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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΤΠ) στοχεύει στη διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων όπου
µαζί µε το εγκεκριµένο Τεύχος Μελέτης (ΤΜ) θα εκτελεστεί το έργο.
Οι εργασίες, στο σύνολό τους, θα εκτελεσθούν µε τους αποδεκτούς κανόνες της Επιστήµης και της Τεχνικής,
γενικότερα, και βάσει µε όσα αναφέρονται στο παρόν ΤΤΠ, ειδικότερα. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω εργασίες
θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς που διέπουν την Ασφάλεια Εργασιών.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν ισχύ και εφαρµογή, ακόµα και εάν δεν αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στο
παρόν ΤΤΠ, όλοι οι επίσηµοι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και πρότυπα ή διατάξεις όπως οι Ευρωκώδικες
1, 2, 3 και 8. Επίσης, θεωρείται ότι έχουν ισχύ και εφαρµογή τα ΙSO (διεθνή πρότυπα) και τα DΙΝ (γερµανικά
πρότυπα) ενώ όταν δεν αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης των ανωτέρω προτύπων, θεωρείται ότι το ΤΤΠ
αναφέρεται στην τελευταία τους (πιο πρόσφατη) έκδοση.
Οι εργασίες γενικών θα εκτελεσθούν µε βάση το εγκεκριµένο ΤΜ και µε όποιες πιθανές τροποποιήσεις ή
βελτιώσεις εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Β. ΑΠΕ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Β1. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
B1.1. Φωτοβολταϊκό πάνελ
Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αυτόνοµων φωτοβολταϊκού συστηµάτων ισχύος 102,5 kW το καθένα στις
στέγες των δύο σχολείων σύµφωνα µε τα σχέδια των µελετών. Θα εγκατασταθούν 820 µονοκρυσταλλικά Panel
250 W υψηλής απόδοσης ενδεικτικού τύπου Perlight PL-M-60.

Τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά του πανέλου είναι:
- Κουτί διακλάδωσης καλωδίων IP65

-

Πιστοποίηση κατά IEC 61215 για πίεση φορτίου ανέµου 2400Pa, και φορτίο χιονιού 5400Pa
∆ιαστάσεις πανέλου 992Χ1650 mm
∆ιαστάσεις κυψέλης 15.24Χ15.24 cm
Βάρος 21 Kg
Pm 250
Vmp 31.1
Imp 8.03
Voc 37.1
Isc 8.97
Max sys vontalge 1000v
Module Efficiency 15.3%

Β.1.2 Τριφασικός Αντιστροφέας Ισχύος (Inverter)
Η µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια σε εναλλασσόµενο, θα γίνει µε την
εγκατάσταση τριφασικού αντιστροφέα ισχύος 9 kVA για κάθε σύστηµα συνολικά 18 και στα δύο σχολεία.
Τα ΦΒ πλαίσια προβλέπονται να συνδεθούν µέσω ειδικών καλωδιώσεων DC µε τους τριφασικούς αντιστροφείς
ισχύος. Ο αντιστροφέας θα έχει µέγιστη τάση κατάλληλη για την σύνδεση των ΦΒ πλαισίων ενώ θα διαθέτει και
την υψηλότερη δυνατή απόδοση για µεγιστοποίηση της ενεργειακής απολαβής.
Οι αντιστροφείς θα πρέπει να είναι ανάλογοι µε τον ενδεικτικό τύπο Victron Energy Inverter Quattro 100 -10KVA

Και να έχουν ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-

Ελεγκτή Ισχύς
Ενσωµατωµένο µεταγωγικό διακόπτη
AC inputs (2x) Input voltage range: 187-265 VAC Input frequency: 45 – 65 Hz
Power factor: 1
Maximum feed through current (A) 2x100
Ευρος τάσης εισόδου (V DC) 9,5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V
Τάση εξόδου: 230 VAC ± 2% Frequency: 50 Hz ± 0,1%
Συνεχ. Εξοδος Ισχύος 25 °C (VA) 10000
Συνεχ. Εξοδος Ισχύος 25 °C (W) 9000
Συνεχ. Εξοδος Ισχύος 40 °C (W) 8000
Μεγιστη Ισχύς (W) 20000
Μέγιστη απόδοση (%)96
Zero-load power (W) 35
Zero load power in AES mode (W) 30
Zero load power in Search mode (W) 10
CHARGER
Charge voltage 'absorption' (V DC) 57,6
Charge voltage 'float' (V DC) 55,2
Storage mode (V DC) 52,8
Charge current house battery (A) 140
Charge current starter battery (A) 4
Battery temperature sensor Yes
Common Characteristics Operating temp.: -20 to +50 ˚C Humidity (non condensing): max. 95%
Βάρος (kg) 45
∆ιαστάσεις (hxwxd in mm) 470 x 350 x 280

Β.1.3 Ρυθµιστής φόρτισης µπαταριών
Προβλέπεται να εγκατασταθούν 26 ρυθµιστές µπαταριών ενδεικτικού τύπου Victron Energy Blue Solar MPPT
150/85 µε χαρακτηριστικά.
- Ονοµαστική τάση φόρτισης µπαταριών 12 / 24 / 36 / 48V αυτόµατη επιλογή
- Ονοµαστικό Ρεύµα φόρτισης 85A @ 40°C (104°F)
- Μέγιστη Ισχύς εισόδου από το Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο 12V: 1200W / 24V: 2400W / 36V: 3600W / 48V:
4850W
- Maximum PV open circuit voltage 150V absolute maximum coldest conditions
- 145V start-up and operating maximum
- Minimum PV voltage Battery voltage plus 7 Volt to start Battery voltage plus 2 Volt operating
- Κατανάλωση ρεύµατος σε αναµονή 12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 1,00W
- Απόδοση σε πλήρες φορτίο 12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5%
- Absorption charge 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V
- Float charge 13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V
- Equalization charge 15.0 / 30.0 / 45 / 60V
- Αισθητήρας αποκρυσµένου ελέγχου
- setting -2,7mV/°C per 2V battery cell
- Αποµακρυσµένο άνοιγµα/κλείσιµο συσκευής
- Θερµοκρασία λειτουργίας -40°C to 60°C
- Ψύξη µε φυσική ροή αέρα υποβοηθούµενη από ανεµιστήρα
- Υγρασία (µη υγροποιήσιµη) Max. 95%
- Προστασία IP20
- Βάρος 4,2 kg
- ∆ιαστάσεις (h x w x d) 350 x 160 x 135 mm
- Εγκαστάσταση κάθετη σε τοίχο µόνο σε εχωτερικό χώρο
- Ασφάλεια κατά EN60335-1
- EMC EN61000-

Β.1.4 Μπαταρίες
Θα εγκατασταθούν 144 µπαταρίες συνολικά 72 σε κάθε σχολείο. Ο ενδεικτικός τύπος µπαταριών είναι ο
SunLight OPzs 2 V24OPzS3000 2V 3000A. Με ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Voltage:
Capacity C10:
Weight with electrolyte:
Weight without electrolyte:

2V
3000Ah
230.0kg
158.0Kg

Οι µπαταρίες θα προτείνεται εγκατασταθούν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο σε δύο σειρές µε πρόβλεψη
ανεµιστήρα απαγωγής θερµότητας που θα ενεργοποιείται αυτόµατα ανάλογα τις συνθήκες.
Β.1.5 Σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
H παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και
εξασφάλιση όλων των χαλύβδινων τεµαχίων που αποτελούν τα στηρίγµατα των φωτοβολταϊκών πάνελς των
δωµάτων αλλά και των κεραµοσκεπών των σχολικών κτιρίων.
Β.1.5.1 Υλικά - Ποιότητα

Για την ποιότητα των υλικών θα πρέπει να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των σύγχρονων κανονισµών όπως
Ευρωκώδικες 3 και 9. Τα χαλύβδινα τεµάχια θα είναι σε κάθε περίπτωση γαλβανισµένα ή θα αναφέρεται σαφώς
ότι έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τµήµατα από χάλυβα ή αλουµίνιο µπορεί να έχουν
κατασκευαστεί από εργοστάσια του εσωτερικού ή εξωτερικού, όπου η πληροφορία προέλευσής τους θα δίδεται
γραπτώς κατά την παραλαβή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει γραπτώς να αναφέρεται η ποιότητα και η
αντοχή του χάλυβα και αλουµινίου καθώς και οι προδιαγραφές κατασκευής τους. Για τον απαιτούµενο έλεγχο
των χαλύβδινων ή από αλουµίνιο τεµαχίων υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής του έργου ο οποίος θα πρέπει να
ελέγξει εάν τα διάφορα µεταλλικά στοιχεία έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους όρους της Τεχνικής
Προδιαγραφής. Έτσι, θα πρέπει να γίνει οπτικός ή ενόργανος έλεγχος µε κατάλληλες συσκευές και διατάξεις.
Β.1.5.2 Υλικά για την περίπτωση των κεραµοσκεπών
Παρακάτω εµφανίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία που αφορούν στα φωτοβολταϊκά πάνελς στις κεραµοσκεπές.
Τα κατωτέρω θα είναι σύγχρονης και ποιοτικής κατασκευής µε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ) ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
(PORTRAIT) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθεί τεγίδα-ράγα διατοµής MSP-Al 33 6 της HILTI (ενδεικτικά) από
αλουµίνιο (ή ισοδύναµη µε µεγαλύτερη διατοµή και ροπή αντίστασης), οι οποίες
συνήθως διατίθενται στο εµπόριο σε µήκος 3 ή 6 m. Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί
αντίστοιχο τµήµα σύνδεσης των τεγίδων-ραγών (κατάλληλο για την ανωτέρω διατοµή
της τεγίδας)

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΓΙ∆ΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθούν περιστρεφόµενα εξαρτήµατα σύνδεσης HDG της HILTI (ενδεικτικά), ακραία και
µεσαία συστήµατα σύσφιξης τύπου MSP της HILTI (ενδεικτικά), εξαρτήµατα σύσφιξης φωτοβολταϊκών πάνελς
λεπτού υµενίου για κάθετη στήριξη MSP της HILTI (ενδεικτικά), όλα από ανοξείδωτο χάλυβα µε διατοµή
τουλάχιστον Μ10.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθούν εξαρτήµατα στήριξης ανοξείδωτους κοχλίες (ντίζες) της HILTI (ενδεικτικά) από
ανοξείδωτο χάλυβα µε διατοµή τουλάχιστον Μ12 και µε όλα τα παρελκόµενα και άκρο σύσφιγξης. Η εφαρµογή
του κοχλία θα πρέπει να ακολουθήσει πλήρως τις υποδείξεις του εργοστασίου-κατασκευαστή. Στην περίπτωση
αυτή ∆ΕΝ θα γίνει αποξήλωση των κεραµιδιών αλλά απαιτείται η διάτρησή τους και στη συνέχεια κατάλληλη
σφράγιση της οπής για λόγους υδατοστεγανότητας (βλ. ΤΜ).

Εναλλακτικά, και στη µισή απόσταση µεταξύ τους µπορεί να τοποθετηθούν εξαρτήµατα στήριξης µορφής Ζ
τύπου MSP-RH 55/8 της HILTI (ενδεικτικά), ρυθµιζόµενα σε 2 διευθύνσεις (κατακόρυφα και οριζόντια κατά τον
άξονα της ράγας). Στην περίπτωση αυτή όµως θα χρειαστεί η αποξήλωση συγκεκριµένων κεραµιδιών, η
τοποθέτηση του εξαρτήµατος στήριξης Ζ και η επανατοποθέτηση του κεραµιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί
στην εξασφάλιση υδατοστεγανότητας της στέγης.

Β.1.5.3 Υλικά για την περίπτωση των δωµάτων
Παρακάτω εµφανίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία που αφορούν στα φωτοβολταϊκά πάνελς στα δώµατα. Τα
κατωτέρω θα είναι σύγχρονης και ποιοτικής κατασκευής µε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
Θα πρέπει να τοποθετηθεί τεγίδα-ράγα διατοµής MSP-Al 33 6 της HILTI
(ενδεικτικά) από αλουµίνιο (ή ισοδύναµη µε µεγαλύτερη διατοµή και ροπή
αντίστασης), οι οποίες συνήθως διατίθενται στο εµπόριο σε µήκος 3 ή 6 m.
Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί αντίστοιχο τµήµα σύνδεσης των τεγίδων-ραγών
(κατάλληλο για την ανωτέρω διατοµή της τεγίδας). Οι ράγες στήριξης θα
τοποθετηθούν επί των ράβδων του δικτυώµατος ώστε να µεταφέρουν σε αυτές
τα διάφορα φορτία από τα φωτοβολταικά πάνελς ενώ θα συνδέουν και µεταξύ
τους τα προαναφερθέντα επίπεδα δικτυώµατα τριγωνικής µορφής. Για τις
συνδέσεις και όπου αλλού δεν προδιαγράφεται θα χρησιµοποιηθούν κοχλίες από
ανοξείδωτο χάλυβα.

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΓΙ∆ΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθούν περιστρεφόµενα εξαρτήµατα σύνδεσης HDG της HILTI (ενδεικτικά), ακραία και
µεσαία συστήµατα σύσφιξης τύπου MSP της HILTI (ενδεικτικά), εξαρτήµατα σύσφιξης Φ/Β πάνελς λεπτού
υµενίου κάθετης στήριξης MSP της HILTI (ενδεικτικά), όλα από ανοξείδωτο χάλυβα µε διατοµή τουλάχιστον
Μ10.

ΡΑΒ∆ΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθούν ράβδοι οι οποίες θα συνδεθούν µεταξύ του αποτελώντας δικτύωµα. Οι ράβδοι θα
έχουν διατοµή MQ41 της HILTI (ενδεικτικά), ενώ για τη σύνδεσή τους θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα
εξαρτήµατα που φαίνονται παρακάτω.

Οι συνδέσεις θα γίνουν µε τη χρήση κουµπωτών παξιµαδιών, όπως στο σχήµα που ακολουθεί (ενδεικτικά
κουµπωτό παξιµάδι MQN της HILTI).

Για την περίπτωση όπου η κλίση των Φ/Β πάνελς είναι διαφορετική των 45ο απαιτείται εξάρτηµα µεταβλητής
γωνίας, όπως ενδεικτικά το MQP-U-F της HILTI.

ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ

Η βάση των καναλιών που φαίνεται παραπάνω θα πρέπει να είναι συµβατή µε τις διατοµές που
χρησιµοποιούνται και θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα S235 (DIN 10025), όπως ενδεικτικά η βάση MQP
της HILTI.
Θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο θερµογαλβανισµένα εκτονούµενα αγκύρια Μ8 σε κάθε βάση, όπως ενδεικτικά
το HSAF της HILTI. Τα αγκύρια αυτά θα καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

Β.1.6 Ηλεκτρικοί Πίνακες

Β.1.6.1 Πίνακες συνεχούς ρεύµατος DC
Θα χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι πίνακες συνεχούς ρεύµατος DC που θα λειτουργούν τοπικά στους
αντιστροφείς. Θα δέχονται και θα ασφαλίζουν πλήρως, τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες (strings) οι οποίες θα
αναχωρούν για τις εισόδους των αντιστροφέων.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πινάκων είναι:
Εξωτερική χρήση IP65
Προστασία γραµµής µε χρήση κατάλληλων και πιστοποιηµένων ασφαλειών συνεχούς ρεύµατος (DC)
Προστασία της εισόδου του αντιστροφέα από βραχυκύκλωµα
Προστασία από το φαινόµενο του ανάστροφου ρεύµατος από τις εισερχόµενες φωτοβολταϊκές συστοιχίες
Αντικεραυνική προστασία της εισόδου του αντιστροφέα
Στιπιοθλήπτες εισόδου και εξόδου
Β.1.6.2 Πίνακες εναλλασσόµενου ρεύµατος AC
Θα χρησιµοποιηθεί πίνακας εναλλασσόµενου ρεύµατος AC που θα λειτουργεί τοπικά στους αντιστροφείς. Θα
δέχεται τις εξόδους των αντιστροφέων και θα αναχωρεί από αυτόν καλώδιο της καταναλώσεις.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πινάκων είναι:
Εξωτερική χρήση IP65
Προστασία γραµµής µε χρήση κατάλληλων και πιστοποιηµένων ασφαλειών εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)
Προστασία της εξόδου του αντιστροφέα από βραχυκύκλωµα
Αντικεραυνική προστασία της εξόδου του αντιστροφέα
Ισοδυναµική σύνδεση µε την περιµετρική γείωση
Στιπιοθλήπτες εισόδου και εξόδου
∆υνατότητα διακοπής σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος στην πλευρά της ∆ΕΗ
Αντικεραυνική προστασία της Γενικής διασύνδεσης µε την ∆ΕΗ
Μετρητικό πολυόργανο για άµεση µέτρηση βασικών µεγεθών όπως ρεύµα, τάση, συχνότητα

Αντικεραυνική Προστασία – Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τόσο λόγω της θέσης τους (στις στέγες των σπιτιών, στις προσόψεις των
κτιρίων ή σαν ανεξάρτητες µονάδες) καθώς επίσης και εξαιτίας της µεγάλης έκτασης που αυτές καλύπτουν είναι
περισσότερο ευάλωτες στα άµεσα κεραυνικά πλήγµατα και στις εισερχόµενες υπερτάσεις από τις συµβατικές
µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το λόγο αυτό και η µελέτη της αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα
σηµαντική.
Οι ηλεκτροµαγνητικές επιδράσεις των κεραυνών σε ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα µπορούν να προκαλέσουν
σοβαρές βλάβες. Οι βλάβες χωρίζονται στους τρεις παρακάτω τύπους. Α) Τραυµατισµός ζωντανών οργανισµών,
Β) υλική βλάβη και Γ) σφάλµατα στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα.
Όσον αφορά στην προέλευση τους οι βλάβες εξαιτίας κεραύνιου πλήγµατος µπορούν να χωριστούν στις
ακόλουθες κατηγορίες: Α) πλήγµα µέσα στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση , Β) πλήγµα κοντά στη φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση, Γ) πλήγµα στις υπηρεσίες που συνδέονται στην εγκατάσταση και πλήγµα στις κοντινές υπηρεσίες
που συνδέονται στη Φ/Β εγκατάσταση.
Όλα τα σφάλµατα στην DC πλευρά της εγκατάστασης (φωτοβολταϊκά πάνελ) πρέπει να εκκαθαρίζονται όσο το
δυνατό γρηγορότερα. Οι υπερτάσεις λόγω πλήγµατος κεραυνού επηρεάζουν µε ποικίλους τρόπους την πλευρά
αυτή. Κατά την ανάλυση των υπερτάσεων αυτών τα βασικά µοντέλα σύζευξης που εµφανίζονται είναι τα
ακόλουθα:
Γαλβανική σύζευξη: άµεσο πλήγµα κεραυνού σε εκτεθειµένα αγώγιµα τµήµατα του φωτοβολταϊκού συστήµατος
µπορεί να προκαλέσει καταστροφή της µόνωσης του Φ/Β εξοπλισµού.
Επαγωγική σύζευξη: η ηλεκτρική εκκένωση προκαλεί ένα µαγνητικό πεδίο τόσο γύρω από το κανάλι της
εκκένωσης όσο και από τους αγωγούς της εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας. Αυτή η αλλαγή του πεδίου
προκαλεί υπερτάσεις σε όλους τους βρόχους των καλωδίων του συστήµατος. Όχι µόνο τα άµεσα αλλά και τα
έµµεσα πλήγµατα στην εγκατάσταση επάγουν υπερτάσεις.
Χωρητική σύζευξη: Το ηλεκτρικό πεδίο ενός σύννεφου που προκαλεί καταιγίδα δηµιουργεί ένα διαχωρισµό
φορτίου στα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και στους ηµιαγωγούς της εγκατάστασης. Τη στιγµή της εκκένωσης το
ηλεκτρικό πεδίο καταρρέει και µια νέα µεταφορά φορτίου εµφανίζεται. Το φορτίο διαρρέει όλους τους αγωγούς
που συνδέονται µε τη γη σαν µεταβατική υπέρταση.
Στην περίπτωση των Φ/Β εγκαταστάσεων που συνδέονται στο δίκτυο όλες σι εξωτερικές υπηρεσίες που
εισέρχονται στην εγκατάσταση (παροχή ΧΤ / ΥΤ, γραµµές τηλεπικοινωνίας..) ενδεχοµένως να οδηγήσουν στην
εµφάνιση υπερτάσεων.
Από τα ανωτέρω γίνεται φανερή η αναγκαιότητα της ύπαρξης και σωστής συντήρησης της αντικεραυνικής
προστασίας σε µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
Για αυτό το λόγο η χρήση απαγωγών κεραυνικών πληγµάτων και κρουστικών υπερτάσεων, αποτελεί επιτακτική
ανάγκη.
Β.1.6.3 Καλωδίωση Συνεχούς Ρεύµατος DC
Για την όδευση και µεταφορά του παραγόµενου συνεχούς ρεύµατος, θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ενδεικτικού
τύπου του οίκου TopCable, τύπου TopSolarPV-ZZ-F (AS). Αυτός ο τύπος καλωδίων σχεδιάζεται, κατασκευάζεται
και ελέγχεται σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση της προδιαγραφής EA0038 και των προτύπων TUV 2 PfG
1169/08.2007 και UTEC-32502. Είναι εύκαµπτα, κατάλληλα για σταθερές ή κινούµενες εγκαταστάσεις και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των φωτοβολταϊκών στοιχείων µεταξύ τους ή των στοιχείων µε
τον µετατροπέα. Είναι υψηλής ασφάλειας, βραδύκαυστα, µε χαµηλή εκποµπή καπνού και χωρίς αλογόνο.
Κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση µε πιστοποίηση HD 605/A1. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή των καλωδίων ξεπερνούν τις προδιαγραφές που θέτονται πό το πρότυπο UNE-EN 60216 για
θερµοκρασιακό δείκτη +120oC. Η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές αυτές σε συνδιασµό µε την σωστή
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, προσδίδουν στο προϊόν έναν εκτιµούµενο χρόνο ζωής 30 χρόνων
στους 90ο C.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Ονοµαστική τάση 1,8kV DC
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος -40ο C εως +90ο C
Εύρος θερµοκρασίας κανονικής λειτουργίας -40ο C εως +120ο C
Μέγιστη θερµοκρασία βραχυκύκλωσης 250ο C.
Ελάχιστη ακτίνα κάµψης (σταθερή) 5xδιατοµή καλωδίου
Πιστοποίηση περιορισµού φλόγας IEC 60332-1-2
Πιστοποίηση περιορισµού πυρκαγιάς κατηγορία C
Χωρίς αλογόνο: περιεκτικότητα HCI<0,5%, pH>4,3, αγωγιµότητα<10µS/mm
Πυκνότητα καπνού ,µετάδοση φωτός>60%
Β.1.6.4 Καλωδίωση Εναλλασσόµενου Ρεύµατος AC

Για την όδευση και µεταφορά του εναλλασσόµενου ρεύµατος θα χρησιµοποιηθούν ειδικά πιστοποιηµένα
καλώδια κατάλληλα για εδαφικές οδεύσεις σε εγκαταστάσεις τύπου NYY.
Η όδευση των καλωδίων του εναλλασσόµενου ρεύµατος θα γίνει εντός σωλήνων σπιράλ και πλαστικών
καναλιών βαρέως τύπου και πιστοποιηµένων προδιαγραφών για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για εντός ή επί του
εδάφους. Οι καταλήξεις του σπιράλ θα έχουν κατάλληλους στιπιοθλήπτες, µούφες και κολάρα έτσι ώστε κανένα
σηµείο των καλωδίων εναλλασσόµενου ρεύµατος να µην είναι απροστάτευτο. Όλες οι συνδέσεις καλωδίων από
την µεριά του συνεχούς ρεύµατος θα γίνονται µε συγκεκριµένα βύσµατα ανά περίπτωση. Τα καλώδια
συστοιχιών των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα συνδέονται µε βύσµατα multicontact σειράς III&VI.

B2. Πίνακας ∆ιασύνδεσης κτιρίων Smart Grid-ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Σε περίπτωση παρατεταµένης συννεφιάς θα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της χωρητικότητας των µπαταριών
µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η τροφοδότηση του κτιρίου από το φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Σε αυτή την περίπτωση έχει προβλεφθεί πίνακας µε δυνατότητα διασύνδεσης των συστηµάτων φωτοβολταϊκών
σε κάθε κτίριο και φόρτισης των µπαταριών του ενός από το άλλο ανάλογα µε τις ανάγκες κατανάλωσης και τις
διαθεσιµότητας. θα πρέπει να περιλαµβάνονται: Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3Χ250Α 25ΚΑ µε ρυθµιζόµενα
θερµικά και σταθερά µαγνητικά στοιχεία (175-250A), Τριπολική 32Α µε φυσίγγιο, Ενδεικτικό ράγας 1Φ, Ρελέ
ισχύος 250A στο AC1 τετραπολικό, Μηχ. µανδάλωση για ρελέ LC1F1504, Βοηθητικές επαφές για ρελέ ισχύος,
Σύστηµα αυτόµατης µεταγωγής για ρελέ ισχύος. Καλώδιο διασύνδεσης των δύο φωτοβολταϊκών συστηµάτων
µεταξύ των κτιρίων εγκατεστηµένο σε κατάλληλο χαντάκι επί του εδάφους του χρειάζεται. Έλεγχος της
λειτουργίας από την ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού ελέγχου και λειτουργίας (ΒΜS).

