
Τ.Ε.Ι.   ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   /   5389
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  / 4108

ΜΕΛΕΤΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΟΙΚΟΙΣΚΟΥ  ΟΤΕ



2

ΜΕΛΕΤΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΟΙΚΟΙΣΚΟΥ  ΟΤΕ



3

Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΑ ..................................................................................................................................................... 5

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ......................................................................................................................... 6

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ...............................................................................................11

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ........................................................................................34

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ................................................................40

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .....................................41

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ........................................................................................47

8. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ .............................................................................................49

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ .......................................................53

10. ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ .......................................67

11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ....................................................................................68

12. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ...............................................................................................................95

13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΗΕ ................................................................................................ 103

14. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ:....................................................................................... 111

15. ΒΑΣΙΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑ IEC 60617................................................... 112

16. ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ......................................................................................................................... 120

17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................................................... 121



4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων ενός
Ψηφιακού Οικίσκου ΟΤΕ σε ισόγειο κτήριο 150 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο
αυτό έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 5.000 συνδρομητών σταθερής
τηλεφωνίας σε μικρές πόλεις ή  Δήμους στην επαρχία.

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Μελέτη εγκατάστασης  φωτισμού-κίνησης 220/380 V

Μελέτη εγκατάστασης  φωτισμού  ανάγκης 60 V

Μελέτη εγκατάστασης  δικτύου ρευματοδοτών 42 V

Μελέτη εγκατάστασης  τηλεφώνων

Μελέτη εγκατάστασης  συστήματος γειώσεων

Μελέτη εγκατάστασης πυρασφάλειας

Μελέτη εγκατάστασης  εξαερισμού

Οι μελέτες βασίστηκαν σε τεύχος προδιαγραφών του ΟΤΕ  όπως αυτό βελτιώθηκε σε
νεώτερες & πιο αυστηρές  προδιαγραφές και περιγράφεται στις σελίδες  5 έως 48 οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης μελέτης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, η Τεχνική Προδιαγραφή Υλικών και η Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, αφορούν στις εσωτερικές εγκαταστάσεις και τον εξαερισμό του
τυποποιημένου οικίσκου Ψηφιακής Τεχνικής  ΨΒ (με στέγη) που θα ανεγερθεί.

Αναλυτικότερα οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες :

1.1 Εγκατάσταση φωτισμού-κίνησης 220/380 V

1.2 Εγκατάσταση φωτισμού  ανάγκης 60 V

1.3 Εγκατάσταση δικτύου ρευματοδοτών 42 V

1.4 Εγκατάσταση  τηλεφώνων

1.5 Εγκατάσταση συστήματος γειώσεων

1.6 Εγκατάσταση εξαερισμού
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Εγκατάσταση φωτισμού κίνησης 220/380 V

Η εξυπηρέτηση του κτιρίου από την άποψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει
απευθείας από τη ΔΕΗ με χαμηλή τάση 220/380 V, 50 Hz. Από το μετρητή της ΔΕΗ
με καλώδιο NYY της διατομής που καθορίζεται στο διάγραμμα πινάκων θα
ηλεκτροδοτηθεί ο γενικός πίνακας φωτισμού κίνησης που θα τοποθετηθεί αμέσως
μετά την κύρια είσοδο του κτιρίου.

Μεταξύ μετρητή ΔΕΗ και γενικού πίνακα κοντά στο μετρητή σε θέση ευκόλως
προσπελάσιμη προβλέπεται η τοποθέτηση ενός μαχαιρωτού τριιπολικού διακόπτη για
τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο διακόπτης θα τοποθετηθεί μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο με υαλοφράκτη πόρτα με
κλειδί.  Αναρτημένο από το κιβώτιο με αλυσίδα θα υπάρχει ένα επιχρωμιωμένο σφυρί
για το σπάσιμο του τζαμιού και επέμβαση στο διακόπτη όταν απαιτηθεί.

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού 220/380 V του κτιρίου αρχίζουν από το γενικό πίνακα
φωτισμού - κίνησης και δια μέσου του πίνακα φωτισμού καταλήγουν στις τελικές
καταναλώσεις.

Ειδικότερα, ο γενικός πίνακας τροφοδοτεί επί πλέον :

 Τον πίνακα φωτισμού-κλιματισμού του Ψηφιακού Κέντρου
 Τον πίνακα φωτισμού ανάγκης
 Τον αυτόματο πίνακα μεταγωγής του EHZ
 Το αυτόματο πιεστικό συγκρότημα νερού (εάν απαιτηθεί)
 Τον αποσκληρυντή νερού
 Τον κυκλοφορητή αποσκληρυμένου νερού (εάν απαιτηθεί)

Ο πίνακας φωτισμού τροφοδοτεί τις παρακάτω καταναλώσεις:

 Κυκλώματα φωτισμού
 Κυκλώματα ρευματοδοτών
 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ( αναμονή )
 Ανεμιστήρες
 Μετασχηματιστές για τα κυκλώματα 42 V
 Κυκλώματα ρευματοδοτών για ηλεκτρική θέρμανση.

Η ηλεκτρική ισχύς των εγκαταστάσεων του κτιρίου σε KVA έχει περίπου ως
κατωτέρω:

Εγκαταστημένη Απαιτούμενη
Φωτισμός 20 15
Κίνηση 60 40
ΣΥΝΟΛΟ 80 55
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2.1.1    Ηλεκτρικές γραμμές

Οι γραμμές ηλεκτροδότησης όλων γενικώς των πινάκων από το γενικό πίνακα
προβλέπονται να κατασκευασθούν με καλώδιο τύπου NYY με διατομές που
καθορίζονται στο διάγραμμα ηλεκτρικών πινάκων.  Η όδευση των καλωδίων αυτών
θα είναι γενικώς χωνευτή, τοποθετούμενα απ’ ευθείας μέσα στα επιχρίσματα των
τοίχων. Στις διαδρομές σε ύψη μικρότερα των 2,5 m από τα δάπεδα και όπου αυτό
απαιτείται για λόγους μηχανικής προστασίας ή ασφάλειας του προσωπικού ή από
τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, τα καλώδια θα
τοποθετούνται μέσα σε χαλυβδοσωλήνες ή για τις μεγάλες διαμέτρους σε
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, πριν χωνευθούν στα επιχρίσματα.  Η διάμετρος των
σωλήνων προστασίας καθορίζεται ότι θα είναι τουλάχιστον διπλάσια της
εξωτερικής διαμέτρου των καλωδίων.

Οι ηλεκτρικές γραμμές, φωτισμού, ρευματοδοτών κλπ. θα κατασκευασθούν
γενικώς χωνευτές στον τοίχο με χάλκινους αγωγούς NYA μέσα σε πλαστικούς
σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες όπου αυτό επιβάλλεται από τον Κανονισμό των
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή από λόγους μηχανικής προστασίας.
Επίσης στην αίθουσα των επιλογικών μηχανημάτων οι γραμμές θα
κατασκευασθούν με καλώδιο NYM που θα τοποθετηθεί επάνω στη
λαμαρινοκατασκευή που προβλέπεται περιμετρικώς στην αίθουσα, για την όδευση
των καλωδίων.  Στις περιπτώσεις που οι οροφές του κτιρίου θα είναι ανεπίχριστες,
η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων από το κουτί διακλάδωσης θα γίνεται
με καλώδιο ΝΥΜ, άσχετα από την κατασκευή της κύριας γραμμής.  Στο χώρο των
συσσωρευτών οι ηλεκτρικές γραμμές θα κατασκευασθούν επίτοιχες με καλώδιο
NYM σε διμερή στηρίγματα.  Ειδικότερα για τον χώρο δεξαμενής πετρελαίου θα
κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου με καλώδια NYM σε χαλυβδοσωλήνα.

Τα κυκλώματα φωτισμού θα κατασκευασθούν με αγωγούς διατομής 1,5 mm2 ενώ
τα κυκλώματα των ρευματοδοτών με αγωγούς 2,5mm2. Και για τα δύο κυκλώματα
θα πρέπει να προβλεφθεί και αγωγός γείωσης της ίδιας διατομής. Σε περίπτωση
που κυκλώματα τροφοδοτούν φωτιστικά σώματα που δεν απαιτούν γείωση ο
αγωγός γείωσης μπορεί να παραληφθεί. Η γραμμή ηλεκτροδότησης του
θερμοσίφωνα θα κατασκευασθεί με αγωγούς NYA διατομής 3Χ4 τ.χ..

2.1.2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Φθορισμού
Προβλέπεται η τοποθέτηση του παρακάτω φωτιστικού σώματος :
Φωτιστικό σώμα με δύο λάμπες φθορισμού των 36 W χωρίς πλαστικό κάλυμμα
αλλά με ανταυγαστήρα, για τους χώρους επιλογέων, ΕΗΖ, κατανεμητή, χώρου
ανορθωτών και για τα εργαστήρια.

Πυράκτωσης
Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας οροφής για λάμπα πυράκτωσης 100 W, για
τον διάδρομο, την αποθήκη (εάν υπάρχει) και την βεράντα (εάν υπάρχει).
Φωτιστικό στεγανό σώμα τύπου αρματούρας για λάμπα πυράκτωσης μέχρι 100 W
για τους χώρους υγιεινής και τον περιμετρικό φωτισμό του κτιρίου.
Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας, στεγανό κατάλληλο για λάμπα πυράκτωσης
μέχρι 100 W, για την δεξαμενή πετρελαίου και τα καλώδια.
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Φωτιστικό σώμα υάλινου κώδωνα στεγανό κατάλληλο για λάμπα πυράκτωσης
μέχρι 200 W, για το χώρο των συσσωρευτών.

2.2  Εγκατάσταση φωτισμού ανάγκης

Η εγκατάσταση φωτισμού ανάγκης 60 V αποσκοπεί στην εξασφάλιση ικανοποιητικού
φωτισμού σε διαδρόμους διαφυγής, εξόδους, χώρους εργασίας κλπ για τις έκτακτες
περιπτώσεις, διακοπής του δικτύου πόλης, για το χρονικό διάστημα που θα
απαιτηθεί για τη μεταγωγή των ηλεκτρικών φορτίων του κτιρίου στο ΕΗΖ και επί
πλέον για όλο χρονικό διάστημα βλάβης τόσο της κανονικής τροφοδότησης όσο και
της εφεδρικής.

Η εν λόγω εγκατάσταση είναι μόνιμη εγκατάσταση με ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα με
λάμπα πυράκτωσης 40 W. Τα σώματα αυτά ηλεκτροδοτούνται αυτόματα σε
περίπτωση διακοπής του δικτύου πόλης από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, από
τους εφεδρικούς συσσωρευτές (πάλι μέσω του πίνακα), που καλύπτουν τις
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Μερικά σώματα ελέγχονται από διακόπτη και
προορίζονται για την εξασφάλιση ικανοποιητικού φωτισμού εργασίας σε περίπτωση
παρατεταμένης διακοπής του δικτύου πόλης και βλάβης της εφεδρικής
τροφοδότησης.

Τα υπόλοιπα, θα ανάβουν αμέσως με τη διακοπή του δικτύου πόλης για να
εξασφαλίσουν ικανοποιητικό φωτισμό στους διαδρόμους και χώρους σε περίπτωση
ανάγκης εκκένωσης του κτιρίου.

Ο πίνακας φωτισμού ανάγκης θα τοποθετηθεί δίπλα στο γενικό πίνακα φωτισμού
κίνησης. Οι ηλεκτρικές γραμμές θα κατασκευασθούν με αγωγούς NYA 2,5 mm2 σε
χωνευτή όδευση μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες όπου απαιτείται
για μηχανική προστασία ή όπου απαιτείται από τον Κανονισμό Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Στην αίθουσα των επιλογέων θα κατασκευασθούν με καλώδιο NYM που θα
τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη λαμαρινοκατασκευή όδευσης των εγκαταστάσεων.

Στην εγκατάσταση φωτισμού ανάγκης περιλαμβάνεται και η κατασκευή μίας γραμμής
για την ηλεκτροδότηση ρευματοδοτών 60 V που θα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

2.3 Εγκατάσταση δικτύου ρευματοδοτών 42 V

Η εγκατάσταση χαμηλής τάσης 42 V, προβλέπεται κυρίως για να παρέχει τη
δυνατότητα λήψης ρεύματος 42 V για τη λειτουργία ηλεκτρικών κολλητηριών για
κασσιτεροκολλήσεις. Η εγκατάσταση αποτελείται από το ηλεκτρικό δίκτυο που θα
κατασκευασθεί γενικώς εντοιχισμένο με αγωγούς NYA διατομής 2,5mm2 μέσα σε
πλαστικούς σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες, όπου απαιτείται για λόγους μηχανικής
προστασίας ή από την κατασκευή εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τον
πίνακα ηλεκτροδότησης του δικτύου.
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Ο πίνακας θα τοποθετηθεί στην αίθουσα των επιλογέων και θα ηλεκτροδοτηθεί από
τον πίνακα φωτισμού μέσω ενός μετασχηματιστή 220/24 V. Περιμετρικά στην αίθουσα
των επιλογέων θα τοποθετηθεί ένας ρευματοδότης ανά τρία μέτρα περίπου. Στον
πίνακα θα προβλεφθούν και μερικές εφεδρικές γραμμές για την κάλυψη των αναγκών
των ικριωσειρών.

2.4 Εγκατάσταση τηλεφώνων

Η τηλεφωνική εγκατάσταση που προβλέπεται για την κάλυψη των αναγκών του
κέντρου, περιλαμβάνει τον Κατανεμητή, τις τηλεφωνικές γραμμές και τους
τηλεφωνοδότες σύνδεσης των τηλεφωνικών συσκευών.
Ο Κατανεμητής της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο του κατανεμητή του
κτιρίου.
Οι τηλεφωνικές γραμμές θα κατασκευασθούν κατά βάση χωνευτές με αγωγούς σε
πλαστικές σωλήνες. Στο χώρο των επιλογέων οι γραμμές θα είναι μέσα σε
χαλυβδοσωλήνες που θα τοποθετηθούν πάνω στη λαμαρινοκατασκευή που θα οδεύει
περιμετρικά στην αίθουσα.

2.5 Εγκατάσταση συστήματος γειώσεων

Θα κατασκευασθεί σύστημα θεμελιακής γείωσης και ενοποίηση όλων των γειώσεων,
το οποίο θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας το οποίο περιγράφεται σε ιδιαίτερο τεύχος.

Περιμετρικώς και εξωτερικώς του κτιρίου σε απόσταση ενός περίπου μέτρου από τους
τοίχους και σε βάθος περίπου 70 cm, θα τοποθετηθεί ένας γειωτής ο οποίος είναι μία
χαλύβδινη γαλβανισμένη λάμα διατομής παραλληλογράμμου και ελάχιστων
διαστάσεων 40Χ4 mm.

Στον εν λόγω γειωτή θα συνδεθούν αγώγιμα οι απαγωγοί (αγωγοί καθόδου) του
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, ο οπλισμός των δομικών στοιχείων του
κτιρίου, τα κάτω άκρα των μεταλλικών υδρορροών, οι σωλήνες προστασίας των
καλωδίων προς το κτίριο και οι μεταλλικοί μανδύες των καλωδίων καθώς επίσης και οι
μεταλλικοί σωλήνες των διαφόρων δικτύων (π.χ.ύδρευσης) και οι μεταλλικές
κατασκευές του κτιρίου.

Περιμετρικώς στο εσωτερικό του κτιρίου θα τοποθετηθεί ένας χάλκινος αγωγός
(Συγκεντρωτικός Δακτυλιωτός Αγωγός Γείωσης) ορθογώνιας διατομής ελαχίστων
διαστάσεων 40Χ3 mm από τον τοίχο περίπου 3 cm όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο ΣΔΑΓ στις θέσεις όπου υπάρχουν πόρτες, ανοίγματα κλπ δεν θα διακόπτεται αλλά
θα ακολουθεί το περίγραμμα του ανοίγματος. Στο ΣΔΑΓ θα συνδεθούν αγώγιμα οι
μεταλλικοί μανδύες ή οι σωλήνες προστασίας των εισερχομένων καλωδίων, οι
σωλήνες των διαφόρων δικτύων (π.χ. ύδρευσης), ο οπλισμός των υποστυλωμάτων
και των δαπέδων, οι μεταλλικές κάσσες των εξωτερικών παραθύρων (του ορόφου
στον οποίο θα τοποθετηθεί ο ΣΔΑΓ), οι αγωγοί γείωσης των φωτεινών επιγραφών, οι
γειώσεις όλων των μηχανημάτων και των μεταλλικών κατασκευών καθώς επίσης ο
διακόπτης ανάγκης και η γείωση του γενικού πίνακα του κτιρίου.
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Στο ΣΔΑΓ θα συνδεθεί και ο ουδέτερος του μετρητή της ΔΕΗ.

Ο μετρητής της ΔΕΗ θα γειωθεί σε ιδιαίτερο γειωτή (εφόσον το απαιτήσει η ΔΕΗ) από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μήκους 2,5 m διαμέτρου 2”. Ο περιμετρικός γειωτής και
ο ΣΔΑΓ θα συνδεθούν μεταξύ τους αγώγιμα σε οκτώ τουλάχιστον σημεία. Η διέλευση
του αγωγού σύνδεσης του περιμετρικού γειωτή με το ΣΔΑΓ από τον εξωτερικό τοίχο
θα γίνεται μέσω σωλήνα από μονωτικό υλικό με αντιοξικό χρώμα (πριν από την τελική
βαφή) στις οδεύσεις του μέσα στους χώρους των συσσωρευτών.

Το σύστημα γειώσεων θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση ενός ηλεκτροδίου γείωσης
που θα χορηγηθεί από τον ΟΤΕ. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα συνδεθεί με δύο
χάλκινους αγωγούς προς το ΣΔΑΓ συμφώνως προς τα σχέδια της μελέτης.

Το δίκτυο γειώσεων των τελικών καταναλώσεων του κτιρίου (κυκλώματα
ρευματοδοτών, φωτισμού κλπ.) θα κατασκευασθεί με αγωγούς της ίδιας διατομής με
τους ενεργούς αγωγούς οι οποίοι θα αρχίζουν από τους αντίστοιχους πίνακες και θα
καταλήγουν στις τελικές καταναλώσεις. Η γείωση των επί μέρους ηλεκτρικών πινάκων
θα πραγματοποιείται με αγωγό που θα περιέχεται τροφοδοτικό καλώδιο του πίνακα
από το γενικό πίνακα.
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

3.1 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 220/380 V, 50Hz

3.1.1 Αγωγοί - Καλώδια - Σωληνώσεις

Για την κατασκευή των γραμμών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού,
κίνησης, ασθενών ρευμάτων, 42, 60 V A.C. θα χρησιμοποιηθούν :

Αγωγοί χάλκινοι με θερμοπλαστική μόνωση (NYA) συμφώνως προς τον πίνακα ΙΙΙ
άρθρο 135 του ΦΕΚ.59Β/55, κατηγορίας 1α και προς τα VDE 0250, 0283, 0293 (DIN
47702).

Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση (NYM), συμφώνως προς
τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 του ΦΕΚ.59/Β/55, κατηγορίας ΙΙΙα και προς τα VDE, 0250,
0283, 0293 (DIN 47705).

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (NYY) με θερμοπλαστικό μανδύα και θερμοπλαστική
μόνωση, συμφώνως με VDE 0271.

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με το ΦΕΚ.59Β/55 άρθρο 146 παράγραφος
2.

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι με συγκολλημένη ραφή με εσωτερική μονωτική
επένδυση, κοχλιοτομημένοι, συμφώνως προς το ΦΕΚ.59Β/55 άρθρο 146
παράγραφος 4.

Οι σιδηροσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι με ραφή, κοχλιοτομημένοι, βαρέως τύπου
(πράσινη ετικέτα) συμφώνως προς το DIN 2440.

Σημειώνεται ότι δεν θα εντοιχίζονται καλώδια χωρίς να τοποθετηθούν μέσα σε
σωλήνες, εκτός των γραμμών NYY από το γενικό πίνακα προς τους μερικούς πίνακες.

Κάθε κύκλωμα θα σφαλίζεται με ασφάλεια ονομαστικής έντασης ίσης με την
επιτρεπόμενη ένταση ροής στον αγωγό με τη μικρότερη διατομή.

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ.13,5 mm ή ½” -

Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2 και η αντίστοιχη των
ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.

Οι αγωγοί διατομής πάνω από 4mm2 θα είναι πολύκλωνοι.

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς τη μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι
κατά ανώτατο όριο τρεις (3).

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

Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα από την τάση τους εγκατάστασης, θα τοποθετούνται
με μικρή κλίση προς τα κουτιά τους και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνίων, ώστε να
αποφεύγεται ενδεχομένη συσσώρευση νερού.
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Οι σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ μία ένωση ανά τρία (3) μέτρα. Δεν
θα έχουν ένωση  κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο.

Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που είναι εντοιχισμένες. -

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

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

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

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

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm.

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

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

3.1.2 Συρματώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήματα

Ο τύπος και η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στα σχέδια της
μελέτης.

Οι αγωγοί θα τοποθετούνται πάντοτε μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα
συμφώνως προς τον πίνακα :

Πλήθος αγωγών Διατομή αγωγού
σε mm2

Διάμετρος χαλυβδοσωλήνα ή πλαστικού
σωλήνα σε mm

μέχρι 3    αγωγοί 1,5 σε σωλήνα πλαστ Φ.13,5 ή χαλ.Φ.13,5
4 ως 7 -//- 1,5 Φ.16 ή χαλ.Φ.16
8 ως 12 -//- 1,5 Φ.23 ή χαλ.Φ.21
μέχρι 2 -//- 2,5 Φ.13,5 ή χαλ.Φ.13,5
3 ως 5 -//- 2,5 Φ.16 ή χαλ.Φ.16

Τα καλώδια θα τοποθετούνται σε σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου διπλάσιας της
διαμέτρου του καλωδίου.

Ο ουδέτερος και ο αγωγός γείωσης κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια μόνωση με
τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός εάν διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια.

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος τους.
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Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρέμβαση στοιχείων
ασφάλισης.

3.1.2.1 Γραμμές με αγωγούς NYA

Οι γραμμές με αγωγούς ΝΥΑ θα είναι κατά βάση χωνευτές.
Θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες όπου απαιτείται
από τον κανονισμό ηλεκτρικών εσωτερικών εγκαταστάσεων, για λόγους μηχανικής
προστασίας ή καθορίζεται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,
συμφώνως προς  τον πίνακα της παραγράφου 1.2.

Οι πλαστικοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής θα
εντοιχιστούν.

Οι χαλυβδοσωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσής τους μπορούν να είναι ορατά, εκτός
εάν καθορίζεται κάτι διαφορετικό.
Οι εντοιχισμένες σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής θα
τοποθετούνται μετά τη ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων και σε
τέτοιο βάθος έτσι που να σκεπάζονται μετά το γέμισμα των μερεμετιών οι σωλήνες και
να εξέχουν μόνο τα κουτιά τόσο όσο χρειάζεται για να έρθουν τα χείλη τους στο ίδιο
επίπεδο με την επιφάνεια της τελευταίας στρώσης των επιχρισμάτων.

Η έξοδος των εντοιχισμένων σωλήνων θα γίνεται κάθετα προς την οικοδομική
κατασκευή και θα φέρει πάντοτε προστόμιο που θα προεξέχει 2 mm από την
τελευταία στρώση των επιχρισμάτων.

Η στρώση των σωλήνων και των κουτιών στους τοίχους θα γίνει με τσιμέντο.

Απαγορεύεται η χρήση γύψου.

Μεταξύ δύο κουτιών διακλάδωσης, επιτρέπονται το πολύ δύο καμπύλες. Οι σωλήνες
μπορούν να έχουν μία το πολύ ένωση όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει
το ένα μέτρο.

Οι συνδέσεις των αγωγών μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται με διακλαδωτήρες
“καψ”.

Όλες οι απολήξεις των σωλήνων πίσω από τους πίνακες, στις θέσεις για την
τροφοδότηση φωτιστικών σωμάτων και στις αναμονές θα έχουν προστόμια από
πορσελάνη.

Η διάνοιξη των απαιτούμενων αυλακιών στα επιχρίσματα κλπ για την τοποθέτηση των
σωλήνωνα πραγματοποιηθεί με ειδικό ηλεκτρικό φορητό εργαλείο (φρέζα) με τέτοιο
τρόπο ώστε η φθορά των επιχρισμάτων των τοίχων να περιορισθεί στο ελάχιστο.
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3.1.2.2 Γραμμές με καλώδιο ΝΥΜ μέσα σε σωλήνα.

Αυτές θα κατασκευασθούν όπως οι γραμμές της ανωτέρω παραγράφου με τη
διαφορά ότι η διάμετρος του σωλήνα θα είναι εσωτερικώς τουλάχιστον διπλάσια από
την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου.

Τα ορατά τμήματα των γραμμών αυτών θα τοποθετούνται σε χαλυβδοσωλήνες για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες νερού αναλόγως με την
κατηγορία του χώρου όπου οδεύουν.

Τα τμήματα αυτά θα στερεώνονται επάνω σε διμερή στηρίγματα ανά 40 cm ή 100 cm
το πολύ, αναλόγως με τη διάμετρο του σωλήνα και συμφώνως προς τις οδηγίες της
επίβλεψης.

Διευκρινίζεται ότι στις χωνευτές οδεύσεις ο σωλήνας θα είναι χαλυβδοσωλήνες όπου
τούτο απαιτείται από τον κανονισμό ηλεκτρικών εσωτερικών εγκαταστάσεων ή
απαιτείται για λόγους μηχανικής προστασίας.

Τα διάφορα εξαρτήματα για τη στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του
κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα ανάρτησης ή άλλα
ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου
απαιτείται από την κατηγορία του χώρου γαλβανινισμένα.

Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί του σκυροδέματος με στηρίγματα τύπου ΗΙΛΤΙ ή
τύπου ΟΥΠΑΤ, σε τοίχους με ΟΥΠΑΤ, σε μεταλλικές επιφάνειες με βίδες μετάλλων
και σε ξύλινες επιφάνειες με ξυλόβιδες.

Τα υπόγεια τμήματα των καλωδίων ΝΥΜ θα τοποθετούνται μέσα σε γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (ετικέτα πράσινη) ή σιμεντοσωλήνες διαμέτρου οπής
10 cm όπου η δεύτερη περίπτωση καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή ή τα σχέδια.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται ενώσεις ή διακλαδώσεις μέσα στο έδαφος
(μούφες, ταυ). Κάθε ένωση ή διακλάδωση θα γίνεται σε φρεάτια.

3.1.2.3. Γραμμές ορατές με καλώδιο ΝΥΜ χωρίς σωλήνα

Αυτές θα τοποθετηθούν ορατές σε τοίχους, οροφές ή σε σχάρες μέσα σε ψευδοροφές
και θα στερεωθούν με διμερή πλαστικά στηρίγματα απόστασης.

Το ένα τμήμα θα στερεώνεται με ΟΥΠΑΤ απ’ ευθείας στον τοίχο ή μέσω
σιδηροδρόμων.

Τα στηρίγματα των καλωδίων στις οριζόντιες οδεύσεις θα απέχουν μεταξύ τους το
πολύ 30 cm ενώ στις κατακόρυφες το πολύ 40 cm.

Στις θέσεις κάμψης της γραμμής η πυκνότητα των στηριγμάτων θα είναι μεγαλύτερη.

Τα καλώδια στις οδεύσεις τους επάνω σε σχάρες, θα δένονται μεταξύ τους (για τις
γραμμές της αυτής τάσης), ανά δύο μέτρα με ισχυρά πλαστικά κολάρα.
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3.1.2.4. Γραμμές με καλώδια ΝΥΥ

Οι γραμμές αυτές θα κατασκευασθούν με τους παρακάτω τρόπους:

(1) Γραμμές ορατές χωρίς σωλήνα, οι οποίες θα τοποθετηθούν είτε σε μεταλλική
σχάρα είτε με πλαστικά διμερή στηρίγματα απόστασης βιδωμένα με ΟΥΠΑΤ απ’
ευθείας ή μέσω σιδηροδρόμων στους τοίχους ή τις οροφές.

(2) Γραμμές ορατές με σωλήνα, ο οποίος θα έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον
διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. Ο σωλήνας θα είναι
χαλύβδινος, ηλεκτρολογικού τύπου για διαμέτρους μέχρι Φ.29 mm και ύδρευσης
γαλβανισμένος για μεγαλύτερη διάμετρο.

Για την στερέωση των γραμμών αυτών θα χρησιμοποιηθούν επίσης διμερή
στηρίγματα που θα τοποθετηθούν με πυκνότητα ένα ανά 40 cm ή 100 cm αναλόγως
με τη διάμετρο του σωλήνα.

(3) Γραμμές υπόγειες με σωλήνα

Γι’ αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο με τη διαφορά ότι ο
σωλήνας θα είναι πάντοτε ύδρευσης γαλβανισμένης βαρέως τύπου (ετικέτα πράσινη)
ή σιμεντοσωλήνας οπής 10 cm όπου αυτή η δεύτερη περίπτωση καθορίζεται στην
τεχνική περιγραφή ή τα σχέδια.

Οι γραμμές με καλώδια ΝΥΥ θα είναι μονοκόμματες (το καλώδιο).
Ενώσεις του καλωδίου, που θα πρέπει όμως να αποφεύγονται επιτρέπονται μόνο με
τη χρήση ειδικής μούφας από χυτό πλαστικό υλικό επί τόπου.

Κουτιά διακλαδώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι διατομής αγωγών του
καλωδίου 2,5 mm2. Για μεγαλύτερες διατομές απαγορεύονται οι διακλαδώσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ενώσεις των καλωδίων μέσα στο έδαφος.
Κάθε ένωση εφόσον παραστεί ανάγκη να γίνει, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε φρεάτιο.

3.1.2.5. Κουτιά διακλάδωσης

Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κυκλικά, τετράγωνα ή
ορθογώνια και πάντοτε κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου για το
οποίο χρησιμοποιούνται.

Η σύνδεση κοχλιοστομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα γίνει με βίδωμα του σωλήνα
στο κουτί.
Σε περίπτωση των καλωδίων χωρίς σωλήνα η τρύπα για την είσοδο του καλωδίου θα
στεγανοποιείται με κατάλληλο στυπιοθλίπτη.

Κυκλικά κουτιά διακλάδωσης θα χρησιμοποιούνται το πολύ μέχρι τεσσάρων
διευθύνσεων.
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Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης διαμέτρου
μικρότερης των 70 mm για τα ηλεκτρικά δίκτυα 220/380 V και 50 mm για τα δίκτυα
ασθενών ρευμάτων.

Στα κουτιά μέσα οι διακλαδωτήρες θα είναι τύπου ΚΑΠΣ με ακροδέκτες
επινικελωμένους ή επικασσιτερωμένους με μονωτική στεφάνη ελάχιστης διαμέτρου
μέχρι 2,5 mm2.

3.1.3. Φρεάτια Σιμεντοσωλήνες

Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε δύο (2) τύπους :

Εσωτερικών διαστάσεων 30x40cm, βάθους έως 60cm για τα φρεάτια στα παρτέρια
από τα οποία όμως είναι δυνατό να τροφοδοτούνται και στύλοι (πλάγια οπή ).

Εσωτερικών διαστάσεων 50x60cm βάθους έως 90 cm για τα φρεάτια με δύο ή τρεις
διακλαδώσεις.

Φρεάτια μεγαλύτερου βάθους, διαστάσεων όπως στα σχέδια. Η δόμηση των φρεατίων
γίνεται από σκυρόδεμα οπλισμένο Β. 160 ,300 KG, τσιμέντου , πάχους 15cm στις
πλευρικές επιφάνειες και τον πυθμένα.

Στον πυθμένα όλων των φρεατίων θα δημιουργηθεί άνοιγμα 20x20cm , πληρωμένο
με χαλίκι για την αποχέτευση των νερών.

Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό
σωλήνων που καταλήγουν σε αυτά. Τ φρεάτια θα καλύπτονται με διπλό χυτοσίδηρο
κάλυμμα.

3.1.4. Μεταλλικές κατασκευές

3.1.4.1. Κατασκευές από μορφοσίδηρο

Στις κατασκευές αυτές το κύριο στοιχείο είναι ο μορφοσίδηρος, ενώ η μαύρη λαμαρίνα
χρησιμοποιείται βοηθητικά για διαμόρφωση κόμβων κλπ.

Οι κατασκευές αυτές (για κατασκευή σχαρών, ανάρτηση σωλήνων κλπ) θα γίνονται με
βάση τα σχέδια της μελέτης ή του εργολάβου (σχέδια εργοταξίου), που θα έχουν λάβει
υπόψη τις απαιτήσεις και την λειτουργικότητα της κατασκευής.

Οι συνδέσεις θα γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση ή λυόμενες (με βίδες). Η όλη
κατασκευή έπειτα από επιμελή καθαρισμό θα βάφεται με δύο στρώσεις μίνιο και δύο
ελαιοχρώματα, που περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας της κατασκευής.
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3.1.4.2. Κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Στις κατασκευές αυτές το κύριο στοιχείο είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενώ ο
μορφοσίδηρος χρησιμοποιείται βοηθητικά για την ενισχύσεις, συνδέσεις και έδραση ή
στήριξη.

Οι κατασκευές αυτές ( για κατασκευή καλυμμάτων καναλιών, σχαρών κλπ) θα γίνονται
με βάση τα σχέδια της μελέτης ή του εργολάβου (στοιχεία εργοταξίου), που θα έχουν
λάβει υπόψη τους τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις αντοχής και στεγανότητας.

Οι συνδέσεις θα είναι ηλεκτροσυγκολλητές.

Οι περιοχές όπου το γαλβάνισμα της λαμαρίνας θα καταστρέφεται απλό την
ηλεκτροσυγκόλληση, θα βάφεται με ψυχρό γαλβάνισμα ή με άλλο υλικό για
προστασία από οξειδώσεις.

Οι λυόμενες συνδέσεις θα είναι φλαντζωτές με γαλβανισμένες βίδες και με αντίστοιχα
για την απαιτούμενη στεγανότητα παρεμβύσματα.

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο θα βάφονται με ψυχρό γαλβάνισμα ή
μίνιο και όλη η κατασκευή εξωτερικά με ελαιόχρωμα, ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας της κατασκευής.

Οι βαφές των παραπάνω περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας της κατασκευής.

3.1.4.3. Λαμαρινοκατασκευή όδευσης καλωδίων

Θα κατασκευασθεί με στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 0.8mm και θα έχει διατομή
σχήματος Π.

Η βάση στήριξης των καλωδίων θα έχει πάχος 20cm και το ύψος των πλευρών 5cm.

Κατά μήκος θα είναι χωρισμένη με λαμαρίνα έτσι ώστε να σχηματίζονται δύο κανάλια
για την όδευση των χαμηλών τάσεων 220/380 V και ασθενών ρευμάτων (τηλεφώνων,
δίκτυα 42V,60V).

Η λαμαρινοκατασκευή θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος γκρι αφού πρώτα βαφεί
με δύο στρώσεις μίνιου.

Θα στηριχθεί με λάμες 25x3mm ανά 1,2μ , στην οροφή οι οποίες θα βαφούν όπως
κάθε λαμαρινοκατασκευή.

3.1.5. Διακόπτες

3.1.5.1. Απλοί

Οι μη στεγανοί διακόπτες θα είναι διμερείς τύπου τάμπλερ κατάλληλοι για χωνευτή
τοποθέτηση, με πλήκτρο.  Η ένταση του ρεύματος θα είναι 10Α/250V.

Η βάση τους θα είναι από πορσελάνη και θα στηρίζεται σε μεταλλικό ανοδιωμένο
πλαίσιο, το οποίο θα προσαρμόζεται με βίδες σε πλαστικό κουτί χωνευτό στον τοίχο.

Το κάλυμμα του διακόπτη καθώς επίσης και το πλήκτρο του μηχανισμού του θα είναι
κατασκευασμένα από ισχυρό αντιστατικό θερμοπλαστικό υλικό σχήματος τετραγώνου,
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.



18

Ο μηχανισμός διακοπής θα έχει ισχυρά ελατήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μεγάλη
διάρκεια ζωής και αριθμό χρήσεων.

Οι ακροδέκτες θα είναι επινικελωμένοι.

Οι στεγανοί διακόπτες θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών. Θα είναι κατάλληλοι
είτε για επίτοιχη τοποθέτηση με χειριστήριο περιστρεφόμενου τύπου, είτε για χωνευτή
τοποθέτηση με πλήκτρο.

Βαθμός προστασίας για τους στεγανούς διακόπτες ΙΡ44 (για τους χώρους WC).

3.1.5.2. Κομιτατέρ, αλλέ-ρετούρ

Θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών διακοπτών.

Θα είναι όμως, οι μεν μη στεγανοί με πλήκτρο οι δε στεγανοί κατάλληλοι είτε για
επίτοιχη τοποθέτηση με περιστρεφόμενο χειριστήριο, είτε για χωνευτή τοποθέτηση με
πλήκτρο (για τους χώρους WC).

Βαθμός προστασίας για τους στεγανούς διακόπτες ΙΡ44.

3.1.6. Ρευματοδότες

3.1.6.1. Απλοί τύπου ΣΟΥΚΟ

Θα είναι διμερείς κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με βάση από πορσελάνη, με
πλευρικές επαφές γείωσης δύο ακροδεκτών.

Η βάση τους θα στηρίζεται σε μεταλλικό ανωδιομένο πλαίσιο το οποίο θα
προσαρμόζεται με βίδες σε πλαστικό κουτί χωνευτό στον τοίχο.

Το κάλυμμα του ρευματοδότη θα είναι από ισχυρό αντιστατικό θερμοπλαστικό υλικό,
σχήματος τετραγώνου, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Οι ακροδέκτες και οι βυσματοδόχες επαφές θα είναι επινικελωμένες.

Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για την ένταση ρεύματος 16Α/250V.

3.1.6.2 Απλοί τριών ακροδεκτών

Η προδιαγραφή για τους ρευματοδότες αυτούς είναι η αυτή με εκείνη των
πευματοδοτών τύπου ΣΟΥΚΟ με τη διαφορά ότι θα φέρουν και τρίτο ακροδέκτη
(γείωσης).

Οι τρεις ακροδέκτες θα είναι διατεταγμένοι στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου.

Οι στεγανοί ρευματοδότες θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών, θα φέρουν
όμως κάλυμμα από ισχυρό πλαστικό για τις βυσματοδόχες οπές που θα κλείνει
αυτομάτως και στεγανά με τη βοήθεια ελατηρίου και παρεμβύσματος.
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3.1.7.Πίνακες

3.1.7.1. Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερμαρίου.

Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

(1) Aπό ένα μεταλλικό κιβώτιο κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1,0 mm το
οποίο θα φέρει μεταλλική πόρτα με εσωτερικούς μεντεσέδες που θα μανδαλώνει με
ιδιαίτερη διάταξη στο κιβώτιο (δεν θα κλειδώνει).
Η πόρτα θα φέρει παράθυρο από PLEXIGLASS πάχους 3 mm που θα επιτρέπει
την οπτική επαφή με όλα τα όργανα της πρόσοψης.
Το PLEXIGLASS θα προσαρμόζεται στεγανά στο πλαίσιο της πόρτας με τη
βοήθεια ελαστικού δακτυλίου.
Η πόρτα στο εσωτερικό της και σε όλη την περίμετρό της θα φέρει ελαστικό
παρέμβυσμα (δακτύλιο).

(2) Από μία μεταλλική πλάκα η οποία θα προσαρμόζεται στην οπίσθια πλευρά του
κιβωτίου και επί της οποίας μέσω φορέων διπλού Π θα στερεώνονται τα όργανα
που συγκροτούν τον πίνακα.

(3) Από μία δεύτερη μεταλλική πλάκα η οποία θα τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο μέρος
του πίνακα και επί της οποίας θα ανοιχθούν οι κατάλληλες οπές για τα όργανα του
πίνακα.

Η πλάκα αυτή θα στηρίζεται επάνω στην πρώτη με τέσσερεις βίδες, με επιχριωμένα
κυλινδρικά παξιμάδια, τα οποία θα μπορούν να αφαιρούνται με ευχέρεια.

Η πλάκα αυτή θα αφαιρείται χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί και η πόρτα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη που συγκροτούν τον πίνακα θα βαφούν σε φούρνοι σε χρώμα
της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Η κατασκευή των πινάκων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα εντός αυτών όργανα
διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως ενδείξεων κλπ να είναι ευκόλως επισκέψιμα μετά
την αφαίρεση της εμπρόσθιας πλάκας και τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η
αφαίρεση και επανατοποθέτησή τους χωρίς τη μεταβολή της κατάστασης των
παρακειμένων οργάνων.

Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής με βάση τις
ακόλουθες αρχές.

Τα στοιχεία προσαγωγής τους θα βρίσκονται στο κάτω μέρος των πινάκων.

Ο γενικός διακόπτης, οι ασφάλειες με τις φωτεινές τους ενδείξεις και ο αυτόματος
διακόπτης διαρροής ως προς τη γη θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος της πρόσοψης
συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα.

Τα λοιπά στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε οριζόντιες σειρές συμμετρικά ως προς τον
κατακόρυφο άξονα.
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Στο άνω μέρος των πινάκων σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν “κλέμενς” στις οποίες
θα έχουν οδηγηθεί πλην των αγωγών φάσεων και οι ουδέτεροι αγωγοί και οι γειώσεις
κάθε γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή που μπαίνει μέσα στον πίνακα να συνδέεται με
όλους τους αγωγούς της απ’ ευθείας σε συνεχόμενες κλέμενς.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν περισσότερες από μία σειρές κλέμενς αυτές θα
τοποθετηθούν σε διαφορετικά επίπεδα από την πλάκα στήριξης έτσι ώστε να
παρέχουν ευχέρεια και ασφάλεια στη σύνδεση των αγωγών των γραμμών.

Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέμενς από πίσω ώστε να μένει
περισσότερος χώρος για τη σύνδεση των εξωτερικών κυκλωμάτων.  Οι εφεδρικές
γραμμές θα είναι πλήρεις και ηλεκτρικώς συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει να είναι επιμελημένη τεχνικώς
και αισθητικώς. Δηλαδή, οι αγωγοί είτε ομαδικώς είτε μεμονωμένοι θα ακολουθούν
ευθείες και σύντομες διαδρομές χωρίς αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ.

Οι αγωγοί θα φέρουν τα χαρακτηριστικά χρώματα των φάσεων, ουδετέρου και
γείωσης. Οι ζυγοί (μπάρες) θα είναι χάλκινοι τυποποιημένων διατομών και
επικασσιτερωμένοι.

Οι αγωγοί των εσωτερικών συνδέσεων θα είναι επαρκούς διατομής, τουλάχιστον ίσης
με εκείνης των αγωγών των αφικνούμενων και αναχωρουσών γραμμών.

Απαραιτήτως θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σχετικά με τη σήμανση των
φάσεων. Κάθε φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα και επιπλέον στις
τριφασικές διανομές κάθε φάση θα κατέχει σε σχέση με τις άλλες πάντοτε την ίδια
θέση.

Τέλος, το μεταλλικό κιβώτιο στην άνω βάση θα φέρει “Knockouts” για το άνοιγμα
οπών διέλευσης των ηλεκτρικών γραμμών, σε μία ή περισσότερες σειρές αναλόγως
με τον αριθμό των αναχωρήσεων των πινάκων (συμπεριλαμβανομένων και των
εφεδρικών).

Οι οπές των Knockouts θα έχουν διάμετρο ίση με τη μεγαλύτερη διάμετρο των
αναχωρουσών γραμμών. Όλες οι γραμμές θα αναχωρούν από τον πίνακα με
στυπιοθλίπτες.

Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε εάν παραστεί ανάγκη, να μπορούν
να διευρυνθούν για τη δίοδο μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων.

Οι εν λόγω πίνακες θα τοποθετηθούν χωνευτά ή επί τοίχων ορατοί.

Σημείωση : Οι στεγανοί πίνακες θα έχουν προστασία ΙΡ54 κατά DIN 40050.

3.1.8. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πινάκων

Όλα τα υλικά, συσκευές και όργανα των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευής
ευφήμως γνωστών κατασκευαστικών οίκων ηλεκτρολογικών υλικών. Τα υλικά θα είναι
απολύτως καινούργια.

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τα προκαθοριζόμενα στην
παρούσα τεχνική προδιαγραφή υλικών.
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3.1.8.1. Ασφάλειες πορσελάνης συντηκτικές

Θα έχουν ελάχιστη ικανότητα διακοπής 70ΚΑ.

Μέχρι 100Α θα είναι με κοχλιωτή βάση κατά DIN 49510, 49511 και 49325 και πώμα
κατά DIN 49360, 49515 και VDE 0635, με δακτύλιο και λοιπά απαιτούμενα
εξαρτήματα.

Άνω των 100Α οι ασφάλειες θα είναι μαχαιρωτές με αφαιρούμενη λαβή κατά DIN
43620 και VDE 0636.

Οι ασφάλειες των κυκλωμάτων των κινητήρων θα είναι βραδείας τήξεως ενώ των
λοιπών κυκλωμάτων ταχείας τήξεως.

3.1.8.2. Μαχαιρωτές ασφάλειες

Όλες οι μαχαιρωτές ασφάλειες που θα χρησιμοποιηθούν σε πίνακες ή πεδία χαμηλής
τάσης θα είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDE
0636 και DIN 43620 και θα έχουν δυνατότητα ζεύξης άνω των 100ΚΑ στα 500VAC.

Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από σώμα κεραμικού μονωτικού υλικού υψηλής
μηχανικής αντοχής, από μαχαιρωτές επαφές και από  τα στοιχεία τήξης που θα είναι
απ’ευθείας συγκολλημένα στις μαχαιρωτές επαφές.

Οι ασφάλειες θα διακόπτουν υψηλά ρεύματα βραχυκύκλωσης στη γείωσή τους και θα
περιορίζουν τη δίοδο του ρεύματος.

Οι ασφάλειες θα είναι  κατασκευής υψηλών απαιτήσεων ώστε να μην επηρεάζονται
από τα φορτία και με  την πάροδο του χρόνου να μην επέρχονται αλλοιώσεις στα
μηχανικά και  ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά.

3.1.8.3. Μικροαυτόματοι πινάκων

Θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641, κατάλληλοι για
εναλλασσόμενο ρεύμα 380V.

Θα περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για την προστασία από υπερένταση και
μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για την προστασία από βραχυκύκλωμα (με
ένταση 3,5 έως 5 φορές το ονομαστικό).

Ισχύς απόζευξης 300Α για 380VAC.

Υπό πλήρες φορτίο θα είναι κατάλληλοι για 20.000 αποζεύξεις τουλάχιστον

Τα μέρη που μετέχουν στην απόζευξη θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό έτσι
ώστε να μην κολλούν μεταξύ τους από το δημιουργούμενο κατά την απόζευξη τόξο.

Για τη στερέωση τους θα είναι εξοπλισμένοι με τη διάταξη μανδάλωσης και επιπλέον
θα έχουν οπές για τη στήριξή τους με βίδες.
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3.1.8.4. Μικροδιακόπτες πινάκων (ραγοδιακόπτες)

Θα έχουν γενικώς τις διαστάσεις των μικροδιακοπτών, θα φέρουν μοχλίσκο χειρισμού
και θα είναι σύμφωνοι με το VDE 0632.

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες.  Η τοποθέτησή τους θα γίνεται με
διάταξη τύπου μανδάλου, επάνω σε ράγες στήριξης ή με τη βοήθεια δύο βιδών επάνω
σε πλάκα.

Προς διάκριση τους θα υπάρχει στη μετωπική πλάκα του πίνακα το σύμβολο του
αποζεύκτη.

Οι μικροδιακόπτες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν όπου προβλέπεται από τη μελέτη και
μόνο.

3.1.8.5. Διακόπτες πινάκων

Οι διακόπτες μέχρι 100Α θα είναι τύπου PACCO, περιστροφικοί, τάσης 500VAC,
έντασης συνεχούς ροής 15/25/40/63/100 Α, με ισχύ διακοπής και ζεύξης τουλάχιστον
την αντίστοιχη σε ένταση συνεχούς ροής με τάση 380VAC ή 220V D.C και με αριθμό
χειρισμών τουλάχιστον 40.000.

Οι διακόπτες θα χειρίζονται από μπροστά με λαβή, που θα περιστρέφεται σε ροζέττα
με τις ενδείξεις της θέσης του διακόπτη.

Οι διακόπτες άνω των 100Α, θα είναι μαχαιρωτοί κατά VDE 0660, τάσης 500V A.C. με
μοχλό χειρισμού.

Η ισχύς ζεύξης-απόζευξης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) φορές η ονομαστική ένταση
του διακόπτη.

Το χειριστήριο των διακοπτών θα είναι κατάλληλο για πίνακες επισκέψιμους από
εμπρός ή πίσω (αναλόγως με την κατασκευή του πίνακα) και θα έχουν αντοχή
τουλάχιστον για 10.000 χειρισμούς.

Η αντοχή τους σε μέγιστη στιγμιαία ένταση βραχυκυκλώματος θα είναι τουλάχιστον 50
KA, και θα φέρουν επί πλέον διάταξη σβέσης τόξου.

3.1.8.6. Ενδεικτικές λυχνίες

Θα είναι λάμπες πυράκτωσης ή αίγλης με κρυστάλλινο ή πλαστικό κάλυμμα
κατάλληλου χρωματισμού, που θα βιδώνει σε επιχρωμιωμένο πλαίσιο μορφής
δακτυλίου.

Η αντικατάσταση των λαμπών θα γίνεται χωρίς την αποσυναρμολόγηση της
μετωπικής πλάκας του πίνακα. Η τάση λειτουργίας τους θα είναι μέχρι 380 V.

Βαθμός προστασίας ΙΡ65.
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3.1.8.7. Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών

Θα είναι τύπου “μινιόν” ονομαστικής έντασης 2Α.

3.1.8.8. Αυτόματοι προστατευτικοί διακόπτες διαρροής

Θα είναι τετραπολικοί για διακοπή τριφασικών κυκλωμάτων και ονομαστικής έντασης
μέχρι 63 Α με τάση 380mA.

Θα φέρουν σύστημα μανδάλωσης για την ταχεία τοποθέτησή τους σε πίνακες καθώς
επίσης και τρύπες για τη στερέωσή τους με βίδες.

3.1.8.9. Όργανα μέτρησης

Θα ανταποκρίνονται γενικώς στις προδιαγραφές VDL 0410.

Τα όργανα μέτρησης για πίνακες θα ανταποκρίνονται ως προς τις διαστάσεις στους
κανονισμούς DIN 43700 και DIN 43718.Ως προς τις περιοχές μέτρησης στο DIN
43802.

Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V (50Hz) και θα αντιστοιχεί
για τα όργανα μέτρησης με τάση λειτουργίας 660V.

H θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετος και για τη θέση αυτή θα
καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων μέτρησης.

Η κλάση θα αναφέρεται για θερμοκρασία 20οC.

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό έναντι εκτόξευσης νερού και σκόνης.

Κάθε όργανο θα φέρει διάταξη για τη διόρθωση της μηδενικής θέσης.

(1) Αμπερόμετρα

Θα είναι για μεν το εναλλασσόμενο ρεύμα στρεφόμενου σιδήρου για πεδίο
συχνοτήτων 15/60 Ηz , για δε το συνεχές ρεύμα στρεφόμενου πηνίου.

Οι διατάξεις της πρόσοψης θα είναι 96x96 mm. Η κλάση ακριβείας 1,5

Τα αμπερόμετρα θα συνδέονται απ’ ευθείας στο δίκτυο μέσω ασφαλειών μέχρι
εντάσεων ρεύματος 60Α και μέσω μετασχηματιστών έντασης , οι οποίοι θα
τοποθετούνται στις μπάρες, για μεγαλύτερες εντάσεις.

Θα αντέχουν σε συνεχή υπερφόρτιση 20% επί του ονομαστικού ρεύματος.

Επίσης θα αντέχουν σε υπερφόρτιση επί του ονομαστικού ρεύματος 50 φορές, για 1
δευτερόλεπτο, 4 φορές για 2 έως 3 πρώτα λεπτά, και 2 φορές για 10 πρώτα λεπτά.
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(2) Βολτόμετρα

Θα είναι του μεν εναλλασσόμενου ρεύματος στρεφόμενου σιδήρου του δε συνεχούς
ρεύματος στρεφόμενου πηνίου.

Τα βολτόμετρα θα συνδέονται απευθείας στο δίκτυο μέσω ασφαλειών, και θα είναι
κλάσης ακριβείας 1,5.

Οι διαστάσεις της πρόσοψης θα είναι 96 χ 96 mm. Θα αντέχουν σε συνεχή
υπερφόρτιση 20% επί του ονομαστικού ρεύματος και δύο φορές για ένα πρώτο λεπτό.

(3) Μετασχηματιστές έντασης

Θα χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις εντάσεων εναλλασσόμενου ρεύματος και για
τιμές εντάσεων άνω των 60 Α.

Θα είναι σύμφωνοι με τα DIN 42600 & VDE 0414.

Το δεύτερο πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5Α.

Η μόνωση θα είναι ξηρά, για εσωτερικό χώρο και θα τοποθετηθούν επάνω στις
μπάρες.

Θα είναι κλάσης ακριβείας 1 και ικανοί να αντέχουν θερμικό ρεύμα τουλάχιστον 60
φορές το ονομαστικό τους.

Δείκτης υπερέντασης τουλάχιστον 5.

Τέλος κατά την εγκατάσταση των μετασχηματιστών έντασης το ένα όριο του
δευτερεύοντος θα γειωθεί.

3.1.8.10. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης

Οι αυτόματοι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των πινάκων
χαμηλής τάσης θα είναι κατάλληλοι σαν κύριοι διακόπτες και σαν διακόπτες
προστασίας γραμμών.

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι τριπολικοί, ονομαστικών εντάσεων εκείνων που
αναγράφονται στα σχέδια, κατάλληλοι για εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 550V και για
εγκατάσταση στο εσωτερικό των πεδίων των πινάκων χαμηλής τάσης.

Θα χειρίζονται από εμπρός με τη βοήθεια ειδικής λαβής χειρισμού. Επίσης οι
διακόπτες αυτοί θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές VDE 0660, IEC 157-1 και θα
φέρουν ρυθμιζόμενα διμεταλλικά στοιχεία κατάλληλης περιοχής ρύθμισης για
προστασία έναντι υπερεντάσεων, υπερφορτίσεων καθώς επίσης και
ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία (ρυθμιζόμενα για τους διακόπτες άνω των 250Α) για
προστασία έναντι υπερέντασης βραχυκυκλώματος.

Ορίζεται γενικώς ότι για τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία σταθερής τιμής, η τιμή της
έντασης του ρεύματος για τη λειτουργία των στοιχείων θα είναι 10Χζη όπου ζη είναι η
ανώτατη τιμή ρύθμισης των διμεταλλικών στοιχείων.

Τα στοιχεία των διακοπτών θα έχουν διάταξη θερμικής αντιστάθμισης σύμφωνα με το
IEC292. Οι ανωτέρω διακόπτες θα έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3.000
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χειρισμών (ζεύξεις-αποζεύξεις), σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0660 teil
1/8/69,(κλάση Α3) και ανάλογα με την ονομαστική τους ένταση θα διακόπτουν τα
κατωτέρω ρεύματα βραχυκύκλωσης.

Το ονομαστικό ρεύμα απόζευξης (RMS, BREAKING CAPACITY)
για τάση 380V και συνφ.0,2 έως 0,3 θα είναι
έως 125 Α 12 ΚΑ
έως 250 Α 25 ΚΑ

3.1.8.11. Διακόπτες φορτίου

Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μέχρι και 63Α τύπου PACCO με
περιστροφικό χειριστήριο δύο θέσεων, βαρέως τύπου τάσης λειτουργίας 500V ,
έντασης συνεχούς ροής εκείνης που αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης, ισχύος
ζεύξης και διακοπής υπό τάση 380VAC και συνφ.=0,7 κατ’ελάχιστο, αντίστοιχης προς
την ένταση συνεχούς ροής στην τάση και αριθμού χειρισμών κατ’ελαχιστο 40.000
(VDE 0660).

Οι διακόπτες αυτοί θα χειρίζονται από εμπρός μέσω λαβής χειρισμού και θα έχουν
μονωτική ροζέτα (όχι από χαρτί) η οποία θα έχει κάτω από ζελατίνη τις ένδειξης της
θέσης του διακόπτη.

Οι διακόπτες φορτίου από 100Α και άνω που θα χρησιμοποιηθούν για τη ζεύξη ή
απόζευξη φορτίων στην ονομαστική ένταση του διακόπτη , θα είναι μαχαιρωτοί και
κατάλληλοι να τοποθετηθούν στο εσωτερικό των πεδίων των πινάκων χαμηλής τάσης,
ή χυτοσιδήρων κιβωτίων.

Οι διακόπτες αυτοί θα χειρίζονται από εμπρός και θα είναι σύμφωνοι προς τους
κανονισμούς VDE 0660 & IEC 408. Θα είναι κατάλληλοι (σύμφωνα με το VDE 0113)
σαν κύριοι διακόπτες ή σαν διακόπτες απόζευξης ανάγκης.

Τέλος οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 500V .

Θα αντέχουν σε ρεύμα απόζευξης (BREAKING, CAPACITY) υπό τάση 500V και
συνφ.=0,7 τουλάχιστον, τριπλάσιο της ονομαστικής τους έντασης .

Θα έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3000 χειρισμών (ζεύξεις-αποζεύξεις)
κατά VDE 0660 1/8/69 (κλάσης Α3).

Θα έχουν διάταξη σβέσης τόξου και αντοχή σε κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης άνω
των 50 ΚΑ, σε συνδυασμό με ασφάλειες.

3.1.9. Φωτιστικά σώματα πυράκτωσης

Οι τύποι των προβλεπόμενων φωτιστικών σωμάτων πυράκτωσης δίνονται παρακάτω.

Θα είναι κατάλληλα για ρεύμα τάσης λειτουργίας 220VAC, 50Hz και θα φέρουν
λυχνιολαβές με σπείρωμα για το βίδωμα των λαμπτήρων ή λυχνιολαβές για
λαμπτήρες τύπου μπαγιονέτ, οι οποίες θα έχουν επαργυρωμένες επαφές.

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από λαμπτήρα τάσης λειτουργίας
220VAC στα 50Hz.
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3.1.9.1. Οροφής ή τοίχου τύπου χελώνας

Στεγανό με βάση από χυτοσίδηρο ή άλλο μέταλλο και κάλυμμα από διαφανές γυαλί
προστατευόμενο με χαλύβδινο πλέγμα, κατάλληλο για λάμπα μέχρι 100W.

Η βάση τους θα έχει διάταξη για να στερεωθεί στον τοίχο ή την οροφή , διάταξη
σύσφιξης του μεταλλικού πλέγματος με βίδες και παρέμβυσμα πάνω σ’ αυτή και
τρύπα με σπείρωμα για την προσαρμογή χαλύβδινου σωλήνα ή στυπιοθλίπτη Φ.13,5
ΜΜ.

Η προστασία του φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.

Θα συνοδεύεται από λάμπα πυράκτωσης 100W.

3.1.9.2. Οροφής τύπου πλαφονιέρας

Στεγανό με βάση από ισχυρό πλαστικό υλικό και κάλυμμα από γυαλί γαλακτώδες,
διαμέτρου 300ΜΜ κατάλληλο για λάμπα μέχρι 100 W.

Η βάση του θα έχει διάταξη για τη στήριξη του σώματος στην οροφή καθώς επίσης και
διάταξη για την προσαρμογή του καλύμματος στη βάση με την παρεμβολή ελαστικού
δακτυλίου.

Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από λάμπα 100 W. Βαθμός προστασίας ΙΡ43.

3.1.9.3. Τοίχου τύπου αρματούρας με κυκλική βάση, στεγανό

Θα έχει βάση από ισχυρό λευκό πλαστικό ή λευκή πορσελάνη και γυάλινο
γαλακτώδες κάλυμμα (μορφής κώδωνα). Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί λυχνία
πυράκτωσης μέχρι 100 W.

Η βάση θα έχει τρύπες για τη στερέωση της με στηρίγματα τύπου ΟΥΠΑΤ και βίδες
στον τοίχο και σπείρωμα με ελαστικό παρέμβυσμα μοργ\φής δακτυλίου για το βίδωμα
του καλύμματος.

Βαθμός προστασίας ΙΡ54.

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από λάμπα 100W.

3.1.9.4. Φωτιστικό σώμα γυάλινου κώδωνα

Θα έχει βάση από πορσελάνη ή ισχυρό πλαστικό που δεν θα συντηρεί την καύση
κατάλληλη για στερέωση σε οροφή με τη βοήθεια βιδών και ΟΥΠΑΤ.

Στη βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά γυάλινο διαφανές κάλυμμα κυλινδρικής μορφής
κλειστό στην κάτω βάση.

Η προσαρμογή του θα γίνεται στεγανά με ελαστικό παρέμβυσμα.

Το κάλυμμα θα φέρει εξωτερικά μεταλλικό πλέγμα από γαλβανισμένο χαλυβδόσυρμα.



27

Το φωτιστικό αυτό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με λάμπα πυράκτωσης 200W & θα
έχει βαθμό προστασίας ΙΡ54.

3.1.10. Φωτιστικά σώματα φθορισμού
Όλα τα φωτιστικά σώματα φθορισμού θα είναι εξοπλισμένα με τις διατάξεις αφής-
σβέσης και με λάμπα φθορισμού ως ακολούθως:

 Eκκινητές

Οι εκκινητές (starters) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία
με τις αντίστοιχες λάμπες και θα φέρουν ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό πυκνωτή.

Ο πυκνωτής θα περιβάλλεται από άκαυστο υλικό.

Ολόκληρος δε ο εκκινητής θα βρίσκεται μέσα σε μεταλλικό περίβλημα.

 Πυκνωτές

Σε κανονική λειτουργία του φωτιστικού η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία δεν θα
υπερβαίνει τους 60οC. Θα φέρουν ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης.

Η κατασκευή του πυκνωτή θα είναι σύμφωνη με το VDE0560.

 Στραγγαλιστικά πηνία (Ballast)

Θα είναι κατασκευασμένα συμφώνως προς τους κανονισμούς I.E.C. ή VDE.

H παρεχόμενη ισχύς προς τη λάμπα θα είναι τουλάχιστον το 92,5% της ονομαστικής
ισχύος της λάμπας.

Ο λόγος της μέγιστης τιμής του ρεύματος δια της λάμπας προς την ενδεικνυόμενη τιμή
αυτού θα είναι το πολύ 1,7.

Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώσεως 135ο C, με τάση δικτύου 110% της
ονομαστικής τιμής του.

Η στάθμη θορύβου δεν θα πρέπει να είναι ανώτερη εκείνης που προβλέπεται από
σχετικούς  Κανονισμούς (π.χ. VDE) για χώρους γραφείων, εργαστηρίων λεπτών
μετρήσεων κλπ.

 Λάμπες φθορισμού

Θα χρησιμοποιηθούν λάμπες φθορισμού κατάλληλες για τάση 220 V, 50 Hz
αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής, ισχύος 36 W και θερμοκρασίας χρώματος
3850ο Κ.

Οι λάμπες θα συγκρατούνται με λυχνιολαβές βαρείας κατασκευής υλικού άριστης
ποιότητας οι οποίες θα στερεώνονται στη βάση με λαμαρινόβιδες.

Οι λυχνιολαβές θα είναι περιστροφικού τύπου που θα  ασφαλίζουν με ειδική διάταξη
ελατηρίου και κινητή κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λειτουργίας της λάμπας.
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Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μέσα στο φωτιστικό θα γίνονται με αγωγούς τελικούς ή
καλώδια σιλικόνης με διατομή αγωγού 1,5 mm2.

3.1.11. Μεταλλικό υαλόφρακτο κιβώτιο, για το διακόπτη  ανάγκης

Θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1 mm στραντζαριστό, διαστάσεων
περίπου 30Χ30Χ20 cm βαμμένο σε φούρνο σε γκρι χρώμα και θα έχει μορφή
ερμαρίου, θα φέρει πόρτα με τζάμι των 3 mm, επάνω στο οποίο θα αναγράφεται
“ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ” με κόκκινα κεφαλαία γράμματα.

Το κιβώτιο θα έχει στην πίσω βάση τρύπες για τη στήριξη του κιβωτίου και δεύτερη
μεταλλική πλάκα στηριζόμενη στη βάση αυτή με βίδες για τη στήριξη του διακόπτη
ανάγκης.

Η είσοδος-έξοδος του παροχικού καλωδίου θα γίνεται με τη βοήθεια στυπιοθλιπτών.

Η πόρτα περιμετρικά στο εσωτερικό θα φέρει ελαστικό περύμβυσμα για τη
στεγανοποίηση του κιβωτίου.

Επίσης με ελαστικό δακτύλιο θα είναι προσαρμοσμένο το τζάμι στην πόρτα του
κιβωτίου η οποία θα είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά προς αποφυγή επέμβασης
τρίτων.

Τέλος θα υπάρχει σφυρί επιχρωμιωμένο για το σπάσιμο του τζαμιού κρεμασμένο από
το κιβώτιο με επιχριωμένη αλυσίδα.
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3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Για τη κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου της εγκατάστασης φωτισμού ανάγκης θα
ληφθούν υπόψη όλα όσα διατυπώσατε στις παραγράφους 1.1 και 1.2 της
εγκατάστασης 220/380V, 50 Hz.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι εφοδιασμένα με λυχνιολαβές με σπείρωμα για το
βίδωμα των λαμπτήρων ή λυχνιολαβές τύπου μπαγιονέτ, με επαργυρωμένες επαφές.

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από λαμπτήρες 40 W/ 60 V.

3.2.1. Φωτιστικό σώμα τύπου αρματούρας με τετράγωνη ή ορθογωνική βάση

Το φωτιστικό σώμα, φωτιστικό ανάγκης θα είναι κατάλληλο για στήριξη σε τοίχο και
θα μπορεί να δεχθεί λάμπα πυράκτωσης 40W/60V.

H βάση του θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό πλαστικό υλικό που δεν θα
συντηρεί την καύση και θα έχει τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή, ενδεικτικών
διαστάσεων 210Χ210/210Χ150 mm.

Το κάλυμμα θα είναι γυάλινο γαλακτώδες το οποίο θα προσαρμόζεται στη βάση του
σώματος με τη βοήθεια ελατηρίων και με παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου.

Βαθμός προστασίας ΙΡ44.

3.2.2. Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας στεγανό

Είναι το ίδιο με το φωτιστικό σώμα που προδιαγράφεται στην παράγραφο   3.1.9.1.

Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από λάμπα πυράκτωσης 60V, 40W.

3.2.3. Φωτιστικό σώμα τύπου αρματούρας τοίχου με κυκλική βάση στεγανή

Είναι το ίδιο με το φωτιστικό σώμα που προδιαγράφεται στην παράγραφο   3.1.9.3.

Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από λάμπα πυράκτωσης 60V/40W.

3.2.4.  Πίνακας Φωτισμού ανάγκης

Θα είναι μεταλλικός επίτοιχος κατασκευής συγκρότησης και υλικών εξοπλισμού όπως
οι πίνακες της εγκατάστασης φωτισμού.
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3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 42V

Τα δίκτυα των ανωτέρων εγκαταστάσεων 42V θα κατασκευασθούν με βάση όλα όσα
διατυπώνονται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. για τις εγκαταστάσεις 220/380V, 50 Hz.

3.3.1. Πίνακας ρευματοδοτών 42V

Θα είναι μεταλλικός χωνευτός κατασκευής, συγκρότησης και υλικών εξοπλισμού
όπως οι πίνακες της εγκατάστασης φωτισμού.

3.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

3.4.1. Τηλεφωνικά καλώδια - τηλεφωνικοί αγωγοί

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους, πολλαπλών
ζευγών με συνεστραμμένους αγωγούς διαμέτρου 0,6 mm, με θερμοπλαστική
επένδυση συμφώνως προς το VDE 0890, με ενισχυμένο μανδύα.

Οι τηλεφωνικοί αγωγοί θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση και διάμετρο χαλκού 0,8 mm
συνεστραμμένους με βήμα συστροφής 60 mm.

Οι τηλεφωνικές γραμμές από τους κατανεμητές μέχρι τους τηλεφωνικούς δότες
(λήψεις) θα κατασκευασθούν με τηλεφωνικούς αγωγούς μέσα σε πλαστικούς σωλήνες
σε χωνευτή όδευση, στους τοίχους ή σε χαλυβδοσωλήνες σε ορατή όδευση σε
ανεπίχρηστους τοίχους ή όδευση επάνω σε 3 μεταλλικές σχάρες.

Οι τηλεφωνικές γραμμές από κατανεμητή σε κατανεμητή θα κατασκευασθούν γενικώς
με τηλεφωνικά καλώδια μέσα σα πλαστικούς σωλήνες σε χωνευτή όδευση μέσα
στους τοίχους ή σε χαλυβδοσωλήνες ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες (αναλόγως
με το πλήθος των ζευγών) σε ορατή επί ανεπίχρηστων τοίχων όδευση ή επάνω σε
μεταλλικές σχάρες.

Διευκρινίζεται ότι στις χωνευτές γραμμές θα προβλέπεται σιδηροσωλήνας εφόσον
αυτό απαιτείται από τους υφιστάμενους κανονισμούς ή για λόγους προστασίας.

Οι υπόγειες τηλεφωνικές γραμμές (με αγωγούς ή καλώδια ) θα προστατεύονται
πάντοτε με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

Σε κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγουν δύο ανεξάρτητες τηλεφωνικές γραμμές (με
γείωση) δηλαδή 3 ή 6 τηλεφωνικοί αγωγοί.

Οι τηλεφωνικοί αγωγοί από τους κατανεμητές μέχρι τις λήψεις θα είναι συνεχείς.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ένωση τμημάτων τηλεφωνικών αγωγών για κατασκευή
τηλεφωνικής γραμμής.
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Τα κουτιά διέλευσης των τηλεφωνικών καλωδίων ή αγωγών θα τοποθετούνται το
πολύ σε απόσταση 10μ μεταξύ τους.

Τα κουτιά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τετράγωνα ελαχίστων διαστάσεων 75 Χ
75mm.

Η απόσταση των σωλήνων της τηλεφωνικής εγκατάστασης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ένα εκατοστό του μέτρου κατά τις διασταυρώσεις αυτών και 0,5 cm κατά
τις παράλληλες οδεύσεις.

3.4.2 Τηλεφωνικοί κατανεμητές

Θα είναι μεταλλικοί τύπου ερμαρίου για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση.

Κάθε κατανεμητής θα έχει πόρτα με κλειδί.

Θα γειωθεί κανονικά και θα έχει ικανό μέγεθος για να μπορέσει να περιλάβει τις
προβλεπόμενες οριολωρίδες σύνδεσης. Ο κατανεμητής επιπλέον θα φέρει και μπάρα
γείωσης.

Η αντιστοιχία των ελαχίστων διαμέτρων των σωλήνων και του αριθμού τηλεφωνικών
αγωγών και καλωδίων που πρέπει να τηρηθεί καθώς επίσης και οι ελάχιστες
διαστάσεις των κατανεμητών σε σχέση με το εισερχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο
δίνονται από τους ακόλουθους πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο1

Πλήθος αγωγών πλάτος σωλήνας (διάμ.σε mm) Χαλυβδ. με μόνωση(διαμ.σε
mm)

μέχρι 9 11 0
μέχρι 18 13,5 13,5
μέχρι 36 16,0 16,0

μέχρι 54 23,0 21,0

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο2

Αριθμός ζευγών
τηλεφ.καλωδίων

Χαλυβδ.χωρίς μόνωση
(διάμ. σε mm)

Γαλβανισμένος σιδηρ.
(σε ίντσες)

μέχρι 20 29 ή 1 ½”
μέχρι 50 36 ή 1 ½”
μέχρι 100 - ή 2”

Ο ανωτέρω πίνακας ως προς τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ισχύει και για τις
υπόγειες τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο3

Τηλεφων.καλώδιο Διαστάσεις κατανεμητή σε m
μήκος             ύψος βάθος

10 ή 20 ζευγών 0,50 0,40 0,10
30 ή 40 ζευγών 0,70 0,40 0,10
50 ζευγών 0,90 0,70 0,10
100 ζευγών 1,00 0,80 0,10
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3.4.3. Δότης τηλεφώνου

Θα είναι συγκεντρωτικού τύπου κατάλληλος για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση.
Θα είναι κατασκευασμένος από ισχυρό πλαστικό υλικό και στις χωνευτές
τοποθετήσεις θα χρησιμοποιηθεί πλαστικό κουτί.

3.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

3.5.1. Συγκεντρωτικός Δακτυλιωτός Αγωγός Γείωσης
Ο εν λόγω αγωγός θα είναι χάλκινος διατομής παραλληλογράμμου ελάχιστον
διαστάσεων 40Χ3 mm, θα τοποθετηθεί σε ύψος 60 cm από το δάπεδο και απόσταση
3./.5 cm. από τους τοίχους. Θα βαφεί μα χρώμα γκρι σε όλο το μήκος του.

3.5.2. Στήριξη ΣΔΑΓ στον τοίχο
Για τη στήριξη του ΣΔΑΓ στον τοίχο θα χρησιμοποιηθούν στηρίγματα τύπου UPAT
ροδέλες και βίδες. Η απόσταση των 3./.5 cm θα επιτευχθεί με τεμάχια σωλήνα ½” τα
οποία θα βαφούν και αυτά με γκρι χρώμα.

3.5.4 Εύκαμπτοι αγωγοί αγώγιμης σύνδεσης μεταλλικών θυρών ΣΔΑΓ

Για την αγώγιμη σύνδεση μεταλλικών και ΣΔΑΓ θα γίνει με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό
συνολικής διατομής 50 mm2. Στα άκρα του θα φέρει εξάρτημα (κώσ) για τη στερέωση
του με βίδες και γκρόβερ τόσο στις θύρες όσο και στο ΣΔΑΓ.  Τα εύκαμπτα αυτά
τεμάχια θα βαφούν με γκρι χρώμα.

3.5.4. Σύνδεση ΣΔΑΓ και μεταλλικών παραθύρων

Η σύνδεση αυτή θα γίνει με τεμάχια χάλκινης λάμας διατομής 40Χ3mm με βίδες και
γκρόβερ και παξιμάδια τόσο με το ΣΔΑΓ όσο και με την κάσσα του παραθύρου.
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3.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για τον εξαερισμό του χώρου των συσσωρευτών προβλέπεται η εγκατάσταση ενός
αξονικού ανεμιστήρα αντιοξικού τύπου με αντιεκρηκτικό κινητήρα, παροχής 700 μ3/Η
(όπως φαίνεται στο σχέδιο).

Για την προσαγωγή του αέρα θα τοποθετηθεί σε 80 cm από το δάπεδο, στόμιο
διαστάσεων 30Χ30 εκ. ορθογωνικό μα απλή σειρά σταθερών πτερυγίων χωρίς
διάφραγμα ρυθμίσεως ικανό να δεχθεί φίλτρο σκόνης.

Για τον εξαερισμό του χώρου των ανορθωτών προβλέπεται η εγκατάσταση ενός
αξονικού ανεμιστήρα παροχής 1000 μ3/Η.

Ο αξονικός ανεμιστήρας θα είναι κατάλληλος για βιομηχανική χρήση.

Η πτερωτή θα είναι αεροδυναμικής μορφής με υψηλό βαθμό απόδοσης.

Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή και άλλο υλικό
και θα είναι στερεωμένα στην πλήμνη κατασκευασμένη από αλουμίνιο που θα
αποτελεί με τα πτερύγια ένα συμπαγές σύνολο.

Η πτερωτή θα είναι δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη και θα είναι απευθείας
συζευγμένη με τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι μονοφασικός ονομαστικής τάσης λειτουργίας 220
V.50Hz.

Ο κινητήρας θα είναι στεγανός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44 κατά DIN
40050. Το σύστημα πτερωτής ηλεκτροκινητήρα θα στηρίζεται σε πλαίσιο από
χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους ώστε να εξασφαλίζει στιβαρότητα σε όλη την
κατασκευή.

Η στήριξη του συστήματος θα γίνεται είτε με διπλά στηρίγματα από χαλυβδοέλασμα
που θα συγκρατούν τον ηλεκτροκινητήρα στο μεταλλικό πλαίσιο , είτε με στήριξη του
ηλεκτροκινητήρα σε ιδιαίτερη βάση που θα αποτελεί μέρος του μεταλλικού πλαισίου.
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν:

4.1.1. Συμφώνως προς τον ισχύοντα Ελληνικό Κανονισμό “περί εσωτερικών
ηλεκτρικών   εγκαταστάσεων” .

4.1.2. Συμφώνως με τον “Κανονισμό μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης
τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών” του Ο.Τ.Ε.

4.1.3. Συμφώνως προς τους λοιπούς Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα
τυποποίησης.

4.1.4. Συμφώνως προς τα διατυπούμενα στην τεχνική περιγραφή, τεχνική
προδιαγραφή υλικών, την παρούσα τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τα σχέδια της
μελέτης και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.

4.1.5. Συμφώνως προς τις επί τόπου του έργου οδηγίες της επίβλεψης.

4.1.6. Συμφώνως προς τους κανόνες της τεχνικής, της εφαρμοζόμενης πρακτικής
εμπειρίας.

4.1.7. Επίσης θα ληφθούν υπόψη για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους
Ελληνικούς
Κανονισμούς, διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα τυποποίησης όπως DIN, VDE κλπ.

4.1.8. Συμφώνως προς τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου των διαφόρων οργάνων,
μηχανημάτων, συσκευών κλπ.

4.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΠ

Προς αποφυγή και πρόληψη παρερμηνειών σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων κλπ καθορίζεται ότι ο ανάδοχος του έργου
είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε παραγγελία να υποβάλει για έγκριση τα
ακόλουθα :

Κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα μηχανήματα, όργανα, συσκευές κλπ που
προτίθεται να παραγγείλει. Η κατάσταση αυτή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
τεχνικά φυλλάδια, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικές περιγραφές, αποδόσεις και
λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή οίκου έτσι ώστε να αποδεικνύεται “κατ’αρχήν” ότι τα
υπό παραγγελία μηχανήματα είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα συμβατικά
τεύχη.

Γενικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζεται σε κατάλληλη κλίμακα η διάταξη των
μηχανημάτων, συσκευών κλπ, στους προβλεπόμενους χώρους και θα αναγράφονται
οι εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους. Τα παραπάνω ο ανάδοχος θα τα υποβάλει
για έγκριση μέσα σε δέκα μέρες (10) από την υπογραφή της σύμβασης στον
επιβλέποντα μηχανικό του εργοδότη σε τέσσερα αντίγραφα.
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Η επίβλεψη θα επιστρέψει μέσα σε πέντε (5) μέρες μια σειρά των υποβληθέντων,
εγκεκριμένη, με βάση την οποία ο ανάδοχος θα μπορεί να προβεί στην παραγγελία
των μηχανημάτων, συσκευών κλπ που εγκρίθηκαν και μόνο.

Διευκρινίζεται ότι, αυτή η αρχική έγκριση από την επίβλεψη, προβλέπεται, προς
αποφυγή αφ’ενός μεν οποιασδήποτε παρερμηνείας των συμβατικών όρων, αφετέρου
για να δώσει την ευχέρεια στον ανάδοχο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην
παραγγελία των μηχανημάτων και κυρίως για εκείνα που εισάγονται από το
εξωτερικό.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φέρει και να εγκαταστήσει μηχανήματα, συσκευές
κλπ που θα είναι και θα αποδειχθούν κατά τις δοκιμές και τις παραλαβές των
εγκαταστάσεων οπωσδήποτε σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα συμβατικά
τεύχη.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προέγκριση από την επίβλεψη των υπό
παραγγελία ειδών και κάθε τυχόν καθυστέρηση του ανάδοχου στην υποβολή
σχετικών στοιχείων, είτε λόγω της απόρριψης των υποβαλλόμενων για έγκριση
μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών κλπ και την εκ νέου υποχρέωση υποβολής νέον
στοιχείων από τον ανάδοχο δεν έχει καμία επιρροή επάνω στη συμβατική προθεσμία
αποπεράτωσης του έργου.

Και αυτό, γιατί τούτο θεωρείται ότι συμπεριλήφθηκε στην προθεσμία εκτέλεσης του
έργου και οι τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις που αποδίδονται σε αμέλεια ή
παρερμηνεία του ανάδοχου δε λαμβάνονται υπόψη στη μεταβολή της.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει σχέδια εκτέλεσης για έγκριση στην επίβλεψη
σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Θα μπορεί δε να προχωρήσει στην κατασκευή των
αντίστοιχων τμημάτων του έργου μόνο όταν του επιστραφεί μία σειρά σχεδίων
εγκεκριμένη.

Η έγκριση αυτή δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από πέντε (5) μέρες από
την ημέρα υποβολής των σχεδίων.

Η διαδικασία σύνταξης των σχεδίων εκτέλεσης και λεπτομερειών από τον ανάδοχο και
η έγκρισή της από την επίβλεψη, αφορά σε σχέδια που δεν τροποποιούν σημαντικά
τα αρχικά συμβατικά σχέδια των εγκαταστάσεων, αλλά απλώς τα συμπληρώνουν.

Για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες είτε από τον ανάδοχο είτε από την
επίβλεψη ζητείται σοβαρότερης έκτασης και σημασίας τροποποίηση των αρχικών
σχεδίων των εγκαταστάσεων , η έγκριση των υποβαλλόμενων σχεδίων θα γίνεται
αρμοδίως σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία στον Ο.Τ.Ε.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να συντάξει σχέδια για τα εκτελούμενα τμήματα των
εγκαταστάσεων όπως αυτές θα έχουν κατασκευασθεί τελικώς.  Αυτά θα συντάσσονται
σε μορφή σκαριφημάτων στην απαιτούμενη για την ευκρίνεια των απεικονιζόμενων,
κλίμακα και θα υποβάλλονται για έλεγχο και επαλήθευση κάθε λογαριασμού
(πιστοποιήσεις) σε ισάριθμα αντίτυπα προς την επίβλεψη.

Καθορίζεται από τώρα ότι λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) για τους οποίους δεν έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί τα απαιτούμενα σχέδια, δεν μπορούν να προωθηθούν από
την επίβλεψη για την πληρωμή του αναδόχου.
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Το έργο μπορεί να θεωρηθεί ότι τελείωσε, δηλαδή να συνταχθεί πρωτόκολλο
περάτωσης του από την επίβλεψη και με βάση αυτό να ζητηθεί η παραλαβή του, εάν
ο ανάδοχος δε συντάξει και υποβάλει μαζί με τη σχετική αίτησή του και τα ακόλουθα:

Σχέδια της όλης εγκατάστασης όπως τελικά κατασκευάσθηκε που θα αντιστοιχούν
στα αρχικά σχέδια της σύμβασης.

Σχηματικά μονογραμμικά διαγράμματα των ηλεκτρικών δικτύων που
κατασκευάσθηκαν.

Πρωτόκολλο δοκιμών και ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω σχέδια ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μετά από έλεγχο της επίβλεψης για τη
σωστή απεικόνιση των εγκαταστάσεων, σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε διαφανές
χαρτί και σε τυποποιημένες διαστάσεις σχεδίων.

Τα σχέδια θα απεικονίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις εγκαταστάσεις όπως αυτές
εκτελέσθηκαν σε τρόπο ώστε να είναι εύκολη και σύντομη η ενημέρωση ακόμη και σε
άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί ειδικά με αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση, εφόσον του ζητηθούν δείγματα
των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.  Τα δείγματα θα φέρουν τα
χαρακτηριστικά στοιχεία του κατασκευαστή, τον τύπο, μέγεθος, τη χώρα προέλευσης
και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Η έγκριση ενός δείγματος έχει την έννοια, ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές
της μελέτης και κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι τροποποιεί τις
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

4.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τα μηχανήματα και οι συσκευές αλλοδαπής προέλευσης θα είναι κατασκευασμένες
σύμφωνα με τους Κανονισμούς της χώρας κατασκευής τους, χωρίς όμως να έρχονται
σε αντίθεση με τους υπάρχοντες Ελληνικούς Κανονισμούς.
Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές θα ρυθμιστούν έτσι ώστε οι αποδόσεις τους να
συμφωνούν με όσα καθορίζονται στη μελέτη.

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος του έργου θα εκτελέσει τις απαιτούμενες μετρήσεις και
ρυθμίσεις.

Επίσης όλες οι διατάξεις χειρισμού και αυτοματισμού θα δοκιμασθούν ώστε να
εκτελούν τις απαιτούμενες από τη μελέτη λειτουργίες.

Όλες οι δαπάνες για τις μετρήσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο εκτός από τις δαπάνες καταναλώσεις νερού και
ηλεκτρικής ενέργειας.

Για κάθε επιτυχή δοκιμή και ρύθμιση θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο του έργου.

Διευκρινίζεται ότι κατά την παραλαβή του έργου η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
ζητήσει να γίνει οποιαδήποτε δοκιμή θέλει.
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4.4 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει έγκαιρα στις αναγκαίες ενέργειες προς
τις αρμόδιες Κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να προβαίνει με δικές του δαπάνες σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες, της υπηρεσίες περιοριζόμενης στην υπογραφή όσων εγγράφων
απαιτούν υπογραφή του ιδιοκτήτη του έργου, χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό
ιδιαίτερη αμοιβή.

Οι σχετικές δαπάνες νοούνται ότι περιλαμβάνονται στη συμβατική τιμή.

4.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όλα τα είδη και τα υλικά που θα φέρει ο ανάδοχος στο εργοτάξιο για την κατασκευή
των διαφόρων εγκαταστάσεων και την ενσωμάτωσή τους στο έργο θα είναι
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα είναι σύμφωνα με τους σχετικούς συμβατικούς
όρους.

Η επίβλεψη έχει όλο το δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο
καθώς επίσης και του να δώσει εντολή για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο
κάθε υλικού που δεν είναι σύμφωνο με τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται
στην ποιότητα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προέλευσης
των υλικών, έτσι ώστε να διαπιστώνεται, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

4.6. ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΠ

Σε όσα τμήματα του έργου τροποποιούνται τα σχέδια της μελέτης, είτε
συμπληρώνονται λόγω συγκεκριμένων διαστάσεων και μορφολογίας συσκευών, που
προμηθεύει ο εργολάβος, ο τελευταίος θα συντάσσει σχέδια κατασκευής (σχέδια
“εργοταξίου”) σύμφωνα με το πνεύμα της μελέτης που θα εγκρίνονται από την
επίβλεψη.

Ο ανάδοχος κατόπιν εντολής της επίβλεψης υποχρεούται να συντάξει σχέδια
λεπτομερειών, χωρίς επί πλέον αμοιβή, προκειμένου να γίνει σαφής καθορισμός
ορισμένων τμημάτων του έργου που στα γενικά σχέδια δεν παρίστανται με την
απαιτούμενη ακρίβεια.

Τα σχέδια αυτά θα σχεδιάζονται σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου σε διαφανές χαρτί,
ύστερα από την έγκριση της επίβλεψης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της (σκίτσα,
οδηγίες κλπ) και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων.
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4.7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει:

Λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4)
αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα με βάση τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες για τα
μηχανήματα.

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

Πίνακα όλων των ανταλλακτικών των μηχανημάτων, κυρίως όταν αυτά είναι ξένων
οίκων.

Το αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή
Οίκου όλων των βασικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων κλπ.

Οι ανωτέρω οδηγίες θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη. Η ύλη
των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη σε κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τμήματα των
εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν και θα καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των
περιλαμβανομένων μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία
(κατασκευαστής, τύπος, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις κλπ).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε μηχάνημα, συσκευή κλπ,
ενδεικτική μεταλλική ή πλαστική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης με
γραμμένους τους απαιτούμενους χειρισμούς για τη λειτουργία, τις εργασίες
συντήρησης αυτών, τη συχνότητά τους και τα συνιστώμενα υλικά συντήρησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ακόμη να παραδώσει εικονογραφημένα τεχνικά
φυλλάδια και διαγράμματα, για τα μηχανήματα της εγκατάστασης και οδηγίες άρσης
τυχόν βλαβών.

Όλα τα ανωτέρω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από
την επίβλεψη πριν θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος ανταποκρίθηκα στις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

4.8. ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δοκιμές:

4.8.1.Δοκιμή αντίστασης μόνωσης
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων και προτού αυτές τεθούν
“υπό τάση” θα γίνει δοκιμή της αντίστασης μόνωση της εγκατάστασης με λεπτομερή
ωμομέτρηση και καταρτισμό πινάκων μετρήσεων.

Στους πίνακες αυτούς θα αναγραφούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τόσο για
“βραχυκύκλωμα ή παρεμβλημένα” τις συσκευές κατανάλωσης ( λάμπες,
ρευματολήπτες κλπ) αλλά σε ανοικτούς (“μη παρεμβλημένους”) τους διακόπτες όσο
και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά με κλειστούς τους αντίστοιχους
διακόπτες.

Η αντίσταση μόνωσης κάθε τμήματος της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι η
οριζόμενη από τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς.  Οι μετρήσεις θα γίνουν με
συνεχές ρεύμα, τάσης ίσης τουλάχιστον προς το διπλάσιο της τάσης λειτουργίας.
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4.8.2.Δοκιμή λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Μετά τη δοκιμή αντίστασης μόνωσης, οι εγκαταστάσεις θα τεθούν υπό τάση και θα
γίνει έλεγχος της ορθής λειτουργίας κάθε τμήματος τους με διαδοχική δοκιμή κάθε
τροφοδοτούμενου μηχανήματος, συσκευής, φωτιστικού σώματος κλπ.

4.8.3. Δοκιμή αντίστασης γειώσεως
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων γειώσεων και
αντικεραυνικής προστασίας θα εκτελεσθούν δοκιμές για τη μέτρηση της αντίστασης,
της γείωσης και θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα.

4.9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προσωπικό, να
εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Ο.Τ.Ε που θα ορισθεί, στο χειρισμό και τη
συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Τυχόν ανωμαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων που θα οφείλονται σε αμέλεια του
αναδόχου σχετικά με την παραπάνω εκπαίδευση ή ακόμη και σε πλημμελή
εκπαίδευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους.

Οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στη συμβατική τιμή του έργου.
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.1.1. Ενεργητική Πυροπροστασία

Στους Οικίσκους Ψηφιακής Τεχνικής ΨΒ ( με στέγη) βάση του “ Κανονισμού
Πυροπροστασίας Κτιρίων” προβλέπονται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις :

5.1 Εγκατάσταση φωτισμού ασφάλειας ( ανάγκης )

5.2 Φορητοί Πυροσβεστήρες

5.3 Στον χώρο δεξαμενής καυσίμου εκτός των ανωτέρω συστημάτων προβλέπεται
και η εγκατάσταση αυτόνομου αυτόματου συστήματος κατάσβεσης.

5.1.2. Τεχνική Περιγραφή Συστημάτων
Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας (ανάγκης)

Εκτός από την κοινή εγκατάσταση φωτισμού του διαδρόμου διαφυγής με φωτιστικά
σώματα φθορισμού 220V AC προβλέπεται εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας που
αποτελεί ανεξάρτητη εγκατάσταση.

Με κανονικές συνθήκες ανάβουν μόνο τα φωτιστικά ασφαλείας με ένδειξη
“ΕΞΟΔΟΣ”.

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου 220V AC ανάβουν μέσα σε χρόνο μικρότερο
των 10 sec ηλεκτροδοτούμενα από το ζεύγος όλα τα φωτιστικά σώματα δηλ.
φωτισμοί διαδρόμου διαφυγής και ένδειξης εξόδου.

Φορητοί πυροσβεστήρες

Προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης σε τέτοιες θέσεις ώστε κανένα
σημείο της κάτοψης, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια, να μην απέχει  απ’αυτούς
περισσότερο από 15μ.

Αυτόνομο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης

Στον χώρο της δεξαμενής καυσίμου έχει προβλεφθεί ένα σύστημα αυτόνομης
αυτόματης κατάσβεσης με κατασβεστικό αέριο HALON 1211 των 12 KG όπως
φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια.

Θα στερεωθεί στην οροφή του χώρου πάνω από την δεξαμενή καυσίμου.
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6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Τεχνική Περιγραφή, η Τεχνική Προδιαγραφή Υλικών και η Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων που διατυπώνονται στις παραγράφους που ακολουθούν αφορούν
στην εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στον τυποποιημένο
οικίσκο Ψηφιακής Τεχνικής ΨΒ που θα ανεγερθεί.

Το σύστημα αυτό βασίζεται στην αρχή του κλωβού του FARADAY που είναι σήμερα
γενικώς αποδεκτό ως το πιο δόκιμο και αξιόπιστο σύστημα προστασίας από πτώση
κεραυνών.

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα συνδεθεί προς το ενοποιημένο σύστημα
γειώσεων του κτιρίου που περιγράφεται στο τεύχος των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων.

6.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προβλεπόμενο σύστημα αποτελείται από τους συλλεκτήριους αγωγούς, τους
απαγωγούς (αγωγοί καθόδου) και τον περιμετρικό γειωτή (εκείνο του συστήματος
γειώσεων).

6.2. Συλλεκτήριοι Αγωγοί
Οι Συλλεκτήριοι αγωγοί είναι το τμήμα εκείνο του συστήματος το οποίο δέχεται τις

κεραυνοπτώσεις.

Θα τοποθετηθούν περιμετρικώς επάνω στο στηθαίο του δώματος ή επάνω στις ακμές
της στέγης εφόσον για το κτίριο προβλέπεται στέγη, καθώς επίσης και σε κάθε δομική
υπερκατασκευή (π.χ.  κουβούκλιο κλιμακοστασίου, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα).  Οι
συλλεκτήριοι αγωγοί είναι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ράβδοι διαμέτρου 10 mm.

Η στήριξη των συλλεκτήριων αγωγών θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα στηρίγματα
ανά ένα μέτρο περίπου.

Συλλεκτήριοι αγωγοί θα προβλεφθούν επίσης ενδιαμέσως των ακμών του δώματος
έτσι ώστε κανένα σημείο του δώματος να μην απέχει από τους αγωγούς αυτούς
περισσότερο από 10 m.

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δομικά
στοιχεία) που υπάρχουν στο δώμα του κτιρίου θα συνδεθούν με τους πλησιέστερους
συλλεκτήριους αγωγούς.

Οι συλλεκτήριοι  αγωγοί θα συνδεθούν αγώγιμα με τις αναμονές του οπλισμού της
πλάκας τουδώματος που προβλέπονται για το σκοπό αυτό και με τους απαγωγούς
μέσω  κατάλληλων συνδετικών εξαρτημάτων.

Η συλλεκτήρια διάταξη του συστήματος  προστασίας θα ολοκληρωθεί με την
τοποθέτηση ακίδων αλεξικέραυνου στις  γωνίες του κτιρίου και στις προεξέχουσες μη
μεταλλικές κατασκευές του δώματος (π.χ. καπνοδόχοι).
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6.2.1. Απαγωγοί

Είναι οι κατακόρυφοι αγωγοί του συστήματος δια μέσου των οποίων διοχετεύονται
προς τον περιμετρικό γειωτή τα ηλεκτρικά φορτία από τους συλλεκτήριους αγωγούς.

Οι απαγωγοί είναι του ίδιου υλικού και μορφής με τους συλλεκτήριους αγωγούς.

Οι απαγωγοί θα τοποθετηθούν περιμετρικώς εξωτερικά του κτιρίου στις ακμές των
τοίχων του κτιρίου, πλησίον υποστυλωμάτων σε συμμετρική κατά το δυνατό διάταξη.

Η μεταξύ δύο διαδοχικών απαγωγών, απόσταση μετρούμενη στην περιφέρεια του
κτιρίου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 μ.

Οι απαγωγοί θα στηριχθούν σταθερά στους τοίχους με τη βοήθεια κατάλληλων
στηριγμάτων κατεύθυνσης και στήριξης, τοποθετούμενοι ανά 2,5 m περίπου.

Κάθε αγωγός απαγωγής θα συνδεθεί αγώγιμα με τον περιμετρικό γειωτή, με το ΣΔΑΓ
( του συστήματος γείωσης), τον οπλισμό του υποστυλώματος επί του οποίου οδεύει ή
βρίσκεται κοντά του, με τον οπλισμό της πλάκας κάθε ορόφου καθώς επίσης και με
όλες τις μεταλλικές κατασκευές του κτιρίου που απέχουν από τον εν λόγω αγωγό
λιγότερο από 1,5 m.

Επίσης, κάθε μεταλλική υδρορροή θα συνδεθεί στο άνω άκρο της με τον πλησιέστερο
αγωγό ( εάν αυτό είναι σε μεγάλη απόσταση θα συνδεθεί με τον πλησιέστερο αγωγό
συλλογής ) και στο κάτω άκρο της με τον περιμετρικό γειωτή, έτσι ώστε να αποτελέσει
δευτερεύουσα αγωγό απαγωγής.  Στις συνδέσεις των απαγωγών με τον περιμετρικό
γειωτή θα προβλεφθεί πάσσαλος γείωσης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μήκους
2,5 m και διαμέτρου 2” ή ράβδος γαλβανισμένη με προφίλ σταυρού μήκους 1,5 m και
μήκος πτερυγίου τουλάχιστον 50mm.

6.2.2. Περιμετρικός γειωτής

Είναι το τερματικό στοιχείο του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας που
διοχετεύει τα ηλεκτρικά φορτία των κεραυνοπτώσεων προς το έδαφος.

Αποτελείται από μία γαλβανισμένη λάμα διατομής ελαχίστων διαστάσεων 40Χ4 mm η
οποία τοποθετείται περιμετρικά στο κτίριο υπό μορφή κλειστού δακτυλίου, σε
απόσταση περίπου ενός μέτρου από τους τοίχους και σε βάθος 70cm περίπου.

Στον περιμετρικό γειωτή θα συνδεθούν οι απαγωγοί, ο οπλισμός των δομικών
στοιχείων (οριζόντιος οπλισμός θεμελίων), τα άκρα των μεταλλικών υδροροών, οι
σωλήνες προστασίας των διαφόρων καλωδίων ή οι μεταλλικοί μανδύες τους, οι
σωλήνες των διαφόρων δικτύων (ύδρευση κλπ).

Η διέλευση του αγωγού σύνδεσης του γειωτή με το ΣΔΑΓ θα γίνεται μέσω σωλήνα
από μονωτικό υλικό.

Επίσης ο εν λόγω γειωτής θα συνδεθεί με το ΣΔΑΓ του συστήματος γειώσεων του
κτιρίου τουλάχιστον σε οκτώ (8) σημεία.
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6.2.3. Προετοιμασία του οπλισμού

Για την κατά το δυνατό καλύτερη κατασκευή του συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίσει, μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη
προστασία του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου από
κεραυνοπτώσεις, διατυπώνονται τα παρακάτω που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κυρίως στη φάση χύτευσης του σκυροδέματος.

Στα σημεία διασταύρωσης οριζοντίων και κατακόρυφων σιδηρών ράβδων
(μπετόβεργες) του οπλισμού (π.χ. υποστυλώματα με δοκούς και πλάκες), όλες οι
διασταυρούμενες ράβδοι θα συνδεθούν σταθερά συσφιγγόμενες με γαλβανισμένο
σιδηρόσυρμα, ώστε να εξασφαλιστεί ηλεκτρική αγώγιμη σύνδεση.

Οι αναμονές του οπλισμού κάθε υποστυλώματος με τον οπλισμό του στον επάνω
όροφο πρέπει να συνδέονται σε κοινό συνδετήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια
της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του οπλισμού του υποστυλώματος σε όλο το μήκος του.

Στον οπλισμό των υποστυλωμάτων επί των οποίων (ή πλησίον αυτών) οδεύουν
απαγωγοί θα προβλεφθούν αναμονές για τη σύνδεση του οπλισμού με τον απαγωγό.
Οι αναμονές αυτές θα είναι σιδηρές συμπαγείς ράβδοι διαμέτρου 10 mm
γαλβανισμένο επαρκούς μήκους.

Στα ίδια υποστυλώματα θα προβλεφθούν αναμονές  (όπως ανωτέρω) για τη σύνδεση
των απαγωγών με το ΣΔΑΓ.

Στον οπλισμό των θεμελίων των υποστυλωμάτων θα προβλεφθούν αναμονές για τη
σύνδεση του με τον περιμετρικό γειωτή.

Στον οπλισμό της ταράτσας του κτιρίου θα προβλεφθούν σε αρκετά σημεία αναμονές
για τη σύνδεση του με τους συλλεκτήριους αγωγούς.

Στον οπλισμό της πλάκας του δαπέδου του ισογείου ή εκείνες του υπογείου και των
τοιχίων του (εφόσον υπάρχει υπόγειο) θα αφεθούν αναμονές για τη σύνδεσή του με το
ΣΔΑΓ περιμετρικά σε αποστάσεις το πολύ 10 μέτρα μεταξύ τους.

6.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

6.3.1. Συλλεκτήριοι αγωγοί - Απαγωγοί - Αγωγοί σύνδεσης

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι απαγωγοί και οι αγωγοί σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων
του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας θα είναι χαλύβδινες συμπαγείς ράβδοι
κυκλικής διατομής διαμέτρου 10 mm γαλβανισμένες ισχυρώς εν θερμώ.

Το βάρος της επιψευδαργύρωσης θα είναι τουλάχιστον 300gr/m2 το οποίο θα πρέπει
να πιστοποιήσει εγγράφως ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωση.
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6.3.2. Περιμετρικός γειωτής

Θα είναι λάμα χαλύβδινη ισχυρώς γαλβανισμένη εν θερμώ, διατομής ελαχίστων
διαστάσεων 40 Χ 4 mm.

Θα έχει βάρος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 300 gr/m2 το οποίο θα πρέπει να
πιστοποιήσει εγγράφως ο προμηθευτής.

Η τοποθέτηση του γειωτή στο έδαφος θα γίνεται ανάλογα με τη φύση του εδάφους.

6.3.3. Πάσσαλος γείωσης

Θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, γαλβανισμένος ισχυρώς εν
θερμώ διαμέτρου 2” και μήκους 2,5 m, με το ένα άκρο του διαμορφωμένο έτσι ώστε
να διευκολύνεται η έμπηξή του στο έδαφος, ή ισχυρώς εν θερμώ γαλβανισμένη
συμπαγής ράβδος διατομής με προφίλ σταυρού μήκους 1,5 m και μήκος πτερυγίου
τουλάχιστον 50 mm.

Το ένα άκρο θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνεται η έμπηξή του
στο έδαφος και το άλλο έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύνδεσή του με τη λάμα
γείωσης, με δύο βίδες, γκρόβερ και παξιμάδια, (διπλή κοχλιοσύνδεση).

6.3.4. Ακίδα αλεξικέραυνου

Θα είναι χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος διαμέτρου Ύ” και ελάχιστου μήκους 20 cm.

Η βάση της θα είναι καταλλήλως διαμορφωμένη ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή της
με τους συλλεκτήριους αγωγούς.

6.3.5. Στηρίγματα αγωγών συλλογής - καθόδου

Τα στηρίγματα αγωγών συλλογής καθόδου θα είναι ειδικά εξαρτήματα, διμερή,
χρησιμοποιούμενα σε εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

Θα είναι ισχυρώς εν θερμώ γαλβανισμένα.

Τα εξαρτήματα αυτά θα στηρίζονται στα δομικά στοιχεία με τη βοήθεια στηριγμάτων
τύπου UPAT.

Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι
οπωσδήποτε επικασσιτερωμένες.

Για τη στήριξη των αγωγών συλλογής επάνω στα κεραμίδια της στέγης θα
χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα για στήριξη στους κορφιάτες και στηρίγματα επιμερή
όπως εκείνα στήριξης στα δομικά στοιχεία, για τη στήριξη επάνω στα κεραμίδια.

Στην τελευταία περίπτωση το εξάρτημα στήριξης θα βιδώνει σε ελαστικό κύλινδρο που
θα τοποθετείται σε τρύπα που θα γίνεται στο κεραμίδι έτσι ώστε με το βίδωμα του
στελέχους να διογκώνεται ο ελαστικός κύλινδρος καθιστώντας σταθερή την
προσαρμογή του εξαρτήματος και στεγανοποιώντας την τρύπα και από τις δύο
πλευρές του κεραμιδιού.
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6.3.6. Εξαρτήματα σύνδεσης συλλεκτήριων αγωγών - απαγωγών

Για τη σύνδεση συλλεκτήριων αγωγών με απαγωγούς ή και μεταξύ ιδίας χρήσης
αγωγών. Θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα διμερή εξαρτήματα με
επικασσιτερωμένες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια.

Θα χρησιμοποιηθούν δύο τύποι εξαρτημάτων, ένας για παράλληλη σύνδεση αγωγού
με αγωγό και ένας μορφής ταυ για σύνδεση αγωγού με αγωγό σε κάθετη μεταξύ τους
διάταξη.

Στα εξαρτήματα αυτά αλλά όπως και σε όλα τα προηγούμενα η υποδοχή των αγωγών
(διαμέτρου 10mm) θα έχουν ελλειψοειδή διατομή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
απολύτως σταθερή σύνδεση.

6.3.7. Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγού με λάμα

Θα είναι χαλύβδινο γαλβανισμένο ισχυρώς εν θερμώ, δύο τεμαχίων με τέσσερις βίδες
για τη σύσφιξή τους.

Στο ένα τεμάχιο θα υπάρχει ελλειψοειδής υποδοχή (κανάλι) για την προσαρμογή του
αγωγού διαμέτρου 10 mm.

6.3.8. Εξάρτημα αγώγιμης σύνδεσης σιδηροσωλήνων

Θα αποτελείται από δύο διμερής σφικτήρες (ένας για κάθε σωλήνα) σχήματος Π
γαλβανισμένους και το διασυνδετικό αγωγό τους.

Το τμήμα του σφικτήρα που προσαρμόζεται στο άλλο μορφής Π, θα έχει
διαμορφωμένη την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το σωλήνα κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και αγώγιμη σύνδεση.

Τα δύο μέρη του σφικτήρα θα σφίγγονται μεταξύ τους με τη βοήθεια δύο παξιμαδιών
που θα βιδώνουν στα κοχλιοτομημένα άκρα του τμήματος μορφής Π.

Τα παξιμάδια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επικασσιτερωμένες.

Η μεταξύ των δύο σφικτήρων αγώγιμη σύνδεση θα γίνει με ένα αγωγό από
ατσαλοσύρματα συνολικής διατομής τουλάχιστον 50 mm2.

Στα άκρα του θα φέρει επικασσιτερωμένο εξάρτημα για τη στερέωσή του στους δύο
σφικτήρες

6.3.9. Εξαρτήματα σύνδεσης πασσάλου γειώσεως με περιμετρικό γειωτή.
Αποτελείται από ένα μεταλλικό κολάρο από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ,
ελλειψοειδούς μορφής, το οποίο προσαρμόζεται στον πάσσαλο και στερεώνεται
σταθερά με δύο βίδες και παξιμάδια.

Ο περιμετρικός γειωτής στερεώνεται στο δακτύλιο με τις βίδες της μιας πλευράς του
δακτυλίου.

Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες θα είναι επικασσιτερωμένες.
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6.3.10. Εξαρτήματα σύνδεσης μεταλλικών επιφανειών.

Προβλέπονται εξαρτήματα για τη σύνδεση των βασικών στοιχείων συγκρότησης του
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας με τις μεταλλικές υδρορροές, μεταλλικές
επιφάνειες, τα οποία θα έιναι σιδερένια γαλβανισμένα ισχυρώς εν θερμώ.

Τα στοιχεία σύσφιξης, βίδες, παξιμάδια και ροδέλες θα είναι επικασσιτερωμένες.

6.3.11. Συνδέσεις

Οι συνδέσεις των διαφόρων στοιχείων που συγκροτούν το σύστημα αντικεραυνικής
προστασίας θα γίνουν όλες λυόμενες πλην της σύνδεσης των τμημάτων του
κιγκλιδώματος και των διαφόρων μεταλλικών συσκευών προς τους αγωγούς
συλλογής και μόνο για τη σύνδεση με τον αγωγό συλλογής όταν αυτός είναι
κιγκλίδωμα, θα γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση.

6.3.11.1. Υπέργειες συνδέσεις

Όλες οι υπέργειες συνδέσεις θα είναι λυόμενες συμφώνως προς την ανωτέρω
παράγραφο, και θα γίνουν με τα ειδικά εξαρτήματα που προδιαγράφονται στην
παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής.

Όσες ενώσεις θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση, αφού πρώτα θα καθαρισθούν,
θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακού υλικού και στη συνέχεια με δύο
στρώσεις ελαιοχρώματος.

6.3.11.2. Υπόγειες συνδέσεις

Όλες θα είναι λυόμενες πλην των συνδέσεων προς τις αναμονές του οπλισμού
του κτιρίου και μόνο προς την πλευρά του οπλισμού θα γίνεται με
ηλεκτροσυγκόλληση η οποία θα καθαρίζεται και θα βάφεται με αντισκωριακό
χρώμα.

Οι συνδέσεις με εξαρτήματα θα βάφονται με αντισκωριακό και συγχρόνως
ηλεκτραγωγό υλικό ( ενδεικτικού τύπου ANOGAL).

H σύνδεση των τμημάτων του περιμετρικού γειωτή θα γίνεται με επικάλυψη των
άκρων του, με επικασσιτερωμένες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια. Οι προς επαφή
επιφάνειες θα βάφονται με υλικό τύπου ANOGAL.

O ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι αγωγοί συλλογής και οι απαγωγοί
να μην έχουν (εφόσον είναι δυνατό) ενώσεις αλλά να αποτελούνται από ένα
κομμάτι.
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.1. Γενικοί όροι

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν :

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς εφόσον υπάρχουν.

Σύμφωνα με το βιβλίο “ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΤΕ”
έκδοση ΟΤΕ.

Σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής, Τεχνικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων, Τεχνικής Προδιαγραφής, τα σχέδια της μελέτης, το τιμολόγιο και τα
λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.

Σύμφωνα με τις επί τόπου του έργου οδηγίες της επίβλεψης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας.

7.2. Έλεγχος ειδών και υλικών του έργου

Όλα τα είδη και τα υλικά που θα φέρει ο ανάδοχος στο εργοτάξιο για την κατασκευή
της εγκατάστασης και την ενσωμάτωσή τους στο έργο θα είναι καινούργια, χωρίς
ελαττώματα και θα είναι σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.

Η επίβλεψη έχει όλο το δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο
καθώς επίσης και του να δώσει εντολή για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο
κάθε υλικού που δεν είναι σύμφωνο με τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται
στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προέλευσης των
υλικών, έτσι ώστε να διαπιστώνονται η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

7.3. Σχέδια εργοταξίου - σχέδια κατασκευής

Σε όσα τμήματα του έργου τροποποιούνται τα σχέδια της μελέτης, είτε
συμπληρώνονται λόγω συγκεκριμένων διαστάσεων και μορφολογίας συσκευών, που
προμηθεύει ο εργολάβος, ο τελευταίος θα συντάσσει σχέδια κατασκευής (σχέδια
εργοταξίου σύμφωνα με το πνεύμα της μελέτης που θα εγκρίνονται από την επίβλεψη.

Ο ανάδοχος κατόπιν εντολής της επίβλεψης υποχρεούται να συντάξει σχέδια
λεπτομερειών, χωρίς επί πλέον αμοιβή, προκειμένου να γίνει σαφής καθορισμός
ορισμένων τμημάτων του έργου που στα γενικά σχέδια δεν παρίστανται με την
απαιτούμενη ακρίβεια.

Τα σχέδια αυτά θα σχεδιάζονται σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου σε διαφανές χαρτί,
ύστερα από την έγκριση της επίβλεψης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της (σκίτσα,
οδηγίες κλπ) και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων.
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7.4. Πιστοποιήσεις

Καθορίζεται από τώρα ότι, λογαριασμοί για τους οποίους δεν θα έχουν συνταχθεί και
υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία ( κατασκευαστικά σχέδια, πρωτόκολλα αφανών
εργασιών) δεν μπορούν να προωθηθούν από την επίβλεψη για την πληρωμή του
αναδόχου.

Το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τελείωσε, δηλαδή να συνταχθεί πρωτόκολλο
περάτωσής του από την επίβλεψη και με βάση αυτό να ζητηθεί η παραλαβή του, εάν
ο ανάδοχος δεν συντάξει και υποβάλει μαζί με τη σχετική αίτησή του σχέδια της
εγκατάστασης όπως κατασκευάστηκε που αντιστοιχούν στα αρχικά σχέδια της
σύμβασης.

Τα παραπάνω σχέδια ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μετά από
έλεγχο της επίβλεψης για τη σωστή απεικόνιση των εγκαταστάσεων, σχεδιασμένα με
σινική μελάνη σε διαφανές χαρτί και σε τυποποιημένες διαστάσεις σχεδίων.

Τα σχέδια θα απεικονίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις εγκαταστάσεις όπως
εκτελέστηκαν σε τρόπο ώστε να είναι εύκολη και σύντομη η ενημέρωση ακόμη και σε
άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί ειδικά με αυτές τις εγκαταστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ
ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ή ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
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8. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ – ΒΟΗΘΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ
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8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το DIN και τον κανονισμό εσωτερικών Ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Electrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS

β) Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

γ) Κανονισμοί ΔΕΗ

δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων. Δ. Τσανάκα

ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR

στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς
8.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(ο) Βασικές σχέσεις:
U = I * R (νόμος του Ωμ)

W = I * R * t (θερμότητα ρεύματος)

R = 2 I / K *  Α (Αντίσταση Κυκλώματος

Ρ = U * I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

Ρ = U * I * coscp (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

Ρ = 1.73 * U*I * coscp (ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

coscp
u = 2 * (------- ------- + ω χ L sirup ) * I * I

ΚχΑ

- Τριφασικό

coscp

u — 1.73 * (------------ + ω χ L * sincp ) * I * I

ΚχΑ
όπου:

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3
αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών

• u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
• I: Ένταση ρεύματος σε A
• R: Αντίσταση σε Ωμ
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• W: Ενέργεια σε W * s
• Ρ: Ισχύς σε W
• Κ: Αγωγιμότητα
• coscp; συντελεστής Ισχύος
• Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

• ί: Μήκος της γραμμής σε m
• t: χρονική διάρκεια σε s
• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε H/m (ω=2πί, f=50 Hz)

(β2) Διατομή A (mm2 )

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το
επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη
από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο
όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μεγίστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο
τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Όργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθος του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης
έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A
I = ----------

Vt

όπου I σε kA, Α διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως

στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

V
I =-------

z

όπου ζ η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση i = (V3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση
τριφασικού βραχυκυκλώματος
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8.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:

• Τμήμα Γραμμής
• Μήκος Γραμμής (m)
• Φορτίο (kw)
• Είδος Φορτίου
• Coscp
• Φάση
• Πτώση Τάσης (V)
• Διατομή Καλ. (mm-)
• Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με
αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

• Είδος Φορτίου
• Εγκατ. Πραγμ. ισχύς (kw)
• Coscp (KVxA)
• Εγκατ. Φαιν. ισχύς (KVxA)
• Ετεροχρονισμός
• Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος
αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά
αναγράφονται πιο κάτω τα εξής:

• ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ R S Τ
• Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (Α)
• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
• Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (Α)
• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (Α)
• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
• Λόγω Εφεδρείας (%)
• Λόγω Κινητήρων (Α)
• Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)
• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (Α)
• τύπος καλωδίου
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)
• συντελεστής διόρθωσης
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου (Α)
• Γενικός Διακόπτης (Α)
• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (Α)
• Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)
• Βαθμός Προστασίας πίνακα

-



9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής (m)
Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -

διακόπτης (Α)
Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο
Γραμμής
(KW) .

Είδος

Γραμμής
Φάση COS®

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Εττιτρ.

Ρεύμα

(Α).Α.Π Πίνακας 15 ΝΥΥ 3x50/25 250 100/250 17.41 3 123 0.971 0.820 33.47 68.06
Α.Φ Πίνακας ΜΠΑΡΑ 125 13.91 3 123 1.000 0.125 0.820 24.05 35.26

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DIESEL 125 80 /100

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής

(m)

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάσ
η Cos®

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Κ.Π Πίνακας 125 80 /100 3 123 0.820 18.29 68.06
Κ.1 Ανορθωτές 25 100 /100 3 123 1 0.000
Κ.2 Γενικός Πίνακας Φωτισμού 25 ΝΥΑ 3x4 40 20/25 3 123 1 0.000
Κ.3 Πίνακας Φωτισμού -

Κλιματισμού Ψ.Κ.
20 ΝΥΥ 3x25 /16 + Cu16 63 50/63 3 123

Κ. 4 Πίνακας Πιεστικού-
Αττοσκληρυντή

10 ΝΥΑ 3x4 25 20/25 1 1 1 1.377
Κ.5 Πίνακας Φωτισμού Ασφαλείας 5 ΝΥΑ 3x2.5 25 16/25 0 1 2
Κ.6 Εφεδρική 25 10/25 0 1 3 1 0.000
Κ.7 Εφεδρική 25 10/25 0 3 123 1 0.000
Κ.8 BY - PASS 25 10/25 0 3 123 1 0.000
Κ. 9 Κομπρεσέρ δικτύων 20 25 16/25 0 3 123 0.85 0.000
Κ.10 Σταθεροποιητής Τάσης 20 25 16/25 0 3 123 1 0.000
Κ.11 Εφεδρική 40 20/25 0 3 123 1 0.000
Κ.12 Εφεδρική 40 20/25 0 3 123 1 0.000

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής

(ηι)

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάση Cos®

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Φ.Π Πίνακας 3 125 80 /100 13.91 3 123 1 0.820 24.05 35.26
Φ.1 Πίνακας Φωτισμού 10 ΝΥΥ 5x10 63 35/63 13.91 3 123 1 0.624 0.820 23.00 35.26
Φ.2 Εφεδρική 63 / 63 0 3 123 1 0.000 0.820 35.26
Φ.3 Εφεδρική 40 125 0 3 123 1 0.000 0.820 11.48
Φ.4 Πίνακας Φωτισμού Ασφαλείας 10 ΝΥΜ 2x1.5 16 10/25 0.000 1 1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ & ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 220V

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής

(m)

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάση Cos®

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Β. Π Πίνακας 63 + 63/30mA 35/63 13.91 3 123 1.000 0.820 23.00 35.26
Β.1 Φωτισμός ΕΗΖ - WC -

Διαδρόμου - Καυσίμων
20 ΝΥΑ 3x1.5 10 0.94 1 1 1 1.946

Β.2 Φωτισμός Συσσωρευτών -
Ανορθωτών

20 ΝΥΑ 3x1,5 10 1.54 1 2 1 3.188

Β.3 Φωτισμός Κ. Κατανεμητή -
Καλωδίων - Εισόδου

20 ΝΥΑ 3x1.5 10 0.78 1 3 1 1.615

Β.4 Φωτισμός Περιμετρικός Κτηρίου 20 ΝΥΑ 3x1.5 16 + Timer 10 0.4 1 1 1 0.866
Β.5 Ρευματοδότες ΕΗΖ- Ανορθωτών

- Εισόδου
25 ΝΥΑ 3x2.5 16 1.75 1 2 1 2.841

Β.6 Ρευματοδότες Κ. Κατανεμητή -
Καλωδίων

25 ΝΥΑ 3x2.5 16 2 1 1 1 3.106

Β.7 Ρευματοδότες Ηλ. Θέρμανσης 25 ΝΥΑ 3x2.5 16 2 1 2 1 3.106
Β.8 Ρευματοδότες Ηλ. Θέρμανσης 25 ΝΥΑ 3x2.5 16 2 1 2 1 3.106
Β.9 Θερμοσίφωνας 25 ΝΥΑ 3x4 25 20 3 1 3 1 2.911
Β.10 Πίνακας Ρευματοδτών 42V 10 ΝΥΜ 3x2.5 16 0 1 1
Β.11 Εφεδρική 10 0 1 2 1 0.000
Β.12 Εφεδρική 25 16 0 1 3 1 0.000
Β.13 Εφεδρική 25 20 0 1 3 1 0.000

Τμήμα
Δικτύου

Είδος
Φορτίου

Μήκος
Γραμμής Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -

διακόπτης (Α)
Ασφάλεια
(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος
Γραμμής

Φάση Cos®
Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.
Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Γ.Π Πίνακας ΝΥΥ 3x4 25 20/25 1 1
Γ.1 Πιεστικό Συγκρότημα ΝΥΜ 3x2.5 25 16/25 1 1 1 0.000
Γ.2 Αποσκληρυντής ΝΥΜ 3x2.5 25 10/25 1 1 1 0.000



ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ψ.Κ.

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής

(m)

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάση ΟοβΦ

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Ζ.Π Πίνακας 63 50/63 0.000 3 123
Από ΕΗΖ 25 6/25 1 1

Ζ.1 Κλιματιστικές μονάδες ΝΥΥ 5x10 63 35/63 3 123 0.84 0.000
Ζ.2 Κλιματιστικές μονάδες ΝΥΥ 5x10 63 35/63 3 123 0.84 0.000
Ζ.3 Φωτισμός Ψ.Κ. ΝΥΑ 3x1.5 10 1 1 1 0.000
Ζ.4 Ρευματοδότες Ψ.Κ. ΝΥΑ 3x2.5 16 1 2 1 0.000
Ζ.5 Εφεδρική 16 3 123 1 0.000
Ζ.6 Η/Υ- MODEM ΝΥΑ 3x2.5 16 16 1 3 0.88 0.000
Ζ.7 Ανεμιστήρας Νωπού Αέρα ΝΥΑ 5x2.5 25 16/25 3 123 1 0.000
Ζ.8 Εφεδρική 63 / 63 3 123 1 0.000
Ζ.9 Εφεδρική 63 / 63 3 123 1 0.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60V

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος

Γραμμής

(m)

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάση (ΞοβΦ

Πτώση

Τάσης

(VI

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Ε. Π Πίνακας ΝΥΜ 2x10 25 16/25 0.000 1 1 0.820 20.50
Ε.1 Ρευματοδότες 42 V ΝΥΑ 2x2.5 16 1 1 1 0.000
Ε.2 Ρευματοδότες 42V ΝΥΑ 2x2.5 16 1 1 1 0.000
Ε.3 Εφεδρική 16 1 1 1 0.000
Ε.4 Εφεδρική 16 1 1 1 0.000
Ε.5 Εφεδρική 16 1 1 1 0.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 42V

Τμήμα

Δικτύου

Είδος

Φορτίου

Μήκος
Γραμμής _
(ml

Είδος Καλωδίου Ασφαλειο -
διακόπτης (Α)

Ασφάλεια

(Α)

Φορτίο

Γραμμής

(KW)

Είδος

Γραμμής
Φάση Cos®

Πτώση

Τάσης

(V)

Συντ.

Διορθ.

Ρεύμα

Γραμμής

(Α)

Επιτρ.

Ρεύμα

(Α).Δ.Π Πίνακας 25 20/25 0.000 1 1 0.820 35.26
Δ.1 Φωτισμός Ασφαλείας 60V ΝΥΑ 2x2.5 10 0 1 1 0.9 0.000
Δ 2 Εφεδοικη 10 0 1 1 1 0.000
Δ.3 Εφεδρική 10 0 1 1 1 0.000
Δ.4 Εφεδρική 10 0 1 1 1 0.000
Δ.5 Ρευματοδότες 60V ΝΥΑ 2x2.5 16 0 1 1 1 0.000
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Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Α.Π Ονομασία Πίνακα: Γ.Π.Φ.Κ.

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

ΕτεροχρονισμόςΜέγιστη

Ζήτηση

(kVA)
Πίνακας 31.32 0.98 31.84 1 31.84

Κατανομή Φάσεων R: 10.70 kVA S: 10.58 kVA Τ: 10.56 kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :48.65 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 1.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων :48.24 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :48.65 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα :48.65 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :83.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :68.06 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :63 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :50 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :25.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι
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Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Φ.Π Ονομασία Πίνακα: Κ. ΠΙΝ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρονι

σμός

Μέγιστη

Ζήτηση

(kVA)
Πίνακας 13.91 1.00 13.91 1 13.91

Κατανομή Φάσεων R: 3.34 kVA S. 5.29 kVA Τ: 5.28 kVA

Όχι

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :24.05 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 1.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων :21.08 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :24.05 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα :24.05 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :33.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :27.06 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :25 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :6.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι
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Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Κ.ΠΟνομασία Πίνακα: Κ. ΠΙΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο

νισμός

Μέγιστη

Ζήτηση

(kVA)Πίνακας 17.41 0.97 17.93 1 17.93

Κατανομή Φάσεων R: 7.36 kVA S: 5.29 kVA Τ: 5.28 kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :33.00 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 1.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων : 27.17 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση : 33.47 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα :33.47 Α

Τύπος Καλωδίου :  ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :43.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :35.26 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :40 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :35 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :10.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι
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Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Β.Π Ονομασία Πίνακα: ΠΙΝ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο

νισμός

Μέγιστη

Ζήτηση

(kVA)
Φωτισμός 3.66 1.00 3.66 1 3.66

Ρευματοδότες 7.25 1.00 7.25 1 7.25
Θερμοσίφωνας 3.00 1.00 3.00 1 3.00

Κατανομή Φάσεων R. 3.34 kVA S: 5.29 kVA Τ: 5.28 kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :23.00 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 1.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων :20.16 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :23.00 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα :23.00 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :33.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :27.06 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :25 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :6.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι
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Είδος

φορτίου

Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο

νισμός

Μέγιστη

Ζήτηση

(kVA)Αντλία

πιεστικού

ύδρ

2.00 0.87 2.30 1 2.30
1.50 0.87 1.72 1 1.72

Κατανομή Φάσεων R: 4,02 kVA S: kVA Τ: kVA

Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Γ.Π Ονομασία Πίνακα: ΠΙΝ. ΠΙΕΣΤ.-ΑΠΟΣΚΛ.

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :17.49 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 1.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων :5.83 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :17.49 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα :17.49 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :25.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :20.50 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :20 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :4.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι
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Κωδικός Πίνακα: Δ.Π Ονομασία Πίνακα: ΠΙΝ. ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο
νισμός

Μέγιστη Ζήτηση
(kVA)'

Κατανομή Φάσεων R: kVA S. kVA Τ: kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :00.00 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 0.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων : 00.00 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση : 00.00 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα : 00.00 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :25.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :20.50 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :20 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :4.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι

Ανάλυση φορτίου Πίνακα



62

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο
νισμός

Μέγιστη Ζήτηση
(kVA)'

Κατανομή Φάσεων R: kVA S. kVA Τ: kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :00.00 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 0.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων : 00.00 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση : 00.00 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα : 00.00 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :25.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :20.50 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :20 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :4.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι

Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Δ.Π Ονομασία Πίνακα: ΠΙΝ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ 42V
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Ονομασία Πίνακα: ΠΙΝ. ΦΩΤ Α/C Ψ.Κ.

Κατανομή Φάσεων R: kVA S. kVA Τ: kVA

Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση :00.00 Α

Συνολικός συντελεστής ζήτησης : 0.00

Ένταση για ισοκατανομή φάσεων : 00.00 Α

Πιθανή μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση : 00.00 Α

Προσαυξήσεις

Λόγω εφεδρείας : %

Λόγω κινητήρων : Α

Λόγω εναυσης λαμπτήρων : Α

Τελικό ρεύμα : 00.00 Α

Τύπος Καλωδίου :ΝΥΥ

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. :25.00 Α

Συντελεστής διόρθωσης :0.82

Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου :20.50 Α

Επιλέγεται

Γενικός διακόπτης :25 Α

Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης :20 Α

Τροφοδοτικό καλώδιο :4.00 mm2

Βαθμός προστασίας πίνακα : IP
Ενσωματωμένος σε άλλο πίνακα :Όχι

Είδος φορτίου Εγκατεστημένη

Ισχύς

(kW)

cosφ Φαινομένη

Ισχύς

(kVA)

Ετεροχρο
νισμός

Μέγιστη Ζήτηση
(kVA)'

Ανάλυση φορτίου Πίνακα

Κωδικός Πίνακα: Ζ,Π
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'

Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή Α~>Β.1 2.547 V 1.107%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.2 3.789 V 1.647%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.3 2.216 V 0.964%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.4 1.467 V 0.638%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.5 3.442 V 1.497%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.6 2.930 V 1.274%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.7 3.707 V 1.612%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.8 3.707 V 1.612%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.9 3.512 V 1.527%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε. 1 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.2 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.3 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.4 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.5 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β. 11 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.12 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β. 13 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Φ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Φ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.4 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.5 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Κ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.1 2.547 V 1.107%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.2 3.789 V 1.647%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.3 2.216 V 0.964%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.4 1.467 V 0.638%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.5 3.442 V 1.497%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.6 2.930 V 1.274%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.7 3.707 V 1.612%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.8 3.707 V 1.612%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.9 3.512 V 1.527%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.1 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.2 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.3 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.4 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ε.5 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β. 11 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.12 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Β.13 0.601 V 0.261%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Φ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Φ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.4 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.5 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α->Ζ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.4 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.5 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.6 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.7 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.8 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Ζ.9 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Γ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Γ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ. 1 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.2 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.3 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.4 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Δ.5 0.000 V 0.000%
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Δυσμενέστερη γραμμή Α->Β.2 : 3.789 V (1.647%)

Πτώση τάσης στη γραμμή Α—> Κ.6 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—> Κ.7 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Κ.8 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α---> Κ.9 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—> Κ.10 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—> Κ.11 0.000 V 0.000%
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—> Κ.12 0.000 V 0.000%
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10. Σήματα διεθνών προτύπων για ηλεκτρολογικά υλικά
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11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Καλώδια

Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων

Καλώδια με μόνωση PVC για εσωτερικές εγκαταστάσεις. Τοποθέτηση σε σωλήνες. Βάσει
προτύπων ΕΛΟΤ563 - HD21.3.
H07V-U (NYA). Μονόκλωνος αγωγός. Ονομαστική τάση 450/750V.
Χρώματα μαύρο, μπλε, κιτρινοπράσινο, κόκκινο, καφέ, λευκό.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
H07V-U 1 x 1,5 16
H07V-U 1 x 2,5 20
H07V-U 1 x 4 26
H07V-U 1 x 6 34
H07V-R 1 x 240 326

Ελαφρύ καλώδιο με μόνωση και μανδύα PVC πεπλατυσμένης μορφής για εσωτερικές
εγκαταστάσεις. Βάσει προτύπου VDE 0250.201 A05VVH-3U (NYIFY).
Ονομαστική τάση 230/400V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
A05VVH-3U 2 x 1,5 20
A05VVH-3U 3 x 1,5 18
A05VVH-3U 3 x 2,5 24
A05VVH-3U 4 x 1,5 18



69

Καλώδια με μόνωση και μανδύα PVC για εσωτερικές
εγκαταστάσεις. Βάσει προτύπων ΕΛΟΤ563 - HD21.3.
H05VV-U (NYM). Μονόκλωνος αγωγός. Ονομαστική
τάση 300/500V. H05VV-R (NYM). Πολύκλωνος αγωγός.
Ονομαστική τάση 300/500V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
H05VV-U 2 x 1,5 20
H05VV-U 3 x 1,5 20
H05VV-U 3 x 2,5 27
H05VV-U 3 x 4 36
H05VV-U 3 x 6 47
H05VV-R 3 x 10 65
H05VV-R 3 x 10 + 1,5 65
H05VV-U 4 x 1,5 20
H05VV-U 4 x 2,5 27
H05VV-U 4 x 4 36
H05VV-U 4 x 6 47
H05VV-U 5 x 1,5 20
H05VV-U 5 x 2,5 27
H05VV-U 5 x 4 36
H05VV-U 5 x 6 47
H05VV-R 5 x 10 65
H05VV-R 5 x 10 + 1,5 65
H05VV-R 5 x 16 87
H05VV-R 5 x 16 + 1,5 87
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Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος.
Βάσει προτύπων ΕΛΟΤ843.

J1VV-U (NYY) (μονόκλωνος αγωγός). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.
J1VV-R/S (NYY) (πολύκλωνος αγωγός/κυκλικού τομέα). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
J1VV-R 1 x 16 100
J1VV-R 1 x 25 135
J1VV-R 1 x 35 170
J1VV-R 1 x 50 205
J1VV-R 1 x 70 260
J1VV-R 1 x 95 320
J1VV-R 1 x 120 375
J1VV-R 1 x 150 430
J1VV-R 1 x 185 490
J1VV-R 1 x 240 590
J1VV-R 1 x 300 680
J1VV-U 2 x 1,5 21
J1VV-U 2 x 2,5 29
J1VV-U 2 x 4 38
J1VV-U 2 x 6 48
J1VV-R 2 x 10 66
J1VV-R 2 x 16 90
J1VV-R 2 x 25 120
J1VV-U 3 x 1,5 18
J1VV-U 3 x 2,5 25
J1VV-U 3 x 4 34
J1VV-U 3 x 6 44
J1VV-R 3 x 10 60
J1VV-R 3 x 10 + 1,5 60
J1VV-R 3 x 16 80
J1VV-R 3 x 16 + 1,5 80
J1VV-R 3 x 25
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Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς
χώρους στον αέρα ή στο έδαφος. Βάσει προτύπων ΕΛΟΤ843
(συνέχεια).

J1VV-U (NYY) (μονόκλωνος αγωγός). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.
J1VV-R/S (NYY) (πολύκλωνος αγωγός/κυκλικού τομέα). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
J1VV-S 3 x 50 160
J1VV-S 3 x 70 200
J1VV-S 3 x 95 245
J1VV-S 3 x 120 285
J1VV-S 3 x 150 325
J1VV-S 3 x 185 370
J1VV-S 3 x 240 435
J1VV-R 3 x 25 + 16 105
J1VV-S 3 x 35 + 16 130
J1VV-S 3 x 50 + 25 160
J1VV-S 3 x 70 + 35 200
J1VV-S 3 x 95 + 50 245
J1VV-S 3 x 120 + 70 285
J1VV-S 3 x 150 + 70 325
J1VV-S 3 x 185 + 95 370
J1VV-S 3 x 240 + 120 435
J1VV-U 4 x 1,5 18
J1VV-U 4 x 2,5 25
J1VV-U 4 x 4 34
J1VV-U 4 x 6 44
J1VV-R 4 x 10 60
J1VV-R 4 x 16 80
J1VV-R 4 x 25 105
J1VV-R 4 x 25 + 16 105
J1VV-S 4 x 35 130
J1VV-S 4 x 50 160
J1VV-S 4 x 70 200
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Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος.
Βάσει προτύπων ΕΛΟΤ843.

J1VV-U (NYY) (μονόκλωνος αγωγός). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.
J1VV-R/S (NYY) (πολύκλωνος αγωγός/κυκλικού τομέα). Ονομαστική τάση 600/1.000 V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
J1VV-S 4 x 95 245
J1VV-S 4 x 120 285
J1VV-S 4 x 150 325
J1VV-U 5 x 1,5 18
J1VV-U 5 x 2,5 25
J1VV-U 5 x 4 34
J1VV-U 5 x 6 44
J1VV-R 5 x 10 60
J1VV-R 5 x 10 + 1,5 60
J1VV-R 5 x 16 80
J1VV-R 5 x 16 + 1,5 80
J1VV-R 5 x 25 105
J1VV-R 5 x 25 + 2,5 105
J1VV-R 5 x 35
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Εύκαμπτα καλώδια για γενική χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή στο
ύπαιθρο. Ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις. Βάσει προτύπων
ΕΛΟΤ623.4, HD22.4.

H07RN-F (NYFAZ). Ονομαστική τάση 450/750 V.

Τύπος Διατομή (mm2) Μέγιστη φόρτιση (A)
H07RN-F 2 x 1,5 18
H07RN-F 2 x 2,5 26
H07RN-F 3 x 1,5 18
H07RN-F 3 x 2,5 26
H07RN-F 3 x 4 34
H07RN-F 3 x 6 44
H07RN-F 4 x 1,5 18
H07RN-F 4 x 2,5 26
H07RN-F 4 x 4 34
H07RN-F 4 x 6 44
H07RN-F 4 x 10 61
H07RN-F 5 x 1,5 18
H07RN-F 5 x 2,5 26
H07RN-F 5 x 4 34
H07RN-F 5 x 6 44
H07RN-F 5 x 10 61
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61386-22, IEC 6

Σωλήνες, κουτιά και σχάρες

Σωλήνες και κουτιά

Εύκαμπτοι σωλήνες σπιράλ ελαφράς
χρήσης . Μηχανική αντοχή >320N.
Θερμοκρασία -50C / +600C. Χρώμα γκρι
ανοιχτό (RAL7035).

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 0423, IEC 60614-2-3

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (m)
FX16 16 50
FX20 20 50
FX25 25 50
FX32 32 50
FX40 40 50
FX50 50 50
FX63 63 50

Εύκαμπτοι σωλήνες σπιράλ μέτριας χρήσης .
Μηχανική αντοχή >750N. Θερμοκρασία -
250C / +600C. Χρώμα γκρι (RAL7037).
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (m)

® 16 50
FXP - Turbo® 20 20 50
FXP - Turbo® 25 25 50
FXP - Turbo® 32 32 50
FXP - Turbo® 40 40 50
FXP - Turbo® 50 50 50
FXP - Turbo® 63 63 50
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ο

Ευθύγραμμοι σωλήνες με μούφα ελαφράς χρήσης
μήκους 3m. Μηχανική αντοχή >320N. Θερμοκρασία -
50C / +600C.
Χρώμα γκρι ανοιχτό (RAL7035).
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (m)
VRM - Turbo® 16 16 111
VRM - Turbo® 20 20 111
VRM - Turbo® 25 25 57
VRM - Turbo® 32 32 57
VRM - Turbo® 40 40 21
VRM - Turbo® 50 50 21

Κουτί διπλής χρήσης: Διακλάδωσης και διανομής
(πριζοδιακόπτη). Θερμοκρασία -50C / +600C.
Χρώμα μαύρο (RAL9005).
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60670

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
ASD 70 1 ο

Κάλυμμα για το ASD για προστασία κατά το σοβάντισμα

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
ASD/PD70 70
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Κουτί
διακλάδωσης.
Θερμοκρασία -50C
/ +600C. Χρώμα
μαύρο (RAL9005).
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60670

Τύπος Διαστ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
AKU80 75 x 75 x 50 1 ο ο

AKU100 100 x 100 x 50
AKU150 150 x 150 x 70 50
AKU200 200 x 200 x 80 20

Κάλυμμα για το AKU όταν χρησιμοποιείται σαν κουτί διανομής. Πρόσωπο με τον τοίχο.

Τύπος Διαστ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
AK/TD80 75 x 75
AK/TD100 100 x100 1 ο ο

AK/TD150 150x150 1 ο ο

AK/TD200 200 x 200 80
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Κουτί διανομής για γυψοσανίδα. Θερμοκρασία -250C /
+600C. Χρώμα πορτοκαλί (RAL2004).
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60670

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
HWD65 70 25

Κουτί διακλάδωσης για γυψοσανίδα. Θερμοκρασία -250C /
+600C. Χρώμα πορτοκαλί (RAL2004).
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60670

Τύπος Εξ. διάμ. (mm) Συσκευασία (τμχ)
HWAD120 120 5
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Σχάρες καλωδίων

Σχάρες καλωδίων ελαφρού τύπου RKS - Magic® ταχείας τοποθέτησης πλευρικού ύψους 60
mm.
Μείωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 20 dB χωρίς καπάκι, 50 dB με καπάκι. Με
διαμήκεις οπές 7 x 20 mm για στήριξη σε πρόβολο και με οπές 11 mm για στήριξη με ντίζες.
Προγαλβανισμένες.

Σχάρες καλωδίων βαρέως τύπου SKS πλευρικού ύψους 60 mm.
Μείωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 20 dB χωρίς καπάκι, 50 dB
με καπάκι.
Με διαμήκεις οπές 7 x 32 mm σε όλη την επιφάνεια. Σετ συνδέσμων
RV60
Προγαλβανισμένες.

Τύπος Τομή (mm) Μήκος (m)
SKS610FS 100 x 60 x 1,50 3,05
SKS615FS 150 x 60 x 1,50 3,05
SKS620FS 200 x 60 x 1,50 3,05
SKS630FS 300 x 60 x 1,50 3,05
SKS640FS 400 x 60 x 1,50 3,05
SKS650FS 500 x 60 x 1,50 3,05
SKS660FS 600 x 60 x 1,50 3,05

Τύπος Τομή (mm) Μήκος (m)
RKSM610FS 100 x 60 x 0,75 3,05
RKSM615FS 150 x 60 x 0,75 3,05
RKSM620FS 200 x 60 x 0,75 3,05
RKSM630FS 300 x 60 x 0,9 3,05
RKSM640FS 400 x 60 x 0,9 3,05
RKSM650FS 500 x 60 x 0,75 3,05
RKSM660FS 600 x 60 x 0,75 3,05
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Σχάρες καλωδίων βαρέως τύπου SKS πλευρικού ύψους 60 mm. Μείωση
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 20 dB χωρίς καπάκι, 50 dB με καπάκι. Με διαμήκεις
οπές 7 x 32 mm σε όλη την επιφάνεια. Σετ συνδέσμων RV60 δεν συμπεριλαμβάνεται στην
τιμή. Γαλβανισμένες εν θερμώ.

Τύπος Τομή (mm) Μήκος (m)
SKS610FT 100 x 60 x 1,50 3,05
SKS615FT 150 x 60 x 1,50 3,05
SKS620FT 200 x 60 x 1,50 3,05
SKS630FT 300 x 60 x 1,50 3,05
SKS640FS 400 x 60 x 1,50 3,05
SKS650FS 500 x 60 x 1,50 3,05
SKS660FS 600 x 60 x 1,50 3,05

Καπάκι για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές. Προγαλβανισμένο.

Τύπος Τομή (mm) Μήκος (m)
DRLU100FS 100 x 0,75 3,00
DRLU150FS 150 x 0,75 3,00
DRLU200FS 200 x 1,00 3,00
DRLU300FS 300 x 1,00 3,00
DRLU400FS 400 x 1,00 3,00
DRLU500FS 500 x 1,25 3,00
DRLU600FS 600 x 1,25 3,00
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Πίνακες διανομής

Πίνακες χωνευτοί με πόρτα πλαστική
διαφανή. Σύμφωνα με το πρότυπο EN
60439-3. Πλαστικό αυτοσβεννύμενο
λευκού χρώματος. Βαθμός
προστασίας ΙΡ40.

Κωδικός Διαστάσεις.
(mm)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

01421 305 x 330 x 86 12
01422 430 x 330 x 86 24
01423 555 x 330 x 86 36
01424 680 x 330 x 86 48

Πίνακες επίτοιχοι. Δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-3.
Πλαστικό αυτοσβεννύμενο λευκού χρώματος. Βαθμός προστασίας ΙΡ30.

Κωδικός Διαστάσεις.
(mm)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

601201 240 x 317 x 97 12
601202 380 x 318 x 109 24
601203 505 x 318 x 109 36
601204 630 x 318 x 109 48
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Πίνακες επίτοιχοι μεταλλικοί.

Κωδικός Διαστάσεις. (mm) Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

20002 450 x 575 x 147 48 (2 σειρές)
20003 600 x 575 x 147 72 (3 σειρές)
20004 750 x 575 x 147 96 (4 σειρές)
20005 900 x 575 x 147 120 (5 σειρές)
20006 1.050 x 575 x 147 144 (6 σειρές)
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Πίνακες βάθους 225 mm.
Στεγανότητα και αντοχή IP55 (παραδοτέοι πάντα με πόρτα)- IK08.
Δυνατότητα οριζόντιας ή κατακόρυφης επέκτασης (με ξεχωριστό κιτ σύνδεσης).

Κωδικός Διαστάσεις. (mm) Ύψος κάλυψης (mm)
20451 1.095 x 700 x 225 1.000
20452 1.295 x 700 x 225 1.200
20453 1.595 x 700 x 225 1.400
20454 1.995 x 700 x 225 1.800

Πόρτες μεταλλικές αδιαφανείς.

Κωδικός Ύψος πίνακα. (mm) Απόσταση πόρτας -
μετώπης (mm)

21271 1.095 48
21272 1.295 48
21273 1.595 48
21274 1.995 48

Πόρτες μεταλλικές με τζάμι για τους πίνακες.

Κωδικός Ύψος πίνακα. (mm) Απόσταση πόρτας -
μετώπης (mm)

21281 1.095 48
21282 1.295 48
21283 1.595 48
21284 1.995 48
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Υλικό πίνακα

Αυτόματες ασφάλειες

Αυτόματες ασφάλειες 10KA.
Καμπύλη B (κυκλώματα φωτισμού) και C (κυκλώματα κίνησης).
Ακροδέκτες προστατευμένοι για καλώδιο πολύκλωνο 25mm2 μέχρι
τα 63Α και 50mm2 για ασφάλειες πάνω από 63A

Μονοπολικές 230/400V~

Κωδικός, καμπύλη B / καμπύλη C Ονομαστική
ένταση (Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

06152/06368 1 1
06153/06369 2 1
06155/06371 4 1
06156/06372 6 1
06158/06374 10 1
06160/06376 16 1
06161/06377 20 1
06162/06378 25 1
06163/06379 32 1
06164/06380 40 1
06165/06381 50 1
06166/06382 63 1
-/06383 80 1

Μονοπολικές + διακοπή ουδετέρου 230/400V~

Κωδικός καμπύλη B / καμπύλη C Ονομαστική
ένταση

(Α)

Αρ. στοιχείων των 7,5 mm

06189/06403 1 1
06195/06404 2 1
06197/06406 4 1
06198/06407 6 1
06200/06409 10 1
06202/06412 16 1
06203/06413 20 1
06204/06414 25 1
06206/06416 32 1
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Τριπολικές 400V

Κωδικός, καμπύλη B / καμπύλη C Ονομαστική
ένταση

(Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5 mm

06277/06480 1 3
06278/06481 2 3
06280/06483 4 3
06281/06484 6 3
06283/06486 10 3
06285/06488 16 3
06286/06489 20 3
06287/06490 25 3
06288/06491 32 3
06289/06492 40 3
06290/06493 50 3
06291/06494 63 3
-/06495 80 4,5
-/06496 100 4,5
-/06497 125 4,5

Ασφαλειοαποζεύκτες για κυλινδρικές ασφάλειες

Ασφαλειοαποζεύκτες 10 x 38 (Icc=20KA)

Κωδικός Χαρακτηριστικά Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

05814 Μονοπολικός 1
05824 Μονοπολικός + N 1

05834 Τριπολικός 3

Ασφαλειοαποζεύκτες 10 x 38 (Icc=100KA)

Κωδικός Χαρακτηριστικά Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

05808 Μονοπολικός 1
05838 Τριπολικός 3
05848 Τριπολικός + Ν 4
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Ασφαλειοαποζεύκτες 14 x 51 (Icc=100KA)

Ασφαλειοαποζεύκτες 22 x 58 (Icc=100KA)

Κωδικός Χαρακτηριστικά Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

21601 Μονοπολικός 2
21604 Τριπολικός 6
21605 Τριπολικός + Ν 8

Κωδικός Χαρακτηριστικά Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

21501 Μονοπολικός 1,5
504 Τριπολικός 4,5
21505 Τριπολικός + Ν 6
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Ραγοδιακόπτες

Μονοπολικοί

Κωδικός Ονομαστικό ρεύμα
(Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

04302 20 1
04305 32 1
04307 40 1
04310 63 1
04314 100 1

Διπολικοί

Κωδικός Ονομαστικό ρεύμα
(Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

04322 20 1
04325 32 1
04327 40 2
04330 63 2

Τριπολικοί

Κωδικός Ονομαστικό ρεύμα
(Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

04342 20 2
04345 32 2
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Κωδικός Ονομαστικό ρεύμα (Α) Αρ. στοιχείων των 17,5 mm

04347 40 3
04350 63 3

Τετραπολικοί

04
3
74

Κωδικός
Ονομαστικό ρεύμα  (Α)

Αρ. στοιχείων των 17,5
mm

04367 40 4

04370 63 4

04374 100 4

Με ενδεικτικό

Κωδικός
Χαρακτηριστικά

04306 Μονοπολικός 32Α

04326 Διπολικός 32Α

04328 Διπολικός 40Α

Μεταγωγικοί 3 θέσεων (I - O - II)

Ραγοδιακόπτες τριπολικοί

04354 100 3

Κωδικός
Χαρακτηριστικά

04386 Μονοπολικός 20Α

604020 Διπολικός 40Α

604022 Τετραπολικός 40Α



88

Ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτικές λυχνίες

Με δυνατότητα αντικατάστασης της λυχνίας
Κωδικός Χαρακτηριστικά
04483 Πράσινο κάλυμμα
04484 Κόκκινο κάλυμμα
04485 Πορτοκαλί κάλυμμα
04486 Μπλε κάλυμμα
04488 Διπλή ενδεικτική λυχνία με καλύμματα πράσινο

και κόκκινο

Ενδεικτική λυχνία για τριφασική παροχή

Κωδικός Χαρακτηριστικά
03143 Με 3 ενδεικτικά νέον 250V~/500V~

Ανταλλακτική λυχνία

Κωδικός Χαρακτηριστικά
04436 Για τα ενδεικτικά με κωδικό 04483/84/85/88

230V~ νέον E10 1,2W
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Ρελέ ισχύος

®

Πηνίο 24V~

Κωδικός
Ονομαστικό ρεύμα
(Α) Επαφές

04114 16Α 1Α+1Κ
04116 25Α 2Α
04117 25Α 4Α
04094 40Α 2Α
04073 63Α 2Α
04074 63Α 4Α

Πηνίο 230V~
Κωδικός Ονομαστικό ρεύμα

(Α)
Επαφές

04126 16Α 1Α+1Κ
04128 25Α 2Α
04129 25Α 2Κ
04131 25Α 4A
04132 25Α 4K
04133 25Α 2A+2K
04068 40Α 2A
04070 40Α 4A
04075 63Α 2A
04076 63Α 2K
04078 63Α 4A
04079 63Α 4K
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Διακόπτες και πρίζες

7738 01 7738 05

Παραδίνονται συναρμολογημένοι

Διακόπτες 10Α
Κωδικός Χαρακτηριστικά
773801 Διακόπτης απλός
773806 Αλλέ - ρετούρ
773807 Μεσαίος αλλέ - ρετούρ
773805 Κομμυτατέρ
773808 Διπλός αλλέ - ρετούρ

Μπουτόν
Κωδικός Χαρακτηριστικά
773811 Μπουτόν απλό
773812 Μπουτόν εξώθυρας 12V~
773813 Μπουτόν φωτεινό 230V~

Άλλα
Κωδικός Χαρακτηριστικά
773817 Ρυθμιστής περιστροφικός 300W
773820 2Π+Γ σούκο
773822 2Π+Γ σούκο με καπάκι
773878 Πρίζα TV απλή
773879 Πρίζα TV τερματική
773880 Πρίζα TV διέλευσης
773838 Πρίζα RJ11 1 εξόδου
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Διακόπτες και πρίζες IP55 επίτοιχοι

Διακόπτες 10Α
Κωδικός Χαρακτηριστικά
69711 γκρι Διακόπτης αλλέ - ρετούρ
69751 λευκό Διακόπτης αλλέ - ρετούρ
69713 γκρι Διακόπτης αλλέ - ρετούρ φωτεινός
69753 λευκό Διακόπτης αλλέ - ρετούρ φωτεινός
69715 γκρι Διακόπτης αλλέ - ρετούρ διπλός
69755 λευκό Διακόπτης αλλέ - ρετούρ διπλός

Μπουτόν
Κωδικός Χαρακτηριστικά
69722 γκρι Μπουτόν φωτεινό
69762 λευκό Μπουτόν φωτεινό

Άλλα
Κωδικός Χαρακτηριστικά
69733 γκρι Πρίζα 2Π+Γ σούκο με καπάκι
69771 λευκό Πρίζα 2Π+Γ σούκο με καπάκι
69740 γκρι Ανιχνευτής κίνησης. Επιτρέπει τον έλεγχο ενός

φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση. Μέγιστο
φορτίο 2000W, ή 1000VA ανάλογα με τον
λαμπτήρα.

69780 λευκό Ανιχνευτής κίνησης
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Διακόπτες και πρίζες IP55 χωνευτοί

Παραδίνονται συναρμολογημένοι

Διακόπτες 10Α
Κωδικός Χαρακτηριστικά
69812 γκρι Διακόπτης αλλέ - ρετούρ
69852 λευκό Διακόπτης αλλέ - ρετούρ
69817 γκρι Διακόπτης αλλέ - ρετούρ διπλός
69856 λευκό Διακόπτης αλλέ - ρετούρ διπλός

Μπουτόν
Κωδικός Χαρακτηριστικά
69822 γκρι Μπουτόν φωτεινό
69862 λευκό Μπουτόν φωτεινό

69825 γκρι Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής.
Περιλαμβάνεται λαμπάκι 12V.

69865 λευκό Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής.
Περιλαμβάνεται λαμπάκι 12V.

Πρίζες
Κωδικός Χαρακτηριστικά

69834 γκρι Πρίζα 2Π+Γ σούκο με καπάκι. Ακροδέκτες με
βίδες.

69868 λευκό Πρίζα 2Π+Γ σούκο με καπάκι. Ακροδέκτες με
βίδες.
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Κωδικός Χαρακτηριστικά

4050300910437 Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρες Τ8 58W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 1,53m.

4050300910451
Φωτιστικό πλήρες για 1 λαμπτήρα Τ8 58W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 1,53m.

4050300910475 Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρες Τ8 58W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 3,06m.

4050300909455
Φωτιστικό πλήρες για 1 λαμπτήρα Τ8 58W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 3,06m.

Βιομηχανικό φωτιστικό

Κωδικός Χαρακτηριστικά

4050300385242 Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρες Τ8 36W.
Μπάλαστ συμβατικό. Μήκος 1,53m.

4050300385235 Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρες Τ8 58W.
Μπάλαστ συμβατικό. Μήκος 1,53m.

4050300096520
Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρες Τ8 36W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 1,53m.

4050300096384
Φωτιστικό πλήρες για 2 λαμπτήρα Τ8 58W.
Μπάλαστ ηλεκτρονικό. Μήκος 1,53m.



94

4050300909103
Φωτιστικό με 4 λάμπες φθορισμού L18 /840 4000K (T8), κάλυκας
G13, 230 V, περίβλημα πολυεστέρα χρώματος λευκού, ισχύς 4 x
18W, περιλαμβάνεται συμβατικό μπάλαστ.

4050300909110
Φωτιστικό με 4 λάμπες φθορισμού L18 /830 3000K (T8), κάλυκας
G13, 230 V, περίβλημα πολυεστέρα χρώματος λευκού, ισχύς 4 x
18W, περιλαμβάνεται συμβατικό μπάλαστ.

4050300909103
Φωτιστικό με 4 λάμπες φθορισμού L18 /840 4000K (T8), κάλυκας
G13, 230 V, περίβλημα πολυεστέρα χρώματος λευκού, ισχύς 4 x
18W, περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό μπάλαστ.

4050300909110
Φωτιστικό με 4 λάμπες φθορισμού L18 /830 3000K (T8), κάλυκας
G13, 230 V, περίβλημα πολυεστέρα χρώματος λευκού, ισχύς 4 x
18W, περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό μπάλαστ.

Φωτιστικά επαγγελματικών χώρων
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12. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η καταμέτρηση του μήκους αγωγών έχει γίνει με προσέγγιση + 15%.

Περιγραφή Μ/Μ Ποσοτ. ΤΥΠΟΣ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ
ΦΟΡΤΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ

ΝΥΥ 3 x 50 mm2+ 25 mm2 μετρα 17,25 J1VV-R Α.Π

ΝΥΥ 5 x 10 mm2 μετρα 6,90 J1VV-R Φ1

NYM 2 x 1,5 mm2 μετρα 6,90 A05VV-U Φ4

NYA 1 x 4 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 6,90 H07V-U Κ.2

NYA 1 x 4 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 6,90 H07V-U Κ.2

NYA 1 x 4 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 6,90 H07V-U Κ.2

ΝΥΥ 3 x 25 mm2 + 16 mm2 μετρα 20,70 J1VV-R Κ.3

ΝΥΥ 3 x 4 mm2 μετρα 6,90 J1VV-R Κ.4

NYM 3 x 2,5 mm2 μετρα 6,90 H05VV-U Κ.5

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 23,00 H07V-U Β.1

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 23,00 H07V-U Β.1

NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 23,00 H07V-U Β.1

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 34,50 H07V-U Β.2

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 34,50 H07V-U Β.2

NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 34,50 H07V-U Β.2

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 20,70 H07V-U Β.3

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 20,70 H07V-U Β.3
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NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 20,70 H07V-U Β.3

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 57,50 H07V-U Β.4

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 57,50 H07V-U Β.4

NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 57,50 H07V-U Β.4

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 51,75 H07V-U Β.5

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 51,75 H07V-U Β.5

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 51,75 H07V-U Β.5

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 40,25 H07V-U Β.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 40,25 H07V-U Β.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 40,25 H07V-U Β.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 13,80 H07V-U Β.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 13,80 H07V-U Β.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 13,80 H07V-U Β.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 13,80 H07V-U Β.8

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 13,80 H07V-U Β.8

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 13,80 H07V-U Β.8

NYA 1 x 4 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 9,20 H07V-U Β.9

NYA 1 x 4 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 9,20 H07V-U Β.9

NYA 1 x 4 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 9,20 H07V-U Β.9
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NYM 3 x 2,5 mm2 μετρα 6,90 H05VV-U B.10

NYM 3 x 2,5 mm2 μετρα 8,05 H05VV-U Γ.1

NYM 3 x 2,5 mm2 μετρα 8,05 H05VV-U Γ.2

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 28,75 H07V-U Δ.1

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 28,75 H07V-U Δ.1

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 32,20 H07V-U Δ.5

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 32,20 H07V-U Δ.5

NYY 3 x 10 mm2 μετρα 1,15 H05VV-U E.Π.

0,00

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 20,70 H07V-U E.1

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 20,70 H07V-U E.1

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 28,75 H07V-U E.2

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 28,75 H07V-U E.2

ΝΥΥ 5 x 10 mm2 μετρα 13,80 J1VV-R Ζ.1

ΝΥΥ 5 x 10 mm2 μετρα 14,95 J1VV-R Ζ.2

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.3

NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.3

NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.3
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NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 18,40 H07V-U Ζ.4

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 18,40 H07V-U Ζ.4

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 18,40 H07V-U Ζ.4

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 13,80 H07V-U Ζ.6

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 11,50 H07V-U Ζ.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 11,50 H07V-U Ζ.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΑΦΕ μετρα 11,50 H07V-U Ζ.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ μετρα 11,50 H07V-U Ζ.7

NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 11,50 H07V-U Ζ.7
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Περιγραφή Μ/Μ Ποσοτ.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.13,5 μετρα 60,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.16 μετρα 20,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.23 μετρα 5,00

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΓΑΛΒ. ΧΩΝ Φ.13,5 μετρα 20,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΓΑΛΒ. ΧΩΝ Φ.21 μετρα 5,00

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 DOMO 750N μετρα 60,00
ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 DOMO 750N μετρα 20,00
ΚΟΛΑΡΑ Ω ΧΑΛΙΒΔ. 13,5 τεμαχια 0,67
ΚΟΛΑΡΑ Ω ΧΑΛΙΒΔ. 16 τεμαχια 0,69
ΚΟΛΑΡΑ Φ20 DOMO B/T τεμαχια 0,20
ΣΤΗΡΙΓΜ.ΚΟΥΜΠ.Φ25 Β/Τ τεμαχια 0,25

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤ. ΠΟΡΤΟΚ 70mm τεμαχια 113,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 100mm X 50mm X 0,8 mm μετρα 35,00
ΚΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 150mm X 35mm X 0,8 mm μετρα 35,00
NTIZA Μ8 2μ μετρα 20,00
ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6Χ13/16 τεμαχια 200,00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 60mm τεμαχια 30,00
ΒΥΣΜΑ ΟΡΟΦΗΣ Μ8 τεμαχια 30,00
ΠΡΟΒΟΛΟΙ 180ΜΜ ΚΡΕΜ. τεμαχια 30,00

ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm2 24Α τεμαχια 5,00
ΚΛΕΜΕΣ 6 mm2 41Α τεμαχια 1,00
ΚΑΠΣ 1,5 - 2,5 mm2 τεμαχια 100,00
ΚΑΠΣ 4 mm2 τεμαχια 100,00

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ELITE τεμαχια 9,00
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ELITE τεμαχια 4,00

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ τεμαχια 42,00

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO ΧΩΝΕΥΤΟΣ ELITE τεμαχια 15,00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ RG11 ELITE τεμαχια 5,00

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 50" τεμαχια 1,00
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ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO 42V τεμαχια 7,00
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO 60V τεμαχια 2,00
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  40W/60V (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) τεμαχια 6,00
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X36W SLM
ELEC/BALL ΗΛ.ΜΕΤ/ΤΗ τεμαχια 27,00

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/840-860 τεμαχια 54,00

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ε΅ΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΟΡΣ (ΒΑΣΗ Φ.Σ.ΚΥΡΤΗ) τεμαχια 4,00

ΓΥΑΛΛΙ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ 60W τεμαχια 4,00
ΛΑΜΠΑ GLS HALO A/CL 70W/E27 230V τεμαχια 12,00
AL-236S ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ OBAΛ τεμαχια 4,00

ΠΛ.ΑΛ. ΛΕΥΚ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΦΟΝΙ΅ΕΡΑΣ τεμαχια 6,00

ΛΑΜΠΑ GLS HALO A/CL 70W/E27 230V τεμαχια 6,00
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΚΩΔΩΝΑ τεμαχια 3,00
ΛΑΜΠΑ 200W τεμαχια 3,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ XΡ.KOK SVN127
Hager τεμαχια 5,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ XΡ.KOK τεμαχια 8,00

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ μέτρηση μέσω μετ/στη εντάσεως
0- 400Α τεμαχιο 3,00

Παίσιο για στήριξη για οποιοδήποτε υλικό ράγας έως 4 θέσεις
σε πόρτα ερμαρίου SM002 τεμαχιο 3,00

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-500V 7 ΘΕΣΕΩΝ τεμαχιο 3,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  SR400 τεμαχιο 3,00
μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων τεμαχιο 1,00
μεταγωγέας αμπερόμετρoυ 4 θέσεων τεμαχιο 1,00
ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 10Α τεμαχιο 10,00
ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 16Α τεμαχιο 14,00
ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 20Α τεμαχιο 2,00
ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Τ/Π 16Α τεμαχιο 1,00

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ. Τ.Σ. 63Α ΕΥΡΩΠ.ΕΗC τεμαχιο 51,00
ΠΩΜΑ ΝΟΡΜΑΛ Τ.Σ. 63Α ΕΥΡΩΠ.EHC 1056 τεμαχιο 51,00
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ 63Α ΕΥΡΩΠ.EHC τεμαχιο 51,00

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 6Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 1,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 10Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 5,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 16Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 16,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 20Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 12,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 25Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 4,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 35Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 12,00
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 50Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 6,00
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ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 6Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 1,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 10Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 5,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 16Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 16,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 20Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 12,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 25Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 4,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 35Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 12,00
ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 50Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 6,00
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ. KIB  100Α R1/4 ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 36,00
ΠΩΜΑ ΝΟΡΜΑΛ 100Α 1/4 ΕΥΡΩΠ. EHC τεμαχιο 36,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Α ΜΙΝΙΟΝ τεμαχιο 19,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6Α τεμαχιο 1,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α τεμαχιο 4,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α τεμαχιο 16,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α τεμαχιο 12,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α τεμαχιο 1,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35Α τεμαχιο 12,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50Α τεμαχιο 6,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80Α τεμαχιο 12,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100Α τεμαχιο 6,00

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 1 x  25Α τεμαχιο 5,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2 x 25Α τεμαχιο 18,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛIΚΟΣ 3 x 25Α τεμαχιο 8,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 40Α τεμαχιο 4,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 63Α τεμαχιο 17,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 100A τεμαχιο 10,00
CDC763H Ρελλέ διαφυγής 3 φάσεις και ουδ. Τετραπολικό ΤΡΙ.3
x 63Α/30mA τεμαχιο 1,00

ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 125Α τεμαχιο 3,00
ΤΡΙ. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1-0-2 ΔΙΑΚ. ΜΑΧ 3 x 125Α τεμαχιο 2,00
ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 250Α τεμαχιο 2,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220/42V 1000VA τεμαχιο 1,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220/60V 1000VA τεμαχιο 1,00
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ Μ/Σ τεμαχιο 2,00
ΓΠΦΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 1250Χ910Χ230 τεμαχια 1,00
ΠΟΡΤΑ ΜΕ΅ΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΓΠΦΚ τεμαχια 1,00
Π.ΦΩΤ ΑΣΦ60V  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ
75Χ57X17 τεμαχια 1,00

ΠΟΡΤΑ ΜΕ΅ΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ Π.ΦΩΤ ΑΣΦ 60V τεμαχια 1,00
ΠΙΝ ΦΩΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 60ΣΤ 4 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 1,00



102

ΠΙΝ ΦΩΤ ΚΛΙΜ. ΨΗΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
48ΣΤ 4 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 1,00

ΠΙΝ ΠΙΕΣΤΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
8ΣΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ 42V ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
24 ΣΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 1,00

ΦΡΕΑΤΙΟ με κάλυμμα - πλαίσιο 60X60 εκ. τεμαχια 2,00
ΕΙΔΙΚΟ METΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤ
30Χ30Χ20cm ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΓΚΡΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ 3μμ
(ΓΙΑ ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 250Α ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)

τεμαχια 1,00

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 700μ3/Η
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
HBX 30 T4 1/6

τεμάχια 1,00

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 1000μ3/Η
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
HBX 35 T4 1/6

τεμάχια 1,00

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλείστρο ,
μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος ,  6 kg τεμάχια 4,00

Πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης 12 kg A. B.C.E. 40%
τύπου UFO με δοχείο κυλινδρικού σχήματος κλασική βάση με
βίδα και παξιμάδι σπρινκλερ 68% νίκελ με βαλβίδα πλήρωσης
και θέση για μανόμετρο πιστοποιημένο κατά CE

τεμάχια 2,00

ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΛΑΜΑ 40Χ3mm μέτρα 54,00
XΑΛΚΟΣ 30 mm2 μετρα 3,00
XΑΛΚΟΣ 50 mm2 μετρα 5,00
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ διαμέτρου Φ1" μετρα 10,00
ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ τεμάχια 1,00

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ Υ 20cm (Ακίδα) τεμαχιο 2,00
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ τεμαχιο 178,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ τεμαχιο 75,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΛΑΜΑ τεμαχιο 60,00
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ τεμαχιο 24,00
ΛΑΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 40 Χ4mm μετρα 56,00

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ Φ10mm ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ μετρα 68,00

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ διαμέτρου
Φ2 1/2" μετρα 2,50

ΦΡΕΑΤΙΟ 30 Χ 30  τοποθέτησης γείωσης με κάλυμμα το οποίο
διαθέτει τον συμβολισμό της γείωσης τεμαχιο 3,00
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13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΗΕ

ΚΑΛΩΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μο
ν. €. Ποσοτ. ΦΠΑ

%
Σ.Τιμή

€

H07V-U NYA 1 x 1,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 0,26 149,5 23% 38,88

H07V-U NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 0,26 149,5 23% 38,88

H07V-U NYA 1 x 1,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 0,26 149,5 23% 38,88

H07V-U NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΑΦΕ μετρα 0,42 11,5 23% 4,83

H07V-U NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 0,42 163,3 23% 68,59

H07V-U NYA 1 x 2,5 mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ μετρα 0,42 11,5 23% 4,83

H07V-U NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 0,42 273,7 23% 114,95

H07V-U NYA 1 x 2,5 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 0,42 273,7 23% 114,95

H07V-U NYA 1 x 4 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣ μετρα 0,72 16,1 23% 11,59

H07V-U NYA 1 x 4 mm2 ΜΑΥΡΟ μετρα 0,72 16,1 23% 11,59

H07V-U NYA 1 x 4 mm2 ΜΠΛΕ μετρα 0,72 16,1 23% 11,59

A05VV-U NYM 2 x 1,5 mm2 μετρα 1,03 6,9 23% 7,11

H05VV-U NYM 3 x 2,5 mm2 μετρα 1,25 29,9 23% 37,38

H05VV-U NYY 3 x 10 mm2 μετρα 6,75 1 23% 6,75

J1VV-R ΝΥΥ 3 x 25 mm2 + 16 mm2 μετρα 24,17 18 23% 435,06

J1VV-R ΝΥΥ 3 x 4 mm2 μετρα 2,63 6 23% 15,78

J1VV-R ΝΥΥ 3 x 50 mm2 + 25 mm2 μετρα 44,15 15 23% 662,25

J1VV-R ΝΥΥ 5 x 10 mm2 μετρα 13,43 35,65 23% 478,78

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2102.64
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μο
ν. €.

Ποσοτ
.

ΦΠΑ
%

Σ.Τιμή
€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ XΡ.KOK τεμαχια 3,85 8,00 23% 37,88

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ μέτρηση μέσω
μετ/στη εντάσεως 0- 400Α τεμαχιο 91,00 3,00 23% 335,79

Παίσιο για στήριξη για οποιοδήποτε υλικό
ράγας έως 4 θέσεις σε πόρτα ερμαρίου
SM002

τεμαχιο 26,43 3,00 23% 97,53

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-500V 7
ΘΕΣΕΩΝ τεμαχιο 78,45 3,00 23% 289,48

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  SR400 τεμαχιο 18,98 3,00 23% 70,04

μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων τεμαχιο 53,00 1,00 23% 65,19

μεταγωγέας αμπερόμετρoυ 4 θέσεων τεμαχιο 53,00 1,00 23% 65,19

ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 10Α τεμαχιο 4,92 10,00 23% 60,52

ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 16Α τεμαχιο 4,92 14,00 23% 84,72

ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Μ/Π 20Α τεμαχιο 4,92 2,00 23% 12,10

ΑΥΤΌΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3κΑ Τ/Π 16Α τεμαχιο 20,29 1,00 23% 24,96

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ. Τ.Σ. 63Α ΕΥΡΩΠ.ΕΗC τεμαχιο 2,65 51,00 23% 166,23

ΠΩΜΑ ΝΟΡΜΑΛ Τ.Σ. 63Α ΕΥΡΩΠ.EHC
1056 τεμαχιο 0,74 51,00 23% 46,42

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ 63Α ΕΥΡΩΠ.EHC τεμαχιο 0,30 51,00 23% 18,82

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 6Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,22 1,00 23% 0,27

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 10Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,24 5,00 23% 1,48

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 16Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,23 16,00 23% 4,53

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 20Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,23 12,00 23% 3,39

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 25Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,22 4,00 23% 1,08

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 35Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,28 12,00 23% 4,13

ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛ. 50Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,33 6,00 23% 2,44
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ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 6Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,27 1,00 23% 0,33

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 10Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,33 5,00 23% 2,05

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 16Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,33 16,00 23% 6,49

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 20Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,35 12,00 23% 5,17

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 25Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,35 4,00 23% 1,72

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 35Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,55 12,00 23% 8,12

ΑΣΦΑΛ. -ΦΥΣΙΓΓ. 50Α ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 0,57 6,00 23% 4,21

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ. KIB  100Α R1/4 ΕΥΡΩΠ. ΕΗC τεμαχιο 5,81 36,00 23% 257,27

ΠΩΜΑ ΝΟΡΜΑΛ 100Α 1/4 ΕΥΡΩΠ. EHC τεμαχιο 5,42 36,00 23% 240,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Α ΜΙΝΙΟΝ τεμαχιο 0,65 19,00 23% 15,19

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6Α τεμαχιο 0,85 1,00 23% 1,05

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α τεμαχιο 2,72 4,00 23% 13,38

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α τεμαχιο 2,72 16,00 23% 53,53

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α τεμαχιο 2,72 12,00 23% 40,15

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α τεμαχιο 2,72 1,00 23% 3,35

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35Α τεμαχιο 2,96 12,00 23% 43,69

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50Α τεμαχιο 2,96 6,00 23% 21,84

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80Α τεμαχιο 3,37 12,00 23% 49,74

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100Α τεμαχιο 3,37 6,00 23% 24,87

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 1 x
25Α τεμαχιο 3,75 5,00 23% 23,06

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2 x 25Α τεμαχιο 5,65 18,00 23% 125,09

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛIΚΟΣ 3 x 25Α τεμαχιο 10,00 8,00 23% 98,40
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ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 40Α τεμαχιο 14,72 4,00 23% 72,42

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 63Α τεμαχιο 20,70 17,00 23% 432,84

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3 x 100A τεμαχιο 25,30 10,00 23% 311,19

CDC763H Ρελλέ διαφυγής 3 φάσεις και ουδ.
Τετραπολικό ΤΡΙ.3 x 63Α/30mA τεμαχιο 103,0

0 1,00 23% 126,69

ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 125Α τεμαχιο 250,0
0 3,00 23% 922,50

ΤΡΙ. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1-0-2 ΔΙΑΚ. ΜΑΧ 3 x
125Α τεμαχιο 150,0

0 2,00 23% 369,00

ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 250Α τεμαχιο 350,0
0 2,00 23% 861,00

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220/42V 1000VA τεμαχιο 75,00 1,00 23% 92,25

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220/60V 1000VA τεμαχιο 80,00 1,00 23% 98,40

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ Μ/Σ τεμαχιο 35,00 2,00 23% 86,10

ΓΠΦΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ
1250Χ910Χ230 τεμαχια 311,0

0 1,00 23% 382,53

ΠΟΡΤΑ ΜΕ΅ΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΓΠΦΚ τεμαχια 162,0
0 1,00 23% 199,26

Π.ΦΩΤ ΑΣΦ60V  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 75Χ57X17 τεμαχια 139,1

0 1,00 23% 171,09

ΠΟΡΤΑ ΜΕ΅ΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ Π.ΦΩΤ
ΑΣΦ 60V τεμαχια 72,50 1,00 72,50

ΠΙΝ ΦΩΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 60ΣΤ 4
ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 52,50 1,00 23% 64,58

ΠΙΝ ΦΩΤ ΚΛΙΜ. ΨΗΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 48ΣΤ 4 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 52,50 1,00 23% 64,58

ΠΙΝ ΠΙΕΣΤΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
8ΣΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ τεμαχια 39,90 1,00 23% 49,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ 42V ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΧΩΝΕΥΤΟΣ
24 ΣΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ

τεμαχια 39,90 1,00 23% 49,08

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6783,46
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ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
( ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΧΑΡΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ -
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ )

Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μον.
€. Ποσοτ. ΦΠΑ

%
Σ.Τιμή

€

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.13,5 μετρα 0,39 60,00 23% 28,41

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.16 μετρα 0,40 20,00 23% 9,72

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΝ Φ.23 μετρα 0,63 5,00 23% 3,84

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΓΑΛΒ. ΧΩΝ
Φ.13,5 μετρα 1,78 20,00 23% 43,67

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΓΑΛΒ. ΧΩΝ
Φ.21 μετρα 2,60 5,00 23% 15,99

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 DOMO 750N μετρα 0,80 60,00 23% 59,04

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 DOMO 750N μετρα 1,05 20,00 23% 25,83

ΚΟΛΑΡΑ Ω ΧΑΛΙΒΔ. 13,5 τεμαχια 100,00 0,67 23% 82,41

ΚΟΛΑΡΑ Ω ΧΑΛΙΒΔ. 16 τεμαχια 80,00 0,69 23% 67,90

ΚΟΛΑΡΑ Φ20 DOMO B/T τεμαχια 100,00 0,20 23% 24,60

ΣΤΗΡΙΓΜ.ΚΟΥΜΠ.Φ25 Β/Τ τεμαχια 100,00 0,25 23% 30,75

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤ.
ΠΟΡΤΟΚ 70mm τεμαχια 0,31 113,00 23% 43,09

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 100mm X 50mm X
0,8 mm μετρα 2,33 35,00 23% 100,31

ΚΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 150mm X 35mm X 0,8
mm μετρα 2,65 35,00 23% 114,08

NTIZA Μ8 2μ μετρα 1,45 20,00 23% 35,67

ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6Χ13/16 τεμαχια 0,10 200,00 23% 24,60

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 60mm τεμαχια 0,75 30,00 23% 27,68

ΒΥΣΜΑ ΟΡΟΦΗΣ Μ8 τεμαχια 0,40 30,00 23% 14,76

ΠΡΟΒΟΛΟΙ 180ΜΜ ΚΡΕΜ. τεμαχια 1,77 30,00 23% 65,31

ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm2 24Α τεμαχια 1,25 5,00 23% 7,69

ΚΛΕΜΕΣ 6 mm2 41Α τεμαχια 1,25 1,00 23% 1,54
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ΚΑΠΣ 1,5 - 2,5 mm2 τεμαχια 0,04 100,00 23% 4,92

ΚΑΠΣ 4 mm2 τεμαχια 0,06 100,00 23% 7,38

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ELITE τεμαχια 3,20 9,00 23% 35,42

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ELITE τεμαχια 3,80 4,00 23% 18,70

ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ-
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ τεμαχια 0,29 42,00 23% 14,98

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ELITE τεμαχια 3,70 15,00 23% 68,27

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ RG11 ELITE τεμαχια 3,30 5,00 23% 20,30

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 50" τεμαχια 40,00 1,00 23% 49,20

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO 42V τεμαχια 16,00 7,00 23% 137,76

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ SHUKO 60V τεμαχια 18,00 2,00 23% 44,28

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  40W/60V (ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ) τεμαχια 38,75 6,00 23% 285,98

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΚΑΦΑΚΙ
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X36W SLM ELEC/BALL
ΗΛ.ΜΕΤ/ΤΗ

τεμαχια 26,00 27,00 23% 863,46

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/840-860 τεμαχια 1,90 54,00 23% 126,20

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ε΅ΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΟΡΣ
(ΒΑΣΗ .Σ.ΚΥΡΤΗ)

τεμαχια 6,50 4,00 23% 31,98

ΓΥΑΛΛΙ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ 60W τεμαχια 7,28 4,00 23% 35,82

ΛΑΜΠΑ GLS HALO A/CL 70W/E27 230V τεμαχια 2,43 12,00 23% 35,87

AL-236S ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ
ΧΕΛΩΝΑΣ OBAΛ τεμαχια 5,53 4,00 23% 27,21

ΠΛ.ΑΛ. ΛΕΥΚ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΦΟΝΙ΅ΕΡΑΣ τεμαχια 21,40 6,00 23% 157,93

ΛΑΜΠΑ GLS HALO A/CL 70W/E27 230V τεμαχια 2,43 6,00 23% 17,93

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΚΩΔΩΝΑ τεμαχια 33,00 3,00 23% 121,77

ΛΑΜΠΑ 200W τεμαχια 5,50 3,00 23% 20,30

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2952,51
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ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μον.
€.

Ποσοτ. ΦΠΑ
%

Σ.Τιμή
€

ΕΙΔΙΚΟ METΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΤΟΣ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 30Χ30Χ20cm
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΓΚΡΙ ΜΕ
ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ 3μμ
(ΓΙΑ ΤΡΙ. ΔΙΑΚ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ 3 x 250Α
ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)

τεμαχια 180,00 1,00 23% 221,40

ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΛΑΜΑ 40Χ3mm μετρα 3,60 54,00 23% 239,11

XΑΛΚΟΣ 30mm2 μετρα 12,00 3,00 23% 44,28

XΑΛΚΟΣ 50mm2 μετρα 18,00 5,00 23% 110,70

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ
διαμέτρου Φ1" μετρα 7,00 10,00 23% 86,10

ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ τεμάχια 75,00 1,00 23% 92,25

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ Υ 20cm
(Ακίδα) τεμαχιο 1,60 2,00 23% 3,94

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ τεμαχιο 1,20 178,00 23% 262,73

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ
ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ τεμαχιο 3,00 75,00 23% 276,75

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ
ΛΑΜΑ τεμαχιο 1,20 60,00 23% 88,56

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ
ΟΠΛΙΣΜΟ τεμαχιο 3,00 24,00 23% 88,56

ΛΑΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 40 Χ4mm μετρα 4,20 56,00 23% 289,30

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ Φ10mm
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ μετρα 1,14 68,00 23% 95,35

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ διαμέτρου Φ2 1/2" μετρα 19,00 2,50 23% 58,43

ΦΡΕΑΤΙΟ 30 Χ 30  τοποθέτησης γείωσης
με κάλυμμα το οποίο διαθέτει τον
συμβολισμό της γείωσης

τεμαχιο 78,33 3,00 23% 289,04

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΓΕΙΩΣΕΩΝ 2246,48
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ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μον.
€.

Ποσοτ. ΦΠΑ
%

Σ.Τιμή
€

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
700μ3/Η  ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ   HBX 30 T4 1/6

τεμαχια 820,00 1,00 23% 1.008,6
0

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
1000μ3/Η ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HBX 35 T4 1/6

τεμαχια 910,00 1,00 23% 1.119,3
0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 2127,90

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Περιγραφή Μ/Μ Τ.Μον.
€. Ποσοτ. ΦΠΑ

%
Σ.Τιμή

€

Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40
%, κλείστρο , μανόμετρο, CE, EN3,
Ανοξείδωτος ,  6 kg

τεμάχια 25,00 4,00 23% 123,00

Πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης 12
kg A. B.C.E. 40%  τύπου UFO με δοχείο
κυλινδρικού σχήματος κλασική βάση με
βίδα και παξιμάδι σπρινκλερ 68% νίκελ με
βαλβίδα πλήρωσης και θέση για
μανόμετρο πιστοποιημένο κατά CE

τεμάχια 42,00 2,00 23% 103,32

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 226,32

ΚΟΣΤΟΣ    ΥΛΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.102,64

ΠΙΝΑΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6.783,46

ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.952,51

ΥΛΙΚΩΝ   ΓΕΙΩΣΕΩΝ 2.246,48

ΥΛΙΚΩΝ   ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 2.127,90

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 226,32

ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΚΟΣΤΟΣ    ΥΛΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 14.336,67
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14. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ:

Για την εκτέλεση της εργασίας οι αποδοχές του τεχνίτη είναι 5.0 € την ώρα και οι
αποδοχές του βοηθού είναι 3 € την ώρα. Κατά συνέπεια οι αποδοχές τεχνίτη και βοηθού
για μία ώρα εργασίας ανέρχονται σε 8,0 € την ώρα.

Το κόστος εργασίας για την ηλεκτρική εγκατάστασης είναι:

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  =

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) * ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( 0.10 ΩΡΕΣ / ΤΕΜ. )

= 4.150 ΤΕΜ * (0.10 ΩΡΕΣ / ΤΕΜ) = 415 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  = 415 ΩΡΕΣ * ( 8.0 € /  ΩΡΑ)  =  3.320 €

Συνολικό κόστος της εγκατάστασης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΗΕ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (€) 14.366,67 €
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) 3.320,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 17.686,67 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά για την μελέτη και εκτέλεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αφορά την
εργασία τεχνίτη και βοηθού καθώς και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται.
Το εργολαβικό κέρδος για την ανάθεση, μελέτη και εκτέλεση της εγκατάστασης είναι 30%.
Δηλαδή με προσαύξηση 30% στο κόστος της ΕΗΕ προκύπτει η τιμή της προσφοράς.
Επίσης περιλαμβάνει την ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού  Ο.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  =  (ΚΟΣΤΟΣ ΕΗΕ)  +  (ΚΕΡΔΟΣ  )  = €

17.686,67 €      +         30% =  22.992,67 €
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15. Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια
Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η
μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό
πόλο).

2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή
συσσωρευτών (σαν σύμβολο έχει αποσυρθεί
από τον Μάιο του 1996).

3 06-15-02 Αντίσταση (προτιμητέα μορφή).

4 04-Α1-01 Αντίσταση (άλλη μορφή, σαν σύμβολο έχει
αποσυρθεί από τον Ιούνιο του 1996).

5 04-02-01 Πυκνωτής.

6 04-03-01 Αυτεπαγωγή, πηνίο, τύλιγμα (προτιμητέα
μορφή).

7 04-Α3-01 Αυτεπαγωγή, πηνίο, τύλιγμα  (άλλη μορφή,
σαν σύμβολο έχει αποσυρθεί από τον Ιούνιο
του 1996).

Σύμβολα για την σχεδίαση των Ε.Η.Ε

8 03-01-01 Ηλεκτρική γραμμή, γενικό σύμβολο (ενός
αγωγού).

9 03-01-02 Ηλεκτρική γραμμή πολλών αγωγών (οι λοξές
γραμμές συμβολίζουν το πλήθος των
αγωγών, 3).

10 03-01-03 Ηλεκτρική γραμμή πολλών αγωγών (ο
αριθμός πάνω και δεξιά   από   την   λοξή
γραμμή συμβολίζει το πλήθος των αγωγών,
3).

11 03-01-09 Αγωγοί σε καλώδιο.

12 03-02-01 Ένωση, σημείο σύνδεσης.

13 03-02-02 Ακραίο σημείο, ακροδέκτης.

14 11-12-01 Γραμμή που πηγαίνει προς τα πάνω.
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

15 11-12-02 Γραμμή που πηγαίνει προς τα κάτω.

16 11-12-03 Γραμμή που διασχίζει την κατακόρυφο.

17 11-03-01 Υπόγεια γραμμή.

18 11-03-02 Υποβρύχια γραμμή.

19 11-03-03 Εναέρια γραμμή.

20 08-04-03 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

21 02-15-01 Γείωση, γενικό σύμβολο.

22 02-15-03 Γείωση προστασίας.

23 02-17-01 Σφάλμα (ένδειξη πιθανής θέσεως
σφάλματος)

24 11-12-04 Κουτί γενικό σύμβολο.

25 11-12-05 Κουτί διακλαδώσεως.

26 03-03-01 Ρευματοδότης, γενικό σύμβολο.

27 11-13-04 Ρευματοδότης με επαφή προστασίας.

28 11-13-02 Πολλαπλός ρευματοδότης (δείχνεται με τρεις
εξόδους) – Προτιμητέα μορφή.
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

29 11-13-03 Πολλαπλός ρευματοδότης (δείχνεται με τρεις
εξόδους) – Άλλη μορφή.

30 11-13-06 Ρευματοδότης με διακόπτη.

31 11-13-08 Ρευματοδότης με ενσωματωμένο μετασχη-
ματιστή  απομονώσεως (π.χ. για ξυριστικές
μηχανές).

32 11-13-09 Ρευματοδότης για τηλεπικοινωνία   ή για
κεραία τηλεοράσεως (κεραιοδότης). Σημειώ-
νεται ΤΡ για τηλέφωνο TV για τηλεόραση.

33 11-14-01 Διακόπτης, γενικό σύμβολο.

34 11-14-04 Διπολικός διακόπτης.

35 11-14-05 Διακόπτης κομμιτατέρ.

36 11-14-06 Διακόπτης αλέ-ρετούρ.

37 11-14-07 Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος.

38 11-14-08 Ρυθμιστής εντάσεως φωτισμού (Dimmer),

39 11-14-09 Διακόπτης τραβηχτός

40 11-14-10 Κουμπί (μπουτόν).
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

41 11-14-11 Κουμπί (μπουτόν) με ενδεικτική λυχνία.

42 11-14-14 Χρονοδιακόπτης

43 11-15-01 Φωτιστικό σημείο.

44 11-15-02 Επιτοίχιο φωτιστικό σημείο.

45 08-10-01 Λάμπα, γενικό σύμβολο.

46 11-15-04 Λάμπα φθορισμού.

47 11-15-07 Προβολέας.

48 11-15-11 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας.

49 11-15-12 Κλειστό φωτιστικό σώμα ασφαλείας.

50 11-16-01 Θερμαντήρας νερού.

51 11-16-02 Ανεμιστήρας.

52 11-16-04 Ηλεκτρική κλειδαριά.

53 08-10-06 Κουδούνι.
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

54 08-10-05 Ηχητικός αναγγελτήρας (κόρνα).

55 09-05-01 Τηλεφωνική συσκευή.

56 11-16-05 Συσκευή ενδοεπικοινωνίας, θυροτηλέφωνο.

57 10-04-01 Κεραία.

Σύμβολα για την σχεδίαση ηλεκτρικών συνδεσμολογιών

58 07-02-01 Επαφή εργασίας (ΝΟ) χρησιμοποιείται και
ως γενικό σύμβολο διακόπτη (Μορφή 1).

59 07-02-02 Επαφή εργασίας (ΝΟ) χρησιμοποιείται και
ως γενικό σύμβολο διακόπτη (Μορφή 2).

60 07-02-03 Επαφή ηρεμίας (ΝC).

61 07-02-04 Μεταγωγική επαφή.

62 07-02-05 Μεταγωγική επαφή με μεσαία θέση «Εκτός».

63 07-07-01 Επαφή με χειροκίνητο χειρισμό, γενικό
σύμβολο.

64 07-07-02 Χειροκίνητος διακόπτης πίεσης (κουμπιού -
push-button) με αυτόματη επαναφορά.
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

65 07-07-03 Χειροκίνητος διακόπτης με τράβηγμα.

66 07-07-04 Χειροκίνητος περιστροφικός διακόπτης.

67 07-09-03 Επαφή ηρεμίας που ανοίγει αυτόματα με την
θερμοκρασία.

68 07-09-04
Εκκινητής (Starter) για λυχνίες φθορισμού.

69 07-21-01 Ασφάλεια, γενικό σύμβολο.

70 07-21-03 Ασφάλεια με στέλεχος για την πτώση του
διακόπτη (Striker).

71 07-21-07 Ασφαλειοδιακόπτης.

72 07-13-05 Διακόπτης με ικανότητα διακοπής ρεύματος
βραχυκυκλώματος.

73 02-06-01 Λειτουργεί όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος
έχει τιμή μεγαλύτερη από ένα
προκαθορισμένο όριο (π.χ. I> λειτουργία
υπερέντασης).

74 02-06-02 Λειτουργεί όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος
έχει τιμή μικρότερη από ένα προκαθορισμένο
όριο (π.χ. U< λειτουργία χαμηλής τάσης).
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

75 02-12-01 Μηχανική σύνδεση (μηχανικός έλεγχος).

76 02-13-23 Έλεγχος από ηλεκτρομαγνητική διάταξη (π.χ.
από πηνίο ηλεκτρονόμου – ρελέ).

77 07-15-01 Πηνίο ηλεκτρονόμου (ρελέ).

78 07-15-07 Πηνίο ηλεκτρονόμου (ρελέ) με καθυστέρηση
στο άνοιγμα.

79 07-15-08 Πηνίο ηλεκτρονόμου (ρελέ) με καθυστέρηση
στο κλείσιμο.

80 07-15-09 Πηνίο ηλεκτρονόμου (ρελέ) με καθυστέρηση
στο κλείσιμο και στο άνοιγμα.

81 07-15-21 Διάταξη λειτουργίας από θερμικό ρελέ (π.χ.
επαφή θερμικού).

82 07-05-01 Επαφή εργασίας με καθυστέρηση κατά το
κλείσιμο.

83 07-05-02 Επαφή εργασίας με καθυστέρηση κατά το
άνοιγμα.

84 07-05-03 Επαφή ηρεμίας με καθυστέρηση κατά το
άνοιγμα.

85 07-05-04 Επαφή ηρεμίας με καθυστέρηση κατά το
κλείσιμο.
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Α/Α Αριθ. IEC Σύμβολο Έννοια

86 07-05-06 Σύνθεση επαφών.

Σύμβολα ηλεκτρικών μηχανών

87 06-02-06 Τριφασικό τύλιγμα σε σύνδεση τριγώνου.

88 06-02-07 Τριφασικό τύλιγμα σε σύνδεση αστέρα.

89 07-14-06 Εκκινητής αστέρα – τριγώνου για κινητήρα.

90 06-08-01 Τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου
δρομέα.

91 06-08-03 Δακτυλιοφόρος τριφασικός κινητήρας.

92 06-09-01 Μετασχηματιστής με δύο τυλίγματα, γενικό
σύμβολο (Μορφή 1).

93 06-09-02 Μετασχηματιστής με δύο τυλίγματα, γενικό
σύμβολο (Μορφή 2).

94 06-09-06 Αυτομετασχηματιστής, γενικό σύμβολο
(Μορφή 1).

95 06-09-07 Αυτομετασχηματιστής, γενικό σύμβολο
(Μορφή 2).

96 06-10-07 Τριφασικός μετασχηματιστής σε σύνδεση
τριγώνου – αστέρα.
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16. ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Pl1-50.dwg )

2. ΣΧΕΔΙΟ  ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ   220V ( Isxyra.dwg )

3. ΣΧΕΔΙΟ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 60V - 42V ( Asuenh.dwg )

4. ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  ΚΤΗΡΙΟΥ ( Geiwseis.dwg )

5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ( Pathitiki.dwg )

6. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ – ΦΟΡΤΙΩΝ ( Panel.dwg )
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

HAGER http://www.hager.gr/files/download/0/762_1/0/HagerHellas_Pricelist_2014.pdf

NIKOLOPOYLOS http://www.inik.gr/files/katalogos_hlektrologikou_ylikoy.pdf

CABLEL http://www.cablel.gr/dyn/UserFiles/File/gr-catalogue.pdf

SKREKIS http://www.skrekis.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=152

METALODOMI http://www.metallodomi.gr/catalog.asp?lang=gr

Nexans http://www.nexans.gr/eservice/Greece-el_GR/navigate_180130/_2013.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CAD - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

AUTODESK AUTOCAD 2010 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ

4M AUTOFINE - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ




