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SUMMARY

This dissertations refers to the electrical design of a building a commercial warehouse. The
building consists of a warehouse , which has an area of 2.418,75 m2, offices of the firm
occupied the ground and first floor , each office space has an area of 152,86 m2 and a storage
room in the basement which are General low Voltage table (GENERAL TABLE OF LOW
VOLTAGE G.Τ.L.V. A.Π ) , the distributor RACK structured cabling , the elevator machine
etc. .
The studies included are:
•

• Study foundational ground

•

• Lighting Design

•

• Study Structured Cabling

•

• Study Overcurrent

The projects will be:
•

• Drawing Fundamentals Ground

•

• Structured Cabling Designs

•

•

• Electrical Design Structured Cabling (DATA)

•

• Electrical Drawing Closed Circuit Television (CCTV)

•

• Electrical System Design Alarm - Fire

• Electrical Design of Overcurrent

The programs which will be used for the execution of plans and projects of this dissertations
is the Auto CAD, DIALUX, FINE ADAPT 4M και Microsoft office (Excel, Word).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη ηλεκτρολογική µελέτη ενός κτιρίου µιας
εµπορικής αποθήκης. Το κτίριο αυτό αποτελείται από την αποθήκη εµπορευµάτων, η οποία
έχει εµβαδόν 2.418,75m2, τα γραφεία της επιχείρησης όπου στεγάζονται στο ισόγειο και στον
πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου ο κάθε χώρος γραφείων έχει εµβαδόν 152,86m2 και µια
αποθήκη στο υπόγειο στην οποία βρίσκονται ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.
Α.Π), ο κατανεµητής RACK της δοµηµένης καλωδίωσης, το µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα
κ.α..
Οι µελέτες που περιλαµβάνονται είναι :
•

Μελέτη Θεµελιακής Γείωσης

•

Μελέτη Φωτισµού

•

Μελέτη Ασθενών ρευµάτων

•

Μελέτη Ισχυρών ρευµάτων

Τα σχέδια που θα παρουσιαστούν είναι :
•

Σχέδιο Θεµελιακής Γείωσης

•

Σχέδια Ασθενών Ρευµάτων

•

•

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ∆οµηµένης Καλωδίωσης (DATA)

•

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV)

•

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Συστήµατος Συναγερµού – Πυρανίχνευσης

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ισχυρών Ρευµάτων

Τα προγράµµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των µελετών και σχεδίων
της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το Auto CAD, DIALUX, FINE ADAPT 4M και
Microsoft office (Excel, Word).

.
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1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΗΕ ”

1.1

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

1.1.1

Οι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ∆ιακρίνονται σε:
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ΧΤ (κάτω από 1kV), οι οποίες περιλαµβάνουν τις
εγκαταστάσεις

ισχυρών ρευµάτων (εγκαταστάσεις

φωτισµού,

ρευµατοδοτών,

κινήσεως) και τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων (εγκαταστάσεις κουδουνιών,
θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων, κεραιών, επεξεργασίας πληροφοριών κλπ.).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τάσεις άνω του 1(kV), στις οποίες περιλαµβάνονται οι
υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ.
Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται οι σύγχρονες
τεχνολογίες, οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης κλπ.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αεροδροµίων.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων εκρηκτικού περιβάλλοντος.

Η µελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ ΧΤ γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD
384(ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/5-3-2004), το οποίο αντικατέστησε τους προηγούµενους
Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) (ΦΕΚ Β/59/11-4-1955). Η
αντικατάσταση του ΚΕΗΕ µε το Πρότυπο HD 384 έγινε και για την ανάγκη εναρµόνισης της
χώρας µας προς τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, θα ασχοληθούµε µε τη µελέτη και το
σχεδιασµό ΕΗΕ οικιακών και βιοµηχανικών καταναλωτών ΧΤ.
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1.1.2

Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Πριν το 2004 υπήρχε ένας κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τον λεγόµενο
ΚΕΗΕ, αλλά στις 5 Μαρτίου 2004 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού ανάπτυξης
(ΦΕΚ470Β/5-3-04) µε την οποία αντικαθίσταται ο παλαιός κανονισµός από το πρότυπο
ΕΛΟΤ HD384. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του από τις 28
Φεβρουαρίου 2006.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη
µελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και την συντήρηση των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων. Οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται αποσκοπούν στην ασφαλή
λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε την προϋπόθεση βέβαια της ορθής
χρησιµοποίησης τους.
Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθµίζονται και κάποια άλλα θέµατα που αφορούν
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

1.1.3

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν σκοπό την συνεχή τροφοδότηση µε
ηλεκτρικό ρεύµα όλων των τµηµάτων και µηχανηµάτων µια εγκατάστασης. Η τάση
λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50160
είναι:
230V µεταξύ µια φάσης και του ουδέτερου. Η τροφοδοσία αυτή γίνεται µε
τρεις

αγωγούς ένας ενεργός αγωγός L, γείωση PE και ουδέτερος Ν.

400V µεταξύ δυο αγωγών φάσης. Η τροφοδοσία αυτή γίνεται µε πέντε
αγωγούς τρεις ενεργοί αγωγοί L1s L2, L3, γείωση ΡΕ και ουδέτερος Ν.
Η συχνότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι 50HZ.

1.2

ΕΗΕ Ισχυρών και Ασθενών Ρευµάτων

Οι ΕΗΕ ισχυρών ρευµάτων υλοποιούνται σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, τα οποία
προορίζονται για κατοικία, εργασία ή παραµονή ατόµων. Με την υλοποίησή τους
εξασφαλίζεται η δυνατότητα τεχνητού φωτισµού και η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής
ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης (φορτία), ανεξάρτητα εάν αυτές οι ηλεκτρικές
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εγκαταστάσεις συνδεθούν µε δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή µε άλλη πηγή
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων, η ένταση ρεύµατος που διαρρέει τα διάφορα
κυκλώµατα της ηλεκτρικής εγκατάστασης µπορεί, σε συνθήκες σφάλµατος (π.χ.
βραχυκυκλώµατος), να αποκτήσει υψηλή τιµή και να καταστεί επικίνδυνη για πρόσωπα ή
πράγµατα (π.χ. ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής ή καταστροφή ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού της εγκατάστασης). Σε συνθήκες σφάλµατος πρέπει να αποκλείεται η εµφάνιση
υψηλών τάσεων επαφής σε µεταλλικά περιβλήµατα συσκευών µε τα οποία µπορεί να έλθει
κανείς σε επαφή. Για το λόγο αυτό, η µελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και των εκάστοτε µελλοντικών συµπληρώσεων ή
τροποποιήσεών τους.

Οι ΕΗΕ ασθενών ρευµάτων και ειδικότερα το τµήµα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
πληροφοριών, που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως τηλεφωνικές, κτιρίων ή τµηµάτων
κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας και η προστασία των ατόµων από επικίνδυνες
τάσεις επαφής.
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων.
Στον Τεχνικό Κανονισµό, που µαζί µε τα προσαρτήµατά του αποτελεί αναπόσπαστο
Παράρτηµα της παρούσας απόφασης, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα
Εσωτερικά ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε∆ΗΕ) των οικοδοµών
συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών συγκροτηµάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων
και εικόνας.

Εκτός από τα Πρότυπα και τις Συστάσεις, τα οποία αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισµό και
τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας LVD 2006/95/ EK, της Οδηγίας R & TTE
1999/5/EK, και της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ και τα οποία δηµοσιεύονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιτρέπονται
επίσης και άλλα Πρότυπα και µέθοδοι παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω
Οδηγιών κατά το σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση εγκαταστάσεων
εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης επιτρέπονται Πρότυπα και µέθοδοι
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παραγωγής όπως αυτά ισχύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Τουρκία, τα οποία παρέχουν τουλάχιστον
ισοδύναµο επίπεδο απόδοσης µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα Τεχνικό Κανονισµό. Οι
διατάξεις του παρόντος, οι οποίες εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω Οδηγιών
LVD 2006/95/EK, R&TTE 1999/5/EK και EMC 2004/108/ΕΚ, συνάδουν µε τις διατάξεις
σύµφωνα µε τις οποίες µεταφέρθηκαν οι εν λόγω Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο.

1.3

Ηλεκτρική Παροχή Της ∆ΕΗ

1.3.1

Γενικά
Η ∆ΕΗ υποχρεούται να εξασφαλίζει στο σηµείο παροχέτευσης της ΕΗΕ τη σύνδεση
µε το δίκτυο ΧΤ και το µετρητή.
Το κιβώτιο της ∆ΕΗ φέρει: τη µετρητική διάταξη, την ασφάλεια τήξης ή τον
µικροαυτόµατο, για την προστασία του µετρητή από βραχυκυκλώµατα. Η προστασία
του µετρητή από υπερφόρτιση εξασφαλίζεται από τις γενικές ασφάλειες του γενικού
πίνακα της ΕΗΕ.
Σε κάθε κτίριο προβλέπεται ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την τοποθέτηση του
µετρητή ή των µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστηµάτων κλπ.), ο
οποίος εγκρίνεται από τη ∆ΕΗ.
Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από µηχανικές καταπονήσεις, όταν
δε διαθέτει κατάλληλο χαλύβδινο εξοπλισµό.
Το καλώδιο της παροχής της ΕΗΕ είναι τριών αγωγών (L, N,PE) για µονοφασική
παροχή και πέντε αγωγών (L1, L2, L3, N,PE) για τριφασική παροχή.
L1, L2, L3: Οι τρεις φάσεις του δικτύου.
Ν, ΡΕ: Ο ουδέτερος και ο αγωγός προστασίας.

1.3.2

Τεχνική Ορολογία της ∆ΕΗ

Η ∆ΕΗ χρησιµοποιεί τεχνικούς όρους σε θέµατα ηλεκτρικής τροφοδότησης καταναλωτών:
Καταναλωτής: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του οποίου η ΕΗΕ έχει συνδεθεί µε
το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ.
Μεµονωµένοι καταναλωτές: ∆ιαθέτουν ένα ακίνητο, µε ένα µετρητή και υποβάλλουν
αίτηση ηλεκτροδότησης
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Καταναλωτές

σε

συστάδες:

Υποβάλλουν

κοινή

αίτηση

ηλεκτροδότησης

περισσότερων από ένα ακινήτων µε ισάριθµους µετρητές.
Μεµονωµένοι καταναλωτές σε συστάδες: Αφορά σε οµάδα ακινήτων, που
καταλαµβάνουν κάποια εδαφική έκταση, µε την προϋπόθεση ότι η απόσταση µεταξύ
των ακινήτων είναι µικρότερη από 200 (m).
Καταναλωτές σε συστάδες σε πολυκατοικίες: Τοποθετούνται περισσότεροι από ένας
µετρητές

για

την

τροφοδότηση

ισάριθµων

καταναλωτών

και

η

αίτηση

ηλεκτροδότησης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή της πολυκατοικίας.
Εγκατεστηµένη ισχύ (kVA): Είναι το σύνολο της εγκατεστηµένης ονοµαστικής
ισχύος των συσκευών και µηχανηµάτων του καταναλωτή.
Συµφωνηµένη ισχύς (kVA): Είναι η ανώτατη φαινόµενη ισχύς, που δικαιούται να
απορροφά καταναλωτής από τη ∆ΕΗ µε το συντελεστή ισχύος του καταναλωτή που
έχει προσδιοριστεί (ελάχιστη τιµή ΣΙ = 0,85).
Τυποποιηµένη παροχή: Οι µονοφασικές παροχές είναι οι Νο01, Νο 02, Νο 03, Νο 04
και Νο 05 για ισχείς έως 12 (kVA). Οι τριφασικές παροχές είναι οι: Νο 1, Νο 1α, Νο
2,Νο 2α, Νο 3,Νο 4, Νο 5, Νο 6 και Νο 7 για ισχείς από 10 έως 250 (kVA).
Τυποποιηµένα τιµολόγια καταναλωτών: Γ1 (οικία), Γ1Ν (οικία µε νυκτερινό
τιµολόγιο), Γ21 (πολυκατοικία), Γ21Ν (εµπορικό κατάστηµα για ισχύ µέχρι 25 kVA),
Γ21Β (βιοτεχνία µε ισχύ µέχρι 25 kVA), Γ22Ε, Γ22Β, Γ23, Γ33, Γ49.
Το µέγεθος της ηλεκτρικής παροχής ΕΗΕ προσδιορίζεται από το µελετητή µηχανικό
της ΗΕ, ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης. Με βάση το µέγεθος της παροχής
και την κατηγορία του καταναλωτή επιλέγεται το τιµολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το τιµολόγιο µειωµένης τιµής Γ1Ν, που έχει θεσπίσει η ∆ΕΗ για κατοικίες, καλύπτει
οχτώ συνολικά ώρες το 24ωρο (δύο ώρες το µεσηµέρι και έξι ώρες τη νύχτα για το
χειµώνα και οχτώ ώρες συνεχόµενες τη νύχτα για το καλοκαίρι.
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1.4

Κύρια Γραµµή Μετρητή – Γενικού Πίνακα ΕΗΕ

Σχήµα 1.1 Κύρια Γραµµή Μετρητή – Γενικού Πίνακα ΕΗΕ

Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται στον υποσταθµό του καταναλωτή και πριν από το
µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο TN-S).

Από το σηµείο γείωσης του ουδετέρου αναχωρούν ξεχωριστοί αγωγοί ουδετέρου και
αγωγού προστασίας προς τον καταναλωτή.

Η κύρια γραµµή µετρητή – γενικού πίνακα φέρει πέντε αγωγούς, τρεις φάσεις (L1,
L2, L3), τον αγωγό ουδετέρου (N) και τον αγωγό προστασίας (PE).

Στον αγωγό προστασίας συνδέονται όλα τα µεταλλικά περιβλήµατα των συσκευών
της ΕΗΕ (προστασία από επικίνδυνες τάσεις επαφής).

Ο υπολογισµός της διατοµής των αγωγών της κύριας γραµµής, καθώς και η επιλογή
των διακοπτών και ασφαλειών της γραµµής, γίνεται µε βάση την µέγιστη
αναµενόµενη ταυτόχρονη ζήτηση ισχύος (συµφωνηµένη ισχύς).

Εάν είναι γνωστή η συµφωνηµένη ισχύς του καταναλωτή, η µέγιστη ένταση της
κύριας γραµµής για µονοφασικό και τριφασικό καταναλωτή είναι: Ι = S/V και I = S/
(1,73*V) αντίστοιχα (για συνφ=1, ωµική συµπεριφορά καταναλωτή, π.χ. κατοικίες).
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Για τον υπολογισµό της µέγιστης ταυτόχρονης ζήτησης ισχύος ΕΗΕ, οµαδοποιούνται
τα φορτία (π.χ. φορτία φωτισµού, ρευµατοδοτών, κίνησης κλπ.) και σε κάθε είδος
φορτίου εφαρµόζεται κατάλληλος συντελεστής ταυτοχρονισµού.

1.5

Ηλεκτρικοί Πίνακες ∆ιανοµής
Οι ηλεκτρικοί πίνακες χρησιµοποιούνται για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας
στις θέσεις κατανάλωσης, καθώς και για την εγκατάσταση των οργάνων προστασίας
και ελέγχου λειτουργίας της ΗΕ.
Η επιλογή της θέσης των ηλεκτρικών πινάκων γίνεται µε γνώµονα: την εύκολη
χρήση και προσπέλαση, την προφύλαξη από καταπονήσεις, την προστασία από
υγρασία και το σχεδιασµό κυκλωµάτων διακλάδωσης µε το ίδιο περίπου µήκος
γραµµών.
Σε µικρούς καταναλωτές (π.χ. κατοικίες) αρκεί η τοποθέτηση µόνο ενός πίνακα. Για
µεγαλύτερους καταναλωτές προβλέπονται, εκτός του γενικού πίνακα και η
τοποθέτηση υποπινάκων.

1.5.1

Ο Βασικός Εξοπλισµός ενός Ηλεκτρικού Πίνακα ΕΗΕ Είναι:
Ο γενικός διακόπτης (µονοπολικός ή τριπολικός)
Οι γενικές ασφάλειες τήξης.
Ο διακόπτης διαφυγής έντασης (∆∆Ε).
Οι ενδεικτικές λυχνίες.
Οι ζυγοί ή µπάρες, από τις οποίες αναχωρούν τα κυκλώµατα διακλάδωσης της ΕΗΕ.
Τα µέσα προστασίας και λειτουργίας των κυκλωµάτων διακλάδωσης (διακόπτες,
ασφάλειες ή µικροαυτόµατοι διακόπτες ή ραγοδιακόπτες)
Άλλα όργανα ελέγχου και λειτουργίας της ΗΕ, όπως: όργανα µέτρησης,
χρονοδιακόπτες, ρελαί (ηλεκτρονόµοι) κλπ.
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1.5.2

Γενικές Παρατηρήσεις
Τα

κυκλώµατα

διακλάδωσης

προστατεύονται

από

βραχυκυκλώµατα

και

υπερφορτίσεις είτε µε ασφάλειες τήξης, είτε µε µικροαυτόµατους διακόπτες
(ραγοδιακόπτες).
Φορτία µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη από 1,5 (kW) πρέπει να τροφοδοτούνται από
ξεχωριστά κυκλώµατα διακλάδωσης, στα οποία πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση
διπολικού διακόπτη στην αναχώρηση στο γενικό πίνακα, ώστε να είναι

δυνατή

ταυτόχρονη

κυκλώµατος

διακοπή

της

φάσης

και

του

ουδετέρου

του

η

διακλάδωσης.
Η κατανοµή του ηλεκτρικού φορτίου στις τρεις φάσεις ενός γενικού πίνακα ΕΗΕ
πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε κάθε φάση να φορτίζεται περίπου µε την ίδια
πραγµατική ισχύ και τον ίδιο συντελεστή ισχύος (συνθήκη συµµετρικού φορτίου!!!).

1.6

∆ιατοµή των Αγωγών των Γραµµών µε Κριτήριο την Πυκνότητα του
Ρεύµατος

Οι αγωγοί των ηλεκτρικών γραµµών παρουσιάζουν, ως γνωστόν, αντίσταση στην διέλευση
του ηλεκτρικού ρεύµατος που τους διαρρέει. Η αντίσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την
πτώση τάσης στους αγωγούς των γραµµών. Έτσι η τάση στην αρχή µιας γραµµής (σηµείο
τροφοδότησης της) είναι µεγαλύτερη από την τάση στο τέρµα της και η διαφορά των δυο
τάσεων δίνει την πτώση τάσης.
Η ροή του ρεύµατος, λόγω του θερµικού φαινοµένου (φαινόµενο Joule), έχει σαν αποτέλεσµα
την θέρµανση των γραµµών και απώλεια ενέργειας.
Αν η θέρµανση των αγωγών ξεπεράσει ένα ορισµένο όριο, τότε η µεγάλη θερµότητα που
αναπτύσσεται καταστρέφει την µόνωσή τους και είναι δυνατόν να προκληθούν
βραχυκυκλώµατα, ηλεκτρικά τόξα και πυρκαγιές αλλά και αλλοίωση των µηχανικών
ιδιοτήτων του υλικού των αγωγών. Εποµένως η θέρµανση µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία των γραµµών.
Όπως είδαµε λοιπόν, η ασφαλής λειτουργία των γραµµών εκτός από επαρκή µηχανική αντοχή
απαιτεί και η θέρµανσή τους να φτάνει µέχρι ένα επιτρεπόµενο όριο. Αυτό επιτυγχάνεται αν
από κάθε διατοµή του αγωγού περνά ένταση ρεύµατος όχι µεγαλύτερη από προκαθορισµένη.
Ο λόγος της έντασης του ρεύµατος I προς την διατοµή q του αγωγού, από τον οποίο περνά το
ρεύµα I λέγεται πυκνότητα ρεύµατος και συµβολίζεται µε J.
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2 J = I / q σε Α / mm
Για την ασφαλή λειτουργία, η πυκνότητα του ρεύµατος, θα πρέπει να παραµένει µικρότερη
από µια µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή. Η θερµοκρασία όµως που αναπτύσσεται σε αγωγό που
διαρρέεται από ρεύµα, εξαρτάται βέβαια από την διατοµή του αγωγού, αλλά και από την
εξωτερική του επιφάνεια η οποία απάγει ποσά θερµότητας ανάλογα µε το µέγεθός της. Έτσι
για να εξασφαλίσουµε ότι η θερµοκρασία των αγωγών δεν θα φθάνει σε επικίνδυνες τιµές, η
πυκνότητα του ρεύµατος πρέπει να είναι πάντοτε µικρότερη από την µέγιστη επιτρεπόµενη
πυκνότητα.

1.7

Πτώση Τάσης

Η πτώση τάσης είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν πρέπει να τον αγνοούµε στους
υπολογισµούς των γραµµών. Όταν η τάση πέσει υπερβολικά τότε µειώνεται
σηµαντικά η φωτιστική ικανότητα των φωτιστικών σωµάτων και η απόδοση των
ηλεκτρικών κινητήρων.
Η πτώση τάσης παρουσιάζεται κύρια στις τροφοδοτικές γραµµές των συσκευών
κατανάλωσης γιατί έχουν µεγάλο µήκος και όχι στις γραµµές προσαρµογής που έχουν
πάντα µικρό µήκος. Γραµµές προσαρµογής λέγονται οι αγωγοί µε τους οποίους
συνδέουµε τις συσκευές κατανάλωσης (φώτα, συσκευές µε πρίζα κ.λ.π.) µε την
εσωτερική εγκατάσταση. ∆ηλαδή είναι τα συνηθισµένα κορδόνια από τα οποία
κρέµονται οι λάµπες από τα ταβάνια ή που συνδέουν π.χ. τα ραδιόφωνα, τα σίδερα
κλπ µε τις πρίζες.
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι η πτώση τάσης σύµφωνα µε τους παλαιούς ΚΕΗΕ ήταν 1%
σε δίκτυο φωτισµού και 3% σε δίκτυο κίνησης. Πλέον, σήµερα, µε την ισχύ του ΕΛΟΤ HD
384, που αποτελεί το ισχύοντα ΚΕΗΕ, η επιτρεπόµενη πτώση τάση είναι 4% για όλες τις
περιπτώσεις.
H σχέση η οποία µας δίνει την πτώση τάσης σε µονοφασική γραµµή είναι:
∆U=2ρLIcosφ/s
Όπου:
∆U= πτώση τάσης σε Volt.
ρ= ειδική αντίσταση του αγωγού σε Ω mm/m. Για τον Cu ρ= 0,018Ωmm/m.
L= το µήκος του αγωγού σε m.
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I= η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό σε Α.
cosφ= ο συντελεστής ισχύος του φορτίου (για φωτισµό cosφ=1).
s= η διατοµή του αγωγού σε mm.
Αντίστοιχα, η σχέση, η οποία µας δίνει την πτώση τάσης σε τριφασική γραµµή είναι:
∆U= √3ρLIcosφ/s
Όπου:
∆U= πτώση τάσης σε Volt.
ρ= ειδική αντίσταση του αγωγού κάθε φάσης σε Ω mm/m. Για τον Cu ρ= 0,018Ωmm/m.
L= το µήκος του αγωγού κάθε φάσης σε m.
I= η ένταση του ρεύµατος ανά φάση σε Α.
cosφ= ο συντελεστής ισχύος του φορτίου (για φωτισµό cosφ=1).
s= η διατοµή του αγωγού κάθε φάσης σε mm.

1.8

Υπολογισµός ∆ιατοµής Καλωδίων Ε.Η.Ε.

Μέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα (ικανότητα µεταφοράς ρεύµατος ενός αγωγού) είναι το
µεγαλύτερο ρεύµα που µπορεί να διαρρέει συνεχώς και υπό δεδοµένες συνθήκες έναν αγωγό
χωρίς η θερµοκρασία του να υπερβεί µια προδιαγεγραµµένη τιµή
Η µέγιστη επιτρεπόµενη ένταση εξαρτάται από τρείς παράγοντες:
- Από τη διατοµή του αγωγού
- Από το είδος της µόνωσής του
- Από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας του.

Αν ξεπεράσουµε τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή έντασης του παρακάτω πίνακα τότε ο αγωγός
υπερθερµαίνεται (λόγω της αναπτυσσόµενης θερµότητας Joule Q = 0,24* R* l2*t σε cal) και
φθείρεται πρόωρα. Αν η υπερθέρµανση είναι πιο ισχυρή τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότερα του ενός καλώδια το ένα κοντά
στο άλλο είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος για αερισµό. Η µεταφερόµενη ισχύς
δεν επηρεάζεται εάν:
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Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των καλωδίων είναι τουλάχιστον ίση µε δύο φορές τη
διάµετρο των καλωδίων
Η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ των καλωδίων δεν είναι µικρότερη από τέσσερις
φορές τη διάµετρο τους.
Τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη ακόµα και αν ο αριθµός των καλωδίων
υπερβαίνει τα τρία.
Σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 οι τιµές των µέγιστων επιτρεπόµενων ρευµάτων
σε ηλεκτρικές γραµµές που αποτελούνται από αγωγούς µε µόνωση από PVC, XLPE και EPR,
δίνονται από τους πίνακες 52-Κ1 έως και 52-Κ3. Οι τιµές που δίνονται στους παραπάνω
πίνακες διορθώνονται βάσει των συντελεστών διόρθωσης των πινάκων 51-∆1 έως 51-∆3 και
51-Ε1 έως 51-Ε5 ανάλογα τον τρόπο όδευσης των καλωδίων και τις συνθήκες του
περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα: Οι τιµές θερµοκρασίας του περιβάλλοντος λαµβάνονται 30οC
για τον αέρα και 20οC για το έδαφος, ενώ η θερµική αντίσταση του εδάφους λαµβάνεται 2,5
Κ . m /W. Για οποιεσδήποτε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος οι τιµές των πινάκων 52Κ1 έως 52-Κ3 θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν µε τους συντελεστές διόρθωσης των πινάκων
51-∆1 έως 51-∆3.

Τα καλώδια λαµβάνεται ότι είναι τοποθετηµένα µόνα τους στον αέρα ή στο έδαφος µε
επαρκείς συνθήκες αερισµού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων
σε οµάδες ή µε τέτοιο τόπο που να επηρεάζονται µεταξύ τους οι τιµές των πινάκων 52-Κ1
έως 52-Κ3 θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν µε τους συντελεστές διόρθωσης των πινάκων 51Ε1 έως 51-Ε5
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Μόνωση

Εντοιχισµένο

Επιτοίχιο

Εντοιχισµένο

Επιτοίχιο

Εντοιχισµένο

Επιτοίχιο

2

3

5

3

6

2

4

3

2

4

2

5

1

3

2

5

9

6

9

5

8

3

5

7

5
Στήλες

8

4

6

PVC

EPR ή
XLPE

Χαλκός

Οι αριθµοί παραπέµπουν στις στήλες που ακολουθούν

Πλήθος
Φορτιζό
-µεων
αγωγώ
ν

Πολυπολικά καλώδιο

Μονωµένοι αγωγοί σε
σωλήνα

Γυµνό

Σε σωλήνα

mm2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

13

13,5

14,5

15,5

17

19

20

22

23

2,5

17,5

18

19,5

21

23

26

28

30

31

4

23

24

26

28

31

35

37

40

42

6

29

31

34

36

40

44

48

51

54

10

39

42

46

50

54

60

66

69

75

16

52

56

61

68

73

80

88

91

100

25

68

73

80

89

95

105

117

119

133

35

83

89

99

109

117

128

144

146

164

50

99

108

118

130

141

154

175

175

198

70

125

136

149

164

179

194

222

221

253

95

150

164

179

197

216

233

269

265

306

120

172

188

206

227

249

268

312

305

354

150

196

216

240

259

285

318

-

371

441

185

223

245

273

295

324

362

-

424

506

240

261

286

321

346

380

424

-

500

599

300

298

328

367

396

435

486

-

576

693

Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία περιβάλλοντος διαφορετική των 30PC. Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των
τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στους Πίνακες 52- Κ1, και 52-Κ2 του
ΕΛΟΤ HD 384. (ΠΙΝΑΚΑΣ52-∆1 ΕΛΟΤ HD 384)

Θερµοκρασία
Περιβάλλοντος "C
Μόνωση PVC

10

15

20

25

35

40

45

50

55

1,22

1,17

1,12

1,06

0,94

0,87

0,79

0,71

0,61

Μόνωση EPR ή XLPE

1,15

1,12

1,08

1,04

0,96

0,91

0,87

0,82

0,76

Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα (σε Α) ηλεκτρικών γραµµών µε καλώδια στον αέρα (σε απόσταση από τοίχους ή άλλα
δοµικά υλικά) µε µόνωση από PVC ή EPR ή XLPE. (ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ2 ΕΛΟΤ HD 384)
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Μόνωση

Πλήθος
Φορτιζόµενων
αγωγών

PVC
EPR ή
XLPE

Οι αριθµοί παραπέµπουν στις στήλες που ακολουθούν
Πολυπολικά
καλώδια

Μονοπολικά καλώδια
Σε επαφή µεταξύ τους
Σε απόσταση µεταξύ τους
∆ιάταξη επίπεδη ∆ιάταξη ∆ιάταξη
οριζόντια
ή Τριγωνικ ή Επίπεδη
κατακόρυφη
οριζόντια

∆ιάταξη Επίπεδη
Κατακόρυφη

2

2

5

-

-

-

3

1

4

4

7

5

2

3

8

-

-

-

3

2

7

6

9

8

Χαλκός

Στήλες
mm2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

18,5

22

26

-

-

-

-

-

-

2,5

25

30

36

-

-

-

-

-

-

4

34

40

49

-

-

-

-

-

-

6

43

51

63

-

-

-

-

-

-

10

60

70

86

-

-

-

-

-

-

16

80

94

115

-

-

-

-

-

-

25

101

119

149

110

130

135

141

161

182

35
50

126
153

148
180

185
225

137
167

162
196

169
207

176
216

200
242

226
275

70

196

232

289

216

251

268

279

310

353

95
120

238
276

282
328

352
410

264
308

304
352

328
383

341
396

377
437

430
500

150

319

379

473

356

406

444

456

504

577

185

364

434

542

409

463

510

521

575

661

240

430

514

641

485

546

607

615

679

781

300

497

593

741

561

629

703

709

783

902

400

-

-

-

656

754

823

852

940

1085

500

-

-

-

749

868

946

982

1083

1253

630

-

-

-

855

1005

1088

1138

1254

1454

Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα (σε Α) καλωδίων τοποθετηµένων στο έδαφος µε µόνωση από PVC ή
EPR ή XLPE. (ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ3ΕΑΟΤ HD 384)
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Αγωγός

mm2

Μόνωση
EPR ή XLPE

PVC

Χαλκός

Πλήθος φορτιζόµενων αγωγών
2

3

2

3

1,5

22

18

26

22

2,5

29

24

34

29

4

38

31

44

37

6

47

39

56

46

10

63

52

73

61

16

81

67

95

79

25

104

86

121

101

35

125

103

146

122

50

148

122

173

144

70

183

151

213

178

95

216

179

252

211

120

246

203

287

240

150

178

230

324

271

185
240

312
361

258
297

363
419

304
351

300

408

336

474

396

Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία εδάφους διαφορετική από 20 °C Εφαρµόζονται για τη
διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον Πίνακα
52-Κ3 του ΕΛΟΤ HD 384. (ΠΙΝΑΚΑΣ52-∆2 ΕΛΟΤ HD 384)

Θερµοκρασία Εδάφους^

10

15

25

30

35

40

45

50

55

Μόνωση PVC

1,10

1,05

0,95

0,89

0,84

0,77

0,71

0,63

0,55

Μόνωση EPR ή XLPE

1,07

1,04

0,96

0,93

0,89

0,85

0,80

0,76

0,71

Συντελεστές διόρθωσης για ειδική αντίσταση εδάφους διαφορετική από 2.5 K.m/W Εφαρµόζονται για τη
διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον Πίνακα
52- Κ3 του ΕΛΟΤ HD 384. (ΠΙΝΑΚΑΣ52-∆3 ΕΛΟΤ HD 384)

Ειδική θερµική αντίσταση K.m/W

1

1,5

2

2,5

Συντελεστής διόρθωσης

1,18

1,10

1,05

1

3
0,96

Συντελεστές διόρθωσης γισ την οµαδοποίηση περισσότερων από ένα κυκλωµάτων ή περισσότερων από
ένα πολυπολικών καλωδίων σε επαφή ή σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. Εφαρµόζονται
για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που στους Πίνακες 52Κ1 και 52-Κ2 του ΕΛΟΤ HD 384. (ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Ε1 ΕΛΟΤ HD 384)
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αΙα

Τρόπος τοποθέτησης
µονωµένων αγωγών ή
καλωδίων

Πλήθος κυκλωµάτων ή πολυπολικών καλωδίων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

16

20

1

- Ελεύθερα στον αέρα ή
- επάνω στην επιφάνεια
δοµικού υλικού ή
- επιτοίχια γυµνά ή σε
σωλήνα ή
- εντοιχισµένα γυµνά ή
σε σωλήνα

1,00 0,80

0,70

0,65

0,60

0,57

0,54

0,52

0,50

0,45

0,41

0,38

2

Σε απλή στρώση, σε
επαφή µε τοίχο ή µε
δάπεδο ή επάνω σε
συµπαγή φορέα
καλωδίων

1,00 0,85

0,79

0,75

0,73

0,72

0,72

0,71

0,70

0,70

0,70

0,70

3

Σε απλή στρώση,
στερεωµένη απευθείας
κάτω από οροφή

0,95 0,81

0,72

0,68

0,66

0,64

0,63

0,62

0,61

0,61

0,61

0,61

οι συντελεστές εφαρµόζονται σε οµοιόµορφες οµάδες ισοφορτισµένων καλωδίων
Όταν η οριζόντια απόσταση γειτονικών καλωδίων υπερβαίνει το διπλάσιο της
διαµέτρου τους δεν απαιτείται καµία διόρθωση.
3.
Οι ίδιοι συντελεστές χρησιµοποιούνται για οµάδες δύο ή τριών µονοπολικών καλωδίων
και πολυπολικά καλώδια.
4.
Αν ένα σύστηµα περιλαµβάνει διπολικά και τριπολικά καλώδια, το συνολικό πλήθος των
καλωδίων λαµβάνεται ως πλήθος κυκλωµάτων και ο αντίστοιχος συντελεστής
πολλαπλασιάζεται επί τις τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται από τους
Πίνακες για διπολικά και για τριπολικά καλώδια αντιστοίχως.
5.
Αν µια οµάδα αποτελείται από ν µονοπολικά καλώδια µπορεί να θεωρηθεί είτε ως ν/2
κυκλώµατα δύο φορτιζόµενων αγωγών είτε ως ν/3 κυκλώµατα τριών φορτιζόµενων αγωγών.
1.

. Αυτοί

2.
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2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ”
2.1

Περιγραφή του Κτιρίου

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη ηλεκτρολογική µελέτη των ισχυρών και
ασθενών ρευµάτων ενός κτιρίου µιας εµπορικής αποθήκης. Το κτίριο αυτό έχει συνολικό
όγκο 23.544,50m3.Αποτελείται από την αποθήκη εµπορευµάτων, η οποία έχει εµβαδόν
2.418,75m2 και ύψος 10m. Η αποθήκη εµπορευµάτων χωρίζεται σε δύο τµήµατα όπου το
κάθε ένα ξεχωριστά περιλαµβάνει ηλεκτρικό υποπίνακα ΑΥΑ.Π (Α’ Υποπίνακας Αποθήκης)
και ΒΥΑ.Π (Β’ Υποπίνακας Αποθήκης) για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών φορτίων.

Περιλαµβάνει δύο χώρους για την στέγαση των γραφείων της επιχείρησης στο ισόγειο και
στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου ο χώρος των γραφείων ισογείου έχει εµβαδόν 152,86m2
και ύψος 5.65m και ο χώρος των γραφείων ορόφου έχει εµβαδόν 152,86m2 και ύψος 2.7m.Ο
κάθε χώρος γραφείων διαθέτει τον δικό του υποπίνακα, ΥΓΙ.Π (Υποπίνακας Γραφείων
Ισογείου) και ΥΓΟ.Π (Υποπίνακας Γραφείων Ορόφου). Επίσης και µια υπόγεια αποθήκη
επίσης 152,86m2 και ύψος 3m στην οποία βρίσκονται ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης
(Γ.Π.Χ.Τ. Α.Π), ο κατανεµητής RACK της δοµηµένης καλωδίωσης, το µηχανοστάσιο του
ανελκυστήρα, ο πίνακας πυρανίχνευσης κ.α..

Παρακάτω φαίνονται οι αρχιτεκτονικές κατόψεις του υπό µελέτη κτιρίου.
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3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ”

3.1

Πρότυπα – Εγκατάσταση Θεµελιακής Γείωσης

3.1.1

Πρότυπα - Περιγραφή

Η θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 1222/05-09-2006 τεύχος Β’ αρθ.
Φ.Α’ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόµενες εκ
θεµελίων οικοδοµές.
Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ
επαφής.
Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) διαστάσεων
30x3,5mm µε πάχος επιψευδαργύρωσης 50gr/m2 εντός των θεµελίων του κτιρίου (θεµελιακή
γείωση) προκειµένου να επιτευχθούν :
1. Χαµηλή τιµή αντίστασης γείωσης.
2. Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή.
3. Ευκολία στη δηµιουργία κύριων και συµπληρωµατικών ισοδυναµικών συνδέσεων.
4. Χαµηλό κόστος έναντι άλλων συµβατικών γειωτών.
5. Μελλοντική χρήση του θεµελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής
προστασίας.
Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη, η οποία θα
εντάσσει (προσαρµόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας µε την θεµελιακή γείωση.
Η θεµελιακή γείωση εφαρµόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

3.1.2

Εγκατάσταση Θεµελιακής Γείωσης

Θα γίνει εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30x3,5mm θερµά
επιψευδαργυρωµένης (St/tZn) µε πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 στο σιδηρό οπλισµό,
εντός, στα εξωτερικά περιµετρικά συνδετήρια δοκάρια των πεδίλων του κτιρίου ή στα τοιχεία
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των θεµελίων σε µορφή κλειστού δακτυλίου (περιµετρικά του κτιρίου εντός των θεµελίων
του).
Στην περίπτωσή µας, όπου οι διαστάσεις του κτιρίου είναι µεγάλες, θα πρέπει να
εγκατασταθεί χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια ή τοιχία που υπάρχουν σε
εγκάρσιους ή σε διαµήκεις άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σηµείο στο εσωτερικό της
κάτοψης της θεµελιακής να µην απέχει περισσότερο από 10m από τον γειωτή.
Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) συνδέεται µε τον σιδηρό οπλισµό, σε ευθεία όδευση
τοποθετηµένη µε τη µεγάλη της επιφάνεια κάθετα στο έδαφος, έως το µέγιστο 2m µε ειδικούς
συνδέσµους οπλισµού χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους (St/tZn) και 0,5m πριν και
µετά την αλλαγή κατεύθυνσής της. Η όδευση της ταινίας γείωσης θα γίνει µε τη χρήση
ειδικών ορθοστατών και θα καλύπτεται από σκυρόδεµα για τουλάχιστον 5cm.

Σε περίπτωση που η χαλύβδινη ταινία διακόπτεται, συνεχίζει και επιµηκύνεται µε την
παρεµβολή συνδέσµου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn)
βαρέως τύπου ταινίας 30/ταινίας 30. Απαγορεύεται αυστηρά η συγκόλληση της ταινίας, ως
και η συγκράτησή της επί του οπλισµού µε σύρµατα, παρά µόνο µε ειδικά στηρίγµατα.

Αν το κτίριο έχει αρµούς συστολο-διαστολής, θα πρέπει να διακόπτεται η ταινία κατά τη
διέλευσή της κάθετα από τον αρµό. Η ηλεκτρική συνέχεια αυτής θα πραγµατοποιείται µε
παρεµβολή ζεύγους συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (SS)-υποδοχέας INOX γεφυρωµένοι
µε εύκαµπτο χάλκινο αγωγό διατοµής 70mm2 γυµνό.

Η εγκατάσταση των αναµονών (ισοδυναµικές συνδέσεις εντός και εκτός του κτιρίου) θα γίνει
µε χαλύβδινο αγωγό, διαστάσεων Φ10mm θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn) µε πάχος
επιψευδαργύρωσης 350gr/m2 σε σύνδεση µε την χαλύβδινη ταινία (St/tZn) γείωσης
30x3,5mm µέσω συνδέσµου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερµά επιψευδαργυρωµένου (St/tZn)
βαρέως τύπου αγωγού Φ10/ταινίας 30.

Ο χαλύβδινος αγωγός Φ10mm οδηγείται στις γωνίες του κτιρίου µέσα σε µπετοκολώνες και
όπου ενδιάµεσα απαιτείται και καταλήγει είτε σε εξισωτικό ζυγό (ισοδυναµική γέφυρα) είτε
σε διµεταλλικό σύνδεσµο, είτε σε υποδοχέα από ανοξείδωτο χάλυβα (SS), είτε εντός
φρεατίου γείωσης (PVC) διαστάσεων 25x25x25cm (για ισοδυναµικές συνδέσεις εκτός
κτιρίου). Για την αποφυγή της διάβρωσης του, θα τυλίγεται µε αντιδιαβρωτική ταινία,
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πλάτους 50mm µήκους 10m, περίπου 35cm πριν την έξοδο του από το σκυρόδεµα (εντός
αυτού) και περίπου 35cm µετά την έξοδο του (στον αέρα).

Αναµονές θα αφεθούν :
1. Στο αντλιοστάσιο.
2. Στο φρεάτιο του ανελκυστήρα για τη σύνδεση των µεταλλικών ραγών στήριξης αυτού
και γενικότερα µεταλλικών στοιχείων εντός αυτού.
3. Για τη σύνδεση της θεµελιακής γείωσης µε τη ∆ΕΗ.
4. Για τη περίπτωση επέκτασης του συστήµατος γείωσης µε σκοπό τη µείωση της τιµής
της αντίστασης γείωσης.

Η αντίσταση της θεµελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.
Η µέτρηση θα γίνεται µε διακριβωµένο όργανο από επίσηµο φορέα διακρίβωσης και θα
εκδίδεται σχετική βεβαίωση µέτρησης από αρµόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα
χρησιµοποιείται στις αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (∆Ε∆∆ΗΕ κτλ.).
Σε περίπτωση µη επίτευξης της επιθυµητής γείωσης, τότε προστίθενται ηλεκτρόδια γείωσης
χαλύβδινα επιχαλκωµένα διατοµής Φ14mm και µήκος L=1500mm µε πάχος επιχάλκωσης
250µm µε σφιγκτήρα ηλεκτροδίου από χυτό ορείχαλκο και µε ορειχάλκινο κοχλία σε σύζευξη
µέσω χάλκινου αγωγού 70mm2 µε τη θεµελιακή γείωση.
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της θεµελιακής γείωσης θα πρέπει να
είναι Εργαστηριακά ∆οκιµασµένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 5016402 και να διαθέτουν σχετικό έγγραφο Εργαστηρίου ∆οκιµών.
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3.2

Υλικά Θεµελιακής Γείωσης
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Χαλύβδινος σφιγκτήρας οπλισµού ταινίας / οπλισµού και αγωγού / οπλισµού
Περιγραφή Υλικού
Σύνδεσµος για την σύνδεση – στήριξη εγκιβωτισµένων αγωγών κυκλικής διατοµής, διαµέτρου
Φ8/Φ10mm, ή ταινιών, διαστάσεων έως 40mm x 4mm, µε οπλισµό σκυροδέµατος, διαµέτρου
έως Φ24mm, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type). Είναι κατασκευασµένος, από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο
(St/tZn). Η σύσφιξη των αγωγών (αγωγού ταινίας ή αγωγού κυκλικής διατοµής) και του οπλισµού µε τον
σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε δύο βίδες (καρόβιδες), διαστάσεων Μ10 x 30mm, κατά DIN 603,
εφοδιασµένες µε εξάγωνα περικόχλια Μ10, κατά ΕΝ 24032, του ιδίου υλικού.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1






Β1 (Ταινία St/tZn 30mm – Οπλισµός
Ø16mm σε διασταύρωση)
Β1 (Αγωγός St/tZn Ø10mm - Οπλισµός
Ø16mm σε διασταύρωση)
Β2 (Ταινία St/tZn 30mm – Οπλισµός
Ø16mm σε παράλληλη σύνδεση)
Β2 (Αγωγός St/tZn Ø10mm – Οπλισµός
Ø16mm σε παράλληλη σύνδεση)
∆εν απαιτούνται για υλικά που
εγκαθίστανται εντός σκυροδέµατος

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1



Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1





CLASS H – 100kA (10/350µs)
50 Coulomb
2,5 MJoule / Ohm



17Νm

Ροπή σύσφιξης

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή συνδεσµολογίας

Μορφή Σφιγκτήρα
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Χαλύβδινος σφιγκτήρας αγωγού / αγωγού Ø8/10mm

Περιγραφή Υλικού
Σφιγκτήρας, για τη σύσφιξη χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών αλουµινίου κυκλικής διατοµής διαµέτρου
Φ8/10mm, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type). Είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο
(St/tZn). Τα εξωτερικά πλακίδια έχουν διαστάσεις 50mm x 50mm x 3mm. Ο σφιγκτήρας είναι
εφοδιασµένος µε ενδιάµεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσα
στους αγωγούς ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ τους. Η σύσφιξη των αγωγών µε τον
σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε τέσσερις βίδες (καρόβιδες) ΙΝΟΧ (Α2), διαστάσεων Μ6 x 25mm, κατά DIN
603.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β1 (∆ιασταύρωση αγωγών)
 Β2 (Παράλληλη σύνδεση αγωγών)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1

 CLASS Η – 100kA (10/350µs)
 50 Coulomb
 2,5 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 9Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή συνδεσµολογίας

Μορφή Σφιγκτήρα
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Χαλύβδινος σφιγκτήρας ταινίας 30mm / ταινίας 30mm
Περιγραφή Υλικού
Σφιγκτήρας βαρέως τύπου, για την σύνδεση χαλύβδινων ταινιών πάχους έως 30mm, εντός και εκτός
εδάφους, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type).
Είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Τα εξωτερικά
πλακίδιά του έχουν διαστάσεις 60mm x 60mm x 4mm. Ο σφικτήρας φέρει ενδιάµεσο πλακίδιο
πάχους 2mm του ιδίου υλικού, το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσα στους αγωγούς ώστε να
αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ τους. Η σύσφιξη των ταινιών µε τον σφιγκτήρα
επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες, διαστάσεων Μ8 x
25mm κατά ΕΝ 24017, και εξάγωνα περικόχλια θερµά επιψευδαργυρωµένα, διαστάσεων Μ8
κατά ΕΝ 24032.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 50164 – 1

 Β1 (∆ιασταύρωση)
 Β2 (Παράλληλη σύνδεση)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1





CLASS H – 100kA (10/350µs)
50 Coulomb
2,5 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης



13Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή Σφιγκτήρα

Μορφή συνδεσµολογίας
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Μονός σφιγκτήρας αγωγού Ø8/10mm
Περιγραφή Υλικού
Μονός σφιγκτήρας, σύνδεσης χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών αλουµινίου κυκλικής διατοµής, διαµέτρου
Φ8/10mm, µε µεταλλική επιφάνεια, εντός και εκτός εδάφους, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type). Είναι
κατασκευασµένος από χυτοχάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Η σύσφιξη του αγωγού µε τον
σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε µία ειδική βίδα χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη, διαστάσεων Μ10 x
25mm, κατάλληλα διαµορφωµένη στην κεφαλή για υποδοχή του αγωγού και µε ένα εξάγωνο περικόχλιο
θερµά επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων Μ10, κατά ΕΝ 24032, που συσφίγγει τον αγωγό επί της
βάσεως του σφικτήρα. Η επίπεδη µεταλλική επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός,
παρεµβάλλεται µεταξύ της βάσεως του σφικτήρα και του περικοχλίου.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β6 (∆ιασταύρωση)
 Β5 (Παράλληλη σύνδεση)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1





CLASS N – 50kA (10/350µs)
25 Coulomb
0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης



17Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή Σφιγκτήρα

Μορφή συνδεσµολογίας
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Χαλύβδινος σφιγκτήρας αγωγού / αγωγού Ø8/10mm
Περιγραφή Υλικού
∆ιπλός σφιγκτήρας πολλαπλής χρήσης, τύπου ‘’H’’ (Heavy type), για χρήση εντός και εκτός εδάφους.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση µεταξύ χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών αλουµινίου
κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8/10mm ή µεταξύ χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών αλουµινίου κυκλικής
διατοµής, διαµέτρου Φ8/10mm και ακίδας ή προστατευτικού αγωγού ή συστολικού διαστολικού.
Είναι κατασκευασµένος από χυτοχάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Η σύσφιξη των
αγωγών µε τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε δύο ειδικές βίδες χαλύβδινες θερµά
επιψευδαργυρωµένες, διαστάσεων Μ10 x 25mm, κατάλληλα διαµορφωµένες στην κεφαλή για
υποδοχή του αγωγού και µε δύο εξάγωνα περικόχλια θερµά επιψευδαργυρωµένα,
διαστάσεων Μ10, κατά ΕΝ 24032, που συσφίγγουν τον αγωγό επί της βάσεως του σφικτήρα.
Η επίπεδη µεταλλική επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός, παρεµβάλλεται µεταξύ
της βάσεως του σφικτήρα και του περικοχλίου.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1
Ροπή σύσφιξης

 Β1 (∆ιασταύρωση)
 Β2 (Παράλληλη σύνδεση)
 Β3 (Σύνδεση σε σειρά)
 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους
 CLASS H – 100kA (10/350µs)
 50 Coulomb
 2,5 MJoule / Ohm
 17Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή συνδεσµολογίας

Μορφή Σφιγκτήρα
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Χαλύβδινος σφιγκτήρας αγωγού Ø8/10mm και ταινίας 30 mm
Περιγραφή Υλικού
Σφιγκτήρας βαρέως τύπου, για την σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών αλουµινίου κυκλικής
διατοµής, διαµέτρου Φ8/10mm και χαλύβδινων ταινιών πλάτους έως 30mm, εντός και εκτός
εδάφους, ((οι αγωγοί αλουµινίου όχι εντός εδάφους), τύπου ‘’Η’’ (Heavy type),.
Είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Τα πλακίδιά του έχουν
διαστάσεις 60mm x 60mm x 4mm. Η σύσφιξη των αγωγών (αγωγού ταινίας – αγωγού κυκλικής
διατοµής) µε τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες,
διαστάσεων Μ8 x 25mm κατά ΕΝ 24017, και εξάγωνα περικόχλια θερµά επιψευδαργυρωµένα,
διαστάσεων Μ8 κατά ΕΝ 24032.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β1 (∆ιασταύρωση)
 Β2 (Παράλληλη σύνδεση)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1

 CLASS Η – 100kA (10/350µs)
 50 Coulomb
 2,5 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 13Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή συνδεσµολογίας

Μορφή Σφιγκτήρα
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Σύνδεσµος ευθείας σύνδεσης αγωγού / αγωγού Ø8/10mm
Περιγραφή Υλικού
Σύνδεσµος τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), ευθείας συνδέσεως αγωγών κυκλικής διατοµής Φ8mm
από χάλυβα ή από αλουµίνιο. Ο σύνδεσµος προορίζεται για χρήση εκτός εδάφους. Είναι
κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Η σύσφιξη των αγωγών µε τον
σύνδεσµο επιτυγχάνεται µε δύο βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες, διαστάσεων Μ8 x 20mm, κατά
DIN 607, εφοδιασµένες µε εξάγωνα περικόχλιο Μ8, κατά ΕΝ 24032, του ιδίου υλικού.
O σύνδεσµος θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β2 (Παράλληλη σύνδεση αγωγών)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1

 CLASS Ν – 50kA (10/350µs)
 25 Coulomb
 0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 13Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή Συνδέσµου

Μορφή συνδεσµολογίας
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Χαλύβδινη εν θερµώ επιψευδαργυρωµένη ταινία 30x3,5mm

Περιγραφή Υλικού
Ταινία διαστάσεων 30mm x 3,5mm, χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn), µε πάχος
επιψευδαργύρωσης 300 gr/m, η οποία χρησιµοποιείται ως ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης
Η ταινία θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω
δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο
στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση



<0,15µΩm

Ελάχιστη επιµήκυνση



7%

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)



290 – 510Ν/mm2

Υλικό επιµετάλλωσης



Ψευδάργυρος

Πάχος επιµετάλλωσης



>500g/m2

Είδος επιµετάλλωσης

 Εν θερµώ
 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 50164 – 2
∆ιαφορά ηλεκτρικής αντίστασης σε µήκος 100mm
πριν & µετά τη γήρανση

 <50%

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή Ταινίας
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Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών διαστολών
Περιγραφή Υλικού
Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών - διαστολών χαλύβδινων συλλεκτηρίων αγωγών ή
αγωγών κράµατος αλουµινίου. Είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινο έλασµα διαστάσεων 20mm x
3mm, θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Τοποθετείται ανά περίπου 20m ευθύγραµµου µήκους
συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σηµεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων αγωγών. Η
σύνδεσή του µε τον αγωγό πραγµατοποιείται στα δύο του άκρα µε δύο µονούς χαλύβδινους
θερµά επιψευδαργυρωµένους, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6205101 ή ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 6245140.
Το εξάρτηµα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των
ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο
εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β2 (Παράλληλη σύνδεση αγωγών)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1

 CLASS N – 50kA (10/350µs)
 25 Coulomb
 0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης



17Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή Εξαρτήµατος

Μορφή συνδεσµολογίας
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Ζυγός γειώσεως
Περιγραφή Υλικού
Ζυγός γείωσης, διαστάσεων 240mm x 50mm x 5 mm. Ο ζυγός φέρει τον ακόλουθο εξοπλισµό
- Ένα (1) χάλκινο ζυγό επινικελωµένο.
- ∆ύο (2) µονούς ακροδέκτες Zamang για χαλύβδινο αγωγό ή αγωγό κράµατος αλουµινίου
κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8/10mm.
- ∆ύο (2) χάλκινους σιαγώνες για χάλκινους αγωγούς κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8mm.
- ∆ύο (2) ορειχάλκινα στηρίγµατα για αγωγούς µε διατοµή έως 35mm .
Ο ζυγός θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές µε
κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω
δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο
στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
2

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β10

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1

 CLASS N – 50kA (10/350µs)
 25 Coulomb
 0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 17Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή ζυγού
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Σχήµα 3.1 Απεικόνιση σύνδεσης θεµελιακής γείωσης µε τον οπλισµό του κτιρίου
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Σχήµα 3.2 Σύνδεση ταινίας γείωσης µε τον οπλισµό του κτιρίου µε ειδικό τεµάχιο St/tZn
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4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIALUX)”
4.1

Περιγραφή Φωτιστικών και Κανονισµών

Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τους ακόλουθους κανονισµούς
και πρότυπα:
- Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Πρότυπα.
- Οι Ελληνικοί Κανονισµοί, τα Πρότυπα καθώς και Οδηγίες του ΕΛΟΤ.
- Οι Εθνικοί Κανονισµοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κ.λ.π.), Bρετανικά
(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 ∆ιεθνή (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και
τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από
τα πιο πάνω αναφερόµενα.

4.1.1

Φωτιστικά Σώµατα

4.1.1.1 Εσωτερικός φωτισµός
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα
ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου ή χωνευτά στη ψευδοροφή.
Οι λαµπτήρες που θα χρησιµοποιηθούν στους χώρους των γραφείων και στην υπόγεια
αποθήκη θα είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία 230 V στα 50 Hz για λαµπτήρες φθορισµού
ονοµαστικής ισχύος από 18 W έως 58 W και 230 V στα 50 Hz για λαµπτήρες ατµών νατρίου
υψηλής πίεσης ονοµαστικής ισχύς 250W έως 400W ,τύπου καµπάνας, που θα
χρησιµοποιηθούν στην αποθήκη εµπορευµάτων. Θα είναι βαθµού προστασίας IP20, IP44, IP65
ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης τους. Ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης τους θα επιλέγεται και το
κάλυµµα των λαµπτήρων (περσιδωτό, οπάλ, διαφανές πρισµατικό κ.λ.π.)

Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην
διάταξη και θέση που αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των
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φωτιστικών θα εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τόπου του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες
που επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδοροφής η αγκίστρωση
τους θα γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας
ψευδοροφής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται.
Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της
ψευδοροφής, θα στηρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα
επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αλλαγής των
λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους.

4.1.1.2 Εξωτερικός φωτισµός
Ιστοί
Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί µορφής κόλουρου οκταεδρικής πυραµίδας, ύψους 9m
(διατοµή βάσης µεγαλύτερη από διατοµή κορυφής), ανάλογα τους φωτοτεχνικούς
υπολογισµούς και τη χρήση των χώρων. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος θα είναι ίσο προς
5mm.
Ο ιστός µε τα φωτιστικά σώµατα θα αντέχουν σε άνεµο ταχύτητας 120 Km/h.
Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή
ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε
τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή.
Ο ιστός σε απόσταση 0.7m από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων
για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Για την
αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευαστεί εσωτερική
ενίσχυση µε έλασµα εκτός αν αποδεικνύεται από το στατικό υπολογισµό ότι η αντοχή του
ιστού στο τµήµα αυτού µε την θυρίδα βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. Στην
περίπτωση αυτή το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ' ελάχιστον 0.20m στον ιστό
κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Οι ελάχιστες διαστάσεις της
θυρίδας θα είναι ύψος 300mm. και πλάτος 85mm. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι
από λαµαρίνα ίδιου πάχους µε τον υπόλοιπο ιστό που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του
ελάσµατος του σιδηροϊστού. Το πορτάκι θα φέρνει µεντεσέδες στην µία πλευρά και στην
άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά ασφάλισης (χωρίς κλειδί, µε αφαιρούµενη χειρολαβή). Οι
κοχλίες της θύρας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι.
Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά µε ασφαλτικό αστάρι (PRIMER).
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Εξωτερικά οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν µε βαφή ως ακολούθως: πριν τη βαφή τους, θα
υποστούν αµµοβολή σύµφωνα µε τα πρότυπα SVENSK STANDARD SIS 055.900 του 1967
βαθµού SA-3. Σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 ωρών µετά την αµµοβολή θα περαστούν
µε µία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού ασταριού και δύο στρώσεις γυαλιστερού
εποξειδικού χρώµατος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, (το συνολικό πάχος βαφής δεν θα
είναι µικρότερο από 0.4mm), απόχρωσης ανοικτού γκρι χρώµατος ή ανάλογης προς το χρώµα
του γαλβανίσµατος. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία του σιδηροϊστού µε θερµό βαθύ
γαλβάνισµα βάρους κατ' ελάχιστον ίσον προς 500g ανά τετραγωνικό µέτρο επικαλυπτόµενης
επιφάνειας (70µm) που θα έχει γίνει σε κατακόρυφο γαλβανιστήριο.
Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, που θα φέρνει και
τα µπουλόνια (αγκύρια) για τη στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στην
βάση, θα γίνει η τελική διαµόρφωση της επιφάνεια της βάσης, δηλαδή κάλυψη των
περικοχλίων µε γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονίαµα.
Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400x400mm. και πάχους
20mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σ' αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια
στήριξης πάχους 15mm, σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200mm και βάσης 90mm. Η
πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέτρου 80mm για την διέλευση των καλωδίων και
του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές σχήµατος οβάλ 27x54mm. για την
στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 24mm.
Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από
οπλισµένο σκυρόδεµα θα έχουν διάµετρο 24mm. και ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση από
σκυρόδεµα ίσο προς 500mm., θα καταλήγουν δε σε σπείρωµα στο άνω τους άκρο (έξω από
τη βάση) σε µήκος 150mm κατάλληλα επεξεργασµένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται
σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρά τετραγώνου (µεταξύ των κέντρων των κοχλιών) ίση προς
280mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 30x30x3mm
που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ' αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη
σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και χιαστί λίγο πριν το σπείρωµά τους.

Το σύστηµα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε τµήµα
100mm. που βυθίζεται στο σκυρόδεµα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε
κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεµβλήµατα θα είναι προστατευµένα µε θερµό βαθύ
γαλβάνισµα (µε την προβλεπόµενη φυγοκέντριση σύµφωνα µε το πρότυπο NFE 27-005), µε
µέσο πάχος επένδυσης (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την προδιαγραφή
NFA 91-122) ίσο προς 375 g ανά τετραγωνικό µέτρο προστατευόµενης επιφάνειας (53µm).
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Φωτιστικά
Επί των ιστών αλλά και περιµετρικά των κτιρίων θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά τύπου
βραχίονα µε λαµπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου.
Ο βραχίονας στήριξης φωτισµού θα είναι σύµφωνος µε την παρ. 2 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΕΗΙ/0/481/2786 ΦΕΚ 573Β/9.06.86 µονός ή διπλός µε τελική ζώνη κλίσης 15% ως προς την
οριζόντια. Η κατασκευή του θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ σωλήνα διαµέτρου Φ2" και
πάχους 3,65mm, κατάλληλα διαµορφωµένος στα δύο άκρα, ώστε να εφαρµόζει στον ιστό και
να στηρίζεται και το φωτιστικό σώµα. Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα εν
θερµώ

Οι λαµπτήρες θα είναι ισχύος 250W. Ο ανακλαστήρας θα είναι υψηλού βαθµού συµµετρικός
έτσι ώστε να αποδίδει υψηλής απόδοσης φωτεινή δέσµη. Το φωτιστικό θα έχει µεγάλη
δυνατότητα ρύθµισης της σκόπευσης. Ο αντισταθµιστικός ηλεκτρικός έλεγχος της έναυσης
εξασφαλίζει σταθερή απόδοση.

Το κέλυφος του φωτιστικού είναι από µη διαβρωτικό, χυτό σε υψηλή πίεση αλουµίνιο, που
να περιέχει µικρή ποσότητα σε χαλκό και έχει υψηλού βαθµού µαύρο πολυεστερικό
τελείωµα. Το σύστηµα έναυσης προµηθευτεί ως πακέτο µε τον λαµπτήρα. Ο ανακλαστήρας
θα είναι κατασκευασµένος από προανοδιοµένο 99.85% καθαρό αλουµίνιο µε σφυρηλατηµένη
πίσω επιφάνεια και λεία επιφάνεια στα πλάγια. Επίσης το φωτιστικό θα έχει 5mm
σκληρυµένο γυαλί και να είναι σφραγισµένο µε ελαστική σιλικόνη. Το πλαίσιο στήριξης
είναι από θερµό γαλβανισµένο ατσάλι. Όλα τα εξωτερικά εξαρτήµατα θα είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι.

Το φωτιστικό θα είναι απλό στη συντήρηση και στην αντικατάσταση του λαµπτήρα η οποία
δεν να επηρεάζει την ρύθµιση της δέσµης. Το µπροστινό γυαλί βρίσκεται σε ένα παράθυρο το
οποίο στερεώνεται µε κατάλληλους συνδετήρες για γρήγορη αντικατάσταση του λαµπτήρα
και του συστήµατος έναυσης χωρίς να επηρεάζεται η σκόπευση. Το φωτιστικό θα είναι
στεγανό προστασίας ΙΡ55, έτσι ώστε να µην χρειάζεται εσωτερικό καθαρισµό, που
επιτυγχάνεται µε µία αντιθερµική τσιµούχα από σιλικόνη που τοποθετείται στο κέλυφος.
Ακροκιβώτια
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Τα ακροκιβώτια των ιστών θα είναι κατασκευασµένα από κράµα αλουµινίου ή πλαστικό. θα
έχουν στο κάτω µέρος δύο οπές για την είσοδο και έξοδο, µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών,
υπογείου καλωδίου µέχρι ΝΥΥ 4x10mm2 στο δε πάνω µέρος δύο οπές για την διέλευση,
επίσης µέσου καταλλήλων στυπιοθλίπτων, καλωδίου µέχρι 3x2,5 mm2.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες και µια ασφάλεια των 6Α.
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται µέσω κατάλληλης βάσης στον ιστό µε την βοήθεια δύο
κοχλιών και θα κλείνεται µε πώµα επίσης µέσω κοχλιών. Εκεί θα γίνεται και η διακλάδωση
για την τροφοδοσία του επόµενου φωτιστικού.
Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση µέσα στον ιστό.

4.1.1.3 Φωτιστικά ασφαλείας
Στους χώρους εργασίας, στις αίθουσες ελέγχου και τους διαδρόµους διαφυγής, προβλέπεται η
τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, µε διάταξη αυτόµατης έναυσης σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος και διάταξη αυτόµατης φόρτισης των συσσωρευτών. Η ισχύς των φωτιστικών
πρέπει να επαρκεί για ικανοποιητικό φωτισµό τουλάχιστον επί 60 λεπτά της ώρας µετά τη
διακοπή του ρεύµατος.

4.1.2

Στάθµες φωτισµού

Οι απαιτούµενες µέσες στάθµες φωτισµού των διαφόρων χώρων βάση κανονισµών θα είναι:
Γραφεία - εργαστήρια

500 Lux

Αίθουσα ελέγχου

500 Lux

Χώροι εργασίας – συλλογής και µεταφοράς
εµπορευµάτων
Γενικοί χώροι – χώροι υγιεινής και αποθήκες

400 – 500 Lux

∆ρόµοι µικρής κυκλοφορίας

20 Lux

100 - 150 Lux

Πίνακας 4.1Στάθµες φωτισµού
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4.2

Φωτοτεχνικά αποτελέσµατα ανά χώρο

Εμπορική
Αποθήκη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γραφεία
Ισογείου
Γραφεία Ορόφου

Υπόγεια
Αποθήκη

Επιφάνεια
Χώρου (m²)

2418,75

152,86

152,86

152,86

Όγκος Χώρου
(m³)

23544,5

856,01

458,58

496,79

Είδος
Φωτιστικού

PHILIPS 4ME450
P-WB
1xSON250W+9M
E100 R D450

PHILIPS TCS398
C 2xTL5-35W
HFP M6

PHILIPS TCS398 C
2xTL5-35W HFP
M6

PΗILIPS TCS097
2xTL-D18W HFP
O

9,4

3,2

3

3

60

12

11

9

Ένταση Φωτ.

Ύψως
Ανάρτησης
Φωτιστικού (m)
Αριθμός Εγκ.
Φωτιστικών
(τεμ.)
Emin / Em
Emin / Emax
Em (Lux)

0,753
0,703
446

0,85
0,763
504

0,84
0,705
494

0,677
0,512
145

Θάμπωση

UGR

20

20

21

19

Φωτιστικό

Συντελεστής
Ομοιομορφίας

Πίνακας 4.2 Φωτοτεχνικά αποτελέσµατα ανά χώρο

Τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωµάτων, ο τρόπος εγκατάστασης και τα φωτοτεχνικά
αποτελέσµατα φαίνονται πιο αναλυτικά στο Παράρτηµα 2 όπου περιλαµβάνει τις µελέτες
φωτισµού όλων των χώρων της εγκατάστασης που µελετάµε µε την βοήθεια του
προγράµµατος DIALUX.
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5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ”
5.1

∆οµηµένη Καλωδίωση (DATA)

5.1.1

Πρότυπα και Κανονισµοί

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις
οδηγίες των διεθνώς ισχυόντων προτύπων δοµηµένης καλωδίωσης όπως έχουν επικυρωθεί
από το ΙΕΕΕ και συγκεκριµένα: ΑΝSΙ/ΤΙΑ/ΕΙΑ-Β Category 6, EIA/TIA 568 B-570,
ISO/IEC/IS 11801 Class E, CENELEC EN 50173 / EN 50174, (ΦΕΚ 141 Α’/21−06−2012)
(ΦΕΚ Β767-31/12/92), τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI – European Telecommunications Standards
Institute), της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/31/ΕΕC καθώς και οποιουδήποτε άλλου Εθνικού ή
Ευρωπαϊκού Κανονισµού που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως εργασιών. Οι
προδιαγραφές κάθε εξαρτήµατος που θα χρησιµοποιηθεί στις διασυνδέσεις πρέπει να είναι
σύµφωνες µε το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-B.2. Επίσης το δίκτυο θα συµµορφώνεται µε τις
προβλέψεις του Εθνικού Κανονισµού για Ε.Η.Ε

Σκοπός της εγκατάστασης του συστήµατος αυτού είναι η εξυπηρέτηση τόσο των σηµερινών
όσο και των µελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του κτιρίου. Αντικείµενο του έργο είναι η
προµήθεια υλικών και η κατασκευή ενός ολοκληρωµένου και οµοιογενούς συστήµατος
δοµηµένης καλωδίωσης, το οποίο θα είναι σε θέση να καλύπτει τις παρούσες και µελλοντικές
ανάγκες επικοινωνίας, την µεταφορά φωνής – δεδοµένων - εικόνας και θα καλύπτεται από
εγγύηση απόδοσης συστήµατος.

Η συµφωνία µε τα διεθνή πρότυπα πρέπει ν’ αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά διεθνώς
αναγνωρισµένων ανεξαρτήτων εργαστηρίων (π.χ. UL, ETL, Delta κλπ.). Τα επιµέρους
εξαρτήµατα του Σ∆Κ (Συστήµατος ∆οµηµένης Καλωδίωσης), πρέπει απαραίτητα να έχουν
περάσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιµασίες των διεθνώς αναγνωρισµένων ανεξαρτήτων
εργαστηρίων που αναφέρονται παραπάνω και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά.
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5.1.2

Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην ∆οµηµένη Καλωδίωση

Καλώδιο UTP cat6

Για την καλωδίωση θα χρησιµοποιηθούν αθωράκιστα καλώδια τεσσάρων συνεστραµµένων
ζευγών (8 αγωγών, 24AWG) τύπου UTP Κατηγορίας 6 / CLASS E σύµφωνα µε το ISO/IEC
11801. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι τύπου LS0H 332.1-c και να καλύπτουν τις απαιτήσεις
που ορίζονται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στα δηµόσια κτίρια
και τα κτίρια που είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό.
Τα καλώδια αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά Φ∆Ε (Φωνή, ∆εδοµένα, Εικόνα),
καθ’ όσον οι πρίζες θα είναι µονές ή διπλές και πλήρως ισότιµες κι εναλλάξιµες στη χρήση
τους, δηλ. θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για τηλέφωνο ή δεδοµένα ή και τα δύο.
Στο χώρο γραφείων του ισογείου θα βρίσκονται τέσσερις (4) θέσεις εργασίας και στο χώρο
γραφείων του 1 ου ορόφου θα βρίσκονται τρείς (3) θέσεις εργασίας. Η κάθε θέση εργασίας θα
διαθέτει δύο (2) πρίζες RJ45 UTP .
Όλα τα καλώδια θα καταλήξουν στον κατανεµητή ο οποίος θα βρίσκεται στην υπόγεια
αποθήκη του κτηρίου.
•

Όλα τα καλώδια από το τηλεφωνικό κέντρο καταλήγουν σε µια µετώπη µεικτονόµησης
(patch panel).

•

Επίσης, όλα τα καλώδια από τις πρίζες τηλεφώνων καταλήγουν σε µια άλλη µετώπη
µεικτονόµησης.

•

Οι δύο αυτές µετώπες µεικτονόµησης ενώνονται µεταξύ τους µε τα καλώδια µεικτονόµησης
(patch cords).

•

Από τον κεντρικό εξυπηρετητή (Server) το καλώδιο καταλήγει σε µια θύρα του
συγκεντρωτή (hub) που βρίσκεται στο κάτω µέρος του κατανεµητή.

42

•

Όλα τα καλώδια από τις πρίζες των υπολογιστών καταλήγουν σε µια µετώπη µεικτονόµησης
(patch panel).

•

Οι υπόλοιπες θύρες του hab ενώνονται µε τη µετώπη µεικτονόµησης (patch panel) µέσω των
καλωδίων µεικτονόµησης (patch cords).

•

Για την διευκόλυνση της διέλευσης των καλωδίων θα χρησιµοποιηθεί µετόπη διευθέτησης.

•

Επίσης, εσωτερικά, στο κάτω µέρος του κατανεµητή θα υπάρχει µια πρίζα 230V τύπου
σούκο.

∆ιαφορετικές µετώπες µεικτονόµησης για εφαρµογές φωνής και δεδοµένων.

Patch Panel
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Patch panels δικτύου χαλκού
Τα patch panels αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

κατηγορίας 6 UTP,

•

πλάτος 19” και ύψος 1U,

•

πλήρη µε 24 δοµοστοιχεία µε θύρα τύπου RJ-45 (modular)

•

τα δοµοστοιχεία διαθέτουν ΙDC για τον τερµατισµό των καλωδίων UTP στο πίσω
µέρος µε χρωµατοκώδικες 568Α και 568Β καθώς και εξάρτηµα για την ασφαλή
στήριξη του καλωδίου πάνω στο ICD,

•

διαθέτουν λωρίδα κατάλληλη για την σήµανση των θυρών (structured labeling)
προστατευµένη µε διαφανές προσθαφαιρούµενο πλαστικό κάλυµµα,

•

παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης πάνω στο δοµοστοιχείο ξεχωριστού
εικονιδίου για χρωµοσήµανση (color labeling),

•

διαθέτουν ράφι που επιτρέπει την στήριξη των καλωδίων στο πίσω µέρος µε τη χρήση
δεµατικών.

Patch Cord
Καλώδια Μικτονόµησης (Patch Cords)
•

Για την µικτονόµηση του δικτύου στον ΚΟ θα χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα και
τυποποιηµένα καλώδια µικτονόµησης (patch cords) µήκους 1 m έως 3 m (ανάλογα µε
τις ανάγκες της κάθε σύνδεσης), κατηγορίας 6 UTP µε επιδιαµορφωµένους (overmoulded) συνδέσµους RJ-45 στα άκρα τους.

•

Τα καλώδια µικτονόµησης πρέπει να είναι τύπου LS0H σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στα δηµόσια κτίρια και τα
κτίρια που είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό.
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Hub
Το Hub που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ένα Gigabit Switch µε 16 θύρες 10/100Mbps και µία
10/100/1000Mbps.
•

Πρότυπα & πρωτόκολλα: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP.

•

Βασικές λειτουργίες: Wire-speed Performance. MAC Address Auto-Learning και
Auto-aging. IEEE802.3x flow control για Full-Duplex Mode και backpressure για
Half-Duplex Mode.

•

Backbound Bandwidth: 5.2Gbps.

•

MAC Address Table: 8k.

•

Forwarding Rate: 10BASE-T: 14880pps/port. 100BASE-TX: 148800pps/port.
1000BASE-T: 1488000pps/port.

•

Transmission Method: Store-and-Forward.
•

Θύρες: 16 x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 (Auto
MDI/MDIX). 1 x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45
(Auto MDI/MDIX).

•

Ενδείξεις LED: Power, Link/Act, 100M, 1000M.

•

Safety & Emission: FCC, CE.

•

∆ιαστάσεις: (W x D x H) 440 x 180 x 44 mm.

•

Τροφοδοσία: 100-240VAC, 50/60Hz.

Σύνδεση ακροδέκτη RJ45

Το σχέδιο ∆οµηµένης Καλωδίωσης (DATA) περιλαµβάνεται
στο Παράρτηµα 3.
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5.2

Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV)

Η λειτουργία των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης ρυθµίζεται από την Οδηγία 1122/2000
της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997.
Στο έργο αυτό, η ανάγκη για επιτήρηση και η καταγραφή σε πολλές περιοχές µικρών και
µεγάλων διαστάσεων, σε εσωτερικούς / εξωτερικούς χώρους οδηγεί στην εγκατάσταση του
κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV).
Εξωτερικοί χώροι: παρακολούθηση της περιοχής φόρτωσης/εκφόρτωσης και την κάθε
είσοδο/έξοδο στην αποθήκη και την κεντρική είσοδο των γραφείων.
Εσωτερικοί χώροι: είναι η αποθήκη εµπορευµάτων και τα γραφεία ορόφου και ισογείου. Ο
έλεγχος και η παρακολούθηση γίνονται από µία κεντρική εποπτική θέση η οποία βρίσκετε
στο χώρο των γραφείων του ισογείου.
Η εγκατάσταση CCTV θα περιλαµβάνει :
a. Κάµερες (µαζί µε τα εξαρτήµατα στήριξης)
b. Τροφοδοτικό
c. Συσκευή ψηφιακής καταγραφής DVD-R
d. Οθόνη παρακολούθησης εικόνων MONITOR
e. Καλώδιο τροφοδοσίας καµερών
1. Κάµερες
Θα εγκατασταθούν :
6 κάµερες για εσωτερικούς χώρους µε χαρακτηριστικά – Κάµερα Speed Dome Night&Day
για εσωτερικούς χώρους, µε φίλτρο ICR. Zoom 27x (f=3,5-94,5mm), αισθητήρας CCD1/4’’
Super HAD, ελάχιστος φωτισµός 0,4 lux (έγχρωµη) - 0,02 lux (Α/Μ). Auto iris, Auto focus,
BLC, AGC , ανάλυση 550 TVL, pixel 752x582, σχέση S/N > 50 db (AGC off), 8 zone
privacy. Πρωτόκολλα Pelco - D/Pelco-P. 127 προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις.
Τροφοδοσία: 12 Vd.c. - 1A.
6 κάµερες για εξωτερικούς χώρους µε χαρακτηριστικά –Κάµερα Speed Dome Night&Day
για εξωτερικούς χώρους. Zoom 27x (f=3,5 – 94,5mm), αισθητήρας CCD1/4’’, ελάχιστος
φωτισµός 0,4 lux (έγχρωµη) - 0,02 lux (Α/Μ) . Auto iris , Auto focus, BLC, AGC , ανάλυση
550 TVL, ταχύτητα zoom 1.8 sec, pixel 752x582, σχέση S/N > 50 db (AGC off), 8 zone
privacy. Τροφοδοσία: 12 Vd.c. - 1A
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2. Τροφοδοτικό/UPS
Το τροφοδοτικό είναι 18 εξόδων, 12VDC, 10A µε πλαστικό περίβληµα για τοποθέτηση σε
ράγα (4 στοιχεία).
Παρέχουν ρεύµα στην κάµερα και στο καταγραφικό σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ενώ
διαθέτουν προστασία της µπαταρίας από υπερφόρτωση η αποφόρτωση. ∆υνατότητα
τοποθέτησης µπαταρίας 7.2ΑΗ ή 9ΑΗ.
Χαρακτηριστικά:
Input Voltage: AC190~240V
Frequency: 50 ~60 Hz
Output Voltage: DC 12V±15%
Output Current: 0.55Amp
Overcurrent protection:3.6A±5%
Ripple＆Noise: ≤100mV
Efficiency:≥85%
Charge Voltage:13.8V
Charge Current:1A
Battery Undervoltage Protection:10V
Enclosure dimensions: 203*163*74mm
Weight:1.2KG
∆είκτης στεγανότητας: IP30. ∆είκτης αντοχής: IK05
3. Συσκευή ψηφιακής καταγραφής DVD-R
Ψηφιακό καταγραφικό (DVR) 16 εισόδων µε LAN και CMS. Τεχνολογία συµπίεσης H.264.
Ενσωµατωµένος σκληρός δίσκος 2Tb. Ανάλυση video 400 FPS (στην καταγραφή). Real time
display, 16 κανάλια ήχου (στην καταγραφή). DVD RW και έξοδοι USB για σύνδεση
εξοπλισµού back up. Interface επικοινωνίας RS232 και RS485 για τον έλεγχο των καµερών
Speed dome. 16 είσοδοι / 2 έξοδοι για συναγερµούς. Επιτρέπει τη λήψη εικόνων σε PDA µε
συµβατό λειτουργικό (Windows Mobile, iPhone, Blackberry, Android, Symbiam).
Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, PPPOE, STATIC. Τροφοδοσία: 12 Vd.c. - 50 Hz.
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4. Οθόνη παρακολούθησης εικόνων MONITOR
Monitor έγχρωµο LCD 19” TFT active matrix. Format εικόνας 4:3, βέλτιστη ανάλυση 1280 x
1024, έξοδοι: BNC (IN/OUT), DC VGA, S-VIDEO Τροφοδοσία: 12 Vd.c.

5. Καλώδιο τροφοδοσίας καµερών
Καλώδιο CCTV RG-59 + 2x0.5mm
CCTV special cable.
Οµοαξονικό καλώδιο video + 2 αγωγοί τροφοδοσίας καµερών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οµοαξονικό καλώδιο:
- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: Cu wire 0.59 mm
- Dielectric: PE full 3.7 mm
- Braid: Cu wire
- Outer coating: PVC 5.9 mm
Καλώδιο τροφοδοσίας:
- Wires: 2 x 0.5 mm
- Resistance 3.4Ω / 100m

Loss (dB) per 100m cable length for particular frequencies (MHz):
100 MHz - 11.3 db
200 MHz - 16.3 db
500 MHz - 27.0 db
1000 MHz - 40.6 db
1750 MHz - 57.2 db
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Πρακτικά το καλώδιο αυτό επιτρέπει τη µετάδοση σήµατος εικόνας έως και 400 µ. χωρίς την
ανάγκη χρήσης ενισχυτή. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέµα της πτώσης τάσης
κατά µήκος των αγωγών τροφοδοσίας.

Το σχέδιο Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV) περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 4.
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5.3

Σύστηµα Συναγερµού - Πυρανίχνευσης

5.3.1

Περιγραφή

Στην εγκατάστασή µας θα παρέχεται ασφάλεια, τόσο από πυρκαγιές όσο και από διαρρήξεις.
Αυτό θα επιτευχθεί µε την εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού και πυρανίχνευσης. Ο
πίνακας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι πίνακας συναγερµού και πυρανίχνευσης 16 ζωνών,
βασιζόµενος σε µικροϋπολογιστή, µε την δυνατότητα προγραµµατισµού από το
πληκτρολόγιο ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας:
Τάση τροφοδοσίας : 220VAC-50Hz µε µετασχηµατιστή 17 V-1.2 A.
Έξοδος τροφοδοσίας : 13,8V DC / 1 A.
Κατανάλωση βασικής µονάδας : 35mA σε ηρεµία.
∆ιαστάσεις κουτιού : 300 X 300 X 80mm ή 300 X 400 X 80mm (L).
∆ιαστάσεις πληκτρολογίου: 107.5 X 145 X 25 mm.

5.3.2

Ζώνες συναγερµού - πυρανίχνευσης

Από τις 16 ζώνες που διατίθενται , θα χρησιµοποιηθούν οι 14 απ’αυτές από τις οποίες :
•

2 ζώνες στην αποθήκη εµπορευµάτων
1 μαγνητικών επαφών
1 πληκτρολογίων

•

2 ζώνες για τις σειρήνες
1 εσωτερικής
1 εξωτερικής σειρήνας

•

4 ζώνες στο γραφείο ισογείου
1 πυρανίχνευσης
1 ανιχνευτή κίνησης
1 μαγνητικής επαφής παραθύρου
1 μαγνητικής επαφής κεντρικής πόρτας
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•

3 ζώνες στο γραφείο ορόφου
1 πυρανίχνευσης
1 ανιχνευτή κίνησης
1 μαγνητικής επαφής παραθύρου

•

3 ζώνες στην αποθήκη υπογείου
1 πυρανίχνευσης
1 ανιχνευτή κίνησης
1 αυτόματου τηλεφωνητή

Σχήµα 5.1 Μονογραµµικό διάγραµµα σύνδεσης πίνακα συναγερµού - πυρανίχνευσης
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Σχήµα 5.2 Πολυγραµµικό σχέδιο σύνδεσης πίνακα συναγερµού - πυρανίχνευσης

Το σχέδιο Συστήµατος Συναγερµού - Πυρανίχνευσης περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 5.
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6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ”

Νοµοθεσία - Προδιαγραφές

6.1

Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες
στο υπό µελέτη έργο. Έχουν περιληφθεί επιπλέον προδιαγραφές για να καλύπτει τις άλλες
πιθανές λύσεις που δεν περιγράφονται ή πιθανόν να απαιτηθούν.
Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και µηχανήµατα και
χρησιµοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, αναφέρονται είτε σε συγκεκριµένο τύπο
εταιρείας, είτε δίνονται µε αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται µονοσήµαντα η
προτεινόµενη αποδεκτή ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’ όψη υλικών,
συσκευών και µηχανηµάτων.

6.1.1

Βασικές προδιαγραφές µελέτης:

Στάθµες τάσης
• ∆ιανοµή µέσης τάσης

20 KV, 50 Hz

•

∆ιανοµή χαµηλής τάσης

230/400V 50 Hz

•

Κινητήρες από 0,37 KW και άνω

400V, 50 Hz (3 φάσεις)

•

Κινητήρες έως 0,37 KW

230V, 50 Hz (1 φάση)

•

Εσωτερικός φωτισµός

230V, 50Hz (1 φάση)

•

Ρευµατοδότες σούκο 16Α

230V, 50Hz (1 φάση)

•

Ρευµατοδότες για χρήση µπαλαντέζας

42V (µέσω µετασχηµατιστή)

•

Ρευµατοδότες βιοµηχανικοί 32Α

400V, 50 Hz (3 φάσεις)

•

Εξωτερικός φωτισµός

230V, 50 Hz (1 φάση)

53

6.1.2
(1)

Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί
Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ΦΕΚ 59Β/11.4.55, 293Β/11.5.66, 630Β /25.10.66, 620Β/18.10.66, 118Α/24.6.65,
1525Β/31.12.73) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.

(2)

Το Π.∆. "περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων" ΦΕΚ
89Α/1982,

(3)

ΕΛΟΤ HD 384

(4)

Τις οδηγίες και απαιτήσεις της ∆ΕΗ.

(5)

Τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE και Αµερικανικούς Κανονισµούς "NATIONAL
ELECTRIC CODE " για θέµατα που δεν καλύπτονται από Ελληνικούς Κανονισµούς.

(6)

∆ιεθνείς τυποποιήσεις και προτυποποιήσεις DIN, IEC, NEMA κλπ.

6.2

Ηλεκτρικοί Πίνακες

6.2.1

Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) Α.Π

Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα είναι κατάλληλος για άφιξη παροχής και αναχώρηση
γραµµών από την πάνω και την κάτω πλευρά του και οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός
πλευρά. Θα είναι εγκατεστηµένος στο υπόγειο του κτιρίου (υπόγεια αποθήκη του κτιρίου) σε
σηµείο έτσι ώστε να είναι εύκολα επισκέψιµος.
Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο
ΕΝ 60439 – 1.
6.2.1.1Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
Ονοµαστική Τάση Λειτουργίας Ue
Αριθµός Φάσεων
Συχνότητα Λειτουργίας

400 V
3Ph +N +PE
50 Ηz

Πίνακας 6.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γενικού πίνακα χαµηλής τάσης

6.2.1.2 Περιγραφή
Τα µεταλλικά µέρη του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι κατασκευασµένα από
µεταλλικό έλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη θερµικά πολυµερισµένης
εποξειδικής πούδρας.
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Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει
ηλεκτρική συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα
εξασφαλίζοντας τη γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων του.
Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ
πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα µε το ΙΕC 60364-5-54.
Ο βαθµός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο IEC
60529 που θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού
πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας ΙΡ31 για στεγανότητα και
σκόνη. O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα είναι
ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102.

Η εγκατάσταση των οργάνων θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η
αναπτυσσόµενη θερµοκρασία στον πίνακα χαµηλής τάσης και να προτιµούνται συνδέσεις
που διευκολύνουν την απαγωγή θερµότητας ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ανύψωσης
θερµοκρασίας σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 60439 - 1 .
Η σήµανση του πίνακα και η σήµανση των οργάνων θα γίνει ως ακολούθως:
Στην εµπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα µε το όνοµα, την διεύθυνση
του κατασκευαστή και τον αριθµό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου).
Κάθε συσκευή θα φέρει την ονοµασία της σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια
επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των κυκλωµάτων που αφορά κάθε
συσκευή. Η σήµανση θα είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή.
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήµανση της κάθε φάσης (αλλά
και του αγωγού ουδετέρου και γείωσης).

Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήµανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων.
Οι πίνακες θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση “CE” σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. η σήµανση “CE” πρέπει να βρίσκεται επάνω
στην πινακίδα αναγνώρισης του κάθε ηλεκτρικού πίνακα.
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6.2.1.3 ∆οκιµές
Ο ηλεκτρικός πίνακας που θα επιλεχθεί και εγκατασταθεί πληροί τις απαιτήσεις των εξής
δοκιµών τύπου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60439-1:
∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας
∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης
∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα
∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας
∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού
∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας
∆οκιµή του βαθµού προστασίας.
Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή και συναρµολόγησης ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής
τάσης.
Επίσης θα διαθέτουν το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιµών σειράς:
Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων
∆ιηλεκτρική δοκιµή
Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης.
Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται εγκατάσταση των πινάκων οι οποίοι δεν διαθέτουν κάποιο
από τα παραπάνω πιστοποιητικά τύπου ή δεν έχουν διενεργηθεί όλες οι δοκιµές σειράς.
6.2.2

Υποπίνακες

Η τροφοδότηση των ηλεκτρικών συσκευών – µηχανηµάτων και των υπόλοιπων
καταναλώσεων θα γίνεται µε τη βοήθεια των ηλεκτρικών υποπινάκων.
Οι υποπίνακες που θα εγκατασταθούν θα διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και
κατασκευαστικά στοιχεία µε αυτά του γενικού πίνακα χαµηλής τάσης που αναφέρουµε πιο
πάνω (δοκιµών σειράς και τύπου). θα είναι κατάλληλοι για άφιξη παροχής και αναχώρηση
γραµµών από την πάνω και την κάτω πλευρά τους και οι χειρισµοί θα γίνονται από την
εµπρός πλευρά. Θα είναι εγκατεστηµένοι σε σηµείο έτσι ώστε να είναι ορατοί και εύκολα
επισκέψιµοι.
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Οι υποπίνακες θα είναι :
ΜΗΧ.Π

=>

Πίνακας Μηχανοστασίου Ανελκυστήρα

ΑΥΑ.Π

=>

Α’ Υποπίνακας Αποθήκης

ΒΥΑ.Π

=>

Β’ Υποπίνακας Αποθήκης

ΥΓΙ.Π

=>

Υποπίνακας Γραφείων Ισογείου

ΥΓΟ.Π

=>

Υποπίνακας Γραφείων Ορόφου

Η τροφοδότηση, καθώς και τα στοιχεία των γραµµών από τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής
Τάσης (Α.Π) προς τους υποπίνακες, θα φαίνεται στα µονογραµµικά σχέδια πινάκων που θα
προκύψουν από την µελέτη που θα γίνει µε την βοήθεια του προγράµµατος 4Μ στο
παράρτηµα 6 όπου περιλαµβάνονται οι µελέτες και οι υπολογισµοί.

6.2.3

Υλικά ηλεκτρικών πινάκων

Ραγοδιακόπτες
Οι ραγοδιακόπτες µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/ 230V 50Ηz) θα έχουν εξωτερική
µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων του τύπου “L” της παρακάτω παραγράφου. Η
στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι
ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτης χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους
πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής
εντάσεων 16Α και 25Α. Το κέλυφος των οριοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες.

Μικροαυτόµατοι (αυτόµατοι ασφαλειοδιακόπτες)
Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 τύπου
“L” για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και τύπου “G” για τα κυκλώµατα µικρών
κινητήρων. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 400V (εναλλασσόµενη) ισχύ
διακοπής τουλάχιστον 1,5ΚΑ και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από
υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα
διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 3 – 5 φορές την ονοµαστική για τους τύπου “L”
και 8 – 12 φορές την ονοµαστική για τους τύπου “G”.
Το πλάτος του καλύµµατός τους δεν θα υπερβαίνει τα 17.5mm ενώ η στερέωσή τους στους
πίνακες θα γίνεται µέσω ειδικής ράγας και την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.

57

Ηλεκτρονόµοι διαρροής
Οι ηλεκτρονόµοι διαρροής θα είναι τετραπολικοί ονοµαστικής τάσεως 380/ 22V. Το
επιτρεπόµενο ρεύµα διαρροής θα είναι 30 mA για τα µεγέθη µέχρι 63Α (άµεση προστασία)
και 0,3 ή 0,5 αµπέρ για τα µεγαλύτερα µεγέθη (έµµεση προστασία).

Ενδεικτικές λυχνίες
Στους πίνακες θα χρησιµοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες µε σχήµα µικροαυτόµατων. Θα είναι
κατάλληλες για στερέωση µε µηχανική µανδάλωση πάνω σε ράγες.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν εντός των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι
µιας κατασκευαστικής εταιρίας.
Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα – Βολτόµετρα)
Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου, βιοµηχανικού τύπου, κατηγορία 1,5
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0410 και τα πρότυπα IEC 51 και IEC
521, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση σε τετράγωνη πλάκα πλευράς 96 x 96χιλ.
Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο
θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει µε ακρίβεια την
µηδενική θέση σε ηρεµία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το
DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από
το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο από 400 mm και µεγαλύτερο από 2.000 mm.
Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. Όλα τα όργανα που θα
εγκατασταθούν στους πίνακες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου κατασκευής
ηλεκτρολογικού υλικού.
Αµπερόµετρα
Τα τεχνικά στοιχεία των αµπεροµέτρων θα είναι τα κάτωθι :
•

Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος τύπου στρεφόµενου σιδήρου, για συχνότητες
15Ηz-60Hz.

•

Οι διαστάσεις θα είναι 96mm x 96mm.

•

Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%.

•

Ιδιοκατανάλωση από 0.1 έως 1 VΑ.

•

Υπερφόρτιση συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος,

•

50πλή επί 15 min
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•

4πλή επί 2-3 min

•

2πλή επί 10 min

•

Περιοχή µέτρησης ανάλογα µε τη χρήση.

•

Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή
/5Α για περιοχή µετρήσεων πάνω από 60Α.

Βολτόµετρα
Τα τεχνικά στοιχεία των βολτοµέτρων θα είναι τα κάτωθι:
•

Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 50 Ηz (για περιοχή 15 Ηz ως 60 Ηz)

•

Οι διαστάσεις θα είναι: 96 mm x 96 mm.

•

Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%.

•

Ιδιοκατανάλωση από 1 έως 5 VΑ.

•

Υπερφόρτιση συνεχώς 20% της ονοµαστικής τάσης, 2πλή επί 1 min.

•

Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση.

•

Κάθε βολτόµετρο θα είναι εφοδιασµένο και µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων.

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι εγκατεστηµένα µόνο στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης
(Γ.Π.Χ.Τ. ) Α.Π.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, (ραγοδιακόπτες, µικροαυτόµατοι, ενδεικτικές λυχνίες
ηλεκτρονόµοι διαρροής), στον γενικό πίνακα και στους υποπίνακες θα είναι µιας εταιρίας.

6.3

Τυποποιηµένα Καλώδια – Χαρακτηριστικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα καλώδια µεταφοράς ισχύος από τον µετρητή της ∆ΕΗ ως τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής
Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ. ) Α.Π. θα είναι τύπου J1VV-U κατά IEC 502 και ΕΛΟΤ 843 (παλαιού
τύπου ΝΥΥ κατά VDΕ 0271), µονόκλωνα ή πολύκλωνα, από συρµατίδια ανωπτηµένου
χαλκού µε θερµοπλαστική µόνωση περιεχόµενους µέσα σε περίβληµα θερµοπλαστικής ύλης.
Το είδος και το πλήθος τον καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν στην τροφοδότηση των
υποπινάκων και όλων των φορτίων θα προκύψει από τη ηλεκτρολογική µελέτη που θα
αναφερθεί στο παράρτηµα 6 το οποίο περιλαµβάνει την πλήρη ηλεκτρολογική µελέτη µε την
βοήθεια του λογισµικού 4Μ.
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Αντιστοιχία νέων τύπων καλωδίων µε παλαιούς
νέος
τύπος

παλαιός
τύπος

ΗΟ7V-Κ

NYAF

ΗΟ7V-U

NYA(re)

ΗΟ7V-R

NYA(rm)

AO5VV-U

NYM(re)

AO5VV-R

NYM(rm)

HO5VV-F

NYMHY

HO3VV-F

NYLHY(rd)

HO3VH-H

NYFAZ

HO5RR-F

NMH

HO7RN-F

NSHou

J1VV-U

NYY(re)

JIVV-R

NYY(rm)

J1VV-S

NYY(sm)

AO5VVH3-U

NYIFY

Πίνακας 6.1 Αντιστοιχία νέων τύπων καλωδίων

Επιτρεπόµενες εντάσεις αγωγών.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη ένταση εξαρτάται από τρείς παράγοντες:
•

Από τη διατοµή του αγωγού

•

Από το είδος της µόνωσής του

•

Από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας του.

Αν ξεπεράσουµε τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή έντασης του παρακάτω πίνακα τότε ο αγωγός
υπερθερµαίνεται ( λόγω της αναπτυσσόµενης θερµότητας Joule Q = 0,24* R* l2*t σε cal)
και φθείρεται πρόωρα. Αν η υπερθέρµανση είναι πιο ισχυρή τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
πυρκαγιάς.
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Επιτρεπόµενη ένταση συνεχούς ροής για χάλκινους αγωγούς µε
µόνωση
(για θερµοκρασία περιβάλλοντος 25οC και µέγιστη θερµοκρασία
αγωγού 60οC)
∆ιατοµή αγωγού
Μέγιστη επιτρεπόµενη ένταση σε (Α)
(mm2)
1η οµάδα
2η οµάδα
3η οµάδα

0,75

-

15

16

1

12

18

20

1,5

16

22

25

2,5

21

31

34

4

27

41

45

6

35

54

57

10

48

70

78

16

65

96

104

25

88

128

137

35

110

153

168

50

140

178

210

70

175

220

260

95

210

265

310

120

250

310

365

150

-

355

415

185

-

405

475

240

-

480

560

300

-

555

645

400

-

-

770

500

-

-

880

Οµάδες:
1η: Τρεις το πολύ ενεργοί αγωγοί µέσα στον ίδιο σωλήνα ή στο ίδιο
καλώδιο, σε ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση.
2η: Μονωµένοι αγωγοί που είναι τοποθετηµένοι σε ορατή εγκατάσταση
χωρίς σωλήνες, µε απόσταση µεταξύ τους ίση ή µεγαλύτερη από τη
διάµετρό τους.
3η: Εύκαµπτα καλώδια τροφοδότησης κινητών ή φορητών συσκευών
κατανάλωσης.
Πίνακας 6.3 Επιτρεπόµενη ένταση συνεχούς ροής για χάλκινους αγωγούς µε µόνωση

61

Για θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεγαλύτερες των 30οC πρέπει οι τιµές του παραπάνω
πίνακα να πολλαπλασιαστούν αντίστοιχα µε τους παρακάτω συντελεστές.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

35 οC 40 οC 45 οC 50 οC 55 οC

Συντελεστής

91 % 82 % 71 % 58 % 41 %

Πίνακας 6.4 Συντελεστές πολλαπλασιασµού ανάλογα µε τις θερµοκρασίες περιβάλλοντος

Αν οι ενεργοί αγωγοί που βρίσκονται στο ίδιο περίβληµα είναι περισσότεροι από τρεις
παίρνουµε µέρος των τιµών του πίνακα επιτρεποµένων εντάσεων.

Για 4 - 6 αγωγούς

80 %

7 - 9 αγωγούς

70 %

Πίνακας 6.5 Συντελεστές πολλαπλασιασµού ανάλογα µε τους ενεργούς αγωγούς
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Γυµνοί αγωγοί χαλκού :

Διατομή
(mm2)

Αντίσταση
(Ω/km)

1,0 *

18,1

1,5 *

12,1

2,5 *

7,4

4*

4,61

6*

3,08

10 **

1,83

16 **

1,15

25 **

0,727

35 **

0,524

50 **

0,38

70 **

0,2687

95 **

0,193

120 **

0,153

150 **

0,124

185 **

0,0991

240 **

0,0754

300 **

0,0601

Πίνακας 6.6 Αντίσταση αγωγών ανά χιλιόµετρο

*Μονόκλωνος αγωγός
** Πολύκλωνος αγωγός
Η αντίσταση R αγωγού µε µήκος l και διατοµή S είναι : R = ρ . I/S
Καλώδια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων :
Μέρος των καλωδίων που αναφέρονται παρακάτω θα χρησιµοποιηθούν στην εγκατάστασή
µας.
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ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ∆ΥΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO5V-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
300/500 V
HO7V-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
HΟ7V-R (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
450/750 V
ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, BS 6004, CENELEC HD
21.3
Τύπος
HO5V-U
κατάλληλος
για
σταθερές
προστατευµένες εγκαταστάσεις µέσα σε συσκευές και
µέσα ή πάνω σε βάσεις φωτιστικών. Τύπος H07V-U µε
µονόκλωνο και H07V-R µε πολύκλωνο αγωγό,
κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή µέσα
σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους.

HO5V-U
HO7V-U

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ∆ΥΑ ΜΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO7V-Κ
450/750 V
ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, BS 6004, CENELEC HD
21.3
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή µέσα
σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους.

H07V-K

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ∆ΥΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO5V-Κ
300/500 V
ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, CENELEC HD 21.3
Κατάλληλα
για
σταθερές
προστατευµένες
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εγκαταστάσεις µέσα σε συσκευές και µέσα ή πάνω
σε βάσεις φωτιστικών.
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ∆ΥΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO5V-K
300/500 V
ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, CENELEC HD 21.3
Κατάλληλα
για
σταθερές
προστατευµένες
εγκαταστάσεις, µέσα σε συσκευές και µέσα ή πάνω
σε βάσεις φωτιστικών.

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

Α05VV-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
A05VV-R (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
300/500 V
ΕΛΟΤ 563.4
Ελαφρύ καλώδιο µε δύσκαµπτο αγωγό για
τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή
υγρούς χώρους.

A05VV-R

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO5RR-F
300/500 V
ΕΛΟΤ 623.4, VDE 0282, CENELEC HD 22.4, BS
6007 & BS 6500
Εύκαµπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες,
µαγειρεία και γραφεία και για τη τροφοδότηση
συσκευών στις οποίες τα καλώδια υποβάλλονται σε
µικρές µηχανικές καταπονήσεις.

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

H05VV-F
300/500 V
EΛOT 563.5, BS 6500, VDE 0281.402, CENELEC
HD 21.5
Εύκαµπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες,
µαγειρεία (κουζίνες) και γραφεία και για τη
τροφοδότηση συσκευών ακόµα και σε υγρές
περιστάσεις και µέτριες µηχανικές καταπονήσεις.
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H05VV-F

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

H03VV-F
300/300 V
ΕΛΟΤ 563.5, BS 6500, VDE 0281.401, CENELEC
HD 21.5
Εύκαµπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες,
µαγειρεία (κουζίνες) και γραφεία. Για τροφοδότηση
ελαφρών φορητών συσκευών όπου χρειάζεται
ευκαµψία για ελαφρές µηχανικές καταπονήσεις.
Ακατάλληλο για τροφοδότηση συσκευών µε υψηλές
θερµοκρασίες.

H03VV-F

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ PVC (ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΑ
ΚΑΛΩ∆ΙΑ)
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

HO3VH-H
300/300 V
ΕΛΟΤ 563.5, ΒS 6500, VDE 0281.302, CENELEC
HD 21.5
Πολύ εύκαµπτο καλώδιο για πολύ ελαφριές χρήσεις
σε κατοικίες και γραφεία. Ακατάλληλο για
τροφοδότηση συσκευών µε υψηλές θερµοκρασίες.

H03VH-H

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ (ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ)
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

NYIFY
AO5VVH3-U
230/400 V
VDE 0250.201
Ελαφρύ καλώδιο µε δύσκαµπτο αγωγό κατάλληλο
για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις όπου η
µορφή του διευκολύνει.
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NYIFY-J

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

J1VV-R (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
J1VV-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
JIVV-S (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
ΕΛΟΤ 843
600/1000 V
Τα καλώδια ισχύος χρησιµοποιούνται κυρίως σε
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, σταθµούς διανοµής ή
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε εσωτερικούς
χώρους, ύπαιθρο και εφ΄ όσον δεν υπόκεινται σε
µηχανικές καταπονήσεις.

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ
PVC
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

NYSLYO
300/500 V
VDE 0250.405
Εύκαµπτα καλώδια κατάλληλα για τοποθέτηση σε
σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις χωρίς µηχανικές
φορτίσεις, σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. ∆εν
συνιστώνται για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
χώρους.

TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC
ΤΥΠΟΣ:
JYYe
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
200 V
ΧΡΗΣΕΙΣ:
Σύνδεση τηλεφωνικών συσκευών σε καλωδιώσεις
εσωτερικών χώρων.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

AO2YS(L)2Y
200 V
OTE 012.6/Γ/4-92
Τηλεφωνικά δίκτυα εξωτερικών χώρων (υπέργεια υπόγεια).

ΚΑΛΩ∆ΙΑ DR. VERS
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ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

ΤΥΠΟΥ "Υ" DR. VERS
400 V
VDE 815
Σύρµατα συνδέσεων γενικής χρήσης (τηλεφωνικών
και ηλεκτρονικών συσκευών).

ΚΑΛΩ∆ΙΑ "Υ" ΚΩ∆ΩΝΩΝ
ΤΥΠΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

"Υ" ΚΩ∆ΩΝΩΝ
400 V
VDE 815
Σύρµατα συνδέσεων γενικής χρήσης (τηλεφωνικών
και ηλεκτρονικών συσκευών).

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:

UTP CATEGORY 6 (J-2YY)
FTP CATEGORY 6 (J-2Y(St)Y)
STP CATEGORY 6 (J-2Y(St)Y)
225 V
ISO / IEC 11801, EIA / TIA 568 A, (TSB 36)
Καλώδια για τηλεφωνικά δίκτυα και δίκτυα
υπολογιστών.

6.4

Υλικά ∆ιέλευσης και Εγκατάστασης Καλωδίων

6.4.1

Πλαστικοί Σωλήνες

Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ευθείεςσπιράλ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Ελαφρού Τύπου φαίνονται συνοπτικά στον
παρακάτω Πίνακα :

ΒΑΡΕΟΣ
ΤΥΠΟΥ

ΜΕΣΑΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΕΛΑΦΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ

Αντοχή στη Συµπίεση

1250Nt

750Nt

320Nt

Αντοχή στη κρούση

> 6J

> 2J

> 1J

Ελάχιστη θερµοκρασία
εφαρµογής

-25oC

-25oC

-25oC

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρικής µόνωσης

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρικής µόνωσης

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρικής µόνωσης

Βαθµός στεγανότητας

IP55 έως ΙΡ67

IP55 έως ΙΡ67

IP55 έως ΙΡ67

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
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Καλώδια
3x1.5 mm
3x2.5 mm, 5x1.5 mm
3x4 mm, 5x2.5 mm
3x6 mm, 5x4 mm
3x10 mm, 5x6 mm
3x16 mm, 5x10 mm

Σωλήνας
Φ 13.5mm
Φ 16 mm
Φ 23mm
Φ 23mm
Φ 29mm
Φ 36mm

Πίνακας 6.7 Μηχανικές αντοχές και χωρητικότητα πλαστικών σωλήνων

Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή υπόγεια εγκατάσταση, µεγάλης
µηχανικής αντοχής σε κρούση.
Πλαστική σωλήνα PVC θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά καλωδίων µέσα στο έδαφος
(όπως της παροχής από τον µετρητή της ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ) στον γενικό πίνακα χαµηλής τάσης
Α.Π.)
Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνας PVC
Προδιαγραφές σωλήνων και εξαρτηµάτων: ΕΛΟΤ ΕΝ 1329/Β
Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: ΕΝ 681-1
Μήκος σωλήνα: 1, 2 και 3 µέτρα.
Σύνδεση: Μούφα µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.
Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρµογές κτηριακών
εγκαταστάσεων για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα.
Πλεονεκτήµατα:
Υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται χρήση κόλλας.
Ευελιξία, λόγω της εύκολης σύνδεσης, περιστροφής και αποσύνδεσης των
εξαρτηµάτων.
Υψηλή ηχοµονωτική απόδοση κατά DIN 4109 (µε πιστοποίηση από το Ινστιτούτο
Φυσικής ∆οµικών Υλικών της Στουτγάρδης (ΙΒΡ).
Μικρός συντελεστής τριβής, ελάχιστη συσσώρευση λιπών-αλάτων κατά τη χρήση.

6.4.2

Σχάρες Καλωδίων

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος
γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm
και 100mm για µεγαλύτερα πλάτη.
Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον
ακόλουθο πίνακα :
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ΣΧΑΡΕΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

Πλάτος
Εσχάρας

Ελάχιστο Πάχος
ελάσµατος

mm
100
200
300
400
500
600

mm
1,00
1,25
1,50
1,50
2,00
2,00

Μέγιστη
Απόσταση
µεταξύ τους
mm
1000
1500
1500
1500
1500
1500

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ

Ελάχιστο Πάχος
ελάσµατος

Ελάχιστο Πάχος
ελάσµατος

mm
2,00
2,00
2,00
2,00
2,5
2,5

mm
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5

Πίνακας 6.8 Σχάρες καλωδίων

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, ντίζες κλπ.) επίσης γαλβανισµένων. Γενικά θα παρουσιασθεί
ένα ενιαίο σύστηµα αποκλειόµενων των ιδιοκατασκευών. Για τη στήριξη των ορθοστατών θα
χρησιµοποιηθούν κατ' ελάχιστο δύο (2) µεταλλικά βύσµατα µε τις κατάλληλες βίδες
διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm.

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε
βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι
κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα στερεώνεται µε κλίπς σε αποστάσεις όχι
µεγαλύτερες του 1 m.

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της σχάρας. Οι
εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης κατ'
ελάχιστο 16 mm2. Τα καλώδια θα στερεώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργοταξίου, µε
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες (δεµατικά ή κλίπς) σε απόσταση
το πολύ 2 m µεταξύ τους. Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο
εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου
και θερµό γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαρηµένη από οξειδωτική
ατµόσφαιρα ατµόσφαιρα.
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6.4.3

Επίτοιχα Κανάλια

Γενικά χαρακτηριστικά :
Το κανάλι θα είναι λευκού χρώµατος από PVC, πλάτους 80 έως 195 mm, ύψους 35 έως 65
mm (διαστάσεις σύµφωνα µε την απαιτούµενη χωρητικότητα ) και µήκους 2m για την
προστασία , τη διανοµή και τη σύνδεση σε πρίζες ηλεκτρικών αγωγών και καλωδίων ,
ασθενών και ισχυρών ρευµάτων , σε µόνιµες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις .
Ο ενιαίος εσωτερικός χώρος , προαιρετικά , θα µπορεί να χωρισθεί σε δύο ή τρία τµήµατα ,
το κάθε τµήµα µε δικό του ανεξάρτητο κάλυµµα. Με την τοποθέτηση των το σύστηµα
επιτρέπει την πλήρη και συνεχή προστασία των αγωγών σύµφωνα µε την προδιαγραφή NF C
15-100.

Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν τα εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν ώστε να είναι
σύµφωνη µε Ευρωπαϊκή προδιαγραφή (NF για παράδειγµα) και ο τρόπος σύνδεσης να
αποκλείει τον κίνδυνο δυσµενών συνεπειών (βραχυκύκλωµα , εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ .)
µέσα από σχισµές, κενά, και γενικά κακή εφαρµογή καναλιού και εξαρτηµάτων.
Η στερέωση της βάσης θα γίνει µε ειδικές σφήνες στα προχαραγµένα σηµεία στήριξης . Το
κανάλι θα φέρει εύκαµπτο κάλυµµα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη και συνέχεια
ακόµη και σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες .

Αφαίρεση του καλύµµατος θα γίνεται µόνο µε τη βοήθεια εργαλείου, σύµφωνα µε την
προδιαγραφή NF C 68-104. Το διακοπτικό υλικό θα στηρίζεται στο κανάλι µέσω στιβαρής
βάσης σύµφωνα µε την προδιαγραφή NF C 15-100., αποκλείοντας την απευθείας στήριξη .
Τα εξαρτήµατα του καναλιού έχουν κατασκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αγωγοί που τα
διατρέχουν (χαλκός, οπτικές ίνες), να τηρούν τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO/IEC 11801,
TIA/EIA 568 σχετικά µε την ελάχιστη απαιτητή ακτίνα καµπυλότητας για εγκαταστάσεις
δοµηµένης καλωδίωσης cat. 5e και cat. 6 αλλά και τον συνεχή διαχωρισµό των ισχυρών µε
ασθενή ακόµη και σε γωνίες. Υλικό κατασκευής : PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) παρθένο
υλικό (µη αναγεννηµένο ) µε καλύτερη αντοχή στην γήρανση .
Αντοχή σε φλόγα - UL 94, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-072: VO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
∆είκτης προστασίας από στερεά και υγρά : IP 40.
∆είκτης αντοχής σε µηχανικές κρούσεις : IK 07 (2 Joules).
Χρώµα υλικών σύµφωνα µε την προδιαγραφή RAL 840 HR.
71

Επιλεγµένο χρώµα : λευκό RAL 9010.
Ειδική µάζα : 1,50 kg/dm 3
Θερµοκρασία συνεχούς χρήσεως : 60 ° C
Θερµοκρασία παραµόρφωσης VICAT, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-021:
83 ° C
Οριακός δείκτης οξυγόνου, σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-071: 45
Αντοχή σε πυρακτωµένο νήµα , σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 20-455: 960 ° C
Ελαστικότητα , σύµφωνα µε την προδιαγραφή NFT 51-034: 3.300 Mpa
Τα επίτοιχα κανάλια θα είναι τύπου LEGRAND /DLP ή ισοδύναµου.

6.4.4

Κουτιά ∆ιακλάδωσης – ∆ιακοπτών

Θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης 7,5x7,5 , 10x15 ,15x15 και κουτιά διακοπτών
Ø73.

Τα κουτιά διακλάδωσης χωνευτού τύπου παράγονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 60670-1.
Προορίζονται για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέσα στο επίχρισµα.
Τα κουτιά διακλάδωσης επιφανειακού τύπου παράγονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ
60670-1. Κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ελεύθερα αλογόνου και
βαρέων µετάλλων, είναι στεγανά (IP55) και µε εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (UV).
Προορίζονται για κάθε είδους επιφανειακή ηλεκτρική εγκατάσταση, µε ή χωρίς αυξηµένες
απαιτήσεις προστασίας.

Τα κουτιά διακόπτη διακρίνονται σε µονού πλαισίου και ενιαίου πλαισίου ανάλογα µε το
είδος των διακοπτών/ρευµατοδότων που πρόκειται να τοποθετηθούν σε µια ηλεκτρική
εγκατάσταση. Τα κουτιά διακόπτη συναρµολογούνται µε ειδικό αποστατικό, που
προσφέρεται σε ξεχωριστή συσκευασία, και προσφέρει περισσότερους συνδυασµούς
διακοπτών στην ίδια εγκατάσταση.
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6.4.5

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπως καθορίζονται στα
σχέδια θα είναι διαστάσεων 0,40x0,40m ή 0,60Χ0,60m και βάθους µέχρι 0,40m, θα
κατασκευασθούν από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και
πυθµένα 100mm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα διαστάσεων
0,40x0,40m ή 0,60x0,60m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη
βάση κάθε φωτιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης.

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

Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω
από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια
µέσης τάσης. Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια
ασθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από
30cm. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια
διακλάδωσης των ιστών. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο
έδαφος.

Η ηλεκτρολογική µελέτη της εγκατάστασης η οποία έχει υλοποιηθεί µέσω
υπολογιστικού προγράµµατος FINE ADAPT 4M, αναφέρετε στο Παράρτηµα 6 και τα
ηλεκτρολογικά σχέδια των ισχυρών ρευµάτων στο Παράρτηµα 7.
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