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Το παρόν τεφχοσ περιλαμβάνει τθν τεχνικι περιγραφι των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων του κτιρίου, όπου κα ςτεγαςτεί το νζο κτίριο του Δθμοτικοφ Σχολείου 
Ρρζβεηασ. 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ των κτιρίων περιλαμβάνονται: 

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

 

Οι παραπάνω εγκαταςτάςεισ κα είναι αυτοδφναμεσ και κα αρχίηουν από τισ ςυνδζςεισ τουσ 
με τα κεντρικά δίκτυα τθσ περιοχισ. 

Η ζκταςθ των επιμζρουσ εγκαταςτάςεων κακορίηεται ςτα επόμενα κεφάλαια τθσ παροφςασ 
τεχνικισ περιγραφισ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτα ςχζδια των μελετϊν, οπωςδιποτε όμωσ 
κακορίηεται ότι όλεσ οι 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 κανονική λειτουργία. 

 

Οι μελζτεσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του κτιρίου εκπονικθκαν ςφμφωνα 
με όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ και νόμουσ του Ελλθνικοφ κράτουσ, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τισ Τεχνικζσ 
Οδθγίεσ του Τ.Ε.Ε., κακϊσ και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και πρότυπα ξζνων χωρϊν (DIN, ISO, 
VDE, ASHRAE κ.λπ.) ςυμπλθρωματικά προσ τουσ αντίςτοιχουσ Ελλθνικοφσ. 

Οι κανονιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτισ επί μζρουσ μελζτεσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα 
τεφχθ αναλυτικϊν υπολογιςμϊν. 

 
Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν με προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Κάκε αλλαγι ςε ςχζςθ με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ κα γίνεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του μελετθτι και του επιβλζποντα μθχανικοφ. 



  

1. Φδρευςθ 
 

 

1.1 Γενικά 
Η εγκατάςταςθ φδρευςθσ των κτιρίων κα περιλαμβάνει: 
• Τθν κεντρικι παροχι νεροφ από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ περιοχισ. 

• Το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ για τθν τροφοδοςία με κρφο νερό  όλων των υποδοχζων. 

• Τα είδθ κρουνοποιίασ. 
 

Πλα τα υλικά, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ, κα πρζπει να είναι 
καινοφρια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν, που αςχολοφνται κανονικά με τθν 
παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα χαρακτθριςτικά, 
που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν αυτά δεν κα κακορίηονται από τθν μελζτθ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Το δίκτυο παροχισ νεροφ, πριν καλυφκοφν τα μθ ορατά τμιματά του, κα τεκεί ςε δοκιμι 
ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 και κα ςυνταχκεί το πρωτόκολλο δοκιμϊν. 

 

1.2 Ραροχι – τροφοδοςία νεροφ 
Το κτίριο κα τροφοδοτθκεί από τθν υπάρχουςα παροχι του δικτφου φδρευςθσ τθσ περιοχισ, 

με ςωλινα κατάλλθλθσ διαμζτρου. 
Η γενικι παροχι του νζου κτιρίου κα καταλιγει ςτθν οροφι του ιςογείου, όπου κα διανζμεται 

μζςω ςωλθνϊςεων ςτουσ διάφορουσ υποδοχείσ ςε κάκε όροφο. Ο ςωλινασ παροχισ κα οδεφει 
αρχικά εντόσ εδάφουσ και ςτθ ςυνζχεια κα οδεφει ορατόσ. Γενικόσ διακόπτθσ κα υπάρχει ςε φρεάτιο 
ζξω από το κτίριο. 

Με κρφο νερό κα τροφοδοτοφνται: 
• Οι χϊροι των W.C.. 

• Οι κρουνοί υδρολθψίασ ςτουσ χϊρουσ πραςίνου και ςτον αφλειο χϊρο. 

• Τα πυροςβεςτικά ερμάρια. 
Η ςχεδίαςθ των κλάδων υδροδιανομισ γίνεται με κριτιριο τθν λειτουργικότθτα τθσ 

εγκατάςταςθσ και τουσ εφκολουσ και ανεξάρτθτουσ χειριςμοφσ. 
 

1.3 Σωλθνϊςεισ 
1.3.1 Διανομι κρφου νεροφ ςτο νζο κτίριο 

Η διανομι του κρφου νεροφ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα γίνεται μζςω κεντρικοφ δικτφου 
(οριηόντιο και κατακόρυφο) από ςωλινεσ πολυπροπυλενίου.  

Σε κάκε ενιαίο χϊρο με ςυγκρότθμα υδραυλικϊν υποδοχζων κα υπάρχει διακόπτθσ από τον 
οποίο κα είναι δυνατι θ υδραυλικι απομόνωςθ του χϊρου. Ρριν από κάκε υποδοχζα, κα 
τοποκετθκοφν διακόπτεσ απομόνωςθσ. 

Για τισ λεκάνεσ των W.C. κα χρθςιμοποιθκοφν δοχεία πλφςθσ χαμθλισ πίεςθσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ.  

Σε κακοριςμζνα ςθμεία του περιβάλλοντα χϊρου προβλζπονται φρεάτια με ςφαιρικζσ βάνεσ 
και αναμονζσ ςτισ οποίεσ κα μποροφν να ςυνδζονται ελαςτικοί ςωλινεσ με λυόμενουσ ςυνδζςμουσ 
(ρακόρ) με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ για πότιςμα. 

 
Τζλοσ, για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ του δικτφου προβλζπονται κατάλλθλα ςτοιχεία 

αποςφνδεςθσ των ςωλθνϊςεων, δθλαδι ρεκόρ ι ηεφγοσ φλαντηϊν κατά περίπτωςθ. Τζτοιοι 
λυόμενοι ςφνδεςμοι κα υπάρχουν πριν και μετά από κάκε όργανο ι ειδικό εξάρτθμα, όπωσ: 
ρυκμιςτζσ πίεςθσ, φίλτρα, βάνεσ κ.λπ.. 

 

1.3.2 Οδεφςεισ ςωλθνϊςεων 

Το κεντρικό δίκτυο φδρευςθσ κα είναι κατά το δυνατό ορατό για τον εφκολο εντοπιςμό και τθν 



  

αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν. Οι οδεφςεισ προσ τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ κα είναι 
ενδοδαπζδιεσ ι/και εντοιχιςμζνεσ. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατι θ διάκριςθ των 
δικτφων και ςτο τμιμα τουσ που κα είναι ορατό κα οδεφουν παράλλθλα ι κάκετα μεταξφ τουσ και 
προσ τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ, οι μεταξφ τουσ αποςτάςεισ και προσ τα οικοδομικά ςτοιχεία κα 
είναι τζτοιεσ ζτςι, ϊςτε να επιτρζπουν τθν ευχερι προςπζλαςθ προσ αυτζσ και τθν μόνωςι τουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα αποφευχκοφν οι διελεφςεισ δικτφων φδρευςθσ από τουσ χϊρουσ 
βιβλιοςταςίων και άλλων ευπακϊν, από άποψθ εγκαταςτάςεων και χριςθσ, χϊρουσ προσ αποφυγι 
καταςτροφϊν ςε περίπτωςθ βλαβϊν των δικτφων. 

Επιςθμαίνεται ότι το υπεδάφιο τμιμα (όπου υπάρχει) του δίκτυο ςωλθνϊςεων κα 
καταςκευαςτεί κατά τθν φάςθ επίχωςθσ και διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊρου. 

 

1.3.3 Απομόνωςθ τμθμάτων δικτφου (βάνεσ – διακόπτεσ) 
Σφαιρικζσ βάνεσ κα τοποκετθκοφν: ςτισ αναχωριςεισ των κεντρικϊν κλάδων ονομαςτικισ 

διαμζτρου ίδιασ με αυτι του αντίςτοιχου ςωλινα, ςτθν είςοδο των ςωλθνϊςεων ςε χϊρουσ, όπου 
υπάρχουν λιψεισ νεροφ και κα παρζχουν τθν δυνατότθτα απομόνωςθσ ομάδων υδραυλικϊν 
υποδοχζων, και τζλοσ ςτα φρεάτια υδρολθψίασ ςτον εξωτερικό χϊρο. 

Διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν: ςε όλα τα δοχεία ζκπλυςθσ λεκανϊν. 
Τζλοσ, βάνεσ ι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα ςθμεία ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

απομόνωςθ τμθμάτων δικτφου για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 

 

1.3.4 Ραραλαβι  ςυςτολοδιαςτολϊν 
Κατά τθν καταςκευι του δικτφου φδρευςθσ κα λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ελεφκερθ 

μετακίνθςθ των ςωλινων και τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν (ιδιαίτερα ςτο δίκτυο ηεςτοφ 
νεροφ χριςθσ). Στισ διαδρομζσ των ςωλθνϊςεων, οι οποίεσ παρουςιάηουν γωνίεσ, οι 
ςυςτολοδιαςτολζσ κα παραλαμβάνονται από τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ των γωνιϊν αυτϊν. Για τον 
λόγο αυτό θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων κα γίνεται ζτςι, ϊςτε να ζχουν επαρκι απόςταςθ από τουσ 
εγκάρςιουσ ςτθν διεφκυνςθ του μικουσ τουσ τοίχουσ, ϊςτε ςτθν περίπτωςθ επιμικυνςισ τουσ να 
μθν αναπτφςςονται κλιπτικζσ τάςεισ. Σε ςθμεία διζλευςθσ από πλάκεσ και αρμοφσ διαςτολισ κα 
τοποκετοφνται ειδικά χιτϊνια. 

 

1.3.5 Ρροςταςία του δικτφου 
Γενικά, θ υδραυλικι εγκατάςταςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηει πλιρθ προςταςία του δικτφου 

από ενδεχόμενθ αναςτροφι του νεροφ από υδραυλικά πλιγματα και επιπλζον να αποκλείεται 
οποιαδιποτε περίπτωςθ ανάμιξθσ του νεροφ φδρευςθσ με νερά αποχετεφςεων. 

Για να εξαςφαλιςτοφν τα παραπάνω κα πρζπει: 
• Στα άκρα των κατακόρυφων ςτθλϊν να τοποκετθκοφν βαλβίδεσ αεριςμοφ. 

• Οι οριηόντιεσ γραμμζσ διανομισ να οδεφουν ςε φψοσ τουλάχιςτον 1,10 m από το δάπεδο, θ 

δεαπόςταςθ των ςθμείων εκροισ ςτουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ από τθν αντίςτοιχθ πικανι 

ςτάκμθ αποχζτευςθσ να είναι τουλάχιςτον 300 mm. 

• Στθν κεντρικι  τροφοδοςία  να  τοποκετθκοφν βαλβίδεσ  αντεπιςτροφισ  μετά  τουσ  
μετρθτζσ κατανάλωςθσ. 

 
 

 

 

 

 

 



  

2. Αποχζτευςθ 
 

 

2.1 Γενικά 
Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ παραλαβι των προσ αποχζτευςθ ακακάρτων και όμβριων 

υδάτων και θ διοχζτευςι τουσ προσ τον τελικό αποδζκτθ, το δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ περιοχισ για τα 
ακάκαρτα και το φυςικό ζδαφοσ για όμβρια. 

 
Στθν εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων περιλαμβάνονται: 

• Το δίκτυο ςωλθνϊςεων του κτιρίου μζχρι τθν ςφνδεςι τουσ με τον τελικό αποδζκτθ. 

• Τα  φρεάτια  επιςκζψεωσ,  οι  απορροζσ  δαπζδου,  τα  ςτόμια  κακαριςμοφ  και  οι  
εςχάρεσ αποςτράγγιςθσ. 

• Τα είδθ υγιεινισ και θ ςφνδεςι τουσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων, κακϊσ και τα 
απαραίτθτα εξαρτιματα των χϊρων υγιεινισ. 

 
Στθν εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ όμβριων υδάτων περιλαμβάνονται: 

• Η ςυλλογι – απομάκρυνςθ των όμβριων τθσ ςτζγθσ και των εξωςτϊν του κτιρίου. 

• Η διευκζτθςθ των όμβριων υδάτων του περιβάλλοντοσ χϊρου. 
 

Η διαμόρφωςθ του δικτφου, θ διάμετροσ των διαφόρων τμθμάτων του, όπωσ και τα υλικά 
καταςκευισ, κα είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τουσ υπολογιςμοφσ, τθρουμζνων των 
διατάξεων των επίςθμων Κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ Κράτουσ περί «Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν 
Εγκαταςτάςεων», κακϊσ και των οδθγιϊν τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 

Πλα τα υλικά, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ, κα πρζπει να είναι 
καινοφρια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν, που αςχολοφνται κανονικά με τθν 
παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα χαρακτθριςτικά, 
που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν αυτά δεν κακορίηονται από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

 

2.2 Αποχζτευςθ ακακάρτων υδάτων 
 

2.2.1 Διάταξθ και περιγραφι εγκατάςταςθσ 
Το δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων του κτιρίου κα καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ των 

κτιρίων (W.C. κ.λπ.). 
Η αποχζτευςθ όλων των υδραυλικϊν υποδοχζων του κτιρίου κα γίνεται με φυςικι ροι. Τα 

λφματα των υδραυλικϊν υποδοχζων κα ςυλλζγονται με το τοπικό εςωτερικό οριηόντιο ι 
κατακόρυφο δίκτυο και κα οδθγοφνται προσ το ςφςτθμα φρεατίων εξωτερικά του κτιρίου. Από τα 
φρεάτια αυτά και μζςω του εξωτερικοφ οριηόντιου δικτφου κα οδθγοφνται ςτο κεντρικό φρεάτιο – 
μθχανοςίφωνα, όπωσ απεικονίηεται ςτα ςχζδια τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 

Το οριηόντιο δίκτυο κα οδεφει ςε ςωλινεσ από PVC, κατάλλθλουσ για δίκτυα αποχζτευςθσ, 
από τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ προσ το δίκτυο ακακάρτων. 

Οι οδεφςεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν κα είναι τοποκετθμζνεσ με τζτοιο τρόπο ζτςι, ϊςτε να 
μθν παρουςιάηονται αιςκθτικά προβλιματα ι καταςκευαςτικζσ δυςκολίεσ. 

Η αποχζτευςθ των διαφόρων υδραυλικϊν υποδοχζων κα γίνει ωσ εξισ (εκτόσ αν αναφζρεται 
διαφορετικά ςτα ςχζδια και ςτο τεφχοσ υπολογιςμϊν): 

 

νιπτιρασ 
μζςω ορειχάλκινου επιχρωμιωμζνου ςιφονιοφ και πλαςτικοφ ςωλινα Ø 
40 mm προσ το ςιφόνι δαπζδου 

νεροχφτθσ 
μζςω λιποςυλλζκτθ με πλαςτικό ςωλινα Ø 50 mm προσ το κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο 



  

λεκάνθ W.C. με πλαςτικό ςωλινα Ø 100 mm 

ςιφϊνι 
δαπζδου 

με πλαςτικό ςωλινα Ø 50 mm 

 
Το εξωτερικό δίκτυο αποχζτευςθσ κα ακολουκεί τθν κλίςθ του εδάφουσ και όπου αυτι δεν κα 

επαρκεί θ κλίςθ κα είναι 1,5% και κα καταςκευαςτεί από πλαςτικοφσ ςωλινεσ πίεςθσ 6 atm. 
Επιςθμαίνεται ότι το υπεδάφιο τμιμα του δίκτυο ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςτεί κατά τθν 

φάςθ επίχωςθσ και διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊρου. 
 

2.2.2 Εξαεριςμόσ αποχετευτικοφ δικτφου 
Οι ςτιλεσ αεριςμοφ κα είναι ίδιεσ με τισ ςτιλεσ αποχζτευςθσ και κα τελειϊνουν ςτθν 

προζκταςι τουσ πάνω από τθν ςτζγθ. Οι προεκτάςεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν ςτθν ςτζγθ και τα 
δϊματα κα ζχουν ελεφκερο φψοσ 1 m και κα φζρουν ςτθν κορυφι πλαςτικι κεφαλι εξαεριςμοφ. 

 

2.2.3 Υδραυλικοί υποδοχείσ 
Τα είδθ υγιεινισ κα είναι καταςκευαςμζνα από υαλϊδθ πορςελάνθ άριςτθσ ποιότθτασ, όπωσ 

αυτά κακορίηονται ςτο τεφχοσ των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν, και νοοφνται πλιρθ, με όλα τα 
εξαρτιματα ςτιριξθσ κ.λπ., δθλαδι παραδοτζα για κανονικι λειτουργία. 

Η πλφςθ ςτισ λεκάνεσ κα γίνεται με δοχεία πλφςθσ χαμθλισ πίεςθσ. 
 

2.3 Αποχζτευςθ όμβριων υδάτων νζου κτιρίου 
Τα όμβρια από τισ ςτζγεσ και τουσ εξϊςτεσ κα οδθγοφνται μζςω οριηοντίων ανοικτϊν 

καναλιϊν προσ τα ταρατςομόλυβα και ακολοφκωσ προσ τισ κατακόρυφεσ υδρορροζσ. Οι 
κατακόρυφεσ υδρορροζσ κα διακζτουν τα όμβρια φδατα ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

Τα ταρατςομόλυβα κα είναι από αλλουμίνιο με οριηόντια απορροι και κα φζρουν κζλυφοσ 
από ανοξείδωτο πλζγμα. 

 
2.4 Καταςκευαςτικά ςτοιχεία και υλικά 

Ολόκλθρθ θ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ ακακάρτων κα είναι ςτεγανι για τισ αναπτυςςόμενεσ 
πιζςεισ υγρϊν και για τα αναπτυςςόμενα αζρια. 

Διατάξεισ υπερχειλίςεωσ κα προβλζπονται ςε όλουσ τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ, για τουσ 
οποίουσ οι βαλβίδεσ απορροισ κα φζρουν πϊματα ςφραγίςεωσ. 

Η τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων, οι ςυνδζςεισ και οι διακλαδϊςεισ αυτϊν, οι διάμετροι και οι 
κλίςεισ τουσ, κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 

Η εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86, κακϊσ 
και τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι και τθσ επίβλεψθσ. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν διατριςεισ φερόντων ςτοιχείων του κτιρίου για τοποκζτθςθ 
υδραυλικϊν υποδοχζων ι διζλευςθ ςωλθνϊςεων, κα ηθτείται θ ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. 

Γενικά, θ καταςκευι του δικτφου αποχετεφςεωσ  ακακάρτων και όμβριων υδάτων κα 
εξαςφαλίηει τθν επιςκεψιμότθτα για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ. 



  

3. Ηλεκτρικά ιςχυρά ρεφματα 
 

 

3.1 Γενικά 
Το κτίριο κα τροφοδοτείται με ρεφμα από το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Η. με τριφαςικι παροχι χαμθλισ 

τάςθσ 400V/50Hz μζςω μετρθτι.  
Η υφιςτάμενθ παροχι κα επαυξθκεί και κα μεταφερκεί ςτο νζο κτίριο. Από το γενικό πίνακα του νζου 

κτιρίου κα αναχωριςει μία γραμμι που κα θλεκτροδοτεί τθν εγκατάςταςθ του υφιςταμζνου κτιρίου. 
Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται αναφζρονται ςτο νζο κτίριο και αφοροφν: 

• Τθν εγκατάςταςθ του καλωδίου παροχισ. 

• Τθν εγκατάςταςθ του γενικοφ πίνακα και των πινάκων διανομισ. 

• Τθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ (αικουςϊν, γραφείων, λοιπϊν χϊρων, περιμετρικοφ φωτιςμοφ 
κ.λπ.), ρευματοδοτϊν, ςυςκευϊν και φωτιςμοφ αςφαλείασ. 

• Τθν εγκατάςταςθ κίνθςθσ. 

• Τθν εγκατάςταςθ γείωςθσ. 
 

Ο τρόποσ εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων θα είναι ςφμφωνοσ με: 

• Τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και ειδικότερα το Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
«Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ». 

• Τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ τουσ για κάκε μθχάνθμα, ςυςκευι ι 
όργανο, όςα είναι προζλευςθσ εξωτερικοφ, και δεν υπάρχουν ςε ιςχφ επίςθμοι κανονιςμοί 
του Ελλθνικοφ Κράτουσ. 

• Τουσ  Γερμανικοφσ  κανονιςμοφσ   VDE  και  DIN,  που  ιςχφουν  για  όςεσ  κατθγορίεσ  δεν 
καλφπτονται από τα παραπάνω εδάφια και ειδικότερα VDE 0100. 

• Τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των εγκεκριμζνων 
ςχεδίων και μελετϊν. 

• Τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και εμπειρίασ και τισ ςχετικζσ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
 

Κάκε υλικό κα υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και του επιβλζποντα μθχανικοφ, που κα 
ζχει το δικαίωμα απόρριψθσ οποιουδιποτε υλικοφ, του οποίου θ ποιότθτα ι τα ειδικά του 
χαρακτθριςτικά κα κρίνονται όχι ικανοποιθτικά ι ανεπαρκι για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία και ςτον επιβλζποντα μθχανικό 
εικονογραφθμζνο ζντυπο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράμματα λειτουργίασ και απόδοςθσ, 
διαςταςιολόγια και λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ των 
διάφορων εγκαταςτάςεων πριν από τθν παραγγελία τουσ ι τθν προςκόμιςθ οποιουδιποτε 
μθχανιματοσ ι ςυςκευισ. 

 

3.2 Εγκατάςταςθ υφιςταμζνων κτιρίων 
Οι παροχζσ των υφιςταμζνων κτιρίων παραμζνουν ωσ ζχουν. Θα αντικαταςτακοφν οι θλεκτρικοί 

πίνακεσ και θ εςωτερικι θλεκτρικι εγκατάςταςθ όςον αφορά το οριηόντιο δίκτυο των καλωδιϊςεων κα 
γίνει εντόσ των νζων ψευδοροφϊν. Θα χρθςιμοποιθκοφν όπου είναι δυνατόν οι κατακόρυφεσ οδεφςεισ 
εντόσ τθσ τοιχοποίασ (πρίηεσ, διακόπτεσ κλπ.) 

 

3.3 Ραροχι νζου κτιρίου 
Ρροβλζπεται παροχι Νο.3. Το καλϊδιο τθσ κφριασ παροχισ μζχρι τον Γενικό Ρίνακα κα είναι 

τφπου J1VV-R (ΝΥΥ) 5×16 mm2 όπωσ εμφανίηεται ςτα ςχζδια. Η είςοδοσ του καλωδίου τθσ Δ.Ε.Η. και ο 
τρόποσ μθχανικισ προςταςίασ του κα γίνουν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Δ.Ε.Η.. 

Ο Γενικόσ Ρίνακασ κα τοποκετθκεί ςτο ιςόγειο, ςτο χϊρο ειςόδου, όπωσ εμφανίηεται ςτα ςχζδια. 
Ο γενικόσ Ρίνακασ του ιςογείου κα τοποκετθκεί εντόσ ερμαρίου που κα κλειδϊνει και δεν κα 
επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςαυτόν από άτομα μθ εξουςιοδοτθμζνα. 



  

3.4 Γενικόσ Ρίνακασ – Ρίνακεσ διανομισ. 
 

Ο γενικόσ πίνακασ του κτιρίου κα τοποκετθκεί ςε χϊρο, εφκολα επιςκζψιμο από τα άτομα 
που κα χειρίηονται τισ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

Ο Γενικόσ Ρίνακασ κα είναι ςτεγανόσ βακμοφ προςταςίασ Ι44. 
Οι αναχωριςεισ από τον γενικό πίνακα προσ τουσ πίνακεσ διανομισ κα γίνονται από τθν 

πάνω πλευρά του πίνακα μζςω ςωλινων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
Οι πίνακεσ διανομισ κα είναι μεταλλικοί, επίτοιχοι τφπου ερμαρίου, με βακμό προςταςίασ 

Ι44. 
Οι κζςεισ των πινάκων διανομισ και οι τροφοδοτικζσ τουσ γραμμζσ φαίνονται ςτα ςχζδια 

κατόψεων. 
Οι γραμμζσ των πινάκων και τα όργανα προςταςίασ φαίνονται ςτο διάγραμμα πινάκων. 
Οι αναχωριςεισ προσ τουσ πίνακεσ διανομισ κα προςτατεφονται με ραγοδιακόπτεσ και 

μικροαυτόματουσ. 
Το θλεκτρολογικό υλικό των πινάκων διανομισ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
Στουσ τριφαςικοφσ πίνακεσ τα κυκλϊματα κα διαμορφϊνονται ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

ςυμμετρία κατανομισ των φάςεων. 
 
Πλοι οι πίνακεσ κα διακζτουν εφεδρικζσ παροχζσ ςε ποςοςτό 25% τουλάχιςτον του αρικμοφ 

των αναχωριςεων του κάκε πίνακα, και κα ζχουν χϊρο για επζκταςθ του πίνακα κατά ανάλογο 
ποςοςτό. 

Για τθν προςταςία από θλεκτροπλθξία, ςτουσ πίνακεσ κα τοποκετθκοφν θλεκτρονόμοι 
διαρροισ (lF<30 mA), όπωσ αυτοί εμφανίηονται ςτα ςχζδια των πινάκων. 

 
Η προςταςία γραμμϊν φωτιςμοφ, ρευματοδοτϊν κ.λπ. κα γίνεται με μικροαυτόματουσ. 
Η προςταςία κινθτιρων κα γίνεται με μικροαυτόματουσ χαρακτθριςτικισ «K» και κερμικά 

ςτοιχεία υπερζνταςθσ. Τα κερμικά ςτοιχεία κα ρυκμιςτοφν ςτο ονομαςτικό ρεφμα του κινθτιρα το 
οποίο κα δοκεί από τον καταςκευαςτι του. Τόςο το κφκλωμα ιςχφοσ, όςο και τα βοθκθτικά 
κυκλϊματα κα προςαρμοςκοφν ςτουσ κινθτιρεσ, που τελικά κα εγκαταςτακοφν. 

Οι κινθτιρεσ ονομαςτικισ ιςχφοσ ζωσ και 7,5 kW κα ξεκινοφν απευκείασ, ενϊ οι υπόλοιποι με 
αυτόματο διακόπτθ αςτζρα - τριγϊνου. Ππου απαιτείται ρφκμιςθ ςτροφϊν κα χρθςιμοποιθκοφν 

«inverters» κατάλλθλθσ ιςχφοσ. 
 
Το θλεκτρολογικό υλικό των πινάκων κα είναι γνωςτισ εταιρίασ, πιςτοποιθμζνθσ με ISO 

9001/9002 ι ιςοδφναμο διεκνζσ standard για τθν παραγωγι θλεκτρολογικοφ υλικοφ. 
 

3.5 Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ – ρευματοδοτϊν – κίνθςθσ – φωτιςμοφ αςφαλείασ 
 

3.5.1 Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ 
Τα κυκλϊματα των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ κα είναι ανεξάρτθτα από αυτά των 

ρευματοδοτϊν. 
Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ περιλαμβάνουν τα φωτιςτικά ςϊματα, τουσ διακόπτεσ, τισ 

ςχετικζσ καλωδιϊςεισ κ.λπ.. 
Γενικά τα φωτιςτικά ςϊματα κα ελζγχονται από τοπικοφσ διακόπτεσ. Ειδικά για τα φωτιςτικά 

ςϊματα του ιςογείου και του ορόφου (εκτόσ των χϊρων υγιεινισ) κα εγκαταςτακεί ςε κάκε χϊρο 
τοπικό ςφςτθμα ελζγχου τθσ φωτεινότθτάσ τουσ ανάλογα με το φυςικό φωτιςμό των χϊρων. 
Δθλαδι ςε κάκε χϊρο κα τοποκετθκεί ζνασ τοπικόσ αιςκθτιρασ φωτόσ με 1-10V διεπαφι 
ντιμαρίςματοσ που κα ςυνδεκεί μζςω καλωδιϊςεων με όλα τα φωτιςτικά ςϊματα του 
ελεγχόμενου χϊρου. Τα φωτιςτικά ςϊματα επίςθσ κα είναι κατάλλθλα για ζλεγχο φωτεινότθτασ με 
ςιμα 1 – 10V. Το επικυμθτό επίπεδο φωτιςμοφ κα είναι ρυκμιηόμενο. 

Τα φωτιςτικά εξωτερικοφ φωτιςμοφ κα ελζγχονται μζςω χρονοδιακοπτϊν. 



  

Για όλουσ τουσ χϊρουσ κα χρθςιμοποιθκοφν φωτιςτικά ςϊματα τφπου Led. 
Στουσ υγροφσ ι πρόςκαιρα υγροφσ χϊρουσ κα χρθςιμοποιθκοφν φωτιςτικά ςϊματα, 

ςτεγανοφ τφπου. Το δε ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ κα ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ για τζτοιουσ 
χϊρουσ. 

Οι ςυνιςτϊμενεσ εντάςεισ φωτιςμοφ για τθν μελζτθ φωτιςμοφ δίνονται ςε ςχετικό πίνακα 
ςτο τεφχοσ αναλυτικϊν υπολογιςμϊν και ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθ φωτοτεχνικι μελζτθ. 

 
3.5.2 Εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν 

Οι εγκαταςτάςεισ ρευματοδοτϊν κα περιλαμβάνουν τουσ ρευματοδότεσ γραφείων, 
αικουςϊν και λοιπϊν χϊρων (εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτα κυκλϊματα κίνθςθσ), κακϊσ και 
τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ. 

Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι χωνευτοί, τριπολικοί με πλευρικι γείωςθ τφπου ςοφκο απλοί 
ι ςτεγανοί, με/ι χωρίσ κάλυμμα, ανάλογα με τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα εγκαταςτακοφν. 

Κατά τθν μελζτθ ζχει λθφκεί υπόψθ ότι για τα κυκλϊματα ρευματοδοτϊν ότι θ τροφοδοςία 
τουσ κα γίνεται με καλϊδια 3×2,5 mm2 και ότι ςε κάκε χϊρο (αίκουςα, γραφείο κ.λπ.) κα είναι 
εγκατεςτθμζνοι κατά μζςον όρο δφο (2) ρευματοδότεσ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ, ανά τζςςερισ (4) το 
πολφ ρευματοδότεσ και όπου είναι εφικτό, κα υπάρχει ανεξάρτθτο κφκλωμα. 

 
3.5.3 Εγκατάςταςθ κίνθςθσ 

Οι εγκαταςτάςεισ κίνθςθσ κα περιλαμβάνουν τισ καταναλϊςεισ του κλιματιςμοφ, του 
μθχανοςταςίου, τουσ εναλλάκτεσ αζρα-αζρα κ.λπ., κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ και τισ 
ςυνδζςεισ με τισ διάφορεσ ςυςκευζσ-μθχανιματα για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τα κυκλϊματα των εγκαταςτάςεων κίνθςθσ κα είναι ανεξάρτθτα και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 
κα τροφοδοτοφνται αποκλειςτικά από ιδιαίτερουσ πίνακεσ διανομισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια (π.χ. 
υποπίνακασ μθχανοςταςίου κ.λπ.). 

Τζλοσ, ςτουσ πίνακεσ κα υπάρχουν οι κατάλλθλεσ διατάξεισ περιοριςμοφ του ρεφματοσ 
εκκίνθςθσ των θλεκτροκινθτιρων των μθχανθμάτων. 

 

3.5.4 Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ 
Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ του κτιρίου κα γίνει ςτουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ, ςφμφωνα και με 

τισ απαιτιςεισ τθσ πυροπροςταςίασ με αυτόνομα φωτιςτικά ςϊματα. 
Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν ειδικά φωτιςτικά ςϊματα  αςφαλείασ (αυτόνομα φωτιςτικά 

ςϊματα) με ζνδειξθ «ΕΞΟΔΟΣ» ι/και βζλοσ τθσ κατεφκυνςθσ διαφυγισ ςε καίριεσ κζςεισ του 
κτιρίου για τθν ςιμανςθ των οδεφςεων διαφυγισ και των εξόδων κινδφνου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. 

Οι προδιαγραφζσ και οι κζςεισ των φωτιςτικϊν αςφαλείασ αναλφονται ςτισ μελζτεσ 
Ρακθτικισ και Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ. 



  

3.6 Καλωδιϊςεισ – Σωλθνϊςεισ 
Οι παροχζσ των θλεκτρικϊν πινάκων κα γίνουν με καλϊδια με χάλκινουσ αγωγοφσ τφπου 

J1VV- U ι J1VV-R ι J1VV-S (ΝΥΥ) ι H05VV-U ι H05VV-R (ΝΥΜ), ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ 
προδιαγραφζσ. 

Οι παροχζσ των διαφόρων καταναλϊςεων (φωτιςμόσ, ρευματοδότεσ, κίνθςθ κ.λπ.) κα γίνουν 
με καλϊδια με χάλκινουσ αγωγοφσ τφπου H07V-U ι H07V-R ι H05V-U (ΝΥΑ) ι H05VV-U ι H05VV-R 
(ΝΥΜ), ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ. 

Τα καλϊδια κα οδεφουν μζςα ςε: 

• θλεκτρολογικοφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ από PVC ι Ε 

• θλεκτρολογικοφσ γαλβανιςμζνουσ χαλφβδινουσ ςωλινεσ 

• γαλβανιςμζνεσ μεταλλικζσ ςχάρεσ με κάλυμμα 

• ειδικά επίτοιχα πλαςτικά κανάλια διανομισ (μόνον μζςα ςε αίκουςεσ εργαςτθρίων και Η/Υ) 
ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα καλϊδια κα προςτατεφονται ςε όλο το μικοσ τουσ και κανζνα 
ςθμείο τουσ δεν κα είναι εκτεκειμζνο. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα καλϊδια κα πρζπει να μποροφν 
να αντικαταςτακοφν χωρίσ να καταςτρζφεται ι να ανακαταςκευάηεται θ όδευςθ. 

Για τισ γραμμζσ φωτιςμοφ τα καλϊδια κα ζχουν ελάχιςτθ διατομι 1,5 mm2, ενϊ για τισ 
αντίςτοιχεσ ρευματοδοτϊν 2,5 mm2. Πλεσ οι γραμμζσ κα φζρουν αγωγό γείωςθσ. 

Οι οριηόντιεσ διαδρομζσ των καλωδίων κα ευρίςκονται κατά το δυνατόν ςε φψοσ μεγαλφτερο 
από 2,5 m. 

 
Γενικά, όλθ θ εγκατάςταςθ ςτουσ κφριουσ χϊρουσ κα είναι μθ ορατι με χωνευτζσ οδεφςεισ. 
Ορατζσ εγκαταςτάςεισ κα υπάρχουν μόνον ςτουσ χϊρουσ Η/Μ εγκαταςτάςεων ςε 

κατάλλθλουσ ςωλινεσ. Εγκατάςταςθ ορατϊν καλωδίων ςτουσ τοίχουσ χωρίσ προςτατευτικό 
ςωλινα ι ςε κανάλι δεν κα γίνεται δεκτι. 

Στισ εςχάρεσ καλωδίων κα μποροφν να οδεφουν όλα τα καλϊδια, τόςο των ιςχυρϊν, όςο και 
των αςκενϊν ρευμάτων (μεγάφωνα, τθλζφωνα, πυρανίχνευςθ, κ.λπ.). Οι εςχάρεσ κα φζρουν 
ενδιάμεςο χϊριςμα και τα καλϊδια ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων κα οδεφουν εκατζρωκεν του 
χωρίςματοσ. Ράνω ςτισ εςχάρεσ κα ςτθριχκοφν και τα κουτιά διακλάδωςθσ. 

Οι καλωδιϊςεισ των ιςχυρϊν ρευμάτων ςτουσ τοίχουσ («κατεβάςματα») κα γίνουν με 
αντίςτοιχου τφπου καλϊδια ςε ευκείσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. Για τα αςκενι ρεφματα ςτα 
κατεβάςματα κα χρθςιμοποιθκοφν επίςθσ ευκείσ πλαςτικοί ςωλινεσ με τα προβλεπόμενα καλϊδια 
κατά περίπτωςθ,  όπωσ προβλζπονται ςτισ αντίςτοιχεσ μελζτεσ. Στισ γωνίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν 
εφκαμπτοι ςωλινεσ ςπιράλ ςτακερά ςυνδεμζνοι, είτε με ευκείσ, ςωλινεσ είτε με κουτιά 
διακλάδωςθσ. 

 

3.7 Εγκατάςταςθ γείωςθσ νζου κτιρίου 
Θα καταςκευαςκεί κεμελιακι γείωςθ από χαλφβδινθ κερμά επιψευδαργυρωμζνθ ταινία 

30×3,5 mm εντόσ τθσ κεμελίωςθσ, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί επίςθσ και ωσ γείωςθ του 
Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (Σ.Α.Ρ.), ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

Η αντίςταςθ γείωςθσ μετροφμενθ ςε περίοδο ξθραςίασ (καλοκαίρι) κα είναι μικρότερθ του 1 
Ohm. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κα επιτευχκεί θ παραπάνω τιμι αντίςταςθσ, κα 
καταςκευαςκοφν όςα πρόςκετα τρίγωνα γείωςθσ απαιτοφνται. 

Στο δίκτυο γείωςθσ κα ςυνδεκοφν: οι ηυγοί γείωςθσ των πινάκων παροχισ, τα μεταλλικά 
μζρθ των διαφόρων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν (κινθτιρεσ, ςχάρεσ καλωδίων κ.λπ.), ο κλωβόσ του 
αλεξικζραυνου (όπωσ προαναφζρκθκε) κ.λπ.. 

Η γείωςθ των επί μζρουσ τμθμάτων τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ (φωτιςτικά ςϊματα, 
ρευματοδότεσ, ςυςκευζσ κ.λπ.) κα γίνεται μζςω των τροφοδοτικϊν τουσ γραμμϊν ςτουσ πίνακεσ 
διανομισ. Οι αγωγοί γείωςθσ κα ζχουν τθν ίδια διατομι με τουσ αγωγοφσ φάςεων. 



 

 

 

3.8 Δοκιμζσ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ κα γίνουν δοκιμζσ ςε τμιμα ι ςτο ςφνολο τθσ 

εγκατάςταςθσ, που κα περιλαμβάνουν: 
• δοκιμι καλισ ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ του δικτφου και των μθχανθμάτων 

• δοκιμι εξακρίβωςθσ  τθσ  ςυνζχειασ  των αγωγϊν προςταςίασ  και  των αγωγϊν κφριασ  
και ςυμπλθρωματικισ ιςοδυναμικισ ςφνδεςθσ 

• μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. Οι μονϊςεισ των αγωγϊν 

κα 
πρζπει να αντζχουν ςε τάςθ δόκιμθσ 500 V μεταξφ αγωγϊν και γθσ και 850 V μεταξφ 
αγωγϊν για ζνα λεπτό τθσ ϊρασ 

• δοκιμι τθσ αντίςταςθσ τθσ μόνωςθσ κατά τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ μεταξφ δυο 
διαδοχικϊν αςφαλειϊν, που κα πρζπει να είναι ζναντι τθσ γθσ τουλάχιςτον 250 tohm. 

• μζτρθςθ  τθσ  αντίςταςθσ  τθσ  γείωςθσ  τθσ  όλθσ  εγκατάςταςθσ,  που  κα  πρζπει  να  
είναι μικρότερθ από τθν επιτρεπόμενθ 

• δοκιμι ελζγχου του διαχωριςμοφ των κυκλωμάτων ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ SELV ι 
PELV και ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ προςταςίασ με θλεκτρικό διαχωριςμό 

• εξακρίβωςθ των ςυνκθκϊν προςταςίασ με αυτόματθ διακοπι τθσ τροφοδότθςθσ 

• ζλεγχοσ τθσ πολικότθτασ 

• ζλεγχοσ λειτουργίασ 

• ζλεγχοσ πτϊςθσ τάςεωσ. 
 

Στισ περιπτϊςεισ που κάποια δοκιμι ι μζτρθςθ δίνει μθ ικανοποιθτικό αποτζλεςμα, κα 
πρζπει, μετά τον εντοπιςμό τθσ αιτίασ και τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςχετικισ διόρκωςθσ, να 
επαναλθφκοφν, τόςο αυτι θ δοκιμι, όςο και όλεσ οι προθγοφμενεσ, των οποίων τα αποτελζςματα 
είναι δυνατόν να ζχουν επθρεαςκεί από τθν ανωμαλία, που εντοπίςκθκε ι από τθ διόρκωςθ που 
ζγινε. 

Οι δοκιμζσ και ο ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 611 και 612 του προτφπου ΕΛΟΤ HD 384 και όςα προβλζπει θ Υπουργικι Απόφαςθ 
Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για τθν υπεφκυνθ διλωςθ εγκαταςτάτθ. 

 
 

4. Αςκενι ρεφματα 
 

 

4.1 Γενικά 
Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων περιλαμβάνει: 

• τθν τθλεφωνικι εγκατάςταςθ 

• το δίκτυο δομθμζνθσ καλωδίωςθσ Η/Υ (LAN) 

• τθν εγκατάςταςθ κεντρικισ κεραίασ ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ 

• τθν μεγαφωνικι-μικροφωνικι εγκατάςταςθ 

• τθν εγκατάςταςθ κουδουνιϊν 
 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ κα είναι καινοφργια, άριςτθσ 
ποιότθτασ και κα πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΤ και των διεκνϊν προδιαγραφϊν. 

 
4.2 Τθλεφωνικι εγκατάςταςθ 

Στο κτίριο κα γίνει εγκατάςταςθ εξωτερικϊν γραμμϊν τθλεφϊνων. 
Στα γραφεία, ςτισ αίκουςεσ, κι όπου προβλζπει θ μελζτθ κα εγκαταςτακοφν πρίηεσ 

τθλεφϊνων, όπωσ εμφανίηονται ςτα ςχζδια. 



 

 

Οι κατανεμθτζσ των τθλεφωνικϊν γραμμϊν κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ, που φαίνεται ςτα 
ςχζδια των κατόψεων. 

Ο κατανεμθτισ κα περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ οριολωρίδεσ για τθν ςφνδεςθ δφο (2) 
ηευγϊν ανά τθλεφωνικι ςφνδεςθ με εφεδρεία 20%. 

Ο κατανεμθτισ κα τροφοδοτθκεί από το τθλεφωνικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε. ι άλλου παρόχου. Ο 
τρόποσ άφιξθσ του κεντρικοφ καλωδίου, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία (διατομι, ςωλινασ, 
κ.λπ.) κα υποδειχκοφν από τον Ο.Τ.Ε. ι άλλον πάροχο. 

Η εςωτερικι τθλεφωνικι εγκατάςταςθ κα είναι χωνευτι με καλϊδια τφπου UTP cat. 6. Κάκε 
τθλεφωνικι λιψθ κα καταλιγει ςε πρίηα τθλεφϊνου με κθλυκό βφςμα RJ45. 

 
4.3 Δίκτυο δομθμζνθσ καλωδίωςθσ Η/Υ 

Ρροβλζπεται θ καταςκευι ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, το οποίο 
κα καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφοράσ δεδομζνων (data) ςτα κτίρια. Το δίκτυο κα χρθςιμεφει για τθν 
επικοινωνία μεταξφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε τοπικό δίκτυο (Local Area Network) με ταχφτθτα 
μετάδοςθσ μζχρι 100 Mbps. 

Το δίκτυο κα ζχει τοπολογία «ακτινικι» (star topology) και κανζνασ κλάδοσ δεν κα ζχει μικοσ 
μεγαλφτερο από 90 m. 

Στα γραφεία, ςτισ αίκουςεσ και όπου αλλοφ προβλζπει θ μελζτθ, κα εγκαταςτακοφν ειδικζσ 
πρίηεσ δικτφου τφπου RJ45 cat. 6, όπωσ εμφανίηονται ςτα ςχζδια. 

Κάκε πρίηα κα ςυνδζεται με ανεξάρτθτο καλϊδιο, το οποίο κα καταλιγει όπου κα 
εγκαταςτακεί ο εξυπθρετθτισ (server) του δικτφου. 

 
Μετά τθν καταςκευι του ζργου κα παραδοκεί από τον καταςκευαςτι πλιρθσ τεκμθρίωςθ 

των καλωδιακϊν εγκαταςτάςεων με ενιαία κωδικοποίθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι, ςφμφωνα με τθν 
τυποποίθςθ EIA/TIA – 606 και ςυγκεκριμζνα: 

• Αποτφπωςθ  αντιςτοιχίασ  ορίου  patch  panel  -  κζςθσ,  χϊρου  εργαςίασ  για  τθν  οριηόντια 
καλωδίωςθ (με αναφορά ςτισ αντίςτοιχεσ κατόψεισ). 

• Αποτφπωςθ αντιςτοιχίασ ορίων patch panel για τθν κατακόρυφθ καλωδίωςθ δεδομζνων. 

• Αποτφπωςθ  αντιςτοιχίασ  ορίων  οπτικϊν  κατανεμθτϊν  για  τθν  κατακόρυφθ  καλωδίωςθ 
δεδομζνων. 

• Αποτφπωςθ ορίων patch panel τθσ κατακόρυφθσ καλωδίωςθσ φωνισ. 

• Οδεφςεισ οριηόντιασ και κάκετθσ καλωδίωςθσ. 
 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ του δικτφου κα γίνει πιςτοποίθςθ τθσ κάκε κζςθσ εργαςίασ με Cable 
Analyzer 155 MHz και κα παραδοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι τα αποτελζςματα κατά EIA/TIA 568 A 
Category 5 Certification, κακϊσ και θ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ όλων των τφπων δικτφων Η/Υ. 

Σε περίπτωςθ που παρουςιαςκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτισ μετριςεισ κα 
αντικαταςτακοφν τα υλικά που ευκφνονται για αυτό. 

Το ζργο κα παραδοκεί με τθν ολοκλιρωςθ των μετριςεων του 100% των κζςεων εργαςίασ. 
 

4.4 Εγκατάςταςθ κεντρικισ κεραίασ ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ 
Στθν ςτζγθ του κτιρίου κα εγκαταςτακεί κεντρικι κεραία ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ (R-TV), 

θ οποία κα τροφοδοτεί τισ πρίηεσ R-TV (κεραιοδότεσ) των αικουςϊν, των γραφείων και όπου αλλοφ 
προβλζπεται, όπωσ εμφανίηονται ςτα ςχζδια. 

Η κεντρικι κεραία κα αποτελείται από μία κεραία ραδιοφϊνου FM και μία τθλεόραςθσ 
περιοχισ ςυχνοτιτων UHF. Στον ιςτό τθσ κεραίασ, προβλζπεται εγκατάςταςθ ακίδασ αλεξικζραυνου 
και ςφνδεςθ με τουσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

Για τθν ενίςχυςθ του ςιματοσ των κεραιϊν κα εγκαταςτακεί ενιςχυτισ ςυχνοτιτων FM και 
UHF κατάλλθλθσ απολαβισ. Μετά τον ενιςχυτι κα τοποκετθκοφν όλοι οι απαραίτθτοι κατανεμθτζσ. 



 

 

Πλεσ οι πρίηεσ τθλεόραςθσ κα είναι τερματικζσ. 
Η τροφοδοςία των λιψεων (πριηϊν) κα γίνεται με ομοαξονικό καλϊδιο 75 Ω, μζςα ςε 

πλαςτικοφσ και χαλφβδινουσ (όπου απαιτείται ιδιαίτερθ μθχανικι προςταςία) ςωλινεσ. 
 

4.5 Μεγαφωνικι – μικροφωνικι εγκατάςταςθ 
Η μεγαφωνικι – μικροφωνικι εγκατάςταςθ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ενθμζρωςθ των 

μακθτϊν και κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ανακοινϊςεων και φωνθτικοφ ςυναγερμοφ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θα καλφπτει το ςφνολο του κτιρίου. 

 
4.6 Εγκατάςταςθ κουδουνιϊν 

Η εγκατάςταςθ των κουδουνιϊν κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ςιμανςθ τθσ ζναρξθσ και λιξθσ 
του διαλείμματοσ. 

Στουσ διαδρόμουσ του ιςογείου και του ορόφου, ςτο γυμναςτιριο και όπου αλλοφ 
προβλζπεται κα εγκαταςτακοφν κουδοφνια ιςχφοσ, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτα ςχζδια. 

Επίςθσ, ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου προσ το προαφλιο κα εγκαταςτακεί κουδοφνι ιςχφοσ και 
βακμό προςταςίασ Ι54. 

Στο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ 
ενεργοποίθςθσ των κουδουνιϊν. Επίςθσ, ςτθν γραμματεία και ςτο κυλικείο ςτο ιςόγειο κα 
εγκαταςτακεί ςφςτθμα χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ των κουδουνιϊν. Η χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ 
κα γίνεται με μπουτόν, ενϊ θ αυτόματθ με προγραμματιηόμενο θλεκτρονικό χρονοδιακόπτθ με 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

Το όλο θλεκτρικό δίκτυο κα καταςκευαςκεί, όπωσ εμφανίηεται ςτα ςχζδια και περιγράφεται 
ςτισ προδιαγραφζσ. 

 

5. Ενεργθτικι πυροπροςταςία (πυρανίχνευςθ – πυρόςβεςθ) 
 

 

5.1 Γενικά 
 

Οι εγκαταςτάςεισ Ρυροπροςταςίασ διακρίνονται ςε : 

• Εγκαταςτάςεισ ςιμανςθσ των οδεφςεων διαφυγισ: για τθν εφκολθ εκκζνωςθ του κτιρίου. 

• Εγκαταςτάςεισ  πυρανίχνευςθσ:  με  ςκοπό  τθν  ζγκαιρθ  διαπίςτωςθ  ζναρξθσ  πυρκαγιάσ 
ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο του κτιρίου. 

• Εγκαταςτάςεισ ςυναγερμοφ και αναγγελίασ πυρκαγιάσ: με ςκοπό τθν ζγκαιρθ 

ειδοποίθςθ των ατόμων, που ευρίςκονται ςτο κτίριο και τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ 

για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ. 

• Εγκαταςτάςεισ πυρόςβεςθσ: για τθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. 
 

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. 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α/7-5-18. 

• Ιςχφουςεσ Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ. 

• Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ). 
Τζλοσ, όλα τα υλικά και οι εξοπλιςμοί, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ, κα είναι 

ςυμβατικοφ τφπου ενόσ καταςκευαςτι. Θα φζρουν τισ απαιτοφμενεσ ςθμάνςεισ και κα είναι 
εγκεκριμζνα από οργανιςμοφσ διεκνοφσ κφρουσ. 

 

5.2 Φωτιςμόσ αςφαλείασ και ςιμανςθ οδεφςεων διαφυγισ 

 
Στισ οδεφςεισ διαφυγισ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν 



 

 

μελζτθ Ρακθτικισ Ρυροπροςταςίασ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Ενδεικτικά, τα φωτιςτικά αςφαλείασ κα ζχουν λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ιςχφοσ τουλάχιςτον 

11W, ενδεικτικό βζλοσ ι/και τθν λζξθ «ΕΞΟΔΟΣ» για τθν ςιμανςθ τθσ όδευςθσ διαφυγισ και 
αυτονομία λειτουργίασ με ςυςςωρευτζσ για 1,5 ϊρα. 

 
5.3 Αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ 

Το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, ενδεικτικά, κα περιλαμβάνει:  

α) Κεντρικόσ Ρίνακα Ρυρανίχνευςθσ 
Στον όροφο – γραφείο Διδαςκάλων κα τοποκετθκεί ο Κεντρικόσ Ρίνακασ Ρυρανίχνευςθσ 

ςυμβατικοφ τφπου, όπου κα ςυνδεκοφν οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ, οι αγγελτιρεσ, κ.λπ.. 
 

β) Ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ 
Σε όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου κα τοποκετθκοφν ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ ιονιςμοφ καπνοφ, 

ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια και κα ςυνδεκοφν ςτισ ηϊνεσ του πίνακα τθσ πυρανίχνευςθσ. 
 

Ρζρα από τα παραπάνω, το αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ κα πλθροί τα όςα 
αναφζρονται και προδιαγράφονται ςτο ςχετικό τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

5.4 Εγκαταςτάςεισ αναγγελίασ πυρκαγιάσ και ςυναγερμοφ 

Οι εγκαταςτάςεισ αναγγελίασ πυρκαγιάσ και ςυναγερμοφ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

α) Αγγελτιρεσ πυρκαγιάσ 
Οι αγγελτιρεσ πυρκαγιάσ (υαλόκραυςτα κομβία ςυναγερμοφ) κα τοποκετθκοφν ςε διάφορα 

ςθμεία κάκε ορόφου ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ. 
 

β) Φωτεινοί επαναλιπτεσ (Φάροι) 
Οι φωτεινοί επαναλιπτεσ (φάροι) κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ, που φαίνονται ςτα ςχζδια 

και ςυγκεκριμζνα ςε κάκε όροφο ςτα κλιμακοςτάςια ι τουσ διαδρόμουσ. Επίςθσ,  φωτεινοί 
επαναλιπτεσ κα τοποκετθκοφν ζξω από κάκε επικίνδυνο χϊρο, που καλφπτεται με πυρανίχνευςθ. 

 
γ) Σειρινεσ 

Οι ςειρινεσ κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ, που φαίνονται ςτα ςχζδια και ςυγκεκριμζνα ςε 
κάκε όροφο ςτα κλιμακοςτάςια ι τουσ διαδρόμουσ. Επίςθσ, ςειρινεσ κα τοποκετθκοφν ζξω από 
κάκε επικίνδυνο χϊρο που καλφπτεται με πυρανίχνευςθ. Οι ςειρινεσ κα είναι ενςωματωμζνεσ με 
τουσ φωτεινοφσ επαναλιπτεσ ι κα τοποκετθκοφν δίπλα ςε αυτοφσ. 

 

Ρζρα από τα παραπάνω, οι εγκαταςτάςεισ αναγγελίασ πυρκαγιάσ και ςυναγερμοφ κα 
πλθροφν τα όςα αναφζρονται και προδιαγράφονται ςτο ςχετικό τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 
 

5.5 Εγκαταςτάςεισ πυρόςβεςθσ 
 

5.5.1 Φορθτά πυροςβεςτικά μζςα 
 

Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ ξθράσ ςκόνθσ (Pa) ι διοξειδίου άνκρακοσ (CO2) κα τοποκετθκοφν 
ςε κατάλλθλεσ κζςεισ  εντόσ του κτιρίου, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ενεργθτικισ 



 

 

Ρυροπροςταςίασ. 
 
 

6. Αντικεραυνικι προςταςία 
 

 

6.1 Γενικά 
Το νζο κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ (Σ.Α.Ρ.) 

με αλεξικζραυνο τφπου κλωβοφ ςυνδεδεμζνο με τθ κεμελιακι γείωςθ. 
Η εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: 

• Τουσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ προςταςίασ και τισ ακίδεσ ςφλλθψθσ. 

• Τουσ αγωγοφσ κακόδου. 

• Τθν εγκατάςταςθ κεμελιακισ γείωςθσ. 

• Το εςωτερικό ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

Πλα τα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ (αγωγοί, ακίδεσ, ςτθρίγματα, υλικά ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ, 
κολλάρα κ.λπ.) κα είναι τυποποιθμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

6.2 Συλλεκτιριοι αγωγοί 
Ρεριμετρικά τθσ ςτζγθσ και του δϊματοσ του κτιρίου και ειδικότερα ςτισ ακμζσ και αιχμζσ των 

διάφορων τμθμάτων του, κα τοποκετθκεί το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα, αποτελοφμενο από αγωγοφσ, 
που ςχθματίηουν κα βρόγχουσ κατάλλθλων διαςτάςεων, όπωσ απεικονίηεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια. 

Οι ςυλλεκτιριοι αγωγοί κα είναι χάλκινοι διαμζτρου Ø 8 mm και κα οδεφουν περιμετρικά τθσ 
ςτζγθσ και του δϊματοσ, όπωσ φαίνεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια. Επίςθσ, κα υπάρχουν εγκάρςιεσ 
ςυνδζςεισ από το ίδιο υλικό, που κα χωρίηουν ςε μικρότερα τμιματα τθν ςυνολικι επιφάνεια. 

Οι απολιξεισ των κλιμακοςταςίων, οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ, οι όποιεσ μεταλλικζσ 
καταςκευζσ υπάρχουν ςτθ ςτζγθ  και ςτο δϊμα του κτιρίου και γενικότερα ο Η/Μ εξοπλιςμόσ, κα 
προςτατεφονται και κα είναι ενταγμζνα ςτο ςτερεό, που κα δθμιουργεί ο κλωβόσ. 

Για τθν ςτερζωςθ τουσ κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικά για τθν κάκε περίπτωςθ ςτθρίγματα, που 
κα τοποκετοφνται ςε κάκε αλλαγι τθσ όδευςθσ του αγωγοφ και για τα ευκφγραμμα τμιματα ςε 
κατάλλθλθ απόςταςθ. 

Γενικά, κα αποφεφγεται θ χρθςιμοποίθςθ ςτθριγμάτων που απαιτοφν άνοιγμα ι οπι ςτο 
δϊμα. Ππου αυτό είναι απαραίτθτο, κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα αποκατάςταςθσ 
τθσ ςτεγανοποίθςθσ. 

Οι όποιεσ αιχμζσ και εξάρςεισ των δομικϊν ςτοιχείων κα προςτατεφονται με ακίδα 
προςταςίασ, που κα τοποκετείται ςτθν κατακόρυφθ επιφάνεια κα και ςυνδζεται με το ςυλλεκτιριο 
ςφςτθμα. Μεταλλικζσ εξάρςεισ ι καταςκευζσ κα ςυνδζονται ςτο ςυλλεκτιριο ςφςτθμα εάν ιςχφει 
μια από τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 
• προεξζχουν από τθν προςτατευόμενθ περιοχι περιςςότερο από 30 cm 

• περικλείουν μια επιφάνεια μεγαλφτερθ από 1 m2 ι ζχουν μικοσ μεγαλφτερο από 2 m 

• απζχουν λιγότερο από 50 cm από το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα. 
 

Στα ςθμεία διαςταφρωςθσ των ςυλλεκτριϊν αγωγϊν ι ςε ευκφγραμμα τμιματα μεγαλφτερα 
των 20 m κα τοποκετείται διάταξθ απορρόφθςθσ των ςυςτολϊν - διαςτολϊν. 

Στο κτίριο (με φψοσ ζωσ 20 m), μεταλλικά ςτοιχεία που προεξζχουν από τουσ τοίχουσ δεν 
απαιτοφν ςφνδεςθ με τουσ απαγωγοφσ, αν βρίςκονται μζςα ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι των 
ςυλλεκτθρίων αγωγϊν, θ οποία ορίηεται ωσ το ςτερεό με κορυφζσ τουσ αγωγοφσ ςφλλθψθσ και 
παράπλευρθ επιφάνεια αυτι που ςχθματίηει με τουσ τοίχουσ του κτιρίου, γωνία ίςθ με τθν γωνία 
προςταςίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ανάλογα με τθν ςτάκμθ προςταςίασ του κτιρίου. Μθχανολογικζσ 
εγκαταςτάςεισ (ανελκυςτιρεσ, μονάδεσ κλιματιςμοφ κ.λπ.), δεν κα ςυνδζονται με τουσ 
ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ, αλλά είναι προτιμότερο να προςτατεφονται με ειδικζσ διατάξεισ (ακίδεσ, 



 

 

πλζγμα ράβδων κ.λπ.) και να ςυνδζονται ιςοδυναμικά με το εςωτερικό ςφςτθμα αντικεραυνικισ 
προςταςίασ. 

 

6.3 Αγωγοί κακόδου 
Οι αγωγοί κακόδου κα ςυνδζουν το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα με το ςφςτθμα γείωςθσ και κα 

είναι καταςκευαςμζνοι από ςυμπαγι χάλκινο αγωγό διαμζτρου Ø 8 mm. 
 
Οι αγωγοί κακόδου κα ςτθριχτοφν περιμετρικά ςτθν τοιχοποιία, ςε απόςταςθ όχι 

μεγαλφτερθ των 20 m μεταξφ τουσ, και κα καταλιγουν ςτθν ταινία τθσ κεμελιακισ γείωςθσ. 
Μεταλλικζσ καταςκευζσ ι καλϊδια θλεκτρικισ ενζργειασ, που απζχουν απόςταςθ (D ςε m) 

μικρότερθ του R/5 (R θ αντίςταςθ γειϊςεωσ ςε Ohm) από τουσ αγωγοφσ κακόδου, κα πρζπει να 
γεφυρϊνονται με αυτοφσ άμεςα ι μζςω αλεξικζραυνων υπερτάςεων με αγωγοφσ τθσ ίδιασ 
διατομισ με τουσ αγωγοφσ κακόδου. 

Επίςθσ, οι μεταλλικζσ υδρορρόεσ ομβρίων και οι μεταλλικζσ καταςκευζσ που απζχουν ζωσ 3 
m από τον αγωγό κακόδου κα γεφυρωκοφν αγϊγιμα με αυτόν με ειδικά κόλλαρα. 

Για τθν αποφυγι υπερπθδιςεων μζςα ςτο κτίριο κατά τθν πτϊςθ του κεραυνοφ, κα 
ςυνδεκοφν με τουσ αγωγοφσ κακόδου και τα μεταλλικά ςϊματα ςθμαντικισ επιφάνειασ, που 
βρίςκονται μζςα ςτο κτίριο ςε απόςταςθ μικρότερθ από 0,80 m από αυτοφσ ι από μεταλλικό ςϊμα 
που ζχει ςυνδεκεί με αγωγό κακόδου, όπωσ ςωλθνϊςεισ κ.λπ.. 

Για τθν ςφνδεςθ των μεταλλικϊν μερϊν κα χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτοι αγωγοί όμοιοι με 
τουσ ςυλλεκτιριουσ ι από γυμνό πολφκλωνο χαλκό διατομισ 50 mm2. Για να αποφφγουμε τθν 
θλεκτρολυτικι διάβρωςθ ςτισ ςυνδζςεισ μεταλλικϊν ςτοιχείων με τυχόν χάλκινουσ αγωγοφσ, κα 
παρεμβάλλεται μεταξφ του εξαρτιματοσ ςφνδεςθσ και τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ φφλλο μολφβδου 
πάχουσ τουλάχιςτον 1 mm ι άλλο ειδικό μονωτικό υλικό. 

 
6.4 Εγκατάςταςθ κεμελιακισ γείωςθσ νζου κτιρίου 

Ωσ ςφςτθμα γείωςθσ επιλζγεται ο τφποσ τθσ «κεμελιακισ γείωςθσ», με το οποίο κα 
ςυνδεκοφν οι αγωγοί κακόδου. 

Το ςφςτθμα κα περιλαμβάνει ταινία St/tZn διαςτάςεων 30x3,5 mm, που κα διατρζχει 
περιμετρικά το κτίριο και κα φζρει εγκάρςιεσ ςυνδζςεισ. 

Η παραπάνω ταινία κα ςυνδεκεί με τον οπλιςμό του κτιρίου και ςτισ κζςεισ των 
υποςτυλωμάτων του και ςτθν ςυνζχεια κα ενωκεί με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ με τουσ αγωγοφσ 
κακόδου. 

Στα ςθμεία που υπάρχει αρμόσ διαςτολισ ςτο κτίριο κα τοποκετθκοφν εφκαμπτα τμιματα 
ταινίασ ίδιασ ποιότθτασ και διατομισ, που κα ςυνδεκοφν με αυτι με ειδικά κολάρα. Η 
προςδοκϊμενθ τιμι τθσ αντίςταςθσ για το κτίριο υπολογίηεται παρακάτω και είναι ςθμαντικά 
μικρότερθ τθσ επιτρεπόμενθσ τιμισ. 

Η ςυνολικι τιμι τθσ αντίςταςθσ διάβαςθσ του θλεκτρικοφ  ρεφματοσ, για όλο το ςφςτθμα 
γείωςθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 1,0 Οhm. Σε περίπτωςθ, που κα είναι μεγαλφτερθ από 1,0 
Οhm, τότε κα πρζπει να γίνει παράλλθλθ επζκταςθ με θλεκτρόδια, με τον τρόπο που παραπάνω 
περιγράφεται, ϊςτε θ τιμι τθσ αντίςταςθσ να πζςει κάτω από τo 1,0 Οhm. 

 
 

7. Κλιματιςμόσ 
 

 

 

7.1 Γενικά  
Ρροβλζπεται εγκατάςταςθ πλιρουσ κλιματιςμοφ (κζρμανςθ / ψφξθ, αεριςμόσ / εξαεριςμόσ). 
Η αντιμετϊπιςθ του κλιματιςμοφ των διαφόρων χϊρων του κτθρίου γίνεται με βαςικό κριτιριο τον 
εξυπθρετοφμενο αρικμό ατόμων, τθν ςυχνότθτα χριςθσ, τθν επιτρεπτι ςτάκμθ κορφβου και τθν 
υψθλι ποιότθτα, όπωσ και ςτθν ςυνζχεια περιγράφεται και εννοείται ότι περιλαμβάνει όλα τα 



 

 

ςυςτιματα, δίκτυα, διατάξεισ κ.λ.π., ϊςτε να είναι πλιρθσ. 
Τα προτεινόμενα ςυςτιματα, κα ενςωματωκοφν ςτο αρχιτεκτονικό κζλυφοσ του κτθρίου, κα 
ςζβονται το αιςκθτικό αποτζλεςμα και κα λαμβάνουν ςθμαντικά υπ’ όψθ τουσ τθν λειτουργικι, 
αξιοπιςτία και τθν αυτονομία με αποτζλεςμα τθν μεγάλθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
Πλα τα προτεινόμενα μθχανιματα και ςυςκευζσ κα ζχουν άριςτθ και δοκιμαςμζνθ ςυμπεριφορά 
ςτθν χριςθ και κα παρζχουν μεγάλθ ευκολία, ςτθν ςυντιρθςθ. 
Οι βαςικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια. 
 
7.2 Κανονιςμοί  
Αναφζρονται οι ιςχφοντεσ Ελλθνικοί κανονιςμοί οι οποίοι τθρικθκαν κατά τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ 
και κα εφαρμοςκοφν κατά τθν καταςκευι των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ αναφζρονται και κανονιςμοί 
ι οδθγίεσ άλλων χωρϊν, που εφαρμόηονται όπου δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Ελλθνικοί ι που 
λαμβάνονται υπ' όψθ ςυμπλθρωματικά των αντίςτοιχων Ελλθνικϊν. 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2423/86 Κλιματιςμόσ κτιριακϊν χϊρων 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2425/86 Ρερί Στοιχείων υπολογιςμοφ φορτίων κλιματιςμοφ κτιριακϊν χϊρων 

 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Κτθριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234, 276, 349, 352, 441, 810 (Τεχνικι Επιτροπι 4) 

 DIN 4701/83, ASHRAE GUIDE και ASHRAE GRP 158 COOLING AND HEATING LOAD 
CALCULATION MANUAL 

 
7.3 Συνκικεσ Σχεδιαςμοφ 
α. υνθήκεσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 
 

 Χειμϊνασ Καλοκαίρι 

Θερμοκραςία Ξ.Θ.   -7C 35 C 

Σχετικι υγραςία R.H. 45% 50% 

 
β. Εςωτερικζσ υνθήκεσ θερμοκραςίασ - υγραςίασ 
 
Στουσ χϊρουσ του κτιρίου κα επικρατοφν οι παρακάτω ςυνκικεσ ανζςεωσ: 
 

 
ΧΩΡΟ 

 
ΧΕΙΜΩΝΑ 

 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 Θ.Ξ.Θ. (C) RH (%) Θ.Ξ.Θ. (C) RH (%) 

Αίκουςεσ – διάδρομοι – 
αναμονζσ 

22 45 26 50 

Είςοδοσ – lobby  20 45 26 50 

 
7.4 Ρεριγραφι τθσ εγκατάςταςθσ  
Το ςφςτθμα που επιλζγεται είναι κλιματιςμόσ μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable 
Refrigerant Volume - VRV) με ζνα ενιαίο ςφςτθμα. Το ςφςτθμα καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ του 
ιςογείου, του ορόφου και τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων. 
Για τον κλιματιςμό - αεριςμό των αικουςϊν διδαςκαλίασ προβλζπονται τοπικζσ κλιματιςτικζσ 
μονάδεσ τφπου δαπζδου, των διαδρόμων τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ τφπου καςζτασ 
ψευδοροφισ και τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ καναλάτου 
τφπου κρυφισ τοποκζτθςθσ εντόσ του χϊρου τθσ ψευδοροφισ. Σε όλουσ του χϊρουσ προβλζπεται  θ 



 

 

εγκατάςταςθ προςαγωγισ προκλιματιςμζνου νωποφ αζρα και απόρριψθσ χρθςιμοποιθμζνου αζρα. 
Ο απαραίτθτοσ νωπόσ αζρασ κα προςάγεται ςτουσ χϊρουσ μζςω δικτφου αεραγωγϊν και 
κατάλλθλων ςτομίων, αφοφ πρϊτα προκλιματιςκεί ςε εναλλάκτεσ αζρα – αζρα ανάκτθςθσ 
κερμότθτασ που κα εγκαταςτακοφν εντόσ των ψευδοροφϊν. Ππου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 
καςετϊν ψευδοροφισ θ προςαγωγι του νωποφ προκλιματιςμζνου αζρα από τον αντίςτοιχο 
εναλλάκτθ κερμότθτασ κα διοχετεφεται μζςω εφκαμπτου αεραγωγοφ ςτθν αναρρόφθςθ τθσ καςζτασ 
ςε ειδικι αναμονι επί του ςϊματοσ τθσ καςζτασ. 
Αναλυτικά το ςφςτθμα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία: 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Μία ςυςτοιχία δφο εξωτερικϊν μονάδων, ονομαςτικισ απόδοςθσ 79,00 kW ςτθν  ψφξθ και 67,50 kW 
ςτθ κζρμανςθ που κα τοποκετθκεί ςτο δϊμα του κτιρίου  
ΙΟΓΕΙΟ – ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Ζξι εςωτερικζσ μονάδεσ τφπου δαπζδου και δφο καςζτεσ ψευδοροφισ, όπωσ φαίνεται ςτισ κατόψεισ.  
ΙΟΓΕΙΟ – ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ 
Δφο εςωτερικζσ μονάδεσ κρυφισ τοποκζτθςθσ τφπου αεραγωγϊν, όπωσ φαίνεται ςτισ κατόψεισ.  
ΟΡΟΦΟ 
Ζξι εςωτερικζσ μονάδεσ τφπου δαπζδου και δφο καςζτεσ ψευδοροφισ, όπωσ φαίνεται ςτισ κατόψεισ.  
 
 
Η εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ - κζρμανςθσ - αεριςμοφ περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 
: 

 Των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν μονάδων όπωσ αναφζρκθκαν 

 Των δικτφων αεραγωγϊν με τισ αντίςτοιχεσ μονϊςεισ κλπ. 

 των ςωλθνϊςεων με τισ αντίςτοιχεσ μονϊςεισ κλπ.  

 των ςτομίων προςαγωγισ-επιςτροφισ και απόρριψθσ 

 όλων των οργάνων ρφκμιςθσ ελζγχου και αυτοματιςμοφ που ζχουν ςχζςθ με τα παραπάνω 
αναφερόμενα, ωσ και κάκε άλλο εξάρτθμα ι μθχάνθμα που είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι εγκαταςτάςεισ και οι ςυςκευζσ μελετικθκαν και κα εγκαταςτακοφν με τρόπο που να διευκολφνει 
τθ ςυντιρθςθ, τισ επιςκευζσ και τθν αντικατάςταςι τουσ, όταν αυτό χρειαςτεί. 
Οι ςυνδζςεισ των δικτφων αεραγωγϊν με τουσ εναλλάκτεσ ανάκτθςθσ κερμότθτασ κα γίνουν με 
ειδικά προκαταςκευαςμζνα "πανιά" που κα αποςβζνουν τθν μετάδοςθ των κραδαςμϊν. 
 
7.5. Αποδυτιρια - Χϊροι Υγιεινισ 
Ρροβλζπεται προςαγωγι προκλιματιςμζνου αζρα από τουσ εναλλάκτεσ και τισ τοπικζσ καναλάτεσ 
μονάδεσ ψευδοροφισ και εξαεριςμόσ με δίκτυα αεραγωγϊν απαγωγισ του αζρα και απόρριψθσ 
μζςω των εναλλακτϊν ςτο φπαικρο. 
Οι χϊροι WC βρίςκονται ςε ςυνεχι υποπίεςθ ωσ προσ τουσ γειτονικοφσ χϊρουσ για να αποφεφγεται 
θ μετάδοςθ δυςάρεςτων οςμϊν εκτόσ WC. 
 
7.6. Κλιματιςμόσ - αεριςμόσ λοιπϊν χϊρων 
Στο χϊρο του WC ΑΜΕΑ ςτο ιςόγειο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αεριςμοφ 
εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ. Το ςφςτθμα αποτελείται από ζναν αξονικό ανεμιςτιρα τοίχου – 
λουτροφ παροχισ 110m3/h που κα ενεργοποιείται μζςω του διακόπτθ φωτιςμοφ του χϊρου. 
 
7.7. Αυτοματιςμοί - υκμίςεισ 
Σοπικό χειριςτήριο ελζγχου 
Κάκε εςωτερικι μονάδα του ςυςτιματοσ VRV κα μπορεί να ελζγχεται με επιτοίχιο ενςφρματο 
χειριςτιριο. Το μικοσ του καλωδίου επικοινωνίασ από το χειριςτιριο ζωσ τθν εςωτερικι μονάδα κα 



 

 

μπορεί να φτάςει τα 500 m. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται θ εγκατάςταςθ των χειριςτθρίων ςε 
οποιοδιποτε διακζςιμθ τοποκεςία. 
Τα χειριςτιρια κα ζχουν υψθλισ ανάλυςθσ LCD οκόνθ, όπου κα απεικονίηονται οι βαςικοί 
παράμετροι λειτουργίασ κακϊσ και πικανοί κωδικοί βλάβθσ. Ο χριςτθσ κα μπορεί να μεταβεί από το 
βαςικό ςτο λεπτομερειακό menu για τθν ρφκμιςθ όλων των παραμζτρων. Συνίςταται θ λεκτικι 
περιγραφι των λειτουργιϊν αντί ςυμβόλων για τθν ευκολότερθ κατανόθςθ από τον τελικό χριςτθ. 
Το χειριςτιριο κα είναι υψθλισ αιςκθτικισ και το menu του κα είναι διακζςιμο ςτα Ελλθνικά. 
Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανεξάρτθτου ελζγχου των περςίδων όπου αυτζσ υπάρχουν. Το χειριςτιριο 
κα μπορεί να ελζγχει κάκε λειτουργία ι αιςκθτιρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι βελτίωςθσ των 
ςυνκθκϊν άνεςθσ. 
Ο τοπικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ των 9 τελευταίων κωδικϊν βλαβϊν, ζτςι 
ϊςτε να διευκολυνκεί θ διάγνωςθ του προβλιματοσ που δθμιοφργθςε τθν βλάβθ. 
Η ρφκμιςθ και θ αλλαγι τθσ λειτουργίασ κα μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ςτιγμι (ακόμα και μετά τθν 
εκκίνθςθ) από τον χριςτθ χωρίσ να απαιτείται απενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ. 
Ο ελεγκτισ κα ζχει προεγκατεςτθμζνο αιςκθτιρα χϊρου και ςε ςυνεργαςία με τον αιςκθτιρα 
χϊρου τθσ εςωτερικισ μονάδασ κα ελζγχουν με ακρίβεια τθν λειτουργία τθσ μονάδασ και επομζνωσ 
τθν κερμοκραςία του χϊρου. 
Κεντρικό χειριςτήριο ελζγχου 
Ο κεντρικόσ ελεγκτισ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ κα ζχει οκόνθ αφισ και κα μπορεί να κάνει τισ 
παρακάτω λειτουργίεσ. 
• Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχο του ςυνόλου των μονάδων κλιματιςμοφ του κτιρίου ακόμθ κι 
εκείνων που δεν είναι του ςυςτιματοσ VRV, μζςω ειδικισ πλακζτασ. 
• Ομαδοποίθςθ μονάδων κλιματιςμοφ και δυνατότθτα χειριςμοφ είτε κάκε μιασ ανεξάρτθτα 
είτε ωσ ομάδεσ. 
• Δθμιουργία εβδομαδιαίων χρονοπρογραμμάτων λειτουργίασ κλιματιςμοφ, με δυνατότθτα 
προςκικθσ εξαιρζςεων π.χ. αργίεσ, εκνικζσ εορτζσ κτλ. 
• Ρεριοριςμόσ του εφρουσ κερμοκραςιϊν που μπορεί να ρυκμίηει ο χριςτθσ από το τοπικό 
χειριςτιριο, ανεξάρτθτα για ψφξθ και κζρμανςθ π.χ. ψφξθ 26-32C και κζρμανςθ 16-24C. 
• Ζνδειξθ ςφάλματοσ που αντιμετωπίηει το ςφςτθμα. 
• Ρεριοδικι ενεργοποίθςθ του ελζγχου διαρροϊν ψυκτικοφ μζςου του ςυςτιματοσ (εφόςον 
ζχει γίνει αυτόματθ πλιρωςθ κατά τθν εκκίνθςθ). 
Ο ελεγκτισ κα ζχει κφρα USB για τθν ανταλλαγι δεδομζνων με θλεκτρονικό υπολογιςτι ι flash disk. 
Θα ζχει κφρα LAN για τθν ςφνδεςθ με το τοπικό ενςφρματο δίκτυο. Ψυχρι επαφι forced off για τθν 
άμεςθ διακοπι του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 
Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ παραμετροποίθςθ, θ εκκίνθςθ του ςυςτιματοσ (από τθν εταιρεία 
που το εφοδιάηει) όπωσ και θ επίδειξθ των λειτουργιϊν και δυνατοτιτων ςε τεχνικό του εργοδότθ. 
 
 
7.8 Δίκτυα αεραγωγϊν / Στόμια  
Η διανομι του αζρα γίνεται με δίκτυα ορκογωνικϊν αεραγωγϊν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
άριςτθσ ποιότθτασ, ϊςτε καμία βλάβθ ι αποκόλλθςθ του ςτρϊματοσ του γαλβανίςματοσ να μθν 
εμφανίηεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ αναδίπλωςθσ και εφκαμπτουσ μεταλλικοφσ αεραγωγοφσ για τθ 
ςφνδεςθ των ςτομίων. Οι αεραγωγοί καταςκευάηονται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2423/86, τθσ ASHRAE και τθσ SMACNA. 
Η ςφνδεςθ μεταξφ αεραγωγϊν και μονάδων γίνεται με ειδικό αεροςτεγζσ καραβόπανο. 
Οι αεραγωγοί κα ςτθριχτοφν ςτα οικοδομικά ςτοιχεία του κτθρίου με κατάλλθλα ςτθρίγματα από 
μορφοςίδθρο (ράβδοι, προφίλ) όπωσ προβλζπεται τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86. Η ανάρτθςθ των 
οριηοντίων τμθμάτων των αεραγωγϊν κα γίνεται από τθν οροφι μζςω ράβδων ι ελαςμάτων 
ανάρτθςθσ τα οποία κα ςτερεϊνονται μζςα ςτο ςκυρόδεμα τθσ πλάκασ με τθν βοικεια βυςμάτων 



 

 

εκτόνωςθσ και κοχλιϊν. Τα ςτθρίγματα αυτά δεν κα απζχουν μεταξφ τουσ περιςςότερο από 2,50 m. 
Οι αεραγωγοί επιςτροφισ κλιματιςμζνου αζρα που διζρχονται από μθ κερμαινόμενουσ χϊρουσ ι το 
φπαικρο και όλοι οι αεραγωγοί προςαγωγισ αζρα, κα μονωκοφν με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχουσ 
3,0 cm. 
Με όμοιο τρόπο μονϊνονται όλοι οι αεραγωγοί που βρίςκονται ςτο φπαικρο και επιπλζον κα 
περιτυλιχκοφν με ςτεγανοποιθτικι μεμβράνθ και επικάλυψθ με φφλλο γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ ι 
αλουμινίου, με τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί 100% ςτεγανότθτα ζναντι τθσ βροχισ. 
Οι αεραγωγοί απόρριψθσ αζρα δεν μονϊνονται. 
Σε όςα ςθμεία χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτοι αεραγωγοί αυτοί κα είναι διπλοφ τοιχϊματοσ με 
ενδιάμεςθ μόνωςθ υαλοβάμβακα 2,5 cm προκειμζνου για αεραγωγοφσ προςαγωγισ ι επιςτροφισ 
αζρα και απλοφ τοιχϊματοσ προκειμζνου για αεραγωγοφσ απόρριψθσ. 
Για τθν ρφκμιςθ των παροχϊν αζρα τθσ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διαφράγματα ρφκμιςθσ 
τθσ παροχισ μονόφυλλα ι πολφφυλλα (volume dampers) ςτισ παροχζσ αζρα των μονάδων τφπου 
καςζτασ. Αυτά κα καταςκευαςκοφν από φφλλα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ και κα ζχουν μοχλό 
χειριςμοφ από ζξω, με διάταξθ ακινθτοποίθςθσ. 
Τα δίκτυα των αεραγωγϊν ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να απαιτείται ο ελάχιςτοσ 
αρικμόσ ρυκμιςτικϊν διαφραγμάτων για τθν ςωςτι τροφοδότθςθ των χϊρων με αζρα και να 
απλουςτευτεί θ τελικι ρφκμιςθ του δικτφου. 
Για τθν προςαγωγι και απαγωγι του αζρα ςτουσ διαφόρουσ χϊρουσ, κα χρθςιμοποιθκοφν, γενικά, 
ςτόμια αλουμινίου, οροφισ ι τοίχου με ι χωρίσ ρυκμιςτικό διάφραγμα, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ. 
Για τθν απαγωγι αζρα από χϊρουσ υγιεινισ, αποκικεσ και λοιποφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ 
προβλζπονται εν γζνει διςκοβαλβίδεσ οροφισ. 
 
τόμια διανομήσ αζρα 
Η προςαγωγι, επιςτροφι και απόρριψθ του αζρα, ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ του κτθρίου, γίνεται με 
κατάλλθλα ςτόμια που τοποκετοφνται ςτθν ψευδοροφι ι τον τοίχο. Τα ςτόμια κα είναι αλουμίνιο, 
βαμμζνο, με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ χρϊματοσ τθσ εκλογισ τθσ επίβλεψθσ, ϊςτε να 
προςαρμόηονται ςτο “τελείωμα” τθσ ψευδοροφισ ι του τοίχου. 
Η ακριβισ ρφκμιςθ τθσ παροχισ του αζρα ςτα ςτόμια γίνεται από το ρυκμιςτικό διάφραγμα του 
ςτομίου.  
Σε όςα από τα ςτόμια είναι απαραίτθτθ θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ ροισ  του αζρα 
κα είναι εφοδιαςμζνα με μία ι δφο ςειρζσ ρυκμιηόμενων πτερυγίων. 
Κάκε ςτόμιο κα φζρει παρζμβυςμα από αφρϊδεσ ελαςτικό για τθν ςτεγανι προςαρμογι του ςτθν 
ψευδοροφι ι ςτθν οροφι. 
Επιπρόςκετα ςτο ςθμείο εξόδου του αζρα από τον αεραγωγό προσ το εφκαμπτο τμιμα ςφνδεςθσ με 
το κιβϊτιο του ςτομίου, τοποκετείται μονόφυλλο ρυκμιςτικό διάφραγμα τφπου πεταλοφδασ για τθν 
αρχικι ρφκμιςθ τθσ παροχισ. 
 
 
τόμια προςαγωγήσ αζρα 
Τα ςτόμια προςαγωγισ αζρα κα είναι οροφισ ι τοίχου με ρυκμιςτικό διάφραγμα, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα ςτόμια οροφισ, κα τοποκετθκοφν ςτθν ψευδοροφι εντόσ καταλλιλων 
κιβωτίων και κα ςυνδεκοφν με τουσ κλάδουσ των αντίςτοιχων αεραγωγϊν, μζςω ευκάμπτων  
αεραγωγϊν.  
Τα ςτόμια προςαγωγισ τοίχου τοποκετοφνται επίςθσ ςε κατάλλθλα κιβϊτια και ςυνδζονται κατ' 
ευκείαν με τον αεραγωγό. 
Οι διαςτάςεισ των ςτομίων αναφζρονται ςτα ςχζδια. 
 
τόμια επιςτροφήσ αζρα 



 

 

Τα ςτόμια επιςτροφισ κα είναι από αλουμίνιο με μία ςειρά πτερυγίων γραμμικά χωρίσ ρυκμιςτικό 
διάφραγμα επιςκζψιμα με φίλτρο. Οι διαςτάςεισ των ςτομίων αναφζρονται ςτα ςχζδια. 
 
τόμια λήψησ νωποφ αζρα ή απόρριψησ (ςτόμια βροχήσ) 
Στόμια από αλουμίνιο με μία ςειρά ςτακερϊν πτερυγίων με φίλτρο ςε οριηόντια διάταξθ. Η 
διαμόρφωςθ των πτερυγίων κα είναι τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ τθσ βροχισ ςτο δίκτυο 
αεραγωγϊν. 
Τα ςτόμια "βροχισ" κα ζχουν επίςθσ, ανοξείδωτθ  ςιτα μθ ειςόδου εντόμων. 
 
 

8. Υδραυλικόσ ανελκυςτιρασ  
 

 

 

Για τθν κατακόρυφθ επικοινωνία των ορόφων κα εγκαταςτακεί  υδραυλικόσ  ανελκυςτιρασ 
οκτϊ (8) ατόμων (κατάλλθλοσ και για Α.Μ.Ε.Α.), δφο (2) ςτάςεων με όλα τον απαραίτθτο εξοπλιςμό 
και υλικά. 

Στο τεφχοσ υπολογιςμϊν δίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ανελκυςτιρα, ενϊ ςτο 
ςχζδιο δίνονται οι διαςτάςεισ των βαςικϊν μερϊν του, διαρρφκμιςθ μθχανοςταςίου κ.λπ.. 

Ο ανελκυςτιρασ κα κινείται ςε ειδικά για το ςκοπό αυτό διαμορφωμζνο φρεάτιο, που 
βρίςκεται ςτο εςωτερικό του κτιρίου, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια και το μθχανοςτάςιο κα βρίςκεται 
ςε χϊρο πλθςίον του φρζατοσ, ςτο υπόγειο. 

Μζςα ςτο μθχανοςτάςιο κα εγκαταςτακοφν θ μονάδα ιςχφοσ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 
και ο αντίςτοιχοσ θλεκτρικόσ πίνακασ. Θα υπάρχει δε οπι κατάλλθλων διαςτάςεων ςτον ενδιάμεςο 
τοίχο μεταξφ φρζατοσ και μθχανοςταςίου για να διζρχεται ο ελαςτικόσ ςωλινασ, που κα ςυνδζει τθ 
μονάδα ιςχφοσ με το κφλινδρο. 

Στο φρεάτιο κα εγκαταςτακοφν οι ευκυντιριεσ ράβδοι οδθγιςεωσ, το πλαίςιο ανάρτθςθσ 
καλάμου, ο κάλαμοσ, το ζμβολο και οι άλλοι απαραίτθτοι μθχανιςμοί και εξαρτιματα, για τθν 
κανονικι λειτουργία του ανελκυςτιρα (θλεκτρικι εγκατάςταςθ, διακόπτεσ, τροχαλία, ςτθρίγματα 
ανάρτθςθσ κ.λπ.). 

Το είδοσ ανάρτθςθσ κα είναι ζμμεςθ 2:1 με ςυρματόςχοινα και ζνα ζμβολο. 
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