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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

A.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Εγκαταστάσεων αφορά στις Επεμβάσεις 

Ενεργειακής Αναβάθμισης και Μείωσης του ενεργειακού κόστους για το κτιριακό 

συγκρότημα Ρουσσόπουλου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ 

Για όλες τις κατηγορίες εργασιών θα εφαρμοστούν ή θα ληφθούν υπ΄όψη, οι ισχύοντες Νόμοι, 

Οδηγίες, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, όπως: 

• Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις κατηγορίες των εργασιών 

• Η λοιπή ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τον τομέα των 

κτιριακών έργων εν γένει ( Ευρωκώδικες, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.), Οδηγίες 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ) 

 

Ειδικά για τις Η/Μ εργασίες ισχύουν τα εξής: 

• Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ( Κ.Εν.Α.Κ.) (ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017) 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 “Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον 

Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης” 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 “Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της 

Θερμομονωτικής Επάρκειας των Κτιρίων” 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2012 “Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών” 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 “Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, 

Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού” 
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• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 “Μέρος 1 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα – δίκτυα διανομής  

ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων” 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 “Μέρος 2 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα – λεβητοστάσια 

παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων” 

• Π.Δ. 300/86 “Λειτουργία μονάδων παραγωγής θερμότητας κλπ. (ΦΕΚ 134/Α/86) 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις” 

• Οι οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ΚΑΠΕ, 

Αύγουστος 2009) 

• Η Οδηγία ErP (Energy Related Products) 2009/125/ΕΚ (ECODESIGN) 

• Κανονισμοί ΕΕ 811,812,813, και 814/2013 

 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθοι ρυθμίσεις σχετικά με την 

επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο έργο. 

 

α)   Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή τους στο 

έργο θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, 

κανονισμούς και περιγραφές. 

 

β)  Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η 

ακόλουθη: 

 

• Οι ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) - Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι 

σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

• Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

• Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα 

και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά 

δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 
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γ)  Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριμένων αναλύσεων ΑΤΟΕ, 

ΑΤΕΟ, κλπ. αυτές περιορίζονται στο Τεχνικό μέρος των αναφερομένων άρθρων. 

 

δ)  Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να εγκριθεί η χρήση ή η εγκατάσταση υλικού, 

συσκευής ή μηχανήματος στο έργο και πριν την ενσωμάτωσή τους σε αυτό, αυτούσιο ή 

ύστερα από επεξεργασία ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει συγκεντρωτικά ή 

τμηματικά λίστα των ως άνω υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων, στην οποία να 

αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία αυτά κατασκευάζονται. 

Η λίστα θα συνοδεύεται από Τεχνικά Έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία του 

κατασκευαστή τους, καθώς και από κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία θα 

πιστοποιείται από επίσημο αναγνωρισμένο εργαστήριο ή οργανισμό  πιστοποίησης της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το σύμφωνο της ποιότητας του συγκεκριμένου υλικού με 

το αντίστοιχο πρότυπο.  

 

Πιο αναλυτικά ισχύουν έναντι όλων και οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 

 εγκαταστάσεων 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών  

    εγκαταστάσεων 

Πιο αναλυτικά θα εφαρμοστούν οι κάτωθι Κανονισμοί – Πρότυπα: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

• Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59 Δ/ 3-2-89). 

• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν 4067/2012). 
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• Προδιαγραφές Οικοδομικών Κτιριακών Μελετών του Π.Δ. 696/74, καθώς και η 

τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 823/84 για τον 'Τρόπο έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών" (ΦΕΚ 49 Ν 22-2-85) 

• Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

• Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ.Απ. 69269/5387/25.10.90 κλπ) 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ/Ι.Ο.Κ. (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) 

• Πρότυπα του ΕΛΟΤ 

• Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

• Εθνικοί Κανονισμοί και Εθνικά Πρότυπα όπως Γερμανικά (DIN κ.λ.π.), Βρετανικά (BS 

κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπών κρατών - 

Μελών της Ε.Ε. καθώς και τα Διεθνή (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι κανονισμοί και τα 

πρότυπα της χώρας προέλευσης του κάθε συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται 

από τους αντίστοιχους Ελληνικούς Κανονισμούς και Πρότυπα. 

 

Τα επιμέρους θέματα και Η/Μ εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις προτεινόμενες επεμβάσεις ΕΞΕ, 

θα εξετασθούν με βάση τους ακόλουθους Κανονισμούς – Πρότυπα: 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

• «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ» (Ν.4122/2013-

ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013) 

• Ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

2027/12/ΕΕ) 

• ΕΝ ISO 50001:2011 για τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης 

• Απόφαση Αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017): Έγκριση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

• Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ. ΔΕΠΕΑ Οικ. 182365/2017 (ΦΕΚ 4003/Β΄/17-

11-2017) Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής: 
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- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον 

υπολογισμό τα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 

απόδοσης»  

- Τ.Ο-Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος τα 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»  

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2012: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων»  

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων 

και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» 

• Τα σχετικά κείμενα «Διευκρινίσεις & Προσθήκες Τεχνικών Οδηγιών» εγκρίθηκαν από τον 

Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. την Αριθ. Οικ. 1192/ΦΕΚ 1413-2012, τα οποία ισχύουν από την ημέρα 

έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ και ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010, 20701-3/2010 και 20701-4/2010.  

• ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις 

σε Κτήρια». 

• Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

• Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 2279/22-12-2010: Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

• Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων 

Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού». 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

• ASHRAE Handbooks Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and Equipment, 

Application 

• ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 
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• Carrier Handbook of Air Conditioning System Design 

• ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual. 

• DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation. 

• SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association) 

• Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι υποδείξεις των 

Διεθνών Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ,λ.π. 

4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  

• ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτισμός αστικού περιβάλλοντος) 

• ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kV 

εναλλασσόμενου ρεύματος 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 1: Εσωτερικοί 

χώροι εργασίας 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 2: Εξωτερικοί 

χώροι εργασίας 

• Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης 

• Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 70: National Electrical Code 

• Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν υποδείξεις των 

Διεθνών Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λ.π. 
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Γ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Ε.ΤΕ.Π. 

Για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες ισχύουν αυτούσιες οι ακόλουθες Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές – ΕΤΕΠ. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04: Η/Μ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση 

04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με 
ραφή 

 

04-01-02-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
άνευ ραφής 

04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

 

04-01-04-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες 
πολυπροπυλενίου 

 

04-01-04-02 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους 
ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

 

04-01-05-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους με ραφή 

 

04-01-06-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους άνευ ραφής 

 

04-01-07-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους 
χαλυβδοσωλήνες 

04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών 

04-02-01-01  Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς 
σωλήνες ελεύθερης ροής 

04-04 Αποχέτευση 

04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 

04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 
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04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 

04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 

04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 

04-04-05-02 Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 
εντός ή εκτός φρεατίου 

4-05 Πυρόσβεση 

04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες 

04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 

04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αεραγωγοί 

04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 

04-09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 

04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων 

04-20 Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
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04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων  

04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

04-23 Ηλεκτροστάσια –Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 

04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

04-50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας 

04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 

04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
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Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Δ1. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΕΝΔ. ΤΎΠΟΥ ISOPIPE, 
ARMAFLEX ΚΛΠ 

1.1 Μόνωση σωλήνων θερμού – ψυχρού νερού 

Θα μονωθούν όλες οι σωληνώσεις θερμού νερού, επιστροφής, αλλά και ψυχρού νερού για την 

αποφυγή απωλειών θερμότητας και την αποφυγή υγροποιήσεων . 

Επίσης θα μονωθούν όλα τα εξαρτήματα σωλήνων όπως ταυ, σφαιρικοί διακόπτες, βάνες, 

συλλέκτες, όργανα ρυθμίσεων, αντλίες κλπ.  Το υλικό μόνωσης θα είναι ίδιο με αυτό που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις σωληνώσεις. 

Η μόνωση θα είναι εύκαμπτη σε μορφή σωλήνα, από συνθετικό ελαστομερές υλικό κλειστής 

κυψελοειδούς δομής.  Η συμπεριφορά του μονωτικού υλικού στην φωτιά πρέπει να 

ικανοποιεί όλους τους κανονισμούς της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Το μονωτικό υλικό απαιτείται να πληρή αυστηρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές όπως φαίνονται στον πίνακα 1.   

 

Πίνακας 1 - χαρακτηριστικά θερμομονωτικού υλικού σε μορφή σωλήνα 
 

Συμπεριφορά στη φωτιά Β1 κατά DIN 4102 

Ελεύθερο αλογόνων με 
χαμηλή έκλυση καπνού 

ΕΝ 14304 

Θερμική Αγωγιμότητα  (λ) 
ΕΝ 12667 

Στους 0º C  λ  0,040 w/mk, μ  2000 
 

Θερμοκρασίες 
λειτουργίας 

ελαχ. θερμ/σία -40°C έως μεγ. θερμ/σία +105°C 

Ενδεικτικός τύπος μόνωσης ISOPIPE- ARMAFLEX. 
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1.2 Πάχος μόνωσης 

Το πάχος τοιχώματος της μόνωσης σε χιλιοστά, αναλόγως του δικτύου χρήσης, δεν θα είναι 

μικρότερο από αυτό που αναγράφεται παρακάτω: 

Για διέλευση σωλήνα σε εσωτερικούς χώρους πάχους 9mm, για διέλευση σε εξωτερικούς 

χώρους πάχους 13mm. 

1.3  Μέθοδος εφαρμογής  

Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από έμπειρους ειδικευμένους τεχνίτες. 

Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης οι σωλήνες, επιφάνειες θα καθαρίζονται με επιμέλεια 

μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα 

απολιπαίνονται πλήρως.  Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα βάφονται με δύο 

στρώσεις γραφιτούχου μινίου. 

Η μόνωση θα είναι συνεχής και όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά.  

Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα μονωθούν μαζί. 

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια.  Στις περιπτώσεις 

όπου το τεμάχιο της μόνωσης πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες να γίνει χρήση 

τεμαχίου εργοστασιακά κομμένου κατά μήκος αυτού και εφοδιασμένου με διπλή 

αυτοκόλλητη ταινία.   

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

αυτοκόλλητη ταινία που προμηθεύει η Εταιρία του μονωτικού. 

Στις επιφάνειες θα απλώνεται ομοιόμορφα σε λεπτή στρώση η προβλεπόμενη από τον 

παραγωγό του μονωτικού κόλλα.    

Η θερμική μόνωση σωληνώσεων που οδεύουν στα μηχανοστάσια ή στο περιβάλλον σε ορατές 

διαδρομές (εκτός ψευδοροφής), θα προστατεύεται με ντύσιμο της μονωτικής σωλήνας, σε όλο 

το μήκος της, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6 χιλ. 

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

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης η οποία 

πρέπει να παρουσιάζει μια καθαρή και συμμετρική όψη ευθυγραμμισμένη με την εξωτερική 

επιφάνεια των σωλήνων. 
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Ε. ΑΕΡΙΣΜΟΣ   

Ε1.  ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

1.   ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

1.1  Γενικά 

Τα δίκτυα αεραγωγών xαμηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της ASHRAE και τα δεδομένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA (SHEET 

METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC) U.S.A. 

1.2  Αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής xαμηλής πίεσης  

Αυτοί θα κατασκευασθούν απο γαλβανισμένα xαλυβδόφυλλα, των οποίων το πάxος θα 

καθορίζεται απο την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος αεραγωγού, όπως πιο 

κάτω. 

 
Μεγαλύτερη διάσταση  αεραγωγού          Πάxος λαμαρίνας 

Μέxρι  25 cm                                0.50 mm 

26 cm μέxρι  50 cm                      0.60 mm  

51 cm  μέxρι 99 cm                           0.80 mm 

100 cm μέxρι 149 cm                           0.90 mm 

 
Οι συνδέσεις των διαφόρων τεμαχίων των αεραγωγών μεταξύ τους θα κατασκευάζονται 

όπως αναφέρεται πιο κάτω : 

 

• Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού μέxρι 75 cm με αναδίπλωση ("θηλυκωτοί") και 

μάλιστα με παρεμβολή ιδιαίτερου ενισxυτικού - συνδετικού τεμαxίου απο 

γαλβανισμένη λαμαρίνα με xείλος ανυψωμένο κατα 25 mm (σύνδεσμος split ή pocket 

lock). Ειδικά για μικρότερη πλευρά αεραγωγού μέxρι 45 cm   ή για μεγαλύτερη πλευρά 

μέχρι 60 cm , μπορεί να xρησιμοποιηθεί συνδετικό τεμάxιο xωρίς xείλος (συρτάρι). 
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• Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού πάνω από 76 cm, με ζεύγη φλαντζών απο 

σιδηρογωνίες και κοxλίες Φ 1/4", με περικόxλια και ασφαλιστικούς παρακύκλους 

(γκρόβερ) όλων γαλβανισμένων, σε αποστάσεις όxι μεγαλύτερες των 15 cm.  Οι 

σιδηρογωνίες θα είναι : 

 
Για μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού             Σιδηρογωνίες 

   76 cm μέxρι 100 cm                     25 x 25 x 3 mm 

   101 cm μέxρι 160 cm                     30 x 30 x 3 mm 

   161 cm μέxρι 225 cm                     40 x 40 x 4 mm  

   226 cm και άνω                           50 x 50 x 4 mm 
 
Για ενίσxυση της ακαμψίας των αεραγωγών, αυτοί θα "στρανζάρονται" xιαστί σε όλες τις 

πλευρές τους, εκτός απο τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 

45cm . 

 

Aεραγωγοί μεγαλύτερης πλευράς 76 cm  και άνω δεν θα κατασκευάζονται σε τμήματα μήκους 

μεγαλύτερα του 1.25m . 

 

Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα με πάχος γαλβανίσματος 275 gr/m2, 

των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε 

τμήματος αεραγωγού, όπως πιό κάτω : 

 
 

Μεγαλύτερη 
Διάσταση Αεραγωγού 
mm 

Πάχος 
λαμαρίνας 

mm 

Σύνδεση Απόσταση μεταξύ 
εγκαρσίων ραφών 

0-250 mm 0,5 mm Συρτάρι - 

260-500 mm 0,6 mm Συρτάρι - 

510-990 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm (1) 1500 mm 

1000-1490 mm 0,9 mm Προφίλ 30 mm (1) 1200 mm 

 
 

(1) Προκατασκευασμένα γαλβανισμένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE) 
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Για ενίσχυση της ακαμψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις 

πλευρές τους εκτός από τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 

cm. 

1.3 Προστασία έναντι των Διαβρώσεων 

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγμάτων τους θα 

προστατεύονται καλά από διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχου μινίου. 

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών 

των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή με τους αεραγωγούς, για προστασία και των 

επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσματα των αεραγωγών μετά την συναρμογή. 

1.4 Ειδικές Διατάξεις 

Σε μερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), 

προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων ρύθμισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισμού. 

Τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καμπύλα με 

ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίση  προς τα ¾ της διάστασης 

του αεραγωγού. 

 

Οπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρμογή μικρότερης 

ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής 

(vanes) διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος). 

 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισμούς θα 

εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασμένα κατά τα 

προβλεπόμενα από τον Κανονισμό NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά σύμφωνα 

με τον πυροφραγμό που διαπερνούν. 

 

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα είναι γενικά μονόφυλλα, με περιστρεφόμενη λεπίδα, που 

θα ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά με μαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέση "κλειστό" 
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(εντολή από το κέντρο πυρασφάλειας), είτε με τήξη του κατάλληλου συνδέσμου. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και πολύφυλλα διαφράγματα τύπου κουρτίνας. 

 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε 

θέσεις όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η 

ισοδύναμη διατομή του αγωγού θα μείνει αμετάβλητη, της ισοδυναμίας νοούμενης από 

άποψη τριβών και πάντα μετά από έγκριση της Επίβλεψης. 

1.5 Στήριξη των Αεραγωγών 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής, κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτώνται με 

κοχλιωτούς ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες τυποποιημένες ράγες ανάρτησης τύπου 

MUPRO. Oπου η ράγα αυτή έρχεται σε επαφή με αμόνωτο αεραγωγό θα φέρει επικάλυψη για 

απορρόφηση των κραδασμών. 

Η κατασκευή των αεραγωγών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις πιό κάτω 

παραγράφους, καθώς και το τεύχος λεπτομερειών. 

Κατά την εγκατάσταση των αεραγωγών θα πρέπει να γίνει αναλυτικός υπολογισμός της 

διατομής των ντιζών και των ραγών στήριξης, σύμφωνα με το αναρτώμενο βάρος κατόπιν 

υποδείξεως του τεχνικού φυλλαδίου του προμηθευτή.  

Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτώνται με κοχλιωτές ράβδους από 

τις οροφές, με εγκάρσιες σιδηρογωνιές. 

Τα μεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι : 

 

Για μεγαλύτερη διάσταση 

αεραγωγού 

Ράβδοι ανάρτησης Εγκάρσιες 

σιδηρογωνίες 

Απόσταση 

Μέχρι  40 cm 6 mm 30 x 30 x 3 mm 2.40m 

από  41 cm μέχρι 100 cm 6 mm 40 x 40 x 3 mm 1.80 

από 101 cm μέχρι 160 cm 6 mm 40 x 40 x 4 mm 1.80 

από 161 cm μέχρι 200 cm 8 mm 40 x 40 x 4 mm 1.80 
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από 201 cm μέχρι 225 cm 8 mm 50 x 50 x 5 mm 1.80 

από 226 cm και  άνω 10 mm 50 x 50 x 5 mm 1.80 

Για  αεραγωγούς  κατακορύφων  διαδρομών,η στήριξη θα  γίνεται  με σιδηρογωνιές 

40x40x4mm  . 

2. ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Εύκαμπτες συνδέσεις θα προβλεφθούν στις εισόδους και εξόδους των ανεμιστήρων και όπου 

αλλού δείχνεται στο δίκτυο των αεραγωγών.Θα είναι διατομής ίσης με την αντίστοιχη διατομή 

εισόδου-εξόδου του ανεμιστήρα,η του τμήματος του αεραγωγού.Τα άκρα των αεραγωγών η 

του αεραγωγού και της φλάντζας του ανεμιστήρα θα είναι ευθυγραμμισμένα. Οι εύκαμπτες 

συνδέσεις θα αποτελούνται η θα προστατεύονται απο υλικό που θα έχει χρόνο πυρασφάλειας 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών.Το υλικό θα είναι τύπου υαλουφάσματος η καμβά.Το 

πλάτος των συνδέσεων απο μεταλλικό άκρο σε μεταλλικό άκρο δεν θα είναι μικρότερο απο 

75mm και όχι περισσότερο απο 250mm. 

 

3. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Οι συνδέσεις των κιβωτίων των στομίων αέρα με τα δίκτυα αεραγωγών, θα κατασκευασθούν 

με εύκαμπτους αεραγωγούς που υπάρχουν στο εμπόριο σε βιομηχανοποιημένη και 

τυποποιημένη μορφή, ηχοαπορροφητικού τύπου. 

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. 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 13 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εύκαμπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται με συγκόλληση, με 

ειδικές συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή με ειδικό σιδερένιο κολλάρο. 

4. ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ 

Επαρκής αριθμός διαφραγμάτων ρύθμισης ροής θα τοποθετηθούν για να ρυθμίζουν και να 

ισορροπούν το σύστημα. Διαφράγματα σε στόμια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα 



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Ρουσσόπουλου»  Σελίδα 22 από 60 

 

χρησιμοποιηθούν για μικρές ρυθμίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Ολα τα διαφράγματα θα είναι 

επαρκώς άκαμπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισμα. Η διαφυγή αέρα μέσα από τα 

διαφράγματα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 2.5% της μέγιστης 

υπολογισμένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

Ολα τα διαφράγματα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα σταθεροποίησης της 

θέσης ανοίγματος και με δείκτη της θέσης τους. 

4.1 Πολύφυλλα Διαφράγματα 

Πολύφυλλα διαφράγματα θα χρησιμοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ολα τα 

πολύφυλλα διαφράγματα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεόμενα τμήματα 

αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. Τα φύλλα του 

διαφράγματος θα λειτουργούν με την αρχή των αντιθέτως κινουμένων φύλλων εκτός αν 

χρειάζονται μόνο για απομόνωση οπότε μπορούν να διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία. 

Κάθε ένα φύλλο διαφραγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος. Κάθε φύλλο 

πολύφυλλου διαφράγματος θα αποτελείται από μία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου πάχους 

όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρμόζεται άκαμπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα 

λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεμάν. Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται 

έτσι ώστε μιά κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον 

ίδιο βαθμό.  

Δίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγμα θα υπάρχει μιά πόρτα επιθεώρησης. 

4.2 Διαφράγματα μίας Πτέρυγας 

Σε αεραγωγούς πλάτους μέχρι 400 mm και ύψους μέχρι 250 mm, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαφράγματα μιάς πτέρυγας. Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασμένη από ένα 

έλασμα τουλάχιστον 1,6 mm πάχους, κατάλληλα άκαμπτη. Το ένα άκρο του άξονα του 

διαφράγματος θα περιστρέφεται σε ρουλεμάν. Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το 

περίβλημα του διαφράγματος με χειρολαβή λειτουργίας και τεταρτοκύκλιο. Τα τεταρτοκύκλια 

και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουμίνιο. 
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Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρμοσμένα στους άξονες των διαφραγμάτων,  που 

θα είναι καλά προσαρμοσμένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκλίων ώστε να 

εμποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγμάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι 

ασφαλισμένες. 

4.3  Βαλβίδες σταθερής παροχής 

Βαλβίδες διατήρησης σταθερής παροχής αέρα εντός ενός εύρους πίεσης από 50 έως 200Pa. 

Θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό flame retardant κατηγορίας Μ1. Ο αέρας ωθείται να 

περάσει μέσα από προκαθορισμένο χώρο στην βαλβίδα στον οποίο ένα πτερύγιο αλλάζει θέση 

για την διατήρηση της καθορισμένης παροχής. Το πτερύγιο συνδέεται σε ένα βαθμονομημένο 

ελατήριο και, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη βοηθητική ισχύς. 

Ενδεικτικοί τύποι S&P, SYSTEMAIR 

4.4  Ταμπερ αντεπιστροφής 

Βαλβίδα για την ανακοπή της επιστροφής του αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός 

λειτουργίας. Θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό κατηγορίας Μ1 ή μεταλλικοί. 

4.5 Διαφράγματα Πυρασφαλείας   

Τα διαφράγματα θα μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο από μπετόν-τούβλο ή γυψοσανίδα, 

σε οροφή ή πάτωμα και δεν θα επηρεάζονται από την διεύθυνση ή την τυχόν στροβιλώδη ροή 

του αέρα. 

 

Τα διαφράγματα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα BS 476 και ISO 10294 (ES240) για αντοχή 

στη φωτιά έως 4 ώρες και ΕΝ 1366-2. 

 

Τα διαφράγματα θα αποτελούνται από πλαίσιο και πτερύγια από γαλβανισμένο μαλακό 

χάλυβα. Τα πτερύγια θα είναι από διπλή λαμαρίνα ειδικά διαμορφωμένα για την είσοδο του 

ενός άκρου μέσα στο άλλο και κατασκευασμένα κατάλληλα για πίεση έως 1500Pa και 

ταχύτητα έως 20m/s. Ειδικός εσωτερικός μηχανισμός θα κρατάει τα πτερύγια στη θέση 
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«κλειστό» και στην περίπτωση απουσίας του κινητήρα. Ο άξονας περιστροφής των πτερυγίων 

θα στηρίζεται σε αυτολιπαινόμενα έδρανα. 

 

Η στεγανότητα του διαφράγματος θα διασφαλίζεται από πλαϊνές ανοξείδωτες μεταλλικές 

φλάντζες τοποθετημένες μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του πλαισίου και από την 

ειδική διαμόρφωση στις ακμές των πτερυγίων έτσι ώστε η μία να εισέρχεται μέσα στην άλλη. 

 

Τα διαφράγματα θα διαθέτουν λαιμό για σύνδεση με αεραγωγό και η λειτουργία τους θα 

γίνεται με την ενεργοποίηση εύτηκτου (740C). Επιπλέον, θα διαθέτουν χειρομοχλό και 

μικροδιακόπτη που θα παρέχει τη δυνατότητα ένδειξη θέσης – παρακολούθησης της 

λειτουργίας του διαφράγματος τοπικά ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). 

 

Για τον τακτικό έλεγχο – καθαριότητα εσωτερικά του διαφράγματος θα τοποθετηθούν θυρίδες 

επίσκεψης επί του αεραγωγού και δίπλα από το διάφραγμα. Οι θυρίδες θα είναι από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες θα έχουν ελαστική φλάντζα για την ελαχιστοποίηση των 

απωλειών και εσωτερική μόνωση. Η κατασκευή τους θα είναι από τον ίδιο οίκο με αυτό των 

διαφραγμάτων. 

 

Ενδ.τύπος διαφράγματος: ADVANCED AIR, ACTION AIR 

Ε.2.1  ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1. ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Όλοι οι αεραγωγοί (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου αέρα) θα μονωθούν 

προς αποφυγή απωλειών θερμότητας ή ψύχους, καθώς και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω 

στις ψυχρές πλευρές των επιφανειών τους, κατά την θερινή λειτουργία. Η μόνωση θα γίνει με 

πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 30 mm, ειδικού βάρους ~16kg/m3 , κατάλληλο για 

θερμοκρασία λειτουργίας από 2 οC μέχρι 230 οC. Το πάπλωμα υαλοβάμβακα θα φέρει 

εξωτερικά στεγανοποιητικό μανδύα από φύλλο αλουμινίου. Τα φύλλα του υαλόβαμβακα 

προσδένονται εξωτερικά με αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου πλάτους 10cm μέσω της οποίας 
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θα στεγανοποιούνται πλήρως οι αρμοί των φύλλων του υαλοβάμβακα. Οι αγωγοί οι 

εκτεθειμένοι στο περιβάλλον θα έχουν μόνωση ίδια αλλά πάχη 40mm και προστασία με 

φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6mm. 

 

Ε.2.2 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ , ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ISOPIPE 

1. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Θα μονωθούν όλα τα εξαρτήματα σωλήνων όπως ταυ, σφαιρικοί διακόπτες, βάνες, συλλέκτες, 

όργανα ρυθμίσεων, αντλίες κλπ.  Το υλικό μόνωσης θα είναι ίδιο με αυτό που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις σωληνώσεις. Η μόνωση θα είναι εύκαμπτη σε μορφή σωλήνα, από 

συνθετικό ελαστομερές υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής.  Η συμπεριφορά του μονωτικού 

υλικού στην φωτιά πρέπει να ικανοποιεί όλους τους κανονισμούς της Ελληνικής 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το μονωτικό υλικό απαιτείται να πληρεί αυστηρά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές όπως φαίνονται στον πίνακα 1.   

 

Πίνακας 1 - χαρακτηριστικά θερμομονωτικού υλικού σε μορφή σωλήνα 

Συμπεριφορά στη φωτιά B1 κατά DIN 4102 

Θερμική Αγωγιμότητα  (λ) Στους 0º C  λ< 0,040 m / m h oC 

Συντελεστής αντίστασης 
υδρατμών (μ) 

μ  7000 

Θερμοκρασίες 
λειτουργίας 

ελαχ. θερμ/σία -40°C έως μεγ. θερμ/σία +105°C 

Ενδεικτικός τύπος μόνωσης ISOPIPE. 
 

Το πάχος μόνωσης καθορίζεται για τους εσωτερικούς χώρους σε ½ < D  ¾  9mm, 1’’D1 1/2  

11mm, 2’’D3, 13mm, D>3’’ 19mm και για διέλευση σε εξωτερικούς χώρους 1/2D2’’ 

19mm, 2’’<D4’’ 21mm, D>4’’ 25mm. 
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Ε.3 ΣΤΟΜΙΑ 

1. ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των πιό κάτω τύπων στομίων προσαγωγής αέρα : 

• Στόμια οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά, που εκτοξεύουν αέρα προς μιά, δύο, τρείς ή 

τέσσερεις κατευθύνσεις, με τετράγωνο ή ορθογωνικό λαιμό. 

• Στόμια τοίχου ή αεραγωγού ορθογωνικά. 

Τα στόμια θα είναι από αλουμίνιο, ανοδικά οξειδωμένα σε χρώμα εκλογής της επίβλεψης. 

2. ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ  ΤΥΠΟΥ SWIRL DIFFUSER 

Στόμια στροβιλισμού με κυκλικό ή τετράγωνο πλαίσιο, μεγάλης ενεργού επιφάνειας με 

ακτινικά σταθερά πτερύγια που θα επιτυγχάνουν οριζόντια προσαγωγή αέρα υψηλής 

επαγωγής και γρήγορη ανάμιξη με τον αέρα του χώρου. 

Τα στόμια θα είναι στρογγυλά ή τετράγωνα και θα φέρουν plenum box για σύνδεση με 

αεραγωγό από επάνω ή από το πλάϊ καθώς και ρυθμιστικό διάφραγμα . 

Το πρόσωπο του στομίου και τα plenum box θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το 

πρόσωπο του στομίου και τα πτερύγια θα είναι βαμμένα με χρώμα αρεσκείας της Επίβλεψης. 

3. ΣΤOΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦHΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ, ΤYΠΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤAΤΗ  

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής οροφής, τύπου ανεμοστάτη, με σταθερά κεκλιμένα 

πτερύγια. Μίας (Ο1), δύο (Ο2), τριών (Ο3), ή τεσσάρων (Ο4) κατευθύνσεων. Τετραγωνικού ή 

ορθογώνιου σχήματος. Με αποσπώμενο πυρήνα (επισκέψιμο). Κατασκευασμένο από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο. και με ρυθμιστικό διάφραγμα πίσω από τις περσίδες, πολύφυλλο, με 

φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (OPPOSED BLADE DAMPER). 

4. ΣΤΌΜΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ Ή ΑΠΑΓΩΓΉΣ ΑΈΡΑ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στομίων απαγωγής αέρα, δηλαδή στομίων 

ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς. 

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά 

ρυθμιστικό διάφραγμα της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντίθετα 
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ανά δύο, ρυθμιζόμενο από εμπρός μέσω κατάλληλου εργαλείου. Τα στόμια αυτά θα φέρουν 

παρέμβυσμα για την στεγανή προσαρμογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή. 

5. ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή 

αέρα από τουαλέττες ή άλλους μικρούς χώρους. Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής 

αλουμινίου και θα περιλαμβάνουν ένα βασικό πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρμοσμένο 

σε μιά κεντρική βίδα. Η ποσότητα του όγκου του απαγώμενου αέρα θα ρυθμίζεται με την 

περιστροφή του κεντρικού δίσκου. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττούται. 

6. ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ 

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν την 

οπτική επικοινωνία (Vision Proof). Θα αποτελούνται από αλουμινένια ελάσματα μορφής 

ανεστραμμένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, 

κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του τοίχου. 

7. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΈΛΕΥΣΗ ΑΕΡΑ 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, μπορεί να γίνει από άνοιγμα (κόψιμο) στο κάτω μέρος 

της πόρτας που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο χώρων (Undercut). 

Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα μέχρι 100 κ.μ./ώρα για μονόφυλλες πόρτες ανοίγματος 

0,70 έως 0,80 m (για μεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περσίδα σύμφωνα με 

την παραπάνω παράγραφο). Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μικρούς χώρους υγιεινής. 

8. ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Ή 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 μιά σειρά σταθερών οριζοντίων 

πτερυγίων με κλίση 45ο και θα είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο 

βρόχινων νερών. 

Τα στόμια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα 

φέρουν εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα. 
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Οταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώμα, τότε θα μορφώνεται στο δώμα 

κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρμόζονται τα στόμια 

απόρριψης. 

 

 

Ε.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (VAM) 

Για τον αερισμό των χώρων (προσαγωγή απαιτούμενης ποσότητας νωπού αέρα και απόρριψη 

του αέρα στο περιβάλλον) θα τοποθετηθούν μονάδες αερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης 

θερμότητας υψηλής απόδοσης 70% . 

Οι εναλλάκτες θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση με αεραγωγούς για την προσαγωγή νωπού 

προκλιματισμένου αέρα και την ταυτόχρονη απόρριψη αέρα στο περιβάλλον. 

 

Το σύστημα αερισμού θα γίνεται με ανάκτηση θερμότητας (Heat Reclaim Ventilation), με 

θερμοκρασιακό βαθμό απόδοσης που θα φθάνει το 70% και δυνατότητα ανταλλαγής 

υγρασίας μέσω ενός ειδικά κατασκευασμένου εναλλάκτη μεγάλης διάρκειας ζωής. 

 

Οι εναλλακτες θα κάνουν ανάκτηση ολικού φορτίου (αισθητού και λανθάνον). 

 

Οι δύο ποσότητες θα διασταυρώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα, χάρη στην ανταλλαγή 

θερμότητας, να επιτυγχάνεται ο προκλιματισμός του νωπού αέρα και έτσι εξοικονόμηση 

ενέργειας μεγαλύτερης του 70%. 

 

Θα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας καθαρισμού (fresh operation) όπου η παροχή του αέρα 

προσαγωγής θα μπορεί να ρυθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο από την αντίστοιχη του αέρα 

εξαγωγής. Κατ’αυτόν τον τρόπο, χάρη στην δημιουργούμενη υπερπίεση στο χώρο θα 

αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές.  

 

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης επιλογής (μέσω αισθητηρίου θερμοκρασίας 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ) μεταξύ της λειτουργίας ανταλλαγής θερμότητας και της 
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λειτουργίας By - pass, αυξάνοντας έτσι την εξοικονόμηση ενέργειας του συστήματος σε 

ενδιάμεσες εποχές. 

Η στάθμη θορύβου της μονάδας αερισμού θα είναι ιδιαιτέρως χαμηλή και δε θα ξεπερνά τα 

36 (dΒA) στην χαμηλή ταχύτητα και σε απόσταση 1.5 μέτρο από το κάτω μέρος του 

μηχανήματος. 

 

Η εξωτερική στατική πίεση θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει αρκετό μήκος αεραγωγών της 

τάξης των 15 mm ΣΥ. 

 

Το ύψος του εναλλάκτη δε θα ξεπερνά τα 35cm. 

Ο εναλλάκτης θα διαθέτει φίλτρο υψηλής απόδοσης, το οποίο θα διαρκέσει για 5.000 

τουλάχιστον ώρες λειτουργίας χωρίς συντήρηση. Η απορροφητικότητα του φίλτρου θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 65%. 

 

Οι εναλλάκτες θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα μηχανήματα κλιματισμού και 

θα συνεργάζεται με το κεντρικό control των μηχανημάτων κλιματισμού . 

 

Ο χειρισμός του εναλλάκτη θα γίνεται από τοπικό χειριστήριο. 

 

Στη λειτουργία του χειριστηρίου θα περιλαμβάνονται: 

 

• λειτουργία ON - OFF 

• ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρων (υψηλή / χαμηλή) 

• αυτόματη λειτουργία εναλλάκτη 

• λειτουργία BY-BASS 

• λειτουργία HEAT- EXCHANGE (ανάκτηση θερμότητας). 

 

Ο εναλλάκτης θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου των 

Συστημάτων VRF και θα συνεργάζεται με αυτά.  
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ΣΤ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤ1. ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ  

1. ΑΓΩΓΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ 

1.1 Τύποι αγωγών και σωλήνων 

- 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 

0281. 

- Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετά 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. 

- Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού 

και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331, με διατήρηση του κυκλώματος 

τουλάχιστον 90 λεπτά. 

Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρματίδια από καθαρό χαλκό, 

με μόνωση αγωγών από ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από 

συνθετική ταινία ανθεκτική στη φωτιά. 

Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων. 

Εξωτερικός μανδύας: Ειδικό πολυμερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο 

κατά IEC 332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώματος μπλε. 

 

Περιοχή θερμοκρασιών: -20oC έως 70oC. 

Προδιαγραφές: VDE 0266 Tμήμα 3/93 

• Σωλήνες πλαστικοί σπιράλ ή ευθείς κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ευρωπαϊκών προτύπων (αυτοσβενούμενοι - ελεύθεροι βαρέων μετάλλων).  
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• Πλαστικοί σωλήνες σπιράλ ή  ευθείς μεσαίου τύπου με θερμοκρασιακές απαιτήσεις 

από -25οC έως +60οC, όπως Durοflex (ΚΟΥΒΙΔΗΣ) για ενσωμάτωση στο μπετόν ή όπως 

Medisol, Mediflex (ΚΟΥΒΙΔΗΣ) για εξωτερική στεγασμένη τοποθέτηση. 

• Σωλήνες πλαστικοί σπιράλ ή ευθείς, αυτοσβενούμενοι, με θερμοκρασιακές απαιτήσεις 

από -25οC έως +60οC, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε 

κρούση, τύπου Condur, Conflex και Duroflex (ΚΟΥΒΙΔΗΣ). 

• Πλαστικοί σωλήνες σπιράλ ή ευθείς ελαφρού τύπου με θερμοκρασιακές απαιτήσεις 

από -15 οC έως 60 οC για χωνευτή τοποθέτηση μέσα στο επίχρισμα ή σε γυψοσανίδα, 

ενδεικτικού τύπου Siflex, Silcor, Supersol και Superflex (ΚΟΥΒΙΔΗΣ). 

• Όλες οι πλαστικές σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους 

(καμπύλες, γωνιές, μούφες, κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης αυτοσβενούμενα που θα 

τους εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ65. 

1.2 Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα 

1.2.1 Γενικά 

 
Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος θα προκύψουν από τους 

αναλυτικούς υπολογισμούς της Μελέτης Εφαρμογής. 

 

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

ανώτατο όριο τρεις (3). 

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

Ολες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης θα τοποθετούνται με μικρή 

κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγετε 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. 

Ολοι 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 70 mm. 

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

cm. 

Οταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 2cm  

τουλάχιστον  η μία από την άλλη, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

 

1.2.2 Εντοιχισμένες σωληνώσεις 

H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν 

προδιαμορφωμένους 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, απαγορευομένης αυστηρά της κοπής ή 
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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, 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 2mm. 

1.2.3 Oρατές σωληνώσεις - Καλωδιώσεις 

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.  

- 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, εγκεκειμένου 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 διά 

διαστολής, επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες. 
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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 ισχυράς 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 γαλβανισμένο 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. 

1.2.4 Καλωδιώσεις επί εσχαρών 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ελάχιστο πάχος 

γαλβανίσματος 30 μικρά, με πλευρικό ύψος έως 60 mm. 

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

ακόλουθο πίνακα : 

 
 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 
Εσχάρας 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσματος 

Μέγιστη 
απόσταση 
μεταξύ τους 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσματος 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσματος 

mm mm mm mm mm 

100 0,75 1000 2,0 2,0 

150 0,75 1000 2,0 2,0 

200 0,75 1500 2,0 2,0 

300 0,75 1500 2,0 2,0 
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400 0,90 1500 2,0 2,0 

500 0,90 1500 2,5 2,5 

600 0,90 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, 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 10mm. 

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε 

βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 

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 βεβαριμένη απο οξειδωτική ατμόσφαιρα ατμόσφαιρα .  

1.2.5 Επίτοιχο πλαστικό κανάλι καλωδίων (εφ’όσον απαιτηθεί) 

Θα χρησιμοποιηθεί για την διανομή ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στους χώρους που 

υποδεικνύονται στα σχέδια. 
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Θα είναι τυποποιημένης κατασκευής σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των τιμολογίων και θα 

προέρχεται από αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής, με διαδικασίες παραγωγής και 

ελέγχου πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και θα συνοδεύεται απο τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.  

Θα είναι λευκού χρώματος, απο PVC ανθεκτικό στη φλόγα, με εύκαμπτο κάλυμα, με ενιαίο 

εσωτερικό χώρο που θα μπορεί να χωρισθεί σε τμήματα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Δείκτης προστασίας από στερεά και υγρά : IP 40. 

Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις :  IK 07 (2 Joules). 

Θερμοκρασία συνεχούς χρήσεως :  60°C 

Οι συνδέσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, διακλαδώσεις κλπ θα γίνουν χωρίς ασυνέχειες (κατά 

NFC 15100) και αποκλειστικά με τυποποιημένα τεμάχια, όπως: 

▪ Εύκαμπτο κάλυμμα 

▪ Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί 

▪ Γωνία εσωτερική-εξωτερική ρυθμιζόμενη 

▪ Γωνία επίπεδη ρυθμιζόμενη 

▪ Διακλάδωση επίπεδη 

▪ Συνδετικά κάλυμματος και βάσης 

▪ Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85º - 95º 

▪ Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60º - 120º 

▪ Επίπεδη γωνία ρυθμιζόμενη 85º - 95º 

▪ Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών  

▪ Κουτί μόνωσης διακοπτικού και άλλων μηχανισμών 

▪ Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών ράγας 3 & 6 στοιχείων 

▪ Εξαρτήματα για την αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού 

▪ Εξάρτημα υπερύψωσης 

▪ Εξαρτήματα για τον διαχωρισμό των καλωδίων 

▪ Εξάρτημα τμηματοποίησης – ευθυγράμισης 

▪ Διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων 
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Τα εξαρτήματα (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ) που θα τοποθετηθούν στο κανάλι θα ανήκουν 

σε συμβατή σειρά του ίδιου κατασκευαστή. Η στήριξη του διακοπτικού υλικού πρέπει να 

γίνεται επάλληλα με τα ειδικά εξαρτήματα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής προστασία των 

αγωγών και η απόλυτη συγκράτηση των μηχανισμών στο κανάλι. 

Ενδεικτικός τύπος: LEGRAND DLP. 

 

ΣΤ2. ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και 

συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και 

τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη 

αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση 

των γειτονικών οργάνων. 

β.  Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 

ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 

ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 45C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας. 

 Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου 

και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των 

φάσεων. 

 Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα 

και πάντως όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η 

μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει 

να καλύπτει τα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. 

γ.  Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει 

απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου 

απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω.  
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 Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με 

τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

 Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 

εξαρτήματα. 

 Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς 

τους διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 

100Α μέχρι και 630Α θα γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής 

έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

 Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από 

πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και 

περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση. 

δ.  Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθμημένες κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

 Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων 

είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

(1) Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το 

κάτω μέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και  

(2) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή 

μπάρες που θα συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 

ε.  Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 

αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του 

πίνακα. 

 Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

 Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε 

η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 
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 Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την 

αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στα 

σχέδια της μελέτης). 

 Ολα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή 

επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

στ.  Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής 

Κανονισμούς και Προδιαγραφές :  

• Ελληνικούς Κανονισμούς 

• VDΕ 0100, 0110, 0660 

• ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 

• ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

ζ.  Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά. 

 Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα 

του διακόπτη με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε 

την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην 

χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη. 

 Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο 

κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα. 

 Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν 

τον ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

η. Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής 

κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 

• Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους 

πίνακες του έργου (PAS PARTOUT). 

• Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 

• Κατάλληλη θήκη από πλαστικό (ειδική θήκη) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για 

την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

• Ακροδέκτη γείωσης. 
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• Στην πόρτα του πίνακα ενχάρακτη πινακίδα από πλαστικό δύο χρωμάτων όπου θα 

αναφέρεται η συντετμημένη ονομασία του πίνακα και από πού τροφοδοτείται σε 

διαστάσεις 160 x 80 mm. 

θ.  Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης 

για μελλοντική επέκταση. 

ι.  Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες 

κατάλληλης διαμέτρου. 

ια.  Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης 

όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. 

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του 

πίνακα. 

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 

συσκευών του πίνακα. 

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΙ  

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΩΝ. 

 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, τύπου 

ερμαρίου, μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 

 

Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα 

στοιχεία ζυγών κλπ. 

 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου ΑΒΒ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
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- Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική  

- Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 

 

Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους, 

κατ'ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης 

της αρεσκείας της επίβλεψης . 

Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνει με πλαστικούς στυπιοθλήπτες. Στυπιοθλήπτες 

θα υπάρχουν και για τα εφεδρικά κυκλώματα του πίνακα. 

 

Η μεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανομοιότυπη όμως προς την 

κατασκευή των πινάκων ΑΒΒ. 

 

Προκειμένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκομισθεί σχετικό 

δείγμα προς έγκριση στην επίβλεψη. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΊ ΠΊΝΑΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΏΝ  ΣΤΕΓΑΝΟΊ 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου με τους μεταλλικούς πίνακες με τη διαφορά, ότι αυτοί θα 

είναι προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με 

στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι  

κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Η είσοδος των καλωδίων θα γίνει με μεταλλικούς 

στυπιοθλήπτες. 
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ΣΤ3.  ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, 

συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. Οι ασφάλειες αυτές 

θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

2.     ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών IEC / EN 60898 . 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 B εκτος αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

Προδιαγραφές που καλυπτουν 

τη χαρακτηριστική τους 

Ελάχιστο 

ρεύμα 

δοκιμής 

Μέγιστο 

ρεύμα 

δοκιμής 

Ρεύμα στο οποίο 

επενεργούν τα 

μαγνητικά 

Τύπος B (Κτιριακές Εγκ/σεις) 1.13 ΙΟΝ 1.45 ΙΟΝ 3ΧΙΟΝ 

Τύπος C (Κτιριακές Εγκ/σεις) 1.13 ΙΟΝ 1.45ΙΟΝ 5ΧΙΟΝ 

Τύπος Κ (Κινητήρες 1.05ΙΟΝ 1.2Ι0Ν 10ΧΙΟΝ 

 

ΙΟΝ = Ι ονομαστικό 

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. 
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 Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν έχουν ισχύ διακοπής 6ΚΑ εκτός αν άλλης  

δείχνεται στα σχέδια πινάκων και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ 

LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής απο 

τη στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν απο αυτούς θα 

προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας. Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιές 

ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των μικροαυτόματων.  

γ.  Κατασκευή 

• ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή 

χειρισμού,  ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες 

βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης.  Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου 

επανοπλισμού”. 

• ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυ-πολικό μικρο-αυτόματο διακόπτη 

(MCB),  θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη 

(MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού. 

• το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα 

κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου. 

• κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά 

υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος.  Για 

κάθε ονομαστική ένταση μικρο-αυτόματου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες 

επιλεκτικότητας ρεύματος. 

• οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

άμεσης επαφής. 

• θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: 

πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης 

(alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με δυνατότητα ελέγχου 

από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση). 

δ.  Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  
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 Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν απο 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 συντικτική ασφάλεια, και 

μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

 

3. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ – ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ 

- Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική 

πλάκα διαστάσεων 96 x  96. 

- Κλάση: 1,5. 

- Εδραση: μέσω ημιαξόνων. 

- Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα 1 έως 5 VΑ. 

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης, αμπερόμετρα: 50πλή  

επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόμετρα:   2πλή επί  1  min. 

- Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση. 

Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. Τα αμπερόμετρα 

θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή /5Α για περιοχή 

μετρήσεων πάνω από 60Α. 

 

4. ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΑ 

Τα συχνόμετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V με ορθογωνική πλάκα 

διαστάσεων 96Χ96. 

Θα έχουν σύστημα μέτρησης από δονούμενα 13-17 ελάσματα με διαφορετική ιδιοσυχνότητα 

το καθένα. Τα ελάσματα θα είναι στερεωμένα σε μια κτένα και διεγείρονται μηχανικά μέσω 

ηλεκτρομαγνήτη και πάλλονται ανάλογα με την συχνότητα της συνδεδεμένης τάσης. 
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- ονομαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

- ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονομαστικής 

- ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

- επιτρεπτή διακύμανση τάσης +20% 

Εναλλακτικά δύνανται να χρησιμοποιηθούν και όργανα με δείκτη. 

 

5. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΥΝΦ) 

Θα είναι όργανα με ηλεκτροδυναμικό σύστημα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό 

ανομοιόμορφο όμοιου φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

  

 Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 Χ 96. 

 

• έδραση    : μέσω ημιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

• τοποθέτηση   : κάθετη 

• ιδιοκατανάλωση  :  πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

                                       πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

• συνδεσμολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και μέσω 1 Μ/Σ  /5Α 

• περιοχή μέτρησης  : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

6. ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΑ 

Θα μετρούν την πραγματική ισχύ με ηλεκτροδυναμικό σύστημα μέτρησης για τριφασικό 

δίκτυο 4 αγωγών (με ουδέτερο) και ανομοιόμορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, 

διαστάσεων 96Χ96. 

 

• ιδιοκατανάλωση      : πηνίο τάσης 10 VΑ  έντασης 1.5 VΑ 

• περιοχή μέτρησης   : 0,6 έως 1,2 φαινόμενης ισχύος 

• σύνδεση                 : σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 
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ΣΤ4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Χ.Τ. 

1. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 9 
ΕΩΣ 95 Α (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AC3) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΑΠΌ 25 ΕΩΣ 125 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AC1) 

1.1   Γενικά 

• Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 

0660, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους κανονισμούς 

UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 

660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz.   

• Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

• H ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. 

• Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά 

κλίματα (ΤΗ). 

• Η μηχανική τους διάρκεια θα είναι τουλάχιστο 10 x 106 χειρισμοί 

1.2    Κατασκευή 

• Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής έντασης από 9 έως 95 Α 

(AC3) ή 25 έως 125 Α (AC1). 

• Θα είναι  3 ή 4 πόλων .  

• Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 

της ονομαστικής τάσης. 

• Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια 

ζωής τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. 

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55οC. 

• Oι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι 

δυνατή η στήριξη τους με κλίση  30 σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης. 
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Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται  μπλόκ βοθητικών επαφών (με Ith=10 A) 

μετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και μπλόκ χρονικών επαφών. 

2. ΑΠΛΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Ολοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ΚΙΡSCΗΑLΤΕR, τάσης 500V, έντασης συνεχούς 

ροής, ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην 

ονομαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220V/380V, αριθμού χειρισμών ελάχιστο κατά 

VDΕ. 

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί, τάσης 500V, με μοχλό χειρισμού. Εφόσον 

μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι 

εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό 

συν φ = 0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όμοια προς εκείνα των 

αυτόματων διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές : 

- Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριμένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

- Δεν περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

- Δεν περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

- Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονομαστικό 

τους ρεύμα. 

 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης στο τμήμα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

2.1 Βιομηχανικοί διακόπτες φορτίου από 40-160Α (ενδ.τύπου Interpact/SCHNEIDER 

ELECTRIC)  

Oι  διακόπτες  φορτίου  κλειστού τύπου  θα πρέπει να ανταποκρίνονται  στα  πρότυπα IEC 

60947-1 και 60947-3  ή τα αντίστοιχα  πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  (UTE, BS, VDE ….):  

 1. θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) 
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 2. θα είναι ονομαστικής  κρουστικής  τάσης  8  KV. 

 3. θα έχουν  ονομαστική  ένταση  βραχέως  χρόνου  ( Icw )  για  1 sec   3 KA   για  

τη  σειρά  μέχρι  τα  80  Α  και   5.5   KA   για  μεγαλύτερα  ρεύματα . 

• οι  διακόπτες  φορτίου  θα   ανταποκρίνονται  στο  πρότυπο  IEC 68 - 230  κύκλος  Τ2 

(ζεστό και  υγρό  περιβάλλον ). 

• οι  διακόπτες  φορτίου  θα  διατίθενται   σε   δυο  τύπους  πλαισίων   με  3 ή  4  πόλους  

αντίστοιχα   για  τον  κάθε  τύπο  πλαισίου. 

 

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   &   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

• ο  μηχανισμός  λειτουργίας  του  διακόπτη  φορτίου   θα  πρέπει  να   είναι   τύπου  ταχείας  

ζεύξης - απόζευξης  και  θα  είναι  σύμφωνος  με  το  πρότυπο  IEC 60947 - 3  παράγραφος  

2 - 12. Όλοι  οι  πόλοι  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ουδετέρου  θα  πρέπει  να  

λειτουργούν  ταυτόχρονα  κατά  το  άνοιγμα-κλείσιμο  σύμφωνα  με  το  IEC 60947 - 3. 

• Θα  εξασφαλίζεται   η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27: 

1. ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το  περιστροφικό  

χειριστήριο  να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες 

ανοικτές. 

2. στη θέση OFF (O), το  περιστροφικό  χειριστήριο  θα δείχνει   την κατάσταση απόζευξης. 

3. η  απόσταση  μεταξύ  των  ανοικτών  επαφών  θα  είναι  μεγαλύτερη απο 8mm. 

4. οι  διακόπτες  φορτίου   θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση 

“απόζευξης”  έως  και  3 λουκέτα ( το  κλείδωμα  είναι  δυνατό  και  στη  θέση  ζεύξη   ‘ON’  ). 

• Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  είναι  δίπλα  μονωμένοι. 

• Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  είναι  σχεδιασμένοι  έτσι  ώστε  να  προσαρμόζονται  οι  δυο  

βοηθητικές  επαφές  που   θα  περιέχονται  εντός  του  πλαισίου  του  διακόπτη 

1. Αυτές  οι   βοηθητικές  επαφές  θα  είναι  κοινές  για  όλη  τη  σειρά   του   διακόπτη  

φορτίου. 

2. Οι  βοηθητικές  επαφές  θα  πραγματοποιούν  τις  3  λειτουργίες : OFF / CAF(προ κλείσιμο 

κύριας επαφής ) /CAO (προ  άνοιγμα  κύριας επαφής ) . 
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• Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  αναφέρονται  σε  κατηγόρια  χρήσης  AC23 A   χωρίς  μείωση  

απόδοσης  στα  440 V ac  για  τα  μεγέθη  μέχρι  τα  80 Α   και  στα  500Vac  για  τους  

μεγαλύτερους  διακόπτες.  

 

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  &  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ 

• Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  εγκαθίστανται  είτε σε  συμμετρική  ράγα  είτε  σε πλάτη  

πίνακα. 

• Οι  διακόπτες  φορτίου  θα  έχουν  σταθερό  εμπρόσθιο  μήκος  45 mm. 

• Οι  ακροδέκτες  των  διακοπτών  φορτίου  θα   εφαρμόζονται  είτε  σε  μπάρες  είτε  όχι  

• Το  περιστροφικό  χειριστήριο  θα  διατίθεται  στην  πρόσοψη  ή   πλευρικά   με  

δυνατότητα    προέκτασης  και  στις  δυο  περιπτώσεις. 

• Η  προστασία   έναντι  υπερφορτίσεων  ή  βραχυκυκλωμάτων  θα  διασφαλίζεται   από   

τον  αναντι   αυτόματο   διακόπτη  ισχύος   με  βάση  τους   πίνακες   επιλογής   που  θα  

δίνονται  από  τον  κατασκευαστή. 

 

3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά την διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης μηχανημάτων που κινούνται από κινητήρες 

είναι απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να απομονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωμα 

ελέγχου και από την παροχή ρεύματος.  

Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν 

υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει μια  ασφαλή 

προστασία όπως παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος Ι, στο κύκλωμα του κινητήρα. 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες απομόνωσης σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος 1. 

- Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

- Να μπορεί να κλειδωθεί μόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" μέχρι και με τρία λουκέτα. 
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- Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

- Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

- Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωμένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να μην είναι 

επισκέψιμο παρά μόνο με καταστροφή του διακόπτη. 

- Το κάλυμμα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να μην μπορεί να αυξήθει όταν ο 

διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

- Κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110. 

- Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλομανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας με το 

αυτόματο ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα ή συσκευής (π.χ. στην κουζίνα).  

4. PΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (XΩΝΕΥΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ)  

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 63Α. 

β.  Εχουν 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 αποζεύκτου. 

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

5. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία 

από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ.  

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 63Α, 100Α.   

Θα προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώματος ανάλογη με την στάθμη του πίνακα που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

5.1 Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

- Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 00....3 κατά DIN 

43620. 

- Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ-OFF. 
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- Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων αποταμίευσης ενέργειας. 

- Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν 

βρίσκεται στην θέση OFF. 

- Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

 

5.2 Διακόπτες προστασίας κινητήρων (Motor - Stanters) 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερμικά πηνία υπερφόρτισης με 

αντιστάθμιση θερμοκρασίας και μαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτομερής ώστε να καλύπτει 

πλήρως τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

Η μηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισμοί και η ηλεκτρική διάρκεια 

ζωής (AC3) 50.000 χειρισμοί. 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

 

ΣΤ5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ)  

Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση 

σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα περιλαμβάνουν το 

χειριστήριο και τη μετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγμένα τα γράμματα των θέσεων. 

Θα είναι ονομαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούμενο φορτίο. 

 

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (AUXILIARY RELAYS) 

Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

α.  Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σημειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

β.  Ονομαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα με τη φόρτιση   

       5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 
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        7,5 Α      DC 22 /  50 V, D.C. 

        5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 

 εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

γ.  Αριθμός επαφών : Σύμφωνα με τα σχέδια συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού 

εφεδρείας 25% - 30%. 

δ.  Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : - 20οC μέχρι 50οC. 

ε.  Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισμοί τουλάχιστον 

στ.  Τάση διέγερσης : 80% μέχρι 110% της ονομαστικής. 

ζ.  Τάση αποδιέγερσης : 40% μέχρι 60% της ονομαστικής. 

η.  Με διάταξη περιορισμού του ρεύματος. Για όλους τους ηλεκτρονόμους που 

λειτουργούν σε συνεχές ρεύμα (π.χ. αντίσταση οικονομίας και επαφή ηρεμίας με 

καθυστέρηση ή ισοδύναμη διάταξη). 

θ.  Ισχύοντες κανονισμοί : VDΕ 0660 μέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήμανση επαφών). 

ι.  Στάθμη θορύβου : 30 dB. 

 

3. ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ 

α. Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί για λειτουργία σε ΑC ή 

DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτρομηχανικοί με σύγχρονο κινητήρα οι 

οποίοι όμως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) μικρότερο των 100% θα 

απομονώνονται από το κύκλωμα χειρισμού μετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας 

τους. Οι ηλεκτρονόμοι που λειτουργούν σε DC θα μπορούν να παραμένουν διεγερμένοι 

για οσοδήποτε χρονικό διάστημα. 

 
β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόμοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 

- Ονομαστική τάση μόνωσης: 

- Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

- Για λειτουργία σε DC : 250 V 
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- Ονομαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

- Ονομαστική ένταση :  

 τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

- Διάρκεια ζωής :  

 Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισμούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 10^6 

χειρισμούς. 

- Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : με σύγχρονο κινητήρα : 20%. 

ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : 100%. 

- Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα : _ ±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή 

ηλεκτροπνευματικοί : _ ±1%. 

- Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100 ΜS.  

- Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : _ 60 ΜS. 
 

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΠΟΥΤΟΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 

Τα χρώματα των πινακίδων των χειριστηρίων στα μπουτόν καθώς και τα χρώματα των 
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συμφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ 0113 
και ΙΕC - 204 δηλαδή: 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ:   κίνδυνος 

ΚΙΤΡΙΝΟ:   προειδοποίηση 

ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:  ασφαλής λειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 

ΑΣΠΡΟ:    ουδέτερο, γενική πληροφορία 

ΜΠΛΕ:    ειδική πληροφορία 

 

5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

α.  Τα διάφορα μπουτόν χειρισμού κατά προτίμηση θα έχουν διάμετρο 22 mm 

β.  Στους πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα μπουτόν 

θα είναι διαιρούμενου τύπου δηλ. το μπλόκ των επαφών θα είναι στερεωμένο στην 
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πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο κάλυμμα του κιβωτίου 

ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στα 

μπουτόν. 

γ.  Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι 

ισοδύναμης κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισμός τους 

(π.χ. από την πρόσκρουση αντικειμένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα μπουτόν 

ανάγκης τύπου μανιταριού που μανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Push Button). 

 Για τα χρώματα των πινακίδων των χειριστηρίων των μπουτόν προβλέπονται τα εξής 

χρώματα : 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 
 
SΤΟΡ ανάγκης 

Σταμάτημα ενός ή περισσότερων κινητήρων ή 
μονάδων της μηχανής. 
Σταμάτημα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταμάτημα της μηχανής σε περίπτωση  
ανάγκης (πινακίδα περιγραφής λειτουργίας 
κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνημα SΤΑRΤ 
(Προετοιμασία) 

Θέση σε ετοιμότητα του κυκλώματος 
χειρισμού 
Ξεκίνημα ενός ή περισσότερων  βοηθητικών 
κινητήρων. 
Ξεκίνημα διαφόρων επιμέρους μονάδων μιας 
μηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνημα SΤΑRΤ 
(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνημα ενός κύκλου ή μέρους κύκλου  
λειτουργίας ή παραγωγής 
Διακοπτόμενη λειτουργία κινητήρα (Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά στο 
αρχικό σημείο του κύκλου 
λειτουργίας ή εντολή 
απάλειψης μιας 
κατάστασης κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Αλλες λειτουργίες εκτός 
από τις παραπάνω 
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δ.  Σε κύκλους λειτουργίας με μπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το μπουτόν "SΤΟΡ" να 

τοποθετείται στ' αριστερά ή κάτω από το μπουτόν "SΤΑRΤ". 

ε.  Τα διάφορα μπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ ή ΙΕC. 

• Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατομμύρια χειρισμοί. 

• Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20 C έως +40 C. 

• Ονομαστική τάση μόνωσης : 500 VΑC - Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110. 

• Ονομαστικό ρεύμα : 10Α/ΑC11/220V. 

• Διάρκεια ζωής επαφών : 

Για   50 VΑ τουλάχιστον        10 x 10^6 χειρισμοί 

Για  100 VΑ τουλάχιστον         8  x 10^6 χειρισμοί 

Για 250 VΑ τουλάχιστον          3 x 10^6 χειρισμοί 

Για  750 VΑ τουλάχιστον 1.2 x 10^6 χειρισμοί 

Για 1500 VΑ τουλάχιστον 0.3 Χ 10^6 χειρισμοί 

• Ονομαστικό ρεύμα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

•        Bαθμός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 

6. EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 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 μπλόκ των ακροδεκτών και της υποδοχής 

της λυχνίας συναρμολογημένα στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το 

υπόλοιπο τμήμα με τον διακοσμητικό δακτύλιο, το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό 

"γυαλάκι" θα είναι συναρμολογημένα στο κάλυμμα του κιβωτίου, ώστε κατά την 

αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμιά επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία. 
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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 Ενδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από σφάλμα 
(υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 
Εντολή σταματήματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή 
ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα, 
θερμοκρασία, στάθμη, πίεση κ.λ.π.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΑΣΠΡΟ 

Μηχανή έτοιμη προς 
λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 
Ολος 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 Ολες 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). 
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A με ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας 

από την διακοπή ρεύματος. Θα είναι δύο προγραμμάτων με ελάχιστο χρόνο χρονικής 

ρύθμισης 1/4 ώραs. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα 

θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών. 

 

8.   ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΚΑ) 

8.1 Γενικά 

• Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (NFC 

63-650, VDE 0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL. 

• Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος 

λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400 Hz. 

• Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασόμενο ρεύμα. 

• Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά 

κλίματα (ΤΗ). 

• Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και 

διαφορικά. 

8.2 Κατασκευή 

• Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

• Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς 

IEC 947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20).  

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 

55οC. 



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Ρουσσόπουλου»  Σελίδα 59 από 60 

 

• Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον 

τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να μπορούν να 

στηριχθούν ανεξάρτητα απο το ρελέ ισχύος. 

 

8.3 Λειτουργίες 

• Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 

• ρύθμιση 

• εύκολη και ακριβή ρύθμιση 

• δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό  κάλυμμα  

• επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισμού” και θέση “αυτόματου ανοπλισμού” το 

ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε 

χειροκίνητο ή αυτόματο επανοπλισμό. 

• κλείδωμα του επιλογέα 

▪ σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

▪ λειτουργία “επανοπλισμού”, ανεξάρτητη από την λειτουργία “start”  

▪ λειτουργία “stop” 

• χωριστή λειτουργία “stop” 

• δυνατότητα μανδάλωσης του “stop” 

▪ λειτουργία “test” 

• εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου 

• προσωμοίωση ενεργοποίησης του θερμικού  

▪ δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από απόσταση  

• η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1Α + 1Κ) με Ith=5 A. 

 Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώματα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερμικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής 

μέσω της ενεργοποίησης μιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόμος ισχύος που 

τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας μηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη 

(αυτόματοι διακόπτες ισχύος). 
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Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες απο : 

• υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

• υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

• στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δρομέας δεν περιστρέφεται 

• κατα τη μονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης μιας 

φάσης  

 

8.4 Ειδικές περιπτώσεις 

Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα με μεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού 

ολοκληρωθεί η φάση της εκκίνησης να ενεργοποιούνται τα θερμικά στοιχεία και να 

διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός απο τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο σχετικό σχέδιο 

(βραχυκύκλωση των θερμικών κατα τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

ειδική διάταξη θερμικών στοιχείων μέσω τριών μετασχηματιστών έντασης κορεσμένου 

πυρήνα. 

Ο λόγος μετασχηματισμού των μετασχηματιστών έντασης Ι1,:Ι2 είναι σταθερός μέχρι 1,2 

φορές το ονομαστικό ρεύμα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερμικών δεν διαφέρει. 

Μετα το σημείο 1,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα, το ρεύμα του δευτερεύοντος, λόγω του 

κορεσμού. 

Η όχι γραμμική αύξηση του ρεύματος του δευτερεύοντα δίνει μεγαλύτερους χρόνους 

απόζευξης στην περιοχή εντάσεων μεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονομαστικής και 

συνεπώς επιτρέπει μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

 

 


