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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις Οικοδομικές εργασίες του έργου θα έχουν εφαρμογή οι Πρότυπες Τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου
ΥΠΟΜΕΔΙ και, είτε αναφέρονται ρητά στα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης , είτε σχετίζονται με τις εργασίες που
περιγράφονται σε αυτό, άμεσα ή έμμεσα.
Κυρίως εφαρμόζονται οι ΕΤΕΠ:

1)  ΕΤΕΠ 01-01-01-00
2)  ΕΤΕΠ 01-01-02-00
3)  ΕΤΕΠ 01-01-03-00
4)  ΕΤΕΠ 01-01-04-00
5)  ΕΤΕΠ 01-01-05-00
6) ΕΤΕΠ 01-01-07-00
7)  01-01-06-00
8) 01-02-01-00
9) 01-04-00-00
10) 01-05-00-00
11) 02-03-00-00
12) 02-07-02-00
13) 14-02-02-01
14) 05-03-03-00
15) 05-03-11-14
16) 03-02-02-00
17) 03-02-01-00
18) 03-03-01-00
19) 03-07-10-01
20) 03-07-02-00
21) 03-07-06-02
22) 03-07-06-02
23) 03-07-03-00
24) 03-07-06-01
25) 03-05-01-00
26) 03-06-02-01
27) 03-06-02-02
28) 03-06-01-02
29) 03-08-03-00
30) 03-08-07-02
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31) 03-08-01-00
32) 03-09-01-00
33) 03-07-01-01
34) 03-10-02-00
35) 03-10-05-00
36) 03-10-03-00

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις
υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της
εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη
δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την
τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της
επιβλέψεως.

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και
υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές
των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι
καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την
παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από
τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Το κτίριο θα φέρει δίκτυο κρύου νερού χρήσης με σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου
με ξεχωριστό υδρομετρητή παροχής 11/4 in (DN40) τοποθετημένο σε φρεάτιο 40X40, με τους γενικούς
διακόπτες, βαλβίδα αντεπιστροφής, σε θέση που δείχνεται στο σχέδιο. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί με
πλαστικό σωλήνα PP κατάλληλης διατομής σύμφωνα με την μελέτη. Το δίκτυο θα φέρει κατάλληλο μειωτή
πίεσης, φίλτρο νερού, γενικούς διακόπτες.

Με κρύο νερό θα τροφοδοτούνται:
* Τα είδη υγιεινής των W.C. κοινού και αναπήρων και οι νιπτήρες,
* Το δίκτυο κλιματισμού του κτιρίου,
* Οι  πυροσβεστικές φωλιές των δύο ορόφων,
* Τo δίκτυο  ζεστού νερού &
*  Οι εξωτερικές βρύσες.

Η όδευση της γενικής παροχής θα γίνει υπόγεια ενώ οι κλάδοι διανομείς θα οδεύουν στο πάτωμα του
ισογείου και Α ορόφου μέχρι τους υποδοχείς.

Στο κτίριο θα υπάρχει δίκτυο ζεστού νερού χρήσης μέσω σωλήνα ανακυκλοφορίας, κατασκευασμένο από
πλαστικό σωλήνα PP κατάλληλης διατομής. Θα τοποθετηθούν τρεις (3) θερμοσίφωνες όπου θα γίνεται η
παραγωγή ΖΝΧ. Όλες οι σωληνώσεις ζεστού νερού θα μονωθούν κατάλληλα με μονωτικό υλικό τύπου
armaflex. Η όδευση και η κατασκευή του δικτύου θα ακολουθεί την κατασκευή του δικτύου κρύου νερού.

Οι υδραυλικοί υποδοχείς και τα είδη υγιεινής θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη σε κάθε χώρο W.C.
όπως νιπτήρας, λεκάνη, με τις κατάλληλες μπαταρίες, σιφώνια, διακόπτες.

2.1.2 ΠΑΡΟΧΕΣ
Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με νερό από το δίκτυο πόλης με έναν ιδιαίτερο υδρομετρητή.

O υδρομετρητής θα εγκατασταθεί στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τα σχέδια, σε φρεάτιο διαστάσεων 40 x 40
cm, μαζί με τους γενικούς διακόπτες των παροχών.
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Η γενική παροχή θα γίνει με πλαστικό σωλήνα PP DN40. Όλες οι διαδρομές των σωληνώσεων και οι διατομές
τους φαίνονται στα σχέδια. Η πίεση του δικτύου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 bar. Σε μεγαλύτερη πίεση
θα τοποθετηθεί μειωτής πίεσης.

2.1.3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια. Τα οριζόντια τμήματά τους θα
παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100.

Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάνα με κρουνό κένωσης ανάλογης διαμέτρου.

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και
εξαρτημάτων AQUATHERM τύπου FASER από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και θα ακολουθήσει τις
παρακάτω διατάξεις:

2.1.3.α ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες) με θερμική αυτοσυγκόλληση με τη χρήση του
ειδικού εργαλείου και σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι συνδέσεις των σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου (π.χ. βάνες)
θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα PP και
κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου, με υλικό παρεμβύσματος
TEFLON ή με ειδικές φλάντζες.

2.1.3.β ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου, θα
πραγματοποιούνται μόνο με ειδικά τεμάχια (γωνίες 90°,45°) με θερμική αυτοσυγκόλληση και όχι
διαμόρφωση του σωλήνα με θέρμανση.

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελούνται οπωσδήποτε με
ειδικά αυτοσυγκολλούμενα εξαρτήματα (ταυ, σταυροί) και στις περιπτώσεις σύνδεσης με μεταλλικά στοιχεία
με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια πλαστικά - ορειχάλκινα.

2.1.3.γ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Στα σημεία που είναι αναγκαία η ευχερής αποσυναρμολόγηση οποιοιδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή
οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, θα
τοποθετούνται οι ειδικοί λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες).

2.1.3.δ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι σωληνώσεις δικτύων που είναι χωνευτές σε μπετόν ή σοβά πάχους τουλάχιστον 3 cm πάνω από τον
σωλήνα, ή σε χώμα δεν χρειάζονται καμία απολύτως αντιδιαβρωτική ή άλλη προστασία. Επί προσθέτως δεν
απαιτείται χρήση αντιδιαστολικών τύπου «Ω» στα μεγάλα μήκη σωληνώσεων στην περίπτωση αυτή,
αφού η διαστολή παραλαμβάνεται κατά την ακτίνα και όχι γραμμικά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι σωληνώσεις δικτύων που είναι εξωτερικές (όχι χωνευτές) θα είναι τύπου FASER. Οι διαστολές των
σωλήνων αυτών είναι περίπου όπως των χαλκοσωλήνων. Οι αντιδιαστολικές διατάξεις τύπου «Ω» για δίκτυα
σωλήνων FASER θα κατασκευάζονται ανά 25 m περίπου με μήκος σκέλους 70 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.

2.1.3.ε ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρομένα σε σταθερά οικοδομικά
στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από
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τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν
του σημείου αγκύρωσης.

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες, σιδηροδοκούς ή ειδικές ράγες με τη βοήθεια
στηριγμάτων τύπου BIS-WALRAVEN. Τα στηρίγματα θα είναι από χάλυβα 1.0332 ηλεκτρολυτικά
γαλβανισμένο με παξιμάδι πονταρισμένο σε 4 σημεία και κούμπωμα ασφαλείας και θα συνδέονται προς τις
σιδηρογωνιές ή τις ειδικές ράγες μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Για τα μεν
αμόνωτα δίκτυα θα χρησιμοποιούνται στηρίγματα διμερή με λάστιχο με ηχομόνωση κατά DIN 4109, για τα
δε μονωμένα δίκτυα στηρίγματα διμερή χωρίς λάστιχο. Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε
πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή.

Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση
αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το
συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

Οι πιο κάτω πίνακες θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία όπου
η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ. δημιουργεί συγκεκριμένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται
στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ FASER AQUATHERM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)

20 25 32 40 50 63 75 90 110
Διαφορά θερμοκρασίας

ΔΤ (οC)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (cm)

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290

20 90 105 120 135 155 175 185 195 215

30 90 105 120 135 155 175 185 195 210

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200

50 85 95 110 125 145 165 175 175 190

60 80 90 105 120 135 155 165 175 180

70 70 80 95 110 130 145 155 165 170

2.1.3.6 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Η σύνδεση των σωλήνων AQUATHERM γίνεται με τη μέθοδο της θερμικής αυτοσυγκόλλησης των
σωλήνων με τα εξαρτήματα. Το εργαλείο συγκόλλησης 220 V/ 600 W, χρησιμοποιείται για τη
συγκόλληση όλων των διατομών Φ16 έως Φ110 mm με την τοποθέτηση στην πλάκα ( αντίσταση ) του
αντίστοιχου ζευγαριού μητρών.

Οι μήτρες έχουν ειδική αντικολλητική επένδυση ( TEFLON ) και πρέπει να διατηρούνται καθαρές χωρίς
χτυπήματα και γρατζουνιές. Για την επιτυχία της συγκόλλησης πρέπει να προσεχθούν τα πιο κάτω
σημεία:

- Προσαρμόζουμε ταυτόχρονα σωλήνα και εξάρτημα στις αντίστοιχες μήτρες, αφού ελέγξουμε πρώτα να
είναι καθαρά, στεγνά και κομμένα ίσια.

- Τηρούμε σωστά το χρόνο παραμονής μέσα στη μήτρα σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα χρόνου για
κάθε διατομή.

ΔΙΑΤΟΜΗ Φ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ

mm sec

16 5

20 5
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25 7

32 8

40 12

50 18

63 24

75 30

90 40

             110 50

2.1.3.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

α)  ΜΕΤΑΦΟΡΑ

     Η μεταφορά των υλικών πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς κτυπήματα, στρεβλώσεις, χαράξεις ή
μεγάλες καταπονήσεις.

β)  ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η εγκατάσταση σε χώρους
εκτεθειμένους στον ήλιο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα. Στις
εγκαταστάσεις ηλιακών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωλήνας AQUATHERM σε κουλούρα Φ 16 mm, Φ 20
mm μαύρου χρώματος ή πράσινος σωλήνας με ειδική μαύρη επένδυση στη διατομή από Φ 20 έως
Φ 110 mm.

γ)  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ή ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

      Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υπερβολικής ποσότητας σε καννάβι καθώς και το υπερβολικό
σφίξιμο στις κοχλιωτές συνδέσεις των πλαστικών - ορειχάλκινων εξαρτημάτων, γιατί το σπείρωμα είναι
ακριβείας και εξασφαλίζει στεγανότητα στη σύνδεση, με ένα απλό σφίξιμο.

δ)  ΠΑΓΩΝΙΑ

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κτυπήματα, καμπυλώσεις, κόψιμο κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
των σωλήνων, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από + 5° C.

ε)   ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Απαγορεύεται η δημιουργία καμπυλών με θέρμανση των σωλήνων και ειδικότερα με φλόγα ή ζεστό
αέρα.

2.1.4 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε υδραυλικό υποδοχέα στους χώρους υγιεινής θα
εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως πιο κάτω.

Για κάθε δοχείο πλύσεως, λεκάνες W.C ουρητηρίου διακόπτης Φ1/2" επιχριωμένος, γωνιακός.

Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτήρα διακόπτης Φ1/2" επιχριωμένος,
γωνιακός.

Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε ντουζιέρα, θα προβλεφθεί ορειχάλκινος
σφαιρικός κρουνός με τεφλόν Φ1/2" με επιχριωμένο κάλυμμα λαβής (καμπάνα).

2.1.5 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

2.1.5.α ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού θερμοκρασίας 120οC και πίεσης 10
atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Για διαμέτρους μέχρι 2" οι βαλβίδες θα είναι ορειχάλκινες
κοχλιωτές.

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού.

Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί θόρυβο ή πλήγμα.



7

2.1.5.β ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια και θα
συνοδεύονται από:

α. Χυτοσιδηρένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση.

β. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, επιχρωμιωμένη.

γ. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1 1/4" με σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως με
ροζέτα.

δ. Διπλοκρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο πολυτελούς εμφανίσεως.

ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού με τα δίκτυα θερμού - κρύου νερού με τα
απαραίτητα ρακόρ.

2.1.5.γ ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη VITREUS CHINA και θα εφοδιαστεί με πλαστικό
κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού.

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής ή υψηλής πιέσεως ή από βαλβίδα εκπλύσεως όπως
καθορίζεται στα σχέδια.

2.1.6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού ή και ψυχρού νερού, θα μονωθούν για την
αποφυγή απωλειών θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές τους (προκειμένου
για σωλήνες ψυχρού νερού).

Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού μορφής ευκάμπτου σωλήνα,
από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής, συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας λ = 0,026 Kcal/mh°C σε 0°C κατάλληλο για θερμοκρασίες από -75°C μέχρι +105°C.

Σαν ενδεικτικοί τύποι μονωτικού σωλήνα αναφέρονται οι τύποι ARMAFLEX της ARMSTRONG, MISSELON και
FERLEN.

Θα γίνει επένδυση της μόνωσης με βαμβακερό πανί 0.15 Kg/m² που θα είναι άφλεκτο και ανθεκτικό στην
φωτιά εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώματος.

Η μόνωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή μέσω
διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με
επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνεια τους και θα απολιπαίνονται
πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου.

Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική αυτοκόλλητη ταινία.

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, όπως καμπύλες, ταυ, βάνες,
κυκλοφορητές κλπ. με χρήση τεμαχίου μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων
του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βαλτές και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την
εύκολη αποσυναρμολόγηση της μόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή
της βάνας ή του κυκλοφορητή.

Ειδικά για το τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά μηχανοστάσια. πέρα από την
παραπάνω κανονική μόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι
σωλήνες καλύπτονται με κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο πάχους 0.6 mm.

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκαίο.

2.1.7 ΔΟΚΙΜΕΣ
Πριν από τη λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαρισθούν με επιμέλεια και να
ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν μέσα από τις σωληνώσεις ξένα σώματα που έχουν παραμείνει κατά
τη διάρκεια της κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισμού τοποθετούνται  στην εγκατάσταση μετά τον καθαρισμό.

Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης στον αγωγό
σύνδεσης. Για να αποφευχθούν  πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνει προσεκτική και πλήρης εξαέρωση
από την πιο απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης στάθμης της εγκατάστασης.
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Η έτοιμη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τμήματα)  πρέπει πριν από την κάλυψη των σωληνώσεων να
δοκιμασθεί για την στεγανότητά της με δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών και πίεση 1.5 φορά
μεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και  όχι μικρότερη 1.2 ΜPA (8 atu) για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάσει καμιά διαρροή ή πτώση της πίεσης.

Στη συνέχεια γίνεται δοκιμή θέρμανσης του ζεστού νερού μέχρι θερμοκρασίας 90°C και δοκιμάζεται η
στεγανότητα της εγκατάστασης μετά τη θέρμανση στην πίεση λειτουργίας.

Μετά τη δοκιμή θέρμανσης του νερού δοκιμάζεται η  λειτουργία του αυτοματισμού των συσκευών ρύθμισης
της θερμοκρασίας και της ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις στήλες
και διαπιστώνεται η απρόσκοπτη συστολoδιαστολή των σωληνώσεων της εγκατάστασης.

Διαρροές ή τυχόν λειτουργικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται πρέπει να αποκαθίστανται και η δοκιμή
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου διαπιστωθεί η επιθυμητή λειτουργία και στεγανότητα.

Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δημιουργούν υδραυλικό πλήγμα
στην εγκατάσταση. Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται ακατάλληλα και αντικαθίστανται με άλλο τύπο.
Εάν παρουσιαστεί πλήγμα κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που δεν οφείλεται σε όργανο
εκροής πρέπει να αποσβένεται με τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή άλλης ειδικής αποσβεστικής
διάταξης.

2.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το κτίριο θα φέρει κατάλληλο δίκτυο αποχέτευσης των λυμάτων σύμφωνα με την μελέτη. Το δίκτυο θα
κατασκευαστεί από σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). Θα είναι κατάλληλοι για πίεση
λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών σύμφωνα με το DIN 8061/8062/19531 και τις Ελληνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ
686 και ΕΛΟΤ 9. Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιτάφ, ταφ καθαρισμού κλπ.) θα είναι
επίσης από PVC κατάλληλα για σύνδεση με συγκόλληση με χρήση ειδικής κόλλας.

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων για όλους τους εντός ή εκτός του κτιρίου
σωλήνες θα είναι σύμφωνο με την μελέτη.

Επίσης θα υπάρχει σύστημα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων και τυχόν διαρροών των υδραυλικών
συνδέσεων των μηχανημάτων κλιματισμού.

Το δίκτυο θα έχει κατάλληλο κύριο αερισμό σύμφωνα με την μελέτη.  Τα λύματα θα οδηγούνται στο δάπεδο
του ισογείου και μέσω φρεατίων και υπόγειων οριζόντιων σωλήνων στο τελικό φρεάτιο και από εκεί θα
συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου. Σε θέση που δείχνεται στα σχέδια θα
τοποθετηθεί μηχανοσίφωνας, βαλβίδα αντεπιστροφής και μίκα αερισμού. Οι στήλες θα φέρουν τάπες
καθαρισμού. Η κλίση του οριζόντιου δικτύου θα έχει κλίση 2% το ελάχιστο.

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις
υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της
εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη
δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την
τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της
επιβλέψεως.

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και
υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές
των υλικών.

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια
και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων
υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς,
όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί με βάση τους ακόλουθους γενικούς
όρους:

Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι
σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού
κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους
Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 8061/8062/19531.
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Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6
atm.

Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm.

Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm.

Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε βάση από
σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και πλάτους το οποίο θα διαστρωθεί στον
πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση
και συναρμογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που θα
καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το μισό της διαμέτρου τους και ύστερα με τα προΐόντα της εκσκαφής που θα
κοσκινίζονται καλά.

Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκος των υπογείων αποχετευτικών
αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα
κατασκευάζονται όπως καθορίζεται πιο κάτω.

Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας
200 kg τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 12 cm πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί μισό τεμάχιο πλαστικού σωλήνα
Φ 10 cm (κομμένο κατά μήκος δύο γενέτειρων διαμετρικά αντιθέτων) ίσιου ή καμπύλου ή διακλαδώσεως γ
για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής προσαρμοζόμενου στεγανό με κανονική συναρμογή πάνω στους
συμβάλλοντες στο ύψος του πυθμένα αποχετευτικούς αγωγούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα
να είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου έτσι ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια της ροής από τον γενικό
αγωγό.

Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται
χαμηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη
διάστρωση του πυθμένα από ισχνό σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται από δρομική οπτοπλινθοδομή με πλήρεις
πλίνθους και τσιμεντοκονία 1:2 με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των
σωλήνων που συνδέονται στα φρεάτια. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρίονται με
τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου και 2 μέρη άμμου θάλασσας, με λείανση της επιφάνειας τους με
μυστρί, χωρίς όμως να καλύπτονται τα από πλαστικά τεμάχια (διαμορφούμενα στον πυθμένα) αυλάκια.

Κατά την επιλογή του αναδόχου τα τοιχώματα των φρεατίων μπορούν να κατασκευασθούν και από
οπλισμένο σκυρόδεμα 300 kg αντί πλινθοδομής. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυμμα
βαρέως τύπου και πλαίσιο.

 Για εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα
τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήματα θα φέρουν καλύμματα τύπου
και αντοχής αρκετής για το φορτίο τους.

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα είναι περίπου όπως παρακάτω:

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg)

27 x 27 15

30 x 40 25

40 x 50 50

50 x 60 75

Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν
πρέπει όμως να είναι μικρότερη από 1:100

Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους κανονισμούς, ανθεκτικοί,
απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό πάχος τοιχωμάτων.

Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το δυνατό συνεχείς ενώ
θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του πάχους των χρησιμοποιημένων
πλαστικών σωλήνων καθορίζεται ότι το ελάχιστο βάρος τους κατά διάμετρο θα είναι:

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg)

Φ32 x 1.8 0.26

Φ40 x 1.8 0.33
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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

Φ110 x 2.2 1.16

Φ125 x 2.5 1.48

Φ140 x 2.8 1.84

Φ160 x 3.2 2.41

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηματισμό
της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα διάφορα λύματα των οικιακών και των
περισσοτέρων βιομηχανικών αποχετεύσεων. Η προσαρμογή ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικούς
σωλήνες θα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικών σωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να
εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών με καμπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο
διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής στους σωλήνες.

 Οι ενώσεις των πλαστικών σωλήνων με σιδηροσωλήνες θα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό
σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικών σωλήνα με τον τρόπο που περιγράφεται
παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα.

Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε πλαστικούς σωλήνες πρέπει να εκτελείται
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση τυχόν
παρασυρόμενων από τα αποχετευμένα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων
τους. Για τη στερέωση πλαστικών σωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού τους θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία.

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από
το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται,
όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι
διάμετροι των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι
δυνατό.

Οι πλαστικές κατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού
πάχους 4 mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαμέτρου 100 mm.Το συνολικό
βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή
ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικούς σωλήνες,
δεν είναι αναγκαία η επάλειψή τους με προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με
ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρας.

Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα: Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της
αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η
πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην
οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση μέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38 mm ΣΥ και κλείνει η
εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή.

Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης: Μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της
διατήρησης του απαιτούμενου ύψους απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες, εκτελείται η δοκιμή
ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών
υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Ο αριθμός και το είδος των
επιλεγόμενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση τον πίνακα:

Αριθμός ΥΥ που πρέπει
να εκφορτιστούν από
ταυτόχρονα κάθε είδος
σε στήλη ή κλάδο

Αριθμός ΥΥ

Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρες Νεροχύτες Κουζινών
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1 έως 9 1 1 1

Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται
αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμία
οσμοπαγίδα.

Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, αλλά με πίεση μέχρι 25
mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή θα θεωρηθεί πετυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί
σταθερή για 3 min.

Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον
ανάδοχο.

2.3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Το κτίριο θα έχει κατάλληλο δίκτυο διάθεσης όμβριων από την στέγη και τον υπαίθριο χώρο. Τα όμβρια θα
οδηγούνται μέσω σωλήνων και φρεατίων στο ρείθρο του πεζοδρομίου και στο χώρο του πρασίνου. Οι
κατακόρυφες υδρορροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 mm, διαμέτρου Φ70,
σύμφωνα με την μελέτη. Ο συλλεκτήρας της στέγης (ντερές) θα είναι επίσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα,
πάχους 0.6 mm ημικυκλικής  διατομής Φ250 mm.

Οι σωληνώσεις θα στηριχθούν σε πυκνά διαστήματα με στηρίγματα διμερή, γαλβανισμένα.

Στο επίπεδο κατάληξης των υδρορροών θα κατασκευαστεί το οριζόντιο δίκτυο διάθεσης των όμβριων με
πλαστική σωλήνα PVC 6 atm και τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου και τάπας καθαρισμού. Η κλίση του δικτύου
θα είναι τουλάχιστον 1%. Θα γίνει αντικατάσταση της σχάρας όμβριων, που υπάρχει στον υπαίθριο χώρο του
κτιρίου, με καινούργια σύμφωνα με την μελέτη

2.3.1 ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
Οι κατακόρυφες υδρορροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Η σύνδεση των σωληνώσεων για τον σχηματισμό της κατακόρυφης υδρορροής θα γίνεται αποκλειστικά με
τη χρήση συνδέσμων (μούφες) γαλβανισμένων, με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή του εσωτερικού
σπειρώματος (κορδονάτα).  Οι σωληνώσεις θα στηριχθούν σε πυκνά διαστήματα με στηρίγματα διμερή,
γαλβανισμένα.

2.3.2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ (RΟΟF DRΑΙΝS)
Οι συλλεκτήρες όμβριων οροφής θα είναι γαλβανισμένη λαμαρίνα (ντερές), και θα συμπεριλαμβάνουν
ελαστικό παρέμβυσμα και εξωτερικό στεγανωτικό μόνιμο ελαστικό, συνδέοντας το λεπτό φύλλο από
βουτιλικό ελαστικό, πλήρες με συγκρατήρα xαλικιών με ασφαλτική επικάλυψη.

Οι συλλεκτήρες ομβρίων σε συνδυασμό με υδρορροές θα εγκατασταθούν όπως δείχνεται στα σχέδια
λεπτομερειών και θα εγκριθούν από τον αντιπρόσωπο του εργολάβου.

2.3.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6
atm κατάλληλης διαμέτρου. Κατά τα άλλα ισχύουν τα ίδια με αυτά του δικτύου αποχέτευσης.

2.3.4 ΦΡΕΑΤΙΑ
Τα φρεάτια του δικτύου διάθεσης όμβριων εντός θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικά ή κυκλικά.
Ο πυθμένας θα διαστρωθεί δια σκυροδέματος 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm. θα τοποθετηθεί δε εντός
αυτού ήμισυ τεμάχιο πλαστικού σωλήνα τομής ημικυκλικής Φ125-Φ300 mm προς διαμόρφωση κοίλης
επιφανείας ροής υγρών.

Οι πλευρικές επιφάνειες θα κατασκευασθούν με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10-20 cm ανάλογα με το
βάθος. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες θα επιχρισθούν δια τσιμεντοκονιάματος 600 kg τσιμέντου. Τα
φρεάτια θα καλύπτονται δια διπλού χυτοσιδήρου καλύμματος με παρεμβολή στεγανοποιητικού δακτυλίου
στις αυλακώσεις που εδράζονται τα καλύμματα. Το βάρος και οι διαστάσεις των χυτοσιδήρων καλυμμάτων
θα είναι ως κάτωθι:
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ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΡΕΑΤΊΟΥ (cm)

ΔΙΑΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (cm) ΒΑΡΟΣ (kg)

15x15 25x25 25

20x30 30x40 33

30x30 40x40 40

30x40 40x50 65

40x40 50x50 75

40x50 50x60 80

50x50 60x60 155

50x60 60x70 180

60x60 70x70 200

70x70 80x80 300

70x80 80x90 350

80x80 90x90 400

90x90 100x100 500

2.3.5 ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τα στόμια καθαρισμού θα είναι του ιδίου υλικού με τις σωληνώσεις και διακρίνονται σε:

α) Ακροστόμια (πώματα) καθαρισμού.

Κατασκευάζονται από πλαστικό PVC πάχους τουλάχιστον 3 mm και φέρουν κεφαλή ή εσοχή τυποποιημένης
μορφής για την εύκολη αποκοχλίωση.

Η διάμετρος του ακροστομίου θα είναι ίση με τον σωλήνα για DN<100, ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους
επιτρέπεται χρήση ακροστομίου διαμέτρου μικρότερης με ελάχιστη διάμετρο DN 100.

β) Σωληνοστόμιο καθαρισμού.

Το σωληνοστόμιο θα είναι άνοιγμα κυκλικής ή ορθογωνίου διατομής με σφραγιστικό κάλυμμα (πώμα)
πλαστικό PVC πάχους τουλάχιστον 3 mm. Διάμετρος σωληνοστομίου ίση με τη διάμετρο του σωλήνα μέχρι
DN 100 και μικρότερη για μεγαλύτερες διαμέτρους με ελάχιστη DN 100.

γ) Επιδαπέδιο στόμιο (τάπα) καθαρισμού.

Οι επιδαπέδιες τάπες καθαρισμού θα είναι βαρέως τύπου, πλαστικές, πάχους τουλάχιστον 4 mm με
τετράγωνο κάλυμμα πλαστικό με τελικό κάλυμμα ανάλογο με την τελική επιφάνεια του δαπέδου (το γέμισμα
θα γίνεται επί τόπου με υλικό ανάλογο με το παρακείμενο δάπεδο), θα φέρουν δακτυλίους σύσφιξης και
στεγανότητας ή υδατοστεγή μεμβράνη, αεροστεγούς και υδατοστεγούς κατασκευής και ασφαλής έναντι
αντιστροφής ροής για πίεση μέχρι 0,5 bar. Διάμετρος στομίου ίση με την διάμετρο σωλήνα.

2.3.6 ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
Οι απολήξεις (κεφαλές) υδρορροών, δωμάτων ή βεραντών θα είναι προκατασκευασμένες από σκληρό PVC
και θα φέρουν κάλυμμα από εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου Φ 100 mm.

Οι απολήξεις θα είναι ευθέως ή γωνιακού τύπου, κατάλληλες για ενσωμάτωση στην πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος με ή χωρίς θερμομόνωση και θα εξασφαλίζουν την απόλυτη στεγανότητα του δαπέδου.

Οι απορροές θα έχουν αυξομειούμενο βάθος εγκατάστασης 50 έως 200 mm με λαιμό και στόμιο εκροής
οριζόντιο ή κατακόρυφο Φ 50/70.

Τέλος οι απορροές θα φέρουν κόφτρα για την συγκράτηση αντικειμένων (σκουπιδιών, φύλλων χαρτιών,
τσιγάρων κ.λπ.).

2.4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Η θέρμανση-ψύξη-αερισμός του κτιρίου θα γίνει με χρήση κεντρικού κλιματισμού που θα περιλαμβάνει :

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
* Τον χαλύβδινο λέβητα πετρελαίου-αερίου ισχύος 110,00 Kw (περίπου 95.000 Kcai/h) με καυστήρα

ικανότητας περίπου 12,00 kg/h με θερμόμετρο,
* Τις σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής νερού,
* Κυκλοφορητές νερού στις ΚΚΜ1, ΚΚΜ2, ΚΚΜ3,και της αντλίας θερμότητας με παροχές και μανομετρικά,

όπως δίδονται στη μελέτη,
* Δύο βάνες εκατέρωθεν των κυκλοφορητών,
* Την καπναγωγό σύνδεσης του λέβητα  τύπου INOX  διπλών τοιχωμάτων με μόνωση  Φ160mm,
* Τον στεγανό ηλεκτρικό πίνακα του λεβητοστασίου,
* Την ηλεκτρική εγκατάσταση του λεβητοστασίου από τον πίνακα μέχρι τον καυστήρα, τους κυκλοφορητές

και τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών,
* Τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου με βάνα διακοπής,

το φίλτρο πετρελαίου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των ανωτέρω κυρίων και
βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία για την σύνδεση με τους κεντρικούς
κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 2 m3 με σωλήνα πλήρωσης, δείκτη
στάθμης και την ηλεκτρική γραμμή του λεβητοστασίου, ρύθμιση και παράδοση όλης της εγκατάστασης σε
πλήρη και κανονική λειτουργία,
* Τη βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματος πλήρωσης,
* Tις τρίοδες βάνες, την τετράοδη βάνα αντιστάθμισης, τις βάνες διακοπής και ρύθμισης ροής τα

αντεπίστροφα, φίλτρα, τα μανόμετρα και θερμόμετρα,
* Το σύστημα αντιστάθμισης εξωτ. θερμοκρασίας,
* Αυτόματα εξαεριστικά,
* Σύστημα προστασίας από διάβρωση (ανόδιο μαγνησίου),
* Τις τρίοδες βάνες σύνδεσης με τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες,

Το δίκτυο των σιδηροσωλήνων θα είναι μονωμένο με μονωτικό υλικό τύπου armaflex. Η όδευση θα γίνεται
κατακόρυφα και οριζόντια  μέχρι τις ψευδοροφές (FCU) και στις   κλιματιστικές μονάδες

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Για την ψύξη θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του κτιρίου αερόψυκτη ηλεκτρική αντλία θερμότητας αέρα -
νερού για την παραγωγή ψυχρού νερού. Η αντλία θα είναι ψυκτικής ισχύος 77,8kW κι ελάχιστης θερμικής
ισχύος 82,2kW. Το περίβλημα της αντλίας θα είναι από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα με ηλεκτροστατική
βαφή. Η αντλία θα είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση σε συνθήκες λειτουργίας -10 C έως 40 C. Οι
συμπιεστές θα είναι ερμητικού τύπου Scroll με ηχομονωτικό κάλυμμα και το ψυκτικό μέσο R407c ή R134a. Ο
ανεμιστήρας θα είναι ιδιαίτερα αθόρυβης λειτουργίας και ο εναλλάκτης νερού πλακοειδής. Ο εναλλάκτης αέρα
θα είναι από χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου. Η μονάδα θα φέρει ενσωματωμένο τον ηλεκτρικό
πίνακα προστασίας IP 55 με όλες τις διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας όπως πρεσσοστατικό διακόπτη, συνεχή
ρύθμιση στροφών ανεμιστήρα, προστασία εναλλάκτη νερού έναντι χαμηλών θερμοκρασιών νερού εξόδου,
διαφορικό πρεσσοστάτη νερού, ηλεκτρονικό ελεγκτή με μικροεπεξεργαστή, οθόνη χειρισμού και ενδείξεων,
απομακρυσμένο χειριστήριο. Η αντλία θα λειτουργεί με όργανα τοποθετημένα στο δίκτυο σωληνώσεων όπως
τον κυκλοφορητή νερού, δοχείο διαστολής, διακόπτη ροής, βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αυτόματης
πλήρωσης, τρίοδη βάνα, το δοχείο αδρανείας και τις σωλήνες σύνδεσης με την κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες και τα FCU, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου armaflex, όπως δίδονται στη μελέτη.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ
Εντός των δύο οροφών θα τοποθετηθούν οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες οι δύο με εναλλάκτη αέρα-αέρα
και η Τρίτη χαμηλού προφίλ, κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση με περίβλημα από γαλβανισμένα
χαλυβδοελάσματα βαμμένα εξωτερικά με πολυεστερική βαφή πούδρας πάχους 50-70 μm. Τα πλευρικά
τοιχώματα (panels) των κιβωτίων θα αποτελούνται από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα τύπου σάντουιτς με
παρεμβολή χυτής πολυουρεθάνης πάχους 40 μm. Η μονάδα θα περιλαμβάνει συνδεδεμένα μεταξύ τους και
με τα χαρακτηριστικά τους μεγέθη, όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, τα εξής:

* Τα κιβώτια προσαγωγής αέρα με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες   με μετάδοση κίνησης μέσω τροχαλιών,
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* Τα κιβώτια απαγωγής αέρα με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με μετάδοση κίνησης μέσω τροχαλιών,
* Τα κιβώτια των κοινών ψυκτικών και θερμικών στοιχείων,
* Σταγονοσυλλέκτες,
* Τα κιβώτια των σακόφιλτρων,
* Μονό κιβώτιο μίξης με ηλεκτροκίνητα διαφράγματα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα ανακυκλοφορίας

του νωπού αέρα και του αέρα απόρριψης,
* Εναλλάκτες αέρα/αέρα,
* Ηχοπαγίδες,
* Ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας με προστασία IP 55,
* Χειριστήρια και ηλεκτρολογική εγκατάσταση ελέγχου και λειτουργίας για πλήρη ρύθμιση της θερμοκρασίας,

υγρασίας των κλιματιζόμενων χώρων του κτιρίου.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΤΟΜΙΑ
Οι αεραγωγοί αναπτύσσονται παρά τις οροφές ή τους τοίχους και σε χώρους με ψευδοροφή μέσα στις
ψευδοροφές. Οι κατακόρυφες διαβάσεις μεταξύ γίνονται από ειδικές οπές καταλλήλων διαστάσεων που
έχουν προβλεφθεί στα οικοδομικά.

Στις διαβάσεις αεραγωγών προς άλλα πυροδιαμερίσματα τοποθετούνται πυρασφαλή διαφράγματα (Fire
Dampers).

Το υλικό κατασκευής των αεραγωγών θα είναι γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Το πάχος τους θα είναι ανάλογο με τις διαστάσεις, όπως ακριβώς αναφέρεται στις προδιαγραφές.

Οι αεραγωγοί ψυχρού αέρα μονώνονται σε όλο το μήκος τους με μόνωση τύπου Ferlen. Τα αντίστοιχα πάχη
αναφέρονται στις προδιαγραφές. Οι αεραγωγοί θερμού αέρα μονώνονται μόνο όταν οδεύουν σε χώρους μη
θερμαινόμενους. Οι αεραγωγοί των δικτύων επιστροφής του αέρα θα μονώνονται αντίστοιχα με αυτούς της
προσαγωγής.

Ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης των αγωγών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αντοχής και
λειτουργίας της κατασκευής.

Στις κατασκευές από γαλβανισμένο σιδηροέλασμα η σύνδεση μεταξύ τους θα γίνεται με αναδίπλωση
(θηλύκωμα) για πάχος ελασμάτων μέχρι 1.5 mm και με ηλεκτροσυγκόλληση για μεγαλύτερο πάχος. Η
συγκόλληση με κράμα κασσίτερου-μολύβδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο βοηθητικά, για στεγανοποίηση
συνδέσεων που έγιναν με αναδίπλωση.

Η σύνδεση των γαλβανισμένων ελασμάτων με τα σιδηρά μορφής, που τοποθετήθηκαν για ενίσχυση, θα
γίνεται με καρφιά ή ηλεκτροσυγκόλληση, ανάλογα με τις απαιτήσεις στεγανότητας.

Η σιδηροκατασκευή των αεραγωγών θα γίνει από γαλβανισμένο σιδηροέλασμα και το πάχος θα καθορίζεται
από τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος, ως εξής:

Μεγαλύτερη διάσταση Πάχος ελάσματος

μέχρι 40 cm 0.60 mm

41 -  80 cm 0.80 mm

81 - 135 cm 1.00 mm

πάνω από 136 cm 1.00 mm

Οι κατά μήκος συνδέσεις των ελασμάτων των αεραγωγών θα κατασκευαστούν με διπλή αναδίπλωση
(διπλοθηλύκωμα), ενώ οι εγκάρσιες και οι ενισχύσεις των επιπέδων τοιχωμάτων ως εξής:

Μέγιστη διάσταση Σύνδεση Ενίσχυση

μέχρι 0.60 m Με συρτάρι Καμία

0.61 -  1.00 m Με συρτάρι
Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
30x30x3mm σε απόσταση
2.00m από τη σύνδεση

1.01 - 1.50 m Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
35Χ35Χ4 mm  ανά 2.00 m

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
35x35x4mm σε απόσταση
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1.00m από τη σύνδεση

μέχρι 2.50 m Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
45Χ45Χ4 mm ανά 2.00 m

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
45x45x4mm σε απόσταση
1.00m από τη σύνδεση

Για να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των αεραγωγών, όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι
αεραγωγοί μικρής διατομής μπορούν να συνδέονται με φλάντζες από σιδηρογωνίες 25x3 mm.

Τα παρεμβύσματα στεγανότητας των φλαντζών θα έχουν αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Τα τοιχώματα των
αεραγωγών πλάτους μεγαλύτερου των 40 cm θα ενισχυθούν με χιαστί νευρώσεις του ελάσματος, που θα
γίνουν με ελαφριά κάμψη του.

Τα από μορφοσίδηρο τμήματα κατασκευής των αεραγωγών και οι σιδηρές διατάξεις ανάρτησής τους θα
προστατευθούν από διαβρώσεις με δύο στρώσεις μινίου.

Στις θέσεις διακλαδώσεως των αεραγωγών, όπου σημειώνεται στα σχέδια ή καθοριστεί από τον επιβλέποντα
στον τόπο του έργου τοποθετούνται  διαφράγματα ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, και με τα πτερύγια
να κινούνται αντίστροφα μεταξύ τους με ενιαίο μηχανισμό, είτε διαχωριστές ροής (SPLITTERS).

Τόσο τα διαφράγματα, όσο και οι διαχωριστές ροής κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα και
φέρουν μηχανισμό για εξωτερικό χειρισμό και περιλαμβάνονται στην τιμή κατασκευής των αεραγωγών

Οι αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα θα μονωθούν με μόνωση τύπου Ferlen πάχους 10mm με τη μια
επιφάνειά του καλυμμένη με φύλλο αλουμινίου.

Επίσης θα εγκατασταθεί και δίκτυο αεραγωγών εύκαμπτοι μονωμένοι και μη, οι οποίοι θα συνδεθούν με τα
υπόλοιπα δίκτυα των αεραγωγών και κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως φαίνονται στα σχέδια και θα
εξυπηρετούν τον αερισμό και κλιματισμό του κτιρίου.

Ανεμιστήρες, Στόμια λήψης– απόρριψης αέρα

Για τις ανάγκες αερισμού των WC θα εγκατασταθούν δύο ανεμιστήρες τύπου βαρελάκι παροχής 180 m3/h
και εξωτ. στατικής πίεσης 30 και 17 Pa αντίστοιχα.

Τα στόμια λήψης-απόρριψης θα είναι κατασκευασμένα από ανοδειωμένο αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα
για λήψη ή απόρριψη του αέρα, θα αποτελούνται από ρυθμιζόμενα πτερύγια και θα φέρουν χειροκίνητο
ρυθμιστικό πολύφυλλο διάφραγμα αέρα Επίσης τα στόμια του νωπού αέρα θα εξασφαλίζουν στεγανότητα
έναντι βροχής και πίσω από το στόμιο θα τοποθετηθεί γαλβανισμένο πλέγμα (σήτα). Οι διαστάσεις των
στομίων και η θέση τοποθέτησης δείχνονται στα σχέδια.

2.4.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Το οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί με μικρή κλίση (0.5%) ώστε να φεύγουν οι φυσαλίδες
του αέρα μέσω αυτομάτων εξαεριστικών στις κορυφές των κατακόρυφων στηλών.

Κατά την κατασκευή πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ελεύθερη μετακίνηση των σωλήνων και την
παραλαβή των επιμηκύνσεων λόγω συστολοδιαστολών. Έτσι, όταν περνούν οι σωλήνες μέσα από οικοδομικά
στοιχεία (τοίχους, δάπεδα κλπ) πρέπει να περιβάλλονται από τμήμα ομοαξονικού σωλήνα (μανσόν)
μεγαλύτερης διαμέτρου. Το κενό μεταξύ των δύο σωλήνων θα γεμίζει με στεγανοποιητικό υλικό (π.χ.
σιλικόνη). Οι προστατευτικοί αυτοί σωλήνες θα προεξέχουν από τα δάπεδα 10 mm και από τους τοίχους 5
mm εκατέρωθεν.

2.4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν ευχάριστη εντύπωση στο θεατή και να
είναι εύκολη η διάκριση των δικτύων. Θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τα δομικά στοιχεία του κτιρίου
καθώς επίσης και μεταξύ τους. Επίσης οι αποστάσεις μεταξύ τους καθώς και προς τα δομικά στοιχεία θα είναι
τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση αυτών και την μόνωση τους.

Πρέπει να αποφεύγεται προσεκτικά η δημιουργία θυλάκων αέρα και σημείων παγίδευσης αέρα.

Επίσης θα πρέπει να δίνεται η κατάλληλη κλίση στις σωληνώσεις (από τον λέβητα προς τα σώματα
τουλάχιστο 1%) και να είναι δυνατός ο εύκολος εξαερισμός του δικτύου ακόμα και εάν χρειάζεται να
προστεθούν εξαεριστικά.
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Οι καμπυλώσεις των σωλήνων για την διαμόρφωση της απαιτούμενης αξονικής πορείας των δικτύων θα
εκτελούνται ώστε να μην παραβλάπτουν την αντοχή αυτών, ούτε να αλλοιώνεται το κυκλικό σχήμα της
διατομής τους.

Έτσι οι καμπυλώσεις θα σχηματίζονται είτε με χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων (καμπύλων)

κοχλιωτών (για τις μέχρι 2’ διαμέτρους) ή συγκολλητές (για τις άνω των 2’ σωλήνων) μεγάλης ακτίνας
καμπυλότητας κατά κανόνα, είτε με καμπύλη των σωλήνων με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο) εν ψυχρώ για
τις μικρές διαμέτρους ή με πλήρωση του σωλήνα με άμμο θαλάσσης και εν θερμώ για μεγαλύτερης
διαμέτρους. Καθορίζεται ότι σωλήνες καμπτόμενοι κατά τρόπο μη σύμφωνο με τα άνω (π.χ. με θέρμανση με
οξυγόνο και κάμψη με την βοήθεια σωληνοκάβουρα) ή εμφανίζοντες κατά την κάμψη αλλοίωση της κυκλικής
διατομής τους, θα απορρίπτονται αμέσως από την επίβλεψη και ο ανάδοχος θα υποχρεούται να τους
αποξηλώσει και να τους απομακρύνει από το εργοτάξιο χωρίς καμία αποζημίωση.

Χρήση εξαρτημάτων μικρής ακτίνας καμπυλότητας ( γωνίες) μπορεί να επιτραπεί από την επίβλεψη μόνο
εφόσον το επιβάλλουν αναπόφευκτα κατασκευαστικά εμπόδια.

Στις σωληνώσεις μεγάλου μήκους που υπάρχει περίπτωση κατά την έναρξη και στάση λειτουργίας να
εμφανιστούν σημαντικές αυξομειώσεις του μήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολών, πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών, ώστε να αποκλείεται η εμφάνιση τάσεων στους
σωλήνες.

Τέτοιες διατάξεις είναι:

α) η διαμόρφωση του άξονα των σωληνώσεων σε ‘Ωμέγα’

β) η μετατόπιση του άξονα του σωλήνα δια κάμψεως (στις μικρές διατομές σωλήνων)

γ) δια χαλύβδινων διαστολικών τύπου φυσαρμόνικας.

Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισμένα σημεία ώστε
οι μετακινήσεις να παραλαμβάνονται στις επιθυμητές θέσεις.

2.4.3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Όλες οι ορατές σωληνώσεις, θα στηρίζονται σε μόνιμα οικοδομικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εξάρτηση ενός
σωλήνα με σύρμα ή με άλλο σωλήνα.

Οι οριζόντιοι σωλήνες θα αναρτώνται με την βοήθεια σιδερένιων ράβδων κυκλικής διατομής διαμέτρου 3/8".

Οι κατακόρυφοι σωλήνες θα στερεώνονται πάνω στα οικοδομικά στοιχεία με την βοήθεια διμερών
χαλύβδινων στηριγμάτων (δακτυλίων) που εσωτερικά φέρουν ελαστικό δακτύλιο προστασίας. Το ένα τμήμα
του κολάρου θα πακτώνεται σε αρκετό βάθος μέσα στα οικοδομικά στοιχεία, ενώ το άλλο θα μπορεί να
ξεβιδωθεί εύκολα με την βοήθεια κοχλιών.

Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων θα είναι:

Για DN έως 32 mm 2 μέτρα.

Για DN από 32 έως 65 mm 3 μέτρα.

2.4.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν μόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός αν σημειώνεται αλλιώς
στα σχέδια.

Όλες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις.

Οι δικλείδες θα είναι της ίδια διαμέτρου με την σωλήνωση.

Όλες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται με την σωλήνωση με λυόμενο σύνδεσμο (ρακόρ).

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού από τις δύο πλευρές
μέχρι 16 ατμόσφαιρες και για θερμοκρασία μέχρι 120°C.

2.4.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα όργανα διακοπής των δικτύων σωληνώσεων της εγκαταστάσεως θέρμανσης θα είναι του ίδιου
εργοστασίου κατασκευής και θα φέρουν χειρολαβή ικανής διαμέτρου για τον άνετο χειρισμό, χωρίς την
χρήση μοχλών και χωρίς να προκαλούνται βλάβες στο δίσκο, την έδρα και το βάκτρο τους.
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Στην κλειστή τους θέση τα όργανα διακοπής θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα για το είδος και την πίεση
του διακοπτόμενου ρευστού. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 Atm.

2.4.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Η εγκατάσταση των οργάνων και εξαρτημάτων θα γίνει όπως δείχνουν τα σχέδια και όπως επιβάλλεται για
την κανονική και ασφαλή λειτουργία του δικτύου σωληνώσεων και του διασυνδεόμενου εξοπλισμού.

Όλα τα όργανα διακοπής και εξοπλισμού τα οποία συνδέονται "εν σειρά" στο δίκτυο θα συνδέονται με
σωλήνες διαμέτρου έως 2" με κατάλληλα ρακόρ και με σωλήνες άνω των 2" με φλάντζες, ώστε να είναι
ευχερής η αντικατάσταση τους (αποδέσμευση από το δίκτυο).

Βάνες διακοπής της ροής του νερού θα τοποθετηθούν όπου δείχνουν τα σχέδια και πάντως πριν και μετά από
οποιοδήποτε μηχάνημα, αντλία, βαλβίδα αντεπιστροφής είτε σειρά τέτοιων εξαρτημάτων για την εξασφάλιση
της δυνατότητας απομόνωσης του τμήματος της εγκατάστασης και αλλαγής του ή των εξαρτημάτων και
μηχανημάτων.

2.4.7 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ
Χρησιμοποιούνται για την πλήρη διακοπή ή πλήρη αποκατάσταση της ροής ή για την ρύθμιση της ροής σε
τυχούσα θέση μεταξύ πλήρους διακοπής και πλήρους αποκατάστασης της. Προβλέπονται ορειχάλκινες,
κοχλιωτές. Η χειρολαβή τους θα είναι αφαιρετή και το αποφρακτικό τους σώμα θα είναι σφαιρικού τύπου
(ball valve).

2.4.8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Θα είναι μέχρι διαμέτρου Φ-2" ταλαντευόμενου σύρτη (swing), αξονικής μετατόπισης με ελατήριο,
κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο και συνδεόμενες στο δίκτυο με σπείρωμα.

Για δίκτυα διαμέτρου άνω των Φ-2" οι βαλβίδες θα είναι χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ανυψούμενου τύπου,
κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο με ορειχάλκινη έδρα.

Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση και η λειτουργία τους δεν πρέπει να
παρουσιάζει πλήγμα ή θόρυβο.

Η επιφάνεια των ακραίων διόδων του σώματος δεν θα είναι μικρότερη από την επιφάνεια ενός κύκλου,
αντίστοιχης διαμέτρου με το ονομαστικό μέγεθος της δικλείδας. Αυτή η επιφάνεια θα αφορά την επιφάνεια
για το μέσο ροής μεταξύ των άκρων του σώματος για δικλείδες ταλαντευόμενου τύπου με μικρές διαστάσεις
από πρόσοψη σε πρόσοψη. Αυτή η επιφάνεια μπορεί να μειωθεί σε 85% της επιφάνειας των ακραίων μερών
του σώματος.

Οι δικλείδες με σπείρωμα θα έχουν άκρα με εσωτερικό σπείρωμα, μορφής εξαγώνου ή οκταγώνου, ή θα
έχουν άκρα κυκλικά, με (4) ή πλέον πλευρικές προεξοχές. Τα σπειρώματα θα είναι παράλληλα ή κωνικά.

Τα φλαντζωτά άκρα των δικλείδων θα είναι τυποποιημένα για μέγιστη πίεση 10bar στην μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας. Οι φλάντζες θα είναι σε ορθή γωνία και ομόκεντρες με τον άξονα της εσωτερικής
διαμέτρου. Οι προσόψεις της φλάντζας θα έχουν διατρηθεί με οπές κοχλιών γύρω από το κέντρο.

Οι έδρες του σώματος θα είναι αυτοτελείς μαζί με το σώμα, ή θα είναι ένθετες υπό μορφή αντικαθιστωμένων
δακτυλίων, προσαρμοσμένων με ασφάλεια για να παρεμποδισθεί η χαλάρωση ή η διαρροή από το δακτύλιο.

Η μορφή της επιφάνειας έδρασης θα ανταποκρίνεται στον τύπο του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού
ελέγχου. Για δικλείδες ταλαντευόμενου τύπου (swing), η θέση, ή η γωνία της έδρας του σώματος, θα είναι
καθορισμένη για να επιτυγχάνεται το κλείσιμο και να παρεμποδίζεται ο θόρυβος.

 Η ανύψωση ή η ταλάντωση (swing) του μηχανισμού αντεπιστροφής από την έδρα θα είναι επαρκής για να
δώσει μια επιφάνεια μέσου ροής όχι μικρότερη από την προδιαγραφόμενη.

Οι δίσκοι ταλαντευόμενου τύπου θα είναι είτε αυτοτελείς, είτε χωριστής κατασκευής από την άρθρωση.

Οι δίσκοι ανυψούμενου τύπου θα οδηγούνται από κάτω ή και επάνω από την έδρα του σώματος. Ο άνω
οδηγός, όπου χρησιμοποιείται, μπορεί να σχηματιστεί σαν δοχείο απόσβεσης (dashpot). Τα έμβολα
ανυψούμενου τύπου θα έχουν μια πρόσοψη εδράνου στο κάτω άκρο.

2.4.9 ΤΡΙΟΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (three way mondulating valves)
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Οι ηλεκτρικές τρίοδες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας θα είναι τύπου ανάμιξης (mixing valve),
αναμιγνύουσες το νερό παροχής με το νερό επιστροφής, για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του
νερού.

Ο χαρακτηριστικός συντελεστής ροής Cv της βαλβίδας και η αντίστοιχη πτώση πίεσης του νερού σ' αυτήν θα
πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την πτώση πίεσης στο στοιχείο που εξυπηρετεί.

Ο ηλεκτροκινητήρας της βαλβίδας θα είναι κατάλληλος για ρεύμα 50 Hz και τάση αντίστοιχης των
αυτοματισμών.

Η τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων. Θα είναι χυτοσιδηρά ή ορειχάλκινη, για
περίπτωση που το νερό περιέχει οξειδωτικά ή διαβρωτικά υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

μέγιστη επιτρεπτή πίεση : 6atm.

διαφορική πίεση : 2atm.

θερμοκρασία λειτουργίας : από 30oC μέχρι 120oC.

στεγανοποίηση : με δακτύλιο "Ο"-ring.

φλάντζες : σύμφωνα με BS-4504, DIN-2531.

γωνία περιστροφής : 90ο.

λίπανση                              :  τα κινητά μέρη της  βάνας που έρχονται σ’ επαφή με το νερό λιπαίνονται με
ειδικό γράσο, αδιάλυτο στο νερό.

Οι βάνες αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:
* Σώμα,
* περιστρεφόμενο ρότορα,
* εσωτερικό δακτύλιο στεγανότητας,
* παρέμβυσμα καλύμματος,
* κάλυμμα με κλίμακα, πλάκα κλίμακας με βίδες,
* δακτύλιος "Ο"-ring,
* τριγωνική φλάντζα,
* χειρολαβή.

Αυτοματισμός τριόδων βαννών:

Η τρίοδη βάνα θα κινείται από "σερβοκινητήρα". Ο έλεγχος θα γίνεται από ηλεκτρονικό πίνακα. Θα έχει
δυνατότητα λήψης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου από δύο (2) τουλάχιστον θερμοστάτες εσωτερικού
χώρου και ένα (1) θερμοστάτη εξωτερικού χώρου.
2.4.9.α ΤΡΙΟΔΟΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ

Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο (με αντοχή σε εφελκυσμό
μεγαλύτερο από 2000kgr/cm2) για διαμέτρους μέχρι Φ-2" και από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα για μεγαλύτερες
διαμέτρους. Ο δίσκος της βαλβίδας και η έδρα της θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής στην
οξείδωση. Η όλη κατασκευή και τα παρεμβύσματα θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10atm και
θερμοκρασία νερού 120oC.

2.4.10 ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα μονωθούν
μαζί.

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκαίο.

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού νερού, θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών
θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές τους (προκειμένου για σωλήνες ψυχρού
νερού).

Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού μορφής ευκάμπτου σωλήνα,
από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής, συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας λ = 0,026 Kcal/mh°C σε 0°C κατάλληλο για θερμοκρασίες από -75°C μέχρι +105°C.
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Σαν ενδεικτικοί τύποι μονωτικού σωλήνα αναφέρονται οι τύποι ARMAFLEX της ARMSTRONG, MISSELON και
FRELEN.

Θα γίνει επένδυση της μόνωσης με βαμβακερό πανί 0.15 Kg/m² που θα είναι άφλεκτο και ανθεκτικό στην
φωτιά εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώματος.

Το ελάχιστο πάχος της μόνωσης φαίνεται στον πίνακα 2 μονώσεων που επισυνάπτεται στο τέλος των
τεχνικών προδιαγραφών του κλιματισμού.

Η μόνωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή μέσω
διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με
επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνεια τους και θα απολιπαίνονται
πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου.

Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική αυτοκόλλητη ταινία.

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, όπως καμπύλες, ταυ, βάνες,
κυκλοφορητές κλπ. με χρήση τεμαχίου μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων
του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βαλτές και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την
εύκολη αποσυναρμολόγηση της μόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή
της βάνας ή του κυκλοφορητή.

Ειδικά για το τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά μηχανοστάσια. πέρα από την
παραπάνω κανονική μόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι
σωλήνες καλύπτονται με κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο πάχους 0.6 mm.

2.4.11 ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα θερμού ή και ψυχρού νερού, όπως καθορίζεται σε προηγούμενη
παράγραφο και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή των διαστολών με κατάλληλη
διαμόρφωση των δικτύων.

Τα διαστολικά θα είναι με φυσαρμόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεμβυσμάτων, κοχλιωτά ή με φλάντζες.

Τα διαστολικά μέχρι 2" θα είναι βιδωτά, ενώ για μεγαλύτερες διατομές θα είναι φλαντζωτά.

2.4.12 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΡΑΦΗ
Οι σιδηροσωλήνες μαύροι με ραφή θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DIN 2440 βαρέως τύπου (ISO
MEDIUM, πράσινη ετικέτα) και ΤΟΤΕΕ 2421/86 και ΕΛΟΤ 270, με ενισχυμένα τοιχώματα και θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με διατομή μέχρι 2".

Το πάχος των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ονομαστική
διάμετρος

(ins)

Ονομαστική
διάμετρος

(mm)

Εξωτερική
διάμετρος

(mm)

Εσωτερική
διάμετρος

(mm)

Πάχος
τοιχώματος

(mm)

½’’ 15 21.30 16.0 2.65
3/4’’ 20 26.90 21.6 2.65
1’’ 25 33.70 27.2 3.25

11/4’’ 32 42.40 35.9 3.25
1½’’ 40 48.30 41.8 3.25
2’’ 50 60.30 53.0 3.65

21/2’’ 65 76.10 68.8 3.65
3’’ 80 88.90 80.8 4.05
4’’ 100 114.30 105.3 4.50

Τα εξαρτήματα των σωλήνων θα είναι επίσης μαύρα με ενισχυμένα χείλη (κορδονέτα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αντοχή θραύσεως : 34-42 kρ/mm².

Όριο θραύσης σε 20 °C : 21 kρ/mm².

200 °C : 14 kρ/mm².

Υλικό St 33
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2.4.13 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ
Σε όσες θέσεις τα δίκτυα σωληνώσεων θερμού νερού ή και ψυχρού, σχηματίζουν αναγκαστικά κορυφές λόγω
της οικοδομικής διαμόρφωσης των χώρων, θα εγκατασταθούν αυτόματα εξαεριστικά σωληνώσεων,
διαμέτρου 3/8" ή 3/4", πίεσης λειτουργίας 10 bar, για θερμοκρασία νερού μέχρι 110°C.

2.4.14 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ
Θα φέρουν σώμα και βίδες από ορείχαλκο, κάλυμμα ελατηρίου και κοχλία μειώσεως από υψηλής ποιότητας
συνθετικά υλικά, παρέμβυσμα βαλβίδας και στήριγμα φίλτρου από αντιδιαβρωτικό συνθετικό υλικό, φίλτρο
από πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα διατομής περίπου 16 mm², θάλαμο φίλτρου ορειχάλκινο και υποδοχές
μανομέτρου και από τις δύο πλευρές του σώματος του μειωτήρα.

2.4.15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
Το σώμα και τα επιμέρους υλικά θα είναι από ορείχαλκο και η έδρα από TEFLON.

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι 250° C και τα εύρη ρύθμισης των πιέσεων θα είναι 2 έως 12 bar.

2.4.16 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
Για την κυκλοφορία του ψυχρού και θερμού νερού και του νερού συμπύκνωσης στους διάφορους κάδους
σωληνώσεων, προβλέπονται αντλίες κυκλοφορίας του τύπου "κυκλοφορητή" "IN-LINE", κατάλληλοι για
εγκατάσταση απευθείας επί των σωληνώσεων.

Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συζευγμένη απευθείας με ελαστικό σύνδεσμο με
ηλεκτροκινητήρα 1450 RPM, ασύγχρονο, τριφασικό, κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 380/50/3.

Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες και οι κυκλοφορητές θα
συνοδεύονται με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την προσαρμογή τους
στο σωλήνα.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, συμφωνά με τους κανονισμούς του
Ελληνικού Κράτους, και θα αρχίζει από τον πίνακα κλιματισμού. Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών
γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτοι και θα προστατεύονται με εύκαμπτο χαλύβδινο
σωλήνα.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει τις αναγκαίες γραμμές και συνδέσεις για ένταξη των αντλιών στο όλο
σύστημα αυτοματισμού.

Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι παροχές και μανομετρικά ύψη
πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύμα 50 περιόδων.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσοι από τους κυκλοφορητές προορίζονται για την κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης,
πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής γι' αυτή τη χρήση.

Οι ηλεκτροκινητήρες, οι διατάξεις προστασίας, ελέγχου και χειρισμού τους και οι ηλεκτρικές γραμμές των
κυκλοφορητών θα είναι σύμφωνοι με όσα σχετικά καθορίζονται στο κεφάλαιο “Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ισχυρών Ρευμάτων”.

2.4.17 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Χαλύβδινος λέβητας  ζεστού νερού, απόδοσης περίπου 95000 kcal\h.

Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος, πετρελαίου-αερίου, τριπλής διαδρομής καυσαερίων με εστίες αναστροφής
της φλόγας. Το καυσαέριο θα εκτελεί τρεις πραγματικές διαδρομές εκ των οποίων την τρίτη μέσα σε
αεριαυλούς. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται εκμετάλλευση όλης της θερμότητας της καύσης τόσο με
ακτινοβολία όσο και με συναγωγή , ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός απόδοσης και μείωση της
ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Οι θάλαμοι καύσης θα περιβρέχονται από το προς θέρμανση νερό, οι δε φλογοαυλοί θα φέρουν
στροβιλιστήρες των καυσαερίων για αύξηση της απόδοσης τους.

Οι λέβητες θα  είναι εξωτερικά μονωμένοι με υαλοβάμβακα πάχους 50 mm, τα δε καλύμματα από λαμαρίνα
θα αφαιρούνται εύκολα.
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Η μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης θα γίνεται με ανάρτηση του κύριου σώματος από 2 υποδοχές
ανάρτησης (μάπες), που θα έχουν προσυγκολληθεί σε κατάλληλα σημεία του κύριου σώματος, ενώ η
τοποθέτηση της μόνωσης και των καλυμμάτων θα είναι δυνατή επί τόπου.

Στο πίσω μέρος θα βρίσκεται η διάταξη περισυλλογής της αιθάλης με το στόμιο σύνδεσης του καπναγωγού
καθώς και οι αναμονές σύνδεσης εξόδου και εισόδου του νερού και η αναμονή εκκένωσης.

Η πόρτα θα έχει τρύπα και πλάκα προσαρμογής του καυστήρα και τζάμι επιθεώρησης της καύσης από
πυρίμαχο γυαλί με ανάλογο πάχος.

Η εγκατάσταση του λέβητα δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη βάση, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν κατ' ευθείαν
στο δάπεδο του λεβητοστασίου.

Τέλος διευκρινίζεται ότι για τον ετήσιο καθαρισμό των αυλών, η εργασία που θα απαιτείται, θα πρέπει να
είναι πολύ απλή και γρήγορη σε κάθε μηχανοστάσιο, με την αφαίρεση των στροβιλιστήρων.

Οι  λέβητας θα λειτουργούν με  καυστήρες Diesel-αερίου.

Θα φέρουν την σήμανση CE και θα έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

2.4.18 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου-αερίου, τελείως αυτόματος,
μηχανικής διασκόρπισης του καυσίμου, τύπου υπερπίεσης και θα έχει συναρμολογηθεί και δοκιμαστεί στο
εργοστάσιο κατασκευής του.

Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με τον λέβητα και την αντίστοιχη καπνοδόχο του.

Ο καυστήρας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να επιτρέπει την ευχερή αποσύνδεση και συντήρηση των
διαφόρων μερών του και θα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
* Μπεκ καύσης,
* Μετασχηματιστή και ηλεκτρόδια ανάμματος,
* Αντλία καυσίμου απευθείας συνδεδεμένη με τον κινητήρα του φυσητήρα,
* Φυσητήρα αέρα καύσης,
* Ηλεκτροκινητήρα φυσητήρα και αντλίας,
* Φίλτρο, δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής και μαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου-αερίου,
* Βαλβίδες ρύθμισης πίεσης πετρελαίου-αερίου,
* Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της λειτουργίας του καυστήρα με τους εκκινητές – αυτόματους διακόπτες

προστασίας των ηλεκτροκινητήρων, τους αναγκαίους για την λειτουργία, ηλεκτρονόμους, το σύστημα
αυτόματου ανάμματος με σπινθιριστή, καθώς και το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της έντασης της
φλόγας, σε δύο τουλάχιστον βαθμίδες σε συνάρτηση με την κατανάλωση. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται με
την επίδραση στην ποσότητα του καυσίμου όσο και του πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα καύσης. Η
παρακολούθηση των αναγκών της κατανάλωσης θα γίνεται από θερμοστάτη εμβάπτισης με δύο βαθμίδες,
που θα ελέγχει τη λειτουργία βοηθητικών συσκευών, που θα επιδρούν στις παροχές και αέρα καύσης,
* Πυροστάτη με φωτοκύτταρο ή φωτοαντιστάσεις,
* Υδροστάτη ασφαλείας (ανώτερου ορίου),
* Οτιδήποτε είναι αναγκαίο, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κλπ. για την τέλεια αυτόματη λειτουργία

του καυστήρα.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του καυστήρα (γραμμή τροφοδότησης από τον πίνακα λεβητοστασίου) θα
κατασκευασθεί στεγανή, μέσα σε χαλυβδοσωλήνα κατά τμήματα σπιράλ, η δε σύνδεση με τους σωλήνες
πετρελαίου με εύκαμπτες σωληνώσεις και λυόμενους συνδέσμους.

2.4.19 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ
Για την ασφαλή και αυτόματη λειτουργία του λέβητα προβλέπονται όργανα αυτοματισμού, συσκευές και
αλληλομανδαλώσεις, ελεγχόμενα από πίνακα ελέγχου που τοποθετείται στην μπροστινή πλευρά του λέβητα.

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό προγραμματιστή, τους εκκινητές των διαφόρων κινητήρων,
τους απαραίτητους χειροκίνητους διακόπτες και τις ενδεικτικές λυχνίες.

Ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής ρυθμίζει τον κύκλο έναυσης, θέτει σε λειτουργία και παύει τον καυστήρα,
καθορίζει τον χώρο καύσης με εμφύσηση αέρα πριν και μετά την καύση και διακόπτει την λειτουργία σε
περίπτωση αποτυχίας της κύριας φλόγας ή της φλόγας έναυσης. Κάθε βλάβη ή υπέρβαση οριακής τιμής
αναγγέλλεται οπτικά στον πίνακα ελέγχου και ταυτόχρονα αναστέλλεται η καύση.

Προκειμένου περί βλάβης η επανεκκίνηση του προγράμματος επιτελείται μόνο χειροκίνητα, προκειμένου δε
για υπέρβαση οριακής τιμής αυτόματα.
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2.4.20 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ
Ο καπναγωγός θα είναι διπλών τοιχωμάτων τύπου inox με μόνωση διαμέτρου Φ160 και θα συνδέεται με το
λέβητα, όπως φαίνεται στη μελέτη.

Οι καπναγωγοί θα φέρουν θυρίδες καθαρισμού με κάλυμμα στεγανό, προσαρμοζόμενο με κοχλίες και
παρεμβύσματα.

Όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, θα προβλεφθεί ζεύγος φλαντζών με κοχλίες και
παρέμβυσμα.

Η καπνοδόχος θα είναι από προκατασκευασμένα στοιχεία κισσηροδέματος (σπόνδυλοι), ύψους περίπου
10,00μ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1857 "Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα", με
σήμανση CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτερικών διαστάσεων 20 x 20 cm, ύψους στοιχείου έως 30 cm,
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:21/2 των 150 kg τσιμέντου, ή τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου
και 0,08 m3 ασβέστου. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί αγωγός Φ160 inox, που θα μονωθεί με περλίτη και τα
διαφορετικά τμήματά του όπως και η σύνδεσή του με τον καπναγωγό και την απόληξη, θα είναι υποχρεωτικά
συνδεδεμένα με ελαστικούς δακτυλίους για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα τους.

Στην κορυφή της καμινάδας θα τοποθετηθεί στοιχείο αντιανεμικής απόληξης inox διπλού τοιχώματος.

Η όλη συναρμολόγηση θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και θα εγκατασταθεί κατά προτίμηση από μία ευφήμως
γνωστή εταιρεία κατασκευής καπνοδόχων, με αποδεδειγμένη ειδική πείρα και γνώσεις σ' αυτόν τον τύπο
κατασκευής.

Θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου υπεργολάβου για έγκριση από την επιβλέπουσα
υπηρεσία.

2.4.21 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Η χωρητικότητα της δεξαμενής καθορίστηκε με βάση τις πιθανές ανάγκες του κτιρίου για 30 ημέρες. Η
επιλογή των διαστάσεων βασίστηκε στην δυνατότητα συχνής παραλαβής πετρελαίου, την καλύτερη
εκμετάλλευση του χώρου και είναι συνολικής χωρητικότητα 2000 lt.

Η θέση και οι διαστάσεις της δεξαμενής φαίνεται στα σχέδια.

Η δεξαμενή πετρελαίου θα κατασκευαστεί από μαύρη σιδηροσωλήνα πάχους 4 mm. H ένωση των ελασμάτων
στους αρμούς θα γίνει με οξυγονοκόλληση εσωτερικά και εξωτερικά. Η δεξαμενή θα ενισχυθεί εσωτερικά με
δύο σχάρες από γωνιακά ελάσματα 6 Χ 6 mm.

H δεξαμενή πετρελαίου θα δοκιμασθεί σε στεγανότητα. Θα βαφεί εξωτερικά με μίνιο και εσωτερικά με διπλό
στρώμα από ειδικό χρώμα το οποίο δεν διαβρώνεται από το πετρέλαιο.

Η δεξαμενή πετρελαίου θα τοποθετηθεί πάνω σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς ή δοκούς από μπετόν και ο
πυθμένας της θα βρίσκεται τουλάχιστον στο ύψος τροφοδοτήσεως του καυστήρα. Οι αποστάσεις της
δεξαμενής από τους τοίχους θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 108 του ΓΟΚ 1985.

Κάτω από τη δεξαμενή πετρελαίου πρέπει το δάπεδο να διαμορφωθεί σαν λεκάνη η οποία θα συγκεντρώνει
το πετρέλαιο που τυχόν θα διαφεύγει από η δεξαμενή πετρελαίου. Στο χαμηλότερο σημείο θα κατασκευασθεί
σιφώνιο δαπέδου με οχετό που θα συνδεθεί με την αποχέτευση της οικοδομής.

Το γέμισμα της δεξαμενής θα γίνεται με σωλήνα διαμέτρου 1 ½’’ ο οποίος θα ξεκινάει από την εξωτερική
πλευρά του κτιρίου και θα καταλήγει περίπου 5 cm χαμηλότερα από το πάνω μέρος της δεξαμενής όπου θα
προβλεφθεί μαστός 2’’ με κατάλληλο πώμα.

Κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής θα τοποθετηθεί μαστός διαμέτρου ½’’ και θα συνδεθεί χάλκινος
σωλήνας ½’’ που θα καταλήγει στον καυστήρα .Στο χάλκινο σωλήνα συνδέσεως δεξαμενής-καυστήρα θα
παρεμβληθεί ορειχάλκινη βάνα ½’’ και ηλεκτροβάνα ½’’.

Στον πυθμένα της δεξαμενής πετρελαίου θα συνδεθεί μαστός διαμέτρου 2 Inch για την σύνδεση του
κρουνού εκκενώσεως.

Στην οροφή της δεξαμενής θα συγκολληθεί φλάντζα για την σύνδεση του σωλήνα εξαερισμού διαμέτρου
½’’. Ο σωλήνας εξαερισμού θα καταλήγει σε υπαίθριο χώρο με το άκρο κυρτωμένο προς τα κάτω.

Στην οροφή της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει ειδική θυρίδα για την θυρίδα για την επιθεώρηση και τον
ετήσιο καθαρισμό της δεξαμενής. Η θυρίδα αυτή πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ60 cm.

Σε κατάλληλο σημείο της οροφής της δεξαμενής θα ανοιχθεί οπή και θα τοποθετηθεί ‘δείκτης στάθμης
πετρελαίου’ .
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 Ο χώρος αποθήκης δεξαμενής καυσίμου είναι προτεινόμενος από τον μελετητή και βρίσκεται στον υπόγειο
χώρο των γραφείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Προδιαγραφές ή σε περίπτωση έλλειψης
ελληνικών, των αντιστοίχων ξένων. Ακόμη θα πρέπει ο τοίχος διαχωρισμού να είναι στεγανός και ανθεκτικός
στη φωτιά, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μιας ώρας.

2.4.22 ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 4751/2.

Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι τύπου μεμβράνης και θα αποτελούνται από κατάλληλο δοχείο
σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος γεμισμένα με άζωτο με πίεση ανάλογη με το στατικό ύψος της
εγκαταστάσεως.

Η τελική επιλογή του μεγέθους των κλειστών δοχείων διαστολής θα γίνει από τον εργολάβο σύμφωνα με την
περιεκτικότητα της εγκαταστάσεως σε νερό και για τελική πίεση στο δοχείο διαστολής 1 Bar υψηλότερη από
το εκάστοτε στατικό ύψος.

Επιλογή του κλειστού δοχείου διαστολής με βάση την ισχύ του λέβητα δεν θα γίνει αποδεκτή.

Κάθε κλειστό δοχείο διαστολής θα συνοδεύεται από σύστημα αυτομάτου πληρώσεως και βαλβίδα ασφαλείας
ρυθμισμένη σε πίεση κατά 1.5 bar υψηλότερη από το εκάστοτε στατικό ύψος της εγκαταστάσεως.

2.4.23 ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Δοχείο αδρανείας για την αντλία θερμότητας μονωμένο πλήρες με τα μικροϋλικά, σύμφωνα με τους
Γερμανικούς Κανονισμούς, Χωρητικότητας 300 l και πίεσης 3,0 bar

2.4.24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
    α. Γενικά

   Το σύστημα αντιστάθμισης θα αποτελείται από:
* Τρίοδη βάννα με σερβοκινητήρα.
* Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας.
* Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής.
* Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Η τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας θα έχει χαρακτηριστική που να εξασφαλίζει
πρακτικά γραμμική σχέση μεταξύ της θέσεως της βαλβίδας και του θερμαντικού φορτίου χωρίς σημαντική
μεταβολή της συνολικής παροχής.

Η τρίοδη βάνα θα είναι τύπου έδρας από χυτοσίδηρο φλαντζωτή και κατάλληλη για τις θερμοκρασίες και
πιέσεις λειτουργίας των δικτύων που θα χρησιμοποιηθεί.

Η βάνα θα είναι εφοδιασμένη με σερβοκινητήρα 220 VAC/50Hz που θα ελέγχεται από την ηλεκτρονική
μονάδα.

Τα απαιτούμενα όργανα ρύθμισης του συστήματος αντιστάθμισης θα είναι προμήθειας του ίδιου οίκου με
εγγυημένη τη συμβατότητα μεταξύ τους.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη ρύθμιση του.

2.4.25 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων γίνεται καθαρισμός για την απομάκρυνση των ξένων
σωμάτων.

Πριν την τοποθέτηση των μηχανημάτων τα άκρα των σωλήνων συνδέονται μεταξύ τους προσωρινά και το
δίκτυο γεμίζεται με νερό.

Στο δίκτυο παρεμβάλλεται αντλία η οποία κυκλοφορεί το νερό για 30 λεπτά. Κατόπιν αφαιρούνται τα καλάθια
από τα φίλτρα και καθαρίζονται.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου παραμένουν καθαρά τα καλάθια των φίλτρων.

2.4.26 ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ
Γίνεται μετά τον καθαρισμό του δικτύου, είτε πριν είτε μετά τη σύνδεση των μηχανημάτων.
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Σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού η δοκιμή αυτή μπορεί να γίνει τμηματικά σε διάφορα
μέρη των δικτύων.

Για την δοκιμή σε πίεση τα δίκτυα γεμίζουν με νερό και γίνεται πλήρης εξαερισμός. Κατά την διάρκεια του
εξαερισμού το νερό στο δίκτυο πρέπει να ευρίσκεται σε ηρεμία. Κατόπιν, με χρήση χειροκίνητης είτε
ηλεκτροκίνητης πρέσας το δίκτυο υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1.5 φορά μεγαλύτερη της
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας του, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ελέγχονται όλες οι συνδέσεις για πιθανές διαρροές. Η πίεση, μετρούμενη με
μανόμετρο πρέπει να παραμένει σταθερή.

Εφόσον η πίεση δεν παραμένει σταθερή, είτε υπάρχουν εμφανείς διαρροές, η δοκιμή διακόπτεται, οι βλάβες
αποκαθίστανται και η δοκιμή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτύχει πλήρως.

2.4.27 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Γίνεται μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και περιλαμβάνει:
* Έλεγχο σωστής πλήρωσης και εξαερισμού.
* Έλεγχο καθαρισμού των φίλτρων.
* Έλεγχο καλής λειτουργίας των βαλβίδων.
* Έλεγχο σωστής λειτουργίας των δοχείων διαστολής.
* Επιθεώρηση και έλεγχο των ενδεικτικών οργάνων της εγκατάστασης.

2.4.28 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΟΚΙΜΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
* Όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο των σωληνώσεων και πριν την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων το

δίκτυο πρέπει να δοκιμαστεί σε υπερπίεση 10 atm για τρείς συνεχόμενες ώρες.
* Εάν η δοκιμή πετύχει, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση, κλείνονται τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων (προς το

δοχείο διαστολής) και γίνεται νέα δοκιμή με πίεση 4 ατμοσφαιρών που μετρούνται στο λεβητοστάσιο δύο
ώρες.
* Εάν και η αυτή η δοκιμή ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εγκατάσταση αποκαθίσταται και γίνεται δοκιμή

θερμάνσεως μέχρι το σημείο βρασμού του νερού θερμάνσεως.
* Εάν και πάλι δεν παρουσιαστούν διαρροές, η στεγανότητα της εγκαταστάσεως θεωρείται καλή.
* Ο ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο ομοιομορφίας στην πρόσδοση θερμότητας και λειτουργικό

έλεγχο σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2421/86.
* Τα μη ορατά τμήματα των σωληνώσεων των θερμαινόμενων χώρων θα βαφούν με δύο στρώματα

κατάλληλου ελαιοχρώματος.
* Τα ορατά τμήματα θα βαφούν με τρία στρώματα ριπολίνης φωτιάς, στην απόχρωση που θα καθορίσει ο

αρχιτέκτονας ή ο ιδιοκτήτης του έργου.
* Κάθε μηχάνημα ή συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα

ειδικά έντυπα (τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, συντηρήσεως) και τις αντίστοιχες εγγυήσεις του κατασκευαστή
(η προμηθευτή). Όλα παραδίδονται στον ιδιοκτήτη κατά την παράδοση της εγκατάστασης.
* Πριν από την παράδοση στο λεβητοστάσιο θα τοποθετηθούν πινακίδες οδηγιών χειρισμού και θα

παραδοθούν στον ιδιοκτήτη γραπτές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
* Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν με προσοχή οι

οδηγίες της μελέτης και οι υποδείξεις του επιβλέποντα σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προμηθευτή ή του
κατασκευαστή των μηχανημάτων και συσκευών.
* Εάν γίνουν αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την έγγραφη έγκριση του μελετητή

- επιβλέποντα, αυτός δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές ατέλειες της εγκατάστασης και ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες της επίβλεψης.

2.4.29 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΥΨΟΥΣ
Οι μονάδες θα είναι χαλύβδινες. Θα περιλαμβάνουν θερμικό-ψυκτικό στοιχείο με ύγρανση και
σταγονοσυλλέκτη, μονό κιβώτιο μίξεως, κιβώτιο ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής , κιβώτιο φίλτρων,
σερβομοτέρ ελέγχου τάμπερ αέρα, τρίοδη βάνα, αυτοματισμό με αισθητήρες για την ρύθμιση θερμοκρασίας-
υγρασίας. Θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και θα συνδεθούν στο δίκτυο του νερού. Tο είδος και το μέγεθος
των μονάδων φαίνεται στα σχέδια.

2.4.30 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ



25

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Το ψυκτικό συγκρότημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ψυκτικό Φορτίο                 :65.725 KWatt

Εξωτερική Θερμοκρασία      :35 °C

Θερμοκρασία Αναχώρησης  :7 °C

Διάμετρος Σωλήνα              :4"

ΑΝΤΛΙΑ

Για την κυκλοφορία του νερού θα τοποθετηθεί αντλία στην επιστροφή. Η αντλία πρέπει να έχει παροχή ίση
με 11.62 m3/h.

Eπίσης θα πρέπει να έχει μανομετρικό ύψος Η ίσο με 9.200Μ.Υ.Σ..

Προτείνεται αντλία με τα παρακάτω στοιχεία:

Tύπος           : WILO TOP-S 50/10

Μέγεθος         : 230x280x310 (mm)

Παροχή          : 31 m3/h

Μανομετρικό     : 10.4 ΜΥΣ

Ισχύς Κινητήρα  : 450 W

Ηλεκτρικά δεδομ. : 1.75A - 400V - 2600n

2.4.31 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η λειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και θα είναι αυτόματη, ώστε να διατηρούνται συνεχώς
στους χώρους οι επιθυμητές θερμοκρασίες.

Τα όργανα αυτοματισμού των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αποτελούνται μέρος του κεντρικού
συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπως αυτό περιγράφεται στο
σχετικό κεφάλαιο.

Η αλλαγή των συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν στους χώρους από χειμερινή σε θερινή περίοδο και
αντιστρόφως, θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου.

Κατ' αρχάς με την εκκίνηση κάθε μονάδας τα όργανα αυτοματισμού θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο της.
Επίσης με την εκκίνηση της μονάδας θα ανοίγουν τα διαφράγματα νωπού αέρα και απόρριψης, τα οποία θα
κλείνουν όταν η μονάδα σταματά.

2.4.32 ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Θα είναι γενικά κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής και θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα
που το πάχος τους θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος αεραγωγού ή
από την διάμετρο του αεραγωγού σύμφωνα με την μελέτη.

2.4.33 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες, πχ. ίνες υαλοβάμβακα και βινίλιου,
που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές σύρμα ή από αλουμίνιο, με εξωτερικό στεγανό
περίβλημα και θερμοηχομονωτική επένδυση ισοδύναμη με υαλοβάμβακα πάχους 100 mm τουλάχιστον.

Η σύνδεση των εύκαμπτων αεραγωγός από τις δύο πλευρές θα γίνεται με συγκόλληση, με ειδικές συνθετικές
συγκολλητικές ουσίες, ή με ειδικό σιδερένιο κολάρο.

2.4.34 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Η στήριξη γίνεται στα οικοδομικά στοιχεία και θα εξασφαλίζει απόλυτη στερεότητα και ακαμψία. Τα
στηρίγματα θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα αναδιπλωμένη (συρτάρι) ή μορφοσίδηρο.
Εφόσον χρησιμοποιηθούν στηρίγματα μορφοσιδήρου, αυτά θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούχου
αντισκωριακού μινίου πριν την χρησιμοποίηση τους.
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Οι διαστάσεις των γωνιών στήριξης αεραγωγών και των ντιζών ανάρτησης τους είναι σε μμ :

Μέγιστη διάσταση αγωγού Διάσταση
στηρίγματος

Ντίζα
ανάρτησης

Έως 500 mm 30 x 30 x 3 cm Φ6

510 έως 1000 mm 40 x 40 x 4 cm Φ8

1010 έως 1500 mm 50 x 50 x 5 cm Φ10

Οι αεραγωγοί που οδεύουν στο δικτύωμα της οροφής θα στηριχθούν πάνω σε αυτό με τμήματα
μορφοσιδήρου και κοχλίες.

Στα σημεία συνδέσεως των αεραγωγών με ανεμιστήρες, κλιματιστικές μονάδες ή άλλες συσκευές που
προκαλούν κραδασμούς, θα προβλεφθεί εύκαμπτος σύνδεσμος. Ο εύκαμπτος σύνδεσμος θα είναι από
ανθεκτικό στη φωτιά εύκαμπτο καννάβινο ύφασμα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για την πίεση στη
θέση εγκαταστάσεως του συνδέσμου.

2.4.35 ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Όλοι οι μεταλλικοί αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής αέρα θα μονωθούν.

Η μόνωση των αεραγωγών θα γίνει με Ferlen πάχους 10 mm

Πριν από την μόνωση οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθαρίζονται και θα απολιπαίνονται καλά.

2.4.36 ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό
διάφραγμα, κατασκευασμένα από ανοδειωμένο  αλουμίνιο ,συναρμολογημένα μεταξύ τους με τρόπο, ώστε
να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με σκοπό την ομοιόμορφη διανομή του προσαγόμενου/απαγόμενου αέρα
προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα πτερύγια θα είναι  με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

2.4.37 ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Η΄ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή απόρριψης
αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόμια αυτά θα έχουν μια σειρά σταθερών οριζόντιων πτερυγίων με κλίση 45° και θα
είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών.

Τα στόμια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασμένα από ανοδειωμένο  αλουμίνιο  και θα φέρουν
εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα..

2.4.38 ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι ηχοπαγίδες θα είναι κατασκευασμένες για ένα συνδυασμό απορρόφησης και διαφοροποίησης του
συντονισμού του ήχου.

Το περίβλημα των ηχοπαγίδων θα είναι τυποποιημένο στοιχείο της κλιματιστικής μονάδας αντίστοιχου
μεγέθους και θα συνδέεται με αυτή ,όπως δίνεται στη μελέτη. Οι ηχοπαγίδες θα αποτελούνται από σιδερένιο
πλαίσιο-κέλυφος, όπου θα υπάρχουν οδηγοί για την τοποθέτηση των κάθετων στοιχείων ηχοαπορρόφησης
(splitters).

Τα ηχοαπορροφητικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από υλικό που θα είναι αδιάβροχο και που δεν θα
μαδάει, ακόμα και όταν η ταχύτητα του αέρα θα είναι μέχρι 20m/sec. Η δυνατότητα απορρόφησης κάθε
ηχοπαγίδας θα δίνεται από τον κατασκευαστή και ο υπολογισμός θα έχει γίνει έτσι, που να εξασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή απόσβεση στις χαμηλές συχνότητες των ανεμιστήρων. Έτσι, στον υπολογισμό των
ηχοπαγίδων, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη διάφορες συχνότητες. Όπου υπάρχουν απαιτήσεις για την
στάθμη θορύβου σε διάφορους χώρους, η στάθμη θορύβου νοείται ότι μετριέται σε απόσταση 1m από το
στόμιο κλιματισμού (αερισμού).

2.4.39 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
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Για τις ανάγκες αερισμού του κτιρίου θα εγκατασταθούν δύο ανεμιστήρες τύπου βαρελάκι παροχής 180 m3/h
και εξωτ. στατικής πίεσης 30 και 17 Pa αντίστοιχα, με βάση και ηλεκτροκινητήρα, χαμηλής στάθμης
θορύβου, με επίτοιχο διακόπτη τριών ταχυτήτων, διακόπτη on/off και περσίδες βαρύτητας.

2.4.40 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ
Για την ορθή ρύθμιση της κατανομής του αέρα, μετά την αποπεράτωση του δικτύου και την τοποθέτηση των
στομίων και πριν την τοποθέτηση των τελικών οικοδομικών στοιχείων θα γίνουν οι εξής έλεγχοι και
ρυθμίσεις:

Όλοι οι ανεμιστήρες τίθενται σε λειτουργία και ελέγχονται τα ακολούθα :

Απορροφούμενο ρεύμα και τάση ώστε να ληφθεί πρόνοια έναντι υπερφορτίσεων με ρύθμιση των θερμικών.

Περιστροφή ανεμιστήρα.

Το δίκτυο επιθεωρείται σε όλους τους κλάδους του και γίνονται οι εξής μετρήσεις:

Μετράται η παροχή κάθε κλάδου με όργανο τύπου PILOT είτε, για χαμηλές ταχύτητες (κάτω από 1000 RPM)
με ανεμόμετρο αντίστασης πρόσφατα ρυθμισμένο.

Με την εξεύρεση της συνολικής παροχής του δικτύου γίνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, ρύθμιση των στροφών
του ανεμιστήρα για τον καθορισμό της απαραίτητης παροχής και στατικής πίεσης και γίνεται έλεγχος και
σύγκριση των στροφών και της απορροφούμενης ισχύος προς τις ονομαστικές του.

Το δίκτυο και το κέλυφος της μονάδας ελέγχονται από άποψη στεγανότητας. Ο έλεγχος είναι οπτικός και
ακουστικός.

Ρυθμίζεται η αναλογία νωπού και ανακυκλοφορούντος αέρα με έλεγχο της θερμοκρασίας νωπού, αέρα
ανακυκλοφορίας και μείγματος.

Η θερμοκρασία του μείγματος θα μετρηθεί σε τεσσάρα τουλάχιστον σημεία περιμετρικά του αεραγωγού και
ως θερμοκρασία του θα θεωρηθεί ο μέσος ορός των μετρήσεων.

Ρύθμιση στομίων

Αρχίζει από τον ανεμιστήρα. Τα διαφράγματα των κεντρικών κλάδων κάνουν τις πρώτες ρυθμίσεις και τα
διαφράγματα των στομίων τις λεπτομερέστερες.

Η τελική ρύθμιση γίνεται με μέτρηση των ταχυτήτων στα στόμια που δεν πρέπει να αποκλίνουν περάν του
5% από τις προβλεπόμενες στη μελέτη.

Ρυθμίζεται επίσης η κατεύθυνση της δέσμης των στομίων.

Κατόπιν τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση και ελέγχεται κατά ποσό σχηματίζονται εντός των
κλιματιζόμενων χωρών ισχυρά ρεύματα και ρυθμίζονται ανάλογα τα πτερύγια ή τα ντάμπερ των στομίων.

Το άθροισμα των παροχών των στομίων συγκρίνεται με την παροχή του ανεμιστήρα για να διαπιστωθεί του
ποσοστού διαφυγής αέρα στο δίκτυο. Αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%, αλλιώς χρειάζεται νέος έλεγχος
στεγανότητας.

2.4.41 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Οι αεραγωγοί αναρρόφησης αέρα από τους χώρους και οι αεραγωγοί κατάθλιψης αέρα (αν δεν επαρκέσει το
τμήμα ηχομονωτή της αντίστοιχης κλιματιστικής μονάδας να κατεβάσει την στάθμη θορύβου στους χώρους
στα επιτρεπτά όρια των 40dB(A) των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων), θα ηχομονωθούν.

Η ηχομόνωση θα γίνει με υαλοβάμβακα ειδικού βάρους 32Kp/m3 παρόμοιου τύπου προς το Aerophon-330
της Europair. Ο υαλοβάμβακας θα είναι σε ρόλους ή σε πλάκες, η εσωτερική του επιφάνεια θα έχει στρώση
neoprene και το πάχος του θα είναι 2,0cm. Η μόνωση θα επικολλιέται στην εσωτερική επιφάνεια του
αεραγωγού με την βοήθεια ειδικής κόλλας και θα συγκρατιέται επιπρόσθετα με την βοήθεια ειδικών καρφιών
με clips.

Το αιχμηρό μέρος του καρφιού θα διαπερνά τη μόνωση και θα φέρει από άκρο του clip από λαμαρίνα
διαστάσεων 2x2cm2, με το οποίο θα συγκρατιέται ο υαλοβάμβακας. Οι αποστάσεις μεταξύ των καρφιών δεν
θα ξεπερνάνε τους 15cm.

Η θερμική μόνωση εξωτερικά των αεραγωγών μπορεί να παραληφθεί εκεί όπου ο αεραγωγός ηχομονώνεται.

Οι αεραγωγοί θα ηχομονωθούν σε μήκος, τόσο ώστε μαζί με τα υπόλοιπα ηχοαπορροφητικά μέτρα να
επιτύχουν τις επιθυμητές στάθμες θορύβου μέσα στους διάφορους χώρους των 40dB(A).
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Διευκρινίζεται ότι εσωτερική ηχομόνωση αεραγωγών θα γίνει μόνο εάν ο ηχοαπορροφητής δεν αποδίδει την
προσδιορισμένη ηχοαπορρόφηση. Γι' αυτό κατά την κατασκευή θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι
υπολογισμοί και μετρήσεις για τον καθορισμό του απαιτούμενου κάθε φορά μήκους ηχομόνωσης αφού
ληφθούν υπ’ όψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων που τελικά θα επιλεγούν.

Οι διαστάσεις των αεραγωγών που δίδονται στα σχέδια είναι πάντοτε οι καθαρές διαστάσεις, αφού αφαιρεθεί
το πάχος ηχομόνωσης.

2.5 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η όλη εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους
περί ‘Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων‘.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κ.Ε.Η.Ε.
του ΕΛΟΤ εφ' όσον υπάρχουν, και των αντίστοιχων Γερμανικών Κανονισμών (DIN & VDE).

Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού
Κράτους και τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΔΕΗ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικοί Κανονισμοί που
να καλύπτουν ορισμένα θέματα, τότε θα χρησιμοποιούνται οι Γερμανικοί κανονισμοί DIN & VDΕ.

Το κτίριο θα ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ με τριφασική παροχή Νο4. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει
από το εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω ενός τριφασικού μετρητή που θα τοποθετηθεί στο τοίχο του κτιρίου σε
θέση που δείχνεται στο σχέδιο. Στην θέση αυτή θα γίνει σύνδεση με την αναμονή της θεμελιακής γείωσης.
Από τον μετρητή  στο κτίριο η παροχή θα οδεύσει μέσα σε χαλυβδοσωλήνα μέχρι τον γενικό πίνακα του
κτιρίου.

Από τον γενικό πίνακα θα γίνεται η διανομή σε υποπίνακες που θα υπάρχουν στο λεβητοστάσιο και στους
υπόλοιπους υποπίνακες των ορόφων του κτιρίου. Στον γενικό πίνακα θα υπάρχουν ο γενικός διακόπτης,
ασφάλειες τήξεως, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαρροής, μικροαυτόματοι διακόπτες και σύστημα πυκνωτών για
διόρθωση του συντελεστή ισχύος 20 KVAR και ψηφιακό όργανο μέτρησης Α,V,cosφ. Ο γενικός πίνακας θα
είναι επίτοιχος προστασίας IP 55 και οι υποπίνακες με όλα τα εξαρτήματα προστασίας IP 55. Οι γραμμές των
υποπινάκων θα είναι με καλώδια τύπου Ε1VV-R και θα οδεύουν από τον γενικό πίνακα μέχρι τους υποπίνακες
μέσω γαλβανισμένων εσχάρων καλωδίων που θα τοποθετηθούν στην ψευδοροφή των διαδρόμων και εντός
χαλυβδοσωλήνων όταν είναι επίτοιχοι και πλαστικών σωλήνων σπιράλ όταν είναι εντοιχισμένοι ή εντός
γυψοσανίδας. Από τους πίνακες μέχρι τις καταναλώσεις η όδευση θα γίνεται μέσα από τις σχάρες ισχυρών
ρευμάτων και μέσα από την γυψοσανίδα μέσω πλαστικού σωλήνα ή σπιράλ όπου χρειάζεται. Στην τοιχοποιΐα
από οπτοπλινθοδομή η όδευση θα γίνεται μέσω κατασκευής εντοιχισμένων πλαστικών σωλήνων και κουτιών
ή χαλυβδοσωλήνα, όταν είναι επίτοιχοι.

Οι γραμμές φωτισμού, ρευματοδοτών θα κατασκευαστούν από καλώδια τύπου AO5VV-R οι οποίες θα
οδεύουν όπως παραπάνω. Οι γραμμές φωτισμού θα είναι είτε απλοί είτε κομιτατέρ σύμφωνα με την μελέτη.

Oι στάθμες αυτές φωτισμού θα εξασφαλισθούν: α) με απόλυτο έλεγχο του φυσικού φωτισμού β) με
σημειακό φωτισμό από την οροφή και γ) με γενικό κρυφό χειροκίνητα ρυθμιζόμενο φωτισμό από την
ψευδοροφή.

Ο  φωτισμός θα παρέχεται από φωτιστικά με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.  Στους χώρους των
γραφείων – εργαστηρίου θα υπάρχει σημειακός φωτισμός με προτεινόμενα φωτιστικά  με λάμπες φθορισμού
οικονομίας.

Στο εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα υπάρχουν απλίκες τοίχου και προβολείς με λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας και LED  με στεγανότητα ΙΡ 65.

Επίσης θα γίνει θεμελιακή γείωση κατασκευασμένη από χαλύβδινη ταινία θερμά επιψευδαργυρομένη 40Χ4
mm με επιψευδαργύρωση 500 gr/m2. Η ταινία τοποθετείται εντός του σκυροδέματος των πεδιλοδοκών
στηριγμένη με ειδικούς σφικτήρες με τον οπλισμό. Οι αγωγοί γειώσεων προς τις αναμονές θα είναι από St/Zn
διαμέτρου Φ 8 mm. Οι αναμονές θα είναι από ειδικά τεμάχια για την αποφυγή διαβρώσεων και σύνδεση με
τις ΚΙΣ & ΣΙΣ και τον κύριο αγωγό γείωσης ΡΕ. Οι ΚΙΣ θα γίνουν με αγωγό Cu 6 mm2 και οι ΣΙΣ θα γίνουν με
αγωγό Cu 4 mm2

2.5.2 ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στα σχέδια.
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Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια μόνωση με τους υπόλοιπους
αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν
διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια.

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η μεταβολή της
διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως.

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".

Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2 και η αντίστοιχη ρευματοδοτών και
κίνησης 2,5 mm2 .

Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατά ανώτατο όριο
τρεις.

Οι  σωληνώσεις θα είναι διαφόρων ειδών , όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο και στη τεχνική μελέτη.

Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους.

Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης θα τοποθετούνται με μικρή κλίση προς τα
κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη συσσώρευση νερού.

Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανά τρία (3) μέτρα και δεν έχουν ένωση για
απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που
βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών.

Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου και γείωσης
σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.

Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα κουτιά για
σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των άκρων των αγωγών.

Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται εγκοπές σε
αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη.

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 65 mm.

Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm.

Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm τουλάχιστο, εκτός αν
τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.

2.5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
Η σύνδεση αγωγών διατομής πάνω από 10mm2 με τους αγωγούς των πινάκων κλπ, θα πραγματοποιείται με
ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης.

2.5.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όλοι οι πίνακες διανομής προβλέπονται μεταλλικοί τύπου ερμαρίου , κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, προστασίας Ρ20 ή Ρ54 ( στεγανοί).

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν και θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο ή εργαστήριο κατασκευής τους και
θα μεταφερθούν στο κτίριο έτοιμοι για σύνδεση.

Θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE 0100 & παράγραφο 30b.

2.5.5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Στη περίπτωση που η τροφοδοτική γραμμή είναι ορατό καλώδιο (όπως π.χ. σε ανεμιστήρες αεραγωγών στην
οροφή των χώρων εγκαταστάσεων) τότε ο εύκαμπτος σωλήνας θα συνδεθεί σε κουτί χυτοσιδηρό που θα
στερεωθεί στον τοίχο ή στην οροφή, στο τέρμα του ορατού καλωδίου αλλά χωρίς να διακοπεί το
τροφοδοτικό καλώδιο. Η σύνδεση μεταλλικών εύκαμπτων σωλήνων (φλεξίμπλ) με χαλυβδοσωλήνα θα
γίνεται κοχλιωτή μέσω μούφας και επινικελωμένου ορειχάλκινου ρακόρ. Η σύνδεση πλαστικών εύκαμπτων
σωλήνων (φλεξίμπλ) προς πλαστικούς σωλήνες κυρίως (αλλά και γαλβανισμένους όπου απαιτηθεί) θα γίνει με
διπλή μούφα πλαστική συγκολλήσεως από σκληρό PVC.

Σύνδεση πλαστικών σωλήνων προς χαλύβδινους της ίδιας ή διαφορετικής διαμέτρου γίνεται μόνο μέσω
χυτοσιδηρού κουτιού διακλαδώσεως χαλυβδοσωλήνα. Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί συνδέονται με
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γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες μέσω μούφας είτε ηλεκτρικού χαλυβδοσωλήνα είτε γαλβανισμένου
μολυβδοσωλήνα ή συστολής γαλβανισμένης τύπου Αμερικής ή μέσω χυτοσιδηρού κουτιού διακλάδωσης.
Συστολές γαλβανισμένες τύπου Αμερικής θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη σύνδεση των γαλβανισμένων
χαλυβδοσωλήνων και προς χυτοσιδηρά κουτιά διακλάδωσης ή γενικά όπου απαιτείται για την προσαρμογή
των διαμέτρων. Πλαστικοί σωλήνες πίεσης θα συνδέονται με γαλβανισμένους σωλήνες μέσω διπλής μούφας
συγκόλλησης από σκληρό PVC με ή χωρίς τη βοήθεια γαλβανισμένων διαστολών και μικρού κομματιού
γαλβανισμένου σωλήνα για την προσαρμογή των διαμέτρων.

2.5.6 ΚΟΥΤΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε κάθε στιγμή. Οι διακλαδώσεις πρέπει να εκτελούνται εντός
κουτιών. Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς τη μεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης δεν θα υπερβαίνει τις
δύο. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης θα είναι 65 mm.

 Τα κουτιά διακοπτών, διακλάδωσης θα βρίσκονται στην επιφάνεια της τελικής στρώσης των επιχρισμάτων
και θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα. Οι σωληνώσεις στα σημεία εισόδου των στα κουτιά
θα συναντούν αυτά κάθετα.

 Οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα έχουν τους χρωματισμούς φάσεων ουδετέρου και γειώσεως και θα
ενώνονται ή θα διακλαδίζονται εντός των κουτιών μέσω διακλαδωτήρων πορσελάνης "ΚΑΥ". Απαγορεύονται
διακλαδώσεις με συστροφή αγωγών.

Η απογύμνωση των άκρων θα γίνεται προσεκτικά για αποφυγή ελάττωσης της μηχανικής αντοχής αυτών. Οι
μεταλλικοί σωλήνες εντός του εδάφους θα αλείφονται με δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. Ο αγωγός
γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώματος θα είναι της ίδιας μόνωσης με τους άλλους αγωγούς του
κυκλώματος και θα τοποθετούνται μέσα στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς. Τα κουτιά και
εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου. Οι συνδέσεις και διακλαδώσεις των εντός
σωλήνων εγκαταστημένων αγωγών πρέπει να εκτελούνται εντός ευπρόσιτων κουτιών κατάλληλα
συνδεομένων με τους σωλήνες.

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλιώσεις του σωλήνα επί του κουτιού.
Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών θα είναι 70 mm. Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά
ή τετράγωνα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται. Τα στεγανά κουτιά θα
έχουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55.

2.5.7 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους με ξύλινους
πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε περίπτωση που
υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους σιδερένιους οπλισμούς του
σκυροδέματος, απαγορευμένης αυστηρά της κοπής ή παραμορφώσεως των σιδηρών οπλισμών χωρίς την
άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών από εμφανές μπετόν, οι σωλήνες θα προσαρμοστούν στον
ξυλότυπο.

Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα τμήματα
αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (με χαλυβδοσωλήνες).

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ., θα τοποθετούνται μετά
την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων, οι μεν σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm
κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά διακοπτών, διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο,
ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο της τελικής επιφάνειας.

Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώθηκαν, θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια,
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Λάξευση κατασκευών από
μπετόν αρμέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, απαγορεύεται.

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το δυνατόν της
χρήσης γύψου.

Τα ημίκυρτα προστόμια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων 2 mm.

Τα εντοιχισμένα καλώδια σε οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ακολουθούν την φορά του οπλισμού, αν
δεν τοποθετηθούν κατά την κατασκευή του ξυλότυπου.

2.5.8 ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
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Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού ή διανομών θα κατασκευασθούν με καλώδια τύπου ΝΥΥ, που οδεύουν
μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου όπως στα σχέδια. Οι σωλήνες τοποθετούνται μέσα σε
χαντάκια.

Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της μονώσεως με τα χείλη των
σωλήνων.

Στις διασταυρώσεις με λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια
ασθενών ρευμάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια μέσης τάσεως. Κατά την
παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού με καλώδια ασθενών ρευμάτων, σωλήνες νερού κλπ. θα
τηρείται οριζόντια απόσταση μεγαλύτερη από 30 εκ.

Η πλήρωση του σκάμματος θα γίνεται με την εξής σειρά (από τον (πυθμένα):
* 10 εκατοστά άμμος,
* σειρά καλωδίων εντός σωλήνων,
* 10 εκατοστά άμμος επικάλυψη καλωδίων,
* ενδεικτικός οπτόπλινθος (τούβλο),
* πλήρωση με άμμο ή κοσκινισμένο χώμα.

2.5.9 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τα όργανα μέτρησης θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακες και θα είναι κλάσης 1,5 κατά DIN-43780
και επιπλέον θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE-0410/DIN-57410, DIN-43700 και DIN-43802. Θα είναι
διαστάσεων 96χ96mm γενικώς.  Η τάση δοκιμής τους θα είναι τουλάχιστο 2KV/50HZ.

2.5.10 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο
135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0282.

Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετα θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως
προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5.

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου θερμοπλαστικού συμφώνως
προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς.

Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετα μονωτικής επενδύσεως, όπως στο άρθρο
146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.

Σιδηροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, γαλβανισμένοι. Οι
διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων
συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ.
13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.

Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής
σε κρούση.

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά
διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.

2.5.11 ΑΓΩΓΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6 mm2. Οι αγωγοί με διατομή 10 mm² και
πάνω θα είναι πολύκλωνοι. Γενικά ισχύει ότι για γραμμές φωτισμού η μικρότερη παραδεκτή διατομή είναι 1,5
mm², ενώ για γραμμές ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm². Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων και αγωγών
εκτός σωληνώσεων (τύπου NYIFY κλπ.).

2.5.12 ΟΡΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
α. Στήριξη απ' ευθείας επί τοίχων ή οροφών
* Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 20 εκατ. το πολύ.
* Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1,0 μέτρο το πολύ.
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* Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να
είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου γαλβανισμένα.

Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με κοχλίες με εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επί
επιφανειών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας από πλίνθους με κοχλίες αγκυρούμενους δια διαστολής, επί
μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες.

β. Στήριξη μέσω σιδηροτροχιών
Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 25 εκατ. το πολύ στις σιδηροτροχιές.

(1) Στηρίγματα Καλωδίων

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό
πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τμημάτων των
στηριγμάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

(2) Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες)

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατομή από έλασμα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά γαλβανισμένες
ηλεκτρολυτικά.

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με γαλβανισμένους κοχλίες εκτόνωσης
και πλαστικό UPAT.

2.5.13 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ
Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 80 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την
μήτρα, τον δακτύλιο, το σώμα και το φυσίγγιο. Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη. Η
βάση θα είναι κατά DIN 49510 μέχρι 49523 και 49325, το πώμα κατά DIN 49360 και 49514, το συντηκτικό
φυσίγγιο κατά DIN 49360, 49515 και VDE 0635, 0636. Η ονομαστική τάση τους θα είναι 500V, με ένταση
διακοπής 70 ΚΑ.

2.5.14 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν
μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Προδιαγραφές
που καλύπτουν τη
χαρακτηριςτική
τους

Ονομαστικό
ρεύμα

ΙΝ

Ελάχιστο
ρεύμα
δοκιμής

Μέγιστο
ρεύμα
δοκιμής

Ρεύμα στο οποίο
επενεργούν τα
μαγνητικά

Τύπος L ή Η μέχρι 10Α 2.5 ΙΝ 2.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η)

VDΕ 0641

CEE ΡUΒL.19

πάνω απο 10Α 2.4 ΙΝ 2.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι)

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 2.05ΙΝ 2.35ΙΝ 10ΧΙΝ

Επεξηγήσεις

α. Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής
Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.

β. Μέγιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει.



33

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση από τη
στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης"
(CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη
βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική
ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει
όμως να εξετασθεί ποιές ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των μικροαυτόματων).

γ. Πίνακας μέγιστων ονομ. τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των
μικροαυτομάτων

Στάθμη

Βραχυκυκλώματος

Ισχύ
ς
διακ
οπής
του
μικρ
οαυτ
όματ
ου,
σύμ
φων
α με
VDE
0641

A 2.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA

=< 2.500 ΔΕΝ
ΧΡΕΙ
ΑΖΕ
ΤΑΙ

=< 3.000 35 A

=< 5.000 50 A

=< 7.000 63 A

=< 10.000 80 A

> 10.000 100 A

δ. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο
αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις.

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του
συστήματος.

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το
προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για
πρόκληση βλάβης στο σύστημα.

2.5.15 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Τα στηρίγματα ορατών σωλήνων θα είναι διμερή από γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλα είτε για απ' ευθείας
κάρφωμα επί του τοίχου, είτε για κοχλίωση σε κοχλία Μ-6 βυθισμένο στον τοίχο για σωλήνες διαμέτρου Φ-
13.5, -16, -21, -29, -36 και -42mm και κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα, ώστε οι σωλήνες να απέχουν
από την τελική επιφάνεια του τοίχου τουλάχιστον 2cm.

2.5.16 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή ισχυρής κατασκευής, από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό
πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές.

Οι κοχλίες συσφίξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα.

2.5.17 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ Η΄ΝΥΥ
Προβλέπονται δύο (2) είδη στηριγμάτων δηλαδή στηρίγματα διμερή από πλαστική ύλη για ένα μεμονωμένο
καλώδιο (μέχρι δύο καλώδια το πολύ σε παράλληλες διαδρομές) είτε τύπου σιδηροδρόμου, κατάλληλα για
περισσότερα καλώδια σε παράλληλη διαδρομή.

Τα απλά στηρίγματα καλωδίων (εξωτερική διάμετρος καλωδίων από 5-45mm το πολύ) θα είναι διμερή
πλαστικά κατάλληλα για την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου που στηρίζουν και τέτοιας μορφής ώστε το
καλώδιο να απέχει από την τελική επιφάνεια του τοίχου τουλάχιστο 10mm, τύπου ΗANSA ή ISO, με πάνω
μέρος (συγκράτηση καλωδίου) βιδωτό με δύο βίδες.

2.5.18 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (συνφ)
Ψηφιακό όργανο μέτρησης της έντασης (Α), της τάσης (V) και του συντελεστού ισχύος συχνότητας 50 ΗΖ
πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και πλήρως εγκατεστημένο σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.

2.5.19 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΣΧΑΡΩΝ
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 30
μικρά, με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 60 mm, για πλάτος μέχρι 200mm και 100mm για μεγαλύτερα πλάτη.

Οι σχάρες και τα στηρίγματά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Ο
Ρ
Θ
Ο
Σ
Τ
Α
Τ
Η
Σ

Πλάτος
Εσχάρας

Ελάχιστο
πάχος

ελάσματος

Μέγιστη
απόσταση

μεταξύ τους

Ελάχιστο
πάχος

ελάσματος

Ελάχιστο πάχος
ελάσματος

mm mm mm mm mm

100 1,00 1000 2,0 2,0

200 1,25 1500 2,0 2,0

300 1,50 1500 2,0 2,0

400 1,50 1500 2,0 2,0

500 2,00 1500 2.5 2.5

600 2,00 1500 2.5 2.5

Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν μεγαλύτερα πάχη ελασμάτων τότε οι
εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη αυτά.

Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 75kg.

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξής τους
(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης,
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κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα αποκλειόμενων των
ιδιοκατασκευών.

Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιμοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) μεταλλικά βύσματα με τις
κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 mm.

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος καλωδίων
και ελεύθερο χώρο σχάρας.

Οι εσχάρες ασθενών ρευμάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) με καπάκι που θα στερεώνεται με
κλιπς σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες του 1 m.

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο ύψος της σχάρας.

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με αγωγό γης κατ' ελάχιστο 16 mm2.

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε
ευθεία γραμμή, με σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m μεταξύ τους.

Το είδος του γαλβανίσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό
γαλβάνισμα χρησιμοποιείται εντός του κτιρίου και θερμό γαλβάνισμα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή
σε βεβαρημένη οξειδωτική ατμόσφαιρα .

2.5.20 PΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ)
α. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α.

β. Έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός
μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός.

γ. Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτη.

δ. Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη.

2.5.21 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα χρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα
διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. Ονομαστικό ρεύμα
λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SZ.

2.5.22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
α. Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22 mm.

β. Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι
διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρμολογημένα στην
πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τον διακοσμητικό δακτύλιο, το
αντιθαμβωτικό κολλάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρμολογημένα στο κάλυμμα του κιβωτίου, ώστε
κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμμιά επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία.

γ. Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου
Bayonet.

Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W.

δ. Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που δείχνουν ως εξής

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι
κανονική

Ένδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από σφάλμα
(υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λπ.)

Εντολή σταματήματος

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή
ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα,
θερμοκρασία, στάθμη, πίεση κ.λπ.)
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ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιμη
προς λειτουργία

Ετοιμότητα μηχανής

Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός
λειτουργεί

Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική τιμή τους

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει
ετοιμότητα για επαναλειτουργία

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωμα
χειρισμού υγιές

Κανονική
λειτουργία

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός

Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε λειτουργία

Λειτουργία μηχανής

ΜΠΛΕ Όλες οι
υπόλοιπες
περιπτώσεις

ε. Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
* Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC,
* Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20° έως +40° C,
* Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110,
* Ονομαστικό ρεύμα : 2Α,
* Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες,
* Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144).

2.5.23 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής
ή τοίχου ή εντός ψευδοροφής.

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαμπτήρες ονομαστικής ισχύος από 18 W έως
36 W.

2.5.24 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία απέναντι στην
σκουριά που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς, φωσφάτωση και επάλειψη με ειδικό
υπόστρωμα βαφής.

Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη χωρίς ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έχει ψηθεί σε φούρνο.

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έχει λευκό χρώμα με συντελεστή ανακλάσεως τουλάχιστον 80%.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τα υάλινα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοκόμματα (χωρίς ραφές) και κατασκευασμένο
από διαφανές γυαλί με διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα γυάλινα καλύμματα επίσης πρέπει να αντέχουν σε
απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας (π.χ. διαβροχή κατά την διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες
θερμικές ή μηχανικές καταπονήσεις.

Τα αλλού είδους καλύμματα (περσίδες, πλαστικά κλπ) θα είναι επίσης μονοκόμματα και κατασκευασμένα από
αλουμίνιο είτε διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό, αντίστοιχα, με διαπερατότητα πάνω από 90%
χωρίς φυσαλίδες ή γραμμές ή άλλα ελαττώματα. Τα πλαστικά καλύμματα δεν πρέπει να υφίστανται
παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισμα) ούτε από την θερμότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του
ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά μέσα στα φωτιστικά σώματα σε ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να είναι
εύκολα επισκέψιμος και ειδικά μελετημένος για την απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας.

Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αμιαντούχο υλικό.

Για την διανομή του ρεύματος μέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από
πορσελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρματώσεις των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υψηλή
θερμική και μηχανική αντοχή γι' αυτό προβλέπονται με αμιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) μονωτικό
μανδύα. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο
χάλυβα.

2.5.25 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ)
Όλα τα φωτιστικά σώματα θα φέρουν απαραίτητα πυκνωτή διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (Cosφ) σε
0.9 ή παραπάνω, ενώ κάθε πυκνωτής θα φέρει παράλληλα προς τους ακροδέκτες του κατάλληλη αντίσταση
εκφορτίσεως. Μετά την τοποθέτηση των πυκνωτών η τιμή του ρεύματος κατά την έναυση θα πρέπει να
περιορίζεται σε 0.65 Α για τους λαμπτήρες των 80W, 2.10 Α για τους λαμπτήρες των 125W και 2.20 Α για
τους λαμπτήρες των 250W.

2.5.26 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ-ΑΠΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωτιστικό σώμα στεγανό κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή σε χώρους λουτρών,
εξωτερικούς στεγασμένους χώρους, κατάλληλο για λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση από
πορσελάνη και διαφανές υαλώδες κάλυμμα.

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Η βάση από πορσελάνη θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την προσαρμογή του λαμπτήρα, και
των καλωδίων καθώς και για την στερέωση του φωτιστικού στον τοίχο ή οροφή με UPAT. Στην βάση
προσαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος περιμετρικά στην κατάλληλη υποδοχή συναρμογής του καλύμματος.

ΚΑΛΥΜΜΑ

Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι γαλακτόχρουν γυαλί. Η στεγανοποίηση του καλύμματος και της βάσης
θα γίνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα από λάστιχο. Το κάλυμμα δε θα παραμορφώνεται ούτε θα αλλοιώνεται
(κιτρίνισμα) από τη θερμότητα ή την υπεριώδη ακτινοβολία των λαμπτήρων.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας  ή LED.

2.5.27 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ-ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο κτίριο θα εφαρμοστεί θεμελιακή γείωση και εάν δεν επαρκέσει θα εγκατασταθούν πρόσθετα τρίγωνα
γείωσης.

Η θεμελιακή γείωση θα γίνει με ταινία από γαλβανισμένο χάλυβα 50X4,0 mm² επαρκούς μήκους, που θα
στηριχθεί στον πυθμένα και περιμετρικά στα θεμέλια της οικοδομής. Η ταινία θα καλυφθεί από στρώση
μπετόν ύψους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm. Στην ταινία θα καταλήγουν και θα συνδέονται
σταθερά και αγώγιμα οι αγωγοί καθόδου του αλεξικέραυνου.

Η αντίσταση γείωσης θα μετρηθεί με κατάλληλο όργανο και εάν είναι μεγαλύτερη από 1 ΩΗΜ θα
εγκατασταθούν τρίγωνα γείωσης τόσα ώστε να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1 ΩΗΜ.
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2.   ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Ταινία χαλύβδινη 40X4,0 mm

Η ταινία θα είναι διαστάσεων 50X4,0 mm χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με πάχος επικάλυψης 300
gr/m2, κατάλληλη για περιμετρική γείωση, κατά DIN 48802.

Σφικτήρας διασταυρώσεων ή διακλαδώσεων χαλύβδινων ταινιών

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 8845 KFI-FI. θα είναι κατάλληλος για
συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος,
διαστάσεων 60X60X4 mm για σύσφιξη χαλύβδινων λάμων 30 mm. Η σύσφιξη θα επιτυγχάνεται με τέσσερις
εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ8Χ25 mm κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN
934, του ιδίου υλικού. Ο σφικτήρας θα φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm του ιδίου υλικού.

Σφικτήρας σύνδεσης χαλύβδινων ταινιών με αγωγούς

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 KFI-10. θα είναι κατάλληλος για
συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος,
διαστάσεων 60X60X4 mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/Φ10 με λάμα 50χ4,0 mm. Η σύσφιξη θα επιτυγχάνεται με
τέσσερις εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ8Χ25 mm κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8
κατά DIN 934, του ιδίου υλικού.

Στήριγμα ταινίας γείωσης

Το στήριγμα θα είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη τοποθέτηση ταινίας ή κυκλικού αγωγού σε θεμελιακή ή
περιμετρική γείωση, κατά DIN 48833. To στήριγμα θα είναι από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο πάχους 3
mm, μήκους 250 mm και βάθους εμπήξεως 150 mm και θα μπορεί να στηρίξει ταινία πλάτους 30 ή 50 mm
και αγωγό Φ 8/10 χαλύβδινο ή χάλκινο. Τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά 2 m περίπου, ώστε να
διατηρούν το κατακόρυφο της ταινίας αφ' ενός, αφ' ετέρου προ της επίχωσης ή σκυροδέτησης (περίπτωση
θεμελιακής γειώσεως) να αφήνουν διάκενο από την βάση του χαντακιού τουλάχιστον 50 mm ώστε να
εναποτεθεί κάτω από την ταινία χώμα, κατά την επίχωση, και σκυρόδεμα σε περίπτωση σκυροδέτησης, ώστε
ο αγωγός γειώσεως να περιβάλλεται με καλής ποιότητος υλικό. Η στήριξη του αγωγού ή της ταινίας θα
επιτυγχάνεται με ελατηριωτή σύσφιξη του στηρίγματος, το οποίο προηγουμένως θα έχει πακτωθεί στο
έδαφος.

3. ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Ηλεκτρόδια γείωσης

Τα ηλεκτρόδια γειώσεως θα είναι από ράβδους τύπου "COPPERWELD" με διάμετρο 3/4" και μήκος 9 ft. Οι
ράβδοι θα αποτελούνται από χαλύβδινο πυρήνα μεγάλης μηχανικής αντοχής που θα περιβάλλεται από
μανδύα από χαλκό. Η σύνδεση του χαλκού με το χάλυβα θα πρέπει να έχει γίνει ή με ειδική χύτευση ή με
ηλεκτρολυτική μέθοδο. Περαστός χιτώνας από χαλκό δεν θα γίνει δεκτός. Το πάχος του χαλκού θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/10 της διαμέτρου της ράβδου. Οι ράβδοι θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν
μεταξύ τους για σχηματισμό ηλεκτροδίων γειώσεως με διπλάσιο ή τριπλάσιο μήκος.

Αγωγοί γείωσης (Γυμνοί)

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε σχέση
με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών με τα ηλεκτρόδια θα είναι
τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Η σύνδεση
των αγωγών με την αναμονή της αντικεραυνικής εγκατάστασης θα γίνεται μέσω χάλκινων
επικασσιτερωμένων ακροδεκτών πρέσσας (κως) και επιψευδαργυρωμένων κοχλιών.

Συνδετήρες

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου ασφαλείας και
κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους γειώσεως.

Τριγωνική διάταξη

Κάθε τρίγωνο γειώσεως θα αποτελείται από 3 ράβδους τύπου COPPERWELD διαμέτρου 3/4" και μήκους 9 ft
που θα τοποθετηθούν στις κορυφές ισόπλευρου τρίγωνου με πλευρά 3,00 μέτρα. Το πάνω μέρος των
ράβδων γειώσεως θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια.

Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυμνό χαλκό και θα τοποθετηθούν σε βάθος
0.60 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.

Η διατομή των αγωγών θα είναι 50 mm².
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Εάν η διάταξη του τρίγωνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα επεκταθεί αυτή σε
μεγαλύτερο βάθος με την χρησιμοποίηση και άλλων 3 ράβδων που θα συνδεθούν με τις προηγούμενες ώστε
το τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει τώρα 18 ft.

2.5.28  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το φωτιστικό σώμα θα έχει διαστάσεις περίπου 400x150x100mm και θα φέρει λυχνία φθορισμού ισχύος 8W
και χρώματος λευκού day-light.

Το κέλυφος του θα είναι από πλαστική ύλη χρώματος υπόλευκου αυτοσβενούμενη. Το κάλυμμά του θα είναι
διαφανές, εσωτερικά "διαμαντέ" από polycarbonate, επίσης αυτοσβενούμενο.

Θα φέρει ένδειξη φόρτισης μέσω φωτοδιόδου (led) κόκκινου χρώματος. Ο συσσωρευτής θα είναι νικελίου -
καδμίου, στεγανός τάσεως 4,8V χωρητικότητας 4Αh τουλάχιστον. Η έναρξη λειτουργίας του θα είναι
αυτόματη με την διακοπή της τάσης μέσω ηλεκτρονικής διάταξης.

Η διάρκεια λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 3-ώρες. Ο χρόνος επαναφόρτισης δεν θα ξεπερνάει τις 24-ώρες.

2.5.29 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΜΠΟΥΤΟΝ
Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά με πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας διακοπής
τουλάχιστον 10 Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. Δηλαδή στους
χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισμούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί,
λευκοί, τετράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών, οι διακόπτες θα είναι
στεγανοί, (με πλήκτρο επίσης).

Ενδεικτικοί τύποι των διακοπτών που θα χρησιμοποιηθούν είναι :
* Για τους ξηρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TA07 (ΤΕΜΡΟ Mega).
* Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TA7 (για ορατή εγκατάσταση).
* Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5UBO (για χωνευτή εγκατάσταση).

Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α. Στους χώρους
γραφείων, θαλάμων ασθενών, κλπ. οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, τύπου ΣΟΥΚΟ,
ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου SIEMENS.

Οι ρευματοδότες, διακόπτες και μπουτόν, θα φέρουν τα παρακάτω χρώματα ανάλογα με το είδος του
δικτύου που είναι συνδεδεμένοι .

Κανονικής παροχής (ΔΕΗ) : Χρώμα λευκό ή μπέζ

Παροχή ανάγκης (ΕΗ/Ζ) : Χρώμα κόκκινο

Παροχή αδειάλειπτης παροχής (U.P.S) : Χρώμα πράσινο

Στα εργαστήρια και στους άλλους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευματοδότες θα
είναι στεγανοί, τετράγωνοι, λευκοί, ΣΟΥΚΟ, ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου SIEMENS (για ορατή
εγκατάσταση).

Σε χώρους όπου απαιτούνται διπλοί ρευματοδότες θα προβλεφθούν κατάλληλα κουτιά οργάνων διακοπής, με
δύο ρευματοδότες ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου SIEMENS.

Τα πιεστικά κουμπιά (μπουτόν) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α .

Τα μπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα των παρακάτω ενδεικτικών τύπων:
* Για τους ξηρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TD2.
* Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TD7 (για ορατή εγκατάσταση.)
* Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος LEGRAND 90.409 (για χωνευτή εγκατάσταση).

Γενικά οι τύποι των διακοπτών, ρευματοδοτών, κλπ. που θα εγκατασταθούν, θα εκλεγούν από την επίβλεψη,
στην οποία ο ανάδοχος θα υποβάλλει σειρές δειγμάτων, τριών τουλάχιστον κατασκευαστών.

Τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι διακόπτες, ρευματοδότες, μπουτόν από το τελειωμένο δάπεδο ύστερα απο
συμφωνία με τον Αρχιτέκτονα θα είναι:
* Οι διακόπτες σε ύψος h = 1,20 m
* Τα μπουτόν σε ύψος h = 1,20 m
* Οι ρευματοδότες σε ύψος h=0,30m (στα γραφεία, στους θαλάμους ασθενών, στους διαδρόμους και σε

άλλους γενικής χρήσης χώρους).
* Οι ρευματοδότες σε ύψος h = 1,20 m (στα χειρουργεία και στα εργαστήρια).
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Στις περιπτώσεις που σε μια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός διακόπτης ή
ρευματοδότης, τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στο τοίχο.

Οι ρευματοδότες και διακόπτες γειτονικών δωματίων θα αποφεύγεται να εγκατασταθούν σε διαμπερείς
αποστάσεις μικρότερες των 30 cm, για λόγους ακουστικής μόνωσης.

2.5.30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ
Θα είναι με πλήκτρο. Το κάλυμμά του καθώς και το πλήκτρο θα είναι από άθραυστο αντιστατικό
θερμοπλαστικό υλικό. Ο μηχανισμός θα είναι από πορσελάνη. Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή
τοποθέτηση.

2.5.31 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ''ΣΟΥΚΟ''
Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση.

2.5.32 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
Η προδιαγραφή καλύπτει:

α. Την πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων με τη βοήθεια επικάλυψης με ουσία επιβραδυντική της
φωτιάς.

β. Την εγκατάσταση πυροφραγμών στα σημεία όπου καλώδια ή δέσμες καλωδίων διαπερνούν τοίχους ή
οροφές (δάπεδα) με ορισμένη αντοχή στη φωτιά.

2.6 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

Στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, εξάρτημα ή όργανο που θα χρησιμοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και να
έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο οργανισμό.

Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προέρχονται από όσο το
δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και της προμήθειας
ανταλλακτικών.

Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης
εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου του έργου.

2.6.2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - DATA
Οι γραμμές εσωτερικών συνδέσεων του κτιρίου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια, τα δε
χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι όπως καθορίζεται στα παρακάτω. Η παροχή ΟΤΕ προς το κτίριο θα είναι
εναέρια και θα γίνει  σύμφωνα με τα σχέδια.

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους περί ‘Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων‘ και τους κανονισμούς του ΟΤΕ περί ‘Τηλεφωνικών Δικτύων Οικοδομών‘ ( ΦΕΚ
773/30/12/83).

Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από:
 Τηλεπικοινωνιακές λήψεις (πρίζες),
* Καλώδιο τύπου UTP 100/24AWG CAT.6,
* Κατανεμητή ορόφου,
* Υλικά υποδομής (σχάρες, σωλήνες, κανάλια).

Το κάθετο δίκτυο αποτελείται από:
* Καλώδιο τύπου UTP 100/24AWG CAT.6,
* Κατανεμητή φωνής και Cabinet - Rack δεδομένων κεντρικού κτιρίου,
* Υλικά υποδομής (σχάρες, σωλήνες, κανάλια).
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Με βάση τα παραπάνω παραθέτουμε μια γενικά περιγραφή των υλικών, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που
αποτελούν ένα δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (οριζόντιο και κάθετο).

Το προτεινόμενο καλώδιο να είναι συνεστραμμένων ζευγών (Unshielded Twisted Pair) UTP 100/24AWG
CAT.5 ή 6, το οποίο ενδείκνυται στην περίπτωση που η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (UP to
100 Mbps).

τύπος : καλώδιο UTP 100 Category 5 ή 6

διατομή αθωράκιστο : 24ΑWG - 4’’, 25’’, 50’’

αντίσταση DC στους 20ο C : 28,6 Ω/1000ft

χωρητικότητα : 20 nF/1000ft στο 1KHz στους 20ο C

εξασθένιση στο 1 Mhz : 2,60 dB/1000ft στους 20o C

εξασθένιση στα 4 Mhz : 4,26 dB/1000ft στους 20o C

εξασθένιση στα 10 Mhz : 6,56 dB/1000ft στους 20o C

εξασθένιση στα 100 Mhz : 21,98 dB/1000ft στους 20o C

επαγωγική αντίσταση στο 1 Mhz : 100 Ω

επαγωγική αντίσταση στα 100 Mhz : 95 Ω

συνακρόαση στο 1 Mhz : 62 dB/1000ft στους 20ο C

συνακρόαση στα 4 Mhz : 53 dB/1000ft στους 20ο C

συνακρόαση στα 10 Mhz : 47 dB/1000ft στους 20ο C

συνακρόαση στα 100 Mhz : 32 dB/1000ft στους 20ο C

Το καλώδιο UTP 100/24AWG CAT. 5 ή 6 θα πρέπει να υποστηρίζει (και να αποδεικνύεται με τεχνικά
φυλλάδια), τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας στις ταχύτητες και αποστάσεις όπως δίνονται στον
κάτωθι πίνακα:

Πρωτόκολλο Ταχύτητα Απόσταση (m)

TOKEN RONG 4Mbps/72 Stations 135

UTP 100/24AWG

CAT.6

16Mbps/104 Stations 100

RS 232C 19200bps 91

9600bps 183

4800bps 305

RS 422 100Kbps 3000

ETHERNET 10 Base T 10Mbps 110

CDDI/FDDI over
Copper

10Mbps 100

Πρίζα φωνής και δεδομένων 8 επαφών

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα (voice and data) με υποδοχή RJ45 κατά την προδιαγραφή
ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού, με την χρήση ειδικών προσαρμογέων
(adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωματισμών της πρίζας ανάλογη με τον περιβάλλοντα χώρο, επίτοιχη
ή εντοιχισμένη, μονή ή διπλή και με μία σειρά από παρελκόμενα όπως έγχρωμα σήματα για να είναι
ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal.

Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωμένο κύκλωμα και για τις δύο υποδοχές (
σε καμία περίπτωση συνεστραμμένοι αγωγοί ή μεταλλικά ελάσματα μεταξύ της επαφής τερματισμού των
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αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να τερματίζονται σ' αυτήν σε
σύνδεσμο IDC 110.

Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίσημα
Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή ΤSB 40.

Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863 η οποία να είναι τυπωμένη πάνω στα
υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ.

Τηλεφωνικά καλώδια

Τα καλώδια των εσωτερικών εγκαταστάσεων θα είναι πολυπολικά με κατάλληλο αριθμό διπλαγωγών
διαμέτρου 0,6 mm κατά VDE-0890 τύπου JYYe με αγωγό γείωσης διαμέτρου 2χ2χ0,6 mm.

Το πλήθος των ζευγών από τον κεντρικό κατανεμητή μέχρι την λήψη κάθε συσκευής θα είναι διπλάσιο από
τον αριθμό των άμεσα απαραιτήτων γραμμών για λόγους εφεδρείας και δυνατότητα επεκτάσεως.

Σωληνώσεις

Οι σωλήνες, όπου θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι πλαστικοί ή χαλύβδινοι με διαστάσεις που καθορίζει ο
κανονισμός του ΟΤΕ.

Σχάρες καλωδίων

Οι σχάρες θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ από διάτρητη λαμαρίνα, ύψους 50 mm και πλάτους 60 mm
ανάλογα με το πλήθος των καλωδίων.

Κατανεμητής - RACK 19”

Ο κεντρικός κατανεμητής DATA θα είναι τύπου ερμαρίου με πόρτα στεγανότητος ΙΡ-55 κατά DIN-40050,
τύπου Rack 19" με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
* Πλάτος 19" – Πλάτος 0,395 ,Ύψος 0,600 m, βάθος 0,440 m,
* Χαλύβδινο, βαμμένο με ανοδείωση,
* Πάχος 2mm,
* Προστασία ΙΡ 55,
* Παροχή γείωσης εντός του rack,
* Διαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας 70%, με περιστροφή 180 μοιρών,
* Κλειδαριά ασφαλείας,
* Περιστροφή του πλαισίου του Rack κατά 180 μοίρες αντίστροφα από την πόρτα, ώστε να γίνεται

επισκέψιμο το πίσω μέρος του Patch Panel στο οποίο τερματίζονται τα καλώδια του δικτύου.

1.6.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
Για την εγκατάσταση μετάδοσης ήχου θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με θωράκιση
κατάλληλης διατομής.

Γενικά για τις συρματώσεις και τις καλωδιώσεις θα ακολουθηθούν όσα αναφέρονται για τις εγκαταστάσεις
ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός - κίνηση) και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις συνδέσεις των διακλαδώσεων
προς αποφυγή εξασθένησης του σήματος.

Τα δίκτυα μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θα ξεκινούν από τον χώρο όπου προβλέπεται η εγκατάσταση
μηχανημάτων ήχου (ενισχυτές κλπ.) και θα καταλήγει στις θέσεις που προβλέπεται η εγκατάσταση των
ηχείων.

Η ακριβής θέση μηχανημάτων ήχου (ενισχυτών κλπ.) και επομένως η αναχώρηση του μεγαφωνικού δικτύου
θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.

Όλη η εγκατάσταση θα παραδοθεί έτοιμη για την σύνδεση των μηχανημάτων ήχου (ενισχυτές) μέσω
βυσμάτων.

Μεγάφωνο οροφής ή τοίχου με ηχείο

Το μεγάφωνο οροφής ή τοίχου με ηχείο θα αποτελείται από την μονάδα αναπαραγωγής του ήχου
ονομαστικής ισχύος 40 W,τον μετασχηματιστή προσαρμογής του μεγαφώνου σε γραμμή τάσης 100V και από
το ηχείο.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά μεγαφώνου:
 ονομαστική ισχύς: 40 W.
 ονομαστική τάση εισόδου μετασχηματιστή: 100V.
 σύνθετη αντίσταση πηνίου φωνής: 8Ω.
 ολική μαγνητική ροή μόνιμου μαγνήτη: 177,00Mx.
 μαγνητική ένταση διάκενου: 9800Gs.
 διπλού κώνου:
 διαμέτρου 7" στρογγυλό: 125-15.000.
 περιοχής συχνοτήτων: 40-10.000Hz.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ηχείου:
 ξύλινο ή πλαστικό καλαίσθητης εμφάνισης,
 ελάχιστος όγκος ηχείου: 2,7lit,

 μέγιστος όγκος ηχείου: 7,0lit,
 κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε αυτό, στρογγυλού μεγαφώνου 8" μαζί με το μετασχηματιστή

προσαρμογής του.

Κέντρο διανομής ήχου-dvd

Κέντρο διανομής ήχου αποτελούμενο από αποκωδικοποιητή ενισχυτή, ραδιόφωνο, πλήρως εγκατεστημένα
και έτοιμα προς λειτουργία.

α. Ενισχυτής VHF
Κέρδος : 50 dB

Στάθμη θορύβου : 7 dB

Κατανάλωση:   135 mA

β. Ενισχυτής FM
Κέρδος : 50 dB

Στάθμη θορύβου : 5 dB

Κατανάλωση:   380 mA

γ. Ενισχυτής ευρείας μπάντας
Κέρδος : ΑΜ 1 dB

 FM 27 dB

 BI, BIII 27 dB

 UHF 32 dB

Στάθμη θορύβου : VHF 5 dB

 UHF 7 dB

 λοιπά 8 dB

Κατανάλωση : 110 mA

Εύρος περιοχής : 87,5-790 MHz

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις μετρήσεις που θα
γίνουν επί τόπου και τις απαιτήσεις του έργου.

Καλωδιώσεις

Για την μεταφορά του σήματος από τους ενισχυτές στα μεγάφωνα και στις μονάδες κεφαλής ασθενών θα
χρησιμοποιηθεί καλώδιο θωρακισμένο 2x1,5 mm2 το οποίο θα είναι γειωμένο στο ένα άκρο του.

Βιντεοπροβολέας με οθόνη και βάση στήριξης
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Το σύστημα θα αποτελείται από τον βιντεοπροβολέα τοποθετημένος σε βάση στήριξης με φωτεινότητα
τουλάχιστον 2000 lumens, το πανί, τον αποκωδικοποιητή με κανάλι 5.1 και ενισχυτή ήχου, DND για όλα τα
format ήχου και εικόνας, δέκτη ραδιοφώνου, ηχεία τοποθετημένα για surround ήχο στην αίθουσα προβολών.
Το παραπάνω σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί ή ξεχωριστά με το σύστημα των ηχείων  που έχουν
τοποθετηθεί στους άλλους χώρους του κτιρίου για την μετάδοση του ήχου.

2.7 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το κτίριο θα έχει πλήρης εγκατάσταση και μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την μελέτη.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για
την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ).

Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα προς τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους, τους όρους και τις
απαιτήσεις της ΔΕΗ, τις περιγραφές και τα σχέδια της μελέτης, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και
τις οδηγίες της επίβλεψης.

2.7.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ) ΤΥΠΟΥ ΡΑ
Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως φορητοί κατασκευασμένοι με επεξεργασία βαθιάς εξέλασης, ραφή
συγκόλλησης στο μέσον, με σώμα από xάλυβα (ειδικής βαθιάς εξέλασης) δοκιμασμένοι σε 25 bar.

Ορειxάλκινο κάλυμμα κεφαλής, βαμμένο γκρι, φιαλίδιο αερίου (CO2) από πρεσσαριστό xάλυβα και βαφή
επικαδμιωμένη. Κομβίο επικρουστήρα, εντός υψηλής αντοxής σε κρούση, πλαστικό, και ασφάλεια
συγκράτησης από πολυπροπυλαίνιο.

Ο πυροσβεστήρας θα είναι εφοδιασμένος με εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από νεοπρένιο ενισxυμένος με
υφασμένη ενίσxυση και ένα διακοπτόμενο πλαστικό πιστόλι πυροσβεστήρα και ακροσωλήνιο. Εξωτερικά
προστατευμένος με αντι-οξειδωτικό, πλέον εποξειδική βαφή κόκκινου xρώματος. Πλήρης με το άγκιστρο
τοίxου, έτοιμος προς xρήση.

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνης 6 kg 12 kg

Διάμετρος mm 185 185

Ύψος mm 320 585

Βάρος γόμωσης kg περίπου 11 20

Χρόνος εκκένωσης, sec 12 23

Κατηγορία κινδύνου ΑΒC ΑΒC

2.7.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6KG ΚΑΙ 12KG
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6Kg και 12Kg θα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαϊών
κατηγορίας Α, Β, C, και Ε δηλαδή πυρκαϊών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω
σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 VOLT.

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5 χιλ.,
και θα έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 25 ατμ.

Η εκτόξευση της κόνεως θα γίνεται με την πίεση C02 που θα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο φιαλίδιο μέσα
στον πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο αυτό θα πρέπει να έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 250 ατμ.

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής πιέσεως και θα φέρει στο άκρο του διάταξη
διακοπής της εκτοξεύσεως.

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους
ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (NHS 19 -1972).

2.7.3 ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ12KG
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως των 12Kg θα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση
πυρκαϊών κατηγορίας Α, Β, C, και Ε δηλαδή πυρκαγιών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα
και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 VOLT.
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Το σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5 χιλ., και θα έχει
υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 25 ατμ.

Η εκτόξευση της κόνεως θα γίνεται με την πίεση C02 που θα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο φιαλίδιο μέσα
στον πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο αυτό θα πρέπει να έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 250 ατμ.

Η έξοδος του πυροσβεστήρα θα φράσσεται υπό κανονικές συνθήκες από θερμοευαίσθητη αμπούλα. Όταν η
θερμοκρασία ανέβει στους 60 °C η αμπούλα σπάει, ελευθερώνεται το στόμιο εξαγωγής και εκτοξεύεται η
γόμωση.

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους
ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (NHS 19 -1972).

Ο φωτεινός επαναλήπτης θα τοποθετείται μακριά από τους ανιχνευτές σε περίπτωση που απαιτείται
επανάληψη του οπτικού σήματος συναγερμού, θα έχει βάση στερεώσεως για επίτοιχη τοποθέτηση ή κινητό
χώρισμα και θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής αντοχής άκαυστο. θα περιλαμβάνει δύο LEDS
κόκκινα, και προστατευτικές διόδους.

Τάση λειτουργίας : 5V έως 8V.

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας : -25 °C έως 80 °C.

Επιτρεπτή υγρασία σύμφωνα με DIN 40040 : 95%.

Βαθμός προστασίας : IP 40

2.7.4 ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας και θα συνοδεύεται
από βάση εγκατάστασης. Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη για σήμανση αναγγελίας πυρκαγιάς και για σήμανση
συναγερμού ή εκκένωσης κτηρίων ή προστατευμένων χώρων, με διακεκριμένη σήμανση για κάθε περίπτωση.
Θα είναι δε κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειρήνας είναι:

Τάση λειτουργίας : 24Vdc.

Στάθμη ήχου : 110dB σε απόσταση 30cm.

Κατηγορία : διτονική, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Συχνότητα : 1200Hz.

2.7.5 KOMBΙΟ(ΜΠΟΥΤΟΝ) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το περίβλημα του κομβίου θα πρέπει να είναι κόκκινου χρώματος και από πλαστικό υψηλής αντοχής άκαυστο
θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση και θα φέρει γυάλινο κάλυμμα. Στερεώνεται σε ύψος
2.40 έως 2.50 μέτρα από το δάπεδο. Συνδέεται με τον κεντρικό πίνακα σε βρόχους και σε συνεχή τάση 24V.

Στο τελευταίο κομβίο τοποθετείται το τελικό στοιχείο για την επίβλεψη του βρόχου.

Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι να πιεστεί το κομβίο μετά την θραύση του τζαμιού.

Θα φέρει φωτεινή ένδειξη ενεργοποιήσεως και δεν θα επανέρχεται σε θέση ηρεμίας χωρίς ειδικό εργαλείο ή
κλειδί.

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας : -25 C έως 80 °C

Επιτρεπτή υγρασία : 95%

Τάση λειτουργίας : 16V έως 50V DC.

Βαθμός προστασίας : IP 30 για εσωτερικό χώρο.

: IP 66 για εξωτερικό χώρο.

2.7.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ο πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα στο οποίο θα συνδέονται και από το οποίο θα ελέγχονται όλες
οι λειτουργίες των διαφόρων κυκλωμάτων κατά τρόπο ώστε το συνολικό σύστημα να λειτουργεί όπως
καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή.

Ο πίνακας θα είναι 16 ζωνών και θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:
 Ενδείξεις περιοχών,



46

 Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης,
 (Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για
τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά. Η μεταγωγή από τη μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με
κατάλληλο ρελέ)
 Σύστημα αυτόματης επανάταξης,
 Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών,
 Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης,
 Ηχητικά όργανα συναγερμού(σειρήνες, βομβητές, κουδούνι),
 Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη μπαταρία.
 Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC.
 Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ΑLARM) και ξεχωριστή για βλάβη
ζώνης (FAULT).

Οι καλωδιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαστάσεων 2x1,5 mm2 LiY-CY.

Πιο αναλυτικά ο πίνακας θα φέρει στη πρόσοψή του τα εξής:
* Λυχνία κανονικής λειτουργίας.
* Λυχνία γενικής ενδείξεως πυρκαγιάς.
* Λυχνία γενικής ενδείξεως βλάβης.
* Διακόπτη σιγήσεως του συναγερμού πυρκαγιάς.
* Διακόπτη σιγήσεως του βομβητού βλάβης.
* Διακόπτη σιγήσεως του βομβητή αναγγελίας διακοπής της τροφοδοσίας από ρεύμα της πόλης.
* Διακόπτη αυτόματης επανάταξης.
* Μπουτόν ελέγχου μπαταρίας με βολτόμετρο.
* Μπουτόν επανατάξεως.
* Ενδεικτική φωτοδίοδο λυχνία συναγερμού κατά περιοχή.
* Διακόπτη απομόνωσης περιοχής.
* Διακόπτη δοκιμής συναγερμού.
* Επιλογικό διακόπτη αναζήτησης περιοχής βλάβης.

Ο πίνακας θα χρησιμοποιεί κυρίως συμπαγή ηλεκτρονικά στοιχεία τυπωμένα κυκλώματα. Για την εξασφάλιση
μεγάλης αξιοπιστίας, εύκολου ελέγχου και συντήρησης, τα κύρια συγκροτήματα του πίνακα θα αποτελούν
χωριστές κασέτες και θα συνδέονται βυσματικά. Ονομαστική τάση λειτουργίας του πίνακα θα είναι 24 Volt
συνεχές.

Με κανονικές συνθήκες ο πίνακας θα τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλης 220V/50Ηz. Σε περίπτωση διακοπής
η τροφοδότηση του συστήματος θα συνεχίζεται από τους εφεδρικούς συσσωρευτές. Η μεταγωγή του
φορτίου θα γίνεται αυτόματα και θα είναι προοδευτική χωρίς την παρεμβολή ηλεκτρονόμων για την αποφυγή
δημιουργίας ηλεκτρικών θορύβων και ενδεχομένων επακόλουθων ψευδών συναγερμών.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει στοιχεία αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών με ρεύμα το οποίο θα
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα προς την τάση των συσσωρευτών. Ο πίνακας θα αποτελεί ένα στιβαρό
μεταλλικό έπιπλο. Η πρόσθια όψη του πίνακα στην οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα όλα τα όργανα
ένδειξης και χειρισμού θα ανοίγει περιστροφικά ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία
και τους ακροδέκτες σύνδεσης των εξωτερικών γραμμών. Για να αποκλείεται η επέμβαση αναρμόδιων
προσώπων στον πίνακα, η πρόσοψή του θα κλείνει με στρεφόμενη υαλόφρακτη πόρτα με κλειδί.

Ο πίνακας βρίσκεται μέσα σε ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για
επίτοιχη τοποθέτηση. Μέσα στο ερμάριο θα υπάρχει μετωπική μεταλλική πλάκα για τα όργανα του πίνακα.
Πάνω στην πλάκα θα υπάρχουν πινακίδες για την αναγραφή των οργάνων και κυκλωμάτων. Η μετωπική
πλάκα στην μια της πλευρά θα έχει μεντεσέδες και στην άλλη θα στερεώνεται στο μεταλλικό πλαίσιο. Έτσι η
μετωπική πλάκα θα μπορεί να ανοίγει σαν πόρτα για την επίσκεψη του εσωτερικού του πίνακα από το
μπροστινό μέρος. Το ερμάριο θα κλείνει με πόρτα κατασκευασμένη από μεταλλικό πλαίσιο και τζάμι και θα
ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφάλειας. Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της πόρτας θα είναι 2.5mm.
Όλη η μεταλλική κατασκευή θα βαφεί με αντιοξειδωτικό χρώμα και χρώμα φούρνου της αρεσκείας της
επίβλεψης.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:
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Μονάδα κύριας τροφοδότησης

Μονάδα εφεδρικής τροφοδότησης

Μονάδα αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών

Κεντρική μονάδα ελέγχου

Μονάδα περιοχής

Γεννήτρια σημάτων συναγερμού

ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κεντρική μονάδα τροφοδοσίας θα περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους στοιχεία:
* Διάταξη τροφοδότησης της εγκατάστασης από το δίκτυο χαμηλής τάσης 220V/50HZ με μετασχηματιστή

υποβιβασμού της τάσης, ανορθωτή και διάταξη εξομάλυνσης της τάσης.
* Διάταξη αυτόματης φόρτισης των εφεδρικών μπαταριών.
* Διάταξη σταθεροποίησης της τάσης τροφοδότησης των ζωνών.
* Διάταξη οργάνων ένδειξης και χειρισμών που περιλαμβάνει:
* Κεντρικό διακόπτη δύο θέσεων (ΑΝΟΙΚΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΤΟΣ) της διάταξης τροφοδότησης από το δίκτυο

220V/50HZ και ενδεικτική λυχνία.
* Όλα τα απαραίτητα όργανα προστασίας των επί μέρους διατάξεων της Μονάδας Κεντρικής Τροφοδοσίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η συστοιχία των μπαταριών θα πρέπει να επαρκεί για την αυτόνομη λειτουργία του συστήματος για 24 ώρες
σε κατάσταση ηρεμίας και 1 ώρα σε κατάσταση συναγερμού.

Η τάση της συστοιχίας των μπαταριών θα είναι υποχρεωτικά ίση με την τάση λειτουργίας των ανιχνευτών και
των υπολοίπων διατάξεων του πίνακα.

Η μεταγωγή του φορτίου από την κύρια τροφοδότηση στις μπαταρίες και αντίστροφα θα γίνεται με
κατάλληλο αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη. Η μεταγωγή αυτή θα προκαλεί κατάλληλο ηχητικό σήμα στον
πίνακα για την ειδοποίηση του προσωπικού

2.7.6 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ο ανιχνευτής αποτελείται από μία πηγή φωτός (LED), ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο (φωτοδίοδος) και έναν
θάλαμο στον οποίο μπορεί να εισέλθει καπνός αλλά όχι φως. Η λειτουργία στηρίζεται στην αρχή της
σκέδασης του φωτός. Όταν η πυκνότητα του καπνού υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, η φωτοδίοδος
προκαλεί σήμα συναγερμού.

Θα φέρει ειδικό διακόπτη δοκιμής (με μαγνητικό τρόπο) για να ελεγχθούν τα ηλεκτρονικά μέρη του
ανιχνευτή. Τα μέρη αυτά θα είναι απόλυτα εξασφαλισμένα με κατάλληλες μονώσεις από παράσιτα
ραδιοσυχνοτήτων ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού τύπου, για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
* Συνδεσμολογία 2 καλωδίων.
* Τοποθέτηση επίτοιχη ή σε οροφή.
* Ενδείκτης LED τροφοδοσίας και συναγερμού.
* Διακόπτης ελέγχου καλής λειτουργίας.
* Διάφραγμα 30-mesh για προστασία από σωματίδια και έντομα.
* Περιφερειακός ενδείκτης LED συναγερμού.
* Τροφοδοσία: 24 V DC (15-32 V DC).
* Ρεύμα ηρεμίας: 100 μΑ.
* Ρεύμα συναγερμού: 47 mA στα 24 V DC.
* Θερμοκρασία: 0-40°C.
* Σχετ. υγρασία: από 10 έως 90%.
* Χρώμα: Υπόλευκο.

2.7.7 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
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Πρέπει να ανιχνεύει την άνοδο της θερμοκρασίας πέρα από τους 58 °C καθώς και την ταχεία αύξηση της
θερμοκρασίας (μεγαλύτερα των 10 °C ανά πρώτο λεπτό. Αποτελείται από το αισθητήριο όργανο (δύο
αντιστάσεις τύπου NTC μετρήσεως και συγκρίσεως) και από το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Το περίβλημα του
ανιχνευτή είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής άκαυστο.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -25 έως 50 °C.

Σχετική υγρασία : 95%,

Τάση : 16V - 26 V DC

Ο ανιχνευτής θα πληρεί τις προδιαγραφές IEC 68 κατηγορία 25/050/56 επίσης τις προδιαγραφές ΕΝ 54-4 με
βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 65.

2.7.8 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Το φωτιστικό σώμα ασφαλείας θα φέρει λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 6 W - 150 lumens χρώματος λευκού
DAY-LIGHT.

Το κέλυφός του θα είναι από πλαστική ύλη χρώνματος υπόλευκου αυτοσβενόμενη. Το κάλυμμά του θα είναι
διαφανές εσωτερικά “διαμαντέ” από POLYCARBONATE, επίσης αυτοσβεννόμενο.

Σε κανονικές συνθήκες το φωτιστικό θα είναι αναμμένο συνεχώς τροφοδοτούμενο από το δίκτυο μέσω
μετασχηματιστή και ανορθωτή που περιέχονται στο φωτιστικό. Σε περίπτωση διακοπής της τάσεως του
δικτύου θα τροφοδοτείται από τον συσσωρευτή που περιέχεται στο φωτιστικό. Η μεταγωγή θα είναι
ηλεκτρονική, αυτόματη (χωρίς ηλεκτρονόμο).

Ο συσσωρευτής θα είναι νικελίου-καδμίου, στεγανός τάσεως 4,8 V, χωρητικότητας 4Αh τουλάχιστον. Η
φόρτιση του συσσωρευτή θα γίνεται αυτόματα από τροφοδοτικό (που περιέχεται στο φωτιστικό) τάσεως
230 V, 50Hz.

Ο συσσωρευτής θα είναι ικανός για την συνεχή λειτουργία του φωτιστικού στην ονομαστική ένταση
φωτισμού επί 120 min της ώρας χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Ο χρόνος επαναφορτίσεως του συσσωρευτή δεν θα ξεπερνά τις 24 ώρες.

Το φωτιστικό θα φέρει πάνω στο διαφανές κάλυμμά του βέλος (με γράμματα ύψους 45 mm τουλάχιστον) η
κατεύθυνση του οποίου φαίνεται στα σχέδια ή θα καθορισθεί από την επίβλεψή κατά την κατασκευή. Οι
επιγραφές θα είναι χρώματος πράσινου το οποίο θα επιτρέπει τον χαμηλής εντάσεως φωτισμό του χώρου
στον οποίο θα είναι εγκαταστημένες.

2.7.9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
α. Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι ερμάρια\ο μεταλλικό, τα οποία θα εγκατασταθεί εντοιxισμένα όπου αυτό
είναι δυνατόν, σε τρόπο ώστε η εξωτερική επιφάνεια των θυρών να βρίσκεται στο επίπεδο τοίxου.

β. Το ερμάριο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DΚΡ, πάxους 2.5 xλστ. με τις αναγκαίες ενισxύσεις στις θέσεις
στήριξης των περιοxόμενων εξαρτημάτων, πόρτες κλπ. και θα βαφεί με δύο στρώσεις γραφιτούxου μίνιου και
επιπλέον, κατά τις εμφανείς επιφάνειές του, με δύο στρώσεις ελαιοxρώματος απόxρωσης της εκλογής της
επίβλεψης.

γ. Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο ακαμψίας, γιγγλισμό βαρέως τύπου, xρωματισμού ματ και μάνδαλο (όxι κλειδί)
άριστης εμφάνισης, της έγκρισης της επίβλεψης, το οποίο θα ανοίγει εύκολα. Οι διαστάσεις της φωλιάς και
κυρίως το βάθρο της, θα είναι οι ελάxιστες δυνατές, ώστε να επιτρέπουν την άνετη xρήση των περιεxόμενων
συσκευών.

Ο ανάδοxος, πριν από την κατασκευή των φωλιών, υποxρεώνεται να παραδώσει στην επίβλεψη για έγκριση
κατασκευαστικά σxέδια. Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς θα προβλέπονται ένα κοινό λάστιχο μήκους 15 μ. Και
διαμέτρου DN20, μόνιμα συνδεδεμένο σε παροχή ύδατος.

δ. Η πυροσβεστική φωλιά θα τοποθετηθεί σε ύψος 2.5m από το δάπεδο και θα φέρει ένδειξη Π.Φ.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ στο εξωτερικό μέρος της πόρτας.
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2.7.10 ΔΙΔΥΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ
Θα είναι κατάλληλο για την τροφοδότηση του μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό από τα
πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση ανάγκης.

Θα υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου σωλήνα σε δύο (2) στόμια παροχής, εξωτερικά του κτιρίου
διαμέτρου 65 mm.

Ο σωλήνας συνδέσεως των στομίων παροχής με τον κατακόρυφο σωλήνα θα έχει διάμετρο 4” in και θα είναι
εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής.


