρίσ προεξζχοντεσ αιχμθροφσ λίκουσ. Ανάλογα µε τθν 
κατθγορία των ςωλινων κα διαμορφϊνεται θ ςτρϊςθ ζδραςθσ  από  άμμο (πάχουσ  ςυνικωσ 
10 cm) ι από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10. 

Θ επιφάνεια ζδραςθσ κα ελεγχκεί επιμελϊσ ωσ προσ τθν ομαλότθτά τθσ και τα υψόμετρα, τα 
οποία κα πρζπει να υλοποιοφν µε ακρίβεια τθν προβλεπόμενθ κλίςθ από τθν μελζτθ. 

Εφιςτάται θ προςοχι ςτισ κζςεισ των ςυνδζςεων, όπου θ διάμετροσ τθσ ςωλθνογραμμισ 
αυξάνει τοπικά λόγω τθσ μοφφασ ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςτιριξθ των ςωλινων ςε εκείνα 
τα ςθμεία και μόνο. 

Ρριν από τον καταβιβαςμό τουσ ςτο όρυγμα οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται κατά μικοσ του, 
κα επικεωροφνται με προςοχι για εξακρίβωςθ τυχόν βλαβϊν ι φκορϊν κατά τθν μεταφορά 
τουσ και κα κακαρίηονται με επιμζλεια από τυχόν ρφπουσ, ιδιαίτερα ςτα άκρα τουσ. 

Στθν ςυνζχεια κα τοποκετοφνται με προςοχι ςτο όρυγμα, ανάλογα με το βάροσ τουσ και το 
βάκοσ του ορφγματοσ, είτε με τα χζρια είτε με μθχανικά μζςα. Εάν το βάκοσ ξεπερνάει τα 2,0 m θ 
καταβίβαςι τουσ κα γίνεται με τθν βοικεια ςχοινιϊν ι μθχανικϊν μζςων. 

Θ καταςκευι των αγωγϊν κα αρχίηει από τα κατάντθ προσ τα ανάντθ τθσ ροισ. 
Κατά τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων κα τθροφνται επακριβϊσ οι κλίςεισ τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ και κα αποφεφγονται οποιεςδιποτε τοπικζσ κοιλότθτεσ ι εξάρςεισ κατά μικοσ του 
άξονα. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα επιτευχκεί απόλυτα ςυνεχισ και ομοιόμορφθ ζδραςθ των ςωλινων 
ςε όλο το μικοσ του. 

Ρριν από κάκε, ζςτω και μερικι, πλιρωςθ των ςκαμμάτων κα γίνεται λεπτομερισ ζλεγχοσ 
των υψομζτρων των ςωλινων. Συνιςτάται θ χριςθ εξοπλιςμοφ ελζγχου ευκυγράμμιςθσ με 
ακτίνεσ laser. 

Θ επίτευξθ και εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων υψομζτρων ροισ των ςωλινων κα γίνεται με 
τθν διαμόρφωςθ τοπικϊν υποςτρωμάτων άμμου. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λίκων για τον 
ςκοπό αυτό. 

Σε όλθ τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο ανάδοχοσ κα 
λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από 
οποιαδιποτε αιτία. 

Σε κάκε διακοπι των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των ςωλινων το άκρο τθσ ςωλθνογραμμισ κα 
φράςςεται με κατάλλθλο πϊμα για τθν προςταςία του ςωλινα από τθν ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν. 

Οι τοποκετθμζνοι, αλλά μθ ςυνδεδεμζνοι ςωλινεσ, ςτο όρυγμα δεν κα υπερβαίνουν το 
μικοσ που αντιςτοιχεί ςε εργαςία 2 θμερϊν. 

Συνδζςεισ με ςυγκόλλθςθ με τθν χριςθ ειδικϊν ςυγκολλθτικϊν για PVC (solvent cement) κα 
εφαρμόηονται μόνον όταν προβλζπονται από τθν μελζτθ ι υποδεικνφονται από τθν επίβλεψθ, 
κακόςον είναι πιο δφςκαμπτεσ από τισ ςυνδζςεισ με ελαςτικό δακτφλιο. 

Θ εφαρμογι τθσ ςυγκόλλθςθσ γενικϊσ επιτρζπεται μόνον για μικρζσ διαμζτρουσ ςωλινων 
ζωσ Ø200, των οποίων ο χειριςμόσ μπορεί να γίνεται εξ ολοκλιρου χειρωνακτικά. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι κα τθροφνται προςεκτικά τα μζτρα αςφαλείασ για τθν χριςθ του 
υλικοφ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι (αποφυγι επαφισ με το δζρμα, χριςθ 
μάςκασ, απαγόρευςθ καπνίςματοσ). 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ κόλλασ θ ςφνδεςθ κα παραμζνει επί 30 λεπτά αδιατάραχτθ και 4 
ϊρεσ χωρίσ εφαρμογι φορτίου. 

Πταν απαιτείται, θ κοπι ενόσ ςωλινα κα γίνεται με ςιδθροπρίονο χειροκίνθτο ι 
μθχανοκίνθτο,  και  πάντοτε  κάκετα  ςτον  άξονα  με  τθν  βοικεια  οδθγοφ.  Κα  ακολουκεί 
φρεηάριςμα του άκρου κατά γωνία 15° με χονδρι λίμα ι ράςπα και κα απομακρφνονται τα 
γρζηια με αιχμθρι λεπίδα. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν το όρυγμα κα πλθροφται με άμμο καλισ κοκκομετρικισ 
διαβάκμιςθσ μζχρι φψουσ D/2 περίπου. Θ άμμοσ κα ωκείται με εργαλεία χειρόσ ζτςι, ϊςτε να 
περιβάλλει ικανοποιθτικά το κάτω κζλυφοσ του αγωγοφ (πλιρεσ πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ) 
και ςτθν ςυνζχεια κα ςυμπυκνϊνεται με ελαφροφσ δονθτικοφσ ςυμπυκνωτζσ (κοπανοφόρουσ) με 
ςτελζχθ ςτρογγυλεμζνα για να μθν τραυματίηουν τον αγωγό. Θ διάςτρωςθ κα γίνεται ςταδιακά 
και από τισ δυο μεριζσ του ςωλινα ζτςι, ϊςτε να αποφευχκεί αςφμμετρθ φόρτιςθ ι/και οι 
μετακινιςεισ του αγωγοφ. 

Μετά τθν επιτυχι εκτζλεςθ των δοκιμϊν ςτεγανότθτασ κα ςυμπλθρϊνεται ο εγκιβωτιςμόσ 
του αγωγοφ με άμμο ςτισ κζςεισ των ςυνδζςεων. Κατά τθν φάςθ αυτι θ ςτρϊςθ εγκιβωτιςμοφ 
κα ςυμπυκνϊνεται με χριςθ δονθτικισ πλάκασ. 

Τα εδαφικά υλικά επίχωςθσ κα λαμβάνονται κατ’ αρχιν από τα προϊόντα εκςκαφισ των 
ορυγμάτων, και μόνο όταν αυτά δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ ι δεν επαρκοφν ι δεν είναι 
διακζςιμα (λόγω εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ ςφμφωνα με το 
εγκεκριμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν) κα γίνεται δανειολθψία, μετά από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 
3.2.2. Υδρορροι αλουμινίου 

 

Οι ςυλλεκτιρεσ όμβριων υδάτων (λοφκια) τθσ ςτζγθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από 
αλουμίνιο, βαμμζνοι εργοςταςιακά ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Οι 
ςυλλεκτιρεσ κα πλθροφν τα πρότυπα ΕΝ 607, ΕΝ 612, ΕΝ 1462 και κα πρζπει να προζρχονται 
από βιομθχανικζσ μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 
9000:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Οι ςυλλεκτιρεσ κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (γωνίεσ, ταυ, 
τάπεσ κ.λπ.) και κα εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα. Θ ςτιριξι τουσ περιμετρικά τθσ ςτζγθσ κα γίνει με 
κατάλλθλα μεταλλικά γαλβανιςμζνα (εν κερμϊ) ςτθρίγματα. 

 
 

3.3   Φρεάτια  αποχζτευςθσ  

 
3.3.1. Γενικά 

 

Κατά μικοσ των υπογείων αποχετευτικϊν αγωγϊν (ακακάρτων, όμβριων), κακϊσ και ςτισ 
κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςισ ι διακλάδωςισ τουσ, κα διαμορφωκοφν φρεάτια για επίςκεψθ και 
κακαριςμό. Τα φρεάτια κα είναι κλειςτοφ τφπου. 

Τα φρεάτια κλειςτοφ τφπου κα είναι φρεάτια επίςκεψθσ ςωλθνοςτομίων, δθλαδι δεν κα 
διακόπτεται θ ςυνζχεια του δικτφου ςωλθνϊςεων μζςα ςε αυτά. Μζςα ςτο κτίριο κα 
τοποκετοφνται μόνο κλειςτοφ τφπου φρεάτια. 

 

3.3.2. Φρεάτια κλειςτοφ τφπου 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

 

Το βάκοσ των φρεατίων αυτοφ του τφπου κα είναι ςυνάρτθςθ του αρικμοφ και τθσ κλίςθσ 
των ςωλινων, που κα ενϊνονται μζςα ςε αυτά. Γενικά, οι διαςτάςεισ τουσ κα ςχετίηονται με το 
βάκοσ τουσ ωσ εξισ: 

 

Διαςτάςεισ φρεατίου [cm] Βάθοσ φρεατίου [cm] 

30×30 μζχρι 40 

30×40 μζχρι 50 

40×50 από 60 μζχρι 75 

50×60 από 75 μζχρι 90 

80×80 πάνω από 90 
 

Οι διαςτάςεισ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ (βλζπε και παραπάνω αναφορά). 
 

Τα φρεάτια κα ζχουν διπλό χυτοςιδθρό κάλυμμα και πλαίςιο ίδιασ διατομισ με αυτι του 
φρεατίου μζχρι τθσ διατομισ 50×60 cm. Για μεγαλφτερα φρεάτια, το κάλυμμα κα είναι 
διαςτάςεων 60×60 cm. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, τα καλφμματα κα είναι κατθγορίασ Β 125, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124, καταςκευαςμζνα από ελατό (με γραφίτθ ςε ςφαιροειδι 
μορφι) χυτοςίδθρο, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7. 

Τα φρεάτια κα καλουπϊνονται μαηί με το δάπεδο του κτιρίου, με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα των 
300 kg τςιμζντου ανά m3, με πολλι προςοχι ζτςι, ϊςτε να μθν μζνουν κενά γφρω από τα ςτόμια 
των αγωγϊν, που κα ςυνδζονται ςτο φρεάτιο. Επιπλζον, τα τοιχϊματα και ο πυκμζνασ κα 
επιχρίονται με τςιμεντοκονία αναλογίασ 1 μζρουσ τςιμζντου προσ 2 μζρθ άμμου καλάςςθσ, με 
λείανςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ με μυςτρί. 

 
Επιςθμαίνεται ότι τα εξωτερικά φρεάτια τθσ αποχζτευςθσ κα καταςκευαςτοφν κατά τθν 

φάςθ επίχωςθσ και διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊρου. Επίςθσ, τα εςωτερικά φρεάτια κα 
καταςκευαςτοφν κατά τθν διαμόρφωςθ των δαπζδων. 

Διευκρινίηεται ότι εργαςίεσ καταςκευισ των φρεατίων περιλαμβάνονται ςτο κατά αποκοπι 
τίμθμα των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και καμία εργαςία δεν κα πλθρωκεί με τιμι μονάδασ. 

 
 

3.4       Εξαρτιματα  – εξοπλιςμόσ  δικτφου  

 
3.4.1. Τάπεσ (ανοίγματα) κακαριςμοφ 

Σε κάκε απόλθξθ κι αρχι των ευκειϊν οριηόντιων τμθμάτων του δικτφου, ςε αλλαγζσ 
διεφκυνςθσ, κακϊσ και ςε ευκείεσ οδεφςεισ (χωρίσ διακλαδϊςεισ), κάκε 15 m μικουσ κα 
τοποκετοφνται ςτόμια κακαριςμοφ, είτε ςε νεκρι προζκταςθ του ςωλινα τθσ αρχισ του ευκφ 
τμιματοσ του αγωγοφ, είτε ςε διακλάδωςθ κακαριςμοφ που κα καταςκευάηεται με θμι-ταυ και 
ςτθν οποία κα τοποκετείται το ςτόμιο κακαριςμοφ. Οι διακλαδϊςεισ  κακαριςμοφ κα 
καταςκευάηονται με τζτοια διεφκυνςθ ζτςι, ϊςτε ςτθν κανονικι λειτουργία του δικτφου να μθν 

ςυγκρατοφν λφματα. Θ δε γωνία τουσ με το δίκτυο κα είναι 135ο, θ οποία κα επιτυγχάνεται με 
τθ χριςθ ειδικοφ θμι-ταυ κι ανοιχτισ καμπφλθσ. Οι τάπεσ κακαριςμοφ κα  είναι ςε κζςεισ 
προςιτζσ για τον κακαριςμό και διατεταγμζνεσ κατά τζτοιο τρόπο, ςε ςχζςθ με τα δομικά 
ςτοιχεία, τισ ςωλθνϊςεισ και τον μόνιμο εξοπλιςμό, ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο κακαριςμόσ αν 
απαιτθκεί. 

Οι επιδαπζδιεσ τάπεσ κακαριςμοφ κα πρζπει να είναι από χυτοςίδθρο, επαςφαλτωμζνεσ, με 
τετραγωνικό κάλυμμα επιχρωμιωμζνο, χυτοςιδθρό ι nickel-bronze, ανάλογο με τθν τελικι 
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επιφάνεια του δαπζδου (το γζμιςμα κα γίνεται επιτόπου με υλικό ανάλογο με το παρακείμενο 
δάπεδο), με δακτυλίουσ ςφςφιγξθσ και ςτεγανότθτασ ι μεμβράνθ, αεροςτεγοφσ και 
υδατοςτεγοφσ καταςκευισ και αςφαλισ ζναντι αντίςτροφθσ ροισ για πίεςθ μζχρι 0,5 bar. 

Τα καλφμματα των ανοιγμάτων κακαριςμοφ ςτουσ χϊρουσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 
(λεβθτοςτάςιο, μθχανοςτάςιο κ.λπ.) κα πρζπει να ζχουν μία ελάχιςτθ αντοχι ςε φορτίο Β 125. 

Οι τάπεσ κακαριςμοφ, που κα τοποκετθκοφν ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ εντόσ των οροφϊν, 
κα είναι από PVC. 

 

3.4.2. Οςμοπαγίδεσ (ςιφϊνια) δαπζδου 
Οι οςμοπαγίδεσ δαπζδου, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ των 

χϊρων των W.C., κα είναι τυποποιθμζνθσ καταςκευισ, ςφμφωνεσ με το DIN 19599, από 
πολυαικυλζνιο (Ε) ι πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με ειςόδουσ Ø40/Ø50 (οι αςφνδετεσ είςοδοι 
κα φζρουν τάπα) κι ζξοδο Ø50/Ø75 και ςχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα διαςτάςεων 100×100 
mm, τουλάχιςτον, αντοχισ ςε φορτίο 300 kg. 

Τα ςιφϊνια ςτουσ χϊρουσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και παρόμοιασ χριςθσ χϊρουσ (όπου 
υπάρχουν) κα είναι εξολοκλιρου από πλαςτικό, με ζξοδο διαμζτρου Ø75 και ςχάρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα διαςτάςεων 100×100 mm, τουλάχιςτον, αντοχισ ςε φορτίο 300 kg. 

 

3.4.3. Οςμοπαγίδεσ (ςιφϊνια) υδραυλικϊν υποδοχζων 
Οι οςμοπαγίδεσ για τουσ νιπτιρεσ κα είναι τφπου U, από ορείχαλκο επιχρωμιωμζνο, υλικό 

αντοχισ μζχρι και 120 0C , Ø 50 mm. 
Σε κάκε περίπτωςθ θ εςωτερικι διάμετροσ τθσ εξόδου τθσ οςμοπαγίδασ τζτοιου τφπου, κα 

είναι ίςθ με τθν διάμετρο τθσ αντίςτοιχθσ ςωλινασ ςφνδεςθσ. 

 
3.4.4. Γενικι οςμοπαγίδα (μθχανοςίφωνασ) 

Κα καταςκευαςκεί από υλικά, όπωσ οι ςωλινεσ από ςκλθρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 
ίδιασ αντοχισ και προδιαγραφϊν με αυτοφσ. 

Κα φζρει ςίφωνα τφπου U και δφο (2) ςτόμια κακαριςμοφ ςτα άκρα του ςίφωνα. Κα είναι 
κλειςτοφ τφπου. Ρριν τον ςίφωνα κα φζρει διακλάδωςθ (ταυ) από τθν οποία κα αναχωρεί 
πλαςτικόσ ςωλινασ Ø100 με τθν βαλβίδα αεριςμοφ (μίκα). 

Το πάχοσ του τοιχϊματοσ τθσ βαλβίδασ αεριςμοφ κα είναι 3 mm, τουλάχιςτον, και θ ελεφκερθ 
διατομι ανοίγματόσ τθσ κα είναι 3.600 mm², τουλάχιςτον. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο μθχανοςίφωνασ κα καταςκευαςτεί κατά τθν φάςθ επίχωςθσ και 
διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊρου. 

Διευκρινίηεται ότι  εργαςίεσ  που αφοροφν τον μθχανοςίφωνα περιλαμβάνονται ςτο κατά 
αποκοπι τίμθμα των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και καμία εργαςία δεν κα πλθρωκεί με τιμι μονάδασ. 

 
3.4.5. Αυτόματθ δικλείδα αεριςμοφ (μίκα) 

Θ αυτόματθ δικλείδα αεριςμοφ κα ςυνδεκεί ςτον κεντρικό ςυλλεκτιριο αγωγό ςε απόςταςθ το 
πολφ 1 m πριν από τθν είςοδο του μθχανοςίφωνα. 

Σκοπόσ τθσ είναι να επιτρζπει τθν ειςαγωγι αζρα αεριςμοφ ςτθν εγκατάςταςθ. Θ κεφαλι τθσ 
κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτοςίδθρο, κα ζχει διάμετρο ςτομίου 10 cm και πάχοσ 
τοιχωμάτων τουλάχιςτον 2 mm. Θ ελεφκερθ ςυνολικι επιφάνεια τθσ κυρίδασ κα πρζπει να μθν 

είναι μικρότερθ από 36 mm2. 
Το φφλλο τθσ μίκασ κα πρζπει να καλφπτει τθν κυρίδα και να κινείται ελεφκερα. 
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3.4.6. Κεφαλι αεριςμοφ 
Οι απολιξεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν αεριςμοφ ι των προεκτάςεων των ςτθλϊν 

αποχζτευςθσ, πάνω από τθν ςτζγθ ι/και το δϊμα, κα προςτατεφονται με κεφαλι από πλζγμα 
γαλβανιςμζνου ςφρματοσ ι καπζλο PVC. 

Επίςθσ, θ καταςκευι των απολιξεων αεριςμοφ ςτθ ςτζγθ ι/και ςτα δϊματα κα γίνει κατά 
τρόπο που να αποκλείει τθν είςοδο όμβριων υδάτων ςτο κτίριο. 

 
3.4.7. Λεκάνεσ ςυλλογισ όμβριων 

Στα διάφορα ςθμεία ςυλλογισ των όμβριων υδάτων, ςφμφωνα με τα ςχζδια, κα 
εγκαταςτακοφν οι λεκάνεσ ςυλλογισ όμβριων (ταρατςομόλυβδα). 

Κα είναι κατάλλθλεσ διαμορφωμζνεσ από φφλλο μολφβδου πάχουσ 3 mm, τουλάχιςτον, και 
κα ςυγκολλθκοφν επάνω ςτον οχετό από μόλυβδο, που κα ςυνδζει το ςτόμιο με τθν υδρορροι. Θ 
εγκατάςταςι τουσ κα γίνει ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί απόλυτθ ςτεγανοποίθςθ των ςθμείων 
απορροισ. 

 
 

3.5   Υδραυλικοί  υποδοχείσ  

 
3.5.1. Γενικά 

Στθν αποχζτευςθ των ακακάρτων ςυμπεριλαμβάνονται οι υδραυλικοί υποδοχείσ, θ 
εγκατάςταςι τουσ ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, θ  ςφνδεςι τουσ με τα δίκτυα αποχζτευςθσ και 
φδρευςθσ και θ ενςωμάτωςθ ςε αυτοφσ των κάκε ςχιματοσ και είδουσ ειδικϊν τεμαχίων και 
εξαρτθμάτων κακϊσ και των απαιτοφμενων υλικϊν ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ κ.λπ. ζτςι, ϊςτε να 
διαμορφωκεί πλιρθσ εγκατάςταςθ για τουσ κάκε είδουσ υποδοχείσ. 

Τα υλικά που κα ενςωματϊνονται ςτθν εγκατάςταςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων είναι τα 
παρακάτω: 

 Για τοποκζτθςθ επί του δαπζδου: 

 Λεκάνεσ αποχωρθτθρίου (WC ευρωπαϊκοφ τφπου) κακιμενου τφπου, χαμθλισ πίεςθσ, 
πίςω ι κάτω απορροισ με ενςωματωμζνο δοχείο πλφςεωσ και καπάκι. 

 Για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και οι ςυνδζςεισ φδρευςθσ επί αυτϊν: 

 Νιπτιρεσ με ι χωρίσ κολϊνα. 
 Για τοποκζτθςθ ζνκετων επί πάγκου και οι ςυνδζςεισ φδρευςθσ εκτόσ των υποδοχζων. 

 Νιπτιρεσ. 
 Ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα, για ςφνδεςθ των ειδϊν υγιεινισ με τθν εγκατάςταςθ τθσ 

φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ. 

 Εφκαμπτοι ενιςχυμζνοι ςωλινεσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ (βλζπε φδρευςθ). 
 Ενςωματοφμενα ςιφϊνια. 

 

Πλοι οι κοινοί υδραυλικοί υποδοχείσ νοοφνται πλιρεισ με όλα τα παρελκόμενά τουσ. Πλα τα 
εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα από επιχρωμιωμζνο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδεσ, ροηζτεσ 
κ.λπ. κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ορείχαλκο με τελικι επιχρωμίωςθ και με λουςτραριςμζνθ 
επιφάνεια. 

Τα υλικά που είναι κα αποδεκτά για τθν εγκατάςταςθ κα προζρχονται από βιομθχανικζσ 
μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία (πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000) από 
φορζα τθσ EQNET. 

Τα υλικά που κα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι υδραυλικϊν υποδοχζων 
είναι τα εξισ: 
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 Υλικά υαλϊδουσ πορςελάνθσ 
Θ πορςελάνθ κα ικανοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ από πλευράσ υγιεινισ, αιςκθτικισ και αντοχισ 

τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ. Είναι το ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενο υλικό για τουσ 
υδραυλικοφσ υποδοχείσ. 

 

 Χυτοςίδθροσ 
Ο χυτοςίδθροσ, υλικό υψθλισ αντοχισ ςτθν διάβρωςθ, κα χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι 

ειδϊν υγιεινισ ανκεκτικϊν ςτα  αλκαλικά  διαλφματα. Οι χυτοςιδθροί υποδοχείσ (όπου 
προβλζπονται) κα πρζπει να είναι επιςμαλτωμζνοι. 

 

 Χαλυβδοελάςματα 

Οι υποδοχείσ από μθ ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα κα πρζπει να είναι επιςμαλτωμζνοι για να 
επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ αντοχι ςε διάβρωςθ. 

 

 Ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα 
Οι υποδοχείσ από εν ψυχρϊ διαμορφωμζνα ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα κα μπορεί να 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ άλλθ επεξεργαςία επιφανείασ. 
 

 Συνκετικά υλικά – πλαςτικά 
Τα ακρυλικά κερμοςκλθρυνόμενα υλικά αποτελοφν τθν πρϊτθ φλθ για χφτευςθ ςε καλοφπια 

μερικϊν υδραυλικϊν υποδοχζων ςε προκαταςκευαςμζνθ μορφι. Κα είναι ανκεκτικά ςε 
αλκαλικά διαλφματα και αραιωμζνα οξζα. 

 

Τα προςκομιηόμενα υλικά κα πλθροφν τισ ωσ άνω απαιτιςεισ και κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ρροϊόντα από άλλα κράτθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ - μζλθ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα τεχνικι 
προδιαγραφι, κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων, που 
διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ 
απαιτοφμενθ μζκοδοσ προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα 
χριςθσ. 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά κα μεταφζρονται και κα εκφορτϊνονται ςτο εργοτάξιο μετά 
προςοχισ, για τθν αποφυγι κακϊςεων, ρωγμϊν, φκοράσ ι αδυναμίασ ςτιριξισ τουσ ςτα 
οικοδομικά ςτοιχεία. Θ απόκεςι τουσ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε προςτατευμζνο χϊρο 
αποκικευςθσ, ςτον οποίο δεν κα υπάρχει κίνθςθ μθ εντεταλμζνων προςϊπων, οφτε άλλθσ 
μορφισ οικοδομικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ, ο χϊροσ απόκεςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα 
υλικά ζναντι επιδράςεων που κα τουσ προκαλοφςαν διαβρϊςεισ και φκορζσ. 

 

Οι ςτθρίξεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνδζςεισ κα επιτρζπουν τθν δυνατότθτα παραλαβισ των 
αξονικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν από τισ αυξομειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ. Τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ 
και ςτιριξθσ των διαφόρων υδραυλικϊν υποδοχζων κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον 
ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των 
υδραυλικϊν υποδοχζων. Αυτοςχζδια ςτθρίγματα ι άλλοι τρόποι ςτιριξθσ από αυτοφσ που 
ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ των υδραυλικϊν υποδοχζων δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 

Κα πρζπει να ζχει γίνει θ κατάλλθλθ προετοιμαςία (αναμονζσ ςφνδεςθσ αποχζτευςθσ και 
φδρευςθσ) προ τθσ καταςκευισ του τελικοφ δαπζδου ζτςι, ϊςτε κατά τθν τελικι φάςθ να 
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τοποκετθκοφν και ςυνδεκοφν οι υδραυλικοί υποδοχείσ. 
Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτιματα κα ελζγχονται πριν τθν εγκατάςταςθ ζτςι, ϊςτε να 

αποκλείεται θ χρθςιμοποίθςι τουσ ςε περιπτϊςεισ που αυτά παρουςιάηουν ελαττϊματα 
τραυματιςμοφ ι αποκλίςεισ από τισ τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ, που κα επθρεάςουν τθν αντοχι 
τουσ και γενικά τθν καλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Πλα τα είδθ υγιεινισ, πριν τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν εγκατάςταςθ, κα ελζγχονται για να 
εξαςφαλιςκεί θ κακαριότθτα τθσ εςωτερικισ τουσ επιφάνειασ. 

Τα είδθ μίασ και τθσ ιδίασ κατθγορίασ (π.χ. είδθ πορςελάνθσ ι οι πάνω ςε αυτά δικλείδεσ 
κ.λπ.) κα είναι προζλευςθσ του ιδίου εργοςταςίου καταςκευισ και τθσ ίδιασ ποιοτικισ ςτάκμθσ. 

Αποκλείεται θ χριςθ ειδϊν τθσ ιδίασ κατθγορίασ με διαφορετικι προζλευςθ. 
Ειδικά, θ εγκατάςταςθ και θ προςαρμογι του ςτομίου κάκε υποδοχζα προσ τον οχετό 

αποχζτευςθσ κα γίνει κατά τρόπο που να επιτρζπει τθν αφαίρεςθ του υποδοχζα χωρίσ τον 
κίνδυνο να ςπάςει. Στουσ περιςςότερουσ υποδοχείσ τοφτο κα επιτυγχάνεται με τθν 
χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων-δακτυλίων που κα εξαςφαλίηουν και 
ςυναρμογι και απόλυτθ ςτεγανότθτα. 

Θ καταλλθλότθτα των υδραυλικϊν υποδοχζων κα προχποκζτει τθν καταςκευι τουσ (υλικό 
και διαμόρφωςθ) ζτςι, ϊςτε να πλθροφν κατά ελάχιςτον τουσ εξισ όρουσ: 

 Να είναι ανκεκτικοί ςτισ μθχανικζσ φορτίςεισ που από τθν χριςθ τουσ υφίςτανται ζτςι, 
ϊςτε να μθν κραφονται, ρθγματϊνονται ι παραμορφϊνονται (ΕΛΟΤ 902 και ΕΛΟΤ 904). 

 Να ζχουν επιφάνειεσ λείεσ και όχι απορροφθτικζσ ζτςι, ϊςτε να μθν κατακρατοφν 
υπολείμματα ακακαρςιϊν και να κακαρίηονται εφκολα (ΕΛΟΤ 907 και ΕΛΟΤ 1250). 

 Να ζχουν αντοχι ςτα οξζα και ςτα χθμικά προϊόντα οικιακισ χριςθσ ςτθν κερμοκραςία του 
περιβάλλοντοσ (ΕΛΟΤ 905 και ΕΛΟΤ 906). 

 Να ζχουν τισ τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ ςφνδεςθσ με τα υποςτθρικτικά τουσ δίκτυα, 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 33, ΕΛΟΤ ΕΝ 35, ΕΛΟΤ ΕΝ 232, ΕΛΟΤ ΕΝ 251 
κ.λπ.). 

 

Οι υδραυλικοί υποδοχείσ κα εγκακίςτανται με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε θ απορροι των προσ 
αποχζτευςθ υγρϊν και των ςτερεϊν που μεταφζρονται από αυτά να ςυντελείται ζτςι, ϊςτε να 
αποκλείει τθν οποιαδιποτε απόκεςθ των ςτερεϊν υλϊν μζςα ςε αυτοφσ. 

Ειδικά ςυνδετικά τεμάχια απαιτοφνται οπωςδιποτε ςτισ ςυνδζςεισ των ειδϊν υγιεινισ με τισ 
ςωλθνϊςεισ αποχζτευςθσ. 

Για τισ ςυνδζςεισ προσ τα δίκτυα φδρευςθσ απαιτοφνται εφκαμπτα τεμάχια ςωλινων. 
Εάν για τθν ςτιριξθ χρθςιμοποιθκοφν οικοδομικά υλικά, ωσ υλικά ςτακεροποίθςθσ 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται μόνο τςιμεντοειδι, αποκλειομζνου του γφψου. 
 

3.5.2. Υδραυλικοί υποδοχείσ για τοποκζτθςθ επί του δαπζδου 
Θ τοποκζτθςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων αυτοφ του τφπου κα γίνεται μετά από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του τελικοφ δαπζδου. Για τον λόγο αυτό, κα πρζπει να ζχουν 
προθγθκεί οι εξισ εργαςίεσ: 

 Να ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των 
δικτφων αποχζτευςθσ, αεριςμοφ και φδρευςθσ. Τα δίκτυα αυτά κα καταςκευάηονται και κα 
ταπϊνονται με ςτακερά καπάκια αποκλειομζνων ωσ κάλυμμα των χαρτιϊν, ςτουπιϊν, 
διογκωμζνων πολυςτερινϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του δαπζδου. 

 Να είναι γνωςτι (από τθν μελζτθ) θ κζςθ εκροισ των υγρϊν ζτςι, ϊςτε να καταςκευαςτεί με 
κατάλλθλθ διαμόρφωςθ (κζςθ και μικοσ) θ αναμονι ςφνδεςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ. 

 

Οι υποδοχείσ αυτοί κα τοποκετθκοφν ελεφκεροι και δεν κα εφάπτονται ςε κανζναν τοίχο. Κα 
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τοποκετθκοφν εγκάρςια ωσ προσ τον τοίχο, ςε απόςταςθ 15 – 25 cm από αυτόν επί του οποίου 
κα τοποκετθκεί το δοχείο πλφςθσ ι θ βαλβίδα ςυνεχοφσ ροισ ι θ ςφνδεςθ φδρευςθσ ζτςι, ϊςτε να 
μείνει χϊροσ για το εφκολο μοντάριςμά τουσ με τουσ αγωγοφσ που κα ζρχονται από τθν 
αποχζτευςθ και το δίκτυο για τθν πλφςθ. 

 

Ο υποδοχζασ κα τοποκετείται ςτθν κζςθ εγκατάςταςισ του ζτςι, ϊςτε να βεβαιωκεί θ 
ευςτοχία τθσ προβλεπόμενθσ κζςθσ και το μικοσ του αποχετευτικοφ αγωγοφ που κα 
παραλαμβάνει τα εκρζοντα υγρά. Κα ςθμαδεφονται με μεγάλθ ακρίβεια τα ςθμεία, όπου κα 
ανοιχκοφν οι οπζσ για τθν ςτερζωςι του. Θ διάμετροσ των οπϊν αυτϊν είναι κα ίςθ με αυτι των 
βυςμάτων. Αντί βυςμάτων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και φυτευτζσ βίδεσ. Στθν ςυνζχεια κα 
απομακρφνεται ο υποδοχζασ, κα ανοίγονται οι τρφπεσ για τθν ςτερζωςι του και κατόπιν κα 
γίνεται θ ςφνδεςθ τθσ ςωλινωςθσ με τα υποςτθρικτικά δίκτυα. 

 

Μετά τθν ςφνδεςθ των υποςτθρικτικϊν δικτφων, κα ςτακεροποιείται ο υποδοχζασ ςτο δάπεδο 
με τουσ κοχλίεσ ςτιριξθσ που τον ςυνοδεφουν και το αντίςτοιχο παρζμβυςμα και τελικά κα 
επιχρίεται ςτον αρμό του με τςιμεντοειδζσ ι πλαςτικό υλικό ςυγκόλλθςθσ. Ρρζπει να δοκεί 
προςοχι ζτςι, ϊςτε οι βίδεσ να ςφιχτοφν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Λδιαίτερα κα πρζπει να 
προςεχτεί το τελικό ςφίξιμο, γιατί αν οι τρφπεσ δεν είναι καλζσ ι γίνει ανομοιόμορφο ςφίξιμο, 
μπορεί να δθμιουργθκοφν τάςεισ που είναι δυνατόν να ςπάςουν τον υποδοχζα. Εφιςτάται 
επίςθσ θ προςοχι, κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν ςτιριξθσ, να μθν παραμζνουν «κρυφζσ» 
πλευρζσ τουσ, που δθμιουργοφν προβλιματα κακαριςμοφ και άρα υγιεινισ. 

 

Θ ςτερζωςθ του υποδοχζα με τςιμεντοκονίαμα ςτο δάπεδο απαγορεφεται, διότι είναι 
δυνατόν να ςπάςει εξαιτίασ τθσ διαφορετικισ διαςτολισ των δφο υλικϊν, πορςελάνθσ και 
τςιμεντοκονιάματοσ και των τάςεων που αναπτφςςονται. 

 

Λεκάνθ αποχωρθτθρίου κακιμενου τφπου χαμθλισ πίεςθσ (ςιφωνικισ δράςθσ) 
 

Θ λεκάνθ κα είναι «κακιμενου τφπου» (ευρωπαϊκοφ τφπου) και κα φζρει ςιφϊνιο, που θ 
χάραξι του κα είναι τζτοια ζτςι, ϊςτε να διευκολφνει τθν ζκπλυςθ. Το βάκοσ τθσ οςμοπαγίδασ 
(κόφτρα) κα είναι τουλάχιςτον 5 cm ζτςι, ϊςτε να μθν προξενείται θ κάκοδοσ τθσ ςτάκμθσ 
αςφαλείασ ςε περιπτϊςεισ που θ χριςθ είναι μικρι ι ςε αραιά χρονικά διαςτιματα. Θ λεκάνθ 
κα είναι από λευκι πορςελάνθ,  κα ςυνοδεφεται από τουσ κοχλίεσ ςτιριξισ τθσ, τα 
παρεμβφςματα, το δοχείο πλφςθσ (εφόςον δεν προβλζπεται διακόπτθσ ςυνεχοφσ ροισ) και 
πλαςτικό κάλυμμα ιςχυρισ καταςκευισ, κατάλλθλο για το ςχιμα τθσ λεκάνθσ. 

Το πίςω μζροσ των χειλϊν του κακίςματοσ τθσ λεκάνθσ κα είναι διαμορφωμζνο ςε ςτόμιο για 
τον ςωλινα νεροφ ζκπλυςθσ. Το νερό ζκπλυςθσ, ερχόμενο από το δοχείο πλφςθσ, που κα 
βρίςκεται πάνω από ςτόμιο εκροισ, κα πρζπει να κατευκφνεται κατά τθν μεγάλθ του μάηα προσ το 
ςιφϊνι τθσ λεκάνθσ και μόνο μια μικρι ποςότθτα, με τθν βοικεια λαιμοφ, προσ τισ παρειζσ τθσ 
λεκάνθσ. Θ διάμετροσ εξόδου του ςιφωνίου κα είναι εςωτερικά τουλάχιςτον 80 mm και 
εξωτερικά 100 mm. Το ςτόμιο εξόδου του ςιφωνίου κα μπορεί να είναι εξωτερικό (πίςω ι 
πλάγιο) ι κεκαμμζνο (κατακόρυφο), ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και κα φζρει 
ςτόμιο αεριςμοφ. 

 

Κα πρζπει να δοκεί προςοχι ζτςι, ϊςτε ο ςωλινασ που κα ζρχεται από το δοχείο πλφςθσ για να 
ειςζλκει ςτον μαςτό τθσ λεκάνθσ να ζχει μικοσ 2 – 4 cm το πολφ, γιατί αλλιϊσ κα μπορεί να 
φραγεί θ ζξοδοσ του νεροφ προσ τθν  λεκάνθ. Θ ςφνδεςθ του αγωγοφ κα πρζπει να είναι 
ελαςτικι, διαφορετικά οι κραδαςμοί που δθμιουργοφνται μεταφζρονται ςτον μαςτό και μπορεί 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

να τον ςπάςουν. Για τον ςκοπό αυτό κα χρθςιμοποιείται ελαςτικόσ ςφνδεςμοσ. 
 

Το δοχείο πλφςθσ κα είναι του ιδίου υλικοφ με τθν λεκάνθ και κα εδράηεται ςε αυτιν. Θ 
εγκατάςταςθ του δοχείου πλφςθσ κα ακολουκεί τθσ τοποκζτθςθσ τθσ λεκάνθσ, για το οποίο κα 
πρζπει να προβλεφκεί θ κζςθ τθσ τροφοδοςίασ νεροφ του δικτφου φδρευςθσ. Το δίκτυο 
φδρευςθσ κα καταλιγει ςε ευκεία ι γωνιακι ςφαιρικι βαλβίδα διακοπισ (πεταλοφδα ι 
καμπάνα) που κα περιμζνει μζχρισ ότου ςυνδεκεί το δοχείο πλφςθσ. 

Το δοχείο πλφςθσ κα είναι χωρθτικότθτασ 12 lit, με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ βαλβίδασ 
μζςω επιχρωμιωμζνου πιεςτικοφ μθχανιςμοφ για εκφόρτιςθ μιςισ ι ολόκλθρθσ ποςότθτασ του 
νεροφ, κα είναι εφοδιαςμζνο με ρυκμιςτικι βαλβίδα (φλοτεροδιακόπτθ) με πλαςτικό πλωτιρα, 
ςφνδεςθ DN 15 και ζξοδο Ø 32 mm. 

Το δοχείο πλφςθσ κα τοποκετείται ςτισ ειδικζσ για τον ςκοπό αυτό υποδοχζσ τθσ λεκάνθσ, 
οπότε ταυτόχρονα κα γίνεται και θ ςφνδεςθ του ςωλινα ζκπλυςθσ με το αντίςτοιχο ςτόμιο. Θ 
ςτερζωςθ του δοχείου κα γίνεται μζςω ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ, για τθν αποφυγι 
μεταφοράσ κραδαςμϊν ςτθν λεκάνθ και ςτο ςτόμιο εκροισ του νεροφ. Κατόπιν, κα γίνεται και θ 
τοποκζτθςθ του τροφοδοτικοφ ςωλινα φδρευςθσ με τθν αυτόματθ βαλβίδα 
(φλοτεροδιακόπτθ) του δοχείου, με εφκαμπτο ενιςχυμζνο ςωλινα, μζςω ρακόρ ςφνδεςθσ. Κα 
δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ παράλλθλα με τθν ποιότθτα του 
υλικοφ του ςωλθνίςκου. 

Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ χάλκινου ςωλινα (χαλκοςφνδεςθ), όταν το υλικό  του υπόλοιπου 
δικτφου φδρευςθσ είναι από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα ι γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα. 

 

3.5.3. Υδραυλικοί υποδοχείσ για ενςωμάτωςθ εντόσ του δαπζδου 
Θ τοποκζτθςθ αυτοφ του τφπου των υποδοχζων κα γίνεται πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ του τελικοφ δαπζδου και του περιτοιχίςματόσ τουσ. Για τον λόγο αυτό, κα ζχουν 
προθγθκεί οι εξισ εργαςίεσ: 

 Κα ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τθσ λεκάνθσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 
των δικτφων αποχζτευςθσ και αεριςμοφ. 

 Κα ζχει ελεγχκεί θ ςτεγανότθτα των υποςτθρικτικϊν υδραυλικϊν δικτφων. 
 Κα ζχει προβλεφκεί ςωςτά θ τελικι ςτάκμθ του δαπζδου. 

 
Ο υποδοχζασ κα τοποκετείται ςτθν κζςθ εγκατάςταςισ του, μόλισ ολοκλθρωκεί θ καταςκευι 

του δικτφου αποχζτευςθσ και ζχει ελεγχκεί θ ςτεγανότθτά του. Κα γίνεται θ ςτιριξι του επί του 
δαπζδου όπου κα εδράηεται, με ιδιαίτερθ προςοχι ζτςι, ϊςτε να μθ φορτίηεται ο αποχετευτικόσ 
ςωλινασ που κα βρίςκεται ςτον πυκμζνα από το βάροσ των ατόμων που κα τον χρθςιμοποιοφν. 
Ραράλλθλα, θ ςτιριξθ αυτι κα πρζπει να είναι ςτακερι και για τον λόγο αυτό αποκλείεται θ 
απλι τοποκζτθςθ τοφβλων χωρίσ ςυνδετικι τςιμεντοκονία. 

Στθν ςυνζχεια κα γίνεται θ προςαρμογι τθσ ςωλινωςθσ αποχζτευςθσ με το ςτόμιο εκροισ 
τθσ μζςω εφκαμπτου ςυνδζςμου και των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν ςωλθνϊςεων. Κα πρζπει να 
δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ςτεγανοποίθςθ των ςυνδζςεων, λόγω του ότι δεν κα μποροφν 
να ελζγχονται κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Τζλοσ, κα καλφπτεται το ςτόμιο εκροισ με ςτακερό κάλυμμα και κα ςκεπάηεται ολόκλθρθ θ 
επιφάνεια του υποδοχζα με κατάλλθλο προςτατευτικό κάλυμμα ζτςι, ϊςτε να μθν τραυματιςτεί ι 
καταςτραφεί θ επιφάνειά τθσ κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του τελικοφ δαπζδου και των 
επενδφςεων των τοίχων. 

Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν ςτεγανοποίθςθ μεταξφ του υποδοχζα και των περιμετρικϊν 
οικοδομικϊν ςτοιχείων (τοίχοι, δάπεδα κ.λπ.) κατά τθν καταςκευι τθσ τελικισ επζνδυςθσ. 
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3.5.4. Υδραυλικοί υποδοχείσ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και οι ςυνδζςεισ φδρευςθσ επί αυτϊν 
 

Θ τοποκζτθςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων αυτοφ του τφπου γίνεται μετά από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ τελικισ επζνδυςθσ του τοιχϊματοσ, επί του οποίου κα 
ςτθρίηονται. Για τον λόγο αυτό κα ζχουν προθγθκεί οι εξισ εργαςίεσ: 

 Κα ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των 
δικτφων αποχζτευςθσ, αεριςμοφ και φδρευςθσ. Τα δίκτυα αυτά καταςκευάηονται και 
ταπϊνονται με ςτακερά καπάκια, αποκλειομζνων ωσ κάλυμμα των χαρτιϊν, ςτουπιϊν, 
διογκωμζνων πολυςτερινϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ επζνδυςθσ του 
τοιχϊματοσ. 

 Εφόςον το τοίχωμα επί του οποίου κα εδράηονται οι υποδοχείσ αυτισ τθσ κατθγορίασ κα 
είναι από γυψοςανίδα, κα ζχει προβλεφκεί κατάλλθλθ μεταλλικι βάςθ  ςτιριξθσ (χαλφβδινθ 
πλάκα επί χαλφβδινων γωνιϊν) που κα μεταφζρει το κφριο βάροσ ςτο δάπεδο. Επίςθσ, 
εφόςον το τοίχωμα κα γίνεται με διπλι γυψοςανίδα, θ ςτιριξθ κα μπορεί να είναι μία 
μεταλλικι μόνο πλάκα για τισ περιπτϊςεισ που ο υδραυλικόσ υποδοχζασ δεν πρόκειται να 
μεταβιβάςει μεγάλο φορτίο ςτο τοίχωμα (π.χ. νιπτιρεσ, δοχεία πλφςεωσ κ.λπ.). Θ βάςθ αυτι 
κα φζρει και τισ αντίςτοιχεσ οπζσ για ςφνδεςθ των υποςτθρικτικϊν δικτφων (αποχζτευςθ, 
αεριςμόσ, ςωλινωςθ για το νερό ζκπλυςθσ, φδρευςθ κ.λπ.). 

 Στουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ που κα ςυνδζονται με το νερό χριςθσ κα ζχουν προβλεφκεί 
και οι αναμονζσ κρφου και ηεςτοφ νεροφ. Ζτςι, το δίκτυο φδρευςθσ κα καταλιγει ςε ευκεία ι 
γωνιακι ςφαιρικι βαλβίδα διακοπισ (πεταλοφδα ι καμπάνα), που κα περιμζνει μζχρισ 
ότου ςυνδεκεί ο υδραυλικόσ υποδοχζασ. 

 

Οι υποδοχείσ αυτοί κα τοποκετθκοφν ςε επαφι με το τοίχωμα. Για τον λόγο αυτό, οι 
ςυνδζςεισ με τα δίκτυα κα γίνουν «από μπροςτά», εκτόσ εάν από τθν μελζτθ προβλζπεται 
διαφορετικά. Αυτό επιςθμαίνεται διότι κα πρζπει να μείνει χϊροσ για το εφκολο μοντάριςμά 
τουσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ του τοιχϊματοσ, επί του οποίου κα ςτθρίηεται ο 
υποδοχζασ, εφόςον είναι τυπικι τοιχοποιία με τοφβλα, για τουσ υποδοχείσ που δεν κα φζρουν 
το βάροσ ατόμων (νιπτιρεσ, δοχεία πλφςεωσ κ.λπ.), κα προςαρμόηεται προςωρινά θ βάςθ τουσ 
και κα ςθμαδεφονται με μεγάλθ ακρίβεια τα ςθμεία, όπου κα ανοιχκοφν οι οπζσ για τθν 
ςτερζωςι τουσ. 

Θ διάμετρόσ των οπϊν αυτϊν κα πρζπει να είναι ίςθ με αυτι των βυςμάτων. Αντί βυςμάτων, 
κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και φυτευτζσ βίδεσ. Στθν ςυνζχεια, κα απομακρφνεται θ βάςθ 
του υποδοχζα, κα ανοίγονται οι τρφπεσ για τθν ςτερζωςι του και κα ςτερεϊνεται θ βάςθ του 
υποδοχζα επί του τοιχϊματοσ. Εφιςτάται επίςθσ θ προςοχι, κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν 
ςτιριξθσ να μθν παραμζνουν «κρυφζσ» πλευρζσ τουσ, που κα δθμιουργοφν προβλιματα 
κακαριςμοφ και άρα υγιεινισ. 

Επί τθσ βάςθσ κα τοποκετείται και κα ςτερεϊνεται ο υποδοχζασ και κα γίνεται θ ςφνδεςθ με 
τισ ςωλθνϊςεισ των υποςτθρικτικϊν δικτφων. 

 

Ουρθτιρια 
 

Το επίτοιχο ουρθτιριο κα ςυνοδεφεται από τουσ κοχλίεσ επίτοιχθσ ςτιριξισ του και από 
βαλβίδα εκκζνωςθσ 1¼", ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, με ελαςτικό πϊμα και επιχρωμιωμζνθ 
αλυςίδα και από τον μαςτό ειςόδου του νεροφ ζκπλυςθσ. 

Θ τοποκζτθςθ του ουρθτθρίου κα γίνεται, ομοίωσ, μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
καταςκευισ τθσ τελικισ επικάλυψθσ του τοιχϊματοσ. 
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Μετά τθν τοποκζτθςθ του ουρθτθρίου και τθν ςτιριξι του, κα πρζπει να γίνουν οι ςυνδζςεισ 
με τα υπόλοιπα υποςτθρικτικά δίκτυα. Θ αποχζτευςθ του ουρθτθρίου κα μπορεί να οδθγθκεί 
άμεςα προσ το αποχετευτικό δίκτυο, αλλιϊσ κα οδθγείται ςε «τυφλό» ςιφϊνιο δαπζδου που κα 
διακζτει οςμοπαγίδα. 

Για κάκε ουρθτιριο προβλζπεται βαλβίδα ζκπλυςθσ με διακόπτθ πίεςθσ (μπουτόν), θ οποία 
κα παραμζνει ανοικτι όςο κα κρατείται πατθμζνοσ ο διακόπτθσ. 

Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ χάλκινου ςωλινα (χαλκοςφνδεςθ), όταν το υλικό  του υπόλοιπου 
δικτφου φδρευςθσ είναι από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα ι γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα. 

 

Νιπτιρεσ με ι χωρίσ κολώνα 
 

Οι νιπτιρεσ κα μπορεί να είναι διαφορετικϊν τφπων ωσ προσ: 

 το μικοσ, το πλάτοσ και γενικότερα το ςχιμα (ορκογωνικό, κυκλικό, θμικυκλικό, αχιβάδα 
κ.λπ.). 

 εάν ζχει ι όχι κολϊνα. 
Ο νιπτιρασ κα πρζπει να ζχει όςο το δυνατόν πιο απλό ςχιμα, με ςτρογγυλεμζνα χείλθ και 

να παρουςιάηει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ ραβδϊςεισ, για τον εφκολο κακαριςμό του. Στο επάνω 
μζροσ του κα φζρει υπερχείλιςθ, ςυνδεδεμζνθ εκ καταςκευισ με τθν βαλβίδα. 

Θ λεκάνθ κα μπορεί να εφάπτεται ι να απζχει από τον τοίχο. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ κα 
πρζπει να φζρει πλάτθ, θ οποία να χωνεφεται ελαφρά ςτον τοίχο, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ 
κα πρζπει να είναι χωρίσ πλάτθ. Επίςθσ, κα μπορεί να φζρει και κολϊνα για τθν κάλυψθ του 
ςιφωνίου. 

Οι νιπτιρεσ κα ςυνοδεφονται και με τα εξισ παρελκόμενα: 
 Βαλβίδα εκκζνωςθσ 1¼", ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, με ελαςτικό πϊμα και 

επιχρωμιωμζνθ αλυςίδα. 

 Σιφϊνιο ςχιματοσ «U», 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωμιωμζνο, με βάκοσ παγίδευςθσ του νεροφ 
(φψοσ οςμοπαγίδασ) τουλάχιςτον 5 cm. 

 Κατάλλθλα ςτθρίγματα για τθν ςτιριξι του. 
Εναλλακτικά, θ βαλβίδα ι και το ςιφϊνιο κα μπορεί να είναι από ειδικό πλαςτικό 

 Στουσ νιπτιρεσ που κα ζχουν κολϊνα, μετά τθν τοποκζτθςθ και ςτιριξι τουσ, το ςιφϊνιο κα καλφπτεται με 
τθν κολϊνα. Για τον λόγο αυτό, κα πρζπει να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι θ μζτρθςθ του φψουσ 
τοποκζτθςθσ ζτςι, ϊςτε να μθν φορτίηεται θ κολϊνα. 

Θ προςαρμογι του δικτφου αποχζτευςθσ προσ τθν βαλβίδα γίνεται με τθν βοικεια λυόμενου 
ςυνδζςμου, ενϊ προσ το επίτοιχο τμιμα με ελαςτικό παρζμβυςμα, το οποίο κα καλφπτεται με 
επιχρωμιωμζνθ ροηζτα. 

Θ ςφνδεςθ των κρουνϊν εκροισ με το κρφο και το ηεςτό νερό χριςθσ, αντίςτοιχα, κα γίνεται με 
ενιςχυμζνο ςωλινα, μζςω ρακόρ. Κα δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ 
παράλλθλα με τθν ποιότθτα του υλικοφ του ςωλθνίςκου. 

Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ χάλκινου ςωλινα (χαλκοςφνδεςθ) όταν το υλικό του υπόλοιπου 
δικτφου φδρευςθσ είναι από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα ι γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα. 

 

3.5.5. Υδραυλικοί υποδοχείσ ζνκετοι επί πάγκου 
 

Θ τοποκζτθςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων αυτοφ του τφπου (νιπτιρεσ ι νεροχφτεσ) κα 
γίνεται κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ ενόσ πάγκου, επί τθσ επιφάνειασ του οποίου εντάςςεται ο 
υποδοχζασ. 

Τα είδθ κρουνοποιίασ κα ζχουν και αυτά δικι τουσ κζςθ, είτε επί του υποδοχζα, είτε επί του 
πάγκου. 
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Για τουσ υποδοχείσ αυτοφσ κα ζχουν προθγθκεί οι εξισ εργαςίεσ: 
 Κα ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των 

δικτφων αποχζτευςθσ, αεριςμοφ και φδρευςθσ. Τα δίκτυα αυτά καταςκευάηονται και 
ταπϊνονται με ςτακερά καπάκια, αποκλειομζνων ωσ κάλυμμα των χαρτιϊν, ςτουπιϊν, 
διογκωμζνων πολυςτερινϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του τοίχου. 

 Το δίκτυο φδρευςθσ κα καταλιγει ςε ευκεία ι γωνιακι ςφαιρικι βαλβίδα διακοπισ 
(πεταλοφδα ι καμπάνα) που κα περιμζνει μζχρισ ότου ςυνδεκεί ο υδραυλικόσ υποδοχζασ. 

Θ τοποκζτθςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων γίνεται επί ενόσ «επίπλου» (πάγκου) επί του 
οποίου κα χαράςςεται το ςχιμα του περιγράμματοσ του υποδοχζα με τθν χριςθ «πατρόν». Το 
ςχιμα κα κόβεται και κα αφαιρείται το τμιμα τθσ επιφάνειασ του επίπλου, όπου κα 
τοποκετθκεί ο υποδοχζασ. Μετά τθν κοπι, κα προςαρμόηεται ο υποδοχζασ και κα ςφραγίηονται 
όλοι οι αρμοί με ψυχρι υγροςκοπικι ςιλικόνθ. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφράγιςθ των αρμϊν, κα γίνεται θ ςφνδεςθ με τα 
υποςτθρικτικά δίκτυα (αποχζτευςθσ και φδρευςθσ). 

 
3.6   Υδραυλικοί  υποδοχείσ  ατόμων  με ειδικζσ  ανάγκεσ ( Α. Μ. Ε. Α.) 

 
3.6.1. Γενικά 

Τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των υδραυλικϊν υποδοχζων A.M.Ε.Α. κα 
είναι τα παρακάτω: 

 Για τοποκζτθςθ επί του δαπζδου: 

 Λεκάνεσ  αποχωρθτθρίου  (WC)  κακιμενου  τφπου,  χαμθλισ  πίεςθσ,  πίςω  ι  κάτω 
απορροισ με καπάκι. 

 Για επίτοιχθ τοποκζτθςθ: 
 Νιπτιρεσ. 

 Δοχεία πλφςεωσ λεκανϊν WC. 

 Ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα, για ςφνδεςθ των ειδϊν υγιεινισ με τθν εγκατάςταςθ τθσ 
φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ. 

 Εφκαμπτοι ενιςχυμζνοι ςωλινεσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ. 

 Ενςωματοφμενα ςιφϊνια. 
Πλα τα είδθ υγιεινισ νοοφνται πλιρθ με όλα τα παρελκόμενά τουσ. Πλα τα εξαρτιματα κα 

είναι καταςκευαςμζνα από επιχρωμιωμζνο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδεσ, ροηζτεσ, κ.λπ., κα είναι 
καταςκευαςμζνα από ορείχαλκο με τελικι επιχρωμίωςθ και με λουςτραριςμζνθ επιφάνεια. 

 

3.6.2. Λεκάνθ Α.Μ.Ε.Α. 
Θ λεκάνθ W.C. κα είναι κακιμενου τφπου από πορςελάνθ, λευκοφ χρϊματοσ. Θ λεκάνθ κα 

πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ προςζγγιςθσ από πρόςωπα με αμαξίδια. Για τον 
ςκοπό αυτό κα θ λεκάνθ κα ζχει: 

 Σχιμα με όςο γίνεται πιο ομαλζσ καμπφλεσ. 

 Βάςθ ςτιριξθσ ςτο δάπεδο με όςο γίνεται πιο μικρό μζγεκοσ και τοποκετθμζνθ ςτο πίςω 
μζροσ ζτςι, ϊςτε να δίνει ζνα τελικό ςχιμα ςτθν λεκάνθ με το πάνω μζροσ τθσ να εξζχει όςο 
γίνεται περιςςότερο. 

 

Θ λεκάνθ κα ζχει κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και κα τοποκετθκεί ζτςι, ϊςτε: 
 Το εμπρόσ μζροσ τθσ λεκάνθσ να απζχει από τον τοίχο τουλάχιςτον 70 cm. 
 Το φψοσ του κακίςματοσ από το δάπεδο του χϊρου να είναι περίπου 50 cm (χριςθ λεκανϊν 

ειδικισ καταςκευισ και φψουσ 18" ι χριςθ ειδικοφ κακίςματοσ για εξαςφάλιςθ φψουσ του 
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καλφμματοσ από το δάπεδο περίπου 50 cm). 
 

Θ λεκάνθ τθσ κατθγορίασ αυτισ κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω εξαρτιματα: 
 Βαλβίδα πλφςθσ ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, με μοχλό ι κομβίο χειριςμοφ αυτόματθσ 

επαναφοράσ, κατάλλθλθ για πίεςθ λειτουργίασ 1,2 bar και χαμθλι ςτάκμθ κορφβου (<20 
db). 

 Επικυμθτι είναι θ χριςθ πνευματικισ βαλβίδασ, ςε απομακρυςμζνθ από το δοχείο κζςθ, 
για εφκολο χειριςμό από τον κακιςμζνο χριςτθ. 

 Κάκιςμα λεκάνθσ υπερβαρζωσ τφπου, αποδεδειγμζνα ειδικισ καταςκευισ για αναπιρουσ 
ζτςι, ϊςτε να ζχει τθν απαιτοφμενθ μθχανικι αντοχι, ςτακερότθτα και ςτερει προςαρμογι 
ςτθν λεκάνθ. 

 Ρτυςςόμενουσ ι ςτακεροφσ βραχίονεσ, ρυκμιηόμενου φψουσ, για τθν υποςτιριξθ του 
κακιμενου ατόμου. 

 

Θ λεκάνθ κα φζρει ςιφϊνιο που θ χάραξι του κα είναι τζτοια ζτςι, ϊςτε να διευκολφνει τθν 
ζκπλυςθ. Το βάκοσ τθσ οςμοπαγίδασ (κόφτρα) κα είναι τουλάχιςτον 5 cm ζτςι, ϊςτε να μθν 
προκαλείται κάκοδοσ τθσ ςτάκμθσ αςφαλείασ ςε περιπτϊςεισ που θ χριςθ είναι μικρι ι ςε 
αραιά χρονικά διαςτιματα. Θ λεκάνθ κα ςυνοδεφεται από τουσ κοχλίεσ ςτιριξισ τθσ, τα 
παρεμβφςματα, το δοχείο πλφςθσ και πλαςτικό κάλυμμα ιςχυρισ καταςκευισ. 

Για τθ λεκάνθ Α.Μ.Ε.Α., ωσ προσ τθν εγκατάςταςι τθσ και τθν ςφνδεςι τθσ με τα 
υποςτθρικτικά δίκτυα ιςχφουν τα ίδια όπωσ και ςτισ κοινζσ λεκάνεσ κακθμζνου τφπου. 

Το πίςω μζροσ των χειλϊν του κακίςματοσ τθσ λεκάνθσ κα είναι διαμορφωμζνο ςε ςτόμιο για 
τον ςωλινα νεροφ ζκπλυςθσ. Το νερό ζκπλυςθσ, ερχόμενο από το δοχείο πλφςθσ που βρίςκεται 
πάνω από ςτόμιο εκροισ, κα πρζπει να κατευκφνεται κατά  τθν μεγάλθ του μάηα προσ το 
ςιφϊνιο τθσ λεκάνθσ και μόνο μια μικρι ποςότθτά του με τθν βοικεια λαιμοφ, προσ τισ παρειζσ 
τθσ λεκάνθσ. Θ διάμετροσ εξόδου του ςιφωνίου κα είναι εςωτερικά τουλάχιςτον 80 mm και 
εξωτερικά 100 mm. Το ςτόμιο εξόδου του ςιφωνίου μπορεί να είναι εξωτερικό (πίςω ι πλάγιο) ι 
κεκαμμζνο (κατακόρυφο) ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και κα φζρει ςτόμιο 
αεριςμοφ. 

Θ τοποκζτθςθ τθσ λεκάνθσ αποχωρθτθρίου γίνεται μετά από τθν ολοκλιρωςθ  τθσ καταςκευισ 
του τελικοφ δαπζδου. Για τον λόγο αυτό κα ζχουν προθγθκεί οι εξισ εργαςίεσ: 

 Κα ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τθσ λεκάνθσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 
των δικτφων αποχζτευςθσ και αεριςμοφ. Τα δίκτυα αυτά καταςκευάηονται και ταπϊνονται με 
ςτακερά καπάκια αποκλειομζνων ωσ καλυμμάτων των χαρτιϊν, ςτουπιϊν, διογκωμζνων 
πολυςτερινϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του δαπζδου. 

 Κα είναι γνωςτι (από τθν μελζτθ) θ κζςθ εκροισ των υγρϊν, δθλαδι «πίςω» ι «κάτω» 
απορροισ ζτςι, ϊςτε να καταςκευαςτεί με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ (κζςθ και μικοσ) θ 
αναμονι ςφνδεςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ. 

Θ λεκάνθ κα τοποκετθκεί ελεφκερθ και δεν κα εφάπτεται με κανζναν τοίχο. Κα τοποκετθκεί 
εγκάρςια και απόςταςθ 15 – 25 cm από τον τοίχο επί του οποίου κα ςτθριχκεί θ βαλβίδα 
πλφςεωσ ζτςι, ϊςτε να μείνει χϊροσ για το εφκολο μοντάριςμά  τθσ με τουσ αγωγοφσ που 
ζρχονται από τθν αποχζτευςθ και το δίκτυο για τθν πλφςθ. 

Τζλοσ, κα ςτακεροποιείται ςτο δάπεδο με τουσ κοχλίεσ ςτιριξθσ που τθν ςυνοδεφουν και με το 
αντίςτοιχο παρζμβυςμα, που τελικά κα επιχρίεται ςτον αρμό του με τςιμεντοειδζσ ι πλαςτικό 
υλικό ςυγκόλλθςθσ. Κα δοκεί προςοχι, ϊςτε οι βίδεσ να ςφιχτοφν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). 
Λδιαίτερα πρζπει να προςεχτεί το τελικό ςφίξιμο, γιατί αν οι τρφπεσ δεν είναι καλζσ ι γίνει 
ανομοιόμορφο ςφίξιμο, μπορεί να δθμιουργθκοφν τάςεισ που δυνατόν να ςπάςουν τθν λεκάνθ. 
Εφιςτάται επίςθσ θ προςοχι, κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν ςτιριξθσ να μθν παραμζνουν 
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«κρυφζσ» πλευρζσ τουσ, που δθμιουργοφν προβλιματα κακαριςμοφ και άρα υγιεινισ. 
Θ ςτερζωςθ τθσ λεκάνθσ με τςιμεντοκονίαμα ςτο δάπεδο απαγορεφεται, διότι είναι δυνατόν να 

ςπάςει θ λεκάνθ εξ αιτίασ τθσ διαφορετικισ διαςτολισ των δφο υλικϊν, πορςελάνθσ και 
τςιμεντοκονιάματοσ και των τάςεων που αναπτφςςονται. 

 

3.6.3. Νιπτιρασ Α.Μ.Ε.Α. 
Ο νιπτιρασ κα είναι λευκόσ από πορςελάνθ, κα ζχει κατάλλθλο ςχιμα με μικρι εςοχι ςτο 

πρόςκιο μζροσ και ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ. Ο νιπτιρασ κα πλθροί τισ παρακάτω ειδικζσ 
απαιτιςεισ και κα παρζχει τισ παρακάτω διευκολφνςεισ ςτουσ χριςτεσ: 

 Δυνατότθτα εφκολθσ προςζγγιςθσ του νιπτιρα από άτομα με αμαξίδια. Για τον ςκοπό αυτό ο 
νιπτιρασ κα ζχει: 

 Το μικρότερο δυνατό βάκοσ λεκάνθσ (όχι μεγαλφτερο των 12,5 cm) ζτςι, ϊςτε να 
αφινει όςο γίνεται περιςςότερο χϊρο από κάτω για τα πόδια του ατόμου που κα τον 
χρθςιμοποιιςει. 

 Λεκάνθ κατάλλθλου ςχιματοσ που κα είναι πιο φαρδιά ςτθν μπροςτινι πλευρά, όπου 
κα διαμορφϊνεται εςοχι προσ το ςτικοσ του χριςτθ. 

 Τοποκζτθςθ τθσ βαλβίδασ εκκζνωςθσ ςτο πίςω μζροσ του νιπτιρα όςο γίνεται πιο 
κοντά ςτον τοίχο. 

 Το φψοσ του νιπτιρα κα είναι 0,85 m από το δάπεδο για το επάνω μζροσ του και 0,70 m για το 
κάτω και κα ςυνοδεφεται από ράφι ςτο ίδιο με αυτόν φψοσ. 

 Σφνδεςθ όλων των υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων (φδρευςθσ και αποχζτευςθσ) με εφκαμπτουσ 
και κερμομονωμζνουσ κατά περίπτωςθ ςωλινεσ για τθν προςταςία των ποδιϊν των ατόμων 
με αμαξίδια. 

 

Θ τοποκζτθςθ του νιπτιρα Α.Μ.Ε.Α. κα γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπωσ και των κοινϊν με 
μόνθ διαφορά τθν ρυκμιηόμενου φψουσ ανάρτθςθ και τθν εγκατάςταςθ εφκαμπτων υδραυλικϊν 
ςυνδζςεων (φδρευςθσ και αποχζτευςθσ). 

Θ ρφκμιςθ του φψουσ και τθσ κλίςθσ του νιπτιρα κα επιτυγχάνεται μζςω μοχλιςμοφ, που κα 
είναι, είτε χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ, είτε υδροπνευματικόσ, είτε θλεκτροκίνθτοσ. Θ ρφκμιςθ κα 

μπορεί να γίνει ςε κλίςεισ από 0ο ζωσ 15ο, τουλάχιςτον. 
Θ τοποκζτθςθ κα γίνεται μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ τελικισ επζνδυςθσ 

του τοιχϊματοσ επί του οποίου κα εδράηονται. Για τον λόγο αυτό κα ζχουν προθγθκεί οι εξισ 
εργαςίεσ: 

 Κα ζχει οριςτεί (χαραχκεί) θ ακριβισ κζςθ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των 
δικτφων αποχζτευςθσ, αεριςμοφ και φδρευςθσ. Τα δίκτυα αυτά καταςκευάηονται και 
ταπϊνονται με ςτακερά καπάκια, αποκλειομζνων ωσ καλυμμάτων των χαρτιϊν, ςτουπιϊν, 
διογκωμζνων πολυςτερινϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ επζνδυςθσ του 
τοιχϊματοσ. 

 Εφόςον το τοίχωμα επί του οποίου εδράηονται οι υποδοχείσ αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι 
από γυψοςανίδα, κα ζχει  προβλεφκεί κατάλλθλθ μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ  (χαλφβδινθ 
πλάκα επί χαλφβδινων γωνιϊν), που κα μεταφζρει το κφριο βάροσ ςτο δάπεδο. Επίςθσ, 
εφόςον το τοίχωμα γίνεται με διπλι γυψοςανίδα, θ ςτιριξθ μπορεί να είναι μία μεταλλικι 
πλάκα μόνο για τισ περιπτϊςεισ, που ο υδραυλικόσ υποδοχζασ δεν πρόκειται να 
μεταβιβάςει μεγάλο φορτίο ςτο τοίχωμα (π.χ. νιπτιρεσ, δοχεία πλφςεωσ κ.λπ.). Θ βάςθ 
αυτι κα φζρει και τισ αντίςτοιχεσ οπζσ για ςφνδεςθ των υποςτθρικτικϊν δικτφων 
(αποχζτευςθ, αεριςμόσ, ςωλινωςθ για το νερό ζκπλυςθσ, φδρευςθ κ.λπ.). 

 Κα ζχουν προβλεφκεί και οι αναμονζσ κρφου και ηεςτοφ νεροφ. Ζτςι, το δίκτυο φδρευςθσ 
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κα καταλιγει ςε ευκεία ι γωνιακι ςφαιρικι βαλβίδα διακοπισ (πεταλοφδα ι καμπάνα) 
που κα περιμζνει μζχρισ ότου ςυνδεκεί ο υδραυλικόσ υποδοχζασ. 

 Οι υποδοχείσ αυτοί κα τοποκετθκοφν ςε επαφι με το τοίχωμα. Για τον λόγο αυτό, οι 
ςυνδζςεισ με τα δίκτυα κα γίνουν «από μπροςτά». Αυτό επιςθμαίνεται διότι κα πρζπει να 
μείνει χϊροσ για το εφκολο μοντάριςμά τουσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ του τοιχϊματοσ επί του οποίου κα ςτθρίηεται ο 
υποδοχζασ, εφόςον είναι τυπικι τοιχοποιία με τοφβλα, για τουσ υποδοχείσ που δεν φζρουν το 
βάροσ ατόμων (νιπτιρεσ, δοχεία πλφςεωσ κ.λπ.), κα προςαρμόηεται προςωρινά θ βάςθ τουσ και 
κα ςθμαδεφονται με μεγάλθ ακρίβεια τα ςθμεία που κα ανοιχκοφν οι οπζσ για τθν ςτερζωςι 
τουσ. Θ διάμετροσ των οπϊν αυτϊν κα είναι ίςθ με αυτι των βυςμάτων. Αντί βυςμάτων κα 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και φυτευτζσ βίδεσ. Στθν ςυνζχεια κα απομακρφνεται θ βάςθ του 
υποδοχζα, κα ανοίγονται οι τρφπεσ για τθν ςτερζωςι του και κα ςτερεϊνεται θ βάςθ του 
υποδοχζα επί του τοιχϊματοσ. Εφιςτάται επίςθσ θ προςοχι, κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν 
ςτιριξθσ να μθν παραμζνουν «κρυφζσ» πλευρζσ τουσ, που δθμιουργοφν προβλιματα 
κακαριςμοφ και άρα υγιεινισ. Επί τθσ βάςθσ κα τοποκετείται και κα ςτερεϊνεται ο υποδοχζασ 
και κα γίνεται θ ςφνδεςθ με τισ ςωλθνϊςεισ των υποςτθρικτικϊν δικτφων. 

Οι νιπτιρεσ κα ςυνοδεφονται και από τα εξισ παρελκόμενα: 
 Βαλβίδα εκκζνωςθσ 1¼", ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, με ελαςτικό πϊμα και 

επιχρωμιωμζνθ αλυςίδα. 

 Σιφϊνιο ςχιματοσ «U», 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωμιωμζνο, με βάκοσ παγίδευςθσ του νεροφ 
(φψοσ οςμοπαγίδασ) τουλάχιςτον 5 cm. 

 Κατάλλθλα ςτθρίγματα για τθν ςτιριξι του. 
Θ προςαρμογι του δικτφου αποχζτευςθσ προσ τθν βαλβίδα κα γίνεται με τθν βοικεια 

λυόμενου ςυνδζςμου. Επίςθσ, και προσ το επίτοιχο τμιμα, ομοίωσ με λυόμενο ςφνδεςμο και 
εφκαμπτο ςωλινα. 

Θ ςφνδεςθ των κρουνϊν εκροισ με το κρφο και το ηεςτό νερό χριςεωσ αντίςτοιχα, κα γίνεται με 
ενιςχυμζνο εφκαμπτο ςωλινα, μζςω ρακόρ. Κα δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ςτεγανότθτα τθσ 
ςφνδεςθσ, παράλλθλα με τθν ποιότθτα του υλικοφ του ςωλθνίςκου. 

 
3.7   Λοιπόσ   εξοπλιςμόσ  
3.7.1. Γενικά 

Τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των βοθκθτικϊν υλικϊν για τουσ χϊρουσ 
των W.C. κα είναι τα παρακάτω: 

 Εταηζρεσ νιπτιρων 

 Κακρζπτεσ νιπτιρων 

 Άγκιςτρα 

 Σαπωνοκικεσ 

 Χαρτοκικεσ 

 Δοχείο υγροφ ςαπουνιοφ 
 Κικεσ για χειροπετςζτεσ 

 Δοχείο αχριςτων χαρτιϊν υγείασ 

 Βοφρτςα κακαριςμοφ λεκάνθσ (με τθν βάςθ τθσ) 

 Βραχίονεσ ςτιριξθσ Α.Μ.Ε.Α. λεκάνθσ 

 Στακερζσ χειρολαβζσ Α.Μ.Ε.Α. για χϊρουσ υγιεινισ 

 Κακρζφτεσ για Α.Μ.Ε.Α. 
 Βφςματα και κοχλίεσ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Πλοσ ο λοιπόσ αυτόσ εξοπλιςμόσ νοείται πλιρθσ με όλα τα παρελκόμενά του. Πλα τα 
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εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα από πορςελάνθ, ανοξείδωτο χάλυβα ι επιχρωμιωμζνο 
χυτό ορείχαλκο. 

Οι βίδεσ, ροηζτεσ κ.λπ., κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο με 
τελικι επιχρωμίωςθ και με λουςτραριςμζνθ επιφάνεια. 

Τα υλικά που κα είναι αποδεκτά κα πρζπει να προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που 
εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000 από αναγνωριςμζνο φορζα. 

 

Ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ κα ελζγχεται πριν τθν εγκατάςταςθ ζτςι, ϊςτε να αποκλείεται θ χριςθ 
του ςε περιπτϊςεισ που κα παρουςιάηει ελαττϊματα τραυματιςμοφ ι αποκλίςεισ από τισ 
τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ, που κα επθρεάςουν τθν αντοχι του και γενικά τθν καλι λειτουργία 
του. 

Θ καταλλθλότθτα του λοιποφ εξοπλιςμοφ προχποκζτει τθν καταςκευι του (υλικό και 
διαμόρφωςθ) ζτςι, ϊςτε να πλθροφνται κατ' ελάχιςτον οι εξισ όροι: 

 Να είναι ανκεκτικόσ ςτισ μθχανικζσ φορτίςεισ που από τθν χριςθ του υφίςταται ζτςι, ϊςτε να 
μθν κραφεται, ρθγματϊνεται ι παραμορφϊνεται (ΕΛΟΤ 902 και ΕΛΟΤ 904). 

 Να  ζχει  επιφάνειεσ  λείεσ  και  όχι  απορροφθτικζσ  ζτςι,  ϊςτε  να  μθν  κατακρατοφνται 
υπολείμματα ακακαρςιϊν και να κακαρίηεται εφκολα (EN ISO 8289:2001 και prEN 1224). 

 Να ζχει αντοχι ςτα οξζα και ςτα χθμικά προϊόντα οικιακισ χριςθσ ςτθν κερμοκραςία του 
περιβάλλοντοσ (EN 14483-1:2004 και ΕΛΟΤ 906). 

 

Ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ διαχωρίηεται ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ ςε ςχζςθ με τθν μζκοδο 
τοποκζτθςισ του ςε χϊρουσ υγιεινισ: 

 Εξοπλιςμόσ  που απαιτείται  να ενςωματωκεί  κατά  τθν  φάςθ  τελικισ  διαμόρφωςθσ τθσ 
επζνδυςθσ του τοιχϊματοσ. 

 Εξοπλιςμόσ που τοποκετείται επί τθσ τελειωμζνθσ επζνδυςθσ του τοιχϊματοσ. 

 Εξοπλιςμόσ που δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ. 
 

3.7.2. Εξοπλιςμόσ που τοποκετείται μετά τθν καταςκευι τθσ επζνδυςθσ του τοιχϊματοσ 
 

Εταηζρα νιπτιρα 
 

Θ εταηζρα νιπτιρα που κα είναι από επιχρωμιωμζνα ι ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα ι 
επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο ι πλαςτικά κ.λπ. υλικά, ςε ςυνδυαςμό με τηάμι ι όχι, δεν κα 
εντοιχίηεται, αλλά κα τοποκετείται με τθν βοικεια βυςμάτων και κοχλιϊν ςε αντίςτοιχθ, όπωσ 
πιο πάνω, κζςθ. Κα αντιςτοιχεί μία εταηζρα ανά νιπτιρα διδακτικοφ προςωπικοφ. 

 

Χαρτοκικεσ, ςαπωνοκικεσ 
 

Ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ, που κα είναι από επιχρωμιωμζνα ι ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα ι 
ανοξείδωτο χυτοχάλυβα ι επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο ι πλαςτικά κ.λπ. υλικά, δεν κα εντοιχίηεται, 
αλλά κα τοποκετείται με τθν βοικεια βυςμάτων και κοχλιϊν ςτισ αντίςτοιχεσ, όπωσ πιο πάνω, 
κζςεισ. 

Κα αντιςτοιχεί μία χαρτοκικθ ανά λεκάνθ W.C. (ευρωπαϊκοφ ι ανατολικοφ τφπου), μία 
ςαπωνοκικθ ανά νιπτιρα διδακτικοφ προςωπικοφ. 

 

Άγκιςτρα 
 

Ομοίωσ όπωσ πιο πάνω, ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ που κα είναι από επιχρωμιωμζνα ι 
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ανοξείδωτα χαλυβδοελάςματα ι επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο ι πλαςτικά κ.λπ. υλικά, δεν κα 
εντοιχίηεται, αλλά κα τοποκετείται με τθν βοικεια βυςμάτων και κοχλιϊν ςτισ αντίςτοιχεσ, 
όπωσ πιο πάνω, κζςεισ. 

 

Θικεσ για χειροπετςζτεσ 
 

Οι κικεσ για χειροπετςζτεσ κα είναι από ανοξείδωτα ι επιχρωμιωμζνα χαλυβδοελάςματα ι 
επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο ι πλαςτικά κ.λπ. υλικά και κα τοποκετοφνται με τθν βοικεια 
βυςμάτων και κοχλιϊν. Κα αντιςτοιχεί μία κικθ ανά χϊρο υγιεινισ του διδακτικοφ προςωπικοφ. 

 

3.7.3. Εξοπλιςμόσ που τοποκετείται χωρίσ εγκατάςταςθ 
 

Βοφρτςα λεκάνθσ W.C. 
 

Σε κάκε λεκάνθ W.C. κα αντιςτοιχεί μία βοφρτςα κακαριςμοφ με τθν βάςθ τθσ. 
 

Δοχείο αχριςτων χαρτιών υγείασ 
 

Σε κάκε λεκάνθ W.C. κα αντιςτοιχεί ζνα δοχείο αχριςτων χαρτιϊν υγείασ. 
 

3.7.4. Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ χϊρων υγιεινισ Α.Μ.Ε.Α. 
 

Κινθτοί βραχίονεσ ςτιριξθσ Α.Μ.Ε.Α. λεκάνθσ W.C. 
 

Στουσ χϊρουσ υγιεινισ Α.Μ.Ε.Α. κα τοποκετοφνται κινθτοί βραχίονεσ ςτιριξθσ για τισ λεκάνεσ 
W.C.. Θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνεται μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ τελικισ 
επίςτρωςθσ του τοιχϊματοσ. Οι βραχίονεσ ςτιριξθσ κα είναι είτε ανακλινόμενοι,  είτε 
ρυκμιηόμενου φψουσ, είτε και τα δφο μαηί. 

 

Τοποκζτθςθ κινθτοφ βραχίονα Α.Μ.Ε.Α. 
 

Ο βραχίονασ Α.Μ.Ε.Α. κα τοποκετείται ςτθν κζςθ εγκατάςταςισ του ζτςι, ϊςτε να 
ςθμαδευτοφν με μεγάλθ ακρίβεια τα ςθμεία, όπου κα ανοιχκοφν οι οπζσ για τθν ςτερζωςι του. Θ 
διάμετρόσ των οπϊν αυτϊν κα είναι ίςθ με αυτι των βυςμάτων. Στθ ςυνζχεια κα 
απομακρφνεται ο βραχίονασ, κα ανοίγονται οι τρφπεσ για τθν ςτερζωςι του και κατόπιν κα 
τοποκετείται και κα βιδϊνονται οι βίδεσ ςτα βφςματα. 

 

Τοποκζτθςθ ςτακεροφ βραχίονα Α.Μ.Ε.Α. 
 

Ο βραχίονασ Α.Μ.Ε.Α. κα τοποκετείται ςτθν κζςθ εγκατάςταςισ του ζτςι, ϊςτε να 
ςθμαδευτοφν με μεγάλθ ακρίβεια τα ςθμεία, όπου κα ανοιχκοφν οι οπζσ για τθν ςτερζωςι του. Θ 
διάμετρόσ των οπϊν αυτϊν κα είναι ίςθ με αυτι των βυςμάτων. Στθν ςυνζχεια κα 
απομακρφνεται ο βραχίονασ, κα ανοίγονται οι τρφπεσ για τθν ςτερζωςι του και κατόπιν κα 
τοποκετείται και κα βιδϊνονται οι βίδεσ ςτα βφςματα. 

 

Κακρζφτθσ Α.Μ.Ε.Α. 
 

Σε χϊρουσ υγιεινισ Α.Μ.Ε.Α. κα τοποκετοφνται κακρζφτεσ με δυνατότθτα ανάκλιςθσ ζτςι, 
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ϊςτε να μποροφν να τουσ χρθςιμοποιοφν και άτομα που κα κάκονται ςε αναπθρικι καρζκλα. Θ 
τοποκζτθςι τουσ κα γίνεται μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ τελικισ επίςτρωςθσ 
του τοιχϊματοσ. 

 

Κλιςθ βοικειασ 
 

Είναι απαραίτθτο να υπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ για περίπτωςθ ανάγκθσ παροχισ βοικειασ, το 
οποίο κα διακζτει κορδόνι που κα τοποκετείται περιμετρικά και παράλλθλα με το δάπεδο, ςε 
φψοσ περίπου 0,15 – 0,20 m από αυτό ζτςι, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από 
οποιαδιποτε κζςθ μζςα ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. Ριο αναλυτικά, κα υπάρχει ζνασ διακόπτθσ 
ςυνδεδεμζνοσ με ζνα λεπτό ςχοινί κακϊσ επίςθσ και από τον βομβθτι με φωτεινι ζνδειξθ, ο 
οποίοσ κα ενεργοποιείται, όταν τραβθχτεί το ςχοινί και κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο χϊρο του 
διευκυντι. 

 

Διακόπτεσ 
 

Οι διακόπτεσ φωτιςμοφ κα πρζπει να ζχουν πλακζτα με μεγάλθ επιφάνεια και κα 
τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,90 – 1,20 m από το δάπεδο. 

 

Πλικτρα, διακόπτεσ, εξαρτιματα χειριςμοφ 
 

Τα πλικτρα, οι διακόπτεσ και τα εξαρτιματα χειριςμοφ κα πρζπει : 

 να είναι εμφανι, ευδιάκριτα, προςιτά και λειτουργικά, 

 να ζχουν τυποποιθμζνο ςχιμα ι/και χρϊμα, ανάλογα με τθ λειτουργία και 

 να διαφοροποιοφνται, κατά περίπτωςθ. 
 

Εςχάρεσ φρεατίων και ςιφωνίων 
Είναι ςκόπιμο οι εςχάρεσ φρεατίων ςιφωνίων, καναλιϊν κ.λπ., τόςο μζςα ςτον χϊρο για 

Α.Μ.Ε.Α., όςο και ζξω από κτίρια, να βρίςκονται ζξω από τθν ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ πεηϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι κυκλικζσ με διάμετρο μικρότερθ των 2 cm ι 
ορκογϊνιεσ, με τθ μία τουλάχιςτον διάςταςθ μικρότερθ των 2 cm ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται θ 
εμπλοκι μπαςτουνιϊν, τακουνιϊν και τροχϊν. 

 

3.8   Δοκιμζσ  
Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ, απρόςκοπτθσ κι ομαλισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποχζτευςθσ 

κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ «περί Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων» 
και τθν αντίςτοιχθ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. 

Το δίκτυο αποχζτευςθσ κα υποςτεί δφο δοκιμζσ. Θ μία κα γίνει με νερό υπό πίεςθ κι θ άλλθ με 
αζρα, αφοφ πρϊτα τοποκετθκοφν και ςυνδεκοφν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείσ. 

Κατά τθν δοκιμι με νερό κα κλείνονται όλα τα ανοίγματα ςτισ ςωλθνϊςεισ εκτόσ ενόσ ςτθν 
ανϊτατθ ςτάκμθ. Στθ ςυνζχεια κα γεμίηει όλο το ςφςτθμα με νερό μζχρι να υπερχειλίςει από 
τθν απόλθξθ του δικτφου ςτθν ανϊτατθ ςτάκμθ. Θ δοκιμι κα κεωρείται επιτυχισ όταν κάκε 
τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ κα δοκιμάηεται ςε πίεςθ νεροφ όχι μικρότερθ των 3 mΣΝ, θ οποία κα 
πρζπει να διατθρείται ςτακερι επί 30 λεπτά χωρίσ να απαιτείται προςκικθ νζασ ποςότθτασ 
νεροφ. 

Θ τελικι δοκιμι κα γίνεται με αζρα και κα ελζγχεται θ ςτεγανότθτα των παγίδων. Ο αζρασ κα 
ειςάγεται από οποιοδιποτε κατάλλθλο ςθμείο και κα διατθρείται επί 15 λεπτά ςε πίεςθ 25 
mmΣΝ. Αν δεν διαπιςτωκεί οποιαδιποτε διαρροι νεροφ από τισ παγίδεσ, το δίκτυο κεωρείται 
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αεροςτεγζσ και θ δοκιμι πετυχθμζνθ. 
Αν κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν διαπιςτωκεί οποιαδιποτε ανωμαλία, ο ανάδοχοσ οφείλει 

άμεςα να τθν αποκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκεί οποιαδιποτε ηθμιά ςε 
τμιμα ςωλινα, κα αντικακίςταται άμεςα ολόκλθροσ ο ςωλινασ. 

Οι παραπάνω δοκιμζσ κα μποροφν να γίνουν τμθματικά και με τθν παρακάτω ςειρά: 
 Δοκιμι του γενικοφ αποχετευτικοφ αγωγοφ εκτόσ κτιρίου 
 Δοκιμι του γενικοφ αποχετευτικοφ αγωγοφ εντόσ κτιρίου, κακϊσ και του δικτφου 

ςωλθνϊςεων μζχρι φψουσ 3 m από το υψθλότερο ςθμείο του γενικοφ  αποχετευτικοφ 
αγωγοφ εντόσ κτιρίου 

 Δοκιμι όλων των ςωλθνϊςεων που πρόκειται να γίνουν αφανείσ με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 
ανζγερςθσ του κτιρίου 

 Τελικι δοκιμι ολόκλθρου του ςυςτιματοσ. 
Δεν κα γίνονται επιχϊςεισ ι εγκιβωτιςμοί ςωλθνϊςεων ι με οποιοδιποτε τρόπο κάλυψθ των 

ςωλινων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμζσ κατά τμιματα ι ςτο ςφνολο του ζργου. 
 
 

3.9   Ρροβλεπόμενεσ    εργαςίεσ  
Οι εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ ακακάρτων και όμβριων κα παραδοκοφν πλιρεισ και ζτοιμεσ 

για κανονικι λειτουργία. 
Ριο αναλυτικά, ςτθν κάκε εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των ςωλινων με διάφορα 
εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα κ.λπ., κάκε 
εργαςία κοπισ, ελικοτομισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, αποςτείρωςθσ 
κ.λπ.. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά και θ εργαςία για τθν προςταςία των υπόγειων 
ςωλινων (όπου υπάρχουν) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν 
και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία ςχετικι 
με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ 
και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ αποχζτευςθσ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, αλλά 
απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ αποχζτευςθσ. 

 

4. Εγκατάςταςθ  ιςχυρϊν  θλεκτρικϊν  ρευμάτων  
 

 

 

4.1   Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και ςτον 

ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ ιςχυρϊν ρευμάτων του κτιρίου. 
Θ εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων κα αποτελείται από: 
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 Αγωγοφσ – ςωλινεσ 

 Διακοπτικό υλικό 

 ευματοδότεσ 

 Συςκευζσ 

 Φωτιςτικά 

 Ρίνακεσ 

 Στοιχεία διακοπισ χαμθλισ τάςθσ 

 Βοθκθτικά κυκλϊματα ελζγχου-αυτοματιςμοφ 

 Διάφορα εξαρτιματα 

 Φωτιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 
4.2   Υλικά 
4.2.1. Αγωγοί – καλϊδια χαμθλισ τάςθσ 

Οι αγωγοί και τα καλϊδια χαμθλισ τάςθσ (Χ.Τ.) τθσ εγκατάςταςθσ κα είναι κατάλλθλα για 
ονομαςτικι τάςθ μζχρι 1000 V, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςτισ κτιριακζσ 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ τάςθσ (230 V/400 V). 

Τα υλικά που κα ενςωματϊνονται ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ Χ.Τ. κα είναι τα ακόλουκα: 
 Αγωγοί  και  καλϊδια  μόνιμων  εςωτερικϊν  θλεκτρικϊν  εγκαταςτάςεων  Χ.Τ.  με αγϊγιμο 

υλικό χαλκό ι αλουμίνιο και διαφόρων τφπων μόνωςθ, ενίςχυςθ ι/και προςταςία. 

 Στθρίγματα, μοφφεσ, κλζμεσ κ.λπ.. 
Τα υλικά που κα είναι αποδεκτά για εγκατάςταςθ κα πρζπει να προζρχονται από 

βιομθχανικζσ μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 
9000:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Ο τρόποσ εγκατάςταςθσ των καλωδίων κα προςδιορίηεται από: 
 Το είδοσ των αγωγϊν ι καλωδίων. 

 Τισ ςυνκικεσ (π.χ. κερμοκραςία) ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτον 
παρακάτω πίνακα. 

 

Σφποσ 
καλωδίων 

Παλαιά 
ονομαςία 

Ονομαςτική 
τάςη Προδιαγρ. Περιγραφή Χρήςη 

 
 

H05V-K 

  
 

300/500V 

 

 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

 

Λεπτοπολφκλωνοσ 
αγωγόσ με μόνωςθ 
PVC χωρίσ μανδφα 

Αγωγόσ κατάλλθλοσ για 
ςτακερζσ, 

προςτατευμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ, μζςα ςε 

ςυςκευζσ και μζςα ι 
πάνω ςε βάςεισ 

φωτιςτικϊν 

 
 

H07V-U 

 
 

ΝΥΑ (re) 

 
 

450/750V 

 

 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

 

Μονόκλωνοσ αγωγόσ 
με μόνωςθ PVC 
χωρίσ μανδφα 

Αγωγόσ για γενικζσ 
χριςεισ, κατάλλθλοσ για 
τοποκζτθςθ ςε ςωλινεσ, 
πάνω ι μζςα ςε τοίχο, ςε 

πίνακεσ ι άλλουσ 
κλειςτοφσ χϊρουσ 
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H07V-R 

 
 

ΝΥΑ (rm) 

 
 

450/750V 

 

 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

 

Ρολφκλωνοσ αγωγόσ 
με μόνωςθ PVC 
χωρίσ μανδφα 

Αγωγόσ για γενικζσ 
χριςεισ, κατάλλθλοσ για 
τοποκζτθςθ ςε ςωλινεσ, 
πάνω ι μζςα ςε τοίχο, ςε 

πίνακεσ ι άλλουσ 
κλειςτοφσ χϊρουσ 

 

 
H07V-K 

 

 
NYAF 

 

 
450/750V 

 

ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

 
Εφκαμπτοσ, 

λεπτοπολφκλωνοσ 
αγωγόσ με μόνωςθ 
PVC χωρίσ μανδφα 

Αγωγόσ για γενικζσ 
χριςεισ, κατάλλθλοσ για 
τοποκζτθςθ ςε ςωλινεσ, 
πάνω ι μζςα ςε τοίχο, ςε 

πίνακεσ ι άλλουσ 
κλειςτοφσ χϊρουσ 

 
 

H05VV-U 

 

ΝΥΜ 

A05VV - U 

 
 

300/500V 

 

ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.4) 

Ελαφρφ καλϊδιο, με 
δφςκαμπτο 

μονόκλωνο αγωγό 
χαλκοφ, με μόνωςθ 

και μανδφα PVC 

Καλϊδιο κατάλλθλο για 
τοποκζτθςθ ςε ςτακερζσ 
εγκαταςτάςεισ ςε ξθροφσ 

ι υγροφσ χϊρουσ 

 

H05VV-R 

 
ΝΥΜ (rm) 

A05VVR 

 

300/500V 

 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.4) 

Ελαφρφ καλϊδιο, με 
δφςκαμπτο 

πολφκλωνο αγωγό 
χαλκοφ, με μόνωςθ 

και μανδφα PVC 

Καλϊδιο κατάλλθλο για 
τοποκζτθςθ ςε ςτακερζσ 
εγκαταςτάςεισ ςε ξθροφσ 

ι υγροφσ χϊρουσ 

 

 
NYIFY-J 

NYIFY-O 

  
 

 
230/400V 

 
 
 

VDE 
0250.201 

Καλϊδιο 
πεπλατυςμζνο, 
εφκαμπτο, με 
παράλλθλουσ 
μονόκλωνουσ 
αγωγοφσ με 

μόνωςθ και μανδφα 
από PVC 

Ελαφρφ καλϊδιο, 
δφςκαμπτο, για 

τοποκζτθςθ ςε ςτακερζσ 
εγκαταςτάςεισ όπου θ 

μορφι του διευκολφνει. 
Σε ξθροφσ χϊρουσ, κάτω 

από το επίχριςμα 
 

 

 

H03VH-H 

 

 

NYFAZ 

 

 

300/300V 

 

 
ΕΛΟΤ 563.5 
(HD 21.5) 

Καλϊδιο 
πεπλατυςμζνο, 
εφκαμπτο, με 
παράλλθλουσ 
πολφκλωνουσ 

αγωγοφσ με μόνωςθ 
και μανδφα από PVC 

Ρολφ εφκαμπτο καλϊδιο 
για πολφ ελαφρζσ χριςεισ 
ςε κατοικίεσ και γραφεία. 

Ακατάλλθλο για 
τροφοδότθςθ ςυςκευϊν 
με υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

 

 

 
 

H03VV-F 

 

 

 

 
 

NYLHY 

 

 

 

 
 

300/300V 

 

 

 

 
 
ΕΛΟΤ 563.5 

(HD21.5) 

 

 

 
Εφκαμπτο καλϊδιο 

με μόνωςθ και 
μανδφα από PVC, 
ελαφροφ τφπου 

Εφκαμπτο καλϊδιο για 
γενικι χριςθ ςε κατοικίεσ, 

μαγειρεία και γραφεία. 
Για τθν τροφοδότθςθ 

ελαφρϊν φορθτϊν 
ςυςκευϊν όπου 

χρειάηεται ευκαμπτότθτα 
χωρίσ μεγάλεσ 
καταπονιςεισ. 

Ακατάλλθλο για 
τροφοδότθςθ ςυςκευϊν 

με υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 
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H05VV-F 

 

 

 
ΝΥΜΘΥ 

 

 

 
300/500V 

 

 
 

ΕΛΟΤ 563.5 
(HD 21.5) 

 

 
Εφκαμπτο καλϊδιο 

με μόνωςθ και 
μανδφα από PVC 

Εφκαμπτο καλϊδιο για 
γενικι χριςθ ςε κατοικίεσ, 
μαγειρεία και γραφεία και 

για τθν τροφοδότθςθ 
ςυςκευϊν ακόμα και ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ 

και μζτριεσ καταπονιςεισ. 
 

 

 

 
 

H07RN-F 

 

 

 
 

NSHou 

 

 

 
 

450/750V 

 

 

 
ΕΛΟΤ 623.4 
(HD 22.4) 

 

 
Καλϊδιο με 

πολφκλωνουσ 
αγωγοφσ με μόνωςθ 

και μανδφα από 
ελαςτικό 

Καλϊδιο κατάλλθλο για 
εγκατάςταςθ ςε ξθροφσ, 

υγροφσ ι βρεγμζνουσ 
χϊρουσ, ςτο φπαικρο. Για 

μζςεσ μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ςτισ 

βιομθχανίεσ, ςε εργοτάξια 
και αγροτικά ζργα, για 

κινθτζσ ι ςτακερζσ 
εγκαταςτάςεισ. 

 

 
E1W-U 

 
ΝΥΥ- 

0.6/1 
KV/J1 

VV-U 

 

 
600/1000V 

 

 
ΕΛΟΤ 843 

Καλϊδιο ιςχφοσ με 
μόνωςθ και μανδφα 

PVC, με 
μονόκλωνουσ, 
ςτρογγυλοφσ 

αγωγοφσ 

Καλϊδιο ιςχφοσ για 
ςτακερι εγκατάςταςθ ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ, 
ςτον αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

 

 

E1W-R 

 

ΝΥΥ- 
0.6/1 
KV/J1 

VV-R 

 

 

600/1000V 

 

 

ΕΛΟΤ 843 

Καλϊδιο ιςχφοσ με 
μόνωςθ και μανδφα 

PVC, με 
μονόκλωνουσ, 
ςτρογγυλοφσ 

αγωγοφσ 

 
Καλϊδιο ιςχφοσ για 

ςτακερι εγκατάςταςθ ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ, 
ςτον αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

 

 

E1W-S 

 

ΝΥΥ- 
0.6/1 
KV/J1 

VV-S 

 

 

600/1000V 

 

 

ΕΛΟΤ 843 

Καλϊδιο ιςχφοσ με 
μόνωςθ και μανδφα 

PVC, με 
πολφκλωνουσ, 

αγωγοφσ κυκλικοφ 
τομζα 

 
Καλϊδιο ιςχφοσ για 

ςτακερι εγκατάςταςθ ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ, 
ςτον αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

 
XLPE/PVC 

  
600/1000V 

 
IEC 605021 

Καλϊδιο ιςχφοσ με 
μόνωςθ XLPE και 
μανδφα από PVC 

Καλϊδιο για ςτακερι 
εγκατάςταςθ ςε ξθροφσ ι 

υγροφσ χϊρουσ, ςτον 
αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

 
XLPE/PVC 
/SWA/PVC 

και 
XLPE/PVC 

/AWAA/PVC 

  

 

 
600/1000V 

 

 

 
BS 5467 

 
Οπλιςμζνο καλϊδιο 
ιςχφοσ με μόνωςθ 

XLPC, εςωτερικό και 
εξωτερικό μανδφα 

από PVC 

Καλϊδιο ιςχφοσ, 
οπλιςμζνο, για ςτακερι 

εγκατάςταςθ ςε 
εςωτερικοφσ ι 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςτον 
αζρα ι απευκείασ ςτο 

ζδαφοσ. 
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XLPE/LSF 
(LSZH)/S 
WA/LSF 
(LSZH) 

  

 

 

 

 

600/1000V 

 

 

 

 

 

BS 6724 

 

 
Οπλιςμζνο καλϊδιο 
ιςχφοσ, με μόνωςθ 

XLPE, εςωτερικό και 
εξωτερικό μανδφα 
από LSF, χαμθλϊν 

επιπζδων εκπομπισ 
τοξικϊν αερίων και 

καπνοφ κατά τθν 
καφςθ 

 

Καλϊδιο ιςχφοσ ελεφκερο 
αλογόνων για ςτακερι 

εγκατάςταςθ ςε 
εςωτερικοφσ ι 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςτον 
αζρα ι ςτο ζδαφοσ εντόσ 
ςωλινων. Κατάλλθλο για 

χϊρουσ, όπου ςε 
περίπτωςθ φωτιάσ, από 

τθν ζκλυςθ καπνοφ, 
απειλοφνται άνκρωποι και 

ο υπάρχον εξοπλιςμόσ. 

 

 

NYCY 
και 

NYCWY 

  

 
600/1000V 

 
VDE 0276- 
603,VDE 
0276-627 

Καλϊδιο ιςχφοσ και 
ελζγχου με μόνωςθ 

και μανδφα από PVC, 
ςυγκεντρικό αγωγό 

Καλϊδιο ιςχφοσ και 
ελζγχου για ςτακερι 

εγκατάςταςθ ςε ξθροφσ ι 
υγροφσ χϊρουσ, ςτον 
αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

 

Ο ςυμβολιςμόσ των αγωγϊν και καλωδίων κα είναι ςφμφωνοσ με τον κϊδικα ςιμανςθσ 
καλωδίων και μεμονωμζνων αγωγϊν Χ.Τ., ςφμφωνα με τθν CENELEC (HD 361 S3:1999 «Σφςτθμα 
για το χαρακτθριςμό καλωδίων» και ΕΛΟΤ 410). 

Τα αποδεκτά υλικά κα φζρουν τθν ςιμανςθ ΕΛΟΤ ⊲HAR⊳. Θ ςιμανςθ ΕΛΟΤ ⊲HAR⊳ ςθμαίνει 
«εναρμονιςκείσ αγωγόσ ι καλϊδιο κατά CENELEC (παλαιότερα VDE)» και ότι θ καταςκευι τουσ 
ελζγχεται ςυνεχϊσ. 

Τα  προσ  ενςωμάτωςθ  υλικά  κα  μεταφζρονται  και  κα  εκφορτϊνονται  ςτο  εργοτάξιο  με 
προςοχι, για τθν αποφυγι κακϊςεων που κα είχαν ςαν ςυνζπεια τθν φκορά του αγωγοφ 
(διακοπι ςυνζχειασ του αγωγοφ κ.λπ.) ι των μονϊςεων. Θ αποκικευςι τουσ ςτο εργοτάξιο κα 
γίνεται ςε προςτατευμζνο χϊρο απαλλαγμζνο από υγραςία και ςκόνθ, ςτον οποίο δεν κα υπάρχει 
κίνθςθ μθ εντεταλμζνων προςϊπων, οφτε άλλθσ μορφισ οικοδομικι δραςτθριότθτα. Τα υλικά κα 
προςτατεφονται οπωςδιποτε από τον ιλιο και τθν υψθλι κερμοκραςία. 

Τα καλϊδια δεν κα δζχονται πιζςεισ ι κροφςεισ από άλλα οικοδομικά υλικά κατά τθν μεταφορά 
και απόκεςι τουσ. 

 

Πλεσ οι γραμμζσ (χωνευτζσ ι ορατζσ) κα τοποκετθκοφν παράλλθλα ι κάκετα προσ τισ πλευρζσ 
των τοίχων και των οροφϊν. Λοξζσ διαδρομζσ γραμμϊν γενικά απαγορεφονται. Ππου για λόγουσ 
ανάγκθσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν τμιματα γραμμϊν ςε διαφορετικζσ κζςεισ, αυτό κα γίνεται 
μόνο μετά από ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Πλοι οι αγωγοί κα διακλαδίηονται και κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μόνο μζςα ςε ειδικά κουτιά 
διακλάδωςθσ με τθν βοικεια διακλαδωτιρων ι κοχλιϊν ςυςφίγξεωσ πάνω ςε μονωτικζσ βάςεισ. 

Σε κάκε νζο ι υφιςτάμενο κτίριο ι τμιμα κτιρίου, που προορίηεται για κατοικία ι εργαςία ι 
παραμονι ατόμων (εξαιρουμζνων των βιομθχανικϊν χϊρων ι ειδικϊν χϊρων όπου θ παρουςία 
ατόμων περιορίηεται ςε εξειδικευμζνα άτομα χειριηόμενα ειδικζσ εγκαταςτάςεισ), απαγορεφεται θ 
ςτιριξθ γραμμϊν των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων επί μονωτιρων. 

Οι ορατζσ γραμμζσ, που κα βρίςκονται ςε φψοσ κάτω των 2,40 m ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ κ 
πρζπει να παρουςιάηουν επαρκι μθχανικι αντοχι ι να προςτατεφονται κατάλλθλα. Χωνευτζσ 
γραμμζσ κα  καταςκευάηονται γενικά εντόσ ςωλινων, εκτόσ των περιπτϊςεων όπου 
χρθςιμοποιοφνται εγκεκριμζνου τφπου καλϊδια ςε φψοσ 2,40 m πάνω από το δάπεδο. 

Απαγορεφεται θ λάξευςθ του φζροντα οργανιςμοφ για τθν χωνευτι τοποκζτθςθ ι τθν ςτιριξθ 
γραμμϊν ι ςυςκευϊν από τον υπεφκυνο εγκαταςτάτθ, χωρίσ τθν άδεια του επιβλζποντοσ 
μθχανικοφ. 
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Οι χωνευτζσ γραμμζσ κα τοποκετοφνται κυρίωσ ςτο επίχριςμα και ςε βάκοσ τουλάχιςτον 5 mm 
από τθν τελικι επιφάνεια. Γραμμζσ μζςα ςτο ςκυρόδεμα (ξυλότυπο) κα επιτρζπονται μόνο μζςα 
ςε χαλυβδοςωλινεσ επαρκοφσ αντοχισ ι ςε εγκεκριμζνουσ για τζτοια χριςθ πλαςτικοφσ ςωλινεσ, 
απαγορευμζνθσ τθσ κοπισ ι παραμόρφωςθσ του ςιδθροφ οπλιςμοφ του ςκυροδζματοσ κατά τθν 
τοποκζτθςθ των ςωλινων. 

Απαγορεφεται θ ορατι τοποκζτθςθ αγωγϊν. Οι αγωγοί, είτε κα οδεφουν ςε μεταλλικζσ 
εςχάρεσ, είτε εντόσ ςωλθνϊςεων (εμφανϊν ι μθ). 

 

Ο επιτρεπόμενοσ τρόποσ εγκατάςταςθσ αγωγϊν και καλωδίων ανάλογα με τον τφπο τουσ 
κακορίηεται ςτον παρακάτω πίνακα (ΕΛΟΤ HD 384, ΡΛΝΑΚΑΣ 52-Α). 

 
 
 

 
Αγωγοί και καλώδια 

Σρόποσ εγκατάςταςησ 

 

 
Χωρίσ 

ςτερζωςη 

 

 
Απευθείασ 

ςτερζωςη 

 
Μζςα ςε 
ςωλήνα ή 
κανάλι ή 

οχετό 

Πάνω ςε 
φορζα 

καλωδίων ή 
βραχίονεσ ή 

εςχάρεσ 
καλωδίων 

 

 
ε 

μονωτήρεσ 

 

Με 
φζρον 
ςφρμα 

Γυμνοί αγωγοί - - - - + - 

Μονωμζνοι αγωγοί - - + - + - 

Καλϊδια 
με 

μανδφα(1) 

Ρολυπολικά + + + + 0 + 

 

Μονοπολικά 
 

0 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

0 
 

+ 

+   : Επιτρζπεται 
-   : Δεν επιτρζπεται 
0   : Δεν ζχει εφαρμογι ι δεν χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςτθν πράξθ 
(1) : Ρεριλαμβάνονται και τα οπλιςμζνα καλϊδια 

 

Ενδεικτικοί τρόποι εγκατάςταςθσ των θλεκτρικϊν γραμμϊν, ανάλογα με τθν κζςθ τοποκζτθςθσ, 
περιλαμβάνονται ςτον επόμενο πίνακα (ΕΛΟΤ HD 384, ΡΛΝΑΚΑΣ 52-Β). 

 

Ζνα πολυπολικό καλϊδιο, ζνασ ςωλινασ ι ζνα διαμζριςμα οχετοφ καλωδίων κα επιτρζπεται να 
περιλαμβάνει μόνο τουσ αγωγοφσ του ίδιου κυκλϊματοσ, εκτόσ αν πρόκειται για καλϊδια 
τθλεπικοινωνίασ, μετάδοςθσ ιχου ι εικόνασ και μεταφοράσ δεδομζνων. Κατά εξαίρεςθ, κα 
επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ των αγωγϊν διαφορετικϊν κυκλωμάτων ςτο ίδιο πολυπολικό καλϊδιο, 
ςτον ίδιο ςωλινα ι ςτο ίδιο διαμζριςμα οχετοφ καλωδίων μόνο όταν κα ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν μόνωςθ κατάλλθλθ για τθν υψθλότερθ των ονομαςτικϊν τάςεων 
αυτϊν των κυκλωμάτων. 

 Πλοι οι αγωγοί κα ανικουν ςε κυκλϊματα που ζχουν κοινι γενικι διάταξθ προςταςίασ και 
απομόνωςθσ. 

 Κάκε κφκλωμα κα ζχει ιδιαίτερθ προςταςία ζναντι υπερεντάςεων. 
 Πταν οι ςωλινεσ ι οι οχετοί καλωδίων κα είναι μεταλλικοί, οι αγωγοί φάςεων κα πρζπει να 

ζχουν τθν ίδια διατομι ι οι διατομζσ τουσ να μθν διαφζρουν περιςςότερο από 1:2 (απόςταςθ 
τριϊν διαδοχικϊν τυποποιθμζνων διατομϊν). 

 

 Σρόποσ εγκατάςταςησ 
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Θζςεισ 

 
 
 

Χωρίσ 

ςτερζωςη 

 
 
 

Απευθείασ 

ςτερζωςη 

 
 

Μζςα 
ςε 

ςωλήνα 

 
 

Μζςα 
ςε 

οχετό 

 
 

Μζςα 
ςε 

κανάλι 

Πάνω ςε 
φορζα 

καλωδίων 
ή 

βραχίονεσ 
ή 

εςχάρεσ 
καλωδίων 

 
 
 

ε 

μονωτήρεσ 

 
 

Με 
φζρον 
ςφρμα 

Κοιλότθτεσ του 
Κτιρίου 

+ 0 + - + + - - 

Αυλάκια 

καλωδίων 
+ + + + + + - - 

Καμμζνα ςτο 
ζδαφοσ 

+ 0 + - + 0 - - 

Χωνευτά, 
ενςωματωμζνα + + + + + 0 - - 

Ορατά _ + + + + + + _ 

Εναζρια - - 0 0 - + + + 

 

Πταν μονοπολικά καλϊδια κυκλωμάτων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ κα τοποκετοφνται μζςα ςε 
περιβλιματα από ςιδθρομαγνθτικό υλικό, κα πρζπει όλοι οι αγωγοί κάκε κυκλϊματοσ να 
περιζχονται μζςα ςτο ίδιο περίβλθμα, διαφορετικά κα είναι δυνατό να προκλθκεί υπερκζρμανςθ 
ι και υπερβολικι πτϊςθ τάςθσ λόγω φαινομζνων επαγωγισ. 

Τα καλϊδια κα επιλζγονται ζτςι, ϊςτε να είναι κατάλλθλα για τθν υψθλότερθ και τθν 
χαμθλότερθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και κα εξαςφαλίηεται ότι κατά τθν κανονικι τουσ 
λειτουργία δεν κα υπάρχει υπζρβαςθ τθσ οριακισ κερμοκραςίασ θ οποία είναι: 
 για αγωγοφσ και καλϊδια με μόνωςθ από PVC: 70 0C 

 για καλϊδια με μόνωςθ από XLPE ι EPR: 90 0C 
 

Πταν μζςα ςτο ίδιο περίβλθμα κα εγκακίςτανται καλϊδια, που ζχουν διαφορετικζσ οριακζσ 
κερμοκραςίεσ, ωσ οριακι κερμοκραςία του ςυςτιματοσ κα λαμβάνεται θ χαμθλότερθ οριακι 
κερμοκραςία. 

Για να αποφεφγονται οι επιδράςεισ από τθν κερμότθτα που κα προζρχεται από εξωτερικζσ 
πθγζσ κερμότθτασ, όπωσ ςυςτιματα κερμοφ νεροφ, ςυςκευζσ ι φωτιςτικά ςϊματα, θλιακι 
ακτινοβολία, κα εφαρμόηεται μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: 

 Ρροςτατευτικό διάφραγμα 

 Τοποκζτθςθ ςε επαρκϊσ μεγάλθ απόςταςθ από τθν πθγι κερμότθτασ 

 Κατάλλθλθ επιλογι του καλωδίου λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ πρόςκετθσ αφξθςθσ 
κερμοκραςίασ που μπορεί να προκφψει 

 Τοπικι ενίςχυςθ τθσ μόνωςθσ 

Τα καλϊδια κα επιλζγονται και κα εγκακίςτανται ζτςι, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 
βλάβθσ εξαιτίασ μθχανικϊν καταπονιςεων. Σε εγκαταςτάςεισ όπου υπάρχει τζτοιοσ κίνδυνοσ κα 
τοποκετοφνται μζςα ςε ςωλινεσ. 

Τα καλϊδια που κα ςτθρίηονται ι κα ςυνδζονται ςε καταςκευζσ ι ςε ςυςκευζσ που υπόκεινται 
ςε μζτριεσ ι ιςχυρζσ δονιςεισ κα είναι κατάλλθλα γι’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ. Ειδικά, για τθν ςφνδεςθ 
ςυςκευϊν που κα παρουςιάηουν δονιςεισ ςυνιςτάται θ χρθςιμοποίθςθ εφκαμπτων καλωδίων. 
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Τα καλϊδια κα επιλζγονται και κα εγκακίςτανται ζτςι, ϊςτε κατά τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και 
ςυντιρθςθ να αποφεφγεται θ πρόκλθςθ βλάβθσ ςτουσ μανδφεσ και ςτισ μονϊςεισ των καλωδίων 
και των μονωμζνων αγωγϊν. 

Πταν οι ςωλινεσ ι οι οχετοί καλωδίων κα ενςωματϊνονται ςτθν κτιριακι καταςκευι, κα 
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ τοποκζτθςι τουσ πριν τραβθχτοφν μζςα ςε αυτοφσ οι 
μονωμζνοι αγωγοί ι τα καλϊδια. 

Θ ακτίνα καμπυλότθτασ των καλωδίων κα είναι τζτοια ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε 
βλάβθ των καλωδίων ι των μονωμζνων αγωγϊν. 

Πταν οι αγωγοί και τα καλϊδια δεν κα υποςτθρίηονται ςυνεχϊσ ςε όλο το μικοσ τουσ, κα 
πρζπει να ςτθρίηονται ςε κατάλλθλα εξαρτιματα τοποκετθμζνα ςε τζτοια διαςτιματα ζτςι, ϊςτε 
οι αγωγοί και τα καλϊδια να μθν υφίςτανται βλάβθ από το βάροσ τουσ. 

Πταν ζνα καλϊδιο κα υφίςταται μόνιμθ εφελκυςτικι καταπόνθςθ (π.χ. από το ίδιο βάροσ του 
ςτισ κατακόρυφεσ διαδρομζσ), αυτό κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν επιλογι του κατάλλθλου τφπου 
και διατομισ καλωδίου. 

Σε θλεκτρικζσ γραμμζσ όπου οι αγωγοί ι τα καλϊδια κα τοποκετοφνται με ζλξθ (τράβθγμα), κα 
προβλζπονται κατάλλθλα μζςα πρόςβαςθσ ζτςι, ϊςτε να μπορεί να εκτελεςκεί αυτι θ εργαςία. 

Τα καλϊδια τα οποία κα είναι τοποκετθμζνα μζςα ςε δάπεδο κα προςτατεφονται επαρκϊσ 
ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε βλάβθ που κα μποροφςε να προκλθκεί από τθν 
προβλεπόμενθ χριςθ του δαπζδου. 

Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ, οι οποίεσ κα είναι μόνιμα ςτερεωμζνεσ ι ενςωματωμζνεσ ςτουσ 
τοίχουσ, κα ζχουν διαδρομι οριηόντια ι κατακόρυφθ και παράλλθλθ προσ τισ ακμζσ του χϊρου, 
ενϊ εκείνεσ που κα τοποκετοφνται ςε διάκενα τοίχων χωρίσ να είναι ςτερεωμζνεσ ςε αυτοφσ 
μποροφν να ακολουκοφν τθν ςυντομότερθ δυνατι διαδρομι. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ που κα 
οδεφουν ςτθν οροφι ι ςτο δάπεδο μποροφν να ακολουκοφν τθν ςυντομότερθ δυνατι διαδρομι. 

Τα εφκαμπτα καλϊδια κα εγκακίςτανται ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται θ υπερβολικι εφελκυςτικι 
καταπόνθςθ των αγωγϊν και των ςυνδζςεϊν τουσ. 

Τα ςτθρίγματα των καλωδίων δεν κα επιτρζπεται να ζχουν κοφτερζσ ακμζσ. 
 

Ο ουδζτεροσ αγωγόσ, αν υπάρχει, κα πρζπει να ζχει τθν ίδια διατομι με τον αγωγό (ι τουσ 
αγωγοφ) φάςεων: 

 Στα μονοφαςικά κυκλϊματα δφο αγωγϊν, ανεξάρτθτα από τθν διατομι τουσ. 

 Στα τριφαςικά κυκλϊματα, κακϊσ και ςτα μονοφαςικά κυκλϊματα τριϊν αγωγϊν, αν θ 
διατομι των αγωγϊν φάςεων είναι μικρότερθ ι ίςθ με 16 mm2 για τουσ αγωγοφσ χαλκοφ ι 25 
mm2 για τουσ αγωγοφσ αλουμινίου. 

Στα τριφαςικά κυκλϊματα με αγωγοφσ φάςεων, που ζχουν διατομι μεγαλφτερθ από 16 mm2 

για αγωγοφσ χαλκοφ ι 25 mm2 για αγωγοφσ αλουμινίου, ο ουδζτεροσ κα επιτρζπεται να ζχει 
μικρότερθ διατομι από αυτι των αγωγϊν φάςεων, αν πλθροφνται ςυγχρόνωσ οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

 Το μζγιςτο ρεφμα, που αναμζνεται να διαρρζει τον ουδζτερο αγωγό ςε κανονικι 
λειτουργία, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενεσ αρμονικζσ, δεν κα 
υπερβαίνει το μζγιςτο επιτρεπόμενο ρεφμα που αντιςτοιχεί ςτθν μειωμζνθ διατομι του 
ουδζτερου αγωγοφ. Το φορτίο του κυκλϊματοσ κα πρζπει, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ, να είναι πρακτικά ιςοκατανεμθμζνο ςτουσ αγωγοφσ φάςεων. 

 Ο ουδζτεροσ αγωγόσ κα προςτατεφεται ζναντι υπερεντάςεων ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 
ςτο Ρρότυπο HD 384.3 S2, «Electrical Installations of Buildings Part 3: Assessment of General 
Characteristics (IEC 364-3:1993, Modified) -- Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων. Μζροσ 3: 
Εκτίμθςθ των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν». 

 Θ διατομι του ουδζτερου αγωγοφ κα είναι τουλάχιςτον ίςθ με 16 mm2 για τουσ αγωγοφσ 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

χαλκοφ και 25 mm2 για τουσ αγωγοφσ αλουμινίου. 
 

Τα καλϊδια με μζςθ τάςθ (διαφορά δυναμικοφ V > 600 V μεταξφ φάςθσ και γείωςθσ) κα 
εγκακίςτανται μακριά από τα υπόλοιπα καλϊδια ςε ανεξάρτθτεσ οδεφςεισ (ςχάρεσ, ςωλθνϊςεισ 
κ.λπ.). 

Θ τοποκζτθςθ των αγωγϊν ι καλωδίων μζςα ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςωλθνϊςεισ, κα γίνεται με 
τθν χριςθ ατςαλίνασ, κα που χρθςιμοποιείται από δφο τεχνίτεσ (για το τράβθγμα - οδιγθςθ των 
καλωδίων). 

Σε περίπτωςθ που κα τοποκετοφνται καλϊδια με προςτατευτικό μανδφα μζςα ςε ςωλινεσ, θ 
εςωτερικι διάμετροσ του ςωλινα κα είναι τουλάχιςτον διπλάςια από τθν εξωτερικι διάμετρο του 
μανδφα των καλωδίων. 

Σε περίπτωςθ όδευςθσ μζςα ςε ςχάρεσ ι πάνω ςε ςκάλεσ, θ χωρθτικότθτά τουσ ςε καλϊδια κα 
είναι τουλάχιςτον κατά 20% μεγαλφτερθ από τον χϊρο που καταλαμβάνουν όλα τα καλϊδια μαηί. 

Θ εςωτερικι ακτίνα (D) καμπφλωςθσ των καλωδίων (όπου και αν τοποκετοφνται) κα είναι D ≥ 
10d για καλϊδια με μόνωςθ PVC και D ≥ 12d για καλϊδια XPLE, όπου d θ εξωτερικι διάμετροσ του 
μανδφα των καλωδίων. 

Τα καλϊδια κα εγκακίςτανται ι κα ςθμαίνονται κατά τρόπο που κα επιτρζπει τθν εφκολθ 
αναγνϊριςι τουσ κατά τουσ ελζγχουσ, τισ δοκιμζσ, τισ επιςκευζσ ι τισ τροποποιιςεισ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

Θ διαδρομι των υπόγειων γραμμϊν κα αποτυπϊνεται ςε ζνα ςχζδιο κατά τρόπο που να είναι 
δυνατόσ ο εντοπιςμόσ τουσ, χωρίσ να υπάρχει θ ανάγκθ δοκιμαςτικϊν εκςκαφϊν. 

Ο ουδζτεροσ αγωγόσ και ο αγωγόσ προςταςίασ κα είναι αναγνωρίςιμοι από τον χρωματιςμό 
τουσ (ΕΛΟΤ 699, διπλόσ χρωματιςμόσ πράςινο/ κίτρινο για τον αγωγό προςταςίασ, χρϊμα ανοιχτό 
μπλε για τον ουδζτερο). Δεν επιτρζπεται θ χριςθ αγωγϊν με χρϊμα πράςινο ι κίτρινο εκτόσ αν 
πρόκειται αποκλειςτικά για κυκλϊματα μετριςεων ι τθλεπικοινωνιϊν. 

Σε κυκλϊματα που δεν κα περιλαμβάνουν αγωγό προςταςίασ, ςτθν περίπτωςθ γραμμϊν που 
κα αποτελοφνται από μονοπολικά καλϊδια (μονωμζνοι αγωγοί), δεν επιτρζπεται να 
χρθςιμοποιείται καλϊδιο με διπλό χρωματιςμό πράςινο/ κίτρινο. Στθν περίπτωςθ πολυπολικϊν 
καλωδίων δεν κα επιτρζπεται θ χριςθ καλωδίων, που κα ζχουν ζναν αγωγό με διπλό χρωματιςμό 
πράςινο/κίτρινο. Αν δεν υπάρχουν διακζςιμα παρά μόνο τζτοια καλϊδια, κα επιτρζπεται θ χριςθ 
τουσ υπό τον όρο να μθν χρθςιμοποιθκεί ο αγωγόσ με χρωματιςμό πράςινο/κίτρινο. 

Σε κυκλϊματα που δεν κα περιλαμβάνουν ουδζτερο αγωγό, ςτθν περίπτωςθ γραμμϊν που κα 
αποτελοφνται από μονοπολικά καλϊδια (μονωμζνοι αγωγοί) δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται 
καλϊδιο με χρϊμα ανοιχτό μπλε. Στθν περίπτωςθ πολυπολικϊν καλωδίων, αν υπάρχει αγωγόσ με 
χρϊμα ανοιχτό μπλε, αυτόσ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ εκτόσ από 
αγωγόσ προςταςίασ. 

Οι αγωγοί PEN, όταν είναι μονωμζνοι, κα πρζπει να είναι αναγνωρίςιμοι από τον χρωματιςμό 
τουσ κατά ζναν από τουσ δφο ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 είτε κα ζχουν διπλό χρωματιςμό πράςινο/κίτρινο ςε όλο το μικοσ τουσ με μια επιςιμανςθ με 
χρϊμα ανοιχτό μπλε ςτα άκρα τουσ 

 είτε  κα  ζχουν  χρϊμα  ανοιχτό  μπλε  ςε  όλο  το  μικοσ  τουσ  με  μια  επιςιμανςθ  με  διπλό 
χρωματιςμό πράςινο/κίτρινο ςτα άκρα τουσ. 

 

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ αγωγϊν κακϊσ και οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν προσ ςυςκευζσ ι άλλα υλικά 
κα πρζπει να εξαςφαλίηουν μια ανκεκτικι ςτο χρόνο θλεκτρικι ςυνζχεια και να ζχουν επαρκι 
μθχανικι αντοχι. 

Κατά τθν επιλογι των μζςων ςφνδεςθσ κα λαμβάνονται υπόψθ, κατά περίπτωςθ, τα ακόλουκα: 
 Το υλικό του αγωγοφ και τθσ μόνωςισ του. 
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 Το πλικοσ και το ςχιμα των ςυρμάτων που αποτελοφν τον αγωγό. 

 Θ διατομι του αγωγοφ. 

 Το πλικοσ των αγωγϊν που πρζπει να ςυνδεκοφν μαηί. 
Θ χριςθ ςυνδζςεων με ςυγκόλλθςθ γενικϊσ απαγορεφεται. 
Πλεσ οι ςυνδζςεισ κα είναι προςιτζσ για επικεϊρθςθ, δοκιμι και ςυντιρθςθ εκτόσ από τισ 

ακόλουκεσ: 

 Ενϊςεισ γεμάτεσ με μονωτικι μάηα ι ςφραγιςμζνεσ. 
 Συνδζςεισ  μεταξφ  του  ψυχροφ  τμιματοσ  και  του  κερμαντικοφ  ςτοιχείου  ςε  ςυςτιματα 

κζρμανςθσ οροφισ, ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ και παρόμοια. 
 

Αν χρειάηεται, κα λαμβάνονται μζτρα ζτςι, ϊςτε θ κερμοκραςία θ οποία αναπτφςςεται ςτισ 
ςυνδζςεισ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ να μθν επθρεάηει τθν μόνωςθ των αγωγϊν. 

Ρροκειμζνου να ςυνδεκοφν τα καλϊδια, κα αφαιρείται ο προςτατευτικόσ μανδφασ με προςοχι 
ζτςι, ϊςτε να μθ χαλάςει το μονωτικό των αγωγϊν του, και ςτθν ςυνζχεια κα αφαιρείται και θ 
μόνωςθ. Κα χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ μιτρα (αναλόγωσ τθσ διατομισ του αγϊγιμου υλικοφ 
και του υλικοφ τθσ μόνωςθσ) ςτο εργαλείο (μθχανικό ι υδραυλικό) απογφμνωςθσ των άκρων των 
αγωγϊν ζτςι, ϊςτε αφενόσ να μθν τραυματίηεται θ διατομι του αγϊγιμου υλικοφ και αφετζρου να 
μθν τραυματίηεται το υπόλοιπο μονωμζνο μζροσ του. 

Κα χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ μιτρα ςτο εργαλείο κοπισ ζτςι, ϊςτε να μθν 
παραμορφϊνεται οφτε το τεμνόμενο αγϊγιμο υλικό, οφτε το υπόλοιπο τμιμα του μονωμζνου 
αγωγοφ. 

Θ ςφνδεςθ των αγωγϊν κα γίνεται, είτε με ςφςφιξθ ςε κλζμεσ, είτε με ςυςτροφι καπσ. Ράντοτε 
όμωσ κα πρζπει τα άκρα των αγωγϊν να είναι απολφτωσ κακαρά, θ διατομι τθσ ςφνδεςθσ των 
κλεμϊν ι των καπσ κατάλλθλθ για τθν διάμετρο των αγωγϊν που ςυνδζουν και οι ςυνδζςεισ ςε 
κζςεισ ελεγχόμενεσ. Εφιςτάται θ προςοχι των εγκαταςτατϊν, ϊςτε τα άκρα των αγωγϊν, που κα 
κοποφν και ςτθν ςυνζχεια κα ςυνδεκοφν, να μθ μείνουν εκτεκειμζνα ςτον ατμοςφαιρικό αζρα 
περιςςότερο από 4 h και ιδιαίτερα όταν θ ατμόςφαιρα είναι υγρι. 

 

Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια κα επιτρζπεται να εγκακίςτανται μόνο ςε ξθροφσ χϊρουσ 
και μόνο μζςα ι πάνω από το επίχριςμα το οποίο κα πρζπει να τα καλφπτει ςε όλο το μικοσ τουσ. 

Αν τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια εγκακίςτανται ςε κοιλότθτεσ οροφισ ι τοίχου, που 
αποτελείται από ςκυρόδεμα, πζτρα ι άκαυςτα υλικά, δεν κα είναι απαραίτθτο να καλφπτονται με 
επίχριςμα. 

Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια δεν επιτρζπεται να τοποκετοφνται πάνω ςε εφφλεκτα υλικά 
π.χ. ξφλο ακόμα και αν είναι καλυμμζνα με επίχριςμα. 

Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια δεν επιτρζπεται να γίνονται δζςμεσ. Θ ςυγκζντρωςι τουσ 
ςτα ςθμεία ειςόδου θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ, π.χ. πινάκων διανομισ δεν κα κεωρείται 
ςχθματιςμόσ δζςμθσ. 

Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια κα επιτρζπεται να ςτερεϊνονται μόνο με τθν χριςθ μζςων 
τα οποία κα εξαςφαλίηουν ότι θ μόνωςθ δεν κα πάκει βλάβθ οφτε κα παραμορφωκεί π.χ. 

 Επίχριςμα. 

 Σφιγκτιρεσ προςαρμοςμζνοι ςτο ςχιμα των αγωγϊν και καταςκευαςμζνοι από μονωτικό 
υλικό ι από μζταλλο με μονωτικι επζνδυςθ. 

 Κόλλθςθ. 

 Κάρφωμα με κατάλλθλα καρφιά με μονωτικοφσ παράκυκλουσ (ροδζλεσ). 
Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια δεν κα επιτρζπεται να εγκακίςτανται κάτω από 

γυψοςανίδεσ, εκτόσ αν αυτζσ είναι εξ ολοκλιρου ςτερεωμζνεσ με επίχριςμα. 
Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια δεν κα επιτρζπεται να εγκακίςτανται απευκείασ πάνω ι 
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κάτω από μεταλλικό ενιςχυτικό ςτοιχείο του επιχρίςματοσ, όπωσ ςυρματόπλεγμα, μεταλλικό 
πλζγμα κ.λπ.. 

Τα πεπλατυςμζνα οικιακά καλϊδια επιτρζπεται να ενϊνονται μόνο μζςα ςε κουτιά 
διακλαδϊςεων καταςκευαςμζνα από μονωτικό υλικό. 

Στθν περίπτωςθ παράλλθλθσ όδευςθσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ περιςςότερων των τριϊν ορατϊν 
γραμμϊν καλωδίων A05VV ι E1VV, τα ςτθρίγματα των γραμμϊν κα βρίςκονται ςε ευκεία και κα 
είναι ειδικισ μορφισ ζτςι, ϊςτε να ςτερεϊνονται ςε ειδικισ μορφισ μεταλλικζσ ράβδουσ. 

Στθν περίπτωςθ τοποκζτθςθσ καλωδίων A05VV ι E1VV ςε ςχάρα κα λαμβάνεται μζριμνα για 
τθν ςωςτι τουσ πρόςδεςθ. Κάκε καλϊδιο κα προςδζνεται με ειδικι πλαςτικι ταινία  και ςε 
αποςτάςεισ που δεν κα ξεπερνοφν το 1,5 m. Τα καλϊδια κα είναι τακτικά τοποκετθμζνα πάνω 
ςτθν ςχάρα ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδρομισ κάκε καλωδίου ςε όλο το 
μικοσ του κακϊσ και θ αντικατάςταςι του χωρίσ να καταςτραφεί. 

Θ χρθςιμοποίθςθ μεταλλικϊν διμερϊν ςτθριγμάτων κα επιτρζπεται για τθν ςτιριξθ ορατϊν 
καλωδίων μεγάλθσ διατομισ για τα οποία δεν κα υπάρχουν πλαςτικά διμερι ςτθρίγματα 
κατάλλθλων διαςτάςεων. 

Στθν περίπτωςθ ορατισ τοποκζτθςθσ καλωδίων, ςτισ διακλαδϊςεισ κα χρθςιμοποιοφνται 
ειδικά πλαςτικά κουτιά, «ανκυγροφ» τφπου. 

 

Επιςθμαίνεται ότι όλοι οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομζσ μζχρι 6 mm2 

και πολφκλωνοι για μεγαλφτερεσ διατομζσ. Γενικά, κα ιςχφει ότι για παροχζσ φωτιςμοφ θ 
μικρότερθ παραδεκτι διατομι 1,5 mm2, ενϊ για παροχζσ ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ 2,5 mm2, 
εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια. 

 
Για τθν ςιμανςθ του αρικμοφ κυκλϊματοσ, που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε καλϊδιο κα 

τοποκετθκοφν ειδικά αυτοκόλλθτα κολάρα από πλαςτικι φλθ κίτρινου χρϊματοσ με μαφρα 
γράμματα και αρικμοφσ για τον χαρακτθριςμό του κυκλϊματοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

Στθν περίπτωςθ ευκειϊν οδεφςεων ορατϊν καλωδιϊςεων, θ ςιμανςθ κα τοποκετείται κάκε 3 
m. Σε κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ τθσ καλωδίωςθσ κα τοποκετείται νζα ςιμανςθ. Στθν περίπτωςθ μθ 
ορατϊν οδεφςεων θ ςιμανςθ κα τοποκετείται πάνω ςτα καλϊδια μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ. 

 

4.2.2. Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
Για τθν όδευςθ των καλωδίων τθσ κεντρικισ παροχισ θλεκτροδότθςθσ εντόσ του κτιρίου, κακϊσ 

και των καλωδίων παροχισ των επιμζρουσ υποπινάκων, κα χρθςιμοποιθκοφν χαλφβδινεσ 
ςωλθνϊςεισ (όπου απαιτείται, π.χ. διζλευςθ από οριηόντια οικοδομικά ςτοιχεία κ.λπ.). 

Τα υλικά, που κα ενςωματϊνονται ςτισ χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ για τθν διζλευςθ αγωγϊν και 
καλωδίων ςε θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, κα είναι: 

 γαλβανιςμζνοι εςωτερικά και εξωτερικά, χαλφβδινοι ςωλινεσ με γαλβάνιςμα θλεκτρολυτικό 

πάχουσ ≥ 15 μm ι εν κερμϊ ελάχιςτου πάχουσ αντίςτοιχου προσ 350 gr/m2 (γαλβάνιςμα 
πάχουσ 50 μm) ευκείσ ι εφκαμπτοι 

 χαλφβδινα   κουτιά,   γαλβανιςμζνα   εν   κερμϊ,   με   ενςωματωμζνο   ακροδζκτθ   (βίδα   με 
περικόχλιο) για τθν ςφςφιξθ τθσ γείωςθσ και με κάλυμμα επίςθσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 

 εξαρτιματα ςυνδζςεων (μοφφεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ κ.λπ.) 

 ςτθρίγματα για επιφανειακι τοποκζτθςθ τθσ ςωλινωςθσ 

 αυτοεκτονοφμενα βφςματα με τουσ αντίςτοιχουσ κοχλίεσ για τα ςτθρίγματα 

 μονωτικά υλικά για τθν διζλευςθ των ςωλθνϊςεων μζςω των οικοδομικϊν ςτοιχείων 

 κολάρα για τθν εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ 
Τα υλικά που κα είναι αποδεκτά για εγκατάςταςθ προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ, που 

εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία κατά ISO 9000:2000 από διαπιςτευμζνο  φορζα 
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πιςτοποίθςθσ. 
Τα ενςωματοφμενα υλικά κα πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα ακόλουκα 

πρότυπα: HD 384.1, EN 50085-1:1997, EN 50086-2-1:1995, EN 50086-2-2:1998, EN 50086-2-3:1998, 
ΕΝ 50086.02.04/Α1-01. 

Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά κα μεταφζρονται και κα εκφορτϊνονται ςτο εργοτάξιο μετά 
προςοχισ, για τθν αποφυγι κακϊςεων, που κα προκαλοφςαν κατά επζκταςθ τραυματιςμό ςτισ 
καλωδιϊςεισ κατά τθν ζλξθ τουσ μζςω τθσ ςωλινωςθσ, ι αδυναμία ςτιριξισ τουσ ςτα οικοδομικά 
ςτοιχεία. Θ απόκεςι τουσ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε προςτατευμζνο χϊρο αποκικευςθσ, ςτον 
οποίο δεν κα υπάρχει κίνθςθ μθ εντεταλμζνων προςϊπων οφτε άλλθσ μορφισ οικοδομικι 
δραςτθριότθτα. Επίςθσ, ο χϊροσ απόκεςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα υλικά ζναντι υγραςίασ και 
ςκόνθσ. 

 
Οι ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν κατά τρόπο ϊςτε να μποροφν να προςτεκοφν ι να 

αφαιρεκοφν αγωγοί ι καλϊδια με ευκολία και χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ τουσ. 
Πταν πολλζσ θλεκτρικζσ ςωλθνϊςεισ κα οδεφουν παράλλθλα με ςωλθνϊςεισ άλλων 

εγκαταςτάςεων (π.χ. ςωλθνϊςεισ νεροφ κ.λπ.), τότε κα απζχουν αρκετά από αυτζσ ανάλογα προσ 
τισ γειτνιάηουςεσ εγκαταςτάςεισ και κα βρίςκονται οπωςδιποτε υψθλότερα από τισ ςωλθνϊςεισ 
υδραυλικϊν δικτφων. 

Κα τοποκετοφνται οδθγοί εντόσ των άδειων ςωλινων, οι οποίοι ςτθν ςυνζχεια κα 
πωματίηονται. 

Θ ςτερζωςθ των ςωλινων ςτουσ τοίχουσ κα γίνεται αποκλειςτικά με ιςχυρι τςιμεντοκονία. 
Απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ γφψου. Το κονίαμα που κα επικαλφπτει τουσ χωνευτοφσ ςωλινεσ 
δεν κα πρζπει να προςβάλλει τα μζταλλα. 

Οι ςωλινεσ κα ςυναντοφν τα κουτιά διακλάδωςθσ κάκετα ςτο ςθμείο ειςόδου. 
Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται με μικρι κλίςθ προσ τα κουτιά και δεν κα παρουςιάηουν παγίδεσ 

(ςιφϊνια) ζτςι, ϊςτε ςε περίπτωςθ που ειςζλκει νερό ςε αυτοφσ, να οδεφει προσ τα κουτιά. 
Οι ςυνδζςεισ των ςωλινων με τα κουτιά κα είναι κοχλιωτζσ ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

απόλυτθ ςτεγανότθτα. 
Οι ςωλινεσ μεταξφ δφο κουτιϊν δεν κα ζχουν περιςςότερεσ από δφο (το μζγιςτο) ενϊςεισ κάκε 

3 m, οφτε κα ζχουν ζνωςθ όταν θ απόςταςθ των κουτιϊν είναι μικρότερθ ι ίςθ με 1 m. Μζςα ςτο 
πάχοσ των οροφϊν, τοίχων ι δαπζδων, απαγορεφεται να ζχουν οι ςωλινεσ οποιαδιποτε ζνωςθ. 

Θ διαμόρφωςθ των χαλφβδινων ςωλθνϊςεων κα γίνεται με τθν χριςθ εξαρτθμάτων 
(ευκφγραμμοι ςωλινεσ, εφκαμπτοι ςωλινεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ, μοφφεσ, κουτιά κ.λπ.), που κα 
βιδϊνουν μεταξφ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί τεμάχιο ςωλινα μικουσ μικρότερου από τα 
τυποποιθμζνα μικθ, θ κοπι του ςωλινα κα γίνει με κόφτθ και κα διαμορφωκεί ςπείρωμα με τον 
βιδολόγο. 

Θ κάμψθ των ευκφγραμμων ςωλινων κα γίνεται εν ψυχρϊ, (αποκλειόμενθσ εντελϊσ  τθσ 
χριςθσ κζρμανςθσ οιαςδιποτε μορφισ) και θ ακτίνα καμπυλότθτασ κα πρζπει να είναι r ≥ 4d 
(όπου d, θ διάμετροσ του ςωλινα). 

Σε περίπτωςθ που απαιτείται ακτίνα καμπυλότθτασ r ≤ 4d, τότε κα χρθςιμοποιθκεί ειδικό 
τεμάχιο (προκαταςκευαςμζνο), γωνία ι καμπφλθ. 

Πλα τα εξαρτιματα των ςωλθνϊςεων κα ζχουν εςωτερικό ςπείρωμα προδιαμορφωμζνο. 
Τα αυλάκια για τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων κα ανοίγονται με επιμζλεια με παλινδρομικό 

θλεκτρικό ι πεπιεςμζνου αζρα εργαλείο χειρόσ, ι καλζμι και ςφυρί ςτισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ 
διαςτάςεισ. Θ λάξευςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τοιχία, υποςτυλϊματα, δοκοί κ.λπ.) 
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απαγορεφεται. 
Οι χωνευτοί ςωλινεσ και τα κουτιά διακλαδϊςεωσ, τα κουτιά των διακοπτϊν κ.λπ. κα 

τοποκετοφνται προ τθσ εφαρμογισ του επιχρίςματοσ και ςε τζτοιο βάκοσ ζτςι, ϊςτε μετά τθν 
τελικι ςτρϊςθ τα χείλθ των κουτιϊν να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με αυτιν. Αυτό κα επιτυγχάνεται 
(ςε νζα οικοδομι) με τθν καταςκευι «οδθγϊν» από επίχριςμα. 

Οι χωνευτζσ γραμμζσ εντόσ ςτοιχείων ςκυροδζματοσ κα διαμορφϊνονται προ τθσ 
ςκυροδζτθςθσ με γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ. 

Οι ςωλθνϊςεισ που κα εγκιβωτίηονται ςτα ςτοιχεία του κτιρίου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα 
ακολουκοφν τθν φορά του οπλιςμοφ, κα τοποκετοφνται κατά τθν καταςκευι του ξυλοτφπου και 
κα εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι  αγωγιμότθτα μεταξφ του ςιδθροφ οπλιςμοφ των ςωλθνϊςεων 
αυτϊν. 

Οι εμφανείσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται ςε ειδικά διμερι ςτθρίγματα. 
Οι εμφανείσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηoνται ανά ζνα μζτρο. Τα διάφορα εξαρτιματα για τθν 

ςτερζωςθ των ςωλθνϊςεων ςτα οικοδομικά ςτοιχεία, όπωσ π.χ. ςτθρίγματα τοίχου, αναρτιρεσ 
οροφισ, ελάςματα αναρτιςεωσ ι άλλα ελάςματα ειδικισ μορφισ κα είναι χαλφβδινα και όπου 
απαιτείται από τθν κατθγορία του χϊρου (διαβρωτικό περιβάλλον) γαλβανιςμζνα. Τα ςτθρίγματα 
κα αγκυροφνται με βφςματα. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των χαλφβδινων ςωλθνϊςεων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται με προςοχι 
και επιμζλεια θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα μεταξφ των διαφόρων μερϊν και εξαρτθμάτων τθσ. Για τον 
λόγο αυτό, τα τμιματα τθσ ςωλινωςθσ κα γεφυρϊνονται με χαλφβδινο αγωγό πάχουσ 6 mm 
(γαλβανιςμζνο για τουσ γαλβανιςμζνουσ χαλυβδοςωλινεσ), για να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι 
ςυνζχεια. 

Οι αντιςτοιχία διαμζτρου ςωλινα με τον αρικμό των αγωγϊν ανάλογα με τθν διατομι τουσ 
φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Για τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ που κα καταςκευαςτοφν με καλϊδια ιςχφει ο κανόνασ: θ εςωτερικι 
διάμετροσ τθσ ςωλινωςθσ κα είναι διπλάςια από τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου.
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Διατομή 
αγωγών 
[mm2] 

Μζγιςτοσ αριθμόσ αγωγών ςε διάμετρο ςωλήνωςησ 

Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm 

1,5 6 9 13 - - - - 

2,5 4 6 9 17 - - - 

4 - 5 7 14 - - - 

6 - 4 6 10 18 - - 

10 - 3 4 8 13 - - 

16 - - 3 5 9 - - 

25 - - 2 3 6 9 - 

35 - - - 2 4 7 - 

50 - - - - 3 5 - 

70 - - - - 2 4 - 

 

4.2.3. Εςχάρεσ καλωδίων 
 

Για τθν οριηόντια διζλευςθ καλωδίων κα χρθςιμοποιθκοφν εςχάρεσ, οι οποίεσ κα 
τοποκετθκοφν πάνω από τισ ψευδοροφζσ. 

Τα υλικά που κα ενςωματϊνονται ςτα ςυςτιματα εςχαρϊν καλωδίων κα είναι τα ακόλουκα: 
 Εςχάρεσ καλωδίων βαρζωσ τφπου από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα. 

 Εξαρτιματα διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ (ταυ, ςταυροί, ςτροφζσ 45ο, ςτροφζσ 90ο, κατακόρυφεσ 
ςτροφζσ, χοάνεσ διαμικεισ, χοάνεσ εγκάρςιεσ, ςυςτολικά τερματικά, ςφνδεςμοι, 
αρμοκάλυπτρα κ.λπ.). 

 Καπάκια εςχαρϊν κουμπωτά ι με μάνδαλο. 

 Στθρίγματα εςχαρϊν βαρζωσ τφπου. 
Το υλικό καταςκευισ τουσ κα είναι από προγαλβανιςμζνθ λαμαρίνα για τισ ςχάρεσ που κα 

τοποκετθκοφν εντόσ του κτιρίου. Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ ςχαρϊν ςτο φπαικρο Κα είναι από 
λαμαρίνα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ μετά τθν καταςκευι, κατά EN ISO 1461:1999, με επιφανειακό 
ςτρϊμα ψευδαργφρου πάχουσ τουλάχιςτον 55 μm ςε κάκε επιφάνεια (εςωτερικι και εξωτερικι) 
για λαμαρίνεσ πάχουσ 1,5÷3 mm (βαρζωσ τφπου). 

Τα υλικά που είναι κα αποδεκτά για τθν καταςκευι εςχαρϊν για τθν εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν 
καλωδίων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία 
πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα υλοποίθςθσ. 

Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικϊσ ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά κα μεταφζρονται και κα εκφορτϊνονται ςτο εργοτάξιο με προςοχι 
για τθν αποφυγι κακϊςεων που κα προκαλοφςαν κατά επζκταςθ τραυματιςμό ςτα καλϊδια κατά 
τθν φάςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ τουσ πάνω ςτισ εςχάρεσ, αδυναμία ςφνδεςθσ των εςχαρϊν 
μεταξφ τουσ και με τα εξαρτιματα διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ, αδυναμία ςτιριξθσ ςτα οικοδομικά 
ςτοιχεία. Θ αποκικευςι τουσ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε προςτατευόμενο χϊρο, ςτον οποίο δεν 
κα υπάρχει κίνθςθ μθ εντεταλμζνων προςϊπων, οφτε άλλθσ μορφισ οικοδομικι δραςτθριότθτα 
και ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα υλικά ζναντι υγραςίασ και ρυπαροφ περιβάλλοντοσ. 

 

Οι εςχάρεσ κα χρθςιμοποιοφνται για οριηόντια ι κατακόρυφθ διζλευςθ καλωδίων, κα 
αναρτϊνται από τθν οροφι ι κα τοποκετοφνται επάνω ι εν προβόλω ςε τοίχο από μπετόν ι 
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ςτερεά τοιχοποιία. 

Οι εςχάρεσ κα φζρουν ςυνεχι διάτρθςθ ςτθν βάςθ και ςτα πλευρικά τοιχϊματα για εφκολθ 
πρόςδεςθ και αεριςμό των καλωδίων. 

Οι εςχάρεσ κα ζχουν διαμορφωμζνα τα άνω άκρα του πλευρικοφ τοιχϊματοσ (καμπφλθ 180°), 
για αφξθςθ τθσ ακαμψίασ τουσ και για αποφυγι τραυματιςμοφ τθσ μόνωςθσ των καλωδίων. 

Θ επιλογι του πάχουσ του ελάςματοσ κα γίνεται με βάςθ το βάροσ (kg/m) των καλωδίων, που 
κα τοποκετθκοφν ςτθν εςχάρα, ςε ςχζςθ με τισ καμπφλεσ φόρτιςισ τθσ που δίνει ο 
καταςκευαςτισ. 

Θ επιλογι τθσ απόςταςθσ των ςτθριγμάτων κα γίνεται ανάλογα με το βάροσ (kg/m) των 
καλωδίων, που κα τοποκετθκοφν ςτθν εςχάρα ςε ςχζςθ με τισ καμπφλεσ φόρτιςθσ, που δίνει ο 
καταςκευαςτισ και κατά ελάχιςτον ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 Τα ςτθρίγματα κα ζχουν πλάτοσ τουλάχιςτον 1 cm μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ εςχάρασ, 
που κα ςτθρίηουν και θ αντοχι τουσ κα είναι για μζγιςτο φορτίο 500 kg. 

 Οι αποςτάςεισ μεταξφ των ςτθριγμάτων κα είναι τζτοιεσ ζτςι, ϊςτε οι μεν εςχάρεσ πλάτουσ 
100÷300 mm να δζχονται φορτίο 100 kg/m, ενϊ οι εςχάρεσ πλάτουσ 400÷600 mm φορτίο 150 
kg/m. 

 Οι ορκοςτάτεσ κα είναι τουλάχιςτον 3 mm, μονοί ι διπλοί ανάλογα με τα φορτία των 
εςχαρϊν, μορφισ διπλοφ «Ρ». Οι αποςτάςεισ μεταξφ τουσ κα κακορίηονται από τισ 
αποςτάςεισ μεταξφ των ςτθριγμάτων των εςχαρϊν ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 

Οι εςχάρεσ κα τοποκετθκοφν για τθν ορατι όδευςθ θλεκτρικϊν καλωδίων και κα πρζπει να 
επιτρζπουν τθν εφκολθ προςκικθ ι αφαίρεςθ καλωδίων χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ 
τουσ. 

Τα καλϊδια ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων απαγορεφεται να τοποκετοφνται ςτθν ίδια 
εςχάρα. Οι εςχάρεσ κα πρζπει να απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 10 cm. 

Θ απόςταςθ ςτθριγμάτων εςχαρϊν ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι μεγαλφτερθ από 2 m. 
Θ επιλογι του κατάλλθλου ςτθρίγματοσ κα γίνεται με βάςθ τθν επιφάνεια ςτιριξθσ (τοίχοσ, 

οροφι κ.λπ.) και το φορτίο (ςε kg). 
Για τθν ζνωςθ δφο εςχαρϊν κα χρθςιμοποιείται ταχυςφνδεςμοσ με ι χωρίσ βίδεσ, που κα 

προτείνει ο καταςκευαςτισ. 
Για τθν ζνωςθ εςχάρασ με εξάρτθμα (ταυ, ςταυρό, ςτροφι κ.λπ.) οι ςχάρεσ κα ειςχωροφν ςε 

προεξζχοντα πλευρικά τοιχϊματα του εξαρτιματοσ και κα ςυνδζονται με αυτά με βίδεσ 
γαλβανιςμζνεσ. 

Σε περίπτωςθ που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί τεμάχιο εςχάρασ μικουσ μικρότερου του 
τυποποιθμζνου, θ κοπι κα γίνεται με θλεκτρικό τροχό κοπισ μετάλλων και κα ακολουκεί 
γαλβάνιςμα των άκρων των δφο τμθμάτων. 

Πταν οι εςχάρεσ κα διζρχονται από πυροδιαμερίςματα, τότε το κενό μεταξφ τθσ εςχάρασ και 
τθσ οπισ του τοιχϊματοσ κα πλθροφται με κατάλλθλο άκαυςτο υλικό. 

Τα διαχωριςτικά των ςχαρϊν (π.χ. για καλϊδια UPS) κα είναι του ιδίου υλικοφ και φψουσ με τθν 
εςχάρα. 

Τα καλϊδια κα ςτερεϊνονται ςτισ εςχάρεσ ζτςι, ϊςτε να είναι εφκολα αναγνωρίςιμα και 
επιςκζψιμα, με ςφιγκτιρεσ ανά 3 m περίπου. 

 

4.2.4. Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
Για τθν όδευςθ τθσ κεντρικισ παροχισ θλεκτροδότθςθσ του κτιρίου από τον μετρθτι μζχρι τθν 

είςοδό τθσ ςτο κτίριο κα χρθςιμοποιθκεί πλαςτικι ςωλινα διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ 
κατάλλθλθ   για   υπόγεια   δίκτυα.   Το   υλικό   καταςκευισ   τθσ   κα   είναι   υψθλισ   πυκνότθτασ 
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πολυαικυλζνιο (HDPE) και κα πλθροί τα πρότυπα ΕΝ 50086-2-4 και ΕΝ 61386-24. Το εξωτερικό 
τοίχωμα κα ζχει κυματοειδι επιφάνεια (ςπιράλ), ενϊ το εςωτερικό λεία. 

Κα αντζχουν ςε ςυμπίεςθ 450 Nt, τουλάχιςτον και κα πρζπει να εξαςφαλίηουν βακμό 
ςτεγανότθτασ Λ 44. 

 

Για τθν διζλευςθ των καλωδίων (εντόσ κτιρίου) εκτόσ των εςχαρϊν και τθν ςφνδεςι τουσ με το 
θλεκτρολογικό υλικό (ρευματοδότεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κ.λπ.) κα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικζσ 
ςωλινεσ. Οι ςωλινεσ κα είναι βαρζωσ τφπου, όταν κα είναι εμφανείσ και μεςαίου τφπου, όταν κα 
είναι εντοιχιςμζνεσ και θ ςφνδεςι τουσ κα επιτυγχάνει βακμό ςτεγανότθτασ Λ 65. 

Τα υλικά που κα ενςωματϊνονται ςτισ πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ για τθν διζλευςθ αγωγϊν και 
καλωδίων ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, κα είναι: 

 Ρλαςτικοί ςωλινεσ ευκφγραμμοι, άκαμπτοι, διαμορφϊςιμοι ι εφκαμπτοι, κυματοειδείσ 
(ςπιράλ), και εξαρτιματα αυτϊν (ρακόρ, μοφφεσ, καμπφλεσ, κ.λπ.) από υλικό ελεφκερο 
αλογόνων, καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61386.01, ΕΝ 61386.21, EN 60423 
και ΕΝ 60670-1. 

 Εξαρτιματα όπωσ μοφφεσ, καμπφλεσ, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ. 
 Κουτιά διακλαδϊςεων και οργάνων διακοπισ ςφμφωνα με IEC 60670. 

Λοιπά υλικά: 

 Στθρίγματα για τθν επιφανειακι τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων. 
 Αυτοεκτονοφμενα βφςματα με τουσ αντίςτοιχουσ κοχλίεσ και ςτθρίγματα. 

 Μονωτικά υλικά για τθν διζλευςθ των ςωλθνϊςεων από τα οικοδομικά υλικά. 
Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά κα μεταφζρονται και κα εκφορτϊνονται ςτο εργοτάξιο μετά 
προςοχισ, για τθν αποφυγι κακϊςεων που κα προκαλοφςαν κατά επζκταςθ τραυματιςμό ςτισ 
καλωδιϊςεισ κατά τθν ζλξθ τουσ μζςω τθσ ςωλινωςθσ, ι αδυναμία ςτιριξισ τθσ ςτα οικοδομικά 
ςτοιχεία. Θ απόκεςι τουσ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε προςτατευμζνο χϊρο αποκικευςθσ, ςτον 
οποίο δεν κα υπάρχει κίνθςθ μθ εντεταλμζνων προςϊπων, οφτε άλλθσ μορφισ οικοδομικι 
δραςτθριότθτα. Επίςθσ, ο χϊροσ απόκεςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα υλικά ζναντι υγραςίασ και 
ςκόνθσ. 

 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ μεςαίου τφπου κα είναι κατάλλθλοι για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 
χωνευτζσ ςτο επίχριςμα, για χωνευτζσ εγκαταςτάςεισ (εντόσ ψευδοδαπζδων, ψευδοροφζσ κ.λπ.), 
για προκαταςκευαςμζνα κτίρια, για μζτριεσ μθχανικζσ καταπονιςεισ, για εγκιβωτιςμό μζςα ςτο 
ςκυρόδεμα. Κα αντζχουν ςε ςυμπίεςθ 750÷1250 Nt και ςε κροφςθ ≥ 2 Joule (κατά IEC 60614- 
1:1994-03). 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ βαρζωσ τφπου κα είναι κατάλλθλοι για ορατζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 
για αυξθμζνεσ μθχανικζσ καταπονιςεισ. Κα αντζχουν ςε ςυμπίεςθ 1250÷4000 Nt και ςε κροφςθ ≥ 
6 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03). 

Θ κερμοκραςία εφαρμογισ και για τουσ δφο τφπουσ ςωλινων κα είναι από -25 0C ζωσ +60 0C. 
Δεν κα διαδίδουν τθ φλόγα για t < 30 sec. Το υλικό καταςκευισ τουσ κα είναι αυτοςβθνόμενο 
κατάταξθσ V0 και δεν κα είναι ελκυςτικι τροφι για τα τρωκτικά, ελεφκερο βαρζων μετάλλων 
(RoHS). Ππωσ προαναφζρκθκε, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν βακμό ςτεγανότθτασ IP 65, δθλαδι κα 
είναι ςτεγανοί ςτθν ςκόνθ και ςτουσ πίδακεσ νεροφ. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να μποροφν να προςτεκοφν ι 
να αφαιρεκοφν αγωγοί ι καλϊδια με ευκολία και χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ τουσ. 
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Πταν πολλζσ θλεκτρικζσ ςωλθνϊςεισ κα οδεφουν παράλλθλα με ςωλθνϊςεισ άλλων 
εγκαταςτάςεων (π.χ. διελεφςεισ αςκενϊν ρευμάτων, ςωλθνϊςεισ νεροφ κ.λπ.), τότε κα απζχουν 
από αυτζσ τουλάχιςτον 30 cm και οπωςδιποτε κα βρίςκονται υψθλότερα από ςωλθνϊςεισ 
υδραυλικϊν δικτφων. 

Θ ςτερζωςθ των ςωλινων επί των τοίχων κα γίνεται αποκλειςτικά με ιςχυρι τςιμεντοκονία. 
Απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ γφψου. 

Οι ςωλινεσ κα ςυναντοφν τα ςθμεία ειςόδου των κουτιϊν κατά τθν οριηόντια διακλάδωςθ ι 
τθν κάκετθ διεφκυνςθ. 

Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται με μικρι κλίςθ προσ τα κουτιά και δεν κα παρουςιάηουν παγίδεσ 
(ςιφϊνια) ζτςι, ϊςτε ςε περίπτωςθ που ειςζλκει νερό ς' αυτοφσ να οδεφει προσ τα κουτιά. 

Μζςα ςτο πάχοσ των οροφϊν, τοίχων ι δαπζδων, απαγορεφεται να ζχουν οι ςωλινεσ 
οποιαδιποτε ζνωςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν χϊροι με ειδικζσ απαιτιςεισ, οι γραμμζσ κα καταςκευαςκοφν 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια (γενικά ι λεπτομερειϊν). 

Οι ςυνδζςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων μεςαίου τφπου με τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι 
περαςτζσ. Οι ςυνδζςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων βαρζωσ τφπου με τα κουτιά διακλάδωςθσ κα 
γίνονται με κατάλλθλα εξαρτιματα (ρακόρ). 

Στισ ςωλθνϊςεισ βαρζωσ τφπου για τισ οποίεσ προβλζπεται εγκιβωτιςμόσ ςτο μπετόν (κατόπιν 
εντολισ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ), κα πρζπει να αποφεφγεται θ διαςταφρωςθ των ςωλινων 
με τον οπλιςμό του μπετόν. Το κόψιμο ι θ παραμόρφωςθ του οπλιςμοφ απαγορεφεται αυςτθρά. 
Ο ςωλινασ κα ςτερεϊνεται ςτον οπλιςμό ι ςτον ξυλότυπο ζτςι, ϊςτε να εμποδίηεται θ μετακίνθςι 
του κατά τθν ζγχυςθ του μπετόν. 

Οι καμπφλεσ τθσ ςωλινωςθσ κα καταςκευάηονται με ειδικά προκαταςκευαςμζνα τεμάχια. 
Ρλαςτικοί ςωλινεσ που κα διαπερνοφν ςτοιχεία του κτιρίου, όπωσ δάπεδα, τοίχουσ, ςτζγεσ 

κ.λπ., ςφμφωνα με το Ρ.Δ.71/88 και το Ραράρτθμα 7 τθσ Ρ.Δ.3, κα ςφραγίηονται ςφμφωνα με τον 
προδιαγεγραμμζνο βακμό πυραντίςταςθσ του αντίςτοιχου ςτοιχείου τθσ καταςκευισ του κτιρίου. 
Οι ςφραγίςεισ που χρθςιμοποιοφνται κα είναι ςυμβατζσ με τα υλικά των ςωλθνϊςεων, κα 
επιτρζπουν τθν κερμικι διαςτολι τθσ θλεκτρικισ γραμμισ χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ ποιότθτασ του 
υλικοφ ςφράγιςθσ και κα ζχουν επαρκι μθχανικι ςτακερότθτα. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί 
μεταλλικόσ ςωλινασ, δια μζςου του οποίου κα περάςει ο ςωλινασ ςε μικοσ ±250 mm από το όριο 
του πυροδιαμερίςματοσ (τοίχου ι δαπζδου). 

Τα αυλάκια για τον εντοιχιςμό των ςωλινων κα ανοίγονται με κάκε  επιμζλεια  (με 
παλινδρομικό θλεκτρικό ι πεπιεςμζνου αζρα εργαλείο χειρόσ, και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ με 
καλζμι και ςφυρί) ζτςι, ϊςτε να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο οι φκορζσ των κονιαμάτων και των 
τοίχων. Θ  λάξευςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τοιχίων, υποςτυλωμάτων, δοκϊν  κ.λπ.) 
απαγορεφεται. 

Οι χωνευτοί ςωλινεσ και τα κουτιά διακλαδϊςεωσ, τα κουτιά των διακοπτϊν κ.λπ. κα 
τοποκετοφνται προ του επιχρίςματοσ και ςε τζτοιο βάκοσ ζτςι, ϊςτε μετά τθν τελικι ςτρϊςθ τα 
χείλθ των κουτιϊν να είναι ςτο ίδιο επίπεδο μ' αυτιν. Αυτό κα επιτυγχάνεται (ςε νζα οικοδομι) με 
τθν καταςκευι «οδθγϊν» από επίχριςμα. 

 

Θ αντιςτοιχία διαμζτρου ςωλινα με τον αρικμό των αγωγϊν ανάλογα με τθν διατομι τουσ 
φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Για τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ που κα καταςκευαςτοφν με καλϊδια ιςχφει ο κανόνασ: θ εςωτερικι 
διάμετροσ τθσ ςωλινωςθσ κα είναι διπλάςια από τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 
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Διατομή 
αγωγών 
[mm2] 

Μζγιςτοσ αριθμόσ αγωγών ςε διάμετρο ςωλήνωςησ 

Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm 

1,5 3 7 9 13 - - - 

2,5 - 4 6 9 17 - - 

4 - - 5 7 14 - - 

6 - - 4 6 10 18 - 

10 - - 3 4 8 13 - 

16 - - - 3 5 9 - 

25 - - - 2 3 6 9 

35 - - - - 2 4 7 

50 - - - - - 3 5 

70 - - - - - 2 4 

 

Στισ πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ ςυμπεριλαμβάνονται και τα κουτιά διακλάδωςθσ, χωνευτά ι 
επίτοιχα, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 80×80 mm, 6 ειςόδων τουλάχιςτον. Κα πλθροφν το πρότυπο ΕΝ 
60670.01. Τα επίτοιχα κα εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα Λ 65, ενϊ τα χωνευτά Λ 20. 

 
 

4.3   Εξοπλιςμόσ   – εξαρτιματα  
4.3.1. Γενικά 

Πλα τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτθν εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων κα είναι κατάλλθλα 
για εγκαταςτάςεισ χαμθλισ τάςθσ, κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων προτφπων και κα 
φζρουν ςιμανςθ CE. 

 

4.3.2. Γενικόσ πίνακασ 
Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ (Γ.Ρ.Χ.Τ.) κα αποτελείται από αυτοςτιρικτα μεταλλικά 

ερμάρια, ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ, που κα εξαςφαλίηουν 
αςφαλι ανφψωςθ και μεταφορά. Πλοι οι χειριςμοί κα γίνονται από τθν εμπρόσ πλευρά μζςω 
πόρτασ και μετωπικισ πρόςοψθσ. Για λόγουσ εφκολθσ ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν και 
αναβάκμιςθσ κα πρζπει να είναι επιςκζψιμοσ από όλεσ τισ πλευρζσ (αποςπϊμενα πλευρικά 
καλφμματα ι πόρτεσ) και με δυνατότθτα επζκταςθσ και ςφνδεςθσ πρόςκετων ερμαρίων εάν αυτό 
χρειαςτεί. 

Θ καταςκευι του Γ.Ρ.Χ.Τ. κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του προτφπου IEC 60439-1. 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι: 

 Ονομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ In : ςφμφωνα με τα ςχζδια 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ Un : τουλάχιςτον 420 V 
 Συχνότθτα λειτουργίασ : 50 Hz 

 Αντοχι ςε βραχυκφκλωμα ICW : ςφμφωνα με τα ςχζδια 

 Βακμόσ προςταςίασ κατά IEC 60529 : IP 55 (με πόρτα) – Λ 30 (χωρίσ πόρτα) 
 Αντοχι ςε κροφςθ κατά EN 50102 : IK 08 (με πόρτα) – IK 07 (χωρίσ πόρτα) 

 Αντοχι ςε πυρακτωμζνο νιμα κατά IEC 60695-2: 750 οC 
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 Κερμοκραςία χριςθσ : -5÷40 οC 

 Κερμοκραςία φφλαξθσ : -10÷70 οC 
 

Κάκε ερμάριο κα αποτελείται από τα ακόλουκα κυρίωσ μεταλλικά μζρθ: βάςθ, οροφι, 
ορκοςτάτεσ, πλευρικά καλφμματα και πόρτα. Θ καταςκευι κα ςυμπλθρϊνεται από μεταλλικζσ 
ράγεσ/πλάτεσ ςτιριξθσ θλεκτρολογικοφ υλικοφ και μεταλλικζσ μετϊπεσ. Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα 
είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνο ατςάλι πάχουσ τουλάχιςτον 15/10 mm για τα πλευρικά 
καλφμματα και 12/10 mm για τισ μετϊπεσ και τθν πόρτα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ 
μθχανικι αντοχι και ςτιβαρότθτα. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ (εκτόσ από ράγεσ και πλάτεσ) κα διακζτουν θλεκτροςτατικι βαφι 
πολυεςτερικισ εποξειδικισ ποφδρασ πάχουσ επίςτρωςθσ τουλάχιςτον 50/70 μm με ιδιαίτερθ 
αντοχι ςε διάβρωςθ από χθμικοφσ παράγοντεσ, όπωσ χλωριοφχο νάτριο, οξζα και διαλφτεσ. Ειδικά 
για το χλωριοφχο νάτριο  κα πρζπει τα  βαμμζνα μεταλλικά μζρθ να αντζχουν ςε βφκιςθ ςε 
διάλυμα 10% για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 1 μινασ. 

Για όλα τα μεταλλικά μζρθ ςτακερά ι κινοφμενα κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρικι ςυνζχεια με 
τον αγωγό γείωςθσ για λόγουσ μεγαλφτερθσ αςφάλειασ του χριςτθ. 

Οι πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα ςτιριξθσ, είτε αριςτερά, είτε δεξιά. Κα διακζτουν 
χειριςτιριο και κα αςφαλίηουν τουλάχιςτον ςε 2 ςθμεία. Στο χειριςτιριο κα πρζπει να είναι 
δυνατι θ τοποκζτθςθ χωνευτισ κλειδαριάσ τφπου ομφαλοφ (όχι εξωτερικό λουκζτο). 

 

Ο τρόποσ ςτιριξθσ και οι αποςτάςεισ αςφαλείασ των διαφόρων ενεργϊν μθχανιςμϊν κα πρζπει 
να ςυμφωνοφν με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ ζτςι, ϊςτε να διευκολφνεται θ απαγωγι 
κερμότθτασ και να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ δοκιμισ ανφψωςθσ κερμοκραςίασ, που ορίηει το 
πρότυπο IEC 60439-1. 

Οι ράγεσ και οι πλάτεσ ςτιριξθσ των μθχανιςμϊν κα πρζπει να είναι αρκετά ςτιβαρζσ, να 
δζχονται το απαιτοφμενο βάροσ χωρίσ να παραμορφϊνονται και να αντζχουν ςε ταλαντϊςεισ κατά 
τθ λειτουργία/χειριςμό των μθχανιςμϊν ι τθ μεταφορά του πίνακα. 

Πλοι οι μθχανιςμοί ςτθν πρόςοψθ του πίνακα κα καλφπτονται με μεταλλικζσ μετϊπεσ, οι 
οποίεσ κα ςτθρίηονται με ςτακερζσ βίδεσ, που δεν κα πζφτουν. Επίςθσ, κα υπάρχει θ δυνατότθτα 
τοποκζτθςθσ κλειδαριάσ ι/και μεντεςζ ςε κάκε μετϊπθ χωριςτά εφόςον χρειαςτεί. 

 

Για τθ διανομι εντόσ του πίνακα κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κατά περίπτωςθ, οι 
παρακάτω λφςεισ: 

 κτζνεσ γεφφρωςθσ μζχρι το πολφ 90 Α 

 τυποποιθμζνοι διανομείσ ράγασ μζχρι το πολφ 250 Α 

 ακροδζκτεσ πολλαπλϊν ςυνδζςεων για διακόπτεσ ιςχφοσ μζχρι το πολφ 250 Α 

 τυποποιθμζνοι διανομείσ ιςχφοσ μζχρι το πολφ 400 Α 

 διάταξθ χάλκινων ηυγϊν και μονωτικϊν ςτθριγμάτων για εντάςεισ άνω των 160 Α 
Για τισ ςυνδζςεισ μζχρι και 160 Α μπορεί να χρθςιμοποιθκεί καλϊδιο κατάλλθλθσ διατομισ 

ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Οι ςυνδζςεισ άνω των 160 Α κα πρζπει να γίνουν με μπάρα 
χαλκοφ ανάλογθσ διατομισ. 

Οι τυποποιθμζνοι διανομείσ ράγασ κα πρζπει να ζχουν τάςθ μόνωςθσ τουλάχιςτον 500 V και 
αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ 8 kV. Για τουσ τυποποιθμζνουσ διανομείσ ιςχφοσ κακϊσ και για τα 
μονωτικά ςτθρίγματα χάλκινων ηυγϊν θ τάςθ μόνωςθσ κα πρζπει να είναι 1000 V και θ αντοχι ςε 
κρουςτικι τάςθ 12 kV. 

Πλα τα μονωτικά μζρθ των διατάξεων διανομισ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από υλικό 
ανκεκτικό ςε νιμα πυράκτωςθσ 960 οC κατά ΕΝ 60695-2. 
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Οι χάλκινοι ηυγοί κα  πρζπει να  είναι ορκογωνικισ διατομισ, διάτρθτοι (Μ6  ζωσ Μ10) ςε 
βιματα των 20 ι 25 mm ζτςι, ϊςτε να μποροφν εφκολα να γίνουν αγϊγιμεσ ςυνδζςεισ ςε όλο το 
μικοσ τουσ. Θ διατομι και το πλικοσ των ηυγϊν ανά φάςθ κα είναι υπολογιςμζνα για το 
ονομαςτικό ρεφμα του διακόπτθ που τουσ τροφοδοτεί. 

 

Κατά τον υπολογιςμό του μζγιςτου επιτρεπόμενου ρεφματοσ ςτουσ ηυγοφσ κα πρζπει 
απαραίτθτα να λθφκεί υπόψθ θ διάταξθ των ηυγϊν, θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ο βακμόσ 
προςταςίασ του θλεκτρικοφ πίνακα. Ο καταςκευαςτισ των χάλκινων ηυγϊν και των μονωτικϊν 
ςτθριγμάτων κα πρζπει να διακζτει πίνακεσ επιλογισ για τουσ ηυγοφσ και τα αντίςτοιχα 
ςτθρίγματα, οι οποίοι ζχουν προκφψει κατόπιν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του απαιτοφμενου πλικουσ μονωτικϊν ςτθριγμάτων κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ το είδοσ του ςτθρίγματοσ και το μζγιςτο αναμενόμενο πλάτοσ βραχυκυκλϊματοσ 
ICC. Ο καταςκευαςτισ των μονωτικϊν ςτθριγμάτων κα πρζπει για κάκε τφπο ςτθρίγματοσ να 
διακζτει πίνακα επιλογισ τθσ ελάχιςτθσ απόςταςθσ μεταξφ ςτθριγμάτων ανάλογα με τθν τιμι του 
ICC, οι οποίοι ζχουν προκφψει κατόπιν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. 

Πλεσ οι διατάξεισ διανομισ κα διακζτουν ςιμανςθ CE. 
 

Θ είςοδοσ των καλωδίων ςτον πίνακα κα πρζπει να γίνεται μζςω ανοιγμάτων ρυκμιηόμενου 
πλάτουσ ςτθ βάςθ ι τθν οροφι ζτςι, ϊςτε να περιορίηεται το άνοιγμα ανάλογα με το πλικοσ και 
τθ διατομι τουσ. 

Για τθ ςτιριξθ και όδευςθ των καλωδίων ςτο εςωτερικό του πίνακα, ανάλογα με τθ διατομι 
τουσ και το μικοσ τθσ καλωδίωςθσ, κα χρθςιμοποιθκοφν, είτε πλαςτικά κανάλια με ανοίγματα, 
είτε ςχάρεσ και τραβζρςεσ ςε ςυνδυαςμό με δεματικά καλωδίων. 

Οι εςωτερικζσ ςυνδεςμολογίεσ του πίνακα κα είναι άριςτεσ τεχνικά και αιςκθτικά, δθλαδι τα 
καλϊδια κα ακολουκοφν, ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι ςτα 
άκρα τουσ καλά προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και παρακφκλουσ, δεν κα 
παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κ.λπ. και κα ζχουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και 
ςτα δφο άκρα τουσ. 

Οι διατομζσ των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι 
επαρκείσ και κα ςυμφωνοφν κατά ελάχιςτον προσ τισ διατομζσ των ειςερχομζνων και εξερχόμενων 
γραμμϊν, που φαίνονται ςτα ςχζδια. 

Κα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα για τθν ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι, κάκε φάςθ κα 
ζχει πάντοτε το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ, ωσ προσ τισ άλλεσ (π.χ. θ R αριςτερά, θ S ςτο μζςο και θ Τ δεξιά) όςον 
αφορά τισ αςφάλειεσ και τουσ ακροδζκτεσ. 

 

Το πλαςτικό κανάλι κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο EN 50085-1 και ΕΝ 
50085-2-3. Οι διαςτάςεισ του καναλιοφ κα είναι υπολογιςμζνεσ με βάςθ τθ διατομι και το πλικοσ 
των καλωδίων που κα περιζχει, εφαρμόηοντασ ζναν επιπλζον ςυντελεςτι εφεδρείασ τουλάχιςτον 
25%. Θ ςτιριξθ των καναλιϊν κα πρζπει να γίνει με τρόπο, που να εξαςφαλίηει ςτιβαρότθτα και 
αςφάλεια. Στο εςωτερικό του καναλιοφ δεν επιτρζπεται θ παρουςία μεταλλικϊν μερϊν. 

Κατά τθν εςωτερικι ςυνδεςμολογία των μθχανιςμϊν κάκε φάςθ κα εμφανίηεται πάντα ςτθν 
ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ. 

Πλεσ οι γραμμζσ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων κα καταλιγουν ςε κλζμμεσ. 
 

Ο πίνακασ κα φζρει πινακίδα με τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι και του ζργου. 
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Κάκε ςυςκευι κα φζρει ετικζτα ςιμανςθσ με τθν ονομαςία του κυκλϊματοσ, ςφμφωνα με τα 
μονογραμμικά ςχζδια. Θ ετικζτα κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πρόςοψθ των μθχανιςμϊν 
προςτατευμζνθ μζςα ςε κατάλλθλθ κικθ. Κα εξαςφαλίηεται ςαφισ διαχωριςμόσ των 
κυκλωμάτων, ακόμθ και μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ του πίνακα. 

Επίςθσ, κα υπάρχει πλιρθσ ςιμανςθ όλων των καλωδίων και κλεμμϊν βοθκθτικϊν 
κυκλωμάτων. 

 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των εξισ δοκιμϊν τφπου, ςφμφωνα 
με το πρότυπο IEC 60439-1: 

 Δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ 

 Δοκιμι διθλεκτρικισ ςτάκμθσ 

 Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα 

 Δοκιμι θλεκτρικισ ςυνζχειασ και αξιοπιςτίασ τθσ καλωδίωςθσ 

 Δοκιμι αποςτάςεων μόνωςθσ και ερπυςμοφ 

 Δοκιμι μθχανικισ λειτουργίασ 
 Δοκιμι βακμοφ προςταςίασ Λ 

 

Επιπλζον, κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ: 
 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ και βοθκθτικϊν κυκλωμάτων 

 Ζλεγχοσ ηυγϊν διανομισ 

 Ζλεγχοσ των μθχανικϊν μερϊν του πίνακα 

 Δοκιμι μόνωςθσ με ωμόμετρο 
 Δοκιμι ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ 

Οι δοκιμζσ ςειράσ κα ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο δοκιμϊν. 
 

4.3.3. Υποπίνακεσ 
 

Οι υποπίνακεσ διανομισ κα είναι ερμάρια κατά περίπτωςθ εξωτερικά ι χωνευτά. Πλοι οι 
χειριςμοί κα γίνονται από τθν εμπρόσ πλευρά μζςω πόρτασ και μετωπικισ πρόςοψθσ. 

Θ καταςκευι κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του προτφπου IEC 60439-1 και IEC 60439-3 για 
τουσ πίνακεσ με γενικό διακόπτθ ζωσ 160 Α. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι: 

 Ονομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ In : ςφμφωνα με τα ςχζδια 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ Un : τουλάχιςτον 420 V 
 Συχνότθτα λειτουργίασ : 50 Hz 

 Αντοχι ςε βραχυκφκλωμα ICW : ςφμφωνα με τα ςχζδια 

 Βακμόσ προςταςίασ κατά IEC 60529 : IP 43 (με πόρτα) – Λ 30 (χωρίσ πόρτα) 
 Αντοχι ςε κροφςθ κατά EN 50102 : IK 08 (με πόρτα) – IK 07 (χωρίσ πόρτα) 

 Αντοχι ςε πυρακτωμζνο νιμα κατά IEC 60695-2: 750 οC/5 sec 
 

Οι πίνακεσ κα είναι μεταλλικοί με λαμαρίνα από γαλβανιςμζνο ατςάλι πάχουσ τουλάχιςτον 
10/10 mm. Πλα τα εξωτερικά μεταλλικά μζρθ κα διακζτουν θλεκτροςτατικι βαφι πολυεςτερικισ 
εποξειδικισ ποφδρασ πάχουσ επίςτρωςθσ τουλάχιςτον 50/70 μm, με ιδιαίτερθ αντοχι ςε 
διάβρωςθ από χθμικοφσ παράγοντεσ, όπωσ χλωριοφχο νάτριο, οξζα και διαλφτεσ. 

Για όλα τα μεταλλικά μζρθ ςτακερά ι κινοφμενα κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρικι ςυνζχεια με 
τον αγωγό γείωςθσ για λόγουσ μεγαλφτερθσ αςφάλειασ του χριςτθ. 
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Οι πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα ςτιριξθσ, είτε αριςτερά, είτε δεξιά. Κα διακζτουν 
χειριςτιριο και κα αςφαλίηουν τουλάχιςτον ςε 2 ςθμεία. Στο χειριςτιριο κα πρζπει να είναι 
δυνατι θ τοποκζτθςθ χωνευτισ κλειδαριάσ τφπου ομφαλοφ (όχι εξωτερικό λουκζτο). 

 

Ο τρόποσ ςτιριξθσ και οι αποςτάςεισ αςφαλείασ των διαφόρων ενεργϊν μθχανιςμϊν κα πρζπει 
να ςυμφωνοφν με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ ζτςι, ϊςτε να διευκολφνεται θ απαγωγι 
κερμότθτασ και να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ δοκιμισ ανφψωςθσ κερμοκραςίασ που ορίηει το 
πρότυπο IEC 60439-1. 

Οι ράγεσ και οι πλάτεσ ςτιριξθσ των μθχανιςμϊν κα πρζπει να είναι αρκετά ςτιβαρζσ, να 
δζχονται το απαιτοφμενο βάροσ, χωρίσ να παραμορφϊνονται και να αντζχουν ςε ταλαντϊςεισ 
κατά τθ λειτουργία/χειριςμό των μθχανιςμϊν ι τθ μεταφορά του πίνακα. 

Πλοι οι μθχανιςμοί ςτθν πρόςοψθ του πίνακα κα καλφπτονται με μεταλλικζσ μετϊπεσ, οι 
οποίεσ κα ςτθρίηονται με ςτακερζσ βίδεσ που δεν πζφτουν. 

 

Για τθ διανομι εντόσ του πίνακα κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ οι 
παρακάτω λφςεισ: 

 κτζνεσ γεφφρωςθσ μζχρι το πολφ 90 Α 

 τυποποιθμζνοι διανομείσ ράγασ μζχρι το πολφ 250 Α 
 ακροδζκτεσ πολλαπλϊν ςυνδζςεων για διακόπτεσ ιςχφοσ μζχρι το πολφ 250 Α 

 τυποποιθμζνοι διανομείσ ιςχφοσ μζχρι το πολφ 400 Α 

 διάταξθ χάλκινων ηυγϊν και μονωτικϊν ςτθριγμάτων για εντάςεισ άνω των 160 Α 
 

Για τισ ςυνδζςεισ μζχρι και 160 Α κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί καλϊδιο κατάλλθλθσ διατομισ, 
ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Οι ςυνδζςεισ άνω των 160 Α κα πρζπει να γίνουν με μπάρα 
χαλκοφ ανάλογθσ διατομισ. 

Οι τυποποιθμζνοι διανομείσ ράγασ κα πρζπει να ζχουν τάςθ μόνωςθσ τουλάχιςτον 500 V και 
αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ 8 kV. Για τουσ τυποποιθμζνουσ διανομείσ ιςχφοσ, κακϊσ και για τα 
μονωτικά ςτθρίγματα χάλκινων ηυγϊν, θ τάςθ μόνωςθσ κα πρζπει να είναι 1000 V και θ αντοχι ςε 
κρουςτικι τάςθ 12 kV. 

Πλα τα μονωτικά μζρθ των διατάξεων διανομισ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από υλικό 
ανκεκτικό ςε νιμα πυράκτωςθσ 960 °C κατά ΕΝ 60695-2. 

 

Οι χάλκινοι ηυγοί κα  πρζπει να  είναι ορκογωνικισ διατομισ, διάτρθτοι (Μ6 ζωσ Μ10) ςε 
βιματα των 20 ι 25 mm ζτςι, ϊςτε να μποροφν εφκολα να γίνουν αγϊγιμεσ ςυνδζςεισ ςε όλο το 
μικοσ τουσ. Θ διατομι και το πλικοσ των ηυγϊν ανά φάςθ κα είναι υπολογιςμζνα για το 
ονομαςτικό ρεφμα του διακόπτθ που τουσ τροφοδοτεί. 

Κατά τον υπολογιςμό του μζγιςτου επιτρεπόμενου ρεφματοσ ςτουσ ηυγοφσ κα πρζπει 
απαραίτθτα να λθφκεί υπόψθ θ διάταξθ των ηυγϊν, θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ο βακμόσ 
προςταςίασ του θλεκτρικοφ πίνακα. Ο καταςκευαςτισ των χάλκινων ηυγϊν και των μονωτικϊν 
ςτθριγμάτων κα πρζπει να διακζτει πίνακεσ επιλογισ για τουσ ηυγοφσ και τα αντίςτοιχα 
ςτθρίγματα, οι οποίοι ζχουν προκφψει κατόπιν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του απαιτοφμενου πλικουσ μονωτικϊν ςτθριγμάτων κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ το είδοσ του ςτθρίγματοσ και το μζγιςτο αναμενόμενο πλάτοσ βραχυκυκλϊματοσ 
ICC. Ο καταςκευαςτισ των μονωτικϊν ςτθριγμάτων κα πρζπει για κάκε τφπο ςτθρίγματοσ να 
διακζτει πίνακα επιλογισ τθσ ελάχιςτθσ απόςταςθσ μεταξφ ςτθριγμάτων ανάλογα με τθν τιμι του 
ICC, οι οποίοι ζχουν προκφψει κατόπιν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. 

Πλεσ οι διατάξεισ διανομισ κα διακζτουν ςιμανςθ CE. 
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Για τθ ςτιριξθ και όδευςθ καλωδίων ςτο εςωτερικό του πίνακα, ανάλογα με τθ διατομι τουσ 
και το μικοσ τθσ καλωδίωςθσ, κα χρθςιμοποιθκοφν είτε πλαςτικά κανάλια με ανοίγματα, είτε 
ςχάρεσ και τραβζρςεσ ςε ςυνδυαςμό με δεματικά καλωδίων. 

Οι διατομζσ των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι 
επαρκείσ και κα ςυμφωνοφν κατά ελάχιςτον προσ τισ διατομζσ των ειςερχομζνων και εξερχόμενων 
γραμμϊν, που φαίνονται ςτα ςχζδια. 

Κα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα για τθν ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι, κάκε φάςθ κα 
ζχει πάντοτε το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ, ωσ προσ τισ άλλεσ (π.χ. θ R αριςτερά, θ S ςτο μζςο και θ Τ δεξιά) όςον 
αφορά τισ αςφάλειεσ και τουσ ακροδζκτεσ. 

 

Το πλαςτικό κανάλι κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο EN 50085-1 και ΕΝ 
50085-2-3. Οι διαςτάςεισ του καναλιοφ κα είναι υπολογιςμζνεσ με βάςθ τθ διατομι και το πλικοσ 
των καλωδίων που κα περιζχει, εφαρμόηοντασ ζναν επιπλζον ςυντελεςτι εφεδρείασ τουλάχιςτον 
25%. Θ ςτιριξθ των καναλιϊν κα πρζπει να γίνει με τρόπο που να εξαςφαλίηει ςτιβαρότθτα και 
αςφάλεια. Στο εςωτερικό του καναλιοφ δεν επιτρζπεται θ παρουςία μεταλλικϊν μερϊν. 

Κατά τθν εςωτερικι ςυνδεςμολογία των μθχανιςμϊν κάκε φάςθ κα εμφανίηεται πάντα ςτθν 
ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα ξεχωρίηει από το χρϊμα του καλωδίου. 

Πλεσ οι γραμμζσ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων κα καταλιγουν ςε κλζμμεσ. 
 

Ο πίνακασ κα φζρει πινακίδα με τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι και του ζργου. 
Κάκε ςυςκευι κα φζρει ετικζτα ςιμανςθσ με τθν ονομαςία του κυκλϊματοσ ςφμφωνα με τα 

μονογραμμικά ςχζδια. Θ ετικζτα κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πρόςοψθ των μθχανιςμϊν 
προςτατευμζνθ μζςα ςε κατάλλθλθ κικθ. Κα εξαςφαλίηεται ςαφισ διαχωριςμόσ των κυκλωμάτων 
ακόμθ και μετά από αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ του πίνακα. 

Επίςθσ, κα υπάρχει πλιρθσ ςιμανςθ και αρίκμθςθ όλων των καλωδίων και κλεμμϊν 
βοθκθτικϊν κυκλωμάτων με βάςθ τα μονογραμμικά ςχζδια. 

 

Ο κάκε θλεκτρικόσ υποπίνακασ κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των εξισ δοκιμϊν τφπου 
ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60439-1: 

 Δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ 

 Δοκιμι διθλεκτρικισ ςτάκμθσ 

 Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα 

 Δοκιμι θλεκτρικισ ςυνζχειασ και αξιοπιςτίασ τθσ καλωδίωςθσ 

 Δοκιμι αποςτάςεων μόνωςθσ και ερπυςμοφ 

 Δοκιμι μθχανικισ λειτουργίασ 

 Δοκιμι βακμοφ προςταςίασ Λ 
Συμπλθρωματικά ςτισ δοκιμζσ τφπου που ορίηει το πρότυπο IEC 60439-1, κα πρζπει οι 

υποπίνακεσ διανομισ ζωσ 160 Α να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ακόλουκων δοκιμϊν καταςκευισ 
που ορίηει το πρότυπο IEC 60439-3 για τοποκζτθςθ πινάκων ςε χϊρουσ με μθ εξειδικευμζνουσ 
χριςτεσ: 

 Δοκιμι μθχανικισ αντοχισ ςφμφωνα με IEC 60068-2-63 και EN 50102 

 Δοκιμι αντοχισ ςε διαβρωτικοφσ παράγοντεσ ςφμφωνα με IEC 60068-2-11 

 Δοκιμι αντοχισ ςε υγραςία ςφμφωνα με IEC 60068-2-3 

 Δοκιμι αντοχισ των πλαςτικϊν μερϊν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 Δοκιμι αντοχισ ςε πυρακτωμζνο νιμα ςφμφωνα με IEC 60695-2-1 

 Δοκιμι μθχανικισ αντοχισ των ςυνδζςμων και ςυναρμολογοφμενων μερϊν του πίνακα 
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Επιπλζον, κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ και βοθκθτικϊν κυκλωμάτων 

 Ζλεγχοσ ηυγϊν διανομισ 

 Ζλεγχοσ των μθχανικϊν μερϊν του πίνακα 

 Δοκιμι μόνωςθσ με ωμόμετρο 

 Δοκιμι ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ 
Οι δοκιμζσ ςειράσ κα ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο δοκιμϊν. 

 

4.3.4. Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ ανοικτοφ τφπου 
 

Oι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ ανοικτοφ τφπου κα είναι ςφμφωνοι με το πρότυπο IEC 60947-2. 
Θ ικανότθτα διακοπισ Icu κάκε διακόπτθ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με το μζγιςτο 

αναμενόμενο βραχυκφκλωμα ςτο ςθμείο τοποκζτθςισ τουσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
εγκατάςταςθσ. Για διακόπτεσ με Icu ≤ 65kA κα ιςχφει Icw = Icu (Icw = ικανότθτα αντοχισ 
βραχυκυκλϊματοσ για χρόνο 1 sec). 

Οι διακόπτεσ ανοικτοφ τφπου κα είναι θλεκτρονικισ απόηευξθσ, ςτακεροφ τφπου (ι ςυρόμενου 
φορείου ςφμφωνα με τα ςχζδια) και κα διακζτουν κατά ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ: 

 Ir : όριο ρεφματοσ βραδείασ απόηευξθσ 
ρφκμιςθ 0,4 – 1 Λn (βιματα 0,02 In) 

 Λm : όριο ρεφματοσ ταχείασ απόηευξθσ 
ρφκμιςθ 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 Λr 

 tr : χρόνοσ απόκριςθσ βραδείασ απόηευξθσ 
ρφκμιςθ 5 – 10 – 20 – 30 sec 

 tm : χρόνοσ απόκριςθσ ταχείασ απόηευξθσ 
ρφκμιςθ 0 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 1 sec 

 Ii : όριο ρεφματοσ ακαριαίασ απόηευξθσ 

ρφκμιςθ OFF – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 Λn 

 

Πλεσ οι ρυκμίςεισ κα βρίςκονται ςτθν πρόςοψθ και κα ζχουν τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ. Θ 
πρόςβαςθ ςτα χειριςτιρια των ρυκμίςεων δεν κα απαιτεί τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ του πίνακα. 

Στθν μονάδα ελζγχου του ανοικτοφ διακόπτθ ιςχφοσ κα εμφανίηονται οι μετριςεισ ρεφματοσ (Λ), 
τάςθσ (V), ιςχφοσ (), άεργου ιςχφοσ (Q), ςυντελεςτι ιςχφοσ (PF), ςυχνότθτασ (f) και αρμονικϊν 
(H), κακϊσ και τα ςφάλματα και τα διαγνωςτικά μθνφματα, παρζχοντασ άμεςθ δυνατότθτα 
ανάγνωςθσ τθσ κατάςταςθσ του διακόπτθ. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται ςε οκόνθ θ οποία κα διακζτει 
αυτονομία τροφοδοςίασ με μπαταρία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται προςβαςιμότθτα ακόμα και μετά 
από διακοπι. Για διευκόλυνςθ του χριςτθ, κα είναι τφπου αφισ. 

Πλοι οι διακόπτεσ κα περιλαμβάνουν ςετ βοθκθτικϊν επαφϊν (τουλάχιςτον 4 ζνδειξθσ 
κατάςταςθσ και 1 ςφάλματοσ). Κατά περίπτωςθ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοι με επιπλζον 
βοθκθτικά εξαρτιματα (πθνίο ηεφξθσ, πθνίο εργαςίασ, μοτζρ). Τα πθνία ηεφξθσ και εργαςίασ κα 
είναι ορατά από τθν πρόςοψθ του διακόπτθ. Πλα τα βοθκθτικά εξαρτιματα και επαφζσ κα 
οδθγοφνται ςε ςειρά αυτόματων κλεμμϊν τοποκετθμζνθ επάνω ςτο διακόπτθ. 

Στθν πρόςοψθ του διακόπτθ κα είναι εμφανι τα μπουτόν ON και OFF με αντίςτοιχεσ κικεσ 
ετικετϊν ςιμανςθσ, κακϊσ και μθχανικζσ ενδείξεισ τθσ κατάςταςθσ των επαφϊν και του ελατθρίου 
όπλιςθσ. 

Κα διακζτουν δυνατότθτα ςφνδεςθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ τεςτ μζςω ειδικισ κφρασ 
επικοινωνίασ ςτθν πρόςοψθ του μθχανιςμοφ. 
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Θ ςτιριξι τουσ κα πρζπει να γίνεται ςε ειδικι ςτιβαρι βάςθ κατά προτίμθςθ του ίδιου 
καταςκευαςτι. 

Μεταξφ διακοπτϊν ανοικτοφ τφπου  που προθγοφνται και κλειςτοφ τφπου που ζπονται κα 
πρζπει να ιςχφει πλιρθσ επιλεκτικότθτα. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ ανοικτοφ τφπου κα διακζτουν τα ακόλουκα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: 

 Ονομαςτικι τάςθ : τουλάχιςτον 690 V 

 Ονομαςτικι ςυχνότθτα : 50 Hz 

 Τάςθ μόνωςθσ Ui : τουλάχιςτον 1000 V 

 Αντοχι ςε κρουςτικι υπζρταςθ Uimp : τουλάχιςτον 12 kV 
 Αντοχι ςε μθχανικοφσ χειριςμοφσ : τουλάχιςτον 10.000 

 Αντοχι ςε θλεκτρικοφσ χειριςμοφσ : τουλάχιςτον 5.000 
Θ παρτίδα παραγωγισ κα αναγράφεται επάνω ςε κάκε προϊόν μεμονωμζνα, όπωσ επίςθσ και 

επάνω ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ςφνδεςθ με τθν αντίςτοιχθ 
αναφορά ποιοτικοφ ελζγχου. 

Επιπλζον, επάνω ςτο μθχανιςμό κα είναι τυπωμζνα (εκτφπωςθ laser) ο κωδικόσ του προϊόντοσ, 
ο καταςκευαςτισ και τα θλεκτρικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

 

4.3.5. Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου 
 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα είναι ςφμφωνοι με το πρότυπο IEC 60947-2. 
Θ ικανότθτα διακοπισ Icu κάκε διακόπτθ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με το μζγιςτο 

αναμενόμενο βραχυκφκλωμα ςτο ςθμείο τοποκζτθςισ τουσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
εγκατάςταςθσ. Επίςθσ οι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι τφπου «Current Limiting», δθλαδι να 
διακόπτουν τθν παροχι πριν θ κυματομορφι του ρεφματοσ βραχυκυκλϊματοσ φτάνει ςτο μζγιςτο 
αναμενόμενο πλάτοσ τθσ Icc. Με αυτό τον τρόπο κα επιτυγχάνεται μείωςθ κερμικϊν 
καταπονιςεων, δυναμικϊν φαινομζνων και φαινομζνων επαγωγισ, που κα προκαλεί ζνα 
βραχυκφκλωμα ςτθν εγκατάςταςθ. O καταςκευαςτισ κα πρζπει πζρα από τισ καμπφλεσ απόηευξθσ 
να διακζτει για κάκε διακόπτθ ιςχφοσ και τισ αντίςτοιχεσ καμπφλεσ περιοριςμοφ κερμικισ 
καταπόνθςθσ. 

Οι διακόπτεσ μζχρι 250 Α κα είναι κερμομαγνθτικισ απόηευξθσ. Ράνω από 250 Α κα είναι 
κερμομαγνθτικοί ι θλεκτρονικοί ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκατάςταςθσ. 

Πλεσ οι ρυκμίςεισ κα βρίςκονται ςτθν πρόςοψθ και κα ζχουν τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ. Θ 
πρόςβαςθ ςτα χειριςτιρια των ρυκμίςεων δεν κα απαιτεί τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ του πίνακα. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα περιβάλλονται από χυτό πλαςτικό μονωτικό 
μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ και χαμθλοφ δείκτθ υγραςίασ ικανό να αντζξει ςε εξαιρετικζσ κερμικζσ 
και μθχανικζσ καταπονιςεισ. Οι βίδεσ των ακροδεκτϊν κα είναι καλυμμζνεσ με αφαιροφμενο 
μονωτικό πλαςτικό κάλυμμα. 

Στθν περίπτωςθ τροφοδοςίασ του διακόπτθ με «γυμνζσ» μπάρεσ, μεταξφ των ακροδεκτϊν κα 
πρζπει να τοποκετοφνται ελαςτικζσ μονωτικζσ προεκτάςεισ για το διαχωριςμό μεταξφ των μπαρϊν 
και τθν απομόνωςθ του κάκε πόλου ξεχωριςτά. 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε πλάτθ, ενϊ μζχρι τα 250 Α κα 
μποροφν να ζχουν τθ δυνατότθτα ςτιριξθσ και ςε ράγα. 

Κα μποροφν να τροφοδοτθκοφν, είτε από τουσ ακροδζκτεσ ειςόδου, είτε από τουσ ακροδζκτεσ 
εξόδου και θ τοποκζτθςι τουσ κα μπορεί να γίνει οριηόντια ι κάκετα χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθ 
λειτουργία τουσ. 
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Στθν πρόςοψθ κα διακζτουν πλαςτικι διαφανι κικθ για τθν τοποκζτθςθ ετικζτασ ςιμανςθσ. 
Ζτςι, κα είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ των κυκλωμάτων ακόμθ και μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ 
του πίνακα. 

Κα διακζτουν μπουτόν τεςτ για δοκιμι τθσ απόηευξθσ ςε βραχυκφκλωμα. 
Για τουσ θλεκτρονικοφσ διακόπτεσ κα υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςυςκευισ τεςτ μζςω 

ειδικισ κφρασ επικοινωνίασ ςτθν πρόςοψθ του μθχανιςμοφ. 
Επίςθσ, οι θλεκτρονικοί διακόπτεσ κα διακζτουν ςτθν πρόςοψθ ενδεικτικζσ λυχνίεσ τφπου LED 

που κα ςθματοδοτοφν τα ακόλουκα: 

 Κανονικι λειτουργία 

 εφμα ίςο με 90 % τθσ ρφκμιςθσ υπερφόρτιςθσ 

 εφμα ίςο με 105 % τθσ ρφκμιςθσ υπερφόρτιςθσ (επίκειται απόηευξθ) 

 Κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του διακόπτθ μεγαλφτερθ από 75 °C 
Σε περίπτωςθ που θ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του θλεκτρονικοφ διακόπτθ υπερβεί τουσ 95 

°C κα ενεργοποιείται αυτόματα ι απόηευξι του. 
 

Ρροαιρετικά κα υπάρχει επιπλζον ςιμανςθ τθσ ικανότθτασ διακοπισ με ςυγκεκριμζνο 
χρωματικό κϊδικα όμοιο με τον αντίςτοιχο των διακοπτϊν ανοικτοφ τφπου. Ο τελικόσ χριςτθσ 
αλλά και ο καταςκευαςτισ του πίνακα κα αναγνωρίηουν άμεςα τθν ικανότθτα διακοπισ ϊςτε να 
αποφευχκοφν όςο γίνεται τυχόν λάκθ ςτθν επιλογι και τοποκζτθςθ των διακοπτϊν με βάςθ το 
αναμενόμενο μζγιςτο βραχυκφκλωμα. 

Θ παρτίδα παραγωγισ κα αναγράφεται επάνω ςε κάκε προϊόν ατομικά, όπωσ επίςθσ και επάνω 
ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ςφνδεςθ με τθν αντίςτοιχθ 
αναφορά ποιοτικοφ ελζγχου. 

Επιπλζον, επάνω ςτο μθχανιςμό κα είναι τυπωμζνα (εκτφπωςθ laser) ο κωδικόσ του προϊόντοσ, 
ο καταςκευαςτισ, τα θλεκτρικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυνοδεφονται από τα ακόλουκα 
πιςτοποιθτικά: 

 Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO 9001 για το εργοςτάςιο καταςκευισ. 
 Ριςτοποιθτικό  ςυμφωνίασ  με  τισ  απαιτιςεισ  του  προτφπου  IEC  60947-2  από  ανεξάρτθτο 

οργανιςμό (π.χ. VDE, NF, LOVAG, ΕΛΟΤ κ.λπ.). 
 

4.3.6. Αυτόματεσ αςφάλειεσ 
Οι αυτόματεσ αςφάλειεσ κα είναι κατάλλθλεσ για κτιριακι και βιομθχανικι χριςθ, ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των προτφπων IEC 60898 και IEC 60947-2. 
Θ ικανότθτα διακοπισ κα είναι κατά ελάχιςτο 6 kA (400 V), ςφμφωνα με IEC 60947-2 ι 6000 A 

(400 V) ςφμφωνα με IEC 60898. 
Για κυκλϊματα φωτιςμοφ κα χρθςιμοποιθκοφν αυτόματεσ αςφάλειεσ καμπφλθσ Β, για 

κυκλϊματα πριηϊν αυτόματεσ αςφάλειεσ καμπφλθσ C και για φορτία κίνθςθσ αυτόματεσ 
αςφάλειεσ καμπφλθσ D. 

Στθν πρόςοψθ του μθχανιςμοφ κα υπάρχει διαφανισ κικθ για τθν τοποκζτθςθ ετικζτασ 
ταυτοποίθςθσ για τθν αναγνϊριςθ του κυκλϊματοσ, ακόμθ και μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ 
του πίνακα. 

Οι ακροδζκτεσ των αυτόματων αςφαλειϊν κα είναι τφπου μπόρνασ, και κα διακζτουν οδθγό 
εξαςφαλίηοντασ εφκολθ, ςίγουρθ και αςφαλι καλωδίωςθ χωρίσ να αφινουν περικϊρια 
λανκαςμζνθσ ι χαλαρισ ςφνδεςθσ. 
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Στο κάτω μζροσ κα είναι δυνατι θ γεφφρωςθ με διχαλωτι κτζνα αφινοντασ ελεφκερο τον 
ακροδζκτθ για ςφνδεςθ επιπλζον καλωδίου. Ρερονωτι κτζνα γεφφρωςθσ κα μπορεί να ςυνδεκεί, 
είτε από πάνω, είτε από κάτω. 

Επιπλζον, κα είναι αδφνατθ θ επαφι με τα ενεργά ςθμεία των μθχανιςμϊν, προςφζροντασ 
απόλυτθ αςφάλεια ακόμα και με τθ χριςθ κτζνασ γεφφρωςθσ (βακμόσ προςταςίασ Λ2x). 

Οι αυτόματεσ αςφάλειεσ κα διακζτουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 Ονομαςτικι τάςθ : 230/400 V 

 Ονομαςτικι ςυχνότθτα : 50 Hz 

 Τάςθ λειτουργίασ (50 Hz) +/- 10% : 240/415 V 

 Τάςθ μόνωςθσ Ui : 500 V 

 Αντοχι ςε κρουςτικι υπζρταςθ Uimp : 6 kV 

 Αντοχι : 20.000 μθχανικοί χειριςμοί 
10.000 θλεκτρικοί χειριςμοί 

 

Θ παρτίδα παραγωγισ κα αναγράφεται επάνω ςε κάκε προϊόν μεμονωμζνα, όπωσ επίςθσ και 
επάνω ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ςφνδεςθ με τθν αντίςτοιχθ 
αναφορά ποιοτικοφ ελζγχου. 

Επιπλζον, επάνω ςτο μθχανιςμό κα είναι τυπωμζνα (εκτφπωςθ laser) ο κωδικόσ του προϊόντοσ, 
ο καταςκευαςτισ, τα θλεκτρικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Οι αυτόματεσ αςφάλειεσ κα ςυνοδεφονται από τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά: 
 Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO 9001 για το εργοςτάςιο καταςκευισ. 
 Ριςτοποιθτικό ςυμφωνίασ με τισ απαιτιςεισ των προτφπων IEC 60947-2 και ΛΕC 60898 από 

ευρωπαϊκό εκνικό οργανιςμό πιςτοποίθςθσ (π.χ. VDE, NF, κ.λπ.). 
 

4.3.7. Αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ 
Οι αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του προτφπου IEC 61008. 
Για ανίχνευςθ διαρροϊν που κα περιζχουν ςυνιςτϊςεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ τφπου Α.  Θ χριςθ τουσ  απαιτείται ςε 
εγκαταςτάςεισ με πολλά θλεκτρονικά μθχανιματα, ςυςκευζσ πλθροφορικισ, λαμπτιρεσ 
φκοριςμοφ και γενικά μθ γραμμικά φορτία. 

Στθν πρόςοψθ κα υπάρχει διαφανισ κικθ για τθν τοποκζτθςθ ετικζτασ ταυτοποίθςθσ για τθν 
αναγνϊριςθ του κυκλϊματοσ, ακόμθ και μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μετϊπθσ του πίνακα. 

Οι ακροδζκτεσ των αυτόματων διακοπτϊν διαρροισ κα είναι τφπου μπόρνασ, και κα διακζτουν 
οδθγό εξαςφαλίηοντασ εφκολθ, ςίγουρθ και αςφαλι καλωδίωςθ χωρίσ να αφινουν περικϊρια 
λανκαςμζνθσ ι χαλαρισ ςφνδεςθσ. 

Στο κάτω μζροσ κα είναι δυνατι θ γεφφρωςθ με διχαλωτι κτζνα αφινοντασ ελεφκερο τον 
ακροδζκτθ για ςφνδεςθ επιπλζον καλωδίου. Ρερονωτι κτζνα γεφφρωςθσ κα μπορεί να ςυνδεκεί 
είτε από πάνω είτε από κάτω. 

Κα είναι αδφνατθ θ επαφι με τα ενεργά ςθμεία των μθχανιςμϊν, προςφζροντασ απόλυτθ 
αςφάλεια ακόμα και με τθ χριςθ κτζνασ γεφφρωςθσ (βακμόσ προςταςίασ Λ2x). 

Θ παρτίδα παραγωγισ κα αναγράφεται επάνω ςε κάκε προϊόν ατομικά, όπωσ επίςθσ και επάνω 
ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ςφνδεςθ με τθν αντίςτοιχθ 
αναφορά ποιοτικοφ ελζγχου. 

Επάνω ςτο μθχανιςμό κα είναι τυπωμζνα (εκτφπωςθ laser) ο κωδικόσ του προϊόντοσ, ο 
καταςκευαςτισ, τα θλεκτρικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Κα ςυνοδεφονται από τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά: 
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 Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO 9001 για το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Ριςτοποιθτικό  ςυμφωνίασ  με  το  πρότυπο  IEC  61008  από  ευρωπαϊκό  εκνικό  οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ (π.χ. VDE, NF, κ.λπ.). 

 

4.3.8. Μικροαυτόματοι 
Οι μικροαυτόματοι κα χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία θλεκτρικϊν γραμμϊν και κα 

διακόπτουν αυτόματα ζνα κφκλωμα ςε περίπτωςθ υπερφόρτιςθσ ι βραχυκυκλϊματοσ, ενϊ 
παράλλθλα κα παρζχουν και τθν λειτουργία τθσ απόηευξθσ των κυκλωμάτων. 

Κα περιλαμβάνουν διμεταλλικό ςτοιχείο για προςταςία από υπερφόρτιςθ και μαγνθτικό πθνίο 
ταχείασ απόηευξθσ για προςταςία από βραχυκφκλωμα. 

Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνοι με τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0641, IEC 898, EN 60 898, 
IEC 947-2. 

Κα διακόπτουν το κφκλωμα όταν το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ (Im) φκάςει από 3 ωσ 5 φορζσ τθν 
ονομαςτικι ζνταςθ In του διακόπτθ (καμπφλθ λειτουργίασ Β). 

Κα ζχουν μζγιςτθ ικανότθτα διακοπισ ςε βραχυκφκλωμα Icu = 3 – 4,5 - 6 - 10 kA, ανάλογα με 
τθν αναμενόμενθ τιμι βραχυκυκλϊματοσ ςτθν κζςθ, όπου κα τοποκετοφνται. 

Οι μικροαυτόματοι κα ζχουν δυνατότθτα μθχανικισ πλευρικισ ςφνδεςθσ με άλλα ςτοιχεία, 
όπωσ βοθκθτικι επαφι, επαφι ςθματοδότθςθσ  ςφάλματοσ, πθνία εργαςίασ, πθνίο ζλλειψθσ 
ςτάςθσ. 

Οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι περιοριςμζνεσ, κα ζχουν πλάτοσ ζωσ 18 οι mm μονοπολικοί, 35 mm 
οι διπολικοί και 54 mm οι τριπολικοί, περίπου. 

Για τθν ςτερζωςθ τουσ κα είναι εξοπλιςμζνοι με ςφςτθμα γριγορθσ μανδάλωςθσ ςε ράγα. 
Για τθν θλεκτρικι ςφνδεςι τουσ, κα ζχουν ακροδζκτεσ κατάλλθλουσ για ςφνδεςθ αγωγϊν ζωσ 

25 mm2. 
Οι μικροαυτόματοι των γραμμϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων κα ζχουν καμπφλθ προςταςίασ τφπου 

«Κ». 
 

4.3.9. Διακόπτεσ πλικτρου (ραγοδιακόπτεσ) 
Οι ραγοδιακόπτεσ κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςε πίνακα και κα 

χρθςιμοποιοφνται ςαν γενικοί και μερικοί διακόπτεσ κυκλωμάτων ονομαςτικισ εντάςεωσ 25 Α και 
πάνω. 

Κα ζχουν το ίδιο ςχιμα και τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, όπωσ οι μικροαυτόματοι. 
Θ ςτερζωςθ τουσ κα γίνεται, είτε με μάνδαλο πάνω ςε ράγα ςτιριξθσ, είτε με τθν βοικεια δφο 

μοχλϊν πάνω ςε πλάκα. 
Το κζλυφοσ τουσ κα είναι από ςυνκετικι πλαςτικι φλθ ανκεκτικι για μεγάλα ρεφματα και για 

τθν διάκριςθ τουσ από τουσ μικροαυτόματουσ ςτθν μετωπικι πλευρά κα φζρουν το ςφμβολο του 
αποηεφκτθ. 

 

4.3.10. Αςφάλειεσ κοχλιωτζσ 
Κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ μζχρι 100 Α, κα είναι βιδωτζσ, κατάλλθλεσ για ονομαςτικι 

τάςθ 500 V, ονομαςτικισ ικανότθτασ διακοπισ άνω των 50 kΑ υπό τάςθ 500 V, ςυντθκτικζσ από 
πορςελάνθ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 49360 και VDE 0635, αποτελοφμενεσ από τα 
παρακάτω εξαρτιματα: 
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 βάςθ από πορςελάνθ κατά DIN 49325 - 49519 - 49511 - 49523, κατάλλθλθ για ςτερζωςθ με 
μανδάλωςθ ςε ράγα 

 μιτρα κατά DIN 49516 
 ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά DIN 49515 - 49316 και 

 δακτφλιο πορςελάνθσ κατά DIN 49360 - 40514. 
 

Θ κωδικοποίθςθ των αςφαλειϊν, που γίνεται ανάλογα με τθ χριςθ τουσ, κα χαρακτθρίηεται 
από δφο γράμματα όπωσ παρακάτω: 

 
Πρώτο γράμμα: 

g : αςφάλειεσ γενικισ χριςθσ, αντζχουν ςυνεχϊσ ςε ρεφμα ίςο με το ονομαςτικό τουσ και είναι 
ικανζσ για διακοπι ρεφματοσ από τθ χαμθλότερθ ζωσ τθ μζγιςτθ τιμι τθσ διακοπτικισ τουσ 
ικανότθτασ. 

a : αςφάλειεσ μερικισ προςταςίασ που αντζχουν ςυνεχϊσ ςε ρεφμα ίςο με το ονομαςτικό τουσ και 
είναι ικανζσ για διακοπι ρεφματοσ από ζνα πολλαπλάςιο του ονομαςτικοφ τουσ ρεφματοσ ζωσ 
τθ μζγιςτθ τιμι τθσ διακοπτικισ τουσ ικανότθτασ. 

 
Δεφτερο γράμμα: 

L : καλϊδια και γραμμζσ 
Μ : κινθτιρεσ 
Β : μεταλλεία 
R : θμιαγωγοί 

 

Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ κατθγορίεσ είναι οι εξισ: 
gL :  πλιρθσ προςταςία ςε γραμμζσ 
aM : μερικι προςταςία ςε υψθλά ρεφματα κινθτιρων 

 

Θ κωδικοποίθςθ των αςφαλειϊν ανάλογα με τθν καταςκευι τουσ κα είναι θ παρακάτω: 

Τύπος D, μεγάλεσ βιδωτζσ (Diazed) 
Καταςκευάηονται ζωσ 125 Α ςε κατθγορία gL και μποροφν να διακόψουν ρεφματα ζωσ 50 kA. 

Τύπος DO, μικρζσ βιδωτζσ (Neozed) 
Ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά με τισ αςφάλειεσ τφπου D, αλλά είναι πιο μικρζσ ςε μικοσ και ςε 

διάμετρο. 

Τύπος G, γυάλινεσ 
Οι αςφάλειεσ αυτοφ του τφπου χρθςιμοποιοφνται ςε  βοθκθτικά κυκλϊματα και ςυςκευζσ 

μικρισ ιςχφοσ. Κωδικοποιοφνται ςε 5 κατθγορίεσ: FF πολφ ταχείασ τιξθσ, F ταχείασ τιξθσ, M 
μεςαίασ τιξθσ, Τ βραδείασ τιξθσ, ΤΤ πολφ βραδείασ τιξθσ. 

 

4.3.11. Μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ βραδείασ τιξθσ 
 

Οι μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ βραδείασ τιξθσ κα ανταποκρίνονται ςτισ τελευταίεσ προδιαγραφζσ 
VDΕ 0636 (μζροσ 1 και 2),  0660 (μζροσ 4) και 0680 (μζροσ 4) και κα αποτελοφνται από τα 
παρακάτω εξαρτιματα διαςτάςεων ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα DΛΝ: 

 Βάςθ από κεραμικό μονωτικό υλικό υψθλισ αντοχισ κατά DΛΝ 43620 μζροσ 3 

 Φυςίγγιο κατά DΛΝ 43620 μζροσ 1 
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 Τα φυςίγγια κα τοποκετοφνται ι αφαιροφνται με τθν βοικεια χειρολαβϊν που κα είναι 
κατά DΛΝ 43620 μζροσ 4. 

 

Θ ονομαςτικι τάςθ των αςφαλειϊν κα είναι 500 V και θ ονομαςτικι ικανότθτα διακοπισ 
πάνω από 100 kΑ υπό τάςθ μζχρι 500 V ΑC. 

Οι αςφάλειεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ζτςι, ϊςτε να μθν επθρεάηονται από τα φορτία 
και ζτςι με τθν πάροδο του χρόνου να μθν δζχονται αλλοιϊςεισ ςτισ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ τουσ. 

Ππου κα χρθςιμοποιοφνται αςφάλειεσ για κυκλϊματα πάνω από 100 Α, κα είναι 
υποχρεωτικά μαχαιρωτζσ, ςφμφωνα με το VDΕ 0100/5.73. 

 

4.3.12. Μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ ταχείασ τιξθσ 
 

Οι μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ ταχείασ τιξθσ κα χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία γενικά 
θλεκτρονικϊν ςτοιχείων των πινάκων από βραχυκφκλωμα για τάςθ μζχρι 1000 V. 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα προςαρμόηονται μζςω κοχλίωςθσ πάνω ςτουσ ηυγοφσ, δθλαδι δεν 
κα ζχουν ειδικι βάςθ ςτιριξθσ. 

Χαρακτθρίηονται ςαν αςφάλειεσ θμιαγωγϊν και κα ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ VDΕ 
0660 μζροσ 4, VDΕ 0636 μζροσ 5/75 και DΛΝ 43653 (για αςφάλειεσ θμιαγωγϊν). 

Λόγω τθσ άμεςθσ διακοπισ του τθκτοφ, οι αςφάλειεσ αυτζσ κα προφυλάςςουν με 
ςιγουριά κυρίδεσ και διόδουσ ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ. 

 

4.3.13. Μαχαιρωτοί διακόπτεσ 
Οι διακόπτεσ άνω των 100 Α κα είναι μαχαιρωτοί κατά VDΕ 0660 τάςθσ 500 V, με 

μοχλό χειριςμοφ. Αν μετά τον μαχαιρωτό διακόπτθ δεν κα υπάρχει αυτόματοσ διακόπτθσ, ο 
μαχαιρωτόσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με κάλαμο ςβζςθσ τόξου. Στθν περίπτωςθ αυτι που ο 
μαχαιρωτόσ διακόπτθσ κα χρθςιμοποιείται ςαν διακόπτθσ φορτίου, κα είναι ςφμφωνοσ με τα 
όςα προδιαγράφονται για διακόπτεσ φορτίου ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο. Θ ικανότθτα 
ηεφξθσ και απόηευξθσ με cosφ 0,7 κα ιςοφται με τθν ζνταςθ ςυνεχοφσ ροισ με τάςθ 230/400V. 

Εφόςον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτθ κα υπάρχει αυτόματοσ διακόπτθσ, ο μαχαιρωτόσ 
κα αποτελεί μόνο διακόπτθ απομόνωςθσ και κα φζρει μανδάλωςθ προσ τον αυτόματο ζτςι, 
ϊςτε να γίνεται αδφνατοσ ο χειριςμόσ του μαχαιρωτοφ διακόπτθ, εφόςον ο αυτόματοσ είναι 
κλειςτόσ. 

 

4.3.14. Διακόπτεσ τριϊν κζςεων (Hand-Off-Auto) 
Αυτοφ του είδουσ οι διακόπτεσ ελζγχου βοθκθτικϊν κυκλωμάτων, εκκινθτϊν, κινθτιρων 

κ.λπ., κα είναι καταςκευαςμζνοι κατά VDΕ και κα φζρουν χειριςτιριο-μοχλό και μετωπικι 
πλακζτα για εγκατάςταςθ πάνω ςε πίνακα. 

Κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 230 V. 
 

4.3.15. Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ (ρελζ) 9 Α ζωσ 95 Α (AC3) 
Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτουσ 

κανονιςμοφσ IEC947-1, 947-4 ι ςε ιςοδφναμουσ κανονιςμοφσ χωρϊν-μελϊν (VDE0660, BS 
5424, NFC63-110). Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ λειτουργίασ 
μζχρι 660 V AC, ενϊ τα όρια ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25÷400 Hz. 
Θ ονομαςτικισ τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50 Hz). Θ ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα 
πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα διατίκενται ςε 3  ι 4 πόλουσ. Τα  όρια  τθσ τάςθσ 
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ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςθσ, τουλάχιςτον. 
Κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλοκ βοθκθτικϊν επαφϊν (με Ith=10 

A), μετωπικά ι πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλοκ χρονικϊν επαφϊν. 
 
4.3.16. Βοθκθτικοί τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ (βοθκθτικά ρελζ) 

Οι βοθκθτικοί τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ (βοθκθτικά ρελζ) κα πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ IEC947-1 ι ςε ιςοδφναμουσ κανονιςμοφσ χωρϊν-μελϊν 
(VDE0660, BS 4794, NFC63-140). 

Οι βοθκθτικοί τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660 
V AC, ενϊ τα όρια κα πρζπει να είναι 25÷400 Hz. Θ ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να 
είναι 12 ζωσ 660 V AC και 12 ζωσ 60 DC. 

Οι βοθκθτικοί τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ Ith=10 A. Κα 
διατίκενται ςε 4 επαφζσ (ςυνδυαςμόσ Α και Κ). . Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία 
κα πρζπει να είναι 0,5 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςθσ, τουλάχιςτον. 

 
4.3.17. ελζ κερμικισ προςταςίασ (κερμικά) 0,1 ζωσ 93 Α 

Τα ρελζ κερμικισ προςταςίασ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ IEC947-1, 
IEC 947-4, ι ςε ιςοδφναμουσ κανονιςμοφσ χωρϊν-μελϊν (NFC63-650, VDE0660). Θ ονομαςτικι 
τάςθ μόνωςθσ κα είναι 660 V, ενϊ τα όρια ςυχνότθτασ του ρεφματοσ λειτουργίασ κα πρζπει 
να είναι από 0 ζωσ 400 Hz. Κα πρζπει να ζχουν δυνατότθτα λειτουργίασ ςε ςυνεχζσ ι 
εναλλαςςόμενο ρεφμα. 

Κα πρζπει να είναι αντιςτακμιςμζνα ςτθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και διαφορικά, 
να διατίκενται ςε 3 πόλουσ και ςε 2 κλάςεισ ενεργοποίθςθσ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ IEC 
947-4 (κλάςθ ενεργοποίθςθσ 10, 20). 

Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για κανονικι λειτουργία κα πρζπει να είναι από -25 ζωσ 55 0C. 
Κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε να ςτθρίηονται απευκείασ κάτω από τον 

τθλεχειριηόμενο διακόπτθ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) ι με ειδικό εξάρτθμα να μποροφν να 
ςτθριχκοφν ανεξάρτθτα από το ρελζ ιςχφοσ. 

Τα ρελζ κερμικισ προςταςίασ κα διακζτουν: 

 φκμιςθ με δυνατότθτα μανδάλωςθσ τθσ ρφκμιςθσ με διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα 
 Επιλογζα κζςθσ «χειροκίνθτου» και «αυτόματου» επανοπλιςμοφ 

 Σθματοδότθςθ τθσ ενεργοποίθςθσ 

 Λειτουργία «επανοπλιςμοφ», ανεξάρτθτθ από τθν λειτουργία «start» 

 Λειτουργία «stop» 

 Λειτουργία «test» 

  

4.3.18. Χρονοδιακόπτεσ 
Οι χρονοδιακόπτεσ κα είναι θλεκτρονικοί, θμεριςιου και εβδομαδιαίου 

προγραμματιςμοφ, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε πίνακα (ράγασ) και για τάςθ λειτουργίασ 
230 V AC (50 Hz). Κα υποςτθρίηουν 2 προγράμματα τουλάχιςτον (2 κζςεισ εντόσ και 2 εκτόσ). 
Κα παρζχουν αυτονομία μζςω ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ 200 ωρϊν, τουλάχιςτον. 

 

4.3.19. Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ κα είναι τφπου λαμπτιρων αίγλθσ (όπου είναι δυνατό). Θ βάςθ τουσ 

με τθν λυχνιολαβι κα είναι ανεξάρτθτθ του διαφανοφσ γυάλινου καλφμματοσ. Αυτό κα 
ςτθρίηεται ςτθ βάςθ του πίνακα, ενϊ το διαφανζσ κάλυμμα ςτθν προςτατευτικι πλάκα. 

Στθ βάςθ κα υπάρχουν θ λυχνιολαβι Β9 ι Ε10, όταν κα πρόκειται για ενδεικτικζσ 
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λυχνίεσ καλφμματοσ 24 mm και Β15 ι Ε14, όταν κα πρόκειται για λυχνίεσ καλφμματοσ 38 mm. 
Το διαφανζσ κάλυμμα, που κα μπορεί να είναι άχρωμο, κόκκινο, πράςινο ι κίτρινο, κα 
βιδϊνεται ςτθν πλάκα με επινικελωμζνο πλαίςιο δακτυλίου. 

Θ αντικατάςταςθ των φκαρμζνων λαμπτιρων κα πρζπει να είναι δυνατι χωρίσ τθν 
αποςυναρμολόγθςθ τθσ προφυλακτικισ πλάκασ του πίνακα. 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου ταμπακιζρασ ι μινιόν. 
 

4.3.20. Πργανα μετριςεων 
Ψθφιακό πολυόργανο 

Ο γενικόσ πίνακασ του κτιρίου κα φζρει τριφαςικό ψθφιακό πολυόργανο, διαςτάςεων 
96×96 mm, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, ακρίβειασ κλάςθσ Λ, ςφμφωνο με το 
πρότυπο IEC 61554. Το πολυόργανο κα είναι 4 ενδείξεων LED, τουλάχιςτον. Ενδεικτικά, κα 
ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ τάςθσ ανά φάςθ και ςυνολικι, τάςθσ μεταξφ φάςεων, ζνταςθ ανά 
φάςθ και ςυνολικι, ςυχνότθτασ κ.λπ.. 

 

Μεταςχθματιςτζσ ζνταςθσ Χ.Τ. 
Κα είναι ςφμφωνοι με VDE0414, με ςυντελεςτι υπερφόρτιςθσ το μζγιςτο 5, τάςθσ 800 

V, κλάςθσ ακρίβειασ 0,5 ι 1, κλάςθσ μόνωςθσ Ε κατά VDE0110 και ικανότθτασ υπερφόρτιςθσ 
20%, τουλάχιςτον. Θ ζνταςθ του δευτερεφοντοσ κα είναι 5 Α. 

 

Μεταςχθματιςτζσ υποβιβαςμοφ τάςθσ ι μόνωςθσ 
Κα είναι ςφμφωνοι με VDE0550, αερόψυκτοι, ςυνεχοφσ λειτουργίασ υπό τθν ονομαςτικι 

τάςθ εξόδου και ιςχφ μζχρι υψομζτρου 1000 m και ςυνολικι κερμοκραςία τυλιγμάτων 1250 
0C, μζςθ ςχετικι  υγραςία  60%  και  85%  κατά  ανϊτατο  όριο  (κατθγορίασ  χριςθσ  HKG  κατά  
DIN40040) κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε πίνακεσ. 

Κα ζχουν ξεχωριςτά τυλίγματα πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ ςυνδεςμολογίασ, οι μεν 
μονοφαςικοί Λ Ο τάςθσ πρωτεφοντοσ 230 V, οι δε τριφαςικοί 3 Yyno τάςθσ πρωτεφοντοσ 400 V. 
Οι μεταςχθματιςτζσ κα είναι ςχιματοσ και μορφισ κατά DIN 41320, τάςθσ βραχυκφκλωςθσ 8% 
κατά ανϊτατο όριο. Κα αςφαλίηονται υποχρεωτικά και ςτο πρωτεφον και ςτο δευτερεφον. Εάν 
θ απαιτοφμενθ αςφάλεια του πρωτεφοντοσ είναι κάτω των 2 Α, κα μπορεί να παραλθφκεί. 

 

4.3.21. Διακοπτικό υλικό 
Θ ςειρά διακοπτικοφ υλικοφ κα είναι πλιρθσ, με μθχανιςμοφσ, οι οποίοι κα 

περιλαμβάνουν πλικοσ λειτουργιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του κτιρίου και κα 
εξαςφαλίηουν προςταςία κατθγορίασ Λ 2Χ από άμεςθ επαφι.. 

Οι μθχανιςμοί τθσ ςειράσ κα προςαρμόηονται ςε κουτιά εντοιχιςμοφ ι επίτοιχα, που κα 
εξαςφαλίηουν τθν ςίγουρθ ςυγκράτθςι τουσ και τθν ςυνεχι κάλυψθ των αγωγϊν. 

Μθχανιςμοί διακοπτικοφ, βάςεισ ςτιριξθσ, εξαρτιματα, κουτιά, κα είναι όλα του ίδιου 
καταςκευαςτι. 

Κα είναι καταςκευαςμζνοι από πλαςτικό υλικό αυτοςβζςιμο κατά NFC 20-455 IEC 
695.2.1 ςτουσ 650 οC/30 sec για τα μθ αγϊγιμα μζρθ, και ςτουσ 850 0C/30 sec για τα αγϊγιμα 
μζρθ. 

Κα είναι κατάλλθλοι για αποκικευςθ ςε κερμοκραςίεσ από -10 °C ζωσ +70 °C και λειτουργία 
ςε κερμοκραςίεσ από -5 °C ζωσ +40 °C. 

Οι μθχανιςμοί κα ςτθρίηονται χωνευτά ι επίτοιχα ςε μεταλλικι βάςθ με επικάλυψθ 
πλαςτικοφ προκειμζνου να μθν υπάρχει αγϊγιμθ ςφνδεςθ ζτςι, ϊςτε ςε περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ του καλωδίου κατά τθν εγκατάςταςθ να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. 
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Οι βάςεισ ςτιριξθσ κα διατίκενται με ειδικά προςτατευτικά καλφμματα τα οποία κα 
καλφπτουν τουσ ςυνδεδεμζνουσ μθχανιςμοφσ, εφόςον αυτοί τοποκετθκοφν πριν ολοκλθρωκεί 
θ βαφι ςτθν εγκατάςταςθ. 

Τα πλαίςια κάλυψθσ των μθχανιςμϊν κα διατίκενται ςε πλαςτικό λευκοφ χρϊματοσ. 
Σε όλθ τθ ςειρά κα υπάρχει ςχζδιο τυπωμζνο ςτο πίςω μζροσ του μθχανιςμοφ για 

διευκόλυνςθ του εγκαταςτάτθ κατά τθ ςφνδεςθ. 
Στθ ςυςκευαςία των προϊόντων κα πρζπει να περιζχονται τεχνικζσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, 

για διευκόλυνςθ του εγκαταςτάτθ. 
Το εργοςτάςιο παραγωγισ των προϊόντων κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001. 
Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι ζτςι, ϊςτε να παρζχει 

τεχνικι υποςτιριξθ ςε όλο το φάςμα των προϊόντων τθσ ςειράσ. 
Οι μθχανιςμοί των διακοπτϊν κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO 9001 

τθσ γραμμισ παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Ειδικότερα, για τουσ ρευματοδότεσ 
τφπου ςοφκο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του μθχανιςμοφ ωσ προσ τo πρότυπο IEC 60884-1 
από ευρωπαϊκό εκνικό οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Οι λοιποί μθχανιςμοί κα ςυνοδεφονται 
από πιςτοποιθτικά, που κα αντιςτοιχοφν ςτισ λειτουργίεσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά 
τουσ (πχ. βάςει ΛΕC 60669-1). 

Θ ςιμανςθ CE κα αναγράφεται επάνω ςε κάκε μθχανιςμό και ςε κάκε ςυςκευαςία 
προϊόντοσ, που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ Χαμθλισ Τάςθσ τθσ Ε.Ε.. 

 

Στθν ςειρά κα περιλαμβάνονται: 
 Μθχανιςμοί ελζγχου φωτιςμοφ για κάκε τφπο λαμπτιρα, με τθ βοικεια: 

 διακοπτϊν ζνταςθσ 10 Α και τάςθσ 250 V, με δυνατότθτα λειτουργίασ 
προςανατολιςμοφ και ζνδειξθσ κατάςταςθσ, οι οποίοι κα διακζτουν ακροδζκτθ 
ουδετζρου για πλιρθ ςυμβατότθτα με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 ευματοδότεσ ςοφκο 
 Μονοί απλοφ τφπου, αςφαλείασ, αςφαλείασ με καπάκι. 

 Ρρίηεσ αςκενϊν ρευμάτων, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν: 
 πρίηεσ πλθροφορικισ RJ 45 cat 6 UTP μιασ ι δυο εξόδων με κικθ ετικζτασ για 

ταυτοποίθςθ των κζςεων εργαςίασ 

 πρίηεσ τθλεφϊνου RJ 45 ISDN 

 πρίηεσ τθλεόραςθσ TV, TV-RD, TV-RD-SAT, κακϊσ και πρίηεσ θχείων 
 

Οι βάςεισ τθσ ςειράσ κα επιτρζπουν τθ ςτιριξθ των μθχανιςμϊν με βίδεσ ι νφχια. 
Σε χωνευτι εγκατάςταςθ, κα υπάρχουν βάςεισ και πλαίςια που κα μποροφν να δεχκοφν από 

1 ζωσ 2 × 10 μθχανιςμοφσ ενόσ ςτοιχείου ςε οριηόντια διάταξθ, ενϊ ςε κάκετθ από 1 ζωσ 3 
× 2 μθχανιςμοφσ ενόσ ςτοιχείου, επιτρζποντασ τθ ςφνκεςθ πολλαπλϊν λειτουργιϊν ςε μία 
κζςθ για εξοικονόμθςθ χϊρου. 

Σε επίτοιχθ εγκατάςταςθ, κα υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ζωσ 8 μθχανιςμϊν του 
ενόσ ςτοιχείου οριηοντίωσ ανά κουτί, και ζωσ 3 × 2 μθχανιςμοφσ του ενόσ ςτοιχείου κακζτωσ ανά 
κουτί. 

Οι κενζσ βάςεισ ςτιριξθσ ςε θμιτελείσ εγκαταςτάςεισ κα προςτατεφονται με κενά 
καλφμματα, προκειμζνου για τθν αποφυγι επαφισ με αγϊγιμο μζροσ. 

Τα πλαίςια κάλυψθσ των μθχανιςμϊν κα διατίκενται ςε πλαςτικό λευκοφ χρϊματοσ. 
 

Οι μθχανιςμοί φωτιςμοφ τθσ ςειράσ κα διακζτουν αυτόματουσ ακροδζκτεσ για γριγορθ 
ςφνδεςθ. 
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Οι μθχανιςμοί διακοπτϊν κα διακζτουν γεφυρωμζνεσ επαφζσ, δθλαδι δεφτερθ 
ανεξάρτθτθ είςοδο για ενδεχόμενθ επιπλζον ςφνδεςθ. 

Οι πολλαπλοί ρευματοδότεσ ςοφκο χωνευτισ τοποκζτθςθσ ςε τοίχο ι γυψοςανίδα, κα 
διακζτουν αυτόματουσ ακροδζκτεσ και ζξοδο λιψθσ ςε γωνία 45° για καλφτερθ τοποκζτθςθ 
του φισ. 

 

Ειδικότερα, για του χϊρουσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων (λεβθτοςτάςιο, 
μθχανοςτάςιο, κ.λπ.), το διακοπτικό υλικό (χωνευτό ι επίτοιχο) κα πρζπει να είναι ςτεγανό. 

Τόςο οι χωνευτοί, όςο και οι επίτοιχοι μθχανιςμοί του υλικοφ, κα φζρουν δακτφλιο 
ςτεγανοποίθςθσ, ο οποίοσ κα τουσ εξαςφαλίηει δείκτθ προςταςίασ Λ 55. Ο βακμόσ 
ςτεγανότθτασ κα αναγράφεται ανάγλυφα επάνω ςτον μθχανιςμό. 

Πλοι οι μθχανιςμοί τθσ ςειράσ κα παρουςιάηουν πολφ καλι αντοχι ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία, ςτα χθμικά και ςτθν καλάςςια ομίχλθ, ενϊ κα είναι κατάλλθλοι για αποκικευςθ 
και λειτουργία ςε κερμοκραςίεσ από -25 °C ζωσ +60 °C. 

Επιπλζον, τα μθ αγϊγιμα μζρθ των μθχανιςμϊν κα είναι αυτοςβζςιμα ςτουσ 650 οC, ενϊ 
τα αγϊγιμα μζρθ ςτουσ 850 οC κατά IEC 60659.2.11. 

Στουσ επίτοιχουσ μθχανιςμοφσ θ είςοδοσ του καλωδίου κα γίνεται από επάνω ι κάτω με 
ςτυπιοκλιπτθ τφπου I 55, ο οποίοσ κα προςαρμόηεται ςυρταρωτά, και ο οποίοσ κα 
διακζτει ειδικι ελαςτικι ανκεκτικι μεμβράνθ, που κα τρυπιζται ι που κα αφαιρείται με το 
χζρι χωρίσ να χρειάηεται να κοπεί. 

 

4.3.22. Φωτιςτικά ςϊματα 
Πλα τα φωτιςτικά ςϊματα κα φζρουν ςιμανςθ CE ςυμμόρφωςθσ με τισ υποδείξεισ και 

τισ απαιτιςεισ των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εναλλακτικά, τα φωτιςτικά, κακϊσ και τα 
εξαρτιματά τουσ, κα μποροφν να φζρουν ςιμα ENEC (European Norms Electrical Certification). 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι κατάλλθλα για απευκείασ τοποκζτθςθ ςε επιφάνειεσ 
κανονικά εφφλεκτεσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1. Σφμφωνα με τθν οδθγία 
2005/32/EG τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τα φωτιςτικά ςϊματα δεν κα φζρουν λαμπτιρεσ 
πυράκτωςθσ και κα πρζπει να φζρουν λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ενεργειακισ 
κλάςθσ Α. 

O ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία για ζγκριςθ δείγματα για 
κάκε τφπο φωτιςτικοφ ςϊματοσ με βάςθ τισ παρακάτω προδιαγραφζσ, που προβλζπεται να 
εγκαταςτακεί. 

Τα δείγματα κα πρζπει να ςυνοδεφονται με πλθροφορίεσ για τα τεχνικά ςτοιχεία των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων, διαςτάςεισ, τρόπο ανάρτθςθσ, φωτομετρικά ςτοιχεία, ςυντελεςτι 
απόδοςθσ, καμπφλεσ φωτεινισ ροισ και γενικά όλο το απαιτοφμενο πλθροφοριακό υλικό. 

 

Εςωτερικά του κτιρίου, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτουσ χϊρουσ ειςόδου και διαλείμματοσ, ςτα 
κλιμακοςτάςια, ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςτο κυλικείο, ςτα γραφεία διδαςκόντων κα 
τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα οροφισ ι ψευδοροφισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, κατάλλθλα 
για φωτιςμό γραφείων, αικουςϊν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτουσ χϊρουσ ειςόδου και διαλείμματοσ κα 
τοποκετθκοφν τετράγωνα φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε ψευδοροφι 
ορυκτϊν ινϊν με ορατό ςκελετό, τφπου Led υψθλισ απόδοςθσ τελευταίασ γενιάσ, με 
κάλυμμα από ςατινζ οπάλ ακρυλικό υλικό, ιςχφοσ 36W το κακζνα. Θ φωτεινι ροι των 
ορκογϊνιων φωτιςτικϊν κα είναι πάνω από 4.300 lm και θ φωτεινι ροι του λαμπτιρα  πάνω 
από 6.200 lm με απόχρωςθ φωτόσ κερμοκραςίασ 4.000Κ. Στα κλιμακοςτάςια, ςτο γραφείο 
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διευκυντι, ςτο γραφείο δαςκάλων, ςτθ γραμματεία και ςτισ αίκουςεσ διςαςκαλίασ κα 
τοποκετθκοφν ορκογϊνια φωτιςτικά ςϊματα οροφισ τφπου Led υψθλισ απόδοςθσ 
τελευταίασ γενιάσ, με κάλυμμα από ςατινζ οπάλ ακρυλικό υλικό, ιςχφοσ 36W το 
κακζνα. Θ φωτεινι ροι των τετράγωνων φωτιςτικϊν κα είναι πάνω από 5.400 lm και θ φωτεινι 
ροι του λαμπτιρα  πάνω από 7.700 lm με απόχρωςθ φωτόσ κερμοκραςίασ 4.000Κ. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω φωτιςτικά ςϊματα κα είναι ομοιόμορφα και του  ίδιου 
καταςκευαςτι. Κα φζρουν βάςθ από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 0,6 mm, άριςτθσ ποιότθτασ, 
το οποίο κα ζχει υποςτεί φωςφάτωςθ, αντιςκωριακι βαφι και θλεκτροςτατικι βαφι ςε 
χρϊμα λευκό με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ 80% τουλάχιςτον. Θ τελικι βαφι κα είναι 
ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα ι ξζνα ςϊματα. Θ διάρκεια ηωισ τουσ κα είναι 
τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ με απόδοςθ μεγαλφτερθ του 80% τθσ αρχικισ φωτεινισ 
ροισ. Θ ςυνδεςμολογία κα είναι κατάλλθλθ για λειτουργία ςε 230 V-50/60Hz με 
ρυκμιηόμενο ballast 1-10VDC. Θ ενεργοποίθςθ ρφκμιςθσ του επιπζδου φωτεινότθτασ 
των χϊρων κα γίνεται από αιςκθτιρεσ φωτόσ με 1-10V διεπαφι ντιμαρίςματοσ. Σε 
κάκε ελεγχόμενο χϊρο κα τοποκετθκεί ζνασ αιςκθτιρασ φωτόσ, ο  οποίοσ κα 
ςυνδεκεί μζςω καλωδιϊςεων με όλα τα φωτιςτικά ςϊματα του ελεγχόμενου χϊρου. 
Ο αιςκθτιρασ κα είναι κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε φψοσ ζωσ 4m από το δάπεδο, 
με γωνία ανίχνευςθσ φωτόσ περίπου 50 ο και κερμοκραςιακό εφροσ του χϊρου από 
+5ο C ζωσ +55ο C.  

 

Για το χϊρο του μθχανοςταςίου ανελκυςτιρα προβλζπονται ορκογϊνια ςτεγανά 
φωτιςτικά ςϊματα οροφισ τφπου Led υψθλισ απόδοςθσ τελευταίασ  γενιάσ ιςχφοσ 30W 
το κακζνα. Θ φωτεινι ροι των ςτεγανϊν  φωτιςτικϊν κα είναι πάνω από 4.200 lm και θ 
φωτεινι ροι του λαμπτιρα  πάνω από 4.300 lm με απόχρωςθ φωτόσ κερμοκραςίασ 4.000Κ Το 
ςϊμα κα είναι από αυτοςβενοφμενο πολυανκρακικό υλικό κατθγορίασ V2. Το υλικό 
ςτεγανοποίθςθσ κα είναι οικολογικό, µε μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Το κάλυμμα κα είναι από 
αυτοςβενοφμενο πολυανκρακικό υλικό κατθγορίασ V2, ςτακεροποιθμζνο ςτθν ακτινοβολία 
UV, διαφανζσ, µε επιφάνεια λεία εξωτερικά και πριςματικι εςωτερικά. Ο ανταυγαςτιρασ-
βάςθ των οργάνων ζναυςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερµϊ, 
βαμμζνο θλεκτροςτατικά ςε χρϊμα λευκό, ςτερεωμζνο ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ µε κλιπσ. 
Τα κλιπσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προςαρμοςμζνα ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ, για τθ 
ςτερζωςθ του καλφμματοσ. Τα ςτοιχεία ςτιριξθσ του ςϊματοσ ςτθν οροφι κα είναι από 
ανοξείδωτο ατςάλι. Τα όργανα λειτουργίασ του φωτιςτικοφ κα είναι κατάλλθλα για δίκτυο 
240V/50-60Hz. Θ διάρκεια ηωισ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ. Κα 
εξαςφαλίηουν βακμό προςταςίασ Λ 65, μθχανικι αντοχι ΛΚ 08 και προςταςία από 
θλεκτροπλθξία κλάςθσ Λ. 

 

Στουσ χϊρουσ των W.C. προβλζπεται θ τοποκζτθςθ κυκλικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων οροφισ 
τφπου Downlight Led υψθλισ απόδοςθσ τελευταίασ γενιάσ ιςχφοσ 18W το κακζνα. Θ 
φωτεινι ροι των κυκλικϊν φωτιςτικϊν κα είναι πάνω από 950 lm και θ φωτεινι ροι του 
λαμπτιρα  πάνω από 1.000 lm με απόχρωςθ φωτόσ κερμοκραςίασ 4.000Κ Το ςϊμα κα είναι 
από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο. Κα φζρει κάλυμμα από γυαλί προςταςίασ. Ο 
ανταυγαςτιρασ κα είναι από γυαλιςτερό ανοδειωµζνο αλουμίνιο υψθλισ κακαρότθτασ ι µατ 
από αλουμίνιο  υψθλισ κακαρότθτασ. Τα ςτοιχεία ςτιριξθσ του ςϊματοσ ςτθν οροφι κα είναι 
από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα όργανα λειτουργίασ του φωτιςτικοφ κα είναι κατάλλθλα για δίκτυο 
240V/50-60Hz. Θ διάρκεια ηωισ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ.  Κα 
εξαςφαλίηουν βακμό προςταςίασ Λ 43. 
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Ρεριμετρικά του κτιρίου, ςτο φψοσ τθσ ςτζγθσ, προβλζπονται π ρ ο β ο λ ε ί σ  για τον 
φωτιςμό του αφλειου χϊρου. Ο κάκε προβολζασ κα είναι αςφμμετροσ τφπου Led υψθλισ 
απόδοςθσ τελευταίασ γενιάσ ιςχφοσ 70W. Θ φωτεινι ροι των προβολζων κα είναι πάνω 
από 6.300 lm με απόχρωςθ φωτόσ κερμοκραςίασ 4.000Κ. 

Το ςϊμα του προβολζα κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςςαριςτό κράμα 
αλουμινίου, βαμμζνο θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά χρϊματα ποφδρασ ςε χρϊμα επιλογισ 
τθσ επίβλεψθσ, ανκεκτικά ςε ατμοςφαιρικοφσ παράγοντεσ. Κα φζρει πυρίμαχο 
προςτατευτικό γυαλί, πάχουσ τουλάχιςτον 4 mm, υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςε κραδαςμοφσ και 

ςε κερμοκραςία ζωσ 250 0C, κακϊσ και υψθλισ μετάδοςθσ τθσ δζςμθσ φωτόσ. Τα δφο μζρθ 
κα ανοίγουν και κα κλείνουν εφκολα μζςω ανοξείδωτων ςυνδζςμων από κράμα αλουμινίου 
και αρκρϊςεων. Στα ςθμεία ζνωςισ τουσ κα χρθςιμοποιοφνται ςτεγανοποιθτικά από 
ςιλικόνθ άριςτθσ ποιότθτασ ζτςι, ϊςτε το τελικό προϊόν να είναι πλιρωσ ςτεγανό. Τα όργανα 
λειτουργίασ του φωτιςτικοφ κα είναι κατάλλθλα για δίκτυο  240V/50-60Hz. Κα εξαςφαλίηει 
βακμό προςταςίασ Λ 65 και μθχανικι αντοχι ΛΚ 08. Θ διάρκεια ηωισ τουσ κα είναι 
τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ. Ο προβολζασ κα είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε 
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -25ο C ζωσ +40ο C. 

 

Τζλοσ, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και τα εγκεκριμζνα ςχζδια. Τα φωτιςτικά 
ςϊματα κα ζχουν δυνατότθτα ςυνεχοφσ ι μθ λειτουργίασ και κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνα με 
τθν τάςθ τροφοδοςίασ. Κα τροφοδοτοφνται από επιπλζον εφεδρικι πθγι ενζργειασ, όπωσ 
μπαταρίεσ Ni-Cd, ταχείασ ςφνδεςθσ με δυνατότθτα εφκολθσ αντικατάςταςθσ. Ο φωτιςμόσ κα 
γίνεται με λαμπτιρεσ LED (6 τουλάχιςτον) και κα διακζτουν ενδεικτικό LED φόρτιςθσ μπαταρίασ 
και πλικτρο ελζγχου (TEST). Κα μποροφν να δεχκοφν κατάλλθλεσ ετικζτεσ ςιμανςθσ προσ τισ 
οδεφςεισ διαφυγισ, με ευανάγνωςτεσ επιγραφζσ. Θ ελάχιςτθ αυτονομία ςε περίπτωςθ 
διακοπισ ρεφματοσ κα πρζπει να είναι 90 λεπτά. Κα διακζτουν δείκτθ προςταςίασ από ςκόνθ 
και υγραςία Λ 40. Κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και EN 
60598-2-22. 

 

 

4.3.23. Γείωςθ 
Ρροβλζπεται κεμελειακι γείωςθ, θ οποία κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με όςα 

αναφζρονται ςτθν ςχετικι ενότθτα του παρόντοσ. 
 
 

4.4   Ζλεγχοι   και δοκιμζσ 
4.4.1. Δοκιμι αντίςταςθσ μόνωςθσ προσ γθ 

Θ δοκιμι τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ προσ τθν γθ κα γίνει μετρϊντασ τθν αντίςταςθ 
μόνωςθσ ζναντι τθσ γθσ κάκε τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ, το οποίο περιλαμβάνεται μεταξφ δυο 
διαδοχικϊν αςφαλειϊν ι βρίςκεται μετά τθν τελευταία αντίςταςθ. 

Θ αντίςταςθ αυτι δεν πρζπει να είναι κατϊτερθ των 250000 ΩΜ για ςυνεχι τάςθ μζχρι 250V 

ι 500000 ΩΜ για ςυνεχι τάςθ πάνω από 250 V και για αγωγοφσ με διατομι μζχρι 10 mm2. 

Για αγωγοφσ με διατομι μεγαλφτερθ των 10 mm2 γίνεται δεκτό ότι θ μόνωςθ μεταβάλλεται 
αντίςτροφα ανάλογα με τθν διάμετρο των αγωγϊν. Οι μετριςεισ αυτζσ κα γίνονται με 
ςυνεχζσ ρεφμα τάςθσ δοκιμισ 220 V - 500 V για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από ζνα 
λεπτό και ο αρνθτικόσ πόλοσ κα ςυνδζεται ςτθν ελεγχόμενθ γραμμι. 

Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν οι αςφάλειεσ, οι διακόπτεσ και οι λαμπτιρεσ κα βρίςκονται 
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ςε λειτουργία, ενϊ οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κατανάλωςθσ κα είναι αποςυνδεδεμζνεσ. 
 

4.4.2. Δοκιμι αντίςταςθσ μόνωςθσ μεταξφ αγωγϊν 
Οι μετροφμενεσ τιμζσ αντίςταςθσ μόνωςθσ μεταξφ αγωγϊν κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον ίςεσ με τισ οριηόμενεσ ςτθν παραπάνω δοκιμι αντιςτάςεων μόνωςθσ προσ τθν γθ. 
Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν οι αςφάλειεσ και οι διακόπτεσ κα βρίςκονται ςε 

λειτουργία, ενϊ οι λαμπτιρεσ και όλεσ οι λοιπζσ ςυςκευζσ κατανάλωςθσ κα είναι 
αποςυνδεδεμζνεσ. 

Δοκιμζσ αντίςταςθσ μόνωςθσ προσ τθν γθ, αλλά και μεταξφ αγωγϊν κα γίνουν και για 
τισ μόνιμεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

4.4.3. Μετριςεισ αντιςτάςεων γειϊςεων 
Οι μετριςεισ κα γίνονται κατά ελάχιςτο 48 ϊρεσ μετά τθν τελευταία βροχόπτωςθ. 

 

4.4.4. Δοκιμι λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ 
Κατά τθν δοκιμι αυτι κα ελζγχεται θ ςωςτι ςφνδεςθ των διακοπτϊν (όχι διακόπτεσ 

ςτον ουδζτερο), θ ςυνζχεια των γειϊςεων και θ ςυνζχεια των αγωγϊν ςε τρόπο ζτςι, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται αςφαλι και κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

4.4.5. Ζλεγχοι και δοκιμζσ πινάκων 
Κατά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και πριν οι πίνακεσ τεκοφν υπό τάςθ, 

κα ελεγχκεί θ ςωςτι ςυνδεςμολογία των πινάκων, θ θλεκτρικι ςυνζχεια τουσ και θ φπαρξθ 
γείωςθσ. 

Στθν ςυνζχεια οι πίνακεσ κα τίκενται υπό τάςθ, κα ελζγχεται θ κανονικι τουσ λειτουργία και 
κα διενεργοφνται οι ζλεγχοι και δοκιμζσ, που αναφζρονται παραπάνω. 

 
4.5   Ρροβλεπόμενεσ    εργαςίεσ  

Θ εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων κα παραδοκεί πλιρθσ και ζτοιμθ για κανονικι 
λειτουργία. Ριο αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των καλωδίων, αγωγϊν, 
εςχαρϊν, ςωλθνϊςεων με τα διάφορα εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα 
ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα κ.λπ., κάκε εργαςία κοπισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, 
κακαριςμοφ, κ.λπ.. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν 
και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία 
ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, απαραίτθτθ όμωσ για 
τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, 
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αλλά απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ ιςχυρϊν 
ρευμάτων. 

 
 
 
 

5. Εγκατάςταςθ αςκενϊν  ρευμάτων  
 

 

5.1   Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και 

ςτον ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ αςκενϊν ρευμάτων του κτιρίου. 
Θ εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων κα αποτελείται από τισ επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ: 

 Εγκατάςταςθ τθλεφϊνων – data 

 Εγκατάςταςθ κεντρικισ κεραίασ ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ 

 Μεγαφωνικι – μικροφωνικι εγκατάςταςθ 

 Εγκατάςταςθ κουδουνιϊν 
 

Πλα τα υλικά και οι εξοπλιςμοί, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ αςκενϊν 
ρευμάτων για λόγουσ ςυμβατότθτασ και καλισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι προϊόντα ενόσ 
καταςκευαςτι με πολυετι εμπειρία ςτθν καταςκευι εξοπλιςμοφ και υλικϊν εγκαταςτάςεων 
αςκενϊν ρευμάτων. 

Κα είναι εγκεκριμζνου τφπου από οργανιςμοφσ διεκνοφσ κφρουσ, όπωσ BS Αγγλίασ, VDS 
Γερμανίασ, FM Αμερικισ κ.λπ.. 

 

Τα προσ ενςωμάτωςθ υλικά ςτο ζργο για τθν καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ αςκενϊν 
ρευμάτων κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι 
διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 ι ISO 9001:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πριν ξεκινιςει οποιαδιποτε εργαςία, να κατακζςει 
πλιρθ τεχνικι πρόταςθ, για κάκε εγκατάςταςθ, προσ ζγκριςθ από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. 
Θ τεχνικι πρόταςθ κα περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ, τεχνικά φυλλάδια, ςκαριφιματα, ςχζδια, πιςτοποιιςεισ κ.λπ.. Σε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ προχωριςει ςε εργαςίεσ χωρίσ τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν από τθν 
υπθρεςία, θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει αντικατάςταςθ του ςυνόλου ι μζρουσ 
του εξοπλιςμοφ, ςε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ των παρακάτω τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
και τα ςχετικά ζξοδα κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

Μετά τθν αποπεράτωςθ όλων των επιμζρουσ εγκαταςτάςεων κα γίνουν δοκιμζσ όλων των 
επί μζρουσ λειτουργιϊν του κάκε ςυςτιματοσ και ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ τθσ 
μελζτθσ, κακϊσ και επιμελισ και λεπτομερισ ρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων. 

 
 

5.2        Εγκατάςταςθ  τθλεφϊνων  – data (φωνισ – δεδομζνων) 
 

5.2.1. Γενικά 
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Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ του δίκτυο φωνισ – δεδομζνων 
(voice 

– data) απαιτείται να γίνει ςφμφωνα με τα πρότυπα: ISO/IEC 11801 2nd Edition Class Ε, 
CENELEC 50173 2nd Edition Class Ε, ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1, 
ANSI/TIA/EIA-568-B.3, CENELEC EN 50174, ANSI/TIA/EIA-569-A. 

Τα υλικά, τα εξαρτιματα κ.λπ. του ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα ςυνοδεφονται 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ UL. 

Το ςφςτθμα δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα πρζπει να απαρτίηεται από πιςτοποιθμζνα υλικά 
εργοςταςιακισ προζλευςθσ. 

Πλα τα υλικά πρζπει να είναι κατθγορίασ 6/κλάςθσ Ε και ζχουν τθ δυνατότθτα να 
υποςτθρίξουν ταχφτθτεσ μεταφοράσ δεδομζνων τουλάχιςτον ζωσ 1000 Mbps, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). 

Το ςφνολο των υλικϊν του ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα πρζπει να είναι κατά 
το δυνατό ενιαίου καταςκευαςτι. 

 
Θ εγκατάςταςθ κα είναι ςτο ςφνολό τθσ μθ ορατι. Οι κεντρικζσ οδεφςεισ κα μποροφν να 

γίνουν ςτθν ψευδοροφι ςτθ ςχάρα καλωδίων των ιςχυρϊν με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
προφυλάξεισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο πρότυπο ΕΝ 50174 – 2 (παράρτθμα 1).  Για 
χωνευτζσ οδεφςεισ ςε τοίχουσ (κατεβάςματα, δευτερεφουςεσ διανομζσ) κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςφςτθμα πλαςτικϊν ςωλινων, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ προδιαγραφι των ιςχυρϊν 
ρευμάτων. Ορατζσ οδεφςεισ δεν προβλζπονται ςτθν μελζτθ και δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

Το δίκτυο φωνισ – δεδομζνων του κτιρίου χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το οριηόντιο 
(horizontal) και το κάκετο (backbone). 

To οριηόντιο δίκτυο είναι το τμιμα του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, το οποίο επεκτείνεται 
από τθν τθλεπικοινωνιακι πρίηα τθσ κζςθσ εργαςίασ ι τθσ αίκουςασ μζχρι τον τοπικό 
κατανεμθτι. 

Το κάκετο δίκτυο είναι το τμιμα του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, το οποίο παρζχει 
ςφνδεςθ μεταξφ των τοπικϊν και του κεντρικοφ κατανεμθτι κακϊσ και του κατανεμθτι ειςόδου. 

 

Το ςφςτθμα δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα πρζπει να ακολουκεί μία ιεραρχικι δικτυωτι 
δομι, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα (ΕΛΑ/ΤΛΑ 568 revision A, ISO/IEC 11801), και κα 
αποτελείται από τα παρακάτω επιμζρουσ τμιματα: 

 Κεντρικό κατανεμθτισ κτιρίου 

 Κατακόρυφθ καλωδίωςθ κτιρίου 

 Οριηόντια καλωδίωςθ ορόφου 

 Τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
Με βάςθ τθν παραπάνω δομι και τθν ανοιχτι αρχιτεκτονικι του, το ςφςτθμα 

δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα επιτρζπει τθν μεταφορά κάκε είδουσ δεδομζνων, ανεξάρτθτα από 
το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο δικτφου ι το είδοσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ. 

Επιπρόςκετα, θ δομι του ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα πρζπει να επιτρζπει 
τθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν και επεκτάςεων, κακϊσ και τον εντοπιςμό προβλθμάτων και 
βλαβϊν, εφκολα και γριγορα και κυρίωσ χωρίσ τθν άρςθ λειτουργίασ του υπόλοιπου 
ςυςτιματοσ. 

 

Πλα τα υλικά χαλκοφ του ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα ικανοποιοφν τισ 
απαιτιςεισ τθσ CAT6 και κα φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ. Θ εγκατάςταςθ του 
ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κα πρζπει να γίνει από εταιρία-εγκαταςτάτθ, που ζχει 
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εκπαιδευτεί για τον ςκοπό αυτό και είναι εξουςιοδοτθμζνοσ-πιςτοποιθμζνοσ να προςφζρει 
τθν εγγφθςθ προϊόντων και εφαρμογϊν τζτοιων ςυςτθμάτων. Ο εγκαταςτάτθσ κα πρζπει 
ακόμθ να προςφζρει πλιρθ τεκμθρίωςθ για το ςφςτθμα δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, που κα 
περιλαμβάνει μετριςεισ και πιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ. 

 

5.2.2. Καλωδιϊςεισ 
Το κεντρικό καλϊδιο κα είναι ςυνεςτραμμζνο, τφπου UTP 25×2×24 AWG cat 5, που να 

επιτρζπει τθν διζλευςθ φωνισ και δεδομζνων, ςφμφωνο με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, 
ANSI/TIA/EIA 568 –A, IEC332-1, IEC1156-2. 

Το καλϊδιο κα οδεφει υπεδάφια εντόσ προςτατευτικοφ ςωλινα διπλοφ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ κατάλλθλου για υπόγεια δίκτυα. Το υλικό καταςκευισ του κα είναι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο (HDPE) και κα πλθροί τα πρότυπα ΕΝ 50086-2-4 και ΕΝ 61386-24. 
Το εξωτερικό τοίχωμα κα ζχει κυματοειδι επιφάνεια (ςπιράλ), ενϊ το εςωτερικό λεία. Κα 
αντζχει ςε ςυμπίεςθ 450 Nt, τουλάχιςτον, και κα πρζπει να εξαςφαλίηει βακμό ςτεγανότθτασ Λ 
44. 

 

Οι καλωδιϊςεισ του εςωτερικοφ δικτφου (από τον κεντρικό κατανεμθτι προσ τισ πρίηεσ 
ςτισ κζςεισ εργαςίασ) κα είναι τφπου UTP 4×2×24 AWG cat 6, ςφμφωνεσ με τα πρότυπα 
ISO/IEC 11801,EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568-6-1. 

Το μζγιςτο μικοσ των καλωδίων του οριηοντίου δικτφου δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 90 m. 
H τοπολογία του οριηοντίου δικτφου κα πρζπει να είναι τφπου αςτζροσ με κζντρο τον 
κεντρικό κατανεμθτι και απολιξεισ τισ πρίηεσ. Θ κζςθ του κατανεμθτι κα  είναι τζτοια ζτςι, 
ϊςτε να ιςοςτακμίηονται οι αποςτάςεισ ανάμεςα ςε αυτόν και ςτισ κζςεισ εργαςίασ. Θ επιλογι 
του πλικουσ των ηευγϊν, που κα χρθςιμοποιθκοφν κακορίηεται ςτθ μελζτθ λαμβάνοντασ 
υπόψθ το μζγεκοσ του οριηοντίου του κτιρίου, κακϊσ και τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν αναγκϊν. 

 

5.2.3. Τθλεφωνικόσ κατανεμθτισ 
Στο υπόγειο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ του τθλεφωνικοφ κατανεμθτι. Ο κατανεμθτισ 

κα αποτελείται από το επίτοιχο κιβϊτιο και τισ οριολωρίδεσ. 
Το κιβϊτιο κα είναι χαλφβδινο, πάχουσ ελάςματοσ 1,5 mm, βαμμζνο με θλεκτροςτατικι 

πολυεςτερικι ποφδρα, βακμοφ προςταςίασ Λ 55, με κλειδαριά αςφαλείασ. 
Οι οριολωρίδεσ κα είναι καρφωτοφ τφπου, κατάλλθλεσ για διελεφςεισ μεγάλων ταχυτιτων 

(25 MHz) και για ςφνδεςθ καλωδίων AWG 18 ζωσ AWG 28. 
Θ ςφνδεςθ των καλωδίων ςτισ οριολωρίδεσ κα γίνεται εφκολα με τθν χριςθ κατάλλθλου 

εργαλείου ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μόνιμθ ςφνδεςθ και άμεςθ πρόςβαςθ των καλωδίων 
πάνω ςτισ οριολωρίδεσ. 

Οι οριολωρίδεσ κα ςυνδζονται από κατάλλθλεσ μεταλλικζσ βάςεισ για τθν εγκατάςταςι 
τουσ ςτο κιβϊτιο του κατανεμθτι, κακϊσ και από πινακίδα ςιμανςθσ του δικτφου. 

Ο κατανεμθτισ κα ςυνοδεφεται από βοθκθτικά υλικά ςτερζωςθσ και ταξινόμθςθσ των 
καλωδίων. Θ είςοδοσ των καλωδίων κα γίνεται ςτο κάτω μζροσ μζςω ανοιγμάτων με 
δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτυπιοπλθπτϊν. 

Ο κατανεμθτισ κα φζρει διατάξεισ αντικεραυνικισ προςταςίασ ςε όλα τα ειςερχόμενα ηεφγθ. 
 
5.2.4. Κατανεμθτζσ δικτφου φωνισ – δεδομζνων 

Στον όροφο ςτθν αίκουςα αρχείου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ του κεντρικοφ κατανεμθτι 
δικτφου φωνισ – δεδομζνων. Ο κατανεμθτισ (rack) κα είναι επίτοιχοσ, διαςτάςεων 
600mm×600mm×600mm (9U). 
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Ο κεντρικόσ κατανεμθτισ κατανεμθτισ κα δζχεται τισ μετϊπεσ μικτονόμθςθσ, επάνω ςτισ 

οποίεσ κα τερματίηουν απευκείασ οι πρίηεσ και οι λοιποί κατανεμθτζσ τθσ εγκατάςταςθσ. 
Επιπλζον, κα μπορεί να φιλοξενιςει, εφόςον απαιτείται, και μζροσ ι το ςφνολο του ενεργοφ 
εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ (π.χ. hub, switch, server). 

Οι κατανεμθτζσ κα αποτελοφν μζροσ των ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων τθσ εγκατάςταςθσ 
δομθμζνθσ καλωδίωςθσ και κα καλφπτονται από εργοςταςιακι εγγφθςθ. 

Κα είναι μεταλλικά ερμάρια με πολυεςτερικι επζνδυςθ για υψθλι αντοχι ςτθ διάβρωςθ και 
ςτα χθμικά. 

Τα ερμάρια κα δζχονται βάροσ εξοπλιςμοφ ζωσ 10 kg / U και κα διακζτουν: 
 δφο (2) ςαςί ρυκμιηόμενου βάκουσ για τθ ςτιριξθ ραφιϊν και ενεργοφ εξοπλιςμοφ, τα 

οποία απαιτοφν ςτιριξθ ςε 4 ςθμεία, με ςιμανςθ ανά U για διευκόλυνςθ κατά τθν 
τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ 

 διάφανθ, γυάλινθ πόρτα αςφαλείασ με κλειδαριά και με δυνατότθτα αντιςτροφισ φοράσ 

 μεταλλικά αποςπϊμενα πλευρικά καλφμματα με κλειδαριά και χωρίσ βίδεσ 
 πλιρεσ μεταλλικό πίςω κάλυμμα με κλειδαριά, αποςπϊμενο ακόμα και όταν βρίςκεται 

κοντά ςε τοίχο 

 κλειδαριζσ και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ του ερμαρίου. 

Τα ερμάρια κα ζχουν βακμό ςτεγανότθτασ Λ 20 κατά IEC 60529 και αντοχι ςε κροφςθ ΛΚ08 
κατά IEC 62262. 

Θ οροφι των ερμαρίων κα διακζτει προχαραγμζνα ανοίγματα για τθν τοποκζτθςθ 
ανεμιςτιρων ι πλακϊν ειςόδου καλωδίων με βοφρτςα για προςταςία από τα ςτερεά 
ςωματίδια. 

Το κ ε ν τ ρ ι κ ό  ερμάριο κα ςυνοδεφεται από δφο (2) ανεμιςτιρεσ, τουλάχιςτον, οι οποίοι 
κα ελζγχονται από ψθφιακό κερμοςτάτθ ζτςι, ϊςτε να ρυκμίηεται και να ελζγχεται θ 
εςωτερικι κερμοκραςία του ερμαρίου. 

Το κεντρικό ερμάριο κα φζρει τζςςερα (4) ροδάκια, προκειμζνου να διευκολφνεται θ 
μετακίνθςι του, τα οποία κα μποροφν να δζχονται το ςυνολικό βάροσ εξοπλιςμοφ. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ των ερμαρίων κα γειϊνονται εφκολα βάςει των ιςχυόντων 
προτφπων και κανονιςμϊν. 

 
Ο πακθτικόσ και ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ κα ςτθρίηονται ςτα αρικμθμζνα ανά U ςαςί 19” 

του ερμαρίου, ενϊ και ςτα δφο ςαςί κα τοποκετοφνται οι rack mounted ςυςκευζσ. 
Τα ςαςί κα μποροφν να μετακινθκοφν κατά βάκοσ, παρζχοντασ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 

απόςταςθσ από τθ γυάλινθ πόρτα του ερμαρίου. 
Κα δίνεται θ δυνατότθτα ςυγκράτθςθσ των καλωδίων με τθ βοικεια ςτθριγμάτων, τα οποία 

κα τοποκετοφνται απευκείασ ςτα πλευρικά καλφμματα ι ςτθν πλάτθ του ερμαρίου. 
Σε περίπτωςθ αυξθμζνου όγκου καλωδίων, ςτα ίδια ςτθρίγματα κα μπορεί να κουμπϊνει 

ςχάρα πλζγματοσ ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ τακτοποίθςθ των καλωδίων εντόσ του 
ερμαρίου για ζνα άψογο αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

 

Θ προςταςία και θ τακτοποίθςθ των καλωδίων μικτονόμθςθσ, εντόσ του ερμαρίου, κα 
γίνεται με τθ βοικεια οριηόντιων και κάκετων οδθγϊν (μετϊπεσ διζλευςθσ), οι οποίοι κα 
ςτθρίηονται ςτο ςαςί 19’’ και κα διακζτουν πλαςτικοφσ δακτυλίουσ, μζςω των οποίων κα 
οδεφουν τα καλϊδια. 

Κα ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται καλϊδια διαμετριματοσ AWG22 ζωσ AWG26. Κα 
ζχουν τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ με ι χωρίσ βάςθ, ανάλογα με το ςθμείο από το οποίο 
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πρζπει να περάςουν τα καλϊδια. Κα ζχουν τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ παρελκόμενων, όπωσ 
ταμπζλεσ, καπάκια αςφαλείασ, ενδεικτικά ταμπελάκια  κ.λπ.. Κα ζχουν τθν δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςθσ patch cords για τθν δθμιουργία κάκε πικανισ δικτφωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
χρθςιμοποιείται για τον τερματιςμό δικτφων πλθροφορικισ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα πιςτοποίθςθ αςφαλείασ UL1863, θ οποία να 
είναι τυπωμζνθ πάνω ςτα υλικά και ζγκριςθ αςφαλείασ του ΕΛΟΤ. Τα πλαίςια διευκζτθςθσ 
καλωδίων κα είναι τοποκετθμζνα εντόσ των κατανεμθτϊν με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να 
διαςφαλίηουν τθν ςωςτι και λειτουργικι ςυςτθματοποίθςθ των patch cords ι των καλωδίων 
μικτονόμθςθσ και τθν αςφάλεια των ςυνδζςεων. 

 

Εντόσ, του κατανεμθτι κα εγκαταςτακοφν κατάλλθλοσ αρικμόσ μεταλλικϊν μετωπϊν 
μικτονόμθςθσ 19’’ (patch panels), ανάλογα με τον αρικμό κζςεων εργαςίασ του κτιρίου, οι 
οποίεσ κα μποροφν να φζρουν ζωσ 24 αποςπϊμενεσ επαφζσ, θ κάκε μία, τφπου IDC 110 
(Insulation Displacement Connector) RJ45 Cat6 για ςφνδεςθ με καλϊδιο U/UTP, F/UTP, U/FTP, 
SF/UTP, S/FTP, και κατάλλθλεσ για μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 
250MHz – εφαρμογζσ 1 Gigabit Ethernet) με δυνατότθτα υποςτιριξθσ και των δφο 
πρότυπων ςυνδεςμολογίασ ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Α και ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Β, με αναλογία ζνα προσ ζνα με τισ 
πρίηεσ του δικτφου. Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτθκεί ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ μιασ 
κζςθσ εργαςίασ κα γεφυρϊνονται οι κζςεισ εξοπλιςμοφ ςτα hubs με τθν χριςθ patch cords 
RJ45-RJ45 με υποδοχζσ των patch panels, πετυχαίνοντασ αυτόματα και τθν αποςφνδεςθ από το 
δίκτυο των προγενζςτερων κζςεων. 

Κα φζρουν ειδικι μεταλλικι προζκταςθ ςτο πίςω μζροσ, με ςθμεία ςφςφιξθσ για τθν 
ςτερζωςθ των καλωδίων. Με το τρόπο αυτό κα αποφεφγεται θ ακοφςια μετακίνθςθ των 
καλωδίων και ςυνεπϊσ πικανι δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

Για τισ διάφορεσ διαςυνδζςεισ ςτο εςωτερικοφ του κατανεμθτι, αλλά και των κζςεων 
εργαςίασ, με τον ενεργό εξοπλιςμό, κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια (patch cords) UTP 
κατθγορίασ 6, για μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz – εφαρμογζσ 1 
Gigabit Ethernet). 

Κα διακζτουν ςυνδζςμουσ RJ 45 και με αντιολιςκθτικά άκρα που εξαςφαλίηουν τθν 
απαραίτθτθ ακτίνα καμπυλότθτασ και τθ μθχανικι αντοχι του καλωδίου. O χρωματικόσ 
κϊδικασ των αγωγϊν τουσ κα είναι κατά τα πρότυπα ΛSO 11801 και ΕΛΑ/ΤΛΑ – 568. Κα είναι ςε 
κατάλλθλα μικθ (1 m, 2 m, 3 m, 5 m). 

 
5.2.5. Ρρίηεσ φωνισ – δεδομζνων 

Στισ κζςεισ εργαςίασ του κτιρίου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ πριηϊν φωνισ – δεδομζνων RJ45, οκτϊ (8) επαφϊν. Οι πρίηεσ RJ45 κα είναι 
ςτιβαρισ καταςκευισ για ςφνδεςθ με καλϊδιο U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP, 
κατάλλθλεσ για μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz – εφαρμογζσ 1 Gigabit 
Ethernet). 

Κα διακζτουν επαφζσ από χρυςό/νικζλιο για προςταςία από οξειδϊςεισ και κα δζχονται 
φισ τφπου RJ11, RJ12 και RJ45. 

Κα ςτθρίηονται κατά τον ίδιο τρόπο με τισ αντίςτοιχεσ ςειρζσ διακοπτικοφ υλικοφ. Συνεπϊσ, 
κα τοποκετοφνται ςε χωνευτά ι επίτοιχα κουτιά με κατάλλθλεσ βάςεισ και πλάκεσ τθσ 
αντίςτοιχθσ ςειράσ. 

Οι πρίηεσ κα φζρουν κικθ με ετικζτα για ταυτοποίθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ, ενϊ κα 
προςτατεφονται με αυτόματθ ςυρόμενθ κυρίδα, όταν δεν κα υπάρχει φισ ςυνδεδεμζνο. 
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Οι κονζκτορεσ των πριηϊν RJ45 κα διακζτουν διπλό χρωματικό κϊδικα αρίκμθςθσ και 
ςφνδεςθσ κατά ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Α και ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Β. Κα παρζχουν τθ δυνατότθτα γριγορθσ 
ςφνδεςθσ ανά ηεφγοσ αγωγϊν του καλωδίου εγκατάςταςθσ, χωρίσ τθ χριςθ εργαλείου. 

Οι κονζκτορεσ των πριηϊν RJ45 κα φζρουν διάγραμμα με τον απαραίτθτο διπλό 
χρωματικό κϊδικα και αρίκμθςθ για ςφνδεςθ κατά ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Α και ΕΛΑ/ΤΛΑ 568Β. 

 

5.3   Εγκατάςταςθ    κεντρικισ  κεραίασ  ραδιοφϊνου  και τθλεόραςθσ  
Στο κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ κεντρικισ κεραίασ ραδιοφϊνου – τθλεόραςθσ, 

ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
 

5.3.1. Κεραία 
Οι κεραίεσ τθλεόραςθσ κα είναι κατάλλθλεσ για τθ λιψθ ςθμάτων ςτισ περιοχζσ 

ςυχνοτιτων VHF (174÷240 MHz) και UHF (470÷862 ΜΘz), κα ζχουν ςφνκετθ αντίςταςθ 75 Ω, 
απολαβι (gain) μεγαλφτερθ από 12 dB και λόγο εμπρόςκιου-οπίςκιου λωβοφ (front-to-back 
ratio) μεγαλφτερο από 25 dB. 

Οι κεραίεσ ραδιοφωνίασ κα είναι κατάλλθλεσ για τθ λιψθ ςιματοσ ςτισ περιοχζσ 
ςυχνοτιτων FM (87,5÷108 ΜΘz), κα ζχουν ςφνκετθ αντίςταςθ εξόδου 75 Ω, απολαβι (gain) 
μεγαλφτερθ από 0 dB και λόγο εμπρόςκιου-οπίςκιου λωβοφ (front-to-back ratio) μεγαλφτερο 
από 0 dB. 

Τα ςτοιχεία των κεραιϊν κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο. Κα φζρουν 
εξαρτιματα ςτιριξθσ για ιςτοφσ από Ø25 ζωσ Ø50 mm και κουτί ςφνδεςθσ από 
πολυςτυρζνιο με βακμό ςτεγανότθτασ IP55 για τθ ςφνδεςθ με ομοαξονικό καλϊδιο 
αντίςταςθσ 75 Ω. Κα πρζπει να αντζχουν ςε φορτίο ανζμου 80 N για ταχφτθτα ανζμου 150 
km/h. 

Οι κεραίεσ κα είναι αναρτθμζνεσ ςε ιςτό από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα, φψουσ 3 m, 
διαμζτρου 40 mm. Ο ιςτόσ κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα για τθν ςυναρμολόγθςθ 
και ςτερζωςι του (κολάρα, βφςματα, αντθρίδεσ, ςφικτιρεσ, κ.λπ.). Πλα τα εξαρτιματα κα είναι 
καταςκευαςμζνα από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα, κατάλλθλα για ςκλθρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτθ ςτερζωςι τουσ. Στθν κορυφι του ιςτοφ κα τοποκετθκεί 
ακίδα και κα ςυνδεκεί με το ςφςτθμα ςυλλογισ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ τθσ ςτζγθσ. 

Πλα τα ςτοιχεία κα πρζπει να είναι κατά το δυνατόν του ίδιου εργοςταςίου για τθν 
αρτιότερθ προςαρμογι του ςυςτιματοσ. 

 

5.3.2. Καλωδίωςθ 
Για τθν εγκατάςταςθ κα χρθςιμοποιθκεί ομοαξονικό καλϊδιο (coaxial cable) 75 Ω τφπου RG 

6, ςφμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-2-4. Ο κεντρικόσ εςωτερικόσ αγωγόσ κα είναι 
μονόκλωνοσ, καταςκευαςμζνοσ από επαργυρωμζνο χαλκό με διατομι 1,13 mm. Κα φζρει 
μόνωςθ (τριπλι) διαμζτρου 4,8 mm, με κφριο ςτρϊμα διογκωμζνου (με ζγχυςθ αερίου) 
πολυαικυλενίου (PE) και δφο ςτρϊματα ςυμπαγοφσ πολυαικυλενίου (τφπου skin-foam-skin). Ο 
εξωτερικόσ αγωγόσ κα είναι ςυνδυαςμόσ πλζγματοσ και ταινίασ, και κα αποτελείται από ταινία 
αλουμινίου και πλζγμα από ςυρματίδια επικαςςιτερωμζνου χαλκοφ. Ο εξωτερικόσ αγωγόσ 
κα πρζπει να εξαςφαλίηει κλάςθ κωράκιςθσ Α+. Ενδεικτικά, οι απϊλειεσ κα είναι τθσ τάξθσ: 
16,7 dB/100 m ςτα 800 MHz και 27,6 dB/100 m ςτα 2.150 MHz. Κα φζρει εξωτερικι 
προςτατευτικι επζνδυςθ διαμζτρου 6,8 mm από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ελεφκερο 
μολφβδου. Κα ζχει τα εξισ μθχανικά χαρακτθριςτικά: ελάχιςτθ ακτίνα κάμψθσ 35 mm για 
μία κάμψθ και 70 mm για επαναλαμβανόμενεσ, μζγιςτθ εφελκυςτικι δφναμθ 150 Ν. 

Οι διάφορεσ ςυνδζςεισ κα γίνεται με τθ χριςθ κατάλλθλων βυςμάτων και αντάπτορων F. 
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Κατά τθν εγκατάςταςι του κα πρζπει να προςεχτοφν ιδιαίτερα τα εξισ ςθμεία: 

 τα άκρα του καλωδίου, μζχρι να ςυνδεκοφν, κα πρζπει να είναι κλειςτά με μονωτικι 
ταινία ζτςι, ϊςτε να μθν ειςχωριςει υγραςία ςτο εςωτερικό του καλωδίου 

 κατά τθν απογφμνωςθ των άκρων κα πρζπει να μθν χαραχκεί κακόλου ο κεντρικόσ αγωγόσ 
και το πλζγμα να μθν βραχυκυκλϊνει με ςυρματίδια που τυχόν ζχουν ξεφφγει. 

Το ομοαξονικό καλϊδιο κα εγκαταςτακοφν γενικά ςε ςχετικι απόςταςθ από τα άλλα 
θλεκτρικά κυκλϊματα και κα οδεφει ςτο ςφςτθμα μεταλλικϊν ςχαρϊν και εντόσ 
ςυςτιματοσ πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων ςτο εντοιχιηόμενο τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

5.3.3. Ενιςχυτικι διάταξθ ςιματοσ κεραίασ 
Για τθν ενίςχυςθ του ςιματοσ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ενιςχυτι τθλεοπτικοφ- 

ραδιοφωνικοφ ςιματοσ ςε κεντρικό ςθμείο του 1ου ορόφου (όςο το δυνατόν πιο κοντά 
ςτθν κεραία) εντόσ μεταλλικοφ ερμαρίου ςτθν ψευδοροφι. 

Ο ενιςχυτισ κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ και ποιότθτασ, με δυνατότθτα κάλυψθσ όλων 
των επίγειων και δορυφορικϊν (μελλοντικά) εφαρμογϊν και κα περιλαμβάνει 
ενςωματωμζνα: τροφοδοτικό για τάςθ τροφοδοςίασ 230 V/50 Hz, ενιςχυτι ραδιοςυχνοτιτων 
FM, ενιςχυτι ραδιοςυχνοτιτων UHF/IV 

Ο ενιςχυτισ FM κα είναι ςφμφωνοσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: ηϊνθ ενίςχυςθσ 
87,5÷108 MHz, ρυκμιηόμενο κζρδοσ μζχρι 34 dB, φψιςτο ςθμείο εξόδου μεγαλφτερο από 110 
dB, δείκτθσ κορφβου μεγαλφτεροσ από 5 dB. 

Ο ενιςχυτισ UHF/IV κα είναι ςφμφωνοσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: ηϊνθ 
ενίςχυςθσ: 470÷860 MHz, ρυκμιηόμενο κζρδοσ μζχρι 50 dB, φψιςτο ςθμείο εξόδου 
μεγαλφτερο από 120 dB, δείκτθσ κορφβου μεγαλφτεροσ από 6 dB. 

 

5.3.4. Διακλαδωτζσ – Κατανεμθτζσ 
Θ διακλάδωςθ τθσ εξόδου του ενιςχυτι προσ τα διάφορα κυκλϊματα των κεραιοδοτϊν 

κα επιτυγχάνεται με τθν χριςθ διακλαδωτϊν-κατανεμθτϊν μίασ (1) ειςόδου και ζωσ ζξι (6) 
εξόδων, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Οι διακλαδωτζσ κα είναι ςφμφωνοι με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: απόςβεςθ ανά 
ζξοδο μικρότερθ από 5 dB, ςφνκετθ αντίςταςθ 75 Ω, απομόνωςθ μεγαλφτερθ από 20 dB, 
screening factor μεγαλφτερθ από 60 dB, περιοχι ςυχνοτιτων 87,5÷860 MHz. Οι διακλαδωτζσ 
κα είναι εντόσ ερμαρίων ςτθν ψευδοροφι. 

 

5.3.5. Κεραιοδότεσ 
Οι κεραιοδότεσ (πρίηεσ τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου) κα είναι κατάλλθλοι για ςυνεργαςία 

με κεντρικι εγκατάςταςθ και για χωνευτι τοποκζτθςθ. 
Οι κεραιοδότεσ κα φζρουν διπλι λιψθ, δθλαδι μια για τθλεόραςθ και μια για ραδιόφωνο, 

και κα είναι ενδιάμεςου ι τερματικοφ τφπου με απϊλειεσ τζρματοσ μικρότερεσ 11 dB και 
διζλευςθσ μικρότερεσ 2 dB. 

 
 

5.4   Μεγαφωνικι    – μικροφωνικι  εγκατάςταςθ  
 

5.4.1. Γενικά 
Στο κτίριο προβλζπεται μεγαφωνικι – μικροφωνικι εγκατάςταςθ ςτουσ χϊρουσ των 

αικουςϊν, διαδρόμων και αυλισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
Αναλυτικότερα, θ εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: ζνα (1) ενιςχυτικό κζντρο με δφο (2) 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

ςτακμοφσ κλιςθσ, ζνα για το γραφείο του διευκυντι και ζνα για τθν γραμματεία, μεγάφωνα 
ςτουσ διαδρόμουσ,  ςτισ  αίκουςεσ,  ςτα  γραφεία, ςτθν αυλι, μικροφωνικι λιψθ ςτθν αυλι. 

Θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ανακοινϊςεων και φωνθτικοφ 
ςυναγερμοφ (public address and voice alarm), ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 54, ISO 7240 και 
EN 60849. 

 

Απαιτείται ςιμανςθ CE και προςκόμιςθ των αντίςτοιχων δθλϊςεων ςυμμόρφωςθσ των 
καταςκευαςτϊν ι παραγωγϊν του εξοπλιςμοφ για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά του και 
για το θλεκτρολογικό υλικό, που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί, εντόσ οριςμζνων ορίων 
τάςεωσ. 

 

Για τισ καλωδιϊςεισ και τον τρόπο εγκατάςταςισ τουσ κα ακολουκθκοφν όςα αναφζρονται 
για τισ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνδζςεισ των 
διακλαδϊςεων προσ αποφυγι εξαςκζνθςθσ του ςιματοσ. Κα τθρθκοφν αποςτάςεισ 
αςφαλείασ από το δίκτυο ιςχυρϊν ρευμάτων, ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 
Το δίκτυο τθσ μεγαφωνικισ-μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ κα ξεκινάει από τουσ χϊρουσ, 

όπου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ μθχανθμάτων ιχου (ενιςχυτζσ, κονςόλεσ κ.λπ.) και κα 
καταλιγει ςτισ κζςεισ που προβλζπεται θ εγκατάςταςθ των μεγαφϊνων και μικροφϊνων. 

Θ ακριβισ κζςθ μθχανθμάτων ιχου (ενιςχυτϊν, κονςόλων κ.λπ.) και επομζνωσ οι 
αναχωριςεισ του μεγαφωνικοφ-μικροφωνικοφ δικτφου κακορίηονται από τθ μελζτθ και κα γίνει 
ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα μθχανικό. 

 

5.4.2. Καλωδιϊςεισ 
Για τισ ςυνδζςεισ των θχείων κα χρθςιμοποιθκεί εφκαμπτο λεπτοπολφκλωνο καλϊδιο 
θχείων 

«κόκκινο – μαφρο» 2×2,5 mm2 ι ότι προτείνει ο καταςκευαςτισ των θχείων. 
Για τισ ςυνδζςεισ των μικροφωνικϊν λιψεων κα χρθςιμοποιθκεί καλϊδιο κατάλλθλο για 

ςφνδεςθ μικροφϊνων με κωράκιςθ (bledaz). 
 

5.4.3. Μεγάφωνα 
Στουσ διαδρόμουσ και ςτου χϊρουσ ειςόδου και διαλειμμάτων προβλζπονται μεγάφωνα 

ψευδοροφισ (ceiling) ι οροφισ, κατάλλθλα για ομιλία και μουςικι. Το κάκε μεγάφωνο κα 
είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 12 W με ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι γραμμισ 100 V. Κα 
διακζτει μεγάφωνο ευρείασ γωνίασ, με απόκριςθ ςυχνοτιτων 65 Hz ÷ 20 kHz και κα ζχει 
ευαιςκθςία 98 dB ανά 1 W ανά 1 m. Κα διακζτει εφκολο τρόπο ςτιριξθσ. Κα είναι χρϊματοσ 
λευκοφ με πρόςοψθ άριςτθσ εμφάνιςθσ. 

Σε κάκε αίκουςα, προβλζπεται μεγάφωνο τοίχου (cabinet), κατάλλθλο για ομιλία και 
μουςικι. Το μεγάφωνο κα είναι ιςχφοσ 10 W RMS με ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι γραμμισ 
100 V. Κα διακζτει μεγάφωνο FULL RANGE, με απόκριςθ ςυχνοτιτων 100 Hz ÷ 20 kHz και 
κα ζχει ευαιςκθςία 90 dB ανά 1 W ανά 1 m. Κα διακζτει εφκολο τρόπο ςτιριξθσ. Κα είναι 
χρϊματοσ λευκοφ ι μαφρου με πρόςοψθ άριςτθσ εμφάνιςθσ. 

Στθν αυλι, προβλζπεται ζνα μεγάφωνο χοάνθσ (κόρνα), κατάλλθλο για ομιλία και μουςικι 
και για εγκατάςταςθ, τόςο ςε εςωτερικό, όςο και ςε εξωτερικό χϊρο (Λ 65). Το ζνα μζροσ 
του μεγαφϊνου κα είναι θ κεφαλι κόρνασ του ενςωματωμζνου  μεταςχθματιςτι  
προςαρμογισ,  γραμμισ  100 V  και  ιςχφοσ  50  W,  απόκριςθσ ςυχνοτιτων 300  Hz ÷ 10  kHz. 
Το δεφτερο μζροσ του  μεγαφϊνου κα είναι θ χοάνθ,  που κα προςαρμόηεται ςτθν άνω κεφαλι 
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και κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο. Θ απόδοςθ του θχείου ςτα 
1000 Hz και ςε απόςταςθ 1 m, για πλιρθ ιςχφ, κα πρζπει να είναι περίπου 115 dB, ενϊ 
για ιςχφ 1 W κα πρζπει να είναι 100 dB. Το μεγάφωνο κα ζχει διάταξθ ςτιριξθσ και 
ανάρτθςθσ ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατόν να ρυκμίηεται θ κατεφκυνςθ του ιχου προσ όλεσ τισ 
διευκφνςεισ. 

 

5.4.4. Μικρόφωνα 
Τα μικρόφωνα κα είναι θλεκτροδυναμικοφ τφπου, κα ζχουν τα εξισ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: απόκριςθ ςυχνότθτασ 50 Hz ÷ 16 kHz, ευαιςκθςία 0,15V/mbar, ςφνκετθ 
αντίςταςθ 200 Ω, και κα είναι κατάλλθλα για ανακοινϊςεισ και ομιλίεσ. 

Σε κατάλλθλεσ κζςεισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, προβλζπονται μικροφωνικζσ 
λιψεισ για τθν ςφνδεςθ των μικροφϊνων. 

 
5.4.5. Ενιςχυτικό κζντρο 

Στο κτίριο, όπωσ προαναφζρκθκε, προβλζπεται ζνα (1) ενιςχυτικό κζντρο. Το ενιςχυτικό 
κζντρο κα ζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 

 Από τον κεντρικό  ςτακμό κλιςθσ κα παρζχεται θ δυνατότθτα  κλιςθσ προσ τισ ηϊνεσ με 
επιλογι ηϊνθσ και δυνατότθτα κλιςθσ όλων των ηωνϊν ταυτόχρονα (all zones). Το κζντρο 
κα διακζτει ικανότθτα κλιςθσ ζωσ 32 ηϊνεσ. Θ αυλι, οι διάδρομοι με τουσ χϊρουσ 
ειςόδου και διαλείμματοσ, οι αίκουςεσ με τα γραφεία, τθν βιβλιοκικθ και το 
εςτιατόριο, και το γυμναςτιριο κα είναι ξεχωριςτζσ ηϊνεσ. 

 Σε όλεσ τισ ανακοινϊςεισ κα προθγείται θχθτικόσ τόνοσ (ding dong), που κα επιλζγεται 
μεταξφ 4 τόνων. 

 Από το κεντρικό ςφςτθμα κα επιλζγεται ποιεσ ηϊνεσ κα μεταδίδουν μουςικι, ενϊ οι 
αγγελίεσ κα ζχουν  προτεραιότθτα.  Ρροσ  τοφτο κα απαιτοφνται ειδικοί αυτοματιςμοί 
που κα επιτρζπουν τθν εκπομπι μουςικισ κατά επιλογι ςε όλεσ τισ ηϊνεσ ανεξάρτθτα. 

 Το ενιςχυτικό κζντρο κα ςυνδζεται με το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ του κτιρίου και κα 
ζχει δυνατότθτα εκπομπισ από το κζντρο προεγγεγραμμζνου ψθφιακοφ μθνφματοσ 
ανάγκθσ (emergency message) ςε όλεσ τισ ηϊνεσ ταυτόχρονα. 

 Θ μικροφωνικι βάςθ κα διακζτει αυτοματθ επαναλθψθ του τελευταίου μθνφματοσ, το 
οποίο κα εγγράφεται ςε ψθφιακι μνιμθ και κα μπορεί να μεταδοκεί για 2θ και 3θ φορά το 
ίδιο. 

 Σε περίπτωςθ που μια μικροφωνικι ψθφιακι κονςόλα κα είναι κατειλθμμζνθ και μια 
δεφτερθ κα επικυμεί να μεταδϊςει αγγελία ο χειριςτισ τθσ δεφτερθσ κα αναγγζλλει το 
μινυμα το οποίο κα εγγράφεται αυτόματα ςε ψθφιακι μνιμθ ςτθν κονςόλα και όταν 
ελευκερωκεί θ γραμμι από τθν πρϊτθ κονςόλα αυτόματα κα εκπζμπεται θ δεφτερθ 
αγγελία ςτισ ηϊνεσ, που κα ζχουν επιλεγεί από τθν δεφτερθ κονςόλα. 

 Κα διακζτει δυνατότθτα GROUP CALL, ALL CALL και EMERGENCY CALL και για κάκε 
μικροφωνικι κονςόλα κα προγραμματίηεται διαφορετικι ςτάκμθ προτεραιότθτασ (μζχρι 
4 προτεραιότθτεσ). 

 Το ςφςτθμα κα διακζτει δφο (2) ψθφιακζσ μικροφωνικζσ βάςεισ, ελεγχόμενεσ από 
microprocessor και κα είναι κατάλλθλο για τον πλιρθ ζλεγχο λειτουργίασ των 
μικροφωνικϊν κονςόλων  και  των  μεγαφωνικϊν  ηωνϊν  και  κα  είναι  άμεςα  
επεκτεινόμενο  με  επιπλζον κονςόλεσ ομιλίασ. 

 Θ κάκε μικροφωνικι βάςθ κα φζρει οκόνθ (display), που κα απεικονίηει τθν λειτουργία 
του ςυςτιματοσ για προγραμματιςμό, αλλαγι δεδομζνων και κατάςταςθ λειτουργίασ 
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και μελλοντικά κα μποροφν να ςυνδεκοφν επιπλζον μικροφωνικζσ ψθφιακζσ κονςόλεσ. 
Κάκε κονςόλα είναι κατάλλθλθ για επιλογι μζχρι 40 ηϊνεσ. 

 

Το ενιςχυτικό κζντρο κα αποτελείται από μεταλλικό ικρίωμα (rack) 19”, άριςτθσ εμφάνιςθσ 
και ςτιβαρισ καταςκευισ εντόσ του οποίου κα τοποκετθκοφν ελεγμζνεσ και καλωδιωμζνεσ 
οι παρακάτω ςυςκευζσ: 

 Ψθφιακό κζντρο ελζγχου ςθμάτων 

 Ρρογραμματιηόμενοσ προενιςχυτισ 6 ειςόδων, ο οποίοσ κα δζχεται ςιμα από το 
κεντρικό θχθτικό ςφςτθμα. Κάκε είςοδοσ και ζξοδοσ κα προγραμματίηεται και κα φζρει 
ρυκμιςτικά bass + treble και κα ζχει απόκριςθ 43 Hz ÷ 20 kHz. 

 Συςκευι αναπαραγωγισ CD/DVD με δυνατότθτα αναπαραγωγισ αρχείων mp3 και 
υποςτιριξθ USB. 

 αδιόφωνο AM/FM. 
 Μονάδα γενικοφ τροφοδοτικοφ ικριϊματοσ, θ οποία κα διακζτει διακόπτθ ON/OFF όλων 

των ςυςκευϊν του ικριϊματοσ και αςφάλειασ δικτφου και κα ζχει ενςωματωμζνθ 
μονάδα ενιςχυτϊν (monitor) για παρακολοφκθςθ τθσ εξόδου των ενιςχυτϊν από τον 
χειριςτι. 

 Θλεκτρονικι μονάδα αυτοματιςμοφ ηωνϊν. 
 Τελικοφσ ενιςχυτζσ κατάλλθλθσ ιςχφοσ, που κα διακζτουν ενςωματωμζνο 

μεταςχθματιςτι γραμμισ 100 V και θλεκτρονικά κυκλϊματα προςταςίασ από 
βραχυκφκλωμα, υπερφόρτωςθ, υπερκζρμανςθ και ανοικτό κφκλωμα. Κα ζχουν 2 
εξόδουσ ομιλίασ (speech) και μουςικισ (music). 

 Δφο (2) ςτακμοφσ κλιςθσ, που κα ζχουν δυνατότθτα επιλογισ ηωνϊν και all zones με 
κυκλϊματα ελεγχόμενα από μικροεπεξεργαςτι. Κα είναι επιτραπζηιου τφπου, ςτιβαρισ 
καταςκευισ και άριςτθσ εμφάνιςθσ και κα μποροφν να καλζςουν μελλοντικά επιπλζον ηϊνεσ. 

 
 

5.5   Εγκατάςταςθ    κουδουνιϊν  
5.5.1. Γενικά 

Στο κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ κουδουνιϊν ςιμανςθσ διαλείμματοσ, ςφμφωνα με 
τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

 
Κουδοφνια 
Τα κουδοφνια, που κα εγκαταςτακοφν ςτο εςωτερικό του κτιρίου, κα είναι κουδοφνια 

ιςχφοσ διαμζτρου 100 mm με τάςθ λειτουργίασ 230V/50Hz και μζςθ ακουςτικι ιςχφ 
μεγαλφτερθ από 102 dB ςε απόςταςθ 1 m. 

Τα κουδοφνια, που κα εγκαταςτακοφν ςτο προαφλιο, κα είναι κουδοφνια ιςχφοσ διαμζτρου 
150 mm με τάςθ λειτουργίασ 230V/50Hz και μζςθ ακουςτικι ιςχφ μεγαλφτερθ από 106 dB ςε 
απόςταςθ 1 m, με βακμό προςταςίασ Λ 44. 

 

5.5.2. Καλωδιϊςεισ 

Οι καλωδιϊςεισ ςφνδεςθσ των κουδουνιϊν κα είναι τφπου Θ07V-U 3×1,5 mm2 και κα 
οδεφουν ςτισ μεταλλικζσ ςχάρεσ ι/και μζςα ςε εντοιχιςμζνο ςφςτθμα πλαςτικϊν ςωλινων 
(βλ. εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων). 

 
 
5.5.3. Σφςτθμα ενεργοποίθςθσ 
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Στο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ 
ενεργοποίθςθσ των κουδουνιϊν. 

Ρροβλζπεται θ χειροκίνθτθ και αυτόματθ ενεργοποίθςθ των κουδουνιϊν με επιλογικό 
διακόπτθ «Αυτόματο/Χειροκίνθτο». 

Θ χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ κα γίνεται με επίτοιχο κομβίο. Θ αυτόματθ ενεργοποίθςθ 
κα γίνεται με επίτοιχο προγραμματιηόμενο θλεκτρονικό χρονοδιακόπτθ. 

Ο χρονοδιακόπτθσ κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
 τάςθ λειτουργίασ 230V/50Hz 

 θλεκτρονικόσ πλιρωσ προγραμματιηόμενοσ με εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

 εςωτερικό ρολόι με βάςθ χρόνου κρφςταλλο quartz 

 οκτϊ (8) διαφορετικά αποκθκευμζνα προγράμματα 

 ελάχιςτοσ χρόνοσ προγραμματιςμοφ 1 λεπτό 

 δφο (2) εξόδουσ επαφισ 10A/220V AC 
 εφεδρεία 100 ϊρεσ με εςωτερικι μπαταρία 

Τζλοσ, προβλζπονται επίτοιχα κομβία για χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ ςτο χϊρο τθσ 
γραμματείασ και ςτο χϊρο του κυλικείου. 

 

5.6   Ρροβλεπόμενεσ    εργαςίεσ  
Θ εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων (με τισ επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ) κα παραδοκεί πλιρθσ 

και ζτοιμθ για κανονικι λειτουργία. 
Ριο αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των καλωδίων, αγωγϊν, 
εςχαρϊν, ςωλθνϊςεων με τα διάφορα εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα 
ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα κ.λπ., κάκε εργαςία κοπισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, 
κακαριςμοφ, κ.λπ.. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων 
ςυςκευϊν, υλικϊν και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε 
άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, 
απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία 

 θ πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, όπου απαιτείται (π.χ. δομθμζνθ καλωδίωςθ) 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, 
αλλά απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ αςκενϊν 
ρευμάτων. 

 

6 Εγκατάςταςθ  ενεργθτικισ  πυροπροςταςίασ  
(πυρανίχνευςθ  – πυρόςβεςθ) 
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6.1 Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
 

Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και 
ςτον ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ 
(πυρανίχνευςθ – πυρόςβεςθ) του κτιρίου, όπωσ εγκρίκθκε από το Τμιμα Ρυραςφάλειασ τθσ 
αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

Αναλυτικότερα, θ εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ κα περιλαμβάνει: 
 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου 

 Συςκευζσ πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου 

 Καλωδιϊςεισ 

Θ εγκατάςταςθ πυρόςβεςθσ κα περιλαμβάνει: 
 Φορθτά πυροςβεςτικά μζςα. 

 
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με τουσ παρακάτω 

κανονιςμοφσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, μετά τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ 
τουσ: 

 Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων Ρ.Δ. 41/ΦΕΚ 80 Α/7-5-18 

 Λςχφουςεσ Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ 

 Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 
 

Διευκρινίηεται ότι τα όςα αναφζρονται παρακάτω δεν καταργοφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, αλλά τισ ςυμπλθρϊνουν. 

 
 
 
 

6.2  Ρυρανίχνευςθ  
 

6.2.1 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου 
 

Στο κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου. Το 
ςφςτθμα με τον εξοπλιςμό που κα τον απαρτίηει κα πρζπει να είναι από ζναν καταςκευαςτι. 

Ο κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ κα τοποκετθκεί ςτο χϊρο του γραφείου Διαδαςκάλων 
ςτον όροφο του κτιρίου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Ο πίνακασ κα πρζπει να μπορεί να υποςτθρίηει τζςςερισ (4) ηϊνεσ, τουλάχιςτον, και να 
είναι επεκτάςιμοσ για τθν κάλυψθ τυχόν μελλοντικϊν απαιτιςεων. Θ καταςκευι του κα είναι 
ςφμφωνθ με τα πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4. Κα είναι κατάλλθλοσ για κανονικι λειτουργία με 
τάςθ δικτφου 220-240 V AC/50-60 Hz, και ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τάςθσ κα ζχει 
εφεδρικι τροφοδότθςθ μζςω επαναφορτιηόμενων ςυςςωρευτϊν μολφβδου. 

Ο κεντρικόσ πίνακασ κα περιλαμβάνει: 

 Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU) 

 Ρλακζτεσ ελζγχου κυκλωμάτων βρόχου (loop controllers) 

 Οκόνθ και πλθκτρολόγιο χειριςμϊν και ελζγχου 

 Τροφοδοτικό 
 
6.2.2 Συςκευζσ πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου 
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Στθν κεντρικι μονάδα κα ςυνδεκοφν, μζςω καλωδιϊςεων) ςυςκευζσ πυρανίχνευςθσ, όπωσ 
ανιχνευτζσ καπνοφ, κομβία κ.λπ.. Θ χριςθ ςυςκευϊν ςυμβατ ικο φ τ φπου κα παρζχει τθν 
δυνατότθτα ακριβοφσ εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ τουσ εντόσ του κτιρίου από τον κεντρικό πίνακα 
δεδομζνου ότι προβλζπεται θ εγκατάςταςθ δφο ανιχνευτϊν (ζνασ ςτο μθχανοςτάςιο του 
ανελκυςτιρα και ο άλλοσ ςτο χϊρο αρχείου του ορόφου). Ο κάκε ανιχνευτισ κα αποτελεί μία 
ξεχωριςτι ηϊνθ. 

Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ και του ιδίου 
καταςκευαςτι. Κα πλθροφν το πρότυπο ΕΝ 54. 

 

Στθν εγκατάςταςθ προβλζπονται ανιχνευτζσ καπνοφ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τα ςχζδια. 
Θ λειτουργία τουσ κα ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ ςκζδαςθσ του φωτόσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ 
είςοδοσ καπνοφ ςτο κάλαμο ανίχνευςθσ κα προκαλεί ςκζδαςθ του υπζρυκρου φωτόσ, που κα 
εκπζμπεται από παλμικι πθγι και κα λαμβάνεται από φωτοευαίςκθτο κφτταρο. Το ςιμα 
ςτθν ςυνζχεια κα ενιςχφεται και κα μετατρζπεται ςε ψθφιακό για εκπομπι από τθν μονάδα 
επικοινωνίασ. Το ψθφιακό ςιμα κα ζχει: ςτάκμθ κανονικοφ αζρα, ςτάκμθ προςυναγερμοφ και 
ςτάκμθ ςυναγερμοφ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ αζρα ςτον χϊρο. Ελάττωςθ τθσ ςτάκμθσ 
κάτω από τθν κανονικι ςτάκμθ κακαροφ αζρα κα αποτελεί ζνδειξθ βλάβθσ. 

 
Κομβία ςυναγερμοφ ςυμβατικοφ τφπου 

 

Για τθν χειροκίνθτθ αναγγελία πυρκαγιάσ (χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ 
πυρανίχνευςθσ) προβλζπεται θ εγκατάςταςθ κομβίων. Για να δϊςουν ςιμα ςυναγερμοφ  κα 
πρζπει να πατθκεί το διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμά τουσ. Το κάλυμμα δεν κα ςπάει απλά 
κα υποχωρεί και κα μπορεί να επανζρχεται ςτθν αρχικι του κζςθ με τθν χριςθ ειδικοφ 
κλειδιοφ, που κα ςυνοδεφει το κάκε κομβίο. 

Πλα τα κομβία του κάκε ορόφου κα ςυνδεκοφν ςε μία ξεχωριςτι ηϊνθ ϊςτε να είναι εφκολα 
αντιλθπτό από ποιο επίπεδο του κτιρίου προκλικθκε ο χειροκίνθτοσ ςυναγερμόσ. 

 

Φαροςειρινεσ ςυμβατικοφ τφπου 
 

Για τθν θχθτικι και οπτικι ςιμανςθ ςυναγερμοφ για πυρκαγιά προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ φαροςειρινων, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Οι φαροςειρινεσ κα 
είναι ςυνδυαςμόσ ςειρινασ και φάρου και κα τροφοδοτοφνται από τον κεντρικό πίνακα. Κα 
παράγουν ιχο ζνταςθσ 100 dB. 

Πλεσ οι φαροςειρινεσ του κτιρίου κα ςυνδεκοφν ςε μία κλεμμοςειρά εξόδου ςτον πίνακα 
πυρανίχνευςθσ, ϊςτε ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ να ειδοποιθκοφν όλοι οι 
χριςτεσ του κτιρίου οπουδιποτε και αν βρίςκονται. 

 
6.2.3 Φορθτά πυροςβεςτικά μζςα 

 

Ρροβλζπονται φορθτά πυροςβεςτικά μζςα (πυροςβεςτιρεσ). Σε κάκε πυροςβεςτιρα κα 
πρζπει απαραιτιτωσ να αναγράφονται τα παρακάτω, ςε πινακίδα ι τυπωμζνα πάνω ςτο ςϊμα 
του: 

 Υλικό 

 Ροςότθτα 
 Κατθγορίεσ πυρκαγιάσ για τισ οποίεσ είναι κατάλλθλοσ: Α (γενικά ςτερεά υλικά), Β 

(υγρά καφςιμα), C (αζρια καφςιμα), Ε (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ) 
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 Οδθγίεσ λειτουργίασ και αναγομϊςεωσ ςτα ελλθνικά 
 Καταςβεςτικι ικανότθτα 

 Λοιπά ςτοιχεία, όπωσ καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ 
κ.λπ. Κάκε φιάλθ κα είναι ερυκροφ χρϊματοσ. 

 

Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ 
 

Οι πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ κα περιζχουν ςαν καταςβεςτικό μζςο νάτριο ι 
φωςφορικά άλατα υψθλισ καταςβεςτικισ ικανότθτασ και διθλεκτρικισ αντοχισ, μθ 
διαβρωτικά για ςτοιχεία μθχανϊν και εγκαταςτάςεων και ακίνδυνα για τον άνκρωπο. 

Ωσ προωκθτικό μζςο κα χρθςιμοποιείται διοξείδιο του άνκρακα (CO2) ςε αζρια 
κατάςταςθ εντόσ χαλφβδινου φιαλιδίου, που κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ ΝΘS (20/72). 

Οι πυροςβεςτιρεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για κατάςβεςθ μικρϊν πυρκαγιϊν A, B, C, E. 
Κάκε πυροςβεςτιρασ κα αποτελείται από το κυρίωσ κυλινδρικό δοχείο, που κα είναι 

καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα, με χειρολαβι 
για τθν μεταφορά και με βαλβίδα τφπου ςκανδάλθσ. 

Στο επάνω μζροσ ο πυροςβεςτιρασ κα φζρει αςφάλεια ςτο κλείςτρο με βαλβίδα 
εκτόνωςθσ υπερπίεςθσ, μανόμετρο και ςτιριγμα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 

 

Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα (CΟ2) 
 

Κα περιζχουν ςαν καταςβεςτικό υλικό υγρό διοξείδιο του άνκρακα CΟ2. Οι 
πυροςβεςτιρεσ αυτοί είναι κατάλλθλοι για κατάςβεςθ μικρϊν πυρκαγιϊν, κατθγορίασ B, C, E 
και ςε χϊρουσ που δεν πρζπει να παραμείνουν κατάλοιπα μετά τθν κατάςβεςθ. 

Κα ενεργοποιείται με το απλό ςφίξιμο του μοχλοφ ενεργοποίθςθσ που κα φζρει θ κεφαλι 
του πυροςβεςτιρα. 

Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ CΟ2 κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ (NHS 
31- 1972) κατά τρόπο τζτοιον ζτςι, ϊςτε να γίνεται εφκολα θ αποςυναρμολόγθςθ και θ 
αναγόμωςι τουσ. Κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αντοχισ. 

Οι πυροςβεςτιρεσ κα φζρουν εφκαμπτο ςωλινα που κα καταλιγει ςε χοάνθ εκτόξευςθσ 
του καταςβεςτικοφ μζςου. 

Ο ελαςτικόσ ςωλινασ κα είναι υψθλισ αντοχισ (πίεςθ λειτουργίασ 250 atm και πίεςθ 
κραφςθσ 750 atm). 

Θ χοάνθ κα είναι πεπλατυςμζνθ και κα καταςκευάηεται από δυςκερμαγωγό και 
δυςθλεκτραγωγό υλικό. 

Το κλείςτρο κα είναι πιεςτικό για τουσ πυροςβεςτιρεσ μικρισ περιεκτικότθτασ. 
Θ χειρολαβι με το μοχλό ενεργοποίθςθσ κα επιτρζπουν τθν ελεγχόμενθ εκτόξευςθ του CO2. 

 
 

6.2.4 Δοκιμζσ  
 

Οι δοκιμζσ τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει επιτυχϊσ είναι κατά 
ελάχιςτο οι παρακάτω: 

 Δοκιμζσ πίεςθσ δικτφου πυρόςβεςθσ 

 Δοκιμζσ θλεκτρικϊν γραμμϊν και καλωδιϊςεων 

 Λειτουργικζσ δοκιμζσ όλων των οργάνων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν 
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 Λειτουργικοί ζλεγχοι και δοκιμζσ απόδοςθσ του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ 
Κα πρζπει να παραδοκοφν πλιρεισ περιγραφζσ και οδθγίεσ για τθν λειτουργία των 

εγκαταςτάςεων ςτθν διεφκυνςθ του ςχολείου. 
 
 

6.2.5 Ρροβλεπόμενεσ    εργαςίεσ  
 

Θ εγκατάςταςθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ (πυρανίχνευςθ – πυρόςβεςθ) κα παραδοκεί 
πλιρθσ και ζτοιμθ για κανονικι λειτουργία. 

Ριο αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 
θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των καλωδίων, ςωλθνϊςεων με τα διάφορα 
εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα κ.λπ., κάκε εργαςία κοπισ, 
ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, κ.λπ.. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων 
ςυςκευϊν, υλικϊν και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε 
άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, 
απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία 

 θ διαδικαςία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι 
Υπθρεςία 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, 
αλλά απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ ενεργθτικισ 
πυροπροςταςίασ. 

 
 

7 Εγκατάςταςθ  ςυςτιματοσ  αντικεραυνικισ  προςταςίασ  
 

 

 

7.1 Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
 

Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και 
ςτον ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ 
προςταςίασ (Σ.Α.Ρ.). 

Αναλυτικότερα, θ εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: 
 Συλλεκτιριουσ αγωγοφσ 

 Ακίδεσ ςφλλθψθσ 

 Αγωγοφσ κακόδουσ 

 Στθρίγματα αγωγϊν 

 Εξαρτιματα ςφνδεςθσ 

 Κεμελειακι γείωςθ 
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 Λςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ 
 

Το ςφςτθμα κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 
και τα διάφορα εξαρτιματά του κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Αποδεκτά υλικά προσ εγκατάςταςθ είναι αυτά που προζρχονται από βιομθχανικζσ 
μονάδεσ, που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει τα δελτία αποτελεςμάτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν των 
υλικϊν, ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 50164, προερχόμενα από πιςτοποιθμζνο ι 
αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

Τα προςκομιηόμενα υλικά εξωτερικισ αντικεραυνικισ προςταςίασ δεν εμπίπτουν ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ για ςιμανςθ CE. 

 

7.2  Συλλεκτιριοι    αγωγοί 
Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα ςχεδιάςτθκε εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο των βρόχων και τθ μζκοδο 

τθσ γωνίασ προςταςίασ. Στθ ςκεπι και ειδικότερα ςτισ γωνίεσ, τισ ακμζσ και τισ αρχιτεκτονικζσ 
εξάρςεισ τθσ καταςκευισ κα καταςκευαςτεί ςυλλεκτιριο ςφςτθμα από ςτρογγυλοφσ αγωγοφσ 
από χαλκό Ø 8 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, το οποίο κα ςχθματίηει βρόχουσ οι διαςτάςεισ 
των οποίων εξαρτϊνται από τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 

Θ ςτιριξθ των παραπάνω αγωγϊν κα γίνει με κατάλλθλα ςτθρίγματα, ανά 100 cm περίπου, 
και οπωςδιποτε ςε κάκε αλλαγι κατευκφνςεωσ του αγωγοφ, ζνα ςτιριγμα προ τθσ αλλαγισ 
και ζνα μετά. Τα ςτθρίγματα κα είναι καταςκευαςμζνα κατά DIN και εργαςτθριακά 
δοκιμαςμζνα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-4. Ριο ςυγκεκριμζνα, ανάλογα με το υλικό ςτο οποίο 
κα πραγματοποιθκεί θ ςτιριξθ, κα χρθςιμοποιθκεί: 

 Τοιχοποιία: Στιριγμα χάλκινο. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ςτεγανοποίθςθ κα πρζπει 
να γίνει χριςθ ροδζλασ από PVC. 

 Κεραμίδι: Διμερζσ ςτιριγμα, το οποίο κα αποτελείται από πλαςτικι βάςθ κατάλλθλθ 
για εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό χϊρο και χάλκινθ υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ του 
ςυλλεκτιριου αγωγοφ. Το ςτιριγμα παράλλθλα με τθ ςτιριξθ του αγωγοφ κα πρζπει να 
παρζχει κατάλλθλθ ςτεγανοποίθςθ. 

 Μονωμζνο δϊμα: Στιριγμα, το οποίο ςτακεροποιείται με κυβόλικο. Κα αποφευχκεί θ 
διάτρθςθ τθσ μόνωςθσ. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, τότε κα λαμβάνονται μζτρα για 
τθν αποκατάςταςθ τθσ ςτεγανότθτασ ςτο ςθμείο, όπου τοποκετικθκε το ςτιριγμα. 

 Μεταλλικι ακμι: Στιριγμα χάλκινο. 
 

Στα ςθμεία διαςταφρωςθσ των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν κα τοποκετθκοφν ςφιγκτιρεσ 
διαςταυρϊςεωσ ςτρογγυλϊν αγωγϊν από χάλυβα επιψευδαργυρωμζνο εν κερμϊ κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 50164-1. 

Κάκε 20 m περίπου ευκφγραμμου τμιματοσ αγωγοφ, κακϊσ επίςθσ και ςε κάκε 
διαςταφρωςθ αγωγϊν, κα τοποκετθκεί εξάρτθμα απορρόφθςθσ ςυςτολϊν – διαςτολϊν, 
καταςκευαςμζνο από χαλκό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Θ ςφνδεςι του με τουσ ςυλλεκτιριουσ 
αγωγοφσ κα πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ δφο μονϊν ςφικτιρων από χαλκό. 

Θ επιμικυνςθ των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν, κα πραγματοποιθκεί μζςω χάλκινων 
παράλλθλων ςυνδζςμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Στα ςθμεία, που εξζχουν τθσ ςκεπισ, (π.χ. κλιματιςτικζσ μονάδεσ, καπνοδόχοι, ιςτόσ 
κεραίασ), κα τοποκετθκοφν ςυλλεκτιριεσ ράβδοι (ακίδεσ) ικανοφ αρικμοφ και μικουσ ζτςι, 
ϊςτε θ παρεχόμενθ γωνία προςταςίασ να περιζχει τθν υπό προςταςία ζξαρςθ. Ριο 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

ςυγκεκριμζνα: 

 Για τθν προςταςία μεταλλικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. κλιματιςτικϊν μονάδων, ιςτοφ 
κεραίασ), κα τοποκετθκοφν ράβδοι ορειχάλκινεσ επινικελωμζνεσ διαςτάςεων Ø 16×680 
mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. 

 

Πλεσ οι μεταλλικζσ καταςκευζσ (πφργοι ψφξθσ, ςωλθνϊςεισ, ςχάρεσ κ.λπ.) οι οποίεσ 
απζχουν απόςταςθ (d) μικρότερθ από τθν απόςταςθ αςφαλείασ (s), κα ςυνδεκοφν ςτο 
ςυλλεκτιριο ςφςτθμα, ςε δφο ςθμεία τουλάχιςτον. Θ ςφνδεςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω: 

 Γωνιακοφ ακροδζκτθ από αλουμίνιο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 Ι εναλλακτικά του γωνιακοφ ακροδζκτθ, μζςω χάλκινου ρυκμιηόμενου περιλαίμιου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 Στρογγυλοφ αγωγοφ κράματοσ αλουμινίου Ø 8 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. 
 Σφικτιρα ςτρογγυλϊν αγωγϊν από χαλκό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 

Στθν περίπτωςθ αγϊγιμθσ ςφνδεςθσ διαφορετικϊν υλικϊν (π.χ. χαλκόσ με 
επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα) για να αποφευχκεί θ θλεκτροχθμικι διάβρωςθ, κα πρζπει να 
παρεμβάλλεται διμεταλλικι επαφι (cupal) ι ανοξείδωτθ επαφι. 

 

7.3  Αγωγοί   κακόδου  
Οι αγωγοί κακόδου κα οδεφουν ορατοί εξωτερικά του κτιρίου. Κα καταςκευαςτοφν με 

ςτρογγυλό αγωγό Ø 8 mm χάλκινο ακολουκϊντασ κατά το δυνατόν ευκφγραμμθ κατακόρυφθ 
διαδρομι και κα αποτελοφν, όπου αυτό είναι εφικτό, προζκταςθ των ςυλλεκτιριων αγωγϊν. 

Θ ςτιριξι τουσ, ανάλογα με τθν επιφάνεια κακόδου, κα ακολουκεί του κανόνεσ που 
διζπουν και τουσ αγωγοφσ του ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ. 

Τα ςτθρίγματα κα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγϊν για τθν αποφυγι 
θλεκτροχθμικισ διάβρωςθσ. Εάν δεν είναι δυνατι θ χριςθ ιδίου υλικοφ, τότε κα 
παρεμβάλλεται διμεταλλικό εξάρτθμα μεταξφ των δφο διαφορετικϊν υλικϊν ι κα 
χρθςιμοποιείται εξάρτθμα από υλικό ςυμβατό με αμφότερα τα υλικά. 

Σε απόςταςθ 1 ζωσ 2 m από τθν είςοδο του αγωγοφ κακόδου ςτο ζδαφοσ κα τοποκετείται 
ςε κάκε αγωγό ζνασ λυόμενοσ ςφνδεςμοσ ελζγχου, για: 

 τθν μζτρθςθ του ςυςτιματοσ γείωςθσ, 

 τον διαχωριςμό του ςυςτιματοσ γείωςθσ από το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα και τουσ 
αγωγοφσ κακόδου, 

 τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 
Για επιπλζον προςταςία του αγωγοφ κακόδου από μθχανικζσ καταπονιςεισ, αντί του 

λυόμενου ςυνδζςμου, δφναται να χρθςιμοποιείται προςτατευτικόσ αγωγόσ ωσ μζροσ του 
αγωγοφ κακόδου, Ø 16 mm, μικουσ 2 m. Κα τοποκετείται 1,5 m πριν τθν είςοδο τθσ 
κακόδου ςτο χϊμα, ενϊ το υπόλοιπο 0,5 m του μικουσ του, που κα είναι εντόσ του εδάφουσ, 
κα ςυνδζεται μζςω κατάλλθλου αγωγοφ με τθν γείωςθ του κτιρίου. Δεν ενδείκνυται θ 
χρθςιμοποίθςθ πλαςτικοφ ι μεταλλικοφ προςτατευτικοφ ςωλινα, διότι δεν κα εξαςφαλίηεται ο 
οπτικόσ ζλεγχοσ του αγωγοφ κακόδου. 

 
 

7.4  Κεμελειακι    γείωςθ  
Σαν ςφςτθμα γείωςθσ κα καταςκευαςτεί κεμελιακι γείωςθ και εάν δεν επαρκζςει κα 

εγκαταςτακοφν πρόςκετα τρίγωνα γείωςθσ. 
Θ κεμελειακι γείωςθ κα αποτελείται από αγωγό μορφισ ταινίασ διαςτάςεων 30×3,5 mm 
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χαλφβδινο επιψευδαργυρωμζνο εν κερμϊ (St/tZn) κατά EΛOT EN 50164-2. Ο αγωγόσ 
μορφισ ταινίασ κα τοποκετθκεί με το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του οπλιςμοφ 
και πριν τθν ζγχυςθ του ςκυροδζματοσ και θ τοποκζτθςθ του κα γίνει με τθ μεγάλθ του 
διάςταςθ κατακόρυφθ προσ το ζδαφοσ. Στθν ταινία κα καταλιγουν και κα ςυνδζονται 
ςτακερά και αγϊγιμα οι αγωγοί κακόδου του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

Ο αγωγόσ μορφισ ταινίασ κα τοποκετθκεί εντόσ των ςυνδετιριων δοκαριϊν των πζδιλων, 
ςε μορφι κλειςτοφ  δακτυλίου  ςτθν εξωτερικι περίμετρο του κτιρίου. Ρρζπει να τονιςτεί ότι 
το ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ του με ςκυρόδεμα κα είναι 5 cm, προκειμζνου να αποφευχκεί 
κάκε πικανότθτα διάβρωςθσ. 

Ο αγωγόσ μορφισ ταινίασ κα ςτθρίηεται-ςυνδζεται θλεκτρικά ςτο φζροντα οπλιςμό ανά 2 m 
με ςφιγκτιρεσ οπλιςμοφ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Θ επιμικυνςθ του αγωγοφ μορφισ ταινίασ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ αρχισ και του τζλουσ 
του, δεν κα πρζπει να γίνει με κοχλίεσ και περικόχλια διανοίγοντασ οπζσ ςε αυτόν, αλλά με 
ειδικό ςφνδεςμο-ςφικτιρα με δφο βίδεσ επιψευδαργυρωμζνο εν κερμϊ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Στα ςθμεία όπου κα υπάρχει αρμόσ διαςτολισ, τα τμιματα του αγωγοφ μορφισ ταινίασ 

κα ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ, μζςω χάλκινου πολφκλωνου αγωγοφ, διατομισ 50 mm2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, o οποίοσ κα οδεφςει ςτο ζδαφοσ. Οι αγωγοί κα ςυνδεκοφν, εντόσ των 
κεμελίων μζςω ςφιγκτιρων ςφνδεςθσ ςτρογγυλϊν αγωγϊν – αγωγϊν μορφισ ταινίασ με δφο 
βίδεσ, χαλφβδινων επιψευδαργυρωμζνων εν κερμϊ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Επιπλζον, ςτα ςθμεία που απαιτοφνται εςωτερικζσ ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ (π.χ. 
ειςερχόμενα μεταλλικά δίκτυα, χϊροι με πλικοσ μεταλλικϊν καταςκευϊν, μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, κεντρικόσ πίνακασ ιςχυρϊν ρευμάτων κ.λπ.) κα αφεκοφν αναμονζσ από το 
θλεκτρόδιο κεμελιακισ γείωςθσ. Οι αναμονζσ κα καταςκευαςτοφν με χαλφβδινο 
επιψευδαργυρωμζνο εν κερμϊ (St/tZn) αγωγό Ø 10 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, κα 
ςυνδεκοφν με το θλεκτρόδιο κεμελιακισ γείωςθσ με ςφιγκτιρα ςφνδεςθσ ςτρογγυλοφ αγωγοφ 
– αγωγοφ μορφισ ταινίασ, χαλφβδινο επιψευδαργυρωμζνο εν κερμϊ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, 
κα ςτθριχκοφν – ςυνδεκοφν θλεκτρικά ςτο φζροντα οπλιςμό ανά 2 m με ςφιγκτιρεσ οπλιςμοφ 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, και κα καταλιγουν ςε υποδοχι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
50164-1. Θ ςφνδεςθ τθσ υποδοχισ με τον αγωγό κα πραγματοποιθκεί μζςω διπλοφ ςφικτιρα 
χαλφβδινου επιψευδαργυρωμζνου εν κερμϊ ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 

Θ αντίςταςθ γείωςθσ κα μετρθκεί με κατάλλθλο όργανο και εάν είναι μεγαλφτερθ από 1 Ω 
κα εγκαταςτακοφν τρίγωνα γείωςθσ τόςα ζτςι, ϊςτε να επιτευχκεί αντίςταςθ γείωςθσ 
μικρότερθ από 1 Ω. 

 

Στθν περίπτωςθ των τριγϊνων γείωςθσ, τα θλεκτρόδια γείωςθσ κα είναι από ράβδουσ 
τφπου 

«COPPERWELD», με διάμετρο 3/4" και μικοσ 2,5 m, περίπου, που κα τοποκετθκοφν ςτισ 
κορυφζσ ιςόπλευρου τρίγωνου με πλευρά 3,0 m. Το πάνω μζροσ των ράβδων γείωςθσ κα είναι 
επιςκζψιμο μζςα ςε ειδικά φρεάτια. Οι αγωγοί ςφνδεςθσ των ράβδων του τριγϊνου κα είναι 
από γυμνό χαλκό και κα τοποκετθκοφν ςε βάκοσ 0,60 m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Θ 

διατομι των αγωγϊν κα είναι 5 0mm2. 
Εάν θ διάταξθ του τρίγωνου γειϊςεωσ δεν κα δίνει τθν απαιτοφμενθ αντίςταςθ, τότε κα 

επεκτακεί αυτι ςε μεγαλφτερο βάκοσ με τθν χρθςιμοποίθςθ και άλλων 3 ράβδων, που κα 
ςυνδεκοφν με τισ προθγοφμενεσ ζτςι, ϊςτε το τελικό μικοσ των θλεκτροδίων γειϊςεωσ να γίνει 
το διπλάςιο από το αρχικό. 

Οι ράβδοι κα αποτελοφνται από χαλφβδινο πυρινα μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ, που κα 
περιβάλλεται από μανδφα από χαλκό. Θ ςφνδεςθ του χαλκοφ με το χάλυβα κα πρζπει να ζχει 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

γίνει ι με ειδικι χφτευςθ ι με θλεκτρολυτικι μζκοδο. Ρεραςτόσ χιτϊνασ από χαλκό δεν κα γίνει 
δεκτόσ. Το πάχοσ του χαλκοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το 1/10 τθσ διαμζτρου τθσ 
ράβδου. Οι ράβδοι κα πρζπει να μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ για ςχθματιςμό 
θλεκτροδίων γείωςθσ με διπλάςιο ι τριπλάςιο μικοσ. 

Οι γυμνοί αγωγοί γείωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από χαλκό γειϊςεων με αγωγιμότθτα 
98% ςε ςχζςθ με τον κακαρό χαλκό και κα είναι πολφκλωνοι. Οι ςυνδζςεισ μεταξφ των αγωγϊν 
με τα θλεκτρόδια κα είναι τφπου αςφαλείασ και κα γίνονται ι με κερμι ςυγκόλλθςθ ι με 
ειδικοφσ χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. H ςφνδεςθ των αγωγϊν με τθν αναμονι τθσ αντικεραυνικισ 
εγκατάςταςθσ κα γίνεται μζςω χάλκινων επικαςςιτερωμζνων ακροδεκτϊν πρζςασ (κωσ) και 
επιψευδαργυρωμζνων κοχλιϊν. 

Οι ςυνδετιρεσ των αγωγϊν γείωςθσ με τισ ράβδουσ γείωςθσ κα είναι ορειχάλκινοι 
τφπου αςφαλείασ και καταςκευαςμζνοι από το ίδιο εργοςτάςιο, που καταςκεφαςε και τισ 
ράβδουσ γείωςθσ. 

 
  
 
7. 5 Ρροβλεπόμενεσ  εργαςίεσ  

 

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ κα παραδοκεί πλιρθσ και 
ζτοιμθ για κανονικι λειτουργία. 

Ριο αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 
 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, τοποκζτθςθ όλων των αγωγϊν, ακίδων με τα 

διάφορα εξαρτιματά τουσ, όπωσ ειδικά κομμάτια, άγκιςτρα ςτερζωςθσ, ςτθρίγματα 
κ.λπ., κάκε εργαςία κοπισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, κ.λπ. 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων 
ςυςκευϊν, υλικϊν και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και κάκε 
άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, 
απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία 

 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, 
αλλά απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ του 
ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ για εργαςία ςε 
οποιαδιποτε φψοσ από το ζδαφοσ με τθν χριςθ μεταλλικϊν ικριωμάτων ι άλλου 
ενδεικνυόμενου τρόπου εργαςίασ ςε φψοσ. 

 
 
8.  ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΕΡΜΑΝΗ - ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ- ΑΕΡΙΜΟΤ 
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Γενικά 
Αντικείμενο του τμιματοσ αυτοφ είναι θ προδιαγραφι των υλικϊν, ςυςκευϊν και 

μθχανθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και αεριςμοφ. 
 
Ζγκριςη των υλικών  
Για τθν ζγκριςθ των υλικϊν υποβάλλονται από τον Ανάδοχο  καταςκευαςτικά ςχζδια (κ) ι 

πλθροφορίεσ και τεχνικά ςτοιχεία καταςκευαςτι από αποκόμματα καταλόγων (π) ι δείγματα 
(δ)  για τα παρακάτω: 

 
- Σωλινεσ (ςυμπεριλαμβάνονται εξαρτιματα και υλικά ςτιριξθσ) (π και κ) 
- Εφκαμπτοι ςφνδεςμοι ςωλθνϊςεων (π) 
- Μονωτικά υλικά ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν (π και δ) 
- Μθχανιματα Κλιματιςμοφ VRV  (π και κ) 
- Φίλτρα Αζρα και ςτόμια προςαγωγισ και απαγωγισ (π) 
- Ρρομονωμζνοι εφκαμπτοι αεραγωγοί (π) 
- Ρυροδιαφράγματα  (π) 

 
Γενικά για το βαςικό εξοπλιςμό (μονωτικά υλικά, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ  μονάδεσ VRV, 

κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ, βαλβίδεσ, ανεμιςτιρεσ, φίλτρα αζρα, πυροδιαφράγματα, 
καυςτιρεσ πετρελαίου, αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, δοχεία διαςτολισ) κα πρζπει να παραδοκοφν 
από τον ανάδοχο Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ EN ISO 9001/9002 και CE των Εργοςταςίων 
Καταςκευισ που αφοροφν ςτθ ςχεδίαςθ και καταςκευι των ςυγκεκριμζνων προϊόντων.  

 
Ρρόςκετα ςτοιχεία που απαιτοφνται για επί μζρουσ εξοπλιςμό ορίηονται ςτα ειδικά άρκρα 

των προδιαγραφϊν που ακολουκοφν. 
 
Δίκτυα αεραγωγών και εξαρτήματα 
Τα δίκτυα αεραγωγϊν καταςκευάηονται με: 
 
Χαλφβδινουσ γαλβανιςμζνουσ αεραγωγοφσ, ορκογωνικισ ι κυκλικισ διατομισ από 

γαλβανιςμζνα χαλυβδόφυλλα άριςτθσ ποιότθτασ (ςφμφωνα με τα DΛΝ 50961, 50976 και ΛSΟ 
3575) και των οποίων το πάχοσ κα κακορίηεται από τθν μεγαλφτερθ διάςταςθ τθσ διατομισ 
κάκε τμιματοσ αεραγωγοφ, ωσ ακολοφκωσ: 

 
 
Οι 

ςυνδζςεισ των διαφόρων τεμαχίων των αεραγωγϊν μεταξφ τουσ κα καταςκευάηονται όπωσ 
αναφζρεται πιο κάτω: 

 
- Για μεγαλφτερθ πλευρά αεραγωγοφ μζχρι 75 cm με αναδίπλωςθ ("κυλθκωτοί") και μάλιςτα 

με παρεμβολι ιδιαίτερου ενιςχυτικοφ - ςυνδετικοφ τεμαχίου από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με 
χείλοσ ανυψωμζνο κατά 25mm (ςφνδεςμοσ split ι pocket lock). Ειδικά για τθ μικρότερθ πλευρά 

Μεγαλφτερθ διάςταςθ 
αεραγωγοφ 

Ράχοσ λαμαρίνασ 

Μζχρι  30 cm 0,60 mm 

31 cm μζχρι  75 cm 0,80 mm 

76 cm μζχρι 135 cm 1,00 mm 

136 cm μζχρι 150 cm 1,25 mm 
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του αεραγωγοφ μόνο και διάςταςθσ μζχρι 45cm ι για μεγαλφτερθ πλευρά μζχρι 60cm, μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί ςυνδετικό τεμάχιο χωρίσ χείλοσ (ςυρτάρι). Οι αεραγωγοί με μεγαλφτερθ 
πλευρά από 61 cm μζχρι 75cm κα φζρουν για ενίςχυςθ τελλάρο από ςιδθρογωνιζσ 
25x25x3mm. 

 
-   Για μεγαλφτερθ πλευρά αεραγωγοφ άνω των 76 cm με ηεφγθ φλαντηϊν από ςιδθρογωνιζσ 

και κοχλίεσ Φ 1/4 ins, με περικόχλιςα και αςφαλιςτικοφσ παρακφκλουσ (γκρόβερ) όλων των 
γαλβανιςμζνων ςε αποςτάςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 15 cm. Οι ςιδθρογωνιζσ κα είναι : 

Για μεγάλθ διάςταςθ αεραγωγοφ Σιδθρογωνίεσ 

76 cm μζχρι 100 cm 25x25x3  mm 

101 cm μζχρι 160 cm 30x30x3  mm 

161 cm μζχρι 225 cm 40x40x4  mm 

226 cm και άνω 50x50x4  mm 

Για ενίςχυςθ τθσ ακαμψίασ των αεραγωγϊν, αυτοί κα "ςτραντηάρονται" χιαςτί ςε όλεσ τισ 
πλευρζσ τουσ, εκτόσ από τα τμιματα των οποίων θ μεγαλφτερθ διάςταςθ δεν υπερβαίνει τα 45 
cm. Αεραγωγοί μεγαλφτερθσ πλευράσ 76cm και άνω δεν κα καταςκευάηονται ςε τμιματα 
μικουσ μεγαλφτερα του 1.2m. 

 
Εφκαμπτουσ αεραγωγοφσ, που κα είναι καταςκευαςμζνοι από ενιςχυμζνο πολφφυλλο 

αλουμίνιο με πολυεςτερικι μεμβράνθ, μόνωςθ υαλοβάμβακα πάχουσ 25mm και εξωτερικι 
επζνδυςθσ επίςθσ από ενιςχυμζνο πολφφυλλο αλουμίνιο. Θ ςωλινωςθ κα ενιςχφεται από 
ςπείρωμα χαλυβδοςφρματοσ. Οι αεραγωγοί κα είναι κατάλλθλοι για ροι ρεφματοσ αζρα 
κερμοκραςίασ –30°C ζωσ 140°C ςε πίεςθ 2500 Pa και με μζγιςτθ ταχφτθτα αζρα 30 m/s. 

 
Σερματικά τοιχεία και τόμια Αεραγωγών 
τόμια αζρα 
-  Στόμια προςαγωγισ, οροφισ, τετραγωνικά ι ορκογωνικά από ανοδειωμζνο αλουμίνιο, με 

ςτακερά κεκαμμζνα ορκογωνικά πτερφγια, διαφράγματα ρφκμιςθσ, διανομισ του αζρα ςε μία, 
δφο, τρεισ ι τζςςερισ κατευκφνςεισ κατά περίπτωςθ. 

- Στόμια προςαγωγισ, αλουμινίου, επίτοιχα, ορκογωνικά με διπλι ςειρά ςτακερά πτερφγια 
(θ εξωτερικι ςειρά παράλλθλθ ςτθ μικρι διάςταςθ) ςτθν προςαγωγι νωποφ αζρα. 

- Στόμια επιςτροφϊν αζρα, ορκογωνικά, αλουμινίου με μία ςειρά πτερφγια και διάφραγμα. 
- Στόμια κυρϊν από ανοδειωμζνο αλουμίνιο. 
- Στόμια λιψθσ νωποφ αζρα από ανοδειωμζνο αλουμίνιο. 
 
Διαφράγματα αεραγωγών 
Ρυθμιςτικά διαφράγματα 
Ρολφφυλλα ρυκμιςτικά διαφράγματα με πλαίςιο από χαλυβδοελάςματα γαλβανιςμζνα 

κατάλλθλου πάχουσ και πτερφγια ςε αντίκετθ διάταξθ από προφίλ αλουμινίου ι από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, για τθ ρφκμιςθ τθσ παροχισ αζρα, τυποποιθμζνθσ καταςκευισ 
με μθχανιςμό ρφκμιςθσ εξωτερικό γραναηωτό από νεοπρζνιο.  

Τα διαφράγματα τα οποία προβλζπεται να είναι θλεκτροκίνθτα κα ζχουν τθ δυνατότθτα 
εγκατάςταςθσ αναλογικοφ κινθτιρα επί αυτϊν. Αυτά που κα είναι χειροκίνθτα κα φζρουν 
μοχλό ρφκμιςθσ επί του οποίου είναι ςθμειωμζνεσ οι κζςεισ «Ανοιχτό» (Α) και «Κλειςτό» (Κ), 
και μθχανιςμό αςφάλιςθσ τθσ επιλεγμζνθσ κζςθσ. Στθν περίπτωςθ εγκατάςταςθσ πολλαπλϊν 
διαφραγμάτων ςε τμιμα αεραγωγοφ μεγάλθσ διάςταςθσ οι μθχανιςμοί κίνθςθσ κα είναι 
εμπλεκόμενοι ϊςτε να εγκαταςτακεί ζνασ κινθτιρασ ι ζνασ μοχλόσ κίνθςθσ.  
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Οι κινθτιρεσ των διαφραγμάτων κα είναι αναλογικοί, με τάςθ λειτουργίασ 24 V AC και ςιμα 

οδιγθςθσ 0-10 V DC. Θ απαραίτθτθ μζγιςτθ ροπι των κινθτιρων είναι : 
 
     5 Νm   για επιφάνεια διαφράγματοσ ζωσ 0,80 m² 
   10 Νm   για επιφάνεια διαφράγματοσ από 0,80 m² ζωσ 1,50 m². 
   20 Νm   για επιφάνεια διαφράγματοσ από 1,50 m² ζωσ 3,00 m². 
   35 Νm   για επιφάνεια διαφράγματοσ από 3,00 m² ζωσ 6,00 m². 
 
Διαφράγματα πυραςφαλείασ 
Διαφράγματα πυραςφαλείασ (Fire Dampers), ορκογωνικά, από γαλβανιςμζνα 

χαλυβδοελάςματα, κλάςθσ πυραντίςταςθσ K90, με πιςτοποιθτικό δοκιμϊν. Το πυροδιάφραγμα 
κα είναι τφπου κουρτίνασ φραγισ-απομόνωςθσ και μανδαλωμζνο ςε ανοιχτι κζςθ μζςω 
μθχανιςμοφ απελευκζρωςθσ εφτθκτου ςυνδζςμου κερμοκραςίασ τιξθσ περίπου 70 °C περίπου 
με ελατιριο αυτόματθσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ. Επίςθσ υπάρχει μοχλόσ επαναφοράσ 
και κυρίδα ελζγχου και επίςκεψθσ. Τα διαφράγματα πυραςφαλείασ εγκακίςτανται 
χρθςιμοποιϊντασ κατά περίπτωςθ εξαρτιματα και υλικά εγκατάςταςισ τουσ (υποπλαίςια 
ςτιριξθσ, προςκικεσ επζκταςθσ μικουσ, εφκαμπτοι ςφνδεςμοι αεραγωγϊν, πετροβάμβακασ, 
ειδικζσ πυράντοχεσ πλάκεσ επικάλυψθσ, τςιμεντοκονίεσ κλπ) και κα φζρουν τερματικό διακόπτθ 
ζνδειξθσ τθσ κλειςτισ κζςθσ τουσ. 

 
Μονώςεισ 
Μονώςεισ αεραγωγών 
Πλα τα τμιματα των αεραγωγϊν προςαγωγισ και επιςτροφισ ςτουσ χϊρουσ του κτιρίου κα 

κερμομονωκοφν με πλάκεσ υαλοβάμβακα πάχουσ 30mm πυκνότθτασ 30 kgr/m³ με επζνδυςθ 
από φφλλο αλουμινίου πάχουσ τουλάχιςτον 10 μικρϊν και ενιςχυμζνου με υαλοπίλθμα επι 
χάρτου. Εναλλακτικά και κατά περίπτωςθ οι αεραγωγοί κα κερμομονωκοφν με πλάκεσ τφπου 
Αrmaflex πάχουσ 9-10mm. 

Ρριν από τθν εφαρμογι τθσ μόνωςθσ οι αεραγωγοί κα κακαρίηονται και κα απολιπαίνονται 
καλά. Ο υαλοβάμβακασ κα κολλθκεί ςτουσ αεραγωγοφσ με κόλλα ανκεκτικι ςε κερμοκραςίεσ 
ζωσ 60°C τουλάχιςτον, ι κα ςτερεϊνεται ςτθν επιφάνεια των αεραγωγϊν με βελόνεσ τφπου 
STICK-KLIPS και πλακίδια ςυγκράτθςθσ ςε ποςότθτα 5 τεμάχια ανά m2. Επι πλζον θ μόνωςθ κα 
ςτερεϊνεται με καδμιωμζνεσ λαμαρινόβιδεσ και ελάςματα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ ανά 
25cm εγκάρςια ςτισ κάτω πλευρζσ των αεραγωγϊν και ανά 50cm κατά μικοσ. Οι αρμοί τθσ 
μόνωςθσ κα ςφραγίηονται ςτεγανά με αυτοκόλλθτθ ταινία αλουμινίου. 

 
Προςταςία μονώςεων αεραγωγών 
Οι μονϊςεισ των αεραγωγϊν που οδεφουν ελεφκερα ςτο περιβάλλον και όπου αλλοφ 

απαιτείται ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι κα προςτατευκοφν με ςτεγανι επζνδυςθ από 
φφλλα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ 0,60 mm καταςκευισ αντίςτοιχθσ με αυτιν τθσ §8.2, ι 
με φφλλα αλουμινίου πάχουσ 0,3-0,5 mm. 

 
Κλιματιςμόσ VRV 
Οι επιμζρουσ ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ κα φζρουν ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE. 
Εξωτερικζσ μονάδεσ 
Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κα είναι προςυναρµολογθµζνεσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, μζςα 

ςε ζνα ενιςχυμζνο περίβλθμα παντόσ καιροφ, καταςκευαςμζνο από ελαφριά 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

χαλυβδοελάςµατα µε ειδικι αντιςκωριακι προςταςία και φινίριςμα βαφισ, ψθμζνο ςε ειδικό 
φοφρνο, κατάλλθλεσ για εξωτερικι εγκατάςταςθ και πιο ςυγκεκριμζνα ςε δϊμα του κτιρίου. 

Σφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, οι εξωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: ςτθν περίπτωςθ 
τθσ κζρμανςθσ να ζχουν ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ COP τουλάχιςτον ίςο με 3,2 και ςτθν 
περίπτωςθ τθσ ψφξθσ βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ EER τουλάχιςτον ίςο με 2,8. 

Θ κάκε εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) κα είναι αερόψυκτθ, κατάλλθλθ για ψφξθ 
ι/και κζρμανςθ και κα ζχει δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουλάχιςτον για τισ εξισ 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ: 

 Ψφξθ από -5° C DB ζωσ +43° C DB 

 Κζρμανςθ από -15° C WB ζωσ +15° CWB 
Κα αποτελείται από δφο μεμονωμζνουσ ανεξάρτθτουσ και όχι ςτο ίδιο κζλυφοσ ςυμπιεςτζσ 

με ενςωματωμζνο μετατροπζα ςυχνότθτασ (inverter) ζτςι, ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ενόσ 
να µθ χρειάηεται αντικατάςταςθ και των δφο  μαηί, αξονικοφσ ανεμιςτιρεσ, εναλλάκτθ 
κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ και αυτοματιςμοφσ. 

H εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να λειτουργεί ακόμθ κι αν ο ζνασ ςυμπιεςτισ κα τεκεί εκτόσ 
λειτουργίασ. Οι δφο ςυμπιεςτζσ κα ρυκμίηουν τθν απόδοςι τουσ µε γραμμικό ζλεγχο 
λειτουργίασ μζςω του inverter. Οι ςυμπιεςτζσ inverter κα ρυκμίηουν ςυνεχϊσ τισ ςτροφζσ τουσ 
μεταβάλλοντασ τθν ςυχνότθτα και τθν τάςθ. 

Τα τυλίγματα του κινθτιρα κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνα ζτςι, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
αςφαλισ και ομαλι λειτουργία και θ αποφυγι κινδφνων λόγω τθσ ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ 
ςυχνότθτασ και τάςθσ. 

Οι ςυμπιεςτζσ κα περιλαμβάνουν θλεκτρικό κερμαντιρα για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ 
του λαδιοφ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Θ αντλία κερμότθτασ κα είναι κατάλλθλθ για τροφοδότθςθ από τριφαςικό δίκτυο 400 V/50 
Hz, ενϊ θ ςτάκμθ κορφβου τθσ δεν κα ξεπερνά τα 60 dB ςε απόςταςθ 1 m από τθν μονάδα και 
1,5 m φψουσ. 

Θ κάκε εξωτερικι μονάδα κα ζχει τισ παρακάτω αςφαλιςτικζσ διατάξεισ: 

 διακόπτθ υψθλισ πίεςθσ για κάκε ςυμπιεςτι 

 τθκτικι βαλβίδα αςφαλείασ 

 κερμικό προςταςίασ ςυμπιεςτι 

 κερμικό προςταςίασ ανεμιςτιρων 

 προςταςία από υπερζνταςθ για τον ςυμπιεςτι inverter 

 προςταςία από αντιςτροφι φάςεων για τον standard ON/OFF ςυμπιεςτι 

 προςταςία ζναντι ςυχνϊν εκκινιςεων κ.λπ. 
Επίςθσ, κα υπάρχει αςφαλιςτικι διάταξθ ζτςι, ϊςτε όταν ςταματά ο ςυμπιεςτισ να μθν 

επανεκκινεί αν δεν περάςουν 5 min, για να επιτευχκεί θ εξιςορρόπθςθ πιζςεων. Το ίδιο κα 
ιςχφει και μετά από απϊλεια ιςχφοσ και αυτόματθ επανεκκίνθςθ μετά τθν αποκατάςταςθ, 
ανεξάρτθτα από το διάςτθμα που κράτθςε θ διακοπι. 

Το ψυκτικό μζςο τθσ αντλίασ κερμότθτασ κα είναι το οικολογικό ψυκτικό μζςο R-410Α. 
Οι δφο εξωτερικζσ μονάδεσ κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ για 

τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ αεριςμοφ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
Για λόγουσ αιςκθτικισ οι μονάδεσ κα περιβάλλονται από μεταλλικό πλαίςιο με γρίλιεσ 

αεριςμοφ. 
Πλα τα μεταλλικά μζρθ (πλαίςιο, εξωτερικζσ μονάδεσ) κα γειωκοφν και κα ςυνδεκοφν ςτο 

ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ. 
 
Εςωτερικζσ μονάδεσ 
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Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ και ςυμβατζσ με τισ εξωτερικζσ και 
απαραιτιτωσ του ίδιου καταςκευαςτι. 

Θ απόδοςθ των εςωτερικϊν μονάδων κα πρζπει να επιτυγχάνεται βάςει των ονομαςτικϊν 
ςυνκθκϊν λειτουργίασ και παροχϊν ανεμιςτιρα κι όχι µε αφξθςθ τθσ παροχισ ςε μικρότερου 
μεγζκουσ μονάδεσ, πράγμα το οποίο κα ζχει επίπτωςθ ςτθ ςτάκμθ κορφβου και ιδιαίτερα ςτθν 
χαμθλι κερμοκραςία εξόδου αζρα µε αποτζλεςμα τα κρφα ρεφματα. 

Για το ςφςτθμα VRV των εςωτερικϊν χϊρων του κτιρίου προβλζπονται εςωτερικζσ κρυφζσ 
μονάδεσ οροφισ τφπου αεραγωγϊν, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με μονωμζνουσ εφκαμπτουσ 
αεραγωγοφσ, κακϊσ και μονάδεσ τφπου καςζτασ ψευδοροφισ ψυκτικισ και κερμικισ 
απόδοςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τα ςχζδια. Πλεσ οι εςωτερικζσ μονάδεσ οποιουδιποτε 
τφπου κα ςυνδζονται με το δίκτυο αεραγωγϊν προςαγωγισ νωποφ αζρα για τθν ανανζωςθ του 
αζρα των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα είναι εγκατεςτθμζνεσ. 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ πζρα από τθν θλεκτρολογικι και υδραυλικι τουσ ςφνδεςθ, κα 
ςυνδεκοφν με το δίκτυο αποχζτευςθσ μζςω ςιφωνιϊν για τθν απομάκρυνςθ των 
ςυμπυκνωμάτων κατά τθν κερινι περίοδο, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα ςχζδια. 

 
Χειριςτήριο (remote controller) 
Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ ενςφρματο χειριςτιριο μζςω του οποίου 

κα ελζγχεται πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρουΤο χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων 
με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, διακόπτθ ON/OFF και πλικτρα 
προγραμματιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ το επικυμεί, κα μποροφν να φανοφν ςτο χειριςτιριο θ 
κερμοκραςία επιςτροφισ του αζρα, κακϊσ και οι κερμοκραςίεσ ειςόδου και εξόδου του 
ψυκτικοφ από το ςτοιχείο τθσ μονάδασ.Θ κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με 
πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ για εφκολθ και γριγορθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ, με τθν εμφάνιςθ του αντίςτοιχου κωδικοφ ςτθν οκόνθ του τθλεχειριςτθρίου.Το 
χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ 
και παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 

 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ) 

 φκμιςθ ταχφτθτασ ανεμιςτιρα 

 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1 οC 

 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ 

 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 

 Διακόπτθ ελζγχου-δοκιμϊν 

 Ζνδειξθ βλάβθσ 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον υπάρχει 
κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι 
μονάδα ξεχωριςτά. 

Εναλλάκτησ αζρα – αζρα 
Ππωσ προαναφζρκθκε, ο αεριςμόσ των χϊρων του κτιρίου κα επιτευχκεί με μθχανικι 

προςαγωγι νωποφ αζρα ςτουσ χϊρουσ του και μθχανικι απαγωγι του αζρα των χϊρων του. 
Για τθν προςαγωγι και τθν απαγωγι αζρα κα εγκαταςτακοφν εναλλάκτεσ αζρα – αζρα 

κατάλλθλθσ παροχισ με δυνατότθτα ανάκτθςθσ κερμότθτασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και όπωσ 
ςθμειϊνεται ςτα ςχζδια. Ο κφριοσ ςκοπόσ των εναλλακτϊν κα είναι θ προςαρμογι τθσ 
κερμοκραςίασ και τθσ υγραςίασ του νωποφ (ειςερχόμενου) αζρα ςτισ ςυνκικεσ των 
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εςωτερικϊν χϊρων. 
Οι εναλλάκτεσ κα τοποκετθκοφν εντόσ τθσ ψευδοροφισ και προβλζπεται δίκτυο αεραγωγϊν 

(εφκαμπτων και από μεταλλικά φφλλα) τόςο για το τμιμα τθσ προςαγωγισ, όςο και για το 
τμιμα απαγωγισ. 

Ο κάκε εναλλάκτθσ κα πρζπει να επιτυγχάνει ανάκτθςθ κερμότθτασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 
70%. 

Ο κάκε εναλλάκτθσ κα αποτελείται από καλαίςκθτο λυόμενο μεταλλικό ςκελετό από 
ανοδιωμζνο προφίλ αλουμινίου. Τα πλευρικά τοιχϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από ιςχυρό 
γαλβανιςμζνο χαλυβδζλαςμα (τφπου ςάντουιτσ), που κα φζρουν εςωτερικά κερμοθχθτικι 
μόνωςθ πάχουσ ανάλογα του μεγζκουσ και κα πρζπει να είναι εφκολα αφαιροφμενα μζςω 
ειδικϊν κλείςτρων και χειρολαβϊν (χωρίσ βιδϊματα και ξεβιδϊματα). 

Εςωτερικά του κάκε μεταλλικοφ κιβωτίου κα είναι τοποκετθμζνοι δφο (2) φυγοκεντρικοί 
ανεμιςτιρεσ διπλισ αναρρόφθςθσ. Οι ανεμιςτιρεσ κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ, με πλαςτικι 
πτερωτι, που κα φζρει εμπρόσ κεκλιμζνα πτερφγια, ςτατικά και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, 
κινοφμενθ απευκείασ από μονοφαςικό κινθτιρα κλειςτοφ, 3ων ταχυτιτων ι μζςω τροχαλιϊν 
και ιμάντων από τριφαςικό θλεκτροκινθτιρα (για μεγάλεσ πιζςεισ), βακμοφ προςταςίασ Λ 54. 

Θ ςφνδεςθ του ανεμιςτιρα με το εξωτερικό μεταλλικό περίβλθμα του εναλλάκτθ κα γίνεται 
μζςω ελαςτικοφ ςυνδζςμου και ςετ αντιδονθτικϊν ςτθ βάςθ ςτιριξισ του. Θ τάνυςθ των 
ιμάντων (ςτουσ τριφαςικοφ κινθτιρεσ) κα γίνεται με ειδικό μθχανιςμό. Στο κιβϊτιο 
προβλζπονται ακόμα ζνασ επίπεδοσ πλακοειδισ εναλλάκτθσ αλουμινίου ζτςι, ϊςτε να 
κακαρίηεται και να μθν ςυγκρατεί ςκόνθ και μικρόβια λόγο ςτατικοφ θλεκτριςμοφ και δφο 
προφίλτρα G4 για τθν προςταςία του εναλλάκτθ και των ανεμιςτιρων. 

Ο κάκε εναλλάκτθσ κα φζρει δικό  του ενςφρματο χειριςτιριο για on/off  και ρφκμιςθ τθσ 
ταχφτθτασ των ανεμιςτιρων. 

Οι εναλλάκτεσ κα αναρτθκοφν επί τθσ οροφισ μζςω αντικραδαςμικϊν βάςεων. Ρροκειμζνου 
να είναι επιςκζψιμα τα διάφορα μζρθ των εναλλακτϊν για λόγουσ ςυντιρθςθσ ι 
αποκατάςταςθσ βλάβθσ, κα πρζπει να προβλεφκοφν ςτθν ψευδοροφι κυρίδεσ επίςκεψθσ. 

 
 

8 Εγκατάςταςθ  υδραυλικοφ  ανελκυςτιρα 
 

 

8.1  Ρεδίο   εφαρμογισ  – Οριςμοί  
Το τμιμα αυτό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτα υλικά, ςτισ εργαςίεσ και 

ςτον ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ ενόσ (1) υδραυλικοφ ανελκυςτιρα 
προςϊπων.  

 
8.2  Υδραυλικόσ    ανελκυςτιρασ  

8.2.1 Γενικά 
Ο υδραυλικόσ ανελκυςτιρασ κα πρζπει να πλθροί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 και τθν 

ευρωπαϊκι οδθγία 95/16/ΕΚ και να προζρχεται από εργοςτάςιο καταςκευισ που εφαρμόηει 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2008.  

 

Ο ανελκυςτιρασ που κα εγκαταςτακεί, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται: 
 από τθν ιςχυρότατθ και με μεγάλα περικϊρια αντοχισ καταςκευι των διαφόρων 

εξαρτθμάτων και μθχανθμάτων του ζτςι, ϊςτε να παρζχει τθν μζγιςτθ δυνατι 
αςφάλεια λειτουργίασ. 

 από τθν ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ λειτουργία. 
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 από τθν ζλλειψθ απότομων ϊςεων κατά τθν εκκίνθςθ, ςτάςθ και διαδρομι του καλάμου. 
 από το ευπρόςιτο του μθχανιςμοφ για επικεϊρθςθ και τυχόν επιςκευι. 

 από τθν απλότθτα και ευκολία τθσ απαιτοφμενθσ ςυντιρθςθσ. 

 από τθν απαίτθςθ για αυτόνομθ και αςφαλι χριςθ από ΑμεΑ 

  

8.2.2 Χϊροσ μπροςτά από τον ανελκυςτιρα 
Θ απόςταςθ μεταξφ πόρτασ του ανελκυςτιρα και του απζναντι τοίχου, ςκάλασ ι εμποδίου, 

κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1,5 m. Θ πόρτα ι το πλαίςιο τθσ κα πρζπει να ζχουν ζντονθ 
χρωματικι αντίκεςθ με τον τοίχο ςτον οποίο βρίςκονται. Στο δάπεδο, μπροςτά ςτθν είςοδο 
του ανελκυςτιρα, κα πρζπει να υπάρχει ανάγλυφθ και με ζντονο χρϊμα προειδοποίθςθ για 
άτομα με προβλιματα ςτθν όραςθ. Το δάπεδο δεν κα πρζπει να ζχει ςχζδια και κα πρζπει να 
ευρίςκεται ςε χρωματικι αντίκεςθ με τουσ τοίχουσ. 

Θ είςοδοσ κα πρζπει να επιςθμαίνεται με το ςφμβολο του ανελκυςτιρα και με το 
διεκνζσ ςφμβολο πρόςβαςθσ αναπιρων. Ο όροφοσ κα πρζπει να δθλϊνεται ςτον τοίχο δίπλα ι 
πάνω από τουσ διακόπτεσ κλίςθσ και ακόμθ απζναντι από τθν πόρτα, χρθςιμοποιϊντασ 
εντόνου χρϊματοσ ανάγλυφουσ αρικμοφσ και γράμματα. 

 

8.2.3 Χειριςτιρια 
Πλα τα χειριςτιρια κα τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,9÷1,2 m από το δάπεδο. Κα πρζπει να 

ζχουν χρωματικι αντίκεςθ με το  υπόβακρό τουσ και να είναι τοποκετθμζνα με λογικό, ενιαίο 
και τυποποιθμζνο τρόπο. 

Οι διακόπτεσ κα πρζπει να ζχουν πλάτοσ ι διάμετρο τουλάχιςτον 25 mm, να απζχουν 
μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 10 mm, να φωτίηονται από πίςω και να ζχουν ανάγλυφθ επάνω τουσ 
τθν ζνδειξθ ι το ςφμβολο λειτουργίασ τουσ. Είναι επικυμθτό να τοποκετοφνται υπό γωνία προσ 
τον τοίχο. 

Τα χειριςτιρια εντόσ του καλάμου κα τοποκετοφνται ςτο πλευρικό τοίχωμα και ςε 
απόςταςθ τουλάχιςτον 0,4 m από τον τοίχο, όπου ευρίςκεται θ πόρτα. 

Κα πρζπει να υπάρχει οπωςδιποτε ςφςτθμα κλιςθσ κινδφνου, μζςω τθλεφϊνου, ςε 
χρωματικι αντίκεςθ με το τοίχωμα ςτο οποίο κα είναι τοποκετθμζνο. Οι οδθγίεσ χριςθσ του 
κα πρζπει να είναι ςφντομεσ και απλζσ, γραμμζνεσ με ευδιάκριτουσ ανάγλυφουσ χαρακτιρεσ 
και να επαναλαμβάνονται ςε γραφι Braille. 

Τα χειριςτιρια (κλιςθσ), εκτόσ του καλάμου, κα τοποκετοφνται κοντά ςτθν πόρτα. Κα 
ςυνοδεφονται από οδθγίεσ ςε γραφι Braille για τθν εφρεςθ των χειριςτθρίων εντόσ του καλάμου. 

8.2.4 Ενδείξεισ κίνθςθσ και 

κζςθσ Εκτόσ καλάμου: 

 Ανελκυςτιρασ ζρχεται 

 Βζλθ ανόδου και κακόδου 

 Θχθτικά ςυςτιματα άφιξθσ καλάμου (διαφορετικά για άνοδο και 
κάκοδο) Εντόσ καλάμου: 

 Φωτεινι ζνδειξθ ορόφου 

 Θχθτικό ςιμα διζλευςθσ ορόφου 

 Βζλθ ανόδου και κακόδου 

 Θχθτικά ςυςτιματα άφιξθσ καλάμου (διαφορετικά για άνοδο και κάκοδο) 
 
8.2.5 Φρεάτιο ανελκυςτιρα 
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Το φρεάτιο κα επιχριςτεί και κακαριςτεί με μεγάλθ επιμζλεια, κατάλλθλο για ζναν 
ανελκυςτιρα, με τομι τθν προβλεπόμενθ ςτα ςχζδια. 

Οι ράβδοι και όλα τα ςτθρίγματα κα χρωματιςτοφν με δφο διακεκριμζνεσ  ςτρϊςεισ 
γραφιτοφχου μινίου (οι αποχρϊςεισ για λόγουσ διάκριςθσ κα κακοριςτοφν από τθν επίβλεψθ) 
και μίασ ςτρϊςθσ ελαιοχρϊματοσ. 

 

8.2.6 Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ 
Θ κίνθςθ του καλάμου κα επιτυγχάνεται με τθλεςκοπικό ζμβολο, τοποκετθμζνο ςτο 

πίςω μζροσ του καλάμου. Το ζμβολο κα φζρει δφο τροχαλίεσ ςτθν κορυφι, οι οποίεσ κα 
ςφρουν τα ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ του καλάμου. Το ζνα άκρο των ςυρματόςχοινων κα 
είναι ςτερεωμζνο ςτον πυκμζνα του φρζατοσ και το άλλο ςτο πλαίςιο του καλάμου. Θ κίνθςθ 
του εμβόλου κα είναι υδραυλικι και κα επιτυγχάνεται για τθν άνοδο με αντλία και για τθν 
κάκοδο με άνοιγμα και κλείςιμο ανάλογων βαλβίδων. 

 

8.2.7 Ζμβολο 
Το ζμβολο κα πρζπει να ζχει υπολογιςκεί για υπερφόρτιςθ του καλάμου, ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, και τουλάχιςτον κατά 50% του κανονικοφ ωφζλιμου φορτίου. 
Το ζμβολο κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοςωλινα άνευ ραφισ ενιςχυμζνου 

τοιχϊματοσ, για αντοχι ςτισ διάφορεσ καταπονιςεισ που κα δζχεται κακϊσ επίςθσ και ςτθ 
πίεςθ του λαδιοφ. Κα είναι τορναριςμζνο και ρεκτιφιαριςμζνο, κα παρουςιάηει απόλυτα λεία 
επιφάνεια για τθν άψογθ καλι λειτουργία των ςτεγανοποιθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και εκείνων 
τθσ ζδραςθσ (κουηινζτων). 

 

Ρροδιαγραφζσ εμβόλου: Σωλινασ άνευ ραφισ, υλικοφ St37 κατά DIN 2448/1629, με 
βεβαίωςθ χυτθρίου όςον αφορά τθν ςφςταςθ κατά DIN 50049/2.2, βεβαίωςθ δοκιμισ 
εμβόλου 100 bar και ανοχζσ διαμζτρου το πολφ 75 μ. 

 

8.2.8 Κφλινδροσ 
Ο κφλινδροσ κα καταςκευαςτεί από χαλυβδοςωλινα χωρίσ ραφι. Το κάτω άκρο κα κλείνει 

με ςιδθρά φλάντηα, ενϊ ςτο πάνω άκρο κα προςαρμοςτεί με κοχλίωςθ θ κεφαλι που κα 
φζρει δφο δακτυλίουσ ολίςκθςθσ, και δφο ςτεγανοποιθτικοφσ ελαςτικοφσ δακτυλίουσ, ζναν για 
τθν αποτροπι τθσ διζλευςθσ του υδραυλικοφ ελαίου από τον κφλινδρο προσ τα ζξω (τςιμοφχα) 
και ζναν για τθν αποφυγι ειςόδου ξζνων ςωματιδίων μζςα ςτον κφλινδρο (ξφςτρα). 

Στο ςθμείο τροφοδοςίασ του κυλίνδρου κα προςαρμοςτεί ειδικι βαλβίδα ζλλειψθσ 
πίεςθσ, υδραυλικι αρπάγθ, που κα ενεργοποιείται ςε περίπτωςθ διαρροισ ι τομισ ςτισ 
ςωλθνϊςεισ τροφοδοςίασ και εφόςον θ ταχφτθτα του καλάμου υπερβεί κατά 0,30 m/s τθν 
ονομαςτικι (όπωσ ορίηεται ςτο ΕΝ 81.2). Για τθν απελευκζρωςθ τθσ βαλβίδασ κα είναι 
απαραίτθτθ μία μικρι μετακίνθςθ του εμβόλου προσ τα πάνω. 

Για τθ ςυλλογι του λαδιοφ που ςτραγγίηει από τθν επιφάνεια του εμβόλου κατά τθν 
κάκοδο του ι διαφεφγει από τουσ δακτυλίουσ ςτεγανότθτασ, κα υπάρχει ςτο πάνω μζροσ του 
κυλίνδρου ειδικι λεκάνθ περιςυλλογισ. Το ςυλλεγόμενο λάδι κα οδθγείται με πλαςτικι 
ςωλινα αφοφ φιλτραριςτεί, απευκείασ ςτθ δεξαμενι λαδιοφ. Ο κφλινδροσ κα φζρει ςτο επάνω 
μζροσ του ειδικό κρουνό εξαζρωςθσ. 

Μεταξφ κυλίνδρου και εμβόλου υπάρχει αρκετό διάκενο για τθν άνετθ ροι του λαδιοφ. 
Θ τροφοδοςία του λαδιοφ από τθν μονάδα ιςχφοσ κα γίνεται με ελαςτικό ςωλινα υψθλισ 
πίεςθσ, τοποκετθμζνο κατάλλθλα ϊςτε να μθν ευνοείται ο εγκλωβιςμόσ κυλάκων αζροσ. Ο 
ελαςτικόσ ςωλινασ  κα  είναι  ςτθριγμζνοσ  ςε  όποιο  ςθμείο  τθσ  διαδρομισ  του  
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απαιτείται,  με  ειδικά ςτθρίγματα. 
Οι προδιαγραφζσ του υλικοφ του κυλίνδρου κα είναι όμοιεσ με του εμβόλου. Εςωτερικά 

κα είναι κακαριςμζνοσ, αλλά όχι τορνιριςμζνοσ ι ρεκτιφιαριςμζνοσ. 
Ρροδιαγραφζσ μεταλλικϊν εξαρτθμάτων: Υλικό St37 DIN 2449/1629. 

 

8.2.9 Ρλαίςιο 
Ο κάλαμοσ κα φζρεται ςε πλαίςιο από μορφοςίδθρο ςχιματοσ «Ρ». Στο κάτω μζροσ 

του πλαιςίου κα εφαρμοςτεί μεταλλικό πλαίςιο, ενιςχυμζνο με καλά ςυγκολλθμζνεσ 
διαδοκίδεσ, επάνω ςτο οποίο κα ςτθριχκεί το δάπεδο του καλάμου. Μεταξφ των δφο 
πλαιςίων κα τοποκετθκοφν αντιδονθτικά ειδικά ελάςματα ζτςι, ϊςτε ο κάλαμοσ να μθν ζχει 
μεταλλικι ςφνδεςθ με το πλαίςιο. Στο πάνω και κάτω μζροσ του πλαιςίου κα υπάρχουν 
ενιςχυμζνα πζδιλα ολίςκθςθσ ςτουσ οδθγοφσ (γλφςτρεσ) και λιπαντιρασ. Στο κάτω μζροσ 
του πλαιςίου κα προςαρμοςτεί ο μθχανιςμόσ αρπάγθσ, για τθν ομαλι πζδθςθ του καλάμου, 
εάν θ ταχφτθτά του υπερβεί ζνα κακοριςμζνο όριο. Θ αρπάγθ κα ελζγχεται από ρυκμιςτι 
ταχφτθτασ τοποκετθμζνο ςτο μθχανοςτάςιο. 

 

8.2.10 Κάλαμοσ 
Οι διαςτάςεισ του καλάμου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1,10×1,40 m και το άνοιγμα 

κφρασ φρζατοσ και καλάμου τουλάχιςτον 0,8 m, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ υπό 
αρικμοφ 52487 εγκυκλίου του ΥΡεΧΩΔΕ «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ ςε 
υφιςτάμενα κτίρια». 

Το δάπεδο του καλάμου κα ςτθριχκεί ςτο κάτω πλαίςιο, που περιγράφκθκε προθγοφμενα 
και κα ςυνίςταται, κατά ςειρά από κάτω προσ τα επάνω, από τα εξισ: 

 χαλυβδοζλαςμα DKP 1 mm. 

 ςτρϊςθ ελαςτικοφ αντικραδαςμικοφ από νεοπρζνιο ι άλλου ιςοδφναμου υλικοφ 

 ςτρϊςθ από ξερό ξφλο «ραμποτζ» πάχουσ μεγαλφτερου από 25 mm 

 επίςτρωςθ του ξφλινου δαπζδου με υλικό αντιολιςκθτικό, που κα υποδείξει θ επίβλεψθ 
(π.χ. φφλλα βινυλίου) και το οποίο κα ςτερεωκεί κατάλλθλα. 

Το δάπεδο ςτθν είςοδο του καλάμου κα καλφπτεται από αυλακωτό προςτατευτικό ζλαςμα. 
Τα τοιχϊματα του καλάμου κα καταςκευαςτοφν από λαμαρίνα DKP πάχουσ 2 mm, με διπλι 
αναδίπλωςθ ςτα ςθμεία ζνωςθσ για το ςχθματιςμό ιςχυρϊν ενιςχφςεων (νευρϊςεων). Τα 
μεταλλικά τοιχϊματα κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά με διπλι ςτρϊςθ  αντιςκωριακοφ. 
Εςωτερικά κα γίνει επικάλυψθ των μεταλλικϊν τοιχωμάτων με φφλλα ανοξείδωτου χάλυβα 
«ματ», πάχουσ 0,75 mm, ο οποίοσ κα είναι ανκεκτικόσ ςε χτυπιματα, κα πλζνεται εφκολα 
και κα είναι υγειονομικά αποδεκτόσ. Τα εςωτερικά τοιχϊματα κα πρζπει να ζχουν χρωματικι 
αντίκεςθ με το δάπεδο και να υπάρχει περιμετρικά ςτα τοιχϊματα χειρολιςκιρασ εντόνου 
χρϊματοσ ςε φψοσ 0,90 m από το δάπεδο. 

Επίςθσ, για τουσ χριςτεσ αναπθρικϊν αμαξιδίων απαιτείται θ τοποκζτθςθ κακρζπτθ 
απζναντι από τθν πόρτα, του οποίου θ κάτω πλευρά κα πρζπει να απζχει από το δάπεδο 0,7 m 
και θ επάνω να φτάνει ςε φψοσ 2 m. Το ωφζλιμο, κακαρό φψοσ του καλάμου κα είναι 2,20 
m. Θ οροφι κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, ενιςχυμζνθ εξωτερικά, κα ζχει ςτεγανι 
ςυναρμολόγθςθ και κα ζχει κυρίδα, που κα ανοίγει προσ τα επάνω για το άνετο πζραςμα 
ανκρϊπου. Ο φωτιςμόσ  του καλάμου κα γίνεται από επάνω φωτιςτικά LED. Ο φωτιςμόσ 
ςτο δάπεδο κα πρζπει να είναι 50÷75lux, κάκετοσ, ομοιόμορφα κατανεμθμζνοσ. 

Ρεριμετρικά ςτα τοιχϊματα και κοντά ςτο δάπεδο κα υπάρχουν ανοίγματα αεριςμοφ και 
ο αεριςμόσ κα είναι τεχνθτόσ, με εξαεριςτιρα ςτθν οροφι. 
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Στο εςωτερικό του καλάμου κα υπάρχουν: 
 χειριςτιριο χριςθσ (και ςε γραφι Braille ι ανάγλυφα) ςε φψοσ 0,9÷1,20 m από το δάπεδο 

 κομβιοδόχοσ 

 πίνακασ φωτεινϊν ενδείξεων τθσ κζςθσ του καλάμου 

 θχθτικι αναγγελία ορόφων 

 ςυςκευι ενδοεπικοινωνίασ με λειτουργία διάταξθσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΛΚ.28425, ΦΕΚ 2604Β/2008 «Συμπλιρωςθ 
διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και αςφάλεια των 
ανελκυςτιρων» 

 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ ςτθν οροφι του καλάμου κα γίνει εντόσ χαλυβδοςωλινα. Θ τάςθ 
του κυκλϊματοσ φωτιςμοφ 42 V κα εξαςφαλίηεται από μεταςχθματιςτι με ανεξάρτθτο 
δευτερεφον τφλιγμα. Στθν οροφι του καλάμου κα υπάρχει ρευματοδότθσ 42 V και 
περιφερειακό μεταλλικό περίβλθμα φψουσ τουλάχιςτον 5 cm. 

 

8.2.11 Ρόρτεσ 
Οι εξωτερικζσ κφρεσ του φρζατοσ κα ζχουν κακαρό άνοιγμα 800 mm και κα είναι προσ τα 

ζξω. Θ επαναφορά και το κλείςιμο των κυρϊν κα γίνεται από ειδικοφσ αυτόματουσ 
ενςωματωμζνουσ μθχανιςμοφσ. Τα κυρόφυλλα και τα πλαίςια κα καταςκευαςκοφν από 
λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 mm με ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ, επενδεδυμζνα από φφλλα 
ανοξείδωτου χάλυβα. Τα φφλλα κα παρουςιάηουν αντοχι ςτισ κροφςεισ και κα ςτερεωκοφν 
με ιςχυροφσ μεντεςζδεσ, για να αποκλείονται «κρεμάςματα». Πλεσ οι επιφάνειεσ των κυρϊν 
κα είναι λείεσ. Στα κυρόφυλλα κα υπάρχει ειδικό διαφανζσ άνοιγμα παρατιρθςθσ πλάτουσ 
12 cm και εμβαδοφ 150 cm2, το οποίο κα καλφπτεται με ειδικό τηάμι αςφαλείασ. Θ κφρα κα 
ζχει τισ απαραίτθτεσ επαφζσ και ςφςτθμα προμανδάλωςθσ με θλεκτρομαγνιτθ. 

Οι πόρτεσ κα ζχουν εςωτερικά θχθτικι μόνωςθ και κα ζχουν αντοχι 2 ωρϊν ςτθ 
διάβαςθ φωτιάσ (πυραντίςταςθ). Οι πόρτεσ κα βαφτοφν με διπλι αντιςκωριακι ςτρϊςθ και 
προσ τθν εμφανι πλευρά τουσ κα καλυφκοφν με μονοκόμματα φφλλα ανοξείδωτθσ «ματ» 
λαμαρίνασ πάχουσ 0,75 mm. 

Πλεσ οι πόρτεσ του φρζατοσ κα ζχουν κλειδαριζσ ζξω από τον κάλαμο, που δεν κα μποροφν 
να ανοιχτοφν με τα χζρια, παρά μόνο με τθν χριςθ ειδικοφ εργαλείου από τον ςυντθρθτι ςε 
περίπτωςθ ανάγκθσ . 

Ο κάλαμοσ δεν κα μπορεί να μετακινθκεί εάν  δεν κα είναι κλειςτζσ όλεσ οι πόρτεσ (και 
ςυνεπϊσ οι κλειδαριζσ). Οι κλειδαριζσ κα επιτρζπουν το άνοιγμα των πορτϊν, όταν ο κάλαμοσ 
κα φκάνει ςτθ ηϊνθ ιςοςτάκμιςθσ τθσ ςτάςθσ προσ τθν οποία κα προορίηεται. 

 

8.2.12 Οδθγοί 
Οι οδθγοί του καλάμου κα είναι χαλφβδινοι διατομισ «Τ», διαςτάςεων τουλάχιςτον τθν 

αναγραφόμενθ ςτουσ υπολογιςμοφσ, καταςκευαςμζνοι από ειδικό χάλυβα St37, με καλά 
κατεργαςμζνεσ τισ πλευρζσ ολίςκθςθσ. Θ ανάρτθςθ των οδθγϊν κα γίνει από πάνω προσ τα 
κάτω με ειδικά ςτθρίγματα και τα τζρματα αυτϊν κα είναι ελεφκερα για να παραλαμβάνουν 
τισ ςυςτολοδιαςτολζσ. Θ μεταξφ των ςτθριγμάτων απόςταςθ δεν κα υπερβαίνει το 1,5 m και θ 
μορφι των ςφιγκτιρων κα είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει τθν κατά μικοσ ςυςτολοδιαςτολι. 
Θ λίπανςθ των οδθγϊν κα γίνεται αυτόματα από λιπαντιρεσ ενςωματωμζνων ςτα πζδιλα 
ολίςκθςθσ του καλάμου. 

Θ ςτερζωςθ των οδθγϊν ςτα τοιχϊματα του φρζατοσ κα γίνει από τον ανάδοχο. 
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8.2.13 Τροχαλίεσ 
Στθν κορυφι του εμβόλου κα βρίςκονται ςυνδεδεμζνεσ δφο (2) τροχαλίεσ. Οι τροχαλίεσ 

κα είναι καταςκευαςμζνεσ με μεγάλθ ακρίβεια (μικρζσ ανοχζσ) και κα ζχουν αυλάκια 
υποδοχισ θμικυκλικοφ ςχιματοσ (ςτακερι μορφι), για να αποφεφγεται θ γριγορθ φκορά. 

Οι τροχαλίεσ κα περιςτρζφονται ςε κοινό χαλφβδινο άξονα ιςχυρισ καταςκευισ, που κα 
εδράηεται ςε ανεξάρτθτα αυτολίπαντα ζδρανα. 

 

8.2.14 Συρματόςχοινα ανάρτθςθσ 
Τα ςυρματόςχοινα, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, κα ζχουν αντοχι ςε 

κραφςθ μεγαλφτερθ από 160 kg/mm², κα είναι πολφκλωνα, πλζξθσ 8×9 seale, εφκαμπτα, 
άριςτθσ ποιότθτασ και κα ζχουν επαρκι ςυντελεςτι αςφάλειασ. Θ διάμετροσ και το πλικοσ 
αυτϊν κα κακοριςτοφν από το εργοςτάςιο καταςκευισ του ανελκυςτιρα ζτςι, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται μεγάλοσ χρόνοσ ηωισ κάτω από εντατικζσ και δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 
Τα ςυρματόςχοινα των ρυκμιςτϊν ταχφτθτασ κα ζχουν επίςθσ ζξι (6) κλϊνουσ. 

Τα ςυρματόςχοινα κα ζχουν ςε εμφανζσ ςθμείο πινακίδα, προςαρμοςμζνθ με ςφρμα και 
μολυβδοςφραγίδα, ςτθν οποία κα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
ςυρματόςχοινου και θ θμερομθνία εγκατάςταςισ του. 

Τα άκρα των ςυρματόςχοινων κα ςυγκολλοφνται αςφαλϊσ με ζγχυςθ λειωμζνου 
μολυβιοφ, που κα εξαςφαλίηει τθν πλιρθ ςυνζνωςθ των ςυρματιδίων, διειςδφοντασ ςτα 
ενδιάμεςα κενά. Θ εξωτερικι επιφάνεια των ςυρματόςχοινων κα καλφπτεται από λεπτό  
ςτρϊμα  λιπαντικοφ.  Οι κϊνοι των άκρων κα είναι ομοιόμορφοι. 

 

8.2.15 Αντλία και δεξαμενι λαδιοφ 
Θ ανφψωςθ του εμβόλου κα γίνεται με λάδι κατάλλθλου τφπου για υδραυλικά 

ςυςτιματα ανφψωςθσ, που κα παρζχεται από αντλία. Θ αντλία κα ζχει περίπου ςτακερι 
παροχι και υψθλι πίεςθ. Δφναται να είναι γραναηωτι ι ζκκεντρθ πτερυγιοφόρα (μαχαιρωτι) 
ι αξονικισ ενζργειασ (με δφο ατζρμονεσ κοχλίεσ) ι οποιουδιποτε άλλου ειδικοφ τφπου με τισ 
προαναφερκείςεσ ιδιότθτεσ. 

Για τθν ελάττωςθ τθσ ταχφτθτασ κατά τθν ιςοςτάκμιςθ κα υπάρχει διάταξθ παράκαμψθσ 
(by- pass), με τθν οποία μικρό μζροσ τθσ παροχισ λαδιοφ κα οδθγείται ςτο ζμβολο. 

Θ δεξαμενι λαδιοφ κα είναι καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα πάχουσ 2 mm, τουλάχιςτον και 
κα ζχει αρκετι χωρθτικότθτα για να περιλάβει τθν απαιτοφμενθ για τθν λειτουργία ποςότθτα 
λαδιοφ με επαρκζσ περικϊριο. Θ δεξαμενι κα είναι εφοδιαςμζνθ με δείκτθ ςτάκμθσ, κρουνό 
εκκζνωςθσ και εξαεριςτικό ςωλινα. 

Θ αντλία, θ δεξαμενι λαδιοφ και οι ςωλινεσ ςφνδεςισ τουσ κα βρίςκονται ςε κοινό πλαίςιο 
με αντικραδαςμικι ςτιριξθ. 

 

8.2.16 Θλεκτρικόσ κινθτιρασ 
Θ αντλία κα είναι ςυηευγμζνθ ςε κοινό άξονα με θλεκτρικό κινθτιρα, κατάλλθλο για 

θλεκτρικό ρεφμα 230/400V/50Hz/3Φ. Ο θλεκτροκινθτιρασ κα πρζπει να μθν 
υπερκερμαίνεται για πτϊςθ τάςθσ μζχρι 10%, κακϊσ και μζχρι 1000 ηεφξεισ ανά ϊρα. 

Θ καταςκευι του δρομζα του κινθτιρα και θ μζκοδοσ εκκίνθςθσ κα επιτρζπουν τθν 
δθμιουργία ικανισ ςτρζψθσ για τθν αςφαλι εκκίνθςθ τθσ αντλίασ, χωρίσ το επίρρευμα να 
υπερβαίνει το 250% του ρεφματοσ κανονικισ λειτουργίασ. 

Θ ιςχφσ του θλεκτροκινθτιρα κα είναι επαρκισ για υπζρβαςθ του ωφζλιμου φορτίου κατά 
20% τουλάχιςτον μεγαλφτερθ από το ονομαςτικό. 

 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

8.2.17 Σωλθνϊςεισ 
Οι ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςτοφν από ειδικό ελαςτικό ςωλινα υψθλισ πίεςθσ με 

κατάλλθλθ διάμετρο. 
 
8.2.18 Υδραυλικά όργανα λειτουργίασ και αυτοματιςμοφ 

 

Για να επιτευχκεί ο επικυμθτόσ τρόποσ λειτουργίασ (άνοδοσ, κάκοδοσ, ιςοςτάκμιςθ, 
ομαλι λειτουργία, χειροκίνθτθ κάκοδοσ, αςφάλεια κ.λπ.), κα ςυνδεκοφν και κα διαταχκοφν 
ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων τα εξισ υδραυλικά όργανα: 

 μία διάταξθ παράκαμψθσ (by-pass). 
 μία  βαλβίδα  ανακοφφιςθσ,  που  κα  ρυκμίηεται  ζτςι,  ϊςτε  να  ανοίγει  ςε  

περίπτωςθ υπερφόρτωςθσ του καλάμου κατά 10 % πάνω από το κανονικό ωφζλιμο φορτίο. 

 μία βαλβίδα απορρόφθςθσ του υδραυλικοφ πλιγματοσ κατά τθν εκκίνθςθ τθσ αντλίασ. 
 μία θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα προοδευτικοφ ανοίγματοσ για τθν κάκοδο του καλάμου, 

με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ. 

 μία θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα (by-pass)   για τθν   επίτευξθ τθσ   χαμθλισ
ταχφτθτασ ιςοςτάκμιςθσ. 

 ζνα μανόμετρο λαδιοφ κατάλλθλθσ παροχισ με τρίοδο διακόπτθ. 

 ζνα φίλτρο λαδιοφ. 

 μία δικλείδα για τθν χειροκίνθτθ κάκοδο του καλάμου ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

 όλα τα υπόλοιπα όργανα διακοπισ και ρφκμιςθσ (διακόπτεσ, δικλείδεσ κ.λπ.) 
 

Πλα τα άλλα όργανα, που απαιτοφνται για τθν ομαλι λειτουργία του ανελκυςτιρα κατά 
τθν κρίςθ του καταςκευαςτι. 

 

8.2.19 Ρροςκρουςτιρασ 
Στον  πυκμζνα  του  φρζατοσ,  κάτω  από  τον  κάλαμο  και  το  αντίβαρο,  κα  
τοποκετθκεί 

«προςκρουςτιρασ» με καταςκευι, ςφμφωνθ με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
Θ ικανότθτα απορρόφθςθσ ενζργειασ του προςκρουςτιρα κα είναι τζτοια, ϊςτε να φζρει 

ςε κατάςταςθ θρεμίασ, με επιβράδυνςθ όχι μεγαλφτερθ από τθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ 
(9,81 m/sec²), τόςο το αντίβαρο, όςο και τον κάλαμο με όλο το φορτίο του. 

 

8.2.20 Κομβιοδόχοσ ςτάςθσ 
Κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και κα ζχει δφο κομβία κλιςθσ, ζνα 

για κλιςθ ανόδου και ζνα για κλιςθ κακόδου, με αντίςτοιχα φωτεινά βζλθ ζνδειξθσ. Στισ 
ακραίεσ ςτάςεισ θ κομβιοδόχοσ κα ζχει ζνα κουμπί και ζνα βζλοσ. 

 

8.2.21 Κομβιοδόχοσ καλάμου 
Κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και κα φζρει κουμπιά όλων των 

ορόφων, κινδφνου, ςτάςθσ, φωτιςμοφ και ανεμιςτιρα. 
Επίςθσ, κα φζρει διακόπτθ με κλειδί δφο κζςεων (ΚΑΝΟΝΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ, ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ). Πταν ο διακόπτθσ κα είναι ςτθ κζςθ «ΕΚΤΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ» κα απομονϊνεται θ 
εςωτερικι κομβιοδόχθ ζτςι, ϊςτε ο ανελκυςτιρασ να δζχεται μόνο εξωτερικζσ κλιςεισ, 
προκειμζνου να αποφευχκεί θ χριςθ του από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Στθ κζςθ 
«ΚΑΝΟΝΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ» του διακόπτθ κα αποκακίςταται θ πλιρθσ αυτόματθ λειτουργία του 
ανελκυςτιρα. Επίςθσ, κα υπάρχει κομβίο με ζνδειξθ «ΡΟΤΑ ΑΝΟΛΧΤΘ». Με ςυνεχι πίεςθ 
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του κομβίου κα παραμζνει ανοιχτι θ πόρτα πζραν του χρόνου αυτόματου κλειςίματοσ. 
Επίςθσ, πίεςθ του κομβίου αυτοφ τθν ςτιγμι που θ πόρτα κα κλείνει, κα επενεργεί ςτο 

να αντιςτραφεί θ κίνθςθ. Το κομβίο αυτό δεν κα επενεργεί ςτθν πόρτα, όταν αυτι κα ζχει 
κλείςει και ο κάλαμοσ κα ζχει λάβει εντολι κίνθςθσ. 

Στον κάλαμο κα υπάρχει πίνακασ από ανοξείδωτο χάλυβα, για τθν ζνδειξθ τθσ κζςθσ 
του καλάμου και τθσ κατεφκυνςισ του. 

 

8.2.22 Κομβιοδόχοσ ςυντιρθςθσ 
Στθν οροφι του καλάμου και ςτο μθχανοςτάςιο (ςτον πίνακα χειριςμοφ), κα 

τοποκετθκοφν κομβιοδόχεσ με κουμπιά ανόδου και κακόδου, κακϊσ και διακόπτεσ ςτάςθσ 
και ςυντιρθςθσ (απομόνωςθσ των υπόλοιπων κομβιοδόχων). Κα χρθςιμοποιοφνται από τουσ 
ςυντθρθτζσ για τθν κίνθςθ του καλάμου κατά τθν ςυντιρθςθ. 

 

8.2.23 Συςκευι καταμζτρθςθσ βάρουσ 
Αυτόματθ ςυςκευι, τοποκετθμζνθ ςτον κάλαμο, κα ηυγίηει με ακρίβεια το φορτίο του. Πταν 

ο κάλαμοσ υπερφορτωκεί, ο ανελκυςτιρασ δεν κα ξεκινάει και κα δίδεται θχθτικό και 
φωτεινό ςιμα. 

 

8.2.24 Θλεκτρικι εξάρτθςθ 
Θ θλεκτρικι εξάρτθςθ κα αποτελείται από: 

 Ρροςταςία κινθτιρων. 

 Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων με κερμικά πθνία υπερζνταςθσ, πθνία 
ζλλειψθσ τάςθσ και βραχυκυκλϊματοσ. 

 

8.2.25 Ρίνακασ χειριςμοφ (controller) 
Ο πίνακασ χειριςμοφ κα περιλαμβάνει όλα τα όργανα: μεταςχθματιςμοφ, ρφκμιςθσ, 

λειτουργίασ,    διακοπισ,    θλεκτρονόμουσ    αναςτροφισ    τθσ    κίνθςθσ    του    κινθτιρα,    
τουσ θλεκτρονόμουσ ορόφων, φωτιςμοφ, αςφάλειασ, κακϊσ και βοθκθτικζσ ςυςκευζσ και 
διατάξεισ και τζλοσ χρονοδιακόπτεσ και αντιςτάςεισ. Στον ίδιο πίνακα κα υπάρχουν τα 
απαραίτθτα θλεκτρονικά κυκλϊματα. 

Ο πίνακασ κα βρίςκεται ςε μεταλλικό ερμάριο, που κα κλείνει με πόρτεσ και κα είναι 
καταςκευαςμζνοσ από το εργοςτάςιο καταςκευισ του ανελκυςτιρα. 

 

8.2.26 Οροφοδιαλογζασ 
Ο οροφοδιαλογζασ κα αποτελεί ομοίωμα του ανελκυςτιρα. Κα αποτελείται από το 

κινθτό ςυγκρότθμα επαφϊν, που κα κινείται προσ τα επάνω ι κάτω, ςφμφωνα με τθν 
κατεφκυνςθ του ανελκυςτιρα. Θ κίνθςθ του κινθτοφ ςυγκροτιματοσ κα επιτυγχάνεται με 
ςφνδεςθ του τροχοφ του οροφοδιαλογζα με τον κάλαμο με οδοντωτι χαλφβδινθ ταινία. Στο 
ςτακερό μζροσ του οροφοδιαλογζα κα υπάρχουν ςειρζσ επαφϊν. Ζτςι όλεσ οι ρυκμίςεισ 
ιςοςτάκμιςθσ των ορόφων κα γίνονται ςτον οροφοδιαλογζα, που κα βρίςκεται ςτο 
μθχανοςτάςιο. 

 
8.2.27 Κινθτό καλϊδιο 

Με το καλϊδιο αυτό κα ενϊνεται ο κάλαμοσ με το μθχανοςτάςιο. 
 

8.2.28 Διατάξεισ αςφαλείασ 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ του καλαμίςκου, που κα ςτερεωκεί ςτο πλαίςιο ανάρτθςθσ και κατά 
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τθν πζδθςθ κα επενεργεί ςτουσ οδθγοφσ ταυτόχρονα και αναγκαςτικά. Το ςφςτθμα αρπάγθσ 
κα είναι ακαριαίασ πζδθςθσ και κα τίκεται αυτόματα ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ 
υπζρβαςθσ του επιτρεπτοφ ορίου ταχφτθτασ του καλάμου κατά 15 %. 

 

8.2.29 Αρπάγθ 
Θ αρπάγθ κα τίκεται ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ χαλάρωςθσ ι κραφςθσ ςυρματόςχοινου 

και γενικότερα, εάν ο κάλαμοσ κα υπερβεί το όριο τθσ επιτρεπόμενθσ ταχφτθτασ. Εφόςον θ 
αρπάγθ λειτουργιςει, ο μόνοσ τρόποσ απαγκίςτρωςθσ του καλάμου κα είναι θ ζλξθ του 
προσ τα πάνω. Ζτςι, είναι ςίγουρο ότι ο κάλαμοσ κα μπορεί να ελευκερωκεί μόνο όταν 
αποκαταςτακοφν τα ςυρματόςχοινα και κα λειτουργιςει θ μθχανι. 

 

8.2.30 υκμιςτισ ταχφτθτασ 
Ο ρυκμιςτισ ταχφτθτασ κα ενεργοποιεί τθν αρπάγθ, όταν θ ταχφτθτα του καλάμου κα 

υπερβεί κατά 40 % τθν κανονικι τιμι τθσ. 
 

8.2.31 Διακόπτθσ ςυςκευισ αρπάγθσ 
Κα διακόπτει το κφκλωμα χειριςμοφ και κα ακινθτοποιεί τον κάλαμο, όταν ενεργοποιθκεί 

θ αρπάγθ. 

 

8.2.32 Τερματικοί διακόπτεσ 
Κα τοποκετείται ςφςτθμα τερματικϊν διακοπτϊν, που κα διακόπτουν το κφκλωμα του 

θλεκτροκινθτιρα και κα ακινθτοποιοφν τον κάλαμο, όταν αυτόσ κα ξεπεράςει τα ακραία όρια 
τθσ διαδρομισ (επάνω και κάτω) κατά 15 cm. 

 

8.2.33 Κουδοφνια κινδφνου 
Κουδοφνια κινδφνου κα τοποκετθκοφν ςτο ιςόγειο και ςτθν τελευταία ςτάςθ και κα 

είναι ςυνδεδεμζνα παράλλθλα με το κζντρο ελζγχου. 
 

8.2.34 Θλεκτρικόσ πίνακασ 
Ο γενικόσ πίνακασ κίνθςθσ κα τοποκετθκεί ςτο μθχανοςτάςιο κοντά ςτθν είςοδο και κα 

ςυνοδεφεται με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα. 
Ο πίνακασ φωτιςμοφ κα τοποκετθκεί δίπλα ςτον γενικό πίνακα με όλα τα απαραίτθτα 

εξαρτιματα. Κα ζχει μεταςχθματιςτι 220/42V για τον φωτιςμό του καλάμου. Ο πίνακασ 
χειριςμοφ κα τοποκετθκεί ςε κλειςτό μεταλλικό κιβϊτιο και κα περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτθτα όργανα. Τα χειριςτιρια κα ζχουν τισ κατάλλθλεσ επαφζσ και όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ φωτεινζσ ενδείξεισ. 

Στισ εξωτερικζσ κφρεσ του φρζατοσ κα τοποκετθκοφν ειδικζσ κεφαλζσ προμανδάλωςθσ, 
οι οποίεσ κα κακιςτοφν αδφνατθ τθν κίνθςθ του ανελκυςτιρα, εφόςον δεν κα είναι κλειςτζσ 
όλεσ οι εξωτερικζσ κφρεσ και ακόμα κα αποκλείουν το άνοιγμα κφρασ φρζατοσ εφόςον ο 
καλαμίςκοσ κα κινείται ι δεν κα βρίςκεται πίςω από τθν ςυγκεκριμζνθ πόρτα. 

 

8.2.35 Ρροςκρουςτιρεσ 
Στο κάτω μζροσ του φρζατοσ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα προςκρουςτιρων επικάκθςθσ του 

καλάμου. Θ απορρόφθςθ ενζργειασ από το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει το ςταμάτθμα 
του φορτωμζνου καλαμίςκου με επιβράδυνςθ μικρότερθ τθσ βαρφτθτασ και ςφμφωνθ με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
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8.2.36 Διάφορα 
Μζςα ςτο καλαμίςκο κα τοποκετθκεί πινακίδα που κα αναγράφει: 

 τον καταςκευαςτι 

 τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ του ανελκυςτιρα 

 το προβλεπόμενο φορτίο 

 το ζτοσ καταςκευισ 
 τον αρικμό ατόμων που μπορεί να μεταφζρει 

Ρινακίδεσ για τον αρικμό των ατόμων κα τοποκετθκοφν και εξωτερικά ςτισ κφρεσ του 
φρζατοσ ι κοντά τουσ ςε εμφανι ςθμεία. Πλεσ οι πινακίδεσ, ανακοινϊςεισ και οδθγίεσ 
χριςεων κα είναι ςφμφωνεσ με τθν παράγραφο 15 του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2. 

 

8.2.37 Δοκιμζσ 
Οι δοκιμζσ που κα γίνουν για τον ζλεγχο και τθν παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ του 

ανελκυςτιρα κα είναι οι ακόλουκεσ: 
 

πριν τεκεί θ εγκατάςταςθ ςε λειτουργία 

Κα ελεγχκεί θ ςυμμόρφωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ τεχνικισ 
περιγραφισ και κα γίνουν οι ακόλουκοι ζλεγχοι και ςφμφωνα με ΕΝ 81.1 των οποίων ο 
κατάλογοσ δεν είναι περιοριςτικόσ: 

 Δοκιμι θλεκτρικοφ δικτφου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ (μζτρθςθ ταχφτθτασ και επαλικευςθ ιςοςτακμίςεωσ) 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αρπάγθσ 
 Ζλεγχοσ καταναλϊςεωσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ με τθν ονομαςτικι φόρτιςθ των 

καλάμων. Συμπλθρωματικοί ζλεγχοι: 

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ προμανδάλωςθσ (κλειδαριζσ) 
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςιματοσ κινδφνου 

 Ζλεγχοσ κουμπιοφ ςτάςθσ 

 Ζλεγχοσ προτεραιότθτασ κλιςεων 

 Ζλεγχοσ τερματικϊν διακοπτϊν 

 Δοκιμι τθσ λειτουργίασ του διακόπτθ του κυκλϊματοσ χειριςμοφ 
 Κα μετρθκεί θ κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κατά τθν άνοδο και κάκοδο και κα 

ελεγχκεί θ ηυγοςτάκμιςθ των ςυςκευϊν 

 Ζλεγχοσ χειριςμϊν 
 Ζλεγχοσ φωτιςμοφ καλάμων. 

 
πριν τθν παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ 

 

 Ζλεγχοσ όλων των επαφϊν, πινάκων χειριςμοφ, οδθγϊν και γλυςτρϊν 

 Επικεϊρθςθ των μειωτιρων 

 Ζλεγχοσ κινθτοφ καλωδίου και καλωδίων αςκενϊν ρευμάτων, των οποίων κανζνασ από 
τουσ αγωγοφσ που αποτελοφν τα κορδόνια δεν πρζπει να είναι κομμζνοσ 

 Επανάλθψθ ελζγχου αρπάγθσ 
 Θλεκτρικι μόνωςθ κινθτιρα και πζδθσ μεγαλφτερθ από 3 Mohms, θλεκτρικι μόνωςθ 

του ςυνόλου των κυκλωμάτων χειριςμοφ μεγαλφτερθ από 1 Mohm 

 Επανζλεγχοσ ταχφτθτασ καλάμων 
 Επανζλεγχοσ χειριςμϊν 



ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ  

 Ζλεγχοσ ολιςκιςεωσ καλάμων και αντίβαρων 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτομάτων πορτϊν 

 Ζλεγχοσ ακόρυβθσ λειτουργίασ και μθ μετάδοςθσ κραδαςμϊν 

 Ζλεγχοσ μθ υπερκερμάνςεωσ του κινθτιρα με ςυνεχι λειτουργία επί 2ωρο 

 Ζλεγχοσ όλων των διακοπτϊν αςφαλείασ 

 Ζλεγχοσ ομαλισ επιταχφνςεωσ καλάμου κατά τθν εκκίνθςθ και ομαλισ επιβραδφνςεωσ 
κατά τθν ςτάςθ 

 Ζλεγχοσ βάρουσ αντίβαρου 

 Ζλεγχοσ πεδιςεωσ με φορτίο 150 % του ωφζλιμου φορτίου. 

 

8.2.38   Ρροβλεπόμενεσ   εργαςίεσ 
Θ εγκατάςταςθ του υδραυλικοφ ανελκυςτιρα κα παραδοκεί πλιρθσ και ζτοιμθ για 

κανονικι λειτουργία. 
Ριο αναλυτικά, ςτθν εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων 
ςυςκευϊν, υλικϊν και μικροχλικϊν, θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν, κακϊσ και 
κάκε άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ, που αναφζρκθκε παραπάνω ι όχι, 
απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων εξαρτθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά) 

 θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου, ςφνδεςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ όλων των 
απαραίτθτων μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων (μαηί με τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά) 

 τα κάκε είδουσ ζξοδα, που αφοροφν εργαλεία και μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω εργαςιϊν 

 οι απαραίτθτεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για παράδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία 

 το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ του ανελκυςτιρα 
 γενικά κάκε εργαςία, εξάρτθμα και μικροχλικό, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενο, 

αλλά απαραίτθτο για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ. 
 
 
 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΣΖΟΚΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
 
 
 

ΥΑΣΖΗΓΘΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΗ  
ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΣΡΘΑ 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΑ ΜΩΡΑΪΣΗ 
ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 
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