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ΔΗΑΓΩΓΖ 

A. ΚΟΠΟ  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα επηθαηξνπνηεζε ηελ ήδε ππάξρνπζα κειέηε 

Ζ-Μ θαηαζθεπψλ, ζπζθεπψλ ηνπ θηηξίνπ. Βαζηδνκέλε ζηνλ επηηφπηνέιεγρν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθεθαη πηζηνπνηψληαο ην επίπεδν ησλ θαηαζθεπψλ ,ηηο ειιείςεηο, ηηο 

δεκίεο,θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηοαπηψλ,ζπκβαδίδνληαο κε ηηο λέεοαπαηηήζεηο θαη 

ηερληθέο ,απνζθνπψληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα . φια 

απηά φκσο ηειεηνπνηνχληαη θαη ζπλδένληαηαξκνληθά κε ηνλ 

πιένλαλαζεσξεκέλνπξνυπνινγηζκφ Ζ-Μ ζπζθεπψλ ,νη νπνίεο φρη 

κφλνζπκκνξθψλνληαη θαη εληάζζνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο, αιιάέρνπλεπηιεγεί ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ελεξγεηαθέοαπαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπθαζηζηψληαο ην έλα 

θηίξηνρακειήοθαηαλαιψζεηο θαη πςειψληερληθψλπξνδηαγξαθψλ.Ζ 

παξνχζακειέηεπηζηνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηα ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ 

ΖΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ. Σν ΑΣΖΔ έρεη ελαξκνλίζεη κε ηηο 

παξνχζεο αλάγθεο ηνπ εξγνπ ζε εξγαζίεο θαη ζπζθεπέο, σο απνηέιεζκα ηνπ έιεγρνπ. 

Ζλεκηρομητανολογική Μελέηη 

Αληηθείκελν ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο (ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο) 

είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πξνθξηλφκελεο απφ ηελ  

επηζεψξεζε θαη δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ (Β), θαη ζα αθνξνχλ ηνπο 

παξαθάησ ηνκείο: 

a. ΤΓΡΔΤΖ 

b. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

c. ΘΔΡΜΑΝΖ 

d. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΗΥΤΡΑ 

e. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΑΘΔΝΖ 

f. ΓΔΗΩΔΗ 

g. ΑΛΕΙΚΕΡΑΤΝΟ 

 

 

 

 

B. ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΠΟΜΝΖΜΑ 
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Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Καβαζηισλ 

ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, ζα απνηεινχληαη απφ ζπζηήκαηα πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη νη εθπνκπέο CO2. Σα 

πξνηεηλφκελα παξαθάησ ζπζηήκαηα είλαη ελδεηθηηθά. Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα κειεηήζεη θαη 

άιια ζπζηήκαηα πνπ φκσο ζα έρνπλ πςειφηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε. Οη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

1.1Τδρασλική εγκαηάζηαζη 

Ζ ηξνθνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ κε λεξφ ζα γίλεη απφ ην ηνπηθφ δίθηπν χδξεπζεο κε 

θαηάιιειν ζσιήλα. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ KENAK, θάιπςε κέξνπο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ ζε δεζηφ λεξφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ειηνζεξκηθά. Ζ 

εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ ζα εθηειεζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα "Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ" ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο 

επηβιέςεσο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο εκπεηξίαο, κε ηηο 

κηθξφηεξεο δπλαηέο θζνξέο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ θαη κε πνιχ 

επηκειεκέλε δνπιεηά. Οη δηαηξήζεηο πιαθψλ, ηνίρσλ θαη ηπρφλ ινηπφλ θεξφλησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ή δηέιεπζεο 

ζσιελψζεσλ ζα εθηεινχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηβιέςεσο.ζπζηήκαηα. 

1.2Γίκησο αποτέηεσζης 

Σν δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα νξηδφληην 

δίθηπν απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο. Σν βαζηθφ απηφ δίθηπν ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε 

θξεάηην κε κεραλνζίθσλα έμσ απφ ην θηίξην απφ φπνπ ηα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη ζε 

θεληξηθφ αγσγφ απνρέηεπζεο. Όιεο νη δηαθιαδψζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο. Όινη νη νξηδφληηνη ζσιήλεο απνρέηεπζεο, ην βαζηθφ δίθηπν 

θαη νη δηαθιαδψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θιίζε. 

1.3 Πσροπροζηαζία 

Ζ ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 71/88. 

ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ “Σ” _ ΥΩΡΟΗ ΤΝΑΘΡΟΗΖ ΚΟΗΝΟΤ.H ππξφζβεζε κε 

λεξφ πεξηιακβάλεη: 

α) ηνπο ππνδνρείο ππξφζβεζεο. 

β) Γίθηπν ζσιελψζεσλ δηαδξνκήο θαη δηακέηξνπ φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 

Οη ζσιελψζεηο μεθηλνχλ απφ ην ζπιιέθηε ππξαζθάιεηαο ζην κεραλνζηάζην, νδεχνπλ 

νξηδφληηα πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή ζην ηζφγεην θαη αλεβαίλνπλ θαηαθφξπθα ζηνπο 

νξφθνπο κέζα απφ ηηο εηδηθέο γηα ηελ ππξφζβεζε δηειεχζεηο. 
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Ζ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη κε θνιιάξα, ελψ ην δίθηπν πνπ νδεχεη ζην 

κεραλνζηάζην θαη ηελ ςεπδννξνθή ηνπ ακθηζέαηξνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο 

ζηδεξνθαηαζθεπέο ηνπ δηθηχνπ ηεο χδξεπζεο. 

γ) Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

MPFC 3-8 

8.0 HP 

2.5 HP 

20-46-60 m3/h 

40-30-20 m 

δ) Γεμακελή ππξφζβεζεο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν πφιεσο κέζσ κεραληθνχ 

θινηεξν-δηαθφπηε θαη δηα παξνρήο δηακέηξνπ 3/4" ή 1" θαη ζα επαξθεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ γηα ρξφλν 30 ιεπηψλ ηνπιάρηζηνλ. Γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη απηφκαηε αλαπιήξσζε ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο απφ 

κφληκν δίθηπν θαη ηδηαίηεξα γηα πεξηπηψζεηο ΜΔΓΑΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ είλαη δπλαηφλ 

λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο ησλ 30 ιεπηψλ. Ζ παξνρή ηεο αληιίαο ε νπνία ζα 

αλαξξνθά λεξφ απφ ηελ δεμακελή ζα πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζηνλ. 

1.4 Ζλεκηρικές εγκαηαζηάζεις 

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΖD 384 

"Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο" θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ.Ζ 

ειεθηξνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη απφ ην δίθηπν Υ.Σ. ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ ζέζε θαη ην 

είδνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θσηνηερληθή κειέηε 

θαιχπηνληαο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. ηνπο πγξνχο ρψξνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ 

θσηηζηηθά ζηεγαλά θαζψο θαη ζηεγαλνί δηαθφπηεο. Σν ζχλνιν ησλ θσηηζηηθψλ ζα 

είλαη ηερλνινγίαο LED γηα ρακειφηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Τιηθά ηα φπνηα 

έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ θπζηθνχο ε αλζξσπίλνπο παξάγνληεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ εμ 

αξρήο. 

1.4α.ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ-ΓΔΗΩΔΗ 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, γεηψζεηο, ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο, πξνζηαζία απφ 

θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο. 

Θα ππάξρεη  γείσζε ζε φιν ην ζπγθξφηεκα θαη ζα πξνβιεθζεί ην θαηάιιειν 

ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

1.5Αζθενή ρεύμαηα 

Ζ κειέηε, ζρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γνκεκέλεο Καισδίσζεο 

απαηηείηαη λα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε 
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ηα παξαθάησ πξφηππα: 

ISO/IEC 11801:2002. 

CENELEC 50173-1:2002. 

CENELEC EN 50174-1:2000. 

CENELEC EN 50174-2:2000. 

CENELEC EN 50174-3:2003. 

ISO/IEC 14763-1:1999. 

ISO/IEC 14763-2:2000. 

Σν χζηεκα Γνκεκέλεο Καισδίσζεο απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν ηεο κφληκεο ζχλδεζεο (PermanentLink), φζν θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Channel), ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα ή λα 

δηαζέηεη αθφκα θαιχηεξα. 

 

Πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 εγθαηάζηαζε data-voice 

 κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε (αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ)  

 εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. 

 

Γ.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

TEXNIKH ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ ζα 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα "Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ 

Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ" ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηεο επηβιέςεσο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη 

ηεο εκπεηξίαο, κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο θζνξέο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ 
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θαη κε πνιχ επηκειεκέλε δνπιεηά. Οη δηαηξήζεηο πιαθψλ, ηνίρσλ θαη ηπρφλ ινηπφλ 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ή 

δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ ζα εθηεινχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηβιέςεσο. 

1.2 Οη θαλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαθέξνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. Όια ηα πιηθά πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνχξγηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ αζρνινχληαη 

θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα έρνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, φηαλ δελ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. 

2.2 ΠΑΡΟΥΔ 

2.1 Σν θηίξην ζα ηξνθνδνηεζεί κε λεξφ απφ ην δίθηπν πφιεο κε ηδηαίηεξνπο 

πδξνκεηξεηέο. 

2.2 Οη πδξνκεηξεηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην πεδνδξφκην, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ζε 

θξεάηηα δηαζηάζεσλ 30 x 40 cm, καδί κε ηνπο γεληθνχο δηαθφπηεο ησλ παξνρψλ. 

2.3 Οη γεληθέο παξνρέο ζα γίλνπλ κε ραιθνζσιήλεο. Όιεο νη δηαδξνκέο ησλ 

ζσιελψζεσλ θαη νη δηαηνκέο ηνπο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 

2.3 ΩΛΖΝΩΔΗ 

2.3.1 ΜΟΝΩΖ ΩΛΖΝΩΔΩΝ 

2.3.1.1 Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ 

ζα κνλσζνχλ γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ ζεξκφηεηαο. 

2.3.1.2 Ζ κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζσιήλεο ηχπνπ 

ARMAFLEX ή ηζνδχλακνπο. 

2.3.1.3 Οη ζσιελψζεηο ηνπ κνλσηηθνχ ζα θνιιεζνχλ επάλσ ζηνπο ραιθνζσιήλεο κε 

ηελ εηδηθή θφιια πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηφ ην ζθνπφ. 

2.3.1.4 Καηά ηελ εθαξκνγή νη κελ δηακήθεηο αξκνί ζα ζηεγαλνπνηεζνχλ κε 

ζπγθφιιεζε ηεο επηθάιπςεο ηνπ 

καλδχα κε εηδηθή θφιια. Οη δε εγθάξζηνη κε επηθφιιεζε πιαζηηθή ή πθαζκάηηλεο 

ηαηλίαο. 

2.3.1.5 Πξηλ απφ ηε κφλσζε, νη επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα θαζαξηζηνχλ επηκειψο 

θαη ζα απνιπκαλζνχλ ηειείσο. 

2.3.1.6 Οη κνλψζεηο ησλ ζσιελψζεσλ ζην χπαηζξν ζα πξνζηαηεχνληαη κε πξφζζεηε 

επηθάιπςε κε θχιιν 
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αινπκηλίνπ. 

2.3.1.7 Κάζε θχιιν αινπκηλίνπ ζα είλαη θαηάιιεια θπιηλδξηζκέλν θαη 

δηακνξθσκέλν ζηα άθξα (ζρεκαηηζκφο αχιαθα κε "θνξδνληέξα"), ζα ππάξρεη δε 

πιήξεο επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 mm θαηά γελέηεηξα θαη πεξηθέξεηα. 

2.3.1.8 Ζ ζηεξέσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο επηθάιπςεο κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη κε 

επηθαδκησκέλεοιακαξηλφβηδεο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ζην χπαηζξν θαη 

πιαζηηθέο ξνδέιεο. 

2.3.1.9 Με ηελ ίδηα κφλσζε φπσο νη ζσιήλεο ζα κνλσζνχλ θαη νη βάλεο θαη ηα 

ππφινηπα φξγαλα θαη νη αληιίεο. 

2.3.10 ΓΗΚΣΤΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟΩΛΖΝΔ 

Υάιθηλνη ζσιήλεο θαηά DIN-1786/ΔΛΟΣ-616 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα φια ηα 

κεγέζε. Οη ράιθηλνη ζσιήλεο ζα είλαη ρσξίο ξαθή (soliddrawn) θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ θαηά DIN-17671/θχιιν (1). 

Σα εμαξηήκαηα ζα είλαη είηε ηξηρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο, είηε κε ζπκπίεζε βηδσηά ή 

θιαληδσηά, ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο. Οη θακπχιεο ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ πιηθφ ησλ ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ κε ηνλ παξαθείκελν ζσιήλα θαη 

ζα ζπγθνιιεζνχλ είηε κε αζεκνθφιιεζε, είηε κε ραιθνθφιιεζε. 

Οη θιάληδεο ζα είλαη απφ θξαηέξσκα ρπηεπηφ θαη θαηάιιειεο γηα ραιθνθφιιεζε επί 

ηνπ ζσιήλα. Φιάληδεο κέρξη 

Φ-78 mm κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην ζσιήλα κε ηξηρνεηδή θφιιεζε ή κε ζπκπίεζε. 

Σα κεγέζε θαη ηα πάρε ησλ ζσιήλσλ είλαη: 

Ολνκαζηηθή δηάκ. 

(mm) 

Πάρνο (mm) 

15 - 22 1.0 

28 – 42 1.5 

54 – 86 2.0 

Μέρξη 108 2.5 

Μέρξη 219 3.0 

Οη ελψζεηο ραιθνζσιήλσλ κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο ή ζηνηρεία (π.ρ. boiler θηι) ζα 

γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ, πνπ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ειεθηξφιπζεο. Οηελψζεηο ζα είλαη επηζθέςηκεο. 
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2.4 ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΚΟΠΖ 

2.4.1 ηηο ζσιελψζεηο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ πξνο θάζε πδξαπιηθφ ππνδνρέα ζηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο ζα εγθαηαζηαζνχλ φξγαλα δηαθνπήο, φπσο πην θάησ. 

2.4.2 Γηα θάζε δνρείν πιχζεσο, ιεθάλεο W.C. νπξεηεξίνπ δηαθφπηεο Φ1/2" 

επηρξσκησκέλνο, γσληαθφο. 

2.4.3 ηελ είζνδν ησλ ζσιελψζεσλ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ πξνο θάζε ληπηήξα 

δηαθφπηεο Φ1/2" επηρξσκησκέλνο, γσληαθφο. 

2.4.4 ηελ είζνδν ησλ ζσιελψζεσλ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ πξνο θάζε ληνπδηέξα, ζα 

πξνβιεθζεί νξεηράιθηλνο ζθαηξηθφο θξνπλφο κε ηεθιφλ Φ1/2" κε επηρξσκησκέλν 

θάιπκκα ιαβήο (θακπάλα). 

2.4.5 Ζ ζχλδεζε ησλ αλακηθηήξσλ ησλ ληπηήξσλ, ησλ δνρείσλ πιχζεσο W.C θαη 

νπξεηεξίσλ πξνο ηηο ζσιελψζεηο δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζα εθηειεζζεί κε ηεκάρηα 

ραιθνζσιήλσλ Φ10/12 θαη εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ραιθνζσιήλα πξνο ζηδεξνζσιήλα 

Φ1/2". 

2.5 ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ-ΚΡΟΤΝΟΠΟΗΗΑ 

2.5.1 ΒΑΛΒΗΓΔ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 

2.5.1.1 Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζσιελψζεηο λεξνχ 

ζεξκνθξαζίαο 120νC θαη πίεζεο 10 atm γηα νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε. Γηα 

δηακέηξνπο κέρξη 2" νη βαιβίδεο ζα είλαη νξεηράιθηλεο θνριησηέο. 

2.5.1.2 Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα εμαζθαιίζνπλ πιήξε ζηεγαλφηεηα ζηελ 

αληίζηξνθε ξνή ηνπ λεξνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ζφξπβν ή 

πιήγκα. 

2.5.2 ΝΗΠΣΖΡΑ 

Ο ληπηήξαο πξνβιέπεηαη απφ ιεπθή πνξζειάλε VITREYS CHINA δηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζαζπλνδεχνληαη απφ: 

α. Υπηνζηδεξέληα ζηεξίγκαηα γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

β. Βαιβίδα εθθελψζεσο πιήξε κε ηάπα θαη αιπζίδα ή κνριφ ρεηξηζκνχ ηεο, 

επηρξσκησκέλε. 

γ. Οξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν ζηθψλη 1 1/4" κε ζσιήλα ζπλδέζεσο πξνο ην δίθηπν 

απνρεηεχζεσο κε ξνδέηα. 

δ. Γηπινθξνπλφ αλακείμεσο ζεξκνχ - θξχνπ λεξνχ νξεηράιθηλν, επηρξσκησκέλν 

πνιπηεινχο εκθαλίζεσο. 
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ε. Υαιθνζσιήλεο 10/12 mm γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ δηπινθξνπλνχ κε ηα δίθηπα ζεξκνχ 

- θξχνπ λεξνχ κε ηααπαξαίηεηα ξαθφξ. 

2.5.3 ΛΔΚΑΝΖ W.C. ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

2.5.3.1 Ζ ιεθάλε επξσπατθνχ ηχπνπ ζα είλαη ιεπθή απφ πνξζειάλε VITREUS 

CHINA θαη ζα εθνδηαζηεί κε πιαζηηθφ θάζηζκα απφ εληζρπκέλε πιαζηηθή χιε, 

άζξαπζην, θαηάιιειν γηα ην ζρήκα ηεο ιεθάλεο, ρξψκαηνοιεπθνχ. 

2.5.3.2 Ζ ιεθάλε ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαδαλάθη ρακειήο ή πςειήο πηέζεσο ή απφ 

βαιβίδα εθπιχζεσο φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα. 

2.5.4 ΝΔΡΟΥΤΣΖ 

Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα 18/8 πάρνπο πιάζκαηνο 0,8 mm θαη' 

ειάρηζην, θαηάιιεινο γηαρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε πάγθν κε κία ή δχν ιεθάλεο. Σν 

πιάηνπο ηνπ λεξνρχηε ζα είλαη 50 cm πεξίπνπ θαη ηνκήθνο 80 cm (κία ιεθάλε) ή 120 

cm (δχν ιεθάλεο) πεξίπνπ, ζα 

ζπλνδεχνληαη δε απφ: 

α. Πιαζηηθφ ζηθψλη - ιηπνζπιιέθηε (ηχπνπ βαξειάθη). 

β. Βαιβίδα εθθελψζεσο επηληθεισκέλε πιήξε κε ηάπα θαη αιπζίδα (κία αλά ιεθάλε). 

γ. Γηπινθξνπλφ γηα ηελ αλάκεημε ζεξκνχ - θξχνπ λεξνχ νξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν. 

δ. Πιαζηηθνζσιήλα ππεξρεηιίζεσο (έλα αλά ιεθάλε). 

2.5.5 ΖΛΗΑΚΟ ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΑ 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεσο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ειηαθνχ ζεξκνζίθσλνπ ηξηπιήο ελεξγείαο ζηεζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην. Ο 

ζεξκνζίθσλαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο 

ζεξκφκεηξνζεξκνζηάηε πεξηνρήο κέρξη 90νC θαη αζθαιηζηηθή δηθιείδα θαη ζα είλαη 

θαηαθφξπθνπ ή νξηδφληηνπ ηχπνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα. ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζεξκνζίθσλα ζπκπεξηιακβάλεηαη ηα ζηεξίγκαηά ηνπο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία, 

νη ραιθνζσιήλεο ζπλδέζεσο πξνο ην δίθηπν θιπ. 

2.6 ΓΟΚΗΜΔ 

Σν δίθηπν παξνρήο λεξνχ πξηλ θαιπθζνχλ ηα κε νξαηά ηκήκαηα ηνπ ζα ηεζεί γηα έλα 

24σξν ζε πίεζε 7 atm γηα ηνλέιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο. Γηα θάζε δνθηκή ζα 

ζπληαρζνχλ πξσηφθνιια δνθηκψλ θαη ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη 

ηνλαλάδνρν. 

 

1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
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2. TEXNIKH ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

2.1.1 H αθφινπζε ηερληθή πεξηγξαθή βαζίδεηαη: 

α) ην άξζξν 26 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ 

β) ηελ ΣΟΣΔΔ 2412/86 

γ) ηελ απφθαζε ΓΗ/9900/3.12.1974/ΦΔΚ 1266 Β', "πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο 

απνρσξεηεξίσλ" 

δ) ην Π.Γ. 38/91 

2.1.2 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ ζα 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα "Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ 

Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ" ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηεο επηβιέςεσο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη 

ηεο εκπεηξίαο, κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο θζνξέο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ 

θαη κε πνιχ επηκειεκέλε δνπιεηά. Οη δηαηξήζεηο πιαθψλ, ηνίρσλ θαη ηπρφλ ινηπφλ 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ή 

δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ ζα εθηεινχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηβιέςεσο. 

2.1.3 Οη θαλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαθέξνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. Όια ηα πιηθά πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνχξγηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ αζρνινχληαη 

θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα έρνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, φηαλδελ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. 

2.2 ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

Οη ληπηήξεο, νη ιεθάλεο WC θαη ηα ππφινηπα είδε πγηεηλήο είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε. 

2.3 ΓΗΚΣΤΟ ΩΛΖΝΩΔΩΝ 

Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ απνρεηεχζεσο ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ηνπο 

αθφινπζνπο γεληθνχο φξνπο: 

2.3.1 Ζ δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ, ε δηάκεηξνο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ θαη ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ζα είλαηζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ελψ παξάιιεια ζα ηεξνχληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ επηζήκσλ θαλνληζκψλ ηνπ Διιεληθνχθξάηνπο γηα "Δζσηεξηθέο 
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Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο". Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο DIN 8061/8062/19531. 

2.3.2 Σα κέζα ζην έδαθνο, νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 

πιαζηηθνχο ζσιήλεο U-PVC 6atm. 

2.3.3 Οη θαηαθφξπθεο ζηήιεο απνρεηεχζεσο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο U-PVC 6 atm. 

2.3.4 Οη δεπηεξεχνληεο ζσιήλεο ησλ ππνδνρέσλ ή ζηθσλίσλ δαπέδσλ ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιαζηηθνζσιήλεο. 

2.3.5 Οη δεπηεξεχνληεο ζσιήλεο αεξηζκνχ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο U-PVC 4 atmδηαζηάζεσλ Φ 40 mm. 

2.3.6 Οη θαηαθφξπθεο ζσιήλεο αεξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 

πιαζηηθνχο ζσιήλεο U-PVC 4 atm. 

2.3.7 Οη νξηδφληηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο κέζα ζην έδαθνο ζα ηνπνζεηεζνχλ κε έδξαζε 

πάλσ ζε βάζε απφζθπξφδεκα ησλ 200 kg ηζηκέληνπ, αξθεηνχ πάρνπο (10 cm) θαη 

πιάηνπο ην νπνίν ζα δηαζηξσζεί ζηνλ ππζκέλα ηνπαληίζηνηρνπ ραληαθηνχ, κε ηελ ίδηα 

ξχζε, φπσο ν απνρεηεπηηθφο αγσγφο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ησλ 

πιαζηηθψλ ζσιήλσλ ζην ραληάθη, απηφ ζα γεκίζεη πξψην κε ηζρλφ ζθπξφδεκα πνπ ζα 

θαιχπηεη ηνπο ζσιήλεοκέρξη ην κηζφ ηεο δηακέηξνπ ηνπο θαη χζηεξα κε ηα πξνηφληα 

ηεο εθζθαθήο πνπ ζα θνζθηλίδνληαη θαιά. 

2.3.8 Σα θξεάηηα πνπ δηακνξθψλνληαη γηα επίζθεςε θαη θαζαξηζκφ θαηά κήθνο ησλ 

ππνγείσλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη ζηηο ζέζεηο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ή 

δηαθιάδσζήο ηνπο, αλεμάξηεηα δηαζηάζεσλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη φπσο θαζνξίδεηαη 

πην θάησ. 

Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζηε ζέζε θάζε θξεαηίνπ ζα δηαζηξψλεηαη κε ηζρλφ 

ζθπξφδεκα πεξηεθηηθφηεηαο 200 kg ηζηκέληνπ αλά m3 ζε πάρνο 12 cm πάλσ ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί κηζφ ηεκάρην πιαζηηθνχ ζσιήλα Φ 10 cm (θνκκέλν θαηά 

κήθνο δχν γελέηεηξσλ δηακεηξηθά αληηζέησλ) ίζηνπ ή θακπχινπ ή δηαθιαδψζεσο γηα 

δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πξνζαξκνδφκελνπ ζηεγαλφ κε θαλνληθή 

ζπλαξκνγή πάλσ ζηνπο ζπκβάιινληεο ζην χςνο ηνπ ππζκέλα απνρεηεπηηθνχο 

αγσγνχο απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ν γεληθφο αγσγφο ηνπ 

θιάδνπ έηζη ψζηε λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ξνήο απφ ηνλ γεληθφ αγσγφ. 

Σα ζηφκηα ησλ απνξξεφλησλ ζην θξεάηην άιισλ αγσγψλ απφ δηάθνξεο δηεπζχλζεηο 

ζα ηνπνζεηνχληαη ρακειφηεξα ηνπ απιαθηνχ ηνπ θπξίνπ αγσγνχ. Σα ηνηρψκαηα ηνπ 

θξεαηίνπ ζα εδξάδνληαη πάλσ ζηε δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα απφ ηζρλφ ζθπξφδεκα ζα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή κε πιήξεηο πιίλζνπο θαη 

ηζηκεληνθνλία 1:2 κε ηε δένπζα πξνζνρή, ψζηε λα κε κέλνπλ θελά γχξσ απφ ηα 

ζηφκηα ησλ ζσιήλσλ πνπ ζπλδένληαη ζηα θξεάηηα. Σα ηνηρψκαηα θαη ν ππζκέλαο ηνπ 

θξεαηίνπ ζα επηρξίνληαη κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 1 κέξνπο ηζηκέληνπ θαη 2 κέξε 
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άκκνπ ζάιαζζαο, κε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπο κε κπζηξί, ρσξίο φκσο λα 

θαιχπηνληαη ηα απφ πιαζηηθά ηεκάρηα (δηακνξθνχκελα ζηνλ ππζκέλα) απιάθηα. 

Καηά ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζζνχλ θαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 300 kg αληί πιηλζνδνκήο. Σα 

θξεάηηα ζα θέξνπλ δηπιφ ζηεγαλφ ρπηνζίδεξν θάιπκκα βαξέσο ηχπνπ θαη πιαίζην. 

Γηα εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο κεηαμχ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ ζηηο 

απιαθψζεηο ηνπ πεξηζσξίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ιίπνο. Όζα θξεάηηα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο 

πνπ δηέξρνληαη νρήκαηα ζα θέξνπλ θαιχκκαηα ηχπνπ θαη αληνρήο αξθεηήο γηα ην 

θνξηίν ηνπο. 

Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ φπσο 

παξαθάησ: 

Γηαζηάζεηο (cm) Βάξνο (kg) 

27 x 27 15 

30 x 40 25 

40 x 50 50 

50 x 60 75 

Σν βάζνο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη ζπλάξηεζε ηεο θιίζεσο ηνπ πξνο απηφ νδεγνχκελσλ 

ζσιήλσλ πνπ δελ πξέπεη φκσο λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1:100 

2.3.9 Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη βάξνπο ζχκθσλνπ πξνο 

ηνπο θαλνληζκνχο, αλζεθηηθνί,απφιπηα θπιηλδξηθνί, ρσξίο ξήγκαηα θαη κε ζηαζεξφ 

πάρνο ηνηρσκάησλ. 

2.3.10 Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα έρνπλ ην πάρνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζρέδην ζα είλαη 

θαηά ην δπλαηφ ζπλερείο ελψζα απνξξίπηνληαη ηπρφλ αδηθαηνιφγεηεο ελψζεηο. Γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ πάρνπο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιαζηηθνζσιήλσλ θαζνξίδεηαη φηη ην 

ειάρηζην βάξνο ηνπο θαηά δηάκεηξν ζα είλαη: 

Γηαζηάζεηο (cm) Βάξνο (kg) 

Φ32 x 1.8 0.26 

Φ40 x 1.8 0.33 

Φ50 x 1.8 0.42 

Φ63 x 1.8 0.54 

Φ75 x 1.8 0.64 

Φ90 x 1.8 0.77 

Φ100 x 2.1 0.99 
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Φ110 x 2.2 1.16 

Φ125 x 2.5 1.48 

Φ140 x 2.8 1.84 

Φ160 x 3.2 2.41 

Οη ζπλδέζεηο ησλ πιαζηηθνζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο θαηά πξνέθηαζε ή θαηά 

δηαθιάδσζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ζσιελψζεσο ζα επηηπγράλεηαη κε κνχθα 

δηακνξθσκέλε ζην έλα άθξν θάζε ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιηνζηεγαλφηεηαο, 

αλζεθηηθφ, ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζηα δηάθνξα ιχκαηα ησλ νηθηαθψλ θαη ησλ 

πεξηζζνηέξσλβηνκεραληθψλ απνρεηεχζεσλ. Ζ πξνζαξκνγή νξεηράιθηλσλ 

εμαξηεκάησλ ζε πιαζηηθνζσιήλεο ζα εθηειείηαη θαηάφκνην ηξφπν. Οη ζπλδέζεηο 

πιαζηηθνζσιήλσλ θαηά δηαθιάδσζε πξέπεη λα εθηεινχληαη ινμά ζε γσλία 45 

κνηξψλκε θακπχισζε ηνπ ζσιήλα ηεο δηαθιαδψζεσο θνληά ζην ζεκείν 

δηαθιάδσζεο γηα δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ζηνπο ζσιήλεο. Οη ελψζεηο ησλ 

πιαζηηθνζσιήλσλ κε ζηδεξνζσιήλεο ζα γίλνληαη κε εηδηθφ νξεηράιθηλν 

θνριησηφζχλδεζκν ηνπ νπνίνπ ην έλα άθξν ζα ζπλδεζεί ζηνλ πιαζηηθνζσιήλα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ,ην άιιν δε ζα θνριηψλεηαη ζην 

ζηδεξνζσιήλα. Ζ πξνζαξκνγή πσκάησλ θαζαξηζκνχ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ 

ζεπιαζηηθνζσιήλεο πξέπεη λα εθηειείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη θαηά ην 

δπλαηφλ ν ζηξνβηιηζκφο ηεο ξνήο θαη ε ζπζζψξεπζε ηπρφλ παξαζπξφκελσλ απφ ηα 

απνρεηεπκέλα λεξά, ζηεξεψλ νπζηψλ ζε ζέζεηο πξνζαξκνγήοησλ εμαξηεκάησλ ηνπο. 

Γηα ηε ζηεξέσζε πιαζηηθνζσιήλσλ ζε ηνίρνπο ή δάπεδα κέζα ζηα απιάθηα 

εληνηρηζκνχηνπο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ηζηκεληνθνλία. 

2.3.11 Οη απνιήμεηο ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ αεξηζκνχ ή ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ 

ζηειψλ απνρεηεχζεσο πάλσαπφ ην δψκα ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θεθαιή κε πιέγκα 

απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα, φπνπ ζηα ζρέδηα ζεκεηψλεηαη,φπσο θαη φπνπ απηφ είλαη 

αλαγθαίν ζα πξνβιεθζνχλ ζηφκηα θαζαξηζκνχ κε πψκα θνριησηφ (ηάπεο). Οη 

δηάκεηξνηησλ ζηνκίσλ θαζαξηζκνχ ζα είλαη ίζεο ηηο δηακέηξνπο ησλ αληηζηνίρσλ 

ζσιήλσλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

2.3.12 Οη πιαζηηθνθαηαζθεπέο (πρ. ζηξαγγηζηήξεο δαπέδσλ θιπ) ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

απφ θχιιν πιαζηηθνχπάρνπο 4 mm. Οη ζηξαγγηζηήξεο (ζηθσλίνπ) ζα θέξνπλ 

νξεηράιθηλεο ζράξεο δηακέηξνπ 100 mm. Σν ζπλνιηθφβάξνο ρσξίο ηελ νξεηράιθηλε 

ηάπα ζα είλαη 1.5 kg κε δηάθξαγκα (θφθηξα) ε νπνία ζα θέξεη θνριησηή 

νξεηράιθηλεηάπα θαζαξηζκνχ Φ 30. Δπεηδή ηα νηθνδνκηθά πιηθά δελ πξνζβάιινπλ 

ηνπο πιαζηηθνζσιήλεο, δελ είλαη αλαγθαία εεπάιεηςή ηνπο κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά. 

Σν ζηθψλην νπξεηεξίσλ ζα είλαη θιεηζηφ κε νξεηράιθηλν πψκα αληί ζράξαο. 

2.4 AΠOXETEYH ΟΜΒΡΗΩΝ 

Ζ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ ηεο ζηέγεο, ησλ κπαιθνληψλ θιπ, ζα γίλεη κε 

ζπιιεθηήξεο νξνθήο θαη θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. Οη 
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θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο θαηαιήγνπλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ απ' φπνπ ηαφκβξηα 

νδεγνχληαη ζηελ πξαζηά κε ειεχζεξε απνξξνή. Οη ζέζεηο ησλ πδξνξξνψλ, νη 

δηάκεηξνί ηνπο, θαζψο θαη νηππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο ησλ 

νκβξίσλ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. Οη θαηαθφξπθεοπδξνξξνέο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 

ζσιήλεο PVC 6atm. Γηα ηα θξεάηηα ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ απνρέηεπζεαθαζάξησλ. 

2.5 ΓΟΚΗΜΔ 

2.5.1 Γνθηκή ηεγαλφηεηαο κε αέξα 

Ζ δνθηκή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο κε αέξα έρεη ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αεξνζηεγαλφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη εθηειείηαη γηα φιε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηαπηφρξνλα. Αθνχ γίλεη ε πιήξσζε φισλ ησλ νζκνπαγίδσλ κε λεξφ θαηζθξαγηζηνχλ 

φιεο νη απνιήμεηο ησλ ζηειψλ απνρέηεπζεο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, εηζάγεηαη ζηελ 

εγθαηάζηαζεκέζσ αληιίαο, αέξαο πίεζεο 38 mm Τ θαη θιείλεη ε εηζαγσγή αέξα. 

Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ 3 min,ε πίεζε πξέπεη λα δηαηεξεζεί 

ζηαζεξή. 

2.5.2 Γνθηκή ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο 

Μεηά ηελ επηηπρή δνθηκή ηεο ζηεγαλφηεηαο θαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο δηαηήξεζεο 

ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο απνκφλσζεο κέζα ζε φιεο ηηο νζκνπαγίδεο, εθηειείηαη ε 

δνθηκή ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο θαηά ηκήκαηα. Γηα ηελεθηέιεζε ηεο δνθηκήο 

επηιέγεηαη αξηζκφο πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ πνπ ζπλδένληαη ζηνλ ίδην θιάδν, 

νξηδφληην ήθαηαθφξπθν. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ επηιεγφκελσλ ππνδνρέσλ γηα 

ηαπηφρξνλε εθθφξηηζε, γίλεηαη κε βάζε ηνλπίλαθα: 

Αξηζκφο ΤΤ 

Αξηζκφο ΤΤ πνπ πξέπεη λα εθθνξηηζηνχλ απφ ηαπηφρξνλα θάζε είδνο ζε ζηήιε ή 

θιάδν Λεθάλε κε Γ.Κ. Νηπηήξεο Νεξνρχηεο Κνπδηλψλ 

1 έσο 9 1 11 

Μεηά ην πέξαο ησλ δηαδνρηθψλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ θάζε ζηήιεο, ε 

εγθαηάζηαζε ζθξαγίδεηαη αεξνζηεγψο, φπσο αθξηβψο ζηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο κε 

αέξα, ρσξίο λα εηζαρζεί λεξφ ζε θακκία νζκνπαγίδα. 

ηελ ζπλέρεηα εηζάγεηαη αέξαο, φπσο αθξηβψο ζηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο κε αέξα, 

αιιά κε πίεζε κέρξη κέρξη 25 mm Τ θαη θιείλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ αέξα. Ζ δνθηκή 

ζα ζεσξεζεί πεηπρεκέλε φηαλ ε πίεζε δηαηεξεζεί ζηαζεξή γηα 3 min. 

Γηα φιεο ηηο δνθηκέο ζα ζπληαρζνχλ πξσηφθνιια δνθηκήο θαη ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαη ηνλ αλάδνρν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
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TEXNIKH ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ 

 

3. 1 ΓΔΝΗΚΑ 

3.1.1Ζ κειέηε ππξφζβεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ 71/1988 ΚΣΗΡΗΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ “Σ” _ ΥΩΡΟΗ ΤΝΑΘΡΟΗΖ ΚΟΗΝΟΤ. 

H ππξφζβεζε κε λεξφ πεξηιακβάλεη: 

α) ηνπο ππνδνρείο ππξφζβεζεο. 

β) Γίθηπν ζσιελψζεσλ δηαδξνκήο θαη δηακέηξνπ φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 

Οη ζσιελψζεηο μεθηλνχλ απφ ην ζπιιέθηε ππξαζθάιεηαο ζην κεραλνζηάζην, νδεχνπλ 

νξηδφληηα πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή ζην ηζφγεην θαη αλεβαίλνπλ θαηαθφξπθα ζηνπο 

νξφθνπο κέζα απφ ηηο εηδηθέο γηα ηελ ππξφζβεζε δηειεχζεηο. 

Ζ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη κε θνιιάξα, ελψ ην δίθηπν πνπ νδεχεη ζην 

κεραλνζηάζην θαη ηελ ςεπδννξνθή ηνπ ακθηζέαηξνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο 

ζηδεξνθαηαζθεπέο ηνπ δηθηχνπ ηεο χδξεπζεο. 

γ) Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

MPFC 3-8 

8.0 HP 

2.5 HP 

20-46-60 m3/h 

40-30-20 m 

δ) Γεμακελή ππξφζβεζεο ζπλνιηθνχ φγθνπ ...25.. m 3 , δηαζηάζεσλ .2.5m.x 2.5m 

x.2.5m θαηαζθεπαζκέλε απφ κπεηφλ, ζακκέλε ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Ζ 

δεμακελή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ θαη ησλ Sprinklers. 

H ππξφζβεζε κε θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο πεξηιακβάλεη ππξνζβεζηήξεο 

θφλεσο 6 kg. Κάζε ππξνζβεζηήξαο θαιχπηεη επηθάλεηα 50 m2. 

Ζ απηφκαηε θαηάζβεζε πεξηιακβάλεη: 

α) δίθηπν απηφκαηεο θαηάζβεζεο κε λεξφ κε θεθαιέο θαηαηνληζκνχ sprinkler 1/2", 

γηα θηίξην κηθξνχ θηλδχλνπ. 

Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ μεθηλά απφ ην ζπιιέθηε ππξφζβεζεο θαη αθνινπζεί ηελ 

πνξεία ηνπ δηθηχνπ ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ. Δπί πιένλ ζηνπο νξφθνπο νδεχεη 
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ζηελ ςεπδνξνθή θαη ε ζηήξημή ηνπ γίλεηαη κε θνιιάξα. Οη θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο δηαδξφκνπο δηαθπγήο ζε απφζηαζε 3.5 m κεηαμχ ηνπο. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

3.2.1 ΩΛΖΝΩΔΗ 

α) σιήλεο: Oη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο ζα είλαη Υαιπβδνζσιήλαο 

εχθακπηνο. 

Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ζπεηξψκαηα, ζπγθφιιεζε, θιάληδεο ή εηδηθνχο 

ζπλδέζκνπο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 268, ΔΛΟΣ 269, ΔΛΟΣ 

281, ΗSO R/65 ή άιια αληίζηνηρα. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη εμσηεξηθά 

απφ ηε δηάβξσζε. Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο πνπ 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 28610, DIN 2460, DIN 19800 ή άιια 

αληίζηνηρα. Οη ζσιελψζεηο θαηαηνλεηήξσλ θαηαζθεπάδνληαη γηα νλνκαζηηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 10 bar. Mεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

ζσιελψζεσλ, απηέο ππνβάιινληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε δνθηκήο 14 bar γηα 24 ψξεο. 

β) ηήξημε σιήλσλ: Ζ κέγηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζηα ζηεξίγκαηα ζα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 4 m γηα ηνπο ζσιήλεο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 65 mm, θαη 

κηθξφηεξε απφ 6 m γηα ηνπο ζσιήλεο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 80 mm. 

Ζ απφζηαζε ησλ ζηεξηγκάησλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο θαηαηνλεηήξεο ζα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 1.2 m. ε θάζε πεξίπησζε νη απνζηάζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ απφ ηνπο 

θαηαηνλεηήξεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 cm. 

H αληνρή ησλ ζηεξηγκάησλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα 3.6.7/1 ηεο ΣΟΣΔΔ 2451/86, ελψ ε δηαηνκή φισλ ησλ 

κεξψλ ελφο ζηεξίγκαηνο κε ηνλ πίλαθα 3.6.7/2 ηεο παξαπάλσ Οδεγίαο. 

3.2.2 ΠΗΔΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 

α) Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, απνηεινχκελν απφ: 

- Φπγνθεληξηθή αληιία, πεηξειαηνθίλεηε, απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, πνιπβάζκηα, 

παξνρήο ..33m³/h,καλνκεηξηθνχ χςνπο, θαη πίεζεο . –70 m.ΤΣν πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη 

άμνλα απφ 

ράιπβα. 

- Πεηξειαηνθηλεηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη αεξφςπθηνο, δηθχιηλδξνο, ηεηξάρξνλνο θαη 

ηζρχνο . 35 HP 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θνξκνχ ζα είλαη απφ θξάκα αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο, 

κε εθθεληξνθφξν άμνλα απφζθπξήιαην βειηησκέλν ράιπβα. 
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β) Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απνηεινχκελν απφ: 

- Φπγνθεληξηθή, ειεθηξνθίλεηε αληιία, απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, παξνρήο 33m3/h 

θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο. –70 m.ΤΣν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη 

ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη άμνλα απφράιπβα. 

- Hιεθηξνθηλεηήξα, ζηεγαλφ, ηξηθαζηθφ, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα πξνζηαζίαο ΗP 

44, ηζρχνο 35 HP, ηάζεο 400v θαηζηξνθψλ 2900 αλά ιεπηφ. 

γ) Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ειεθηξνθίλεην, απνηεινχκελν απφ: 

- Φπγνθεληξηθή, ειεθηξνθίλεηε αληιία, κνλνβάζκηα, παξνρήο 2.5 m3/h θαη 

καλνκεηξηθνχ χςνπο 80 mΤΣν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη 

ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη άμνλα απφαλνμείδσην 

ράιπβα ζαιάζζεο. 

- Hιεθηξνθηλεηήξα, ζηεγαλφ, ηξηθαζηθφ, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα πξνζηαζίαο ΗP 

44, ηζρχνο. 3 HP. ηάζεο 400v θαη ζηξνθψλ .1500... αλά ιεπηφ. 

δ) Πηεζηηθή δεμακελή κεκβξάλεο, ρσξεηηθφηεηαο 100lt. θαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο 

.10ATM. 

ε) Πίλαθα απηνκαηηζκνχ, κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ πξνζηαζίαο IP 65, γηα ηελ απηφκαηε 

θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπειεθηξνθηλεηήξα. 

Ο πίλαθαο ζα έρεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά (δηαθφπηεο, απηφκαηνπο, ιπρλίεο θιπ) θαη 

ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο 

θαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 

Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη ζχζηεκα εθθίλεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ζχζηεκα 

θφξηηζεο θαη ζχζηεκα ζπληήξεζεο κπαηαξηψλ. 

ζη) Όξγαλα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, φπσο: 

* 3 πηεδνζηάηεο νζφλεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

* 3 καλφκεηξα 10 ΑTU/Φ100 κε θξνπλφ απνκφλσζεο. 

* 3 βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 

* 3 βάλεο ζε θνιιεθηέξ θαηάζιηςεο θαη 3 ζην θνιιεθηέξ αλαξξφθεζεο. 

Σν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα εδξάδεηαη ζε θνηλή βάζε, είλαη ζπλαξκνινγεκέλν 

ειεθηξηθά θαη πδξαπιηθά, έηνηκν γηα άκεζε ιεηηνπξγία. Οη κφλεο ζπλδέζεηο πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ λα γίλνπλ είλαη κε ην δίθηπν αλαξξφθεζεοθαηάζιηςεο θαη ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

3.2.3 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΔ ΦΩΛΗΔ 
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Οη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζα είλαη κεηαιιηθά εξκάξηα, δηαζηάζεσλ 0.60x0.70x0.18 m 

απφ ιακαξίλα D.K.P πάρνπο1.5 mm κε ηηο αλαγθαίεο εληζρχζεηο, βακκέλα κε 2 

ζηξψζεηο ρξψκαηνο εξπζξνχ, θαηάιιεια γηα εληνηρηζκέλεηνπνζέηεζε. 

ηελ κπξνζηηλή φςε ζα ππάξρεη πφξηα απφ εκηδηαθαλέο γπαιί πάρνπο 5 mm ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθνληαη κε εξπζξφ ρξψκα ηα γξάκκαηα Π.Φ. 

Κάζε ππξνζβεζηηθή θσιηά ζα θέξεη: 

α) Δηδηθή δηθιείδα (θξνπλφο νξεηράιθηλνο) δηακέηξνπ 2", ηχπνπ ππξνζβεζηηθήο, ην 

έλα άθξν ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν θαη ζην άιιν ζα θέξεη δηάηαμε γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ ζπλδέζκνπ ηνπ εχθακπηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζσιήλα. 

β) Γηπισηήξα ή ηπιηθηήξα, γηα λα δέρεηαη δηπισκέλν ή ηπιηγκέλν ηνλ εχθακπην 

ππξνζβεζηηθφ ζσιήλα. 

γ) Δχθακπην ππξνζβεζηηθφ ζσιήλα απφ πιέγκα ζπλζεηηθψλ ηλψλ κε εζσηεξηθή 

επέλδπζε ειαζηηθνχ, δηακέηξνπ 1 3/4", κήθνπο 20 m, ν νπνίνο κέζσ εηδηθνχ 

ζπλδέζκνπ ζα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλνο ζηελ παξαπάλσ δηθιείδα. 

δ) Αθξνθχζην εθηφμεπζεο λεξνχ, εηδηθνχ ηχπνπ (απιφο ππξφζβεζεο απφ εηδηθφ 

θξάκα αινπκηλίνπ) κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο (βνιήο) θαζψο θαη 

δεκηνπξγίαο πξνπεηάζκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή, κφληκα ζπλδεδεκέλν 

ζην άθξν ηνπ εχθακπηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζσιήλα. 

3.2.4 ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΣΑΗΩΝΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ (SPRINKLER) 

Ζ απηφκαηε θεθαιή sprinkler ζα είλαη νξεηράιθηλε, θξεκαζηή, δηακέηξνπ εμσηεξηθνχ 

ζπεηξψκαηνο 1/2" θαη ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 74 °C. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ αθξνθπζίνπ ζα είλαη 17/32". 

Γηα ηδηαίηεξε εμσηεξηθή πξνζηαζία ζα είλαη επηρξσκησκέλε. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο θεθαιήο εμαζθαιίδεηαη κε έλα κεραληζκφ εχηεθηνπ θξάκαηνο πνπ 

πεξηέρεηαη ζε έλα θπιηλδξηθφ εμάξηεκα κε 2 αλνμείδσηεο ζθαίξεο. 

3.2.5 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΡΟΖ 

Απνηειείηαη απφ ειεθηξηθφ δηαθφπηε κε πεξίβιεκα ζηηβαξφ θαη εξκεηηθά θιεηζηφ γηα 

αζθαιή θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία. Δδξάδεηαη ζε ρπηφ αινπκίλην πνπ δέλεηαη πάλσ 

ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο. 

Ο δηαθφπηεο ξνήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε ξπζκηδφκελεο 

ρξνλνθαζπζηέξεζεο, ψζηε λα κελ πξνθαιεί αλαίηηα ζήκαηα ζπλαγεξκνχ απφ 

πδξαπιηθά πιήγκαηα ή άιιεο ζηηγκηαίεο κεηαηνπίζεηο ηνπ λεξνχ κέζα ζηε 

ζσιήλσζε. 

Ο αληρλεπηήο ξνήο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηξνθνδνζίαο ησλ Sprinklers. 
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3.2.6 ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ ΚΟΝΖ 

Οη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 97/23 σο 

εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη εθφζνλείλαη θαηαζθεπαζκέλνη κεηά ην Ννέκβξην ηνπ 1999 

ζα θέξνπλ εγράξαθην ην ζήκα CE ζην θέιπθνο ηνπππξνζβεζηήξα. Δηδηθφηεξα, νη 

ππξνζβεζηήξεο CO2 ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 99/36 σοκεηαθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη εθφζνλ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κεηά ην Γεθέκβξην ηνπ 

2001 ζα θέξνπλεγράξαθην ην ζήκα „‟π‟‟ ζην θέιπθνο ηνπ ππξνζβεζηήξα. 

Δπίζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ην ΔΝ 3 . Θα ζπληεξνχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ ΚΤΑ 618/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ 17230/2005. 

ην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ ζα ππάξρεη θαηάιιειε ρεηξνιαβή, ελψ ν ππζκέλαο ζα 

θέξεη ζηδεξέληα ζηεθάλε ήεηδηθή θαηαζθεπή γηα λα κελ εθάπηεηαη ζην έδαθνο. 

ην πάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή πιήξσζεο κε πψκα απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν, 

εθνδηαζκέλν κε βαιβίδααζθαιείαοππεξπίεζεο. 

Σν θηαιίδην ζα έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκαζηηθή πίεζε 250 αηκ. 

Σν κήθνο εθηφμεπζεο ηεο ζθφλεο θαηά ηε ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.5 

m 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. 

 

TEXNIKH ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ HΛΔΚΣΡ/ΚΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

4.1Γενικά 

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΖD 384 

"Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο" θαη ηηο απαηηήζεηοηεο Γ.Δ.Ζ. 

4.2 Σροθοδοζία Γ.Δ.Ζ. - Μεηρηηές 

Ζ ηξνθνδνζία ζα γίλεη απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. 230/400 V-50Hz. ηνλ ρψξν πνπ 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα κπαξνθηβψηηα θαη νη κεηξεηέο. Πξνβιέπεηαη 

έλαο κεηξεηήο γηα θάζε ηδηνθηεζία θαη έλαο επηπιένλκεηξεηήο γηα ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

Οη κεηξεηέο ζα έρνπλ άκεζε γείσζε ε νπνία ζα ζπλδεζεί κέζσ αγσγνχ γείσζεο κε 

ηελ ζεκειηαθή γείσζε ηνπ θηηξίνπ. 
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Ζ είζνδνο ηνπ θαισδίνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ν ηξφπνο κεραληθήο πξνζηαζίαο ηνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Γ.Δ.Ζ. 

4.3 Καλωδιώζεις-ωληνώζεις. 

α. Οη παξνρέο ησλ πηλάθσλ ζα γίλνπλ κε θαιψδηα J1VV-R ή J1VV-U ή Α05VV-R ή 

Α05VV-U θαη φπνπ ε 

εγθαηάζηαζε είλαη ρσλεπηή ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ραιπβδνζσιήλεο. 

β. Όπνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη ρσλεπηή θαη φρη ζηεγαλή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα 

H07V-U ή H07V-R κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο. Αληίζηνηρα, φπνπ ε εγθαηάζηαζε 

είλαη ζηεγαλή (ρσλεπηή ε νξαηή) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλθαιψδηα Α05VV-R ή Α05VV-

U ή H07V-U ή H07V-R θαη ραιπβδνζσιήλεο. ε πεξίπησζε ρξήζεο θαισδίσλ 

H07VU ή H07V-R νη ραιπβδνζσιήλεο ζα έρνπλ εζσηεξηθή κφλσζε. αλ ζηεγαλνί 

ρψξνη ζεσξνχληαη κεηαμχ ησλ άιισλρψξνη πγηεηλήο, ιεβεηνζηάζην, θιπ. 

γ. Δηδηθά φηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη ελζσκαησκέλε ζην κπεηφλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πιαζηηθνί ζσιήλεs ηχπνπ HELIFLEX. 

δ. Σα κεγέζε ησλ ζσιήλσλ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ θαισδίνπ, δίλνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Καιψδηα σιήλαο 

3x1.5 mm Φ 13.5mm 

3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 

3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 ε Φ 23mm 

3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 ε Φ 23mm 

3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 

3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm 

Γηα κεγαιχηεξεο δηαηνκέο θαισδίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γαιβαληζκέλνη 

ζηδεξνζσιήλεο ή θαη πδξαπιηθνί 

πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα δηαδξνκέο ζην έδαθνο. 

ε. Όιεο νη γξακκέο ζα θέξνπλ αγσγφ γείσζεο. 

ζη. Οη νξηδφληηεο δηαδξνκέο ζσιελψζεσλ ζα βξίζθνληαη θαηά ην δπλαηφλ ζε χςνο 

κεγαιχηεξν απφ 2.5 m. 

δ. Γηα ηηο γξακκέο θσηηζκνχ ηα θαιψδηα ζα έρνπλ δηαηνκή 1.5 mm, ελψ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ξεπκαηνδνηψλ, δηαηνκή 2.5 mm. 

4.4 Πίνακες διανομής 

Οη πίλαθεο δηαλνκήο ζα είλαη κεηαιιηθνί πξνζηαζίαο IP54 ή ελαιιαθηηθά 

κνλνθαζηθνί (ε ηξηθαζηθνί) ηππνπνηεκέλνη πίλαθεο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Κάζε 

πίλαθαο ζα θέξεη μερσξηζηέο κπάξεο θάζεσλ, νπδέηεξνπ θαη γείσζεο. 
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Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Γεληθέο ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο. 

 Γεληθφ δηαθφπηε. 

 Ζιεθηξνλφκν δηαθπγήο 30mA. 

 Αλαρσξήζεηο ζχκθσλα κε ην ζρέδην πηλάθσλ. 

4.5 Πξνζσξηλή παξνρή 

Ζ πξνζσξηλή παξνρή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75,76,77 ηνπ 1073/81 

Π.Γ/ηνοκεξίκλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη κε επζχλε ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε. 

Σα άξζξα απηά πξνβιέπνπλ ε πξνζσξηλή παξνρή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηεγαλφ 

κεηαιιηθφ θνπηί θαιά γεησκέλν ην νπνίν λα θέξεη θιεηδαξηά, ψζηε λα αζθαιίδεηαη 

θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο, κε κέξηκλα ηνπ ηδηνθηήηε. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη ζα ηνπνζεηεζεί νπσζδήπνηε απηφκαηνο πξνζηαηεπηηθφο 

δηαθφπηεο δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο - αληηειεθηξνπιεμηαθφο απηφκαηνο). 

Πξνηνχ ε παξνρή απηή ρξεζηκνπνηεζεί, ζα θιεζεί γηα έιεγρν ν επηβιέπσλ κεραληθφο, 

άιισο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Οη κπαιαληέδεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ λα θέξνπλ αγσγφ γείσζεο, έζησ θαη αλ ηξνθνδνηνχλ εξγαιεία πνπ 

δελ απαηηνχλ γείσζε. Ο ηξφπνο πνπ ζα απιψλνληαη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα 

απνθιείεηαη θζνξά θαη ζπλεπψο θίλδπλνο αηπρήκαηνο (καθξάλ απφ ζπλήζεηο 

δηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, νρεκάησλ-κεραλεκάησλ θ.α.). 

4.5 Παραηηρήζεις 

α. Οη ξεπκαηνδφηεο ζα θέξνπλ αγσγφ γείσζεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 50 cm 

απφ ην δάπεδν. 

β. Οη δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 80 cm απφ ην δάπεδν. 

γ. Οη ζέζεηο θσηηζηηθψλ ζεκείσλ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα. Σχπνη θσηηζηηθψλ πνπ έρνπλ 

πξνθαζνξηζζεί ζην ζηάδην ηεο κειέηεο, δείρλνληαη επίζεο ζηα ζρέδηα. 

δ. Όηαλ ζε θάπνην ρψξν ε εγθαηάζηαζε είλαη ζηεγαλή, αληίζηνηρα ζηεγαλνί ζα είλαη 

νη ξεπκαηνδφηεο, νη δηαθφπηεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα. 

 

4α.ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ-ΓΔΗΩΔΗ 

4.1.α Θεμελιακή Γείωζη 

- Σν ζχζηεκα γείσζεο ζα είλαη ζεκειηαθή γείσζε. Σν ειεθηξφδην γείσζεο ζα είλαη 

ράιθηλνο αγσγφο νξζνγσληθήο δηαηνκήο (ηαηλία) απφ ραιθφ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 

30x3.5mm. Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελζεκειίσζε ζα πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη ζε 

φιν ην κήθνο ηνπ κε ζπκπαγέο ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50mm. 

- Γηα ηε ζχλδεζή – ζηήξημε ηνπ ζεκειηαθνχ γεησηή - ηαηλίαο ζην νπιηζκφ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθηγθηήξεο ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνη αλά δχν (2) m ηαηλίαο. 
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Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη αζθαιήο ειεθηξηθήζχλδεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ 

γείσζεο (ηαηλίαο) κε ηνλ νπιηζκφ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε 

ζπηλζήξσλκεηαμχ ειεθηξνδίνπ θαη νπιηζκνχ. 

- Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα θέξεη αλακνλέο γηα ηελ ελίζρπζή ηεο κε γεησηέο ψζηε λα 

επηηεπρζεί αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε ησλ 2,70Ω. Οη αλακνλέο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ 

πιηθνχ κε ηνλ γεησηή (ηαηλία) ζηε ζηάζκε ηνπθπζηθνχ εδάθνπο εληφο θξεαηίνπ. Ζ 

πξνέθηαζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξνζζήθε 

αθηηληθψλειεθηξνδίσλ ή κε ειεθηξφδηα γείσζεο ηχπνπ ξάβδσλ ή κε ειεθηξφδην 

γείσζεο απνηεινχκελν απφ πιάθεο γείσζεο(π.ρ. γεησηήο ηχπνπ «Δ»). Όια ηα 

παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπΔΛΟΣ 

ΔΝ 50164-2. 

- Γεληθψο ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ γείσζεο ζα είλαη ε ίδηα κε ηνπο αγσγνχο 

θπθιψκαηνο γηα δηαηνκέο απφ 1,5 mm κέρξη 35 mm. Γηα αγσγνχο θπθιψκαηνο 50 

mm θαη άλσ ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζεπξνο ην κηζφ ηεο 

δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο. 

- Οη γεηψζεηο ησλ πηλάθσλ θάζε δηακεξίζκαηνο θαη ηεο θνηλφρξεζηεο παξνρήο ζα 

θαηαιήγνπλ ζε ράιθηλε κπάξα γείσζεο ηνπνζεηεκέλε θνληά ζηε δηάηαμε ηεο ΓΔΖ 

θαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεκειηαθή γείσζε κε ηαηλίαράιθηλε 30x3.5η.ρ αθνινπζψληαο 

ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. ην δπγφ γείσζεο ζα ζπλδεζεί θαη ε γείσζε ηεο ΓΔΖ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ κε ηε ΓΔΖ δελ 

εθάπηεηαη ζην θηίζκα αιιά γίλεηαη ζην φξην ηνπ νηθνπέδνπ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέηξα κεραληθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ PE θαη ζήκαλζήο ηνπθαηά ηελ 

ππφγεηα φδεπζή ηνπ απφ ηε ζεκειίσζε πξνο ηνλ κεηξεηή. 

- Ο αγσγφο γείσζεο γηα ιφγνπο κεραληθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηε 

δηάβξσζε ζα εγθβσηίδεηαηθαζ‟φιν ην κήθνο ηνπ ζην ζθπξφδεκα αθνινπζψληαο 

πνξεία κέζσ ησλ πεδηινδνθψλ θαη ησλ ππνζηεισκάησλ ηνπθηίζκαηνο, ζηεξηδφκελνο 

θαη ζπλδεφκελνο ειεθηξηθά κε ηνλ νπιηζκφ αλά 2.00m κε θαηάιιεινπο ζθηγθηήξεο. 

Δπίζεο, ε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ γείσζεο απφ ηε ζεκειηαθή γείσζε έσο ηνλ 

αθξνδέθηε γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνπ κήθνπο. Ο θχξηνο 

αθξνδέθηεο γείσζεο (ην κέζν ζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ γείσζεο κε ηνλθχξην αγσγφ 

πξνζηαζίαο PE) πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα άγεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζθάικαηνο 

ηεο εγθαηάζηαζεο ρσξίο λα ππεξζεξκαίλεηαη. Ζ ζχλδεζε – απνζχλδεζε ησλ αγσγψλ 

πξέπεη λα είλαη δπλαηή κφλν κεεξγαιείν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηπραία 

απνζχλδεζή ηνπο. 

4.2.α  Κύριες και σμπληρωμαηικές Ηζοδσναμικές σνδέζεις (ΚΗ, 

Η) 

Ζ ΚΗ είλαη ε αγψγηκε ή κέζσ ζπηλζεξηζηψλ ζχλδεζε ζε αθξνδέθηε ή δπγφ γείσζεο 

ησλ: 

 θχξηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο PE (αγψγηκε ζχλδεζε) πνπ αλαθεξζήθακε 

παξαπάλσ ησλ εηζεξρφκελσλ ζην θηίξην κεηαιιηθψλ δηθηχσλ φπσο: 

 ραιχβδηλνο ζσιήλαο χδξεπζεο (κέζσ ζπηλζεξηζηή) εάλ δελ είλαη πιαζηηθφο 

 ραιχβδηλνο ζσιήλαο θπζηθνχ αεξίνπ (κέζσ ζπηλζεξηζηή) 
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 κεηαιιηθνί καλδχεο θαισδίσλ ειεθηξηθήο παξνρήο, εάλ ππάξρνπλ (αγψγηκε 

ζχλδεζε) 

 κεηαιιηθνί καλδχεο θαισδίσλ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, εάλ ππάξρνπλ (κέζσ 

ζπηλζεξηζηψλ)ησλ μέλσλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ φπσο: 

i) ην δίθηπν ππξφζβεζεο (αγψγηκε ζχλδεζε) εάλ ππάξρεη 

ii) νη κεηαιιηθνί ζσιήλεο ζέξκαλζεο (αγψγηκε ζχλδεζε) 

iii) νη κεηαιιηθνί αεξαγσγνί θιηκαηηζκνχ (αγψγηκε ζχλδεζε) εάλ ππάξρνπλ 

iv) ν κεηαιιηθφο νπιηζκφο ηνπ θηηξίνπ 

v) νη νδεγνί ηνπ αλειθπζηήξα (εάλ ππάξρεη) 

- Δάλ ην πιήζνο ησλ εηζεξρνκέλσλ δηθηχσλ είλαη κεγαιχηεξν θαη ηα ζεκεία εηζφδνπ 

ηνπο βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε, πξνηηκφηεξν είλαη λα πξνβιέπεηαη έλαο δπγφο 

πνπ λα δηαζέηεη αλάινγεο ππνδνρέο ζχλδεζεο (εμηζσηήοδπλακηθνχ). Ο δπγφο ζα 

ζπλδέεηαη κε ηε ζεκειηαθή γείσζε κε θαηάιιειε φδεπζε ψζηε λα πξνβιεθζνχλ 

αθξνδέθηεοθαη δπγνί γείσζεο ζηηο ζέζεηο ηνπ θηηξίνπ πνπ απαηηνχληαη ΚΗ. 

Ζ Η εθαξκφδεηαη ηνπηθά ζε εηδηθνχο ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο φπνπ δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κέηξα πξνζηαζίαο απηφκαηεο δηαθνπήο φηαλ εκθαληζηνχλ επηθίλδπλεο 

ηάζεηο επαθήο κεγαιχηεξεο ησλ 50V ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ή 120V ζπλερνχο 

ξεχκαηνο ή φηαλ πξέπεη λα ιεθζνχλ απζηεξφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηηκέο ηάζεο 

επαθήο ρακειφηεξεο ησλ παξαπάλσ, φπσο ινπηξά θαη εηδηθνί ρψξνη. 

- Ζ Η πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ηαπηφρξνλα πξνζηηά αγψγηκα κέξε, δειαδή 

ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ησλ ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηα μέλα αγψγηκα ζηνηρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ν 

κεηαιιηθφο νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Πξνο απηφ ην ηζνδπλακηθφ 

ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη νη αθξνδέθηεο γείσζεο ησλ ξεπκαηνδνηψλ. Γεληθά 

φια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα γείσζεο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD-384. 

- χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζή καο, εθηφο ηεο γείσζεο ηεο δηάηαμεο 

ΓΔΖ θαη ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ (θνηλνρξήζησλ θαη δηακεξηζκάησλ) ζα 

εθηειεζηνχλ κέζσ ηζνδπλακηθψλ δπγψλ νη παξαθάησ ζπλδέζεηο: 

1) 1νο Ηζνδπλακηθφο Επγφο (ρψξνο ιεβεηνζηαζίνπ): 

a) Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ιεβεηνζηαζίνπ 

b) Οη ζσιήλεο ζέξκαλζεο 

c) Γνκηθφ πιέγκα ζην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηεο δεμακελήο πεηξειαίνπ 

d) Ζ δεμακελή πεηξειαίνπ εάλ είλαη κεηαιιηθή 

2) 2νο Ηζνδπλακηθφο Επγφο (ρψξνο θχξηαο εηζφδνπ): 

a) Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Όιεο νη παξαπάλσ ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα γίλνπλ κέζσ επηθαζζηηεξσκέλνπ 

εχθακπηνπ ράιθηλνπ αγσγνχ Φ16η.ρ. Οη ζπλδέζεηο ησλ ηζνδπλακηθψλ δπγψλ κε ηε 

ζεκειηαθή γείσζε ζα γίλνληαη κε ράιθηλε ηαηλία 30x3.5 mm. 

Δάλ ε θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γίλεη κε πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο θαη νη ινπηήξεο είλαη κε κεηαιιηθνί δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε γείσζε. 

4.3 Πρόζθεηα ζηοιτεία προζηαζίας 

Γεθχξσζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ παξνρψλ χδξεπζεο κε 

ηελ κπάξα γείσζεο ησλ κπαξνθηβσηίσλ. 

4.4 Γοκιμές εγκαηάζηαζης 

Ζ αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα κεηξεζεί κεηαμχ θάζε ελεξγνχ αγσγνχ θαη ηεο γεο 

εκεηψζεηο: 

1. ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ-C, ν αγσγφο ΡΔΝ ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

κέξνο ηεο γεο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κέηξεζεο νη αγσγνί θάζεσλ θαη ν νπδέηεξνο κπνξνχλ 

λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ζ αληίζηαζε κφλσζεο, κεηξνχκελε κε ηελ ηάζε δνθηκήο πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή αλ θάζε θχθισκα, κε απνζπλδεδεκέλεο ηηο ζπζθεπέο, έρεη 

αληίζηαζε κφλσζεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ ηηκή ηνπ πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ 6-Α 

Διάρηζηε ηηκή αληίζηαζεο κφλσζεο 

Οη δνθηκέο πξέπεη λα γίλνπλ κε ζπλερέο ξεχκα. Ζ ζπζθεπή δνθηκήο πξέπεη λα είλαη 

ηθαλή λα παξέρεη ηελ ηάζεδνθηκήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα, φηαλ θνξηίδεηαη κε 

ξεχκα 1mA. 

Όηαλ ην θχθισκα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο νη αγσγνί θάζεσλ θαη ν 

νπδέηεξνο πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηε κέηξεζε. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΟ 5 

Ολνκαζηηθή ηάζε 

θπθιψκαηνο(V) 

Σάζε δνθηκήο ζπλερνχο 

ξεχκαηνο 

(V) 

Διάρηζηε αληίζηαζε 

κφλσζεο 

(ΜΩ) 

SELV θαη PELV 250 0.25 

Μέρξη 500V, κε εμαίξεζε 

ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

500 

 

0.5 

 

Πάλσ απφ 500V 1000 1.0 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 

5.1 ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΩΓΗΩΖ / VOICE - DATA 

ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη δχν θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θάζε απαίηεζεο, νη ππνρξεσηηθέο θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο. Οη 

ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ιέμε «απαηηείηαη», ελψ νη 

ζπκβνπιεπηηθέο κε ηηο ιέμεηο «ζα πξέπεη», «κπνξεί» ή «είλαη επηζπκεηφ», νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. 

Οη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, απφδνζεο, 

ζπκβαηφηεηαο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα, ζηηο νπνίεο δελ είλαη απνδεθηή θακία απφθιηζε. 

Οη ζπκβνπιεπηηθέο απαηηήζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο, δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ κέζσλ κεηάδνζεο, θαζψο επίζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ. 

5.1.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ζ κειέηε, ζρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γνκεκέλεο Καισδίσζεο 

απαηηείηαη λα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ πξφηππα: 

ISO/IEC 11801:2002. 

CENELEC 50173-1:2002. 

CENELEC EN 50174-1:2000. 

CENELEC EN 50174-2:2000. 

CENELEC EN 50174-3:2003. 

ISO/IEC 14763-1:1999. 

ISO/IEC 14763-2:2000. 

Σν χζηεκα Γνκεκέλεο Καισδίσζεο απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν ηεο κφληκεο ζχλδεζεο (PermanentLink), φζν θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Channel), ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα ή λα 

δηαζέηεη αθφκα θαιχηεξα. 

5.1.2 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΩΛΖΝΩΔΩΝ (ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ) 

Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ 

εηζαγσγήο θαη θαη΄ επέθηαζε ζεκείνπ εηζαγσγήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

CENELEC EN 50174-3:2003. ηνλ ρψξν απηφ θαηαιήγεη ην θαιψδην εηζαγσγήο 
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κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχοπαξφρνπο/θνξείο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ εηζαγσγήο γίλεηαη απφ ην εμσηεξηθφ ζεκείν ηεο 

νηθνδνκήο φπνπ ηνπνζεηήζεθε ην θνπηi δεχμεσο κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, κέζσ 

θαηάιιειεο φδεπζεο (ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ) θαη θαισδίνπ ραιθνχ εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ κε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. 

Ζ θιίζε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηείζδπζε πδάησλ 

ή ε θαηαθξάηεζε απηψλ ζε ζρεκαηηδφκελνπο ζχιαθεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

CENELEC EN 50174-3:2003. 

Δληφο ηνπ ζσιήλα ησλ θαισδίσλ εηζαγσγήο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ (εζσηεξηθψλ ηνπ Σ/Κ). 

Οη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη κφλν γηα δέζκεο 

ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ ζηελ θαισδίσζε θνξκνχ θαη απαηηείηαη λα είλαη κεηαιιηθέο 

ή πιαζηηθέο ειαθξνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππαCENELEC EN 50174-1:2000 & 

CENELEC EN 50174-2:2000. Οη ζσιήλεο απηέο ηνπνζεηνχληαη είηε ρσλεπηέο, 

είηεεμσηεξηθέο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξφηππα. 

Ζ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ εηζαγσγήο απαηηείηαη λα αξρίδεη απφ απφζηαζε 10/20 cm 

έμσ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ζε βάζνο 60/70 cm, θαη λα θαηαιήγεη ζηνλ 

θχξην ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή ΟΣΔ. Γχξσ απφ ηελ ζσιήλααπηή απαηηείηαη λα 

ππάξρεη ζθπξφδεκα θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ (δηαδξνκή) 

θαηάιιεινονπιηζκφο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν CENELEC EN 50174-3:2003. 

5.1.3 ΑΠΟΣΑΔΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

α. Γηα ππφγεηα ηκήκαηα ζσιελψζεσλ νη απνζηάζεηο απφ ηνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα 

CENELEC EN 50174-2:2000, CENELEC EN 50174- 3:2003 θαη ELOT HD 384. 

Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο κπνξνχλ λα κεησζνχλ, αλ παξεκβιεζεί ηνίρσκα πάρνπο, 

ηνπιάρηζηνλ 5cm κε θαηάιιειν νπιηζκφ. 

β. Γηα ηα ρσλεπηά ή εμσηεξηθά ηκήκαηα ζσιελψζεσλ εληφο νηθνδνκψλ, νη 

απνζηάζεηο απφ ηνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο 

απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα CENELEC EN 50174-2:2000 θαη ELOT 

HD 384. 

γ. Αληίζηνηρα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρακειήο ηάζεο θαη φηαλ νη αγσγνί θέξνληαη εληφο 

γεησκέλσλ κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ, νη απνζηάζεηο απφ ηνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα 

CENELEC EN 50174-2:2000 θαη ELOT HD 384. 

 δ. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ απφ ρψξνπο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη Τ/ ηεο ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα CENELEC EN 50174-

2:2000, CENELEC EN 50174-3:2003 θαη ELOT HD 384. 

 ε. Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηεζεί αγσγφο άιιεο εγθαηάζηαζεο ζηηο ίδηεο νδεχζεηο 

ππνδνκήο κε απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 
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CENELEC EN 50174-1:2000, CENELEC EN 50174- 2:2000, CENELECEN 50174-

3:2003 θαη ELOTHD 384. 

5.2 ΤΣΖΜΑ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΩΓΗΩΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

5.2.1 ΗΚΡΗΩΜΑΣΑ 19’’ 

Σα ηθξηψκαηα απαηηείηαη λα είλαη επηδαπέδηα 800x800mm, θαηάιιεινπ χςνπο ζε U, 

κε κία πφξηα, απνζπψκελα 

πιατλά θαη νξνθή, αξζξσηή βάζε χςνπο 10cm, θαζψο επίζεο απαηηείηαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη θαη΄ ειάρηζησλ κε ηα 

πξφηππα IEC 60297-1 θαη IEC 60297-2. Σα ηθξηψκαηα απηά απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

δχν (2) ζεη απφ ξάγεο (19‟‟), 

ηχπνπ «L» ηφζν ζηελ κπξνζηηλή, φζν θαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπο, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο 

απηψλ εμππεξεηεηέο (Servers). Δπηπιένλ, ηα ηθξηψκαηα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα νξηδφληηαο θαη 

θαηαθφξπθεο δηεπζέηεζεο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη θπξίσο 

ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπο, 

παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζσζηήο εηζαγσγήο θαη δξνκνιφγεζεο ησλ γξακκψλ 

εληφο απηψλ. Σν κέγηζην 

δπλαηφ θνξηίν ησλ επηδαπέδησλ ηθξησκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 kg, 

ελψ παξάιιεια απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ δχν (2) αλεκηζηήξεο ζηελ νξνθή, πνιχπξηδν ηνπιάρηζηνλ 7 ζέζεσλ Schuko 

(IEC 60320 C19) γηα 

νξηδφληηα/θάζεηε ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο κε πξνζηαζία ππέξηαζεο. Όια ηα 

ηθξηψκαηα απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ επεθηαζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ 40% γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ 

επεθηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

CENELEC EN 50174-1:2000 θαη CENELEC EN 50174-2:2000. 

5.2.1.1 TΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ OTE θαη ΗΚΡΗΩΜΑΣΩΝ (RACK) 

Οη ρψξνη ηνπνζέηεζεο ηνπ θεληξηθνχ ηειεθσληθνχ θαηαλεκεηή ΟΣΔ, θαζψο θαη ηνπ 

θεληξηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο 

ηθξησκάησλ (θαηαλεκεηψλ) νξφθσλ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα 

CENELEC EN 50174-1:2000 θαη 

CENELEC EN 50147-2:2000 θαη λα πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο : 

α) Να έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε. 

β) Να θσηίδνληαη επαξθψο θαζ' φιν ην 24σξν. 
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γ) Να είλαη μεξνί, απαιιαγκέλνη ρεκηθψλ επηδξάζεσλ θαη λα κελ είλαη ηδηαηηέξσο 

εθηεζεηκέλνη ζε ζθφλε ή ζε 

πεξηβάιινλ επηθίλδπλν γηα εθξήμεηο. 

5.2.1.2 ΠΛΑΗΗΑ ΜΔΗΚΣΟΝΟΜΖΖ 

Δίλαη κεηαιιηθά/πιαζηηθά πιαίζηα 1U κε άγθηζηξα ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ 

κεηθηνλφκεζεο (patchcord). 

Απηά βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ησλ patchcords εληφο ησλ ηθξησκάησλ, 

επηηπγράλνληαο ηελ βέιηηζηε 

δπλαηή δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο. 

5.2.2 PATCH PANEL (ΠΔΓΗΟ ΒΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΟΤ) 

Σν PatchPanel είλαη ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα λα εμππεξεηήζεη αλάγθεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο. Σα PatchPanel απαηηείηαη λα είλαη αξζξσηά 

(modular), φπνπ θάζε έλα RJ45 βχζκα (Jack) θαηεγνξίαο 6/θιάζεο Δ, ζα είλαη 

απηφλνκν θαη ζα ηνπνζεηείηαη μερσξηζηά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη ε 

επειημία ηεο ηνπνζέηεζεο απφ 1 έσο 24 RJ45 βχζκαηα. 

Σνπνζεηείηαη ζε Rack 19" κέζα ηφζν ζην θεληξηθφ CommunicationEquipmentRoom 

(Κεληξηθή πγθέληξσζε), φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ζπγθεληξψζεηο ησλ νξφθσλ ηνπ 

θηηξίνπ, φπνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο θαη ν ελεξγφο εμνπιηζκφο. 

Σα PatchPanel απαηηείηαη λα είλαη 19‟‟ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο εληφο ηθξηψκαηνο 

(Rack), ελψ ην χςνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην 1U (1U = 

44,5mm). 

Σα βχζκαηα (Jack) ραιθνχ ησλ PatchPanel απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ RJ45, , 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60603-7-2 θαη IEC 60603-7-3.Ζ δηαδηθαζία 

ηεξκαηηζκνχ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζηα βχζκαηα ραιθνχ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ 

Μνλσκέλνπ Αγσγνχ Κάζεηεο Μεηαηφπηζεο (InsulationDisplacementConnector – 

IDC). 

Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βπζκάησλ ραιθνχ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαηεγνξίαο 6/θιάζεο Δ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ISO/IEC 11801:2002 θαη CENELEC EN 50173-1:2002. 

Ο ρξσκαηνθψδηθαο ηεξκαηηζκνχ ησλ βπζκάησλ ραιθνχ ησλ PatchPanel απαηηείηαη λα 

είλαη ζχκθσλα κε ην “PinAssignment” πνπ νξίδεηαη απφ ζην πξφηππν ISO/IEC 

11801:2002, Table F.2 (T568Α ή T568Β). 

5.2.3 ΒΤΜΑΣΑ (JACK) ΥΑΛΚΟΤ RJ45 ΓΗΑ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ 

ΠΡΗΕΔ 

Σα βχζκαηα (Jack) ραιθνχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πξηδψλ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ 

RJ45, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

IEC 60603-7-2 θαη IEC 60603-7-3. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεξκαηηζκνχ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζηα βχζκαηα ραιθνχ απαηηείηαη 

λα είλαη ηχπνπ Μνλσκέλνπ 

ΑγσγνχΚάζεηεοΜεηαηφπηζεο (Insulation Displacement Connector – IDC). 

Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βπζκάησλ ραιθνχ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ 

θαηεγνξίαο 6/θιάζεο Δ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801:2002 θαη 

CENELEC EN 50173-1:2002. 

Ο ρξσκαηνθψδηθαο ηεξκαηηζκνχ ησλ βπζκάησλ ραιθνχ ησλ PatchPanel απαηηείηαη λα 

είλαη ζχκθσλα κε ην “PinAssignment” πνπ νξίδεηαη απφ ζην πξφηππν ISO/IEC 

11801:2002, Table F.2 (T568Α ή T568Β). 

5.2.4 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΠΡΗΕΑ (TELECOMMUNICATION OUTLET) 

Δίλαη ε θαηάιεμε ηνπ νξηδνληίνπ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο πάλσ ζηελ νπνία 

ζπλδέεηαη o ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο: 

Όιεο νη πξίδεο αλεμαξηήηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο (ελδφηνηρεο, επίηνηρεο, 

ελδνδαπέδηεο ή επηδαπέδηεο) απαηηείηαη λα είλαη δηπιέο, δειαδή λα δηαζέηνπλ δχν (2) 

RJ45 βχζκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801:2002 θαη CENELEC EN 

50173-1:2002. 

5.2.5 ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ - ΚΑΛΩΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ (ΚΑΛΩΓlΑ ΦΩΝΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ) 

5.2.5.1. KΑΛΩΓΗΟ UTP (UNSHLELDED TWISTED PAIR) 100 OHM-

CATEGORY 6 

To θαιψδην ζα είλαη ζπλεζηξακκέλν (twistedpair) 4 δεπγψλ γηα ην νξηδφληην δίθηπν 

θαη θαηάιιεινπ αξηζκνχ δεπγψλ (ζρέδηα) γηα ην θαηαθφξπθν δίθηπν θαηά ην πξφηππν 

ΔΗΑ-ΣlΑ 568 θαη ΔΗΑ-ΣlΑ-Category 6. To θαιψδην ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

κεηάδνζε θσλήο ή δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα 

250 Mbps. Kαιψδην ηεζζάξσλ δεπγψλ (νξηδφληην δίθηπν) 

5.2.5.1.2 Καηαζκεσαζηικά ταρακηηριζηικά : 

Σν θαιψδην ζα απνηειείηαη απφ αγσγνχο 24 AWG κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξα δεχγε, ην θαζέλα ζπλεζηξακκέλν μερσξηζηά, πεξηβαιιφκελα 

απφ ζεξκνπιαζηηθφ καλδχα. 

Σν βήκα ζπζηξνθήο ηνπ θάζε δεχγνπο ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια. 

Ζ δηάκεηξνο θάζε αγσγνχ κε ηελ κφλσζε ζα είλαη 1,22 mm (0.048 in) max. 

H δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 6,35 mm (0,25 in). 

Αθηίλα θάκςεο 25,4 mm (1 in) ζε ζεξκνθξαζία -200C ρσξίο λα ζπάεη o 

ζεξκνπιαζηηθφο καλδχαο. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

Tα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη ίζα κε ηα παξαθάησ ή θαιχηεξα : 
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Αληίζηαζε D.C. ζηνπο 200C γηα θάζε αγσγφ : 300 Ohms/km 

Υσξεηηθφηεηα γηα θάζε δεχγνο : 1600pF/km ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 1ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 2,1db/100m ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 4ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 3,8 db/100m ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 10ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 6,0 db/100m ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 16ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 7,6 db/100m ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 20ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 8,5 db/100m ζηνπο 200C 

Δμαζζέλεζε ζην 31,25ΜHz γηα θάζε δεχγνο : 10,7 db/100m ζηνπο 200C. 

5.2.5.3 ΚΑΛΩΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ: Cat. 6 

Δίλαη απφ ζηξνγγπιφ θαη φρη πιαηχ θαιψδην 8 πνιχθισλσλ αγσγψλ 24 AWG, 

ηαθηνπνηεκέλα ζε ηέζζεξεηο νκάδεο ρξσκάησλ ζε βξαδπθιεγή καλδχα. 

Φέξνπλ 8-πηλν ζχλδεζκν RJ45 θαη ζηα δχν άθξα κε επζεία ζπλδεζκνινγία θαηά 

Σ568Α ή Β. Δπίζεο είλαηεμνπιηζκέλα κε εζσηεξηθφ θίηξηλν δηαρσξηζηηθφ 

ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ, γηα άξηζηε απφδνζε ησλ ζπλδέζκσλ ζηνζεκείν 

ηεξκαηηζκνχ. 

Δίλαη ζπκβαηά κε ρακειφηεξεο Καηεγνξίαο Γίθηπα θαη Δμνπιηζκφ. 

Υξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζκνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο FCC CFR 47 part 68 

subpart F and IEC 60603-7, θαη έρνπλ ην ειάρηζην 50 microinches επηθάιπςεο 

ρξπζνχ πάλσ ζηηο ληθέιηλεο επαθέο. 

Φέξνπλ έγρξσκα κπνηάθηα πξνζηαζίαο ηνπ θαισδίνπ απφ θάκςε θαη έγρξσκα 

εηθνλίδηα ζήκαλζεο. 

Δίλαη αλζεθηηθά ζε δηάβξσζε απφ πγξαζία θαη ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο . 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιψδην πνπ ππεξβαίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο απσιεηψλ 

powersum NEXT . 

Δίλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξα κήθε, φπσο 0.9, 1.5, 2.1, 3.1, 4.6, 6.1, 7.6 κέηξα. 

Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη Πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη 14001. 

Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά : 

DC resistanceperlead: 9.38  / 100 m κέγηζην. 

Ηnputimpedance άλεπ κέζνπ φξνπ: 100  + 15% απφ 1 - 100 MHz, + 22% απφ 100 - 

200 MHz θαη + 32% απφ 200 - 250 MHz. 

Έρνπλ κεηξήζεηο κεηάδνζεο 100% κε networkanalyzers εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ γηα 

ζσζηή απφδνζε κέρξη ηα 250 MHz. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ηα θαιψδηα 

ζχλδεζεο είλαη ζπκβαηά κε ην πξνζθεξφκελν δίθηπν category 6* . 
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Φέξνπλ ζήκαλζε UL VERIFIED (ή αληίζηνηρε) γηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά σο 

πξνο TIA/EIA πξνηεηλφκελε category 6* . 

Δίλαη UL LISTED 1863. 

5.2.5.4 ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ ΣΤΠΟΤ JYYe 

Αθνινπζνχλ ηελ πξνδηαγξαθή VDE 0890, έρνπλ κνλφθισλνπο αγσγνχο απφ ραιθφ 

κε κφλσζε απφ PVC θαη δηαηεηαγκέλνπο ζε δεχγε θαη καλδχα απφ πιαζηηθφ PVC. 

5.2.5.5 ΘΩΡΑΚΗΜΔΝΟ ΚΑΛΩΓΗΟ ΣΤΠΟΤ LIY-CY 

Σν θαιψδην ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ζεκάησλ, γηα 

κεηξήζεηο θαη έιεγρν ρσξίο παξεκβνιέο απφ άιια ζήκαηα θαη απφ ειεθηξνληθνχο 

ζνξχβνπο. 

Σν θαιψδην ζα ζχκθσλν κε VDE 0812/0814. 

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη ηα παξαθάησ : 

Θεξκνθξαζία αληνρήο ζε θάκςε : -5 

0C έσο +800C 

Θεξκνθξαζία αληνρήο ζε κφληκε εγθαηάζηαζε : -5 

0C έσο +800C 

Σάζε ιεηηνπξγίαο : 500 V 

Σάζε δνθηκήο : 2000 V - αθηίλα θάκςεσο, θάκπηεηαη 15 Υ δηάκεηξν θαισδίνπ 

Σν θαιψδην ζα απνηειείηαη απφ θαζαξνχο ράιθηλνπο πνιχθισλνπο αγσγνχο, νη 

νπνίνη ζα είλαη επελδεδπκέλνη κε πιαζηηθή κφλσζε θαη ζπλεζηξακκέλνη. 

Σν θαιψδην κέζα απφ ηελ ζσξάθηζε ζα θέξεη δηαθαλέο θχιιν πιαζηηθνχ γηα 

πξνζηαζία ησλ αγσγψλ. 

Θα θέξεη πιεθηή ζσξάθηζε απφ επηθαζηηεξσκέλν ραιθφ κε θάιπςε θαηά 85%. 

Θα θέξεη εμσηεξηθφ πεξίβιεκα απφ πιαζηηθφ PVC αλζεθηηθφ ζε ιάδη θαη πεηξέιαην 

ζχκθσλα κε VDE 0250 θαη 0472 

5.3 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Σν χζηεκα Γνκεκέλεο Καισδίσζεο απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί κε βάζε ηα 

Δπξσπατθά θαη Γηεζλή πξφηππα. 

Δπηπιένλ, ηα πιηθά ηνπ πζηήκαηνο Γνκεκέλεο Καισδίσζεο απαηηείηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ζ κειέηε θαη ζρεδίαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ε θαηάιιειε ηειεπηθνηλσληαθή 

ζρεδηνγξαθία, θαζψο επίζεο θαη ε γείσζε/δέζκεζε απαηηείηαη λα πινπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ELOT HD 384, CENELEC EN 50174-1:2000 θαη 

CENELEC EN 50174-2:2000. 
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Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ηνπ πζηήκαηνο απαηηείηαη λα πινπνηεζεί απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν εγθαηαζηάηεο. Καηά ηελ παξάδνζε 

ηεο πξφηαζεο – πξνζθνξάο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ησλ 

εγθαηαζηαηψλ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ δνκεκέλεο θαισδίσζεο. 

5.4 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

Σν χζηεκα Γνκεκέλεο Καισδίσζεο απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα 

ISO/IEC 11801:2002 θαη CENELEC EN 50173:2002, έηζη ψζηε λα κελ πθίζηαηαη 

θακία αιινίσζε ηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ 

πνπ ζπλδέεηαη ζε απηφ. 

5.5 ΠΡΟΣΤΠΑ 

CENELEC EN 50173-1:2002 Information Technology – Generic cabling systems, 

Part 1: General requirements and office areas. 

CENELEC EN 50174-1:2002 Information technology – Cabling installation, Part 1: 

Specification and quality assurance. 

CENELEC EN 50174-2:2002 Information technology – Cabling installation, Part 2: 

Installation planning and practices inside buildings. 

CENELEC EN 50174-3:2002 Information technology – Cabling installation, Part 3: 

Installation planning and practices outside buildings. 

IEEE 802.3ab, Physical layer specification for 1000Mb/s operation on four pairs of 

Category 5 or better balanced twisted pair cable (1000BaseTx). 

ISO/IEC 11801:2002  Information technology – Generic cabling for customer 

premises. 

ISO/IEC 14763-1:1999 Information technology – Implementation and operation of 

customer premises cabling – Part 1: Administration. 

ISO/IEC 14763-2:2000 Information technology – Implementation and operation of 

customer premises cabling – Part 2: Planning and installation of copper cabling. 

ISO/IEC 18010:2002   Information Technology – Pathways and spaces for customer 

premises cabling. IEC 60603-7 Connectors for Frequencies below 3 MHz for use with 

Printed Circuit Boards, Part 7: Detailed Specifications for Connectors, 8-way 

Including Fixed and Free Connectors with Common Mating Features. 

IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced 

communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling. 

CENELEC EN 50081 Electromagnetic Compatibility – Generic emission standard. 

Part 1: Residential,commercial and light industrial. Part 2: Industrial environment. 

CENELEC EN 50082 Electromagnetic Compatibility – Generic immunity standard. 

Part 1: Residential, commercial and light industrial. Part 2: Industrial environment. 

CENELEC EN 50085 Cable trunking systems and cable ducting systems  for 

electrical installations. 
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CENELEC EN 50086 Conduit systems  for electrical installations. 

 


		2020-06-10T14:11:24+0300
	FOTIOS CHATZOPOULOS


		2020-06-16T14:44:27+0300
	DESPOINA TSAFA




