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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

  

Ζ πεξάησζε ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ καο 

ζην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. (πξψελ ΣΔΗ Πεηξαηά). 

Δπ’ επθαηξία ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε απφ ςπρήο ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηνπο θίινπο καο 

πνπ καο ππνζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο. Αθφκε ζέινπκε λα 

επραξηζηήζνπκε ηνπο θαζεγεηέο καο αθελφο γηα ηηο ηερληθέο γλψζεηο πνπ καο παξείραλ 

αθεηέξνπ γηα ηε δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ καο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 

απεπζχλνπκε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο θ. ηαχξν Κακηλάξε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Δζυηεπικέρ Ζλεκηπικέρ Δγκαηαζηάζειρ Υαμηλήρ και Μέζηρ Σάζηρ 

Μικπών και Μεγάλυν ςγκποηημάηυν, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά 

ηνπ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα φια 

φζα καο έρνπλ πξνζθέξεη θαη θπξίσο ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ καο παξέρνπλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ καο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

  Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν αθελφο ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο    

εγθαηάζηαζεο εθεδξηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζε θηηξηαθέο θαη 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο· θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ αλαιφγσο ηελ 

εθαξκνγή. 

 

 ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κία γεληθή εηθφλα γηα ηα Ζιεθηξνπαξαγσγά δεχγε. Δπηπιένλ, 

παξαηίζεληαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε κηα βηνκεραληθή θαη θηηξηαθή εγθαηάζηαζε.  

 

 ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS), θαζψο θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε κηα βηνκεραληθή θαη θηηξηαθή εγθαηάζηαζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ. 

 

 ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε κειέηε ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζε 

κηα εγθαηάζηαζε supermarket. ηελ κειέηε πεξηιακβάλεηαη ν ππνινγηζκφο θνξηίσλ, 

πηλάθσλ θαη ε εχξεζε θαηάιιεινπ Ζ/Ε γηα απηήλ ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε κειέηε ηνπ UPS ζε κηα εγθαηάζηαζε 

εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ θνξηίσλ, πηλάθσλ θαζψο θαη ε εχξεζε 

θαηάιιεινπ UPS γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε. 

 

 ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε κειέηε ηνπ Ζ/Ε θαη UPS ζπλδπαζηηθά ζε 

κηα εγθαηάζηαζε λνζνθνκεηαθνχ νξφθνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ θνξηίσλ, 

πηλάθσλ θαζψο θαη ε εχξεζε θαηάιιεινπ Ζ/Ε θαη UPS γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ
 
1

ν
 - ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ 

1.1 Ση νλνκάδνπκε Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο (Ζ/Ε) 
 

 Οη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ην δίθηπν κηαο εηαηξίαο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. ΓΔΖ) σο θχξηα πεγή γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Ζ εηαηξία απηή πξνζθέξεη κνλνθαζηθφ ή ηξηθαζηθφ 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζε εκηηνλνεηδή κνξθή κε ηηο παξαθάησ νλνκαζηηθέο ηηκέο ηάζεο θαη 

ζπρλφηεηαο:  

 πρλφηεηα 50HZ 

 Δλεξγφο ηηκή ηάζεο θαζηθή 230V/πνιηθή 400V 

 Ζ ηάζε θαη ε ζπρλφηεηα δελ πξέπεη λα απνθιίλνπλ απφ ηηο νλνκαζηηθέο ηνπο ηηκέο πέξα απφ 

ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, δειαδή ±10%. Γηφηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή 

πξνθαινχληαη πηζαλέο βιάβεο ζε απηέο. Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε παξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν πξνο ηνλ θαηαλαισηή λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε. 

 

  Οη εηαηξίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δε κπνξνχλ πάληνηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε ηάζε/ζπρλφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζπλερή παξνρή 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα αηηίεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

εμαξηψληαη απφ απηέο π.ρ.: θπζηθά θαηλφκελα θαη άιια, γη’απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλεμάξηεηεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε). 

 

 Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο είλαη κηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

 

α) σο εθεδξηθή πεγή ζηηο εγθαηαζηάζεηο (νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξηα πεγή ην δίθηπν 

κηαο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο), φηαλ ε ηάζε ή /θαη ε ζπρλφηεηα ιάβνπλ αθαηάιιειεο ηηκέο ή ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο παξνρήο απφ ηελ θχξηα πεγή.  

 

β) σο θχξηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο, νπνχ ην δίθηπν ηεο εθάζηνηε 

εηαηξίαο δηαλνκήο δελ είλαη ηθαλφ λα θηάζεη. 

 

γ) ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ παξάιιεια κε ην δίθηπν εηαηξίαο δηαλνκήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

Ζ/Ε γηα ηελ θάιπςε ησλ αηρκψλ ηνπ θνξηίνπ ηεο ελ ιφγσ ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

 Σα βαζηθά κέξε πνπ απνηεινχλ έλα Ζ/Ε είλαη ηα αθφινπζα, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ.  

 Ζ γελλήηξηα 

 Ζ Κηλεηήξηα κεραλή ( Κηλεηήξαο ) 

 Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη κεηαγσγήο  

 Ζ βάζε ζηήξημεο 
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1.2 Αξρή Λεηηνπξγίαο Ζ/Ε 
 

 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εμαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο 

γελλήηξηαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο ηδηφηεηεο ηνπ. 

 

1.2.2 Γεληθή Αξρή Λεηηνπξγίαο  
 

 Καηά ηελ εθθίλεζε ν θηλεηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηζηξέθεη ηνλ δξνκέα ηεο θχξηαο 

γελλήηξηαο θαη ηεο δηεγέξηξηαο. Ζ ηάζε ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην πεδίν ηεο δηέγεξζεο ηφζν 

ηεο γελλήηξηαο φζν θαη ηεο δηεγέξηξηαο είλαη κεδεληθή. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, ε ηάζε ηεο 

θχξηαο γελλήηξηαο απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηνχληαη αξρηθά είλαη εμίζνπ κεδεληθή.   

 

 Σα πελία δηέγεξζεο είλαη ηπιηγκέλα γχξσ απφ καγλεηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν ππάξρεη κηθξή 

πνζφηεηα καγλεηηζκνχ, γλσζηφο σο παξακέλσλ καγλεηηζκφο ηπιίγκαηνο. Λφγσ, ινηπφλ, ηνπ 

παξακέλνληνο καγλεηηζκνχ, φηαλ ν δξνκέαο θηάζεη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηαρχηεηα, επάγεηαη 

ζην επαγσγηθφ ηχιηγκα ηεο θχξηαο γελλήηξηαο ηάζε ε νπνία αξρηθά είλαη πνιχ ρακειή. 

 

  ηε ζπλέρεηα ν ξπζκηζηήο ηάζεο, πνπ ζπλερψο κεηξάεη ηελ ηάζε ηεο θχξηαο γελλήηξηαο θαη 

παξάιιεια ηε ζπγθξίλεη κε ηελ ηάζε αλαθνξάο ιεηηνπξγίαο, αληηιακβάλεηαη φηη είλαη 

ρακειή θαη πξέπεη λα απμεζεί. 

 

  Ακέζσο έπεηηα, ν απηφκαηνο ξπζκηζηήο αλνξζψλεη ηελ αξρηθή ηάζε απηή θαη ηελ 

εθαξκφδεη ζην πελίν δηέγεξζεο ηεο δηεγέξηξηαο. Με ηε δηαδηθαζία απηή απμάλεηαη ε έληαζε 

ηνπ πεδίνπ ηεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο ζην επαγσγηθφ ηχιηγκά ηεο. Ζ ηάζε 

απηή πνπ πξνθχπηεη, ζηε ζπλέρεηα κέζσ γέθπξαο αλφξζσζεο αλνξζψλεηαη θαη ηαπηφρξνλα 

εθαξκφδεηαη ζην ηχιηγκα δηέγεξζεο ηεο θχξηαο γελλήηξηαο. 

 

  Έηζη, ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο γελλήηξηαο απμάλεηαη θαη καδί ηνπ θαη ε ηάζε 

ηεο ζην επαγσγηθφ ηχιηγκα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

ζην νπνίν ε ηάζε ηεο γελλήηξηαο ζα είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζηηθή ηάζε αλαθνξάο. 

 

 Σέινο, λα ππνγξακκηζηεί φηη ε ηξνθνδνζία ηνπ πελίνπ δηέγεξζεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζσζηή πνιηθφηεηα. Δπεηδή δηαθνξεηηθά ζα απνηχρνπκε λα 

απμήζνπκε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ κε απνηέιεζκα ηνλ κεδεληζκφ ηνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη ηάζε ζηελ έμνδν ηεο γελλήηξηαο.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο, αλφξζσζεο ηεο επαγφκελεο ηάζεο 

ζα επαλαιακβάλεηαη κέρξη ε ηάζε ηεο γελλήηξηαο λα γίλεη ηζφπνζε ηεο νλνκαζηηθήο ή λα έρεη 

κηα απφθιηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% 
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1.3 Σξόπνη Λεηηνπξγίαο 
 

  Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα θαη ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν 

βαζηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ηνλ ρεηξνθίλεην θαη ηνλ 

απηφκαην. 

 

1.3.1 Υεηξνθίλεηνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
 

 Ο ρεηξηζκφο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηερληθφ φπνπ κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο, αθνχ 

δηαπηζηψζεη θαη ζηγνπξέςεη απφ ηα φξγαλα κέηξεζεο φηη ε ηάζε θαη ε ζπρλφηεηα ηεο 

γελλήηξηαο έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη είλαη νη ζσζηέο, ηφηε μεθηλάεη ηε κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ 

απφ ηελ θχξηα πεγή ηξνθνδφηεζεο ζην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

 

1.3.2 Απηόκαηνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
 

 Καηά ηνλ απηφκαην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε δηαθνπή ή 

αθαηαιιειφηεηα ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηίζεηαη απηφκαηα ζε 

ιεηηνπξγία ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαγσγηθήο επαθήο ηνπ 

επηηεξεηή ηάζεο κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ε νπνία δηαξθεί απφ 0 εσο 240s, αλάινγα ηνλ ηχπν 

ηνπ Ζ/Ε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αλάγθε απνθπγήο άζθνπσλ εθθηλήζεσλ ηνπ Ζ/Ε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνπέο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο θχξηαο πεγήο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο π.ρ. ππεξθφξησζε δηθηχνπ. 

 

 ε πεξίπησζε, φπνπ ε απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε απνηχρεη, έρεη πξνβιεθζεί σο δηθιείδα 

αζθαιείαο λα αθνινπζήζνπλ ζπλήζσο δχν δηαδνρηθέο απηφκαηεο πξνζπάζεηεο εθθίλεζεο. 

 

 Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε αθνινπζεί ε κεηαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

απφ ηελ θεληξηθή πεγή ζηε γελλήηξηα. Ζ κεηαγσγή απηή ηνπ θνξηίνπ δελ γίλεηαη άκεζα· 

άιια κεηά απφ ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο ζηε γελλήηξηα, φπσο θαη 

ζηνλ ρεηξνθίλεην ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

 

 Σέινο, φηαλ πιένλ ε ηάζε ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο ζηελ εγθαηάζηαζε 

απνθαηαζηαζεί, αθνινπζεί αληίζηξνθα ε κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ απφ ην Ζ/Ε ζην δίθηπν. Ζ 

κεηαγσγή αχηε ιακβάλεη ζέζε κεηά απφ ρξνληθή θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 1min κε ζθνπφ λα 

ζηγνπξεπηεί φηη ην δίθηπν έρεη επαλέιζεη πιήξσο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηειεπηαίαο κεηαγσγήο ην Ζ/Ε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο κεξηθά ιεπηά γηα ηελ ςχμε ηνπ  

θηλεηήξα. 
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1.4  Καηεγνξηνπνίεζε Ζ/Ε 
 

 Αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Ζ/Ε ζε θηηξηαθέο θαη βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο έρνπκε ηελ απαίηεζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ γηα ηελ εθάζηνηε εγθαηάζηαζε. 

 

 Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (Ζ/Ε) δηαθξίλνληαη αλάινγα: 

 

 κε ηελ ηάζε εμφδνπ: ζε κνλνθαζηθά θαη ηξηθαζηθά,  

 κε ηελ ηζρχ ε νπνία ζα εμαξηεζεί απφ ην ειεθηξηθφ θνξηίν 

 κε ην ζχζηεκα ςχμεο: ζε αεξφςπθηα θαη πδξφςπθηα,  

 κε ην είδνο θηλεηήξα: ζε πεηξειαηνθίλεηα, βελδηλνθίλεηα θαη αεξίνπ, 

 κε ην θέιπθνο ζε: αλνηρηνχ ηχπνπ (ηνπνζεηνχληαη κφλν ζε εζσηεξηθφ ρψξν) θαη κε 

ερνκνλσηηθφ θάιπκκα (ηνπνζεηνχληαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ή θαη ζηελ χπαηζξν), 

 κε ηνλ απηνκαηηζκφ εθθίλεζεο: ζε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο θαη απηφκαηεο 

ιεηηνπξγίαο, 

 κε ηε βάζε έδξαζεο ζε: ζηαζεξά θαη ηξνρήιαηα. 

 

 Σα κηθξά δεχγε βξίζθνπλ εθαξκνγή ζπλήζσο ζε νηθηαθέο θαηαλαιψζεηο. Σα κεγαιχηεξα 

δεχγε, θπξίσο εθεδξηθά, ζπλαληψληαη ζε ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ ή εκπνξηθά θέληξα, ζε 

γπκλαζηήξηα, γήπεδα θ.ν.θ. 

  

 Δπηπιένλ. κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη (ςπγεία), εηαηξείεο 

ησλ θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, λνζνθνκεία, μελνδνρεία 

ρξεζηκνπνηνχλ εθεδξηθά Ζ/Ε γηα πεξηπηψζεηο απψιεηαο ειεθηξηθήο ηζρχνο (blackout). Ζ 

θαηεγνξία ησλ Ζ/Ε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζε εξγνηάμηα.  

 

 Σέινο, ζεκαληηθή εθαξκνγή βξίζθνπκε ζηε λαπηηιία, φπνπ νη γελλήηξηεο θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ελφο πινίνπ γηα ειεθηξηθή ηζρχ. 

 

 Γεληθφηεξα, απφ ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηεο ΓΔΖ απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα αξθεηψλ 

δεπηεξνιέπησλ κέρξη ην Ζ/Ε λα μεθηλήζεη θαη λα παξάγεη ζηαζεξή ηάζε εμφδνπ γηα 

ηξνθνδφηεζε θνξηίσλ, γη’ απηφ εάλ έρνπκε λα ηξνθνδνηήζνπκε θνξηία ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ δνπιεχνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) ηφηε 

ρξεηαδφκαζηε έλα ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (Uninterruptible Power Supply -

U.P.S.) γηα ηελ ηξνθνδνζία απηψλ ησλ θνξηίσλ εθηφο απφ ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 
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1.4.2 Μέζνδνη επηινγήο Ζ/Ε 
 

 Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξάγσγνπ δεχγνπο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε 

ζπλνιηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη κε βάζε ηα θνξηία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε (Κηηξηαθή-Βηνκεραληθή). 

 

 Γηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε  

 

 ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ηνπο 

cosθ=1, πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ην ειεθηξνπαξάγσγν δεχγνο ην νπνίν ζα θιεζεί λα 

εμππεξεηήζεη σο εθεδξεία ηηο αλάγθεο ηζρχνο ηνπ εθάζηνηε θηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ηέηνην βαζκφ, έηζη ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηε ζπκθσλεκέλε ηζρχ. 

 

 Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξνρψλ ηζρχνο ηεο ΓΔΖ πνπ δίλεηαη παξαθάησ, 

εάλ ε ζπκθσλεκέλε ηζρχο κηα θηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο ήηαλ 25KVA, ζα έπξεπε αληίζηνηρα 

λα επηιερζεί Ζ/Ε φκνηαο θαη ίζεο ηζρχνο γηα λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηξνθνδνζίαο ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ. 

 

 

1.1 Δικόνα: Πίνακαρ παποσών ιζσύορ ηηρ ΓΔΖ 

 

 Γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη ιεθζεί ππφςε ην 

θαηάιιειν ζχζηεκα εθεδξίαο, έηζη ψζηε λα έρνπκε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

θξίζηκσλ θνξηίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 Αθφκε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην Ζιεθηξνπαξάγσγν δεχγνο ζηε βηνκεραλία κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο θχξηα παξνρή ηζρχνο ζε ζπκπαξαγσγή κε ην θχξην δίθηπν ηξνθνδνζίαο. 
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 Γηα ηελ επηινγή ηνπ Ζ/Ε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ 

θνξηίσλ πνπ ζα θαιχπηεη, φπσο θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

θνξηία θίλεζεο θαη γεληθφηεξα θνξηία κε θαζαξνχ σκηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 Γηα παξάδεηγκα αλ ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο πνπ απαηηείηαη ζηνλ βηνκεραληθφ ρψξν 

είλαη 200KW πξαγκαηηθήο ηζρχνο κε ζπληειεζηή ηζρχνο (cosθ=0.8), 3Φ ην 

ειεθηξνπαξάγσγν δεχγνο πνπ ζα επηιέμνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ηζρχνο: 

 Sε/δ = Ρεγθ/cosθ => Sε/δ = 200000/0.8 => Sε/δ =250000VA ή 250KVA.  

 

1.5 Ηζρύο θαη Φόξηηζε 
 

 χκθσλα κε ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ ISO 3046 ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν 

θφξηηζεο ηνπ εθάζηνηε Ζ/Ε ν νπνίνο αλαγξάθεηαη εμίζνπ ζηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ Ζ/Ε ζε εθεδξηθά ή θχξηα 

δηαθξίλνληαο ηα απφ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ραξαθηεξηζκνχο ηζρχνο. 

 

1.5.1 Δθεδξηθή ιεηηνπξγία   
 

 Καηά ηελ εθεδξηθή ιεηηνπξγία ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πνπ ζα επηιερζεί πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο εθεδξηθή πεγή. Σα Ζ/Ε απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 200 ψξεο ηνλ ρξφλν θαη δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 25 ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ζην 100% ηεο ηζρχνο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Οη βαζηθέο ειεθηξνινγηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηα Ζ/Ε αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 551 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 (κνλάδεο 

ηδηνπαξαγσγήο ρακειήο ηάζεο). 

 

1.5.2 Κύξηα ιεηηνπξγία 
 

 Σν Ζ/Ε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα πεγή εγθαηάζηαζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αθφκε θαη ζε θαηαζηάζεηο 

κεηαβαιιφκελνπ θνξηίνπ. Σα εμήο Ζ/Ε δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην 100% ηεο 

απνδηδφκελεο ηζρχνο ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 500 ψξεο ηνλ ρξφλν. Σν επίπεδν θφξηηζεο 

ηνπ Ζ/Ε θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θηλεηήξα. 

   

 Αθφκε κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππεξθφξησζήο ηνπο θαηά 10% γηα 1 ψξα αλά 12  

ψξεο ιεηηνπξγίαο. Οη ζπλνιηθέο ψξεο ππεξθφξησζήο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 25 ζην 

έηνο.  
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1.5.3 ρεηηθό λνκηθό πιαίζην 
 

 Σα λνκηκνπνηεκέλα Ζ/Ε ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θαη λα πεξηγξάθνληαη ζην βαζηθφ 

έγγξαθν ηεο λέαο ΤΓΔ ζηνλ ρψξν ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο επίζεο ζην πξσηφθνιιν 

ειέγρνπ, ζηελ έθζεζε παξάδνζεο θαη ζηα ζρέδηα ηεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

εθεδξηθνχ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, ε νπνία παξέρεηαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

  

 α) Απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο. 

 

 β) Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ (ΤΓΔ), κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη 

κεηαμχ άιισλ φηη ηνπνζεηήζεθαλ νη θαηάιιειεο ηερληθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο πνπ 

απνθιείνπλ ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο εθεδξηθήο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ην 

δίθηπν ή ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ απφ απηήλ.  

 

γ) Να γίλεη έιεγρνο απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ έηζη ψζηε νη ηερληθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηηο εθάζηνηε εγθαηάζηεο θαη ζχκθσλεο κε ηελ ΤΓΔ. 

 

 

 

1.6 Δθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Ε 
 

  Γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηαθφπηεηαη ε παξνρή ηεο ∆ΔΖ ή 

παξνπζηάδεη µεγάιε αζηάζεηα, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ειεθηξνπαξαγσγνχ 

δεχγνπο.  ε πξψηε θάζε γίλνληαη φιεο νη απαηηνχµελεο πξνβιέςεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε,  

 

 Οη πξνβιέςεηο απηέο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ είλαη: 

 

 Πιήξεο δηάηαμε απηφµαηεο µεηαγσγήο ζηελ είζνδν ηνπ γεληθνχ πίλαθα θαη 

ηειερεηξηδφµελνη δηαθφπηεο απφξξηςεο µε απαξαίηεησλ θνξηίσλ. 

 Καηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ απφξξηςεο ησλ µε απαξαίηεησλ 

θνξηίσλ. 

 Θεµειηαθή γείσζε γηα ηελ γείσζε ηνπ Ζ/Ε. 

 Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε (Δζσηεξηθφο ή Δμσηεξηθφο) 

 Ζ Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

 Σν πςφκεηξν 

 Πξνζβαζηκφηεηα (γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο) 
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1.6.1 Πίλαθαο κεηαγσγηθνύ δηαθόπηε 
 

  Ο πίλαθαο κεηαγσγήο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηιακβάλεηαη πφηε ε θχξηα παξνρή 

αδπλαηεί λα παξέρεη ηζρχ, λα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ 

δεχγνπο θαη λα κεηαζηξέθεη ην θνξηίν απφ ηελ εμαζζελεκέλε παξνρή ηζρχνο πξνο ην 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην κεηαζηξέθεη πίζσ µεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θχξηαο παξνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ε αζηνρία ηεο θχξηαο παξνρήο έρεη δηάξθεηα εληφο ηεο 

πεξηφδνπ ςχμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν δηαθφπηεο ηεο θχξηαο παξνρήο ζα αλνίμεη θαη ν δηαθφπηεο 

ηεο γελλήηξηαο ζα θιείζεη πάιη. 

   

 Ο πίλαθαο απηφκαηεο κεηαγσγήο θνξηίσλ (∆ΔΖ-Ζ/Ε) απνηειεί μερσξηζηφ εξµάξην γηα 

επίηνηρε ή επηδαπέδηα ηνπνζέηεζε αλάινγα µε ηελ ηζρχ ηνπ Ζ/Ε.   

  

Ο πίλαθαο απηφκαηεο κεηαγσγήο θνξηίσλ (∆ΔΖ-Ζ/Ε) πεξηιακβάλεη:  

 

α) Γπν απηφµαηνπο ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο ειεθηξηθά θαη κεραληθά µαλδαισµέλνπο 

κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε µε ηε ∆ΔΖ. 

β) Σξηθαζηθφ επηηεξεηή ηάζεο ∆ΔΖ γηα ηελ εληνιή εθθηλήζεσο ηνπ Ζ/Ε ζε πεξίπησζε 

γεληθήο δηαθνπήο, δηαθνπήο µηαο εθ ησλ ηξηψλ θάζεσλ, πηψζε ηάζεσο ή ππέξηαζε µηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ θάζεσλ πέξαλ ηνπ ξπζµηδφµελνπ νξίνπ. 

 

 
1.2 Δικόνα: Αςηοµάηος µεηαγυγήρ θοπηίυν (∆ΔΖ-Ζ/Ε) 
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1.6.2 Υώξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε 
 

  Ζ ζέζε ηνπ δεχγνπο ζην θηίξην πξέπεη λα είλαη καθξηά απφ ρψξνπο, φπνπ δηακέλνπλ 

άλζξσπνη θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν κέζα ζην θηίξην.  

 

  Σα Ζ/Ε αλνηθηνχ ηχπνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εζσηεξηθφ ή ζηεγαζκέλν εμσηεξηθφ ρψξν νη 

νπνίνη πξέπεη λα είλαη επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε πξφζβαζε ζην Ζ/Ε θαη ζηα 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε. 

 

  Δπίζεο ζε ζσζηά δηακνξθσκέλν ρψξν εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θπθινθνξία ηνπ αέξα γχξσ 

απφ ην Ζ/Ε θαη γίλεηαη επθνιφηεξε ε απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην δεχγνο. 

 

  Δάλ ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο επηβάιιεη κεησκέλν ζφξπβν (π.ρ. βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ 

θηηξίνπ) ηφηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε κπνξεί λα γίλεη ζε εηδηθά ερνκνλσκέλα containers ηα 

νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ζηέγαζηξν. Έηζη, αθελφο πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο· αθεηέξνπ γίλεηαη επθνιφηεξα ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

δεχγνπο. Δπίζεο ηα Ζ/Ε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εμσηεξηθφ ρψξν παξνπζηάδνπλ θζνξέο 

εμαηηίαο βξνρήο, ρηνληνχ, δπλαηνχ αέξα θ.α.. Απηά ηα πξνβιήκαηα απνθεχγνληαη κε ηε 

ζσζηή κειέηε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. 

 

   

  Σέινο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχκε ην Ζ/Ε ζσζηά ζε ζρέζε κε άιια κεραλήκαηα ψζηε λα 

ππάξρεη επαξθήο απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο, ψζηε εάλ θάπνην απφ 

απηά δεκηνπξγεί ηζρπξφ ξεχκα ζεξκνχ αέξα λα κελ θαηεπζχλεηαη επάλσ ζηα άιια 

κεραλήκαηα. 

 

  Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δεχγνπο πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ, έηζη εάλ ην 

δεχγνο είλαη ηξνρήιαην, θιεηζηνχ ηχπνπ, ηφηε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηελ χπαηζξν ζε 

ζηεγαζκέλν ρψξν. Σα δεχγε απηά φκσο ζε container έρνπλ ηζρχ κεξηθψλ MVA. Γηα αλνηρηνχ 

ηχπνπ δεχγνο ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πιεξεί ηηο εμήο παξακέηξνπο : 

 

 Ο ρψξνο ηνπ Ζ/Ε λα βξίζθεηαη καθξηά απφ αλζξψπνπο. Καηά πξνηίκεζε ζην  ππφγεην ηνπ 

θηηξίνπ θαη θνληά ζηνλ ππνζηαζκφ κέζεο ηάζεο. 

 

 ην ρψξν απαηηείηαη ε χπαξμε δνρείνπ πεηξειαίνπ, πίλαθα ηεο γελλήηξηαο κε θνξηηζηή θαη 

ζπζζσξεπηέο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο θαη 

θσηηζκφο αζθαιείαο. Σα αλνίγκαηα ηεο πφξηαο ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα επαξθνχλ γηα ηελ 

κεηαθνξά, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δεχγνπο. 
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1.3 Δικόνα: Υώπορ ηοποθέηηζηρ Ζ/Ε 

 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ην Ζ/Ε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν θαηαλαισηήο ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε πξνβιεπφκελε βάζε ππεξπςσκέλε απφ ην δάπεδν θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο. 

 

  ε κεγάινπ κεγέζνπο Ζ/Ε πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κεηαμχ ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

Ζ/Ε θαη ηεο βάζεο απφ κπεηφλ αληηθξαδαζκηθέο ειαζηηθέο βάζεηο νη νπνίεο ζπλήζσο δίλνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή σο παξειθφκελν. ε κηθξφηεξα Ζ/Ε νη βάζεηο απηέο είλαη 

ελζσκαησκέλεο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ κεραλήο θαη γελλήηξηαο. 
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1.6.3 Θεξκνθξαζία θαη Τςόκεηξν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 
 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο νλνκάδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

ην Ζ/Ε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο γελλήηξηαο γίλεηαη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40 °C. Γηα ηελ 

απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηεο γελλήηξηαο πξέπεη λα κεησζεί ε ηζρχο ηεο. Γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ηζρχο δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο νη ζπληειεζηέο κείσζεο ηεο ηζρχνο.  

 

 Ζ ππεξζέξκαλζε ζπκβαίλεη φηαλ ππεξβεί ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ησλ 

ηπιηγκάησλ (ηχκπαλνπ, πεδίνπ) πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηεγνξία κφλσζεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο κφλσζεο ε νπνία ζπλήζσο είλαη 100.000 

ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία.  

 

Οη θαηεγνξίεο κφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο γελλήηξηεο ησλ Ζ/Ε είλαη ε F θαη ε H. 

 

 
 

  Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε αθφκα θαη ην πςφκεηξν ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην 

Ζ/Ε. Γηφηη ζε πςφκεηξν πάλσ απφ 1000 κέηξα κεηψλεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα κε 

επαθφινπζε ηε κείσζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηελ γελλήηξηα ζην πεξηβάιινλ. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε ζπληειεζηέο κείσζεο ηζρχνο αληίζηνηρα κε ηα πςφκεηξα. 
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1.7 πληήξεζε θαη πνηνηηθόο έιεγρνο 
 

  Ζ ζπληήξεζε θαη ε θξνληίδα ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε άξηζηα επίπεδα, θαζψο έηζη καο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο απέλαληη ζε πηζαλέο βιάβεο.  

 

  Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θηλεηήξηαο κεραλήο θαη ηεο γελλήηξηαο, φπσο επίζεο ηε ιεηηνπξγία 

πνπ ζα ρξεηαζηεί λα επηηειέζεη ην Ζ/Ε είηε σο θχξηα ή εθεδξηθή πεγή. 

 

  ε γεληθέο γξακκέο ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. Γελ πξέπεη 

λα  επηηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε ή επηθάζεζε πγξψλ, φπσο είλαη ηα θαχζηκα θαη ηα ιάδηα 

πάλσ ζε νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή επηθάλεηα, ή πάλσ, θάησ ή πιεζίνλ 

νπνηνπδήπνηε ερεηηθνχ πιηθνχ, εάλ ππάξρεη. Οη επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θαζαξηζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε βάζε ην λεξφ θαη λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  αλαθιέμηκα δηαιπηηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εμαξηεκάησλ. Οπνηνδήπνηε 

ερεηηθφ πιηθφ δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ην νπνίν έρεη ζθηζηεί ή ηξππεζεί ζα πξέπεη 

λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα γηα ηελ απνηξνπή ζπγθέληξσζεο πγξψλ εληφο ηνπ πιηθνχ. 

 

 

1.7.1 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε  
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1.7.2 Έιεγρνη πξηλ ηελ εθθίλεζε 

 

Οη έιεγρνη νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά ηε ζσζηή εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε είλαη νη εμήο: 

 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ν δηαθφπηεο ειέγρνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 

OFF. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε ζηάζκε ησλ πγξψλ θαπζίκνπ, ιαδηνχ, κπαηαξίαο θαη 

ςπθηηθνχ θαη λα γίλεηαη αλαπιήξσζε φπνηε είλαη αλαγθαίν. 

 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε θαη ε ζχζθημε ησλ ηκάλησλ ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηνπ 

ελαιιαθηήξα. 

 Έιεγρνο γηα ραιαξέο ζπλδέζεηο θαη ζχζθημε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαίν. 

 Έιεγρνο ησλ πφισλ ηεο κπαηαξίαο ζε πεξίπησζε δηάβξσζεο. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ θαζαξνχ πεξηβάιινληνο απφ ζθφλε θαη αληηθείκελα γχξσ απφ ην 

Ζ/Ε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο ηνπ Ζ/Ε γηα ηελ απνηξνπή ηπρψλ δηαξξνψλ. 

1.8 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή Ζ/Ε 
 

 Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη 

ζπζθεπέο γηα ηελ απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ βάζε πξνδηαγξαθψλ DIN 6271, 

ISO 3046, BS 5514 κε δπλαηφηεηα ππεξθφξηηζεο ηνπιάρηζηνλ 10% γηα κηα (1) ψξα αλά 

δψδεθα (12) ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη επίζεο ερνκνλσκέλν θαη θαηάιιειν γηα 

ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 

Βαζηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηειηθνχ θφζηνπο Ζ/Ε: 

 Ηζρχο νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο                                                    

 Ρεχκα εμφδνπ                                                                                  

 πρλφηεηα                                                                                        

 Καηαζθεπαζηήο βελδηλνθηλεηήξα                                                  

 Σχπνο βελδηλνθηλεηήξα                                                                  

 Μέγηζηε ηζρχο ζηνλ άμνλα                                                             

 Καχζηκν                                                                                           

 Κπιηλδξηζκφο                                                                                

 Αλαπλνή θηλεηήξα (ςχμε)                                                                          

 Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαχζηκνπ                                               

 Δθθίλεζε                                                                                          

 Καηαζθεπαζηήο γελλήηξηαο                                                           

 Γηαζηάζεηο Μ Υ Π Υ Τ                                                                     

 Βάξνο          

 Κπβηζκφο 

Μφλσζε 

 Σνπνζεζία εγθαηάζηαζεο 

 Ζρνκφλσζε 
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1.4 Δικόνα: Υαπακηηπιζηικά Ζ/Ε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ
 
2

ν
  - ΤΣΖΜΑ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ( UPS ) 

 

2.1 Ση νλνκάδνπκε ζύζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 
 

 Σν χζηεκα Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο ή UPS (Uninteraptible Power Supply) είλαη 

ζπλδπαζκφο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, κεηαηξνπέσλ, δηαθνπηψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ πνπ απνηεινχλ κία ειεθηξηθή κνλάδα πνπ δηαηεξεί ηε ζπλέρεηα ηξνθνδνζίαο 

ησλ θνξηίσλ ηεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο. 

 

 ήκεξα ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία µε ην ινγηζκηθφ, είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη έρνπλ ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί γηα κεγάιε αμηνπηζηία. Ζ επέλδπζε ζε 

ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη πςεινχ θηλδχλνπ θαη αηειήο, γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη 

πξνζηαζία απφ πζηήκαηα Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο, ή πζηήκαηα Αδηάιεηπηεο Παξνρήο 

Ηζρχνο, Uninterruptible Power Supplies, UPS.  

 

  ηα δίθηπα ειεθηξηθήο παξνρήο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά, ζπρλά 

παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα κεηαβνιήο ηεο ηάζεο, ππεξηάζεηο ή ππνηάζεηο θαη ζηηγκηαία 

κεηαβαηηθά θαηλφκελα. Πνιιέο θνξέο δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία πξνζσξηλά (κηθξνδηαθνπέο) 

ή γηα αξθεηή ρξνληθή δηάξθεηα (πιήξεηο δηαθνπέο). Απηά ηα θχξηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ 

βιάβεο ζηνπο Ζ/Τ, απψιεηεο δεδνκέλσλ θαη µεησκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Με 

απνηέιεζκα ζπαηάιεο πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ. Σν πξφζζεην απηφ θφζηνο έξρεηαη 

λα πξνζηεζεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο ησλ ζπζηεκάησλ απμάλνληαο ηνλ ρξφλν 

απφζβεζεο ηνπο. 

 

 Σα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο UPS ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

θνξηίν δελ πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ ηελ θχξηα πεγή θαη 

ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ εθεδξηθή. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ απξφζθνπηή θαη ζπλερή 

ιεηηνπξγία ησλ θνξηίσλ ζε θξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηέο θαη 

ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ. Σν νπνίν δελ είλαη εθηθηφ κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ 

δεχγνπο. 

 

Σα UPS έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θνξηίσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ εθηεινχλ: 

 

 Σελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπζζσξεπηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ θνξηίνπ, φηαλ έρνπκε δηαθνπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

 Σε ξχζκηζε ηεο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη ζε εκηηνλνεηδή κνξθή θαη 

ζσζηή ζπρλφηεηα απαιιαγκέλε απφ ζνξχβνπο θαη δηάθνξεο παξεκβνιέο. 

 

 Σν βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα εηδηθά ζηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ είλαη φηη δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζηα νπνία εξγάδνληαη.       
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   Όκσο ηα UPS έρνπλ εμειηρζεί θαη δελ επεκβαίλνπλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή 

βχζηζεο ηεο ηάζεο. Αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηηήξεζεο φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξεχκαηνο κε ην νπνίν ειεθηξνδνηνχληαη νη δηάθνξεο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο. Αθφκε θξνληίδνπλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε απηψλ ζε κηα απνδεθηή ηηκή αθφκα θαη 

φηαλ απηά κεηαβάιινληαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο servers, ζθιεξνί δίζθνη, ηειεπηθνηλσληαθά κεραλήκαηα θαη άιιεο 

παξφκνηεο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά θπθιψκαηα πνιχ κεγάιεο επαηζζεζίαο ζηηο 

κεηαβνιέο δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξεχκαηνο πνπ άιιεο ζπζθεπέο δελ 

αληηιακβάλνληαη. Όκσο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή 

πξνβιήκαηνο ηφζν ζηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη επηπξφζζεηα λα πξνθαιέζνπλ 

κεξηθή ή θαη νιηθή θαηαζηξνθή ηνπο. 

 

  Δπηπξφζζεηα µε ηα παξαπάλσ, ην UPS βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο πεγήο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

δηαηεξψληαο ηελ ηάζε ζε θαζνξηζκέλα φξηα αλνρψλ. Μηα πςειήο πνηφηεηαο πεγή ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ δειαδή Ζ/Τ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε 

απφ:  

 ∆ηαθνπέο ηξνθνδνζίαο.    

 ∆ηαθπκάλζεηο ηάζεο.  

 ∆ηαθπκάλζεηο ζπρλφηεηαο.  

 ∆ηαθνξέο ζηηο ελεξγέο ηηκέο ησλ θαζηθψλ ηάζεσλ.   

 Οιίζζεζε θάζεσλ. 

 Παξακνξθψζεηο ζηελ ηάζε θαη ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο. 

 Μεηαβαηηθά θαηλφκελα ζηελ ηάζε θαη νπνηαδήπνηε παξελφριεζε πνπ ζα µπνξζνχζε 

λα απνβεί θαηαζηξνθηθή ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Τ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Δικόνα : Μονάδα ups κλειζηού ηύπος 
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2.2 Αξρή ιεηηνπξγίαο UPS 
 

 Σν UPS δέρεηαη ελαιιαζζφκελε ηάζε ηελ νπνία κεηαηξέπεη ζε ζπλερή κέζσ ηεο δηάηαμεο 

ηνπ αλνξζσηή (Rectifier) θαη ηξνθνδνηεί ηελ είζνδν ηνπ αληηζηξνθέα (Inverter). Ζ 

ελαιιαζζφκελε ηάζε εηζφδνπ κεηαηξέπεηαη επίζεο ζε ζπλερή απφ ηνλ θνξηηζηή κε ηελ νπνία 

θνξηίδεηαη ε ζπζηνηρία ησλ ζπζζσξεπηψλ. Ζ ζπζηνηρία ησλ ζπζζσξεπηψλ, ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο, ηξνθνδνηεί κε ζπλερή ηάζε κέζσ ηνπ ζηαζεξνπνηεηή 

ηνλ αληηζηξνθέα. 

 

 2.2.1 πζηνηρία ζπζζσξεπηώλ 
 

 Ζ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ελέξγεηαο γηα ην UPS. Οη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνη ζπζζσξεπηέο ζε UPS είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, µφιπβδνπ νμένο (VRLA, 

Valve Regulated Lead Acid) ή (SLA Sealed Lead Acid), άλεπ ζπληήξεζεο (Maintenance 

Free). Ο ηχπνο ησλ ζπζζσξεπηψλ απηψλ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο ζπζζσξεπηέο ξπζκηζηηθήο 

βαιβίδαο (VR, Valve Regulated). Οη ζπζζσξεπηέο απηνί έρνπλ θιεηζηφ µέζσ θαηάιιεισλ 

βαιβίδσλ δνρείν θαη θαηά ηελ θφξηηζε παξάγνληαη αέξηα H2 θαη Ο2. Σν UPS ζρεδηάδεηαη, 

έηζη ψζηε λα εγγπεζεί φηη νη ζπζζσξεπηέο ζα έρνπλ µαθξφρξνλε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία. 

Ζ επαλαθφξηηζε ζα πξέπεη λα είλαη νµαιή θαη ε ηάζε θφξηηζεο θαη ζπληήξεζεο ζηαζεξή 

(<±1%) θαη εάλ είλαη δπλαηφλ ζεξµνθξαζηαθά αληηζηαζµηζµέλε µε µέζε ξπζµηδφµελε ηηµή 

αλά ζηνηρείν ζπζζσξεπηή 2V, -3mV/oC. 

 

 Ζ θαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ πιεπξάο ρσξεηηθφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο ππνζηήξημεο 

ησλ θνξηίσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά θαη απηφµαηα. Δάλ ην ζχζηεµα ειέγρνπ 

απνθαλζεί φηη ππάξρεη πξφβιεµα µε ηνπο ζπζζσξεπηέο ην UPS πξέπεη λα ην αλαθέξεη 

νπηηθά, ερεηηθά ή µε νπνηνλδήπνηε λέν ηξφπν φπσο απνζηνιή θαμ, θιήζε ηνπ θέληξνπ 

ηερληθνχ ειέγρνπ θ.α. Ο ηππηθφο ρξφλνο απηνλνµίαο γηα ηα UPS είλαη µεηαμχ 10 θαη 20 

πξψηα ιεπηά. Πνιιέο φµσο, εθαξµνγέο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απηνλνµίαο. 

 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππφςε: 

 

 Ο απαηηνχµελνο ρξφλνο απηνλνµίαο θαη ην θνξηίν ζε ΚW πνπ ζα θαιχςεη.                                                    

 Ζ απφδνζε ηνπ αληηζηξνθέα ηνπ UPS ζε ιεηηνπξγία απφ ζπζζσξεπηέο.                 

 Ο επηζπµεηφο ηχπνο, ηερλνινγία θαη ρξφλνο δσήο ησλ ζπζζσξεπηψλ.                    

 Ζ ηάζε  εθθφξηηζεο ζε ζρέζε µε ηνλ ρξφλν απηνλνµίαο (Ζ ειάρηζηε  

ηάζε πέξαηνο αλά ζηνηρείν ζπζζσξεπηή, 2V ζηα UPS είλαη 1,70 Volt θαη  

πξέπεη λα αληηζηαζµίδεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα µε ηνλ ρξφλν εθθφξηηζεο  

πνπ αλαµέλεηαη).                                                                                                                    

 Ο δηαζέζηµνο ρψξνο, ε έδξαζε-ηνπνζέηεζε, εξκάξηα ή βάζξα, ησλ  

ζπζζσξεπηψλ αιιά θαη ε ζεξµνθξαζία ιεηηνπξγία ηνπο. 
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2.2.2 Ο Αληηζηξνθέαο 
 

 Ο αληηζηξνθέαο ζρεδηάδεηαη γηα λα ηξνθνδνηεί ζπλερψο µε κε παξαµνξθσµέλν θαη πςειήο 

θνξπθήο ξεχµα ηα θνξηία ηνπ. Ζ πξνζηαζία ηνπ αληηζηξνθέα θαιχπηεη νπνηνδήπνηε 

βξαρπθχθισµα πξνθχςεη µεηαμχ ησλ ελεξγψλ αγσγψλ ή µεηαμχ απηψλ θαη ηεο γείσζεο. Ζ 

ηηµή ηνπ ξεχµαηνο βξαρπθχθισζεο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε UPS θαη αλάινγε ηεο ηζρχνο 

ηνπ. Δάλ ην βξαρπθχθισµα απηφ παξαµείλεη ζηελ έμνδν ν αληηζηξνθέαο ζηαµαηάεη µεηά απφ 

θαζπζηέξεζε 5sec, γηα απηνπξνζηαζία. 

 

 Όηαλ ν ρξφλνο θαη ε ηηµή ηνπ ξεχµαηνο βξαρπθχθισζεο είλαη γλσζηά, γίλεηαη εχθνιε ε 

επηινγή ηνπ µέζνπ πξνζηαζίαο γηα ην δίθηπν δηαλνµήο ζηελ έμνδν ηνπ UPS. 

 

 Σα εµηαγσγηθά ζηνηρεία ηεο γέθπξαο ηνπ αληηζηξνθέα, πνπ ρξεζηµνπνηνχλαη ζήµεξα, είλαη 

ηξαλδίζηνξ ηχπνπ IGBT. Ο ηχπνο απηφο, παξφηη επηηξέπεη µεγάιε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 

(Switching Frequency), έρεη ιηγφηεξεο απψιεηεο ηζρχνο απφ ηα ζπµβαηηθά ηξαλδίζηνξ. Με ηε 

ρξήζε απηψλ είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο ζε ηέηνηεο ηηµέο, φπνπ ε 

επαγσγηθή αληίδξαζε ζθέδαζεο ηνπ µεηαζρεµαηηζηή εμφδνπ ιεηηνπξγεί σο ε απηεπαγσγή 

ηνπ θίιηξνπ εμφδνπ. 

 

2.2.3 Ζιεθηξνληθόο δηαθόπηεο παξάθακςεο 
 

 ηε ζπλέρεηα ν ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο παξάθακςεο κεηαθέξεη απηφκαηα ηελ παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ είζνδν απεπζείαο ζην θνξηίν ζε πεξίπησζε ππεξθφξηηζεο ή 

βιάβεο ηνπ UPS. Δπίζεο, ν ίδηνο ζπλδέεη απηφκαηα ηε δηάηαμε ηνπ αληηζηξνθέα, φηαλ έρνπλ 

εθιείςεη ηα πξνβιήκαηα. 

 

Πεξηπηψζεηο γηα πξνζσξηλή µεηαγσγή ζην δίθηπν, φηαλ έλα UPS θαιχπηεη ηα θνξηία ηνπ 

είλαη:  

 

 Τςειά ξεχµαηα εθθίλεζεο απφ δηάθνξα θνξηία                                                           

 Βξαρπθχθισµα µεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ (ε µεηαμχ απηψλ θαη ηεο γείσζεο ζε  

ΣΝ ζχζηεµα).                                                                                                                              

 Πξνζσξηλέο ππεξθνξηίζεηο.  

 

 Ζ κεηαγσγή ζην δίθηπν θαη παξαµνλή ζε ιεηηνπξγία είλαη δπλαηή, φηαλ γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο ην UPS δελ µπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην θνξηίν ηθαλνπνηήηηθα . πλήζσο κία µφληµε 

ππεξθφξηηζε δεµηνπξγεί απηή ηελ θαηάζηαζε. 

 

 Σα  UPS έρνπλ κέζν ρξφλν αλάκεζα ζηηο βιάβεο έσο θαη 200000 ψξεο. Ο αξηζκφο απηφο 

θαζνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ UPS θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Με ηελ κνλάδα ινγηθνχ ειέγρνπ ειέγρεηαη θαη 

πξνγξακκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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2.2.4 Μνλάδα ινγηθνύ ειέγρνπ  
 

 Ο έιεγρνο ηνπ UPS βαζίδεηαη ζε πξνεγκέλν ινγηζµηθφ πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ 

µηθξνεπεμεξγαζηή. Απηφ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα πξνζδίδεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ UPS 

κέγηζηε αμηνπηζηία θαη δηάξθεηα δσήο. Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηξέπεη ηηο πηζαλέο 

βιάβεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε µε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήµα θηλδχλνπ, φηαλ ζπµβεί 

νπνηαδήπνηε αλσκαιία. Σν ινγηζµηθφ απηφ µε θαηάιιειεο ππνξνπηίλεο αληαπνθξίλεηαη 

γξήγνξα ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο αλσκαιίαο ή βιάβεο.  

Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη:  

  

 To UPS δελ εθθηλεί. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ιάζνο θνξά πεξηζηξνθήο ησλ  

θάζεσλ θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ.                                                                                                       

 Σν UPS ιεηηνπξγεί θαλνληθά, αιιά ερεί ν βνκβεηήο ελεκεξψλνληαο γηα               

θάπνηα αλσκαιία. Γηα παξάδεηγκα απμεκέλε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ή  

ππεξθφξηηζε.                                                                                                                                          

 Σν ζχζηεµα απελεξγνπνηεί νξηζκέλεο µνλάδεο ηνπ, ελψ ζπλερίδεη λα  

ηξνθνδνηεί  ην θνξηίν. Παξάδεηγκα ζε θαηάζηαζε ππεξθφξηηζεο ν  

αληηζηξνθέαο ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ελψ ην θνξηίν ηξνθνδνηείηαη απφ ην  

εθεδξηθφ δίθηπν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Σν ζχζηεµα ζηαµαηάεη πιήξσο. Απηφ γίλεηαη, φηαλ ην UPS ηξνθνδνηεί ην  

θνξηίν ηνπ απφ ην εθεδξηθφ δίθηπν (By-pass) θαη ζε απηφ ην δίθηπν ζπµβεί  

δηαθνπή ηξνθνδνζίαο 

 

 

 

 
2.2 Δικόνα : Μπλοκ διάγπαμμα λειηοςπγίαρ UPS 
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2.3 Σξόπνη ιεηηνπξγίαο 
 

 ηηο δηαηάμεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο UPS είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπο. Καηαξρήλ ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο πξέπεη ην θξίζηκν 

θνξηίν λα ηζνθαηαλέκεηαη, ψζηε ηα UPS λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο 

ηζρχνο ηνπο θαη φηαλ απαηηεζεί λα αλαιάβνπλ ην πιήξεο θνξηίν. ε απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη 

ζρεδφλ απαξαίηεην ηα UPS λα πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία γηα λα έρνπλ αθξηβψο ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο. Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλάγθεο λα ελεξγνχλ κέζα ζε κεδεληθφ ρξφλν νπνηαδήπνηε 

θαζπζηέξεζε, αθφκα θαη απεηξνειάρηζηε, κπνξεί είλαη θαηαζηξνθηθή.  

 

 Μεγάιν ιάζνο είλαη ε δηάηαμε πνπ πεξηζηαζηαθά αθνινπζνχληαλ παιηφηεξα θαηά ηελ νπνία 

ηνπνζεηνχληαλ ηα UPS ζε ζεηξά, φπνπ ην πξψην έπαηξλε φιν ην θνξηίν θαη ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο ή ζπληήξεζεο αλαιάκβαλε ην δεχηεξν. Καηαξράο, γηαηί φινη νη θαηαζθεπαζηέο 

ζπληζηνχλ ηα UPS λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο ζε κεξηθφ θνξηίν. Γεχηεξνλ, επεηδή απηή ε 

μαθληθή κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζε έλα UPS θαη ε θφξηηζε ηνπ απφ κεδεληθφ ζε πιήξεο 

θνξηίν δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 Σα UPS πξέπεη λα είλαη παξαιιειηζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζχλδεζε θαη ε εθθίλεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε απφ ηερληθνχο ηεο εηαηξείαο πνπ 

ηα έρεη πξνκεζεχζεη. ε ειεθηξνινγηθφ επίπεδν ν παξαιιειηζκφο γίλεηαη κε ηελ γεθχξσζε 

ησλ πηλάθσλ ησλ UPS απφ ηνπο ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο ηνπ εξγνιάβνπ πάληα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνχο ησλ UPS. Δπνκέλσο, εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 Πνιιέο εηαηξείεο πξνηείλνπλ ιχζεηο ζπγρξνληζκνχ ησλ UPS κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ παξαιιειηζκνχ 

επηηξέπνληαο ηελ αθφκα κεγαιχηεξε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαγσγήο θαη θπζηθά ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν ησλ UPS πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ. 
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2.4 Καηεγνξηνπνίεζε UPS 
 

Οη ζπζθεπέο UPS έρνπλ εμειηρζεί θαη παξέρνπλ πιήξε πξνζηαζία απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

ξεχκαηνο θάηη πνπ ηηο θαζηζηά απαξαίηεηεο ζε φζεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο δηαζέηνπλ 

παξφκνην εμνπιηζκφ. Δληνχηνηο, δελ είλαη φιεο νη ζπζθεπέο UPS φκνηεο θαη δελ παξέρνπλ ηνλ 

ίδην βαζκφ πξνζηαζίαο. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε δηαιέγνπκε ηελ θαηάιιειε 

ζπζθεπή.  

  

 πλνπηηθά ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαη ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

2.4.1 Stand by UPS 
 

 Σα standby UPS είλαη ηα πην δηαδεδνκέλα γηα απιέο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα UPS είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα παξέρνπλ ζπλερψο ξεχκα 

απφ ηελ παξνρή ηνπ δηθηχνπ (Γ.Δ.Ζ) θαη λα θάλνπλ κεηαγσγή ζε ηξνθνδνζία απφ κπαηαξία· 

κφιηο γηα θάπνην ιφγν γίλεη δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο. Όηαλ απηφ ζπκβαίλεη ν 

κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο κεηαγάγεη απηφκαηα ηελ ηξνθνδνζία απφ ην δίθηπν ζηηο κπαηαξίεο νη 

νπνίεο κέζσ ηνπ inverter πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην UPS παξέρνπλ ξεχκα ζηηο ζπλδεδεκέλεο 

ζπζθεπέο. Ο inverter μεθηλάεη κφιηο δηαθνπεί ην ξεχκα θαη γηα ην ιφγν απηφ νλνκάδνληαη 

Standby.  

  

 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπο είλαη ην ρακειφ θφζηνο ηνπο, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απιέο εθαξκνγέο. Δηδηθά γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα ππεξηάζεσλ αξθεηά UPS απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθέο πξίδεο Surge Protection. Απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζχλδεζε ζπζθεπψλ πνπ δελ κπνξνχλ ιφγσ κεγάινπ θνξηίνπ θαη πςειήο ηηκήο ξεχκαηνο 

εθθίλεζεο λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ζην UPS, φπσο γηα παξαδείγκα νη εθηππσηέο θαη ηα 

θσηναληηγξαθηθά· σζηφζν πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ απφ παξφκνηα θαηλφκελα.  Οη ζπζθεπέο 

απηέο ηηο ζπλδένληαη ζηηο πξίδεο ηνπ UPS πνπ κπνξεί λα κελ παξέρνπλ αδηάιεηπηε παξνρή, 

φκσο πξνζηαηεχνπλ απφ ππεξηάζεηο. 

  

 
2.3 Δικόνα : Μπλοκ διάγπαμμα Standby UPS 
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2.4.2 Line Interactive UPS 
 

 Σα line interactive UPS ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπηθνχο 

servers. ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα UPS ν inverter είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ έμνδν ηνπ UPS θαη 

κεηαζρεκαηίδεη ην ζπλερέο ξεχκα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο κπαηαξίεο ηνπ UPS ζε 

ελαιιαζζφκελν. Απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ ειεθηξνδνηνχληαη απφ ην UPS. 

ε θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, φπνπ ππάξρεη ξεχκα απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ, ν 

inverter ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα θαη θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο. Όηαλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο 

απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ, ν κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο αλνίγεη θαη ε ηξνθνδφηεζε γίλεηαη πιένλ 

απφ ηηο κπαηαξίεο ζηελ έμνδν ηνπ UPS.  

  

 Άξα, αλ ν inverter είλαη ζπλερψο αλνηρηφο θαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ έμνδν ηνπ UPS, 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξν θηιηξάξηζκα ηνπ ξεχκαηνο θαη κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη ρξφλνη 

κεηαγσγήο ζπγθξηηηθά κε ηα standby UPS. Δπηπξνζζέησο, ηα line interactive UPS 

ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο 

πνπ ηξνθνδνηεί ηηο ζπζθεπέο. Ζ ξχζκηζε ηεο ηάζεο είλαη κηα πνιχ βαζηθή παξάκεηξνο ζε 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ζπρλά θαηλφκελα ππνηάζεσλ απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. Δάλ δελ 

ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε ππφηαζεο ην θνξηίν ζα κεηάγεηαη ζηηο κπαηαξίεο 

ηνπ UPS κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή απηέο λα εμαληινχληαη θαη λα ζηακαηάεη ε 

ειεθηξνδφηεζε ησλ ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ, νη ζπρλέο απνθνξηίζεηο ησλ κπαηαξηψλ νδεγνχλ ζε 

κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε ζπρλή αληηθαηάζηαζή ηνπο.  

 

 Μηα άιιε δπλαηφηεηα ησλ line interactive UPS είλαη φηη επηηξέπνπλ ηελ by-pass ιεηηνπξγία, 

ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ inverter λα κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. 

Αιιά λα κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ κηα ελαιιαθηηθή παξνρή. Σα line interactive 

απνηεινχλ κηα αμηφπηζηε ιχζε κεζαίνπ θφζηνπο πνπ ηα θαζηζηά ηδαληθά γηα κηθξέο 

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 
2.4 Δικόνα: Μπλοκ διάγπαμμα Line Interactive UPS 
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2.4.3 On Line UPS 
 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ UPS πνπ έρνπλ ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 10 kVA είλαη 

ηερλνινγίαο on line. ηα UPS απηήο ηεο θαηεγνξίαο ην ξεχκα εηζφδνπ θνξηίδεη ζπλερψο ηηο 

κπαηαξίεο θαη απηέο ειεθηξνδνηνχλ ζπλερψο ηηο ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο. Γειαδή, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππάξρεη ξεχκα ή φρη, ε ειεθηξνδφηεζε γίλεηαη κέζσ ησλ κπαηαξηψλ 

ηνπ UPS. Απηφ ζπλεπάγεηαη εθκεδεληζκφ ηνπ ρξφλνπ κεηαγσγήο ην νπνίν απνηειεί θαη ην 

κεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ UPS απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δπίζεο, επεηδή ην ξεχκα 

ηξνθνδνηψληαο ηηο ζπζθεπέο δηέξρεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηα UPS ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

εμνκάιπλζε φισλ ησλ αλσκαιηψλ ηνπ ξεχκαηνο.  

 

 Σα on line UPS παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ξεχκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο. Γηαζέηνπλ έλα αλνξζσηή επηηξέπνληαο ηελ αλφξζσζε ηνπ ξεχκαηνο απφ ην 

ελαιιαζζφκελν ηεο Γ.Δ.Ζ ζε ζπλερέο γηα ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ θαη ηνπ inverter πνπ 

κεηαηξέπεη ην ξεχκα ησλ κπαηαξηψλ απφ ζπλερέο ζε ελαιιαζζφκελν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

ησλ ζπζθεπψλ.  

 

 Σν κεηνλέθηεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ UPS είλαη φηη ηα εμαξηήκαηα ηνπο ιεηηνπξγψληαο 

ζπλερψο παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο θαη θαηαπνλνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Απηφ ζηελ πξάμε ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ςχμε ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζνχλ, γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. Σα νπνία 

έρνπλ σο αληίθηππν κεγαιχηεξν θφζηνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ UPS. 

  

 πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα UPS ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα 

standby ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο γεληθψλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ρακειφ θφζηνο ηνπο, ην ζπκπαγέο θαη εχρξεζην κέγεζνο ηνπο θαη 

ηνλ πςειφ βαζκφ απφδνζεο. Όκσο δελ ζπληζηψληαη γηα εθαξκνγέο πςειψλ απαηηήζεσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ θαη κεγαιχηεξεο ηζρχνο απφ 2 kVA. Δίλαη ηδαληθά γηα ρξήζε ζε πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο θαη νηθηαθέο εθαξκνγέο ή πνιχ κηθξέο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο.  

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα Line Interactive UPS κε πςειή αμηνπηζηία θαη κεγάιν βαζκφ 

απφδνζεο ηα νπνία είλαη ηδαληθά γηα εθαξκνγέο κεζαίσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Όκσο  γηα ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 5 kVA θαη εθαξκνγέο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ε βέιηηζηε 

πξφηαζε είλαη ηα On line UPS πνπ παξέρνπλ εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία απφ μαθληθέο 

δηαθνπέο θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ξεχκαηνο ρξήζεο ζε data centers. 
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2.5 Δικόνα: Mπλοκ διάγπαμμα On Line UPS 

 

2.5 Κξηηήξηα επηινγήο UPS 
 

 Σα UPS θαηαζθεπάδνληαη λα δέρνληαη ηζρχ απφ 100VA κέρξη θαη 1000KVA. Μπνξνχλ λα 

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ δηαθνπή ξεχκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγα κε ηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ζε πεξηπηψζεηο ζχληνκεο βχζηζεο ή αχμεζεο 

ηεο ηάζεο, ρακειήο ηάζεο (ππφηαζεο), πςειήο ηάζεο (ππέξηαζεο) θαη κεηαβνιήο ηεο 

ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο.  

  

 Γηα πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα 

ηδηνπαξαγσγήο ζπλήζσο κε ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε. 

 

 Σα UPS θαηαζθεπάδνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηζρχο ηνπο κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Mε κνλνθαζηθή είζνδν θαη έμνδν γηα ηζρχ έσο 10ΚVA. 

 Mε ηξηθαζηθή είζνδν θαη έμνδν γηα ηζρχ απφ 10 έσο 120KVA. 

 Με ηξηθαζηθή είζνδν θαη έμνδν γηα ηζρχ απφ 120 έσο 1000KVA. 
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 Έλα άιιν θξηηήξην επηινγήο ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ είλαη νη λέεο ηάζεηο                                    

πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηνλ ρψξν ηνλ UPS. 

 

  Πξφθεηηαη γηα ηα λέα modular UPS κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ μεπεξληνχληαη νη ζπκβαηηθέο 

κέζνδνη παξαιιειηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ζήκεξα. Απνηεινχληαη απφ racks κέζα 

ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη modules ηα νπνία αζξνηδφκελα δίλνπλ ηε ζπλνιηθή απαηηνχκελε 

ηζρχ. Σν θφζηνο αγνξάο ηνπο απηή ηε ζηηγκή είλαη 15-20% πςειφηεξν απφ ηα ζπκβαηηθά 

κνληέια. Όκσο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ηνπο είλαη ζεκαληηθά.  

 

 Αο ζεσξήζνπκε έλα κεραλνγξαθηθφ θέληξν κε απαηηνχκελν θνξηίν 200 kVA. Έζησ φηη 

απαηηείηαη λα πινπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο Ν+1 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα απαηηείηαη ε αγνξά 

δχν UPS απηήο ηεο ηζρχνο. Ζ ρξήζε φκσο ελφο modular UPS δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο 

ελφο rack κε 5 modules ησλ 50 kVA θαη ην νπνίν ζα καο δίλεη ηε ζπλζήθε Ν+1.  

Σα modular UPS είλαη κηθξφηεξα θαη ειαθξχηεξα, ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο ειεθηξηθέο 

απαηηήζεηο ησλ κεραλνγξαθηθψλ θέληξσλ.  

 

 Ξεθηλψληαο απφ ην κηθξφηεξν κέγεζνο ηνπο γίλεηαη θαηαξρήλ εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο 

κεηαθνξάο ηνπο αιιά θαη ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Ζ εμνηθνλφκεζε ζπλερίδεηαη θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έλα 5x50 kVA N+1 modular UPS απνδίδεη ζπλερψο ζην 

80% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηνπ. Δλψ ε ζπκβαηηθή ζεψξεζε ησλ 2x200 kVA UPS ζε 

πεξίπησζε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο δελ ζα ιεηηνπξγεί πάλσ απφ 50% θαζψο ηα θνξηία ζα 

κνηξάδνληαη ζηα δχν UPS. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη θαιχηεξνο βαζκφο απφδνζεο, 

άξα θαη εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  

 

 Δπηπξνζζέησο, ηα modular UPS απαηηνχλ ιηγφηεξε ςχμε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη απηφ 

ζηελ πξάμε ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ κεραλεκάησλ ςχμεο θαη 

θπζηθά ιηγφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, ε ζπληήξεζε ηνπο είλαη 

επθνιφηεξε θαζψο κπνξνχλ ηα modules λα αθαηξεζνχλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο (hot swapping) ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο απηνχ, φπσο ζηα ζπκβαηηθά UPS. 

 

 Γηα λα επηιέμνπκε ην θαηάιιειν UPS πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή ηζρχ ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε ζε απηφ. Απηφ γίλεηαη κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

 Κάλνπκε κηα ιίζηα κε ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ππνζηεξίμνπκε  

 Αζξνίδνπκε ηηο ηζρχο ζε Watt ησλ κεραλεκάησλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή 

πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε κεράλεκα  

 Δπηιέγνπκε ην ηχπν ηνπ UPS πνπ ζέινπκε ( Line Interactive ή OnLine )  

 Δπηιέγνπκε έλα UPS κε ηζρχ κεγαιχηεξε ηεο αζξνηδφκελεο ηζρχνο ησλ θνξηίνπ πνπ 

ζέινπκε λα ππνζηεξίμνπκε (πεξίπνπ 30% κεγαιχηεξε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ UPS δελ ζα είλαη νξηαθή). 
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2.6 πλδπαζκόο UPS κε Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 
 

  Σα UPS ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ ελαιιαθηηθή παξνρή ξεχκαηνο. Λεηηνπξγνχλ 

σο κέζν πξνζηαζίαο γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο ηάζεο, σο θίιηξν γηα ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ξεχκαηνο θαη σο πεγή παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο γηα ην κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη ε γελλήηξηα.  

  

ε πεξίπησζε ινηπφλ, κεραλνγξαθηθψλ θέληξσλ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο ή θαη δχν 

γελλεηξηψλ πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ηηο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο. Ζ 

επηινγή θαη δηαζηαζηνιφγεζε ησλ γελλεηξηψλ πνπ ζα επηιερηνχλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο γελλεηξηψλ αιιά θαη UPS 

ζπληζηνχλ ηελ ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηεο γελλήηξηαο, φηαλ ηξνθνδνηεί έλα UPS ζε ηηκέο 

δηπιάζηεο ή θαη ηξηπιάζηεο ηεο ηζρχνο ηνπ UPS.  

 

 Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έρνπκε UPS 70 kVA ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί γελλήηξηα ηζρχνο 140 

kVA, ρσξίο ζε απηήλ ηελ ηηκή λα ζπλππνινγίδνληαη ηα άιια θνξηία πνπ πηζαλψο λα 

ηξνθνδνηεί ε γελλήηξηα (θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, αλειθπζηήξεο). Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ηεο ηζρχνο ησλ γελλεηξηψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηηο εηαηξείεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο λα έρεη πξνεγεζεί 

εμνλπρηζηηθή κειέηε θαη ζπλεξγαζία ησλ κειεηεηψλ κε ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ησλ UPS 

αιιά θαη ησλ γελλεηξηψλ. 

 

 
 

2.6 Δικόνα: ςνδςαζμόρ Ζ/Ε και UPS 
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2.7 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία UPS 
 

 Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο αγνξάο εθηφο απφ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ην νπνίν κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνλ θχξην ιφγν παίδνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ UPS, φπσο ππνδεηθλχεηαη παξαθάησ. 

 

 
 

2.7 Δικόνα: Υαπακηηπιζηικά UPS 
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2.8 πληήξεζε 
 

 Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ UPS είλαη πνιχ βαζηθή θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπο. 

Δηδηθά, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε UPS πνπ ππνζηεξίδνπλ κεραλνγξαθηθά θέληξα ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο κε ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο. ηα ζπκβφιαηα απηά ζα 

πξέπεη λα πξνδηαγξάθνληαη αθξηβψο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο ζε 

πεξίπησζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.  

 

 Πιένλ ηα ζχγρξνλα UPS έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε ηειεθσληθφ δίθηπν ή εηαηξηθφ 

δίθηπν, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ελεκέξσζε ή αθφκα θαη απινί ρεηξηζκνί εμ απνζηάζεσο. 

ηνηρείν πνπ δηεπθνιχλεη πνιχ θαζψο επηηξέπεη ηελ έγθαηξε πξφγλσζε βιαβψλ θαη ηελ πνιχ 

γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ UPS είλαη ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ. Θα πξέπεη λα είλαη θαζαξφο ρσξίο ζθφλεο αιιά θαη λα ςχρεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Δηδηθά γηα ηηο 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εθεδξείαο ηνπο ψζηε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ λα αλαιακβάλεη ηε ςχμε ηνπ ρψξνπ ην 

δεχηεξν.  

 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα επηηξεπηφ επίπεδν είλαη ζεκαληηθή, δηφηη ζε 

πεξίπησζε αλφδνπ θαη ππέξβαζεο θάπνηνπ νξίνπ ηα UPS θιείλνπλ γηα πξνζηαζία ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο ησλ ζπζθεπψλ.  

 

 Ο ξφινο ησλ UPS αλ θαη κάιινλ αθαλήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ελφο νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ηφζν ε επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο φζν θαη ε 

επηινγή ηεο δηάηαμεο κε ηελ νπνία ζα ζπλδεζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηειέζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS επηηπγράλεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ κε πξνιεπηηθέο δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

φρη ζε ηπραίεο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ε δηαθνπή ξεχκαηνο. 

 

  Δθαξκφδνληαο απηέο ηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη παξαθνινπζψληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ UPS 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζηηγκή πνπ ζα ρξεηαζηνχκε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ
 
3

ν
 - ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ/Ε Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

SUPERMARKET 
 

3.1 Δηζαγσγή 
 

 ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ επηινγή Ζιεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο γηα παξνρή 

εθεδξείαο ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο supermarket αλάινγα κε ηα θνξηία ηα νπνία απηφ δηαζέηεη 

κε βάζε ηελ ηζρχ ηνπο ζε KVA. 

 

 Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ρψξνη πνπ απνηεινχλ ην supermarket: 

 

Κχξηνο ρψξνο ηακείσλ Δκβαδφλ ( Δ ) = 1020    

Θάιακνο εηζφδνπ-εμφδνπ E=26   

Γξαθείν δηεχζπλζεο E=14   

WC γπλαηθψλ E=5   

WC αλδξψλ E=5   

Πξνζάιακνο E=6,3   

Κνπδίλα E=19   

Control room E=5   

Πξαηήξην άξηνπ E=55   

Καηάςπμε E=37   

Υψξνο ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ E=19   

Υψξνο πξνκήζεπζεο E=25   

Απνζήθε Δ=183   

Αληιηνζηάζην Δ=5   

 

 
3.1 Δικόνα: Κάηοτη Υώπος Super-Market 
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3.2 Φσηνηερληθή κειέηε ρώξνπ 
 

 Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ απφ ηελ θσηνηερληθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

πλνιηθή Ζιεθηξηθή Ηζρύο Φσηηζκνύ Αλά Υώξν 

Δίδνο ρώξνπ 
Πιήζνο 

Φσηηζηηθώλ 

Σύπνο 

Φσηηζηηθώλ 

Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Ηζρύο 

ρώξνπ 

Κύξηνο ρώξνο 

ηακείσλ 
120 2x35W 75 9000 

Απνζήθε 10 2x35W 75 750 

Θάιακνο εηζόδνπ-

εμόδνπ 
2 2x35W 75 150 

Γξαθείν 2 2x35W 75 150 

WC γπλαηθώλ 1 2x35W 75 75 

WC αλδξώλ 1 2x35W 75 75 

Πξνζάιακνο 1 2x35W 75 75 

Κνπδίλα 2 4x18W 75 150 

Γξαθείν Διέγρνπ 1 4x18W 75 75 

Αληιηνζηάζην 1 2x35W 75 75 

Πξαηήξην Άξηνπ 3 2x35W 75 225 

Υώξνο 

Πξνκήζεπζεο 
3 2x35W 75 225 

ύλνιν 11025 W 



36 

 

3.3 Ζιεθηξνινγηθή Μειέηε ρώξνπ 
 

 Απφ ηελ Ζιεθηξνινγηθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ ζα 

πεξηγξάθεη ηηο ζηαζεξέο θαηαλαιψζεηο ησλ ρψξσλ: 

 

πλνιηθή Ζιεθηξηθή Ηζρύο Σσλ Δπηκέξνπο Υώξσλ 

Δίδνο Υώξνπ Ηζρύο Υώξνπ 

WC Γπλαηθώλ 1000 

WC Αλδξώλ 1000 

Κνπδίλα 11000 

Γξαθείν Διέγρνπ 800 

Γξαθείν 2500 

Αληιηνζηάζην 2000 

Απνζήθε 3000 

Φπθηηθόο ζάιακνο 1000 

Υώξνο Πξνκήζεπζεο 13000 

Θάιακνο Δηζόδσλ-Δμόδσλ 1200 

Πξαηήξην Άξηνπ 18000 

Καηαςύθηεο 4000 

Σακεία 4000 

Υώξνο Πσιήζεσλ 45000 

ύλνιν 101300 W 
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3.4 Τπνινγηζκόο Ηζρύνο Ζ/Ε 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θνξηίσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή δήηεζε ηζρχνο 

ζα αλέξρεηαη ζε :  

 

πλνιηθή Ηζρχο = πλνιηθή Ηζρχο Φσηηζκνχ + πλνιηθή Ηζρχο Καηαλαιψζεσλ = 

 11025 + 101300 = 112325W ή 112.325KW 

 

 Λφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο σο supermarket ην πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο 

ηαπηνρξνληζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.9. 

 

 Άξα πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη: 0.9 x 112.325KW = 101.1KW 

 

 Αθφκε πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο έηζη ψζηε 

λα επηιερζεί ην θαηάιιειν Ζ/Ε. Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 

0.85 ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ θνξηίσλ. 

 

Sε/δ = 101.1KW / 0.85 => Sε/δ = 119KVA. 

 

  Δπίζεο, κε βάζε ηελ Φαηλφκελε ηζρχ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα επηιερζεί ε θαηάιιειε παξνρή 

ηεο ΓΔΖ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

 

3.2 Δικόνα: Πίνακαρ παποσών ιζσύορ ηηρ ΓΔΖ 
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 Δθφζνλ, ε κφλε  ηξηθαζηθή παξνρή ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζηα 119KVA είλαη ε Νν6 κε 

135KVA ζεκαίλεη φηη είλαη ηθαλή λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζήο καο 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε επέθηαζεο. 

 

 Δπηπιένλ, πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα φηη ε γεληθή αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη 200
 
Α θαη ε ειάρηζηε δηαηνκή ηεο γξακκήο κεηξεηή γεληθνχ πίλαθα ζα πξέπεη λα είλαη 

3x120x70x70m  . 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ππνινγηζκφ UPS γηα ηελ 

ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε ζα ρξεηαζηεί λα επηιεγεί UPS αληίζηνηρεο ηζρχνο ή θαηά ην 

ειάρηζην ζην ½ ηεο ηζρχνο 

3.5 Δπηινγή Ζ/Ε 
 

  ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηήκαηνο καο ζα γίλεη ε επηινγή ηνπ Ζ/Ε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 

ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηήο ζε 

πεξίπησζε πνπ γίλεη δηαθνπή ηεο θχξηαο παξνρήο απφ ηε ΓΔΖ. 

 

  Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ Ζ/Ε ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

 Να κπνξεί λα παξέρεη ηζρχ 135KVA. 

 Να είλαη 3Φ. 

 Να είλαη ερνκνλσκέλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν εγθαηάζηαζεο. 

 Οη δηαζηάζεηο ηνπ λα επαξθνχλ γηα ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο πνπ πξννξίδεηαη. 

 Να είλαη εχθνια πξνζβάζηκν γηα ζπληήξεζε. 

 

  Άξα, ην Ζ/Ε ην νπνίν ζα επηιερζεί είλαη: XP150E Κιεηζηνχ ηχπνπ (Ζρνκνλσκέλν) ηεο                                            

PETROGEN 

 
3.3 Δικόνα: XP150E Κλειζηού ηύπος (Ζσομονυμένο) ηηρ PETROGEN 
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3.5.1 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζ/Ε 
 

Ηζρχο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 135 KVA 

Ηζρχο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο 150 KVA 

Καηαζθεπαζηήο πεηξειαηνθηλεηήξα PERKINS 

Σχπνο πεηξειαηνθηλεηήξα 1006ΣAG 

ηξνθέο 1500 ζ.α.ι. 

Μέγηζηε εθεδξηθή ηζρχο θηλεηήξα 181 bhp (134.6KW) 

Αξηζκφο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ 6 Έλ εηξά 

Κπιηλδξηζκφο 6 Λίηξα 

Αλαπλνή θηλεηήξα TURBO 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ ζε πιήξεο θνξηίν 31,2 Λίηξα/Ώξα 

Αέξαο ςχμεο θηλεηήξα 192 (θπβ.κ./ιεπηφ) 

Αέξαο θαχζεο θηλεηήξα 9,8 (θπβ.κ./ιεπηφ) 

Καηαζθεπαζηήο γελλήηξηαο LEROY-SOMER 

Σχπνο γελλήηξηαο LL3014F 

Κιάζεο Μνλψζεσο Κιάζε Ζ 

Ρπζκηζηήο ηάζεσο γελλήηξηαο Ζιεθηξνληθή 

Ρεχκα 3Φ, 230/400 V 

πρλφηεηα 50 Hz 

Σάζε ζπζζσξεπηή 12V DC 

Λίηξα ελζσκαησκέλεο δεμακελήο θαπζίκνπ 349 Λίηξα 

Γηαζηάζεηο Μ x Π x Τ 3520 x 1120 x 1815 mm 

Βάξνο (πιήξεο κε λεξφ, ,ιάδη) 2025 kg 

ηάζκε Θνξχβνπ κε θνξηίν 80% 61,7db/15 m 

ηάζκε Θνξχβνπ κε θνξηίν 90% 67,7 db/7 m 

ηάζκε Θνξχβνπ κε θνξηίν 100% 79,4 db/1 m 



40 

 

3.5.2 Σνπνζέηεζε Ζ/Ε 
 

  Σν Ζ/Ε ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν ηεο απνζήθεο θνληά ζην αληιηνζηάζην, φπνπ ζα 

θαηαιακβάλεη ρψξν 4 m  . Γελ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ ζηέγαζε ιφγσ ηνπ ερνκνλσηηθνχ 

θειχθνπο ην νπνίν απηφ θέξεη. 

 

  Παξαθάησ ελδείθλπηαη ην ζρεδηάγξακκα ζχλδεζεο ησλ γεληθψλ-κεξηθψλ-Ζ/Ε πηλάθσλ: 

 

 
3.4 Δικόνα: Παποσή ΓΔΖ – Ζ/Ε 

 

   Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε γξακκή ηνπ UPS ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί θαη επηιερζεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ ην Ζ/Ε γηα παξνρή 

εθεδξείαο ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαλαιψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο π.ρ. (Τπνινγηζηέο γξαθείνπ, 

θέληξν ειέγρνπ, ππνινγηζηέο-ηακεηαθψλ κεραλψλ).   

 
3.5 Δικόνα: Παπάζηαζη ζςνδεζμολογίαρ πινάκυν 

Π. Α. Μ. : Πίλαθαο Απηφκαηεο Μεηαγσγήο  

Γ. Π.       : Γεληθφο Πίλαθαο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 - ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ UPS Δ ΚΣΖΡΗΟ 5 

ΟΡΟΦΧΝ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

4.1 Δηζαγσγή 
 

 Γηα ηε κειέηε έρεη επηιερζεί θηήξην πέληε νξφθσλ κε αίζνπζεο, γξαθεία εξγαζίαο θαη 

αίζνπζεο ζπζθέςεσλ. Δπίζεο, απνηειείηαη απφ ην ηζφγεην θαη απφ έλα ππφγεην. Έρνληαο ηηο 

θαηφςεηο ηνπ θηεξίνπ βιέπνπκε αλαιπηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαισδίσζε. Παξαηεξνχκε ηα θξίζηκα θνξηία πνχ ζα θιεζεί λα ηξνθνδνηήζεη ην UPS ην 

νπνίν ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ππνγείνπ ζε πεξίπησζε πηψζεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ 

παξνρήο. 

4.2 Πεξηγξαθή Δγθαηάζηαζεο 
 

 Γηα θάζε γξαθείν ρψξνπ ζα δνζεί κηα γξακκή γηα ηειεθσλία θαη κηα γξακκή γηα δεδνκέλα. 

Θα ππάξρεη μερσξηζηή γξακκή δεδνκέλσλ γηα θνηλά κέξε, φπσο εθηππσηέο θ.α. Όιεο νη 

νδεχζεηο ησλ νξφθσλ ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ θαηαλεκεηή νξφθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ειεχζεξν 

ρψξν ηνπ νξφθνπ θαη θαηαθφξπθα κε ηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή θηεξίνπ. Απηφο ζα βξίζθεηαη 

ζην ππφγεην, ζα είλαη 16 ζπξψλ θαη ζα είλαη κεγαιχηεξνο γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ 

νξφθνπ. Σα  θαιψδηα πνπ επηιέγνληαη είλαη UTP 5e γηα ηειεθσλία θαη data. 

 

  Δπίζεο, ζε θάζε φξνθν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ηνπνζεηεζεί θιεηζηφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ 2 

θάκεξεο εζσηεξηθέο θαη 2 αηζζεηήξεο θαη 2 επηπιένλ εμσηεξηθέο ζηελ θεληξηθή είζνδν ηεο 

εηαηξείαο. Δπηπιένλ ζα εγθαηαζηαζεί πιήξεο ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα 

λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ππνγείνπ. 

 

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ θάηνςε ηνπ ππνγείνπ παξαηεξνχκε φηη απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο 

ρψξνπο, νπνχ είλαη ε απνζήθε θαη ην δσκάηην ζηέγαζεο ηνπ server. 

 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ ηεο Σερληθήο Δηαηξείαο ε νπνία ζα ζηεγάδεη 

ην ρψξν ππνδνρήο, ηελ γξακκαηεία ηεο εηαηξείαο θαη ηα γξαθεία 1,2,3,4. Με βάζε απηά ηα 

ζηνηρεία θξίλεηαη ρψξνο κε ηελ κεγαιχηεξε απαίηεζε ηζρχνο. 

 

 χκθσλα πάιη κε ηελ θάηνςε ηνπ θηεξίνπ ν 1νο φξνθνο ηεο ηερληθήο εηαηξείαο παξνπζηάδεη 

απμεκέλεο αλάγθεο θαη απνηειείηαη απφ ηα γξαθεία 5,6,7,8,9 θαη έλα ρψξν κε θνηλέο 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Δπίζεο, νη φξνθνη 3,4,5 παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρεο αλάγθεο έρνληαο 

ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ. 

 

Σέινο ν 2
νο

 φξνθνο ηνπ ηερληθνχ γξαθείνπ ζα απνηειείηαη απφ ηα γξαθεία 10,11,12 θαη κηα 

αίζνπζα ζπζθέςεσλ, φπσο βιέπνπκε ζηελ αληίζηνηρε θάηνςε. Άξα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο νξφθνπο ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδεη ιηγφηεξεο αλάγθεο ηζρχνο. 
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4.3 Καηόςεηο Κηηξίνπ 
 

 
  

 

εκείσζε :  Οκνίσο  πεξηγξάθνληαη θαη ηα 

Σερληθά Γξαθεία ησλ νξφθσλ 3,4,5, ηα νπνία ζα 

έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο θαηαλαιψζεηο ηνπ 

‘Σερληθφ  Γξαθείν – 1
νο

 φξνθνο’. 
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4.4 Πίλαθαο Κξίζηκσλ Φνξηίσλ 
 

Κξίζηκα Φνξηία Ηζρύο (W) 

Server 2000 

Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο 160 

Πίλαθαο πλαγεξκνχ 200 

Ρεπκαηνδφηεο Ηζνγείνπ (PC) 5x450W 2250 

Ρεπκαηνδφηεο Ηζνγείνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 3x900W 
2700 

Ρεπκαηνδφηεο 1
νπ

 νξφθνπ (PC) 5x450W 2250 

Ρεπκαηνδφηεο 1
νπ

 νξφθνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 3x900W 
2700 

Ρεπκαηνδφηεο 2
νπ

 νξφθνπ (PC) 3x450W 1350 

Ρεπκαηνδφηεο 2
νπ

 νξφθνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 2x900W 
1800 

Ρεπκαηνδφηεο 3
νπ

 νξφθνπ (PC) 5x450W 2250 

Ρεπκαηνδφηεο 3
νπ

 νξφθνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 3x900W 
2700 

Ρεπκαηνδφηεο 4
νπ

 νξφθνπ (PC) 5x450W 2250 

Ρεπκαηνδφηεο 4
νπ

 νξφθνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 3x900W 
2700 

Ρεπκαηνδφηεο 5
νπ

 νξφθνπ (PC) 5x450W 2250 

Ρεπκαηνδφηεο 5
νπ

 νξφθνπ (πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ ) 3x900W 
2700 

Κιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο 16x40W 640 

Δλδεηθηηθέο Λπρλίεο εθηάθηνπ αλάγθεο 7x5W 35 

χλνιν 30935 

χλνιν * ζπληειεζηή ηαπηνρξνληζκνχ (0.8) 24750 
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4.5 Τπνινγηζκόο Ηζρύνο 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή 

δήηεζε ηζρχνο ζα αλέξρεηαη ζηα 30.935KW. 

 

 Δπεηδή ε εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη σο εηαηξεία· ην πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα. Δπνκέλσο, ζα επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0.8. 

 

Άξα πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη ζε: 0.8 x 30.935KW =24.750 KW. 

 

Αθφκε, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα 

επηιερζεί ην θαηάιιειν UPS ην νπνίν ζα ηξνθνδνηήζεη ηα θξίζηκα θνξηία. 

 

 Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 0.85 ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο 

ησλ θνξηίσλ. 

 

Sups = 24750KW / 0.85 => Sups = 29.118KVA. 

 

4.5.1 Δπηινγή ζπζηήκαηνο UPS 
 

 Γεληθφηεξα, πιήζνο ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (UPS) έρνπλ βέιηηζηε 

απνδνηηθφηεηα φηαλ ην θνξηίν θπκαίλεηαη κεηαμχ 50 θαη 75% ηεο ηζρχνο ηνπ φπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
4.1 Δικόνα: Υαπακηηπιζηική βέληιζηηρ απόδοζηρ 
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Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ UPS ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

 Να κπνξεί λα παξέρεη ηζρχ 40KVA ζε πεξίπησζε επεθηαζεκφηεηαο. 

 Να είλαη 3Φ. 

 Οη δηαζηάζεηο ηνπ λα επαξθνχλ γηα ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο πνπ πξννξίδεηαη. 

 Να είλαη εχθνια πξνζβάζηκν γηα ζπληήξεζε θαη ηπρφλ δηφξζσζε. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε ζηελ ηνπνζέηεζε on line UPS MGE Galaxy 3500 40kVA 

400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 απφ ηελ Schneider Electrics γηα ηελ πιήξε 

θάιπςε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ κε δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 Δπίζεο, ε επηινγή γίλεηαη αλάινγα κε ηελ αληνρή ησλ κπαηαξηψλ ηνπ UPS, ψζηε λα έρνπκε 

άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ Ζ/Ε θαη ελ ζπλερεία απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θνξηίσλ πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ. 

 

4.6 Υαξαθηεξηζηεθά UPS 
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4.2 Δικόνα: Δζυηεπική διάηαξη On Line UPS 

 

 

 

 

 

 
4.3 Δικόνα: Γιάγπαμμα διάηαξηρ UPS & Ζ/Ε ζηην ηλεκηπολογική εγκαηάζηαζη 
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4.7 Σνπνζέηεζε UPS 
 

 Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ UPS ζα πξέπεη ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ην πεξηβάιινλ, φπνπ ζα 

γίλεη ε εγθαηάζηαζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά πνιχ 

κεγάιν ξφιν παίδεη ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ρψξν απφ ηνλ ζπληεξεηή ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ή απιήο ζπληήξεζεο. Καηά δεχηεξνλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ηα 

πνζνζηά πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο ή γξήγνξεο 

αιινίσζεο ησλ κπαηαξηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ. 

 

  

 ηελ πεξίπησζε καο ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ηνπ UPS ζα γίλεη ζηελ απνζήθε ηνπ θηηξίνπ ε 

νπνία πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο ζε 

πεξίπησζε επεθηαζηκφηεηαο. 

 
4.4 Δικόνα: On line UPS MGE Galaxy 3500 40kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 

5X8 από ηην Schneider Electrics 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 - ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ/Ε ΚΑΗ UPS Δ 

ΥΧΡΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
 

5.1 Πεδίν εθαξκνγήο 
 

 Οη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο εγθαηαζηάζεσλ πγείαο αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ηεο 

Γηεζλνχο Ζιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο κε θσδηθφ ΗΔC 60364-7-710: 2002 θαη ηίηιν   

Electrical installations of buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or 

locations – Medical locations. Σν νπνίν θάλεη εξκελεία ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε 

ρψξνπο πγείαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, φκσο δελ αθνξά ζέκαηα ειεθηξηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Οη πξνδηαγξαθέο 

πεξηιακβάλνπλ λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, θέληξα πγείαο 

θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ.  

5.1.1 Γηαηί απαηηείηαη κέγηζηε αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο πγείαο; 
 

 Οη ρψξνη ππεξεζηψλ πγείαο ζηα δηεζλή πξφηππα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδηαίηεξσλ 

ρψξσλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο απηψλ αλαθέξνληαη ζαλ ηδηαίηεξεο (special locations – special 

installations). Γηφηη, έρνπλ νξηζκέλα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θπξίσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζθνπφ 

πνπ απηνί επηηεινχλ θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ησλ ρψξσλ απηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ δπλαηφηεηα αληίδξαζεο ησλ αζζελψλ ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη 

 κεησκέλε ή αδχλαηε. 

 Ζ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο πνιιέο θνξέο κεηψλεηαη ιφγσ εηζαγσγήο 

θαζεηήξσλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ εληφο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. 

 Ο κπο ηεο θαξδηάο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. Ρεχκαηα άλσ ησλ 

10κA είλαη επηθίλδπλα. 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ ππνζηεξίδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη 

πξνζσξηλά ή ζπλερφκελα απφ ηα ειεθηξηθά ηαηξηθά κεραλήκαηα.  

 Τθίζηαληαη θίλδπλνη ππξθαγηάο θαη έθξεμεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ αλαηζζεηηθψλ, 

ησλ πξντφλησλ απνιχκαλζεο θαη θαζαξηζκνχ.  

 Ζιεθηξηθέο θαη καγλεηηθέο παξεκβνιέο, π.ρ. απφ ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα, 

 κπνξεί λα εθζέζνπλ ηνπο αζζελείο ζε θίλδπλν ή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ειεθηξηθψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δελ κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ ή λα επαλαιεθζνχλ. 

 Ζ εληαηηθή παξαθνινχζεζε απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ 

ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Σα επηηξεπφκελα ξεχκαηα δηαξξνήο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θξίζηκεο ηηκέο. 

 Οη καθξνπξφζεζκεο θαηαγξαθέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ ράλνληαη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπψλ ξεχκαηνο. 
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5.1.2 Καηάηαμε θξίζηκσλ θνξηίσλ 
 

  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο-Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηα θνξηία απηά δηαρσξίδνληαη βάζε ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπο ζε αδηάιεηπηα, 

θξίζηκα θαη θνηλά. 

 

ηα αδηάιεηπηα θνξηία θαηαηάζζνληαη : 

 

 Οη ζθηαιπηηθέο ιπρλίεο ησλ ρεηξνπξγείσλ.  

 Οη ξεπκαηνδφηεο ησλ ζηήισλ νξνθήο ζηα ρεηξνπξγεία.  

 Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηψλ ζε θάζε θιίλε εληαηηθήο, αλάλεςεο, αηκνθάζαξζεο. 

 Οη ξεπκαηνδφηεο ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ γξαθείσλ-εμεηαζηεξίσλ θαη ζηηο ζηάζεηο 

αδειθψλ. 

 

ηα θξίζηκα θνξηία θαηαηάζζνληαη: 

 

 Φσηηζηηθά ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο ρψξσλ.  

 Φσηηζηηθά αλάλεςεο, εληαηηθήο. 

 Σν 50% ησλ θσηηζηηθψλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο (δηάδξνκνη , wc, ρψξνη αλακνλήο, 

αηκνθάζαξζε, απνζηείξσζε).  

 Ρεπκαηνδφηεο ρεηξνπξγείσλ θαη βνεζεηηθψλ ηνπο ρψξσλ (πιελ ζηήισλ νξνθήο).  

 Ρεπκαηνδφηεο αλάλεςεο, εληαηηθήο, αηκνθάζαξζεο.  

 Σν 50% ησλ ξεπκαηνδνηψλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο. 

 Οη ζπζθεπέο ησλ ρψξσλ απνζηείξσζεο. 

 Κιηκαθνζηάζηα. 

 

ηα θνηλά θνξηία θαηαηάζζνληαη ηα θνξηία πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, 

φπσο: 

 

 Γηάδξνκνη. 

 Υψξνη αλακνλήο. 

 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη. 

 

5.2 Παξνρή ελέξγεηαο 
 

 ε ρψξνπο πγείαο ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη 

λα εγθαζίζηαηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απηφκαηε κεηαζηξνθή απφ ην 

θχξην δίθηπν παξνρήο ζηελ παξνρή αζθαιείαο ηξνθνδνηψληαο ηα θξίζηκα θνξηία. 

 

 ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο δίλνληαη ηα παξαδείγκαηα ηφζν ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

ρακειήο ηάζεο ησλ λνζνθνκείσλ φζν θαη ησλ πηλάθσλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

δηαθφξσλ ρψξσλ. 
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5.3 Ο ππνζηαζκόο κέζεο ηάζεο ζηα λνζνθνκεία 
 

 ε λνζνθνκεία κε πάλσ απφ 100-150 θξεβάηηα, πνπ είλαη ρψξνη πγείαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο ηζρχνο ιφγσ φγθνπ, απαηηείηαη ππνζηαζκφο κέζεο ηάζεο. Ζ παξνρή κέζεο ηάζεο 

απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ζπγθξνηήκαηνο πηλάθσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πιεζίνλ 

ηνπ ππνζηαζκνχ.  

 

 χκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ν ππνζηαζκφο κέζεο ηάζεο 

ελφο λνζνθνκείνπ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη πεξηιακβάλεη δχν κεηαζρεκαηηζηέο, εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο είλαη ν εθεδξηθφο ηνπ άιινπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη απμεκέλε 

αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ, γηαηί παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε απηφλ ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε παξνρή ηεο ηάζεο απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο. 

 

 Απφ ηα βαζηθά είδε δηαθνπηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε κέζε ηάζε θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ε Γ.Δ.Ζ. 

ρξεζηκνπνηεί ζηα ζπγθξνηήκαηα παξνρήο κέζεο ηάζεο ζε ηδησηηθνχο ππνζηαζκνχο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο ζρεδίαζεο ελφο ππνζηαζκνχ. 

 

  ηελ πξψηε πεξίπησζε ν ρεηξηζκφο ππφ θνξηίν γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ, ελψ 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ν ρεηξηζκφο απηφο γίλεηαη κέζσ ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. Ζ 

πξνζηαζία απφ ην βξαρπθχθισκα γίλεηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε κε αζθάιεηεο θαη ζηε 

δεχηεξε κέζσ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. Δλλνείηαη φηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αιιειαζθαιίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνπηψλ, ψζηε λα 

απνθιείνληαη ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί. 

 

 Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηελ αλεπαξθή ζπλήζσο ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ζε πξνζσπηθφ 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο ηάζεο· ν πξνζθνξφηεξνο ππνζηαζκφο κέζεο ηάζεο 

είλαη απηφο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο ιφγσ απινχζηεξεο ζπληήξεζεο. Δπίζεο, ε πξψηε 

πεξίπησζε πιενλεθηεί έλαληη ηεο δεχηεξεο, γηαηί δελ απαηηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

θαη ηάζεο (κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πηλάθσλ – κηθξφηεξν θφζηνο). Ζ έλδεημε χπαξμεο 

ηεο κέζεο ηάζεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ρσξεηηθψλ κνλσηήξσλ. 
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5.1 Δικόνα:  Οι δύο πεπιπηώζειρ ςποζηαθμών μέζηρ ηάζηρ: 

Α) σειπιζμόρ ςπό θοπηίο με διακόπηη θοπηίος. 

Β) σειπιζμόρ ςπό θοπηίο με αςηόμαηο διακόπηη. 

 

5.4  Ο πίλαθαο ρακειήο ηάζεο λνζνθνκείσλ 
 

 ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ειεθηξηθψλ θνξηίσλ πνπ 

πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ππφ ηάζε. Σα θνξηία απηά νλνκάδνληαη επείγνληα (ρεηξνπξγείν, 

κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, ςπγείν αίκαηνο θ.ιπ.). Λφγσ ησλ θνξηίσλ απηψλ γίλεηαη 

δηάθξηζε ζην γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ελφο λνζνθνκείνπ ζε αλαρσξήζεηο θσηηζκνχ (Φ), 

θίλεζεο (Κ) θαη επεηγφλησλ θνξηίσλ. Απφ αλαρσξήζεηο επεηγφλησλ θνξηίσλ ηξνθνδνηνχληαη  

ζπλήζσο θαη θνξηία πνπ δελ είλαη επείγνληα, φκσο αθνξνχλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ην θσηηζκφ αζθαιείαο κέζσ μερσξηζηψλ πηλάθσλ, φπσο 

π.ρ. θχθισκα θσηηζκνχ κε έλα ιακπηήξα αλά ζάιακν λνζειείαο, νξηζκέλα θσηηζηηθά ζηνπο 

δηαδξφκνπο θαη ηα θιηκαθνζηάζηα θ.ιπ. 

 

 ην ζρήκα δίλεηαη έλα κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ελφο λνζνθνκείνπ, 

ζην νπνίν θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θνξηίσλ πνπ πξναλαθέξζεθε. Οη αλαρσξήζεηο Φ1 έσο 

Φ6, Κ1 έσο Κ6 θαη Δ1 έσο Δ6 αθνξνχλ ηελ παξνρή ηάζεο πξνο ηα δηάθνξα θηήξηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ (θηήξηα 1 έσο 6). Γη’ απηφ πξνβιέπεηαη ζε θάζε θηήξην έλαο πίλαθαο κε ηξία 

πεδία (θσηηζκφο, θίλεζε θαη επείγνληα).  

 

 Πξφθεηηαη γηα ην γεληθφ πίλαθα ηνπ θηεξίνπ. ε πεξίπησζε ελφο κφλν θηεξίνπ ν γεληθφο 

πίλαθαο ρακειήο ηάζεο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη θαη ν πίλαθαο ηνπ θηεξίνπ (ε πεξίπησζε απηή 

ζπλαληάηαη ζε κηθξά λνζνθνκεία). 

 

 Απφ θάζε πίλαθα θηεξίνπ ηξνθνδνηνχληαη αθνινχζσο έλαο ή πεξηζζφηεξνη ππνπίλαθεο 

νξφθσλ. Οη αλαρσξήζεηο ησλ νπνίσλ ξεπκαηνδνηνχλ κηθξφηεξνπο ππνπίλαθεο, πνπ αθνξνχλ 

νκάδεο θνξηίσλ, φπσο π.ρ. νη ππνπίλαθεο θσηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ θιηληθψλ ελφο νξφθνπ, νη 

ππνπίλαθεο θίλεζεο ησλ θιηληθψλ (ζεξκνηξάπεδα, ζπζθεπή απνιχκαλζεο, πιπληήξην πηάησλ 

θ.ιπ.) 
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 Οη δηαθνπέο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη ζπλήζσο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (κεξηθά ιεπηά). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθνπψλ κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εθηφο 

απφ ηελ απηφκαηε παξνρή ηάζεο απφ ην Ζ/Ε πξνο ηα επείγνληα θνξηία θαη ηα θνξηία 

αζθαιείαο· θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηάζεο πξνο νξηζκέλα θνξηία πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. ν αλειθπζηήξαο ησλ ρεηξνπξγείσλ, κέξνο ηνπ θσηηζκνχ 

ησλ καγεηξείσλ θ.ιπ.).  

 

 Σα θνξηία απηά ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ ην ρεηξηζηή ελφο πίλαθα αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Ζ παξνρή ηάζεο ζηα παξαπάλσ θνξηία κπνξεί λα γίλεη κε κία αλάινγε 

αλαρψξεζε πξνο εθείλε ησλ επεηγφλησλ θνξηίσλ κε ηε δηαθνξά φηη ν δηαθφπηεο κεηαγσγήο 

ηάζεο ζα είλαη κφλν ρεηξνθίλεηνο. Οη δηαθφπηεο ηνπ είδνπο απηνχ έρνπλ ζπλήζσο κία 

ελδηάκεζε ζέζε (ζέζε κεδέλ), ψζηε λα απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο ηνπ Ζ/Ε κε ην δίθηπν 

ηεο πφιεο. 

 

 Σν παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο είλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ηηο παξνρέο ηάζεο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ή 

ηα Ζ/Ε ηα νπνία ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο κε εηδηθνχο πίλαθεο κε αλαρσξήζεηο πξνο ηα θνξηία 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δεχγνπο. 

 

 
        

5.2 Δικόνα: 

Παπάδειγμα γενικού πίνακα σαμηλήρ ηάζηρ ενόρ  

νοζοκομείος, θοπηία με δςναηόηηηα παποσήρ ηάζηρ από ηο  

Ζ.Ε. ζε πεπιπηώζειρ διακοπών ηάζηρ ηος  δικηύος μεγάληρ  

σπονικήρ διάπκειαρ.  
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5.5 Λνηπόο εμνπιηζκόο 
 

5.5.1 Κπθιώκαηα θσηηζκνύ 
 

 ε ρψξνπο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ νκάδσλ 1 θαη 2 πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 

θπθιψκαηα ηξνθνδνζίαο απφ 2 πεγέο ηξνθνδνζίαο γηα κεξηθέο απφ ηηο ζπζθεπέο θσηηζκνχ. 

Σν έλα απφ ηα δχν πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή αζθαιείαο. Οη ζπζθεπέο θσηηζκνχ 

ζηηο νδνχο δηαθπγήο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή αζθαιείαο  

5.5.2 Κπθιώκαηα ξεπκαηνδνηώλ ζε ΗΣ ζπζηήκαηα 
 

ην θξεβάηη ηνπ αζζελή ε δηακφξθσζε ησλ ξεπκαηνδνηψλ πξέπεη λα έρεη σο αθνινχζσο: 

ηνπιάρηζηνλ δχν μερσξηζηά θπθιψκαηα ξεπκαηνδφηεζεο ή 

μερσξηζηή πξνζηαζία θάζε ξεπκαηνδφηε  έλαληη ππεξξεπκάησλ. 

 

Όηαλ ηα θπθιψκαηα ηξνθνδνηνχληαη απφ άιια ζπζηήκαηα (ΣΝ-S 

ή TT) ζηνλ ίδην ρψξν πγείαο, νη ζπλδεδεκέλνη ξεπκαηνδφηεο ζην ΗΣ 

ζχζηεκα πξέπεη: 

 

 είηε λα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο πνπ λα εκπνδίδεηαη ε 

ρξήζε ηνπο ζε άιια ζπζηήκαηα, 

 ή λα είλαη εκθαλψο θαη κνλίκσο ζεκαδεκέλνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Δικόνα:  ΗΣ ζύζηημα ζε ιαηπικό σώπο με  ξεσυπιζηή πποζηαζία κάθε  πεςμαηοδόηη ένανηι 

ςπεππεςμάηυν. 
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5.6 Λεηηνπξγίεο αζθαιείαο – Πεγέο παξνρήο ελέξγεηαο 
 

 Οη ρψξνη ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηξνθνδνζία αζθαιείαο, ε νπνία ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο θαλνληθήο παξνρήο ελεξγνπνηείηαη γηα λα ηξνθνδνηεί ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο  γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ 

κεηάβαζεο. 

 

  Όηαλ ε ηάζε ηεο θχξηαο παξνρήο κηαο γξακκήο ή παξαπάλσ γξακκψλ πέθηεη παξαπάλσ 

απφ 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ε παξνρή αζθαιείαο πξέπεη λα εληζρχεη απηφκαηα ηελ 

ηξνθνδνζία. Απηή ε ελαιιαγή ζηελ ηξνθνδνζία πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε κηα 

θαζπζηέξεζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ησλ δηαθνπηψλ. 

 

εκείσζε: Σν θχθισκα πνπ ζπλδέεη ηελ ηξνθνδνζία αζθαιείαο κε ηνλ θχξην πίλαθα 

ζεσξείηαη θχθισκα αζθαιείαο. 

 

εκείσζε: Οη ξεπκαηνδφηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα αζθαιείαο πξέπεη λα 

θέξνπλ επαλάγλσζηε γξαπηή έλδεημε. 

 

5.6.1 Λεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ηξνθνδνζία αζθαιείαο 
 

Α)  ΠΖΓΔ ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΒΑΖ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ Ή ΗΖ 

ΜΔ 0,5 sec 

 

 ε πεξίπησζε πηψζεο ηάζεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αγσγνχο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα 

ρακειήο ηάζεο ε ηξνθνδνζία αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί ηηο ζπζθεπέο θσηηζκνχ γηα 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα θαη ηα ελδνζθφπηα γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 σξψλ. Θα πξέπεη λα επαλαθέξεη ηελ ηξνθνδνζία κέζα ζε κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε ησλ 0,5 sec. 

 

Β) ΠΖΓΔ ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΒΑΖ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ Ή ΗΖ 

ΜΔ 15 sec 

 

 O εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κέζα ζε 15 δεπηεξφιεπηα ζηελ ηξνθνδνζία αζθαιείαο 

απηνλνκίαο 24 σξψλ θαη’ ειάρηζην ζε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

αγσγνχο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο γηα ζθνπνχο αζθαιείαο παξνπζηάδεη απφθιηζε 

ηάζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% ηεο νλνκαζηηθήο θαη γηα δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 

δεπηεξνιέπησλ. 

 

εκείσζε: Ζ δηάξθεηα ησλ 24 σξψλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κεησζεί ζηηο 3 ψξεο εάλ φιεο νη 

ηαηξηθέο δηεξγαζίεο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ θαη εάλ ην εθάζηνηε θηήξην κπνξεί λα 

εθθελσζεί εληφο 24 σξψλ. 
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Γ) ΠΖΓΔ ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΒΑΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟ 

15 sec 

 

 Ο ινηπφο εμνπιηζκφο πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλδέεηαη απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα 

ζηελ ηξνθνδνζία αζθαιείαο, ε νπνία πξέπεη λα έρεη απηνλνκία 24 σξψλ θαη’ ειάρηζην. 

Απηφο ν εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα: 

 

 ζπζηήκαηα απνζηείξσζεο, 

 ηερληθφο εμνπιηζκφο, φπσο θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε θαη εμαεξηζκφο, ινηπφο θηεξηαθφο 

εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

 ζπζηήκαηα ςχμεο, 

 ζπζηήκαηα ζίηηζεο, 

 ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ. 

 

5.7 Κπθιώκαηα θσηηζκνύ αζθαιείαο 
 

 Όηαλ δηαθφπηεηαη ε θχξηα παξνρή, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ειάρηζην επίπεδν θσηηζκνχ 

απφ ηελ παξνρή αζθαιείαο ζηνπο αθφινπζνπο ηφπνπο: 

 

 νδνί δηαθπγήο. 

 θσηεηλέο ελδείμεηο εμφδνπ. 

 ρψξνη δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη δηαλνκήο γηα ηηο γελλήηξηεο αζθαιείαο, γηα ηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηεο θχξηαο παξνρήο θαη γηα ηελ παξνρή αζθαιείαο. 

 ρψξνη θξίζηκεο ζεκαζίαο. ε θάζε ρψξν ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή θσηηζκνχ πξέπεη 

λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζχζηεκα αζθαιείαο. 

 ρψξνη ηεο νκάδαο 1. ε θάζε ρψξν ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή θσηηζκνχ πξέπεη λα 

ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζχζηεκα αζθαιείαο. 

 ρψξνη ηεο νκάδαο 2. Σνπιάρηζηνλ ην 50 % ηνπ θσηηζκνχ πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη 

απφ ην ζχζηεκα αζθαιείαο. 

 

 Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνο ηελ ηξνθνδνζία αζθαιείαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 

δεπηεξφιεπηα. 

 

εκείσζε: Σα κεγέζε ηνπ ειάρηζηνπ θσηηζκνχ κπνξεί λα δίλνληαη απφ ηνπο εζληθνχο 

θαλνληζκνχο. 
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5.8 Λνηπέο αλάγθεο 
 

 Δθηφο ηνπ θσηηζκνχ κεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο, πνπ απαηηνχλ ηξνθνδνζία αζθαιείαο κε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 

 εηδηθνί αλειθπζηήξεο γηα ηελ ππξνζβεζηηθή. 

 ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ γηα ηνλ θαπλφ. 

 ζπζηήκαηα ζειηδνπνίεζεο. 

 ηαηξηθά κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε ρψξνπο ηεο νκάδαο 2, δει. γηα 

ρεηξνπξγηθνχο ή άιινπο θξίζηκεο ζεκαζίαο ζθνπνχο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα, ηεο παξνρήο θελνχ θαη ησλ αλαηζζεηηθψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο απηψλ. 

 ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνχ θαη ππξφζβεζεο. 

5.9 Πίλαθεο θξίζηκσλ θνξηίσλ 
 

1) Πίλαθαο θαηαλαιώζεσλ γηα έμη αίζνπζεο επεκβάζεσλ   

 

2) Ο πίλαθαο αληηζηνηρεί εηδηθά γηα ην ρεηξνπξγείν γύςνπ. 

 

 

 

 

 

πζθεπή ειέγρνπ κφλσζεο  ( Ζ/Ε ) 0.2 KW 

θηαιπηηθή ιπρλία  ( UPS ) 0.8 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο ζηήιεο ρεηξνπξγνχ ( 2 Ζ/Ε θαη 2 UPS ) 1.6 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο ζηήιεο ρεηξνπξγνχ ( 2 Ζ/Ε θαη 2 UPS ) 1.6 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο αλαηζζεζηνιφγνπ ( 2 Ζ/Ε θαη 2 UPS ) 1.6 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο αλαηζζεζηνιφγνπ ( 2 Ζ/Ε θαη 2 UPS ) 1.6 KW 

2 Δθεδξηθέο  παξνρέο ( Ζ/Ε ) 1.6 KW 

Φσηηζκφο αίζνπζαο επεκβάζεσλ ( Ζ/Ε ) 0.72 KW 

πζθεπή ειέγρνπ κφλσζεο ( Η/Ζ ) 0.2 KW 

θηαιπηηθή ιπρλία (UPS ) 0.8 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο ζηήιεο ρεηξνπξγνχ ( 2 Η/Ζ και 2 UPS ) 1.6 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο ζηήιεο ρεηξνπξγνχ ( 2 Η/Ζ και 2 UPS ) 1.6 KW 

2 Δθεδξηθέο  παξνρέο  ( Η/Z ) 1.6 KW 



59 

 

3) Πίλαθαο θαηαλαιώζεσλ γηα ηνλ ρώξν αλάλεςεο θιηλώλ  

 

4) Πίλαθαο ηεζζάξσλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ επεκβάζεσλ  

 

 

 

 

 

 

πζθεπή ειέγρνπ κφλσζεο (Η/Ζ) 0.2 KW 

3 ξεπκαηνδφηεο επνπηείαο αζζελψλ (Η/Ζ) 0.9 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο θιίλεο 1 ( 2 Η/Ζ και 2 UPS ) 1.2 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο θιίλεο 2 ( 2 Η/Ζ και 2 UPS ) 1.2 KW 

4 ξεπκαηνδφηεο θιίλεο 3 ( 2 Η/Ζ και 2 UPS ) 1.2 KW 

3 εθεδξηθέο παξνρέο (Η/Ζ) 1.2 KW 

Γξακκή ξεπκαηνδνηψλ 2.5 KW 

Δθεδξηθή παξνρή ξεπκαηνδνηψλ (Η/Ζ) 2.5 KW 

Γξακκή θσηηζκνχ 10x0.018 KW 

Δθεδξηθή γξακκή θσηηζκνχ(Η/Ζ) 10x0.018 KW 

πζθεπή ειέγρνπ κφλσζεο (Η/Ζ) 0.2 KW 

Κιίλε αίζνπζαο επεκβάζεσλ (Η/Ζ) 0.5 KW 

6 ξεπκαηνδφηεο βνεζεηηθνχ ρψξνπ ( 3 Η/Ζ και 3 UPS ) 1.2 KW 

Δθεδξηθή βνεζεηηθνχ ρψξνπ ( Η/Ζ) 1.2 KW 

Φσηηζκφο βνεζεηηθνχ ρψξνπ (Η/Ζ) 0.63 KW 

Ρεπκαηνδφηεο 3Φ (Η/Ζ) 2.5 KW 

πξφκελε πφξηα (Η/Ζ) 0.6 KW 

Δθεδξηθή πφξηαο (Η/Ζ) 0.6 KW 

Δθεδξηθή 3Φ ξεπκαηνδφηε (Η/Ζ) 2.5 KW 
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5.10 Τπνινγηζκόο ηζρύνο γηα ηελ επηινγή Ζ/Ε ζηνπο ρώξνπο ρεηξνπξγείνπ 
  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θνξηίσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ, ηεο αλάλεςεο θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε βάζε ην ζρέδην πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή δήηεζε 

ηζρχνο γηα ηελ κειέηε ηνπ Ζ/Ε ζα αλέξρεηαη ζε:  

 

 πλνιηθή Ηζρχο (Ζ/Ε) = Καηαλαιψζεηο ηζρχνο ρψξνπ επεκβάζεσλ (Ζ/Ε) + Καηαλαιψζεηο 

ηζρχνο ρεηξνπξγείνπ γχςνπ (Ζ/Ε) + Καηαλαιψζεηο ηζρχνο αλάλεςεο(Ζ/Ε)  + Καηαλαιψζεηο 

ηζρχνο βνεζεηηθψλ ρψξσλ(Ζ/Ε) => 

 

 πλνιηθή Ηζρχο(Ζ/Ε) = (5.72x6) + (3.4) + (6.78) + (10.53x4) = 86.2KW 

 

   Tν πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα 

επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.9. 

 

 Άξα πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη: 0.9 x 86.82KW = 78.138KW 

 

 Αθφκε πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο, έηζη ψζηε 

λα επηιερζεί ην θαηάιιειν Ζ/Ε. Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 

0.8 ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ θνξηίσλ. 

 

Sε/δ = 78.138KW / 0.8 => Sε/δ = 97.67KVA. 

 

 Άξα, γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε ζα επηιερζεί  Ζ/Ε κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο γηα 

λα ππνζηεξηρζνχλ ηα θξίζηκα θνξηία ηεο εγθαηάζηαζεο: 

 

 
5.4 Δικόνα: Ζ/Ε PETROGEN Ρ150Δ 
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5.11 Τπνινγηζκό ηζρύνο γηα ηελ επηινγή Ups ζηνπο ρώξνπο ρεηξνπξγείνπ 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή 

δήηεζε ηζρχνο ζα αλέξρεηαη ζηα 35.4KW 

 

 Σν  πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα 

επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.9 

 

Άξα πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη ζε: 0.9 x 35.4KW = 31.86KW 

 

 Αθφκε πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο έηζη ψζηε 

λα επηιερζεί ην θαηάιιειν UPS ην νπνίν ζα ηξνθνδνηήζεη ηα θξίζηκα θνξηία. 

 

 Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 0.8 ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ 

θνξηίσλ. 

 

Sups = 31.86KW / 0.8 => Sups = 39.835KVA 

 

Δπνκέλσο, γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε ζα επηιεγεί On Line Ups κε ηηο αθφινπζεο 

πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ ηα θξίζηκα θνξηία ηεο εγθαηάζηαζεο: 

 

 
5.5 Δικόνα: Λειηοςπγία UPS  ζε παπάλληλη ζύνδεζη 
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5.12 Καηαλαιώζεηο γεληθήο ρξήζεο 
 

  Ο θσηηζκφο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε ρψξνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηάθνξα θσηηζηηθά πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο 

πηέξπγαο.  

 

Αλάινγα κε ηνλ ρψξν επηιέρζεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη θσηηζηηθψλ: 

 

 ε ρψξν αλάλεςεο θσηηζηηθά νξνθήο 4* 18W πάλσ απφ ηελ θιίλε.  

 ε ρψξν εληαηηθήο θσηηζηηθφ νξνθήο 4*18W πάλσ απφ ηελ θιίλε.  

 ην ρψξν κηθξνεπεκβάζεσλ θσηηζηηθφ νξνθήο 4*18W θεληξηθά ηνπ ρψξνπ.  

 ηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ θσηηζηηθφ νξνθήο 4*18W κε γαιαθηνχρν 

θάιπκκα.  

 Γεληθά ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζε ρψξνπο αλακνλήο θσηηζηηθφ 4*18W.  

 ε ρψξνπο WC, απνδπηήξηα θσηηζηηθφ 1*18W πάλσ απφ ληπηήξα, ιεθάλεο, 

ληνπδηέξεο θαη κπξνζηά απφ ληνπιάπεο. 

 

 Ο θσηηζκφο νδεχζεσο δηαθπγήο ζα γίλεη κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θσηηζηηθψλ κε 

ζπζζσξεπηέο Ni-Cd, κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαηά πεξίπησζε.  

 

Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ:  

 

 ε εμφδνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζηα θιηκαθνζηάζηα.  

 ε δηαζηαπξψζεηο ή αιιαγέο δηεπζχλζεσλ ησλ δηαδξφκσλ. 

 

    Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρψξνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα 

ηξνθνδνηνχλ δηάθνξεο θαηαλαιψζεηο, φπσο ρεηξνπξγηθά κεραλήκαηα, ππνινγηζηέο 

γξαθείσλ, ςχθηεο, ηειενξάζεηο, θηι.  

 

Οη ξεπκαηνδφηεο ζα γίλνπλ κε ηελ εμήο θαηαλνκή:  

 

 ε αλάλεςε, ζε θάζε θιίλε ζα ηνπνζεηεζνχλ νθηψ ξεπκαηνδφηεο.  

 ε ρψξν θιηλψλ εληαηηθήο, ζε θάζε θιίλε ζα ηνπνζεηεζνχλ δεθαέμη ξεπκαηνδφηεο. 

 ηνπο δηαδξφκνπο ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ξεπκαηνδφηεο θάζε είθνζη κέηξα.  

 Γεληθά, ζε δηάθνξνπο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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5.13 Πίλαθεο γεληθώλ θαηαλαιώζεσλ 
 

1) Θάιακνο ζεξκνθνηηίδσλ 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 5x18W 

Ρεπκαηνδφηεο (Ζ/Ε) 2.5KW 

Φσηηζηηθφ ζεκείν δηαθπγήο (UPS) 8W 

 

Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί ζε έναν ακόμα θάλαμο θεπμοκοιηίδυν. 

 

2) Υώξνο WC θνηλνύ 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 8x18W 

Φσηηζηηθφ ζεκείν δηαθπγήο (UPS) 8W 

 

Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί για ηέζζεπιρ ακόμα σώποςρ. 

 

3) Υώξνο απνδπηεξίσλ 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 5x18W 

Φσηηζηηθφ ζεκείν δηαθπγήο (UPS) 8W 

 

Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί ζε έναν ακόμα σώπο αποδςηηπίυν. 

 

4) Πξνζάιακνο πιεζίνλ θιηκαθνζηαζίνπ 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 2x(4x18W) 

Φσηηζηηθφ ζεκείν δηαθπγήο (UPS) 8W 

                                                                                                                                                                        

Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί ζε έναν ακόμα σώπο πποθαλάμος. 

 

5) Κιηκαθνζηάζην 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 2x(4x18W) 

Φσηηζηηθά ζεκεία δηαθπγήο (UPS) 4x8W 

              

Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί ζε έναν ακόμα σώπος κλιμακοζηαζίος 

 

6) Πξνζάιακνη πιεζίνλ ησλ δηαδξόκσλ  

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 1x18W 

Φσηηζηηθά ζεκεία δηαθπγήο (UPS) 8W 

 

 Ο πίνακαρ αςηόρ ανηιζηοισεί για πένηε ακόμα σώποςρ πποθαλάμος  
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7) Γηάδξνκνη  

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 33x(4x18W) 

Φσηηζηηθά ζεκεία δηαθπγήο (UPS) 10x8W 

Ρεπκαηνδφηεο (H/Z) 40x200W 

 

ηοςρ διαδπόμοςρ θα ηοποθεηηθεί έναρ πεςμαηοδόηηρ ανά 20m και ο ζςνολικόρ απιθμόρ θα 

ςπολογιζηεί με βάζη ηην κλίμακα ηος ζσεδίος η οποία είναι 1:50 

 

8) Λνηπνί ρώξνη (ρώξνη αλάπαπζεο πξνζσπηθνύ, ρώξνο πξνεγρεηξεηηθήο αλακνλήο, 

γξαθεία) 

 

Φσηηζηηθά ζεκεία (Ζ/Ε) 5x(4x18W) 

Ρεπκαηνδφηεο (Ζ/Ε) θαη (UPS) 4x200W + 1x200W 

Φσηηζηηθά ζεκεία δηαθπγήο (UPS) 5x8W 

 

5.14 Τπνινγηζκόο ηζρύνο γηα ηελ επηινγή Ζ/Ε ζηνπο ρώξνπο γεληθήο ρξήζεο 
 

 Με βάζε ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θάλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ γηα ηελ εχξεζε 

θαηαιιήινπ Ζ/Ε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο 

ρψξνπο γεληθήο ρξήζεο νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη γηα ηα κέιε ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο θαη γηα 

ην θνηλφ. 

 

 πλνιηθή Ηζρχο Ζ/Ε = Θάιακνο ζεξκνθνηηίδσλ (Ζ/Ε) + Υψξνο WC θνηλνχ (Ζ/Ε) + Υψξνο 

απνδπηεξίσλ (Ζ/Ε) + Πξνζάιακνο πιεζίνλ θιηκαθνζηαζίνπ (Ζ/Ε) + Κιηκαθνζηάζην (Ζ/Ε) + 

Πξνζάιακνη πιεζίνλ ησλ δηαδξφκσλ (Ζ/Ε) + Γηάδξνκνη (Ζ/Ε) + Λνηπνί ρψξνη (Ζ/Ε) => 

 

 πλνιηθή Ηζρχο Ζ/Ε = 2x(5x18+2500)+4x(8x18)+2x(5x18)+2x(2x(4x18))+ 

2x(2x(4x18))+5x(1x18)+33x(4x18)+40x200+5x(4x18)+4x200 = 18048W ή 18.048KW 

 

 Tν πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα 

επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 1. 

 

 Άξα, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη: 1 x 18.048KW = 18.048KW 

 

 Αθφκε, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ 

επηινγή ην θαηάιιεινπ Ζ/Ε. Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 0.8 

ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ θνξηίσλ. 

 

Sε/δ = 18.048KW / 0.8 => Sε/δ = 22.560KVA. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε ζα επηιερζεί  Ζ/Ε κε ηηο αθφινπζεο 

πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ ηα θξίζηκα θνξηία ηεο εγθαηάζηαζεο: 
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5.6 Δικόνα: Ζ/Ε PETROGEN Ρ33Δ 
 

Ηζρύο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 

 

Ηζρύο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

Καηαζθεπαζηήο πεηξειαηνθηλεηήξα 

 

Σύπνο πεηξειαηνθηλεηήξα 

 

ηξνθέο 

 

Αξηζκόο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ 

 

Κπιηλδξηζκόο 

 

Αλαπλνή θηλεηήξα 

 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ ζε πιήξεο θνξηίν 

 

Αέξαο ςύμεο θηλεηήξα 

 

Αέξαο θαύζεο θηλεηήξα 

 

Καηαζθεπαζηήο γελλήηξηαο 

 

Σύπνο γελλήηξηαο 

 

Κιάζεο Μνλώζεσο 

 

Ρπζκηζηήο ηάζεσο γελλήηξηαο 

 

Ρεύκα 

 

πρλόηεηα 

 

Σάζε ζπζζσξεπηνύ 

 

Λίηξα ελζσκαησκέλεο δεμακελήο θαπζίκνπ 

 

Γηαζηάζεηο Μ Υ Π Υ Τ 

 

Βάξνο (πιήξεο κε λεξό, ιάδη) 

 

30 KVA 

 

33 KVA 

 

PERKINS 

 

1103A-33G1 

 

1500 ζ.α.ι 

 

3 Έλ εηξά 

 

3.3 Λίηξα 

 

TURBO 

 

6,9 Λίηξα/Ώξα 

 

62,6 (θπβ.κ./ιεπηό) 

 

2,2 (θπβ.κ./ιεπηό) 

 

MARELLI 

 

MJB 160 MB4 

 

Κιάζε Ζ 

 

Ζιεθηξνληθή 

 

3Φ, 230/400 V 

 

50 Hz 

 

12V DC 

 

71 Λίηξα 

 

1570 x 760 x 1229 mm 

 

712 kg 
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5.15 Τπνινγηζκόο ηζρύνο γηα ηελ επηινγή Ups ζηνπο ρώξνπο γεληθήο ρξήζεο 
 

 Με βάζε ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θάλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ γηα ηελ εχξεζε 

θαηαιιήινπ UPS γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο 

ρψξνπο γεληθήο ρξήζεο νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη γηα ηα κέιε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γηα ην 

θνηλφ. 

 

 πλνιηθή Ηζρχο UPS = Θάιακνο ζεξκνθνηηίδσλ (UPS) + Υψξνο WC θνηλνχ (UPS) + 

Υψξνο απνδπηεξίσλ (UPS) + Πξνζάιακνο πιεζίνλ θιηκαθνζηαζίνπ (UPS) + Κιηκαθνζηάζην 

(UPS) + Πξνζάιακνη πιεζίνλ ησλ δηαδξφκσλ (UPS) + Γηάδξνκνη (UPS) + Λνηπνί ρψξνη 

(UPS) => 

 

πλνιηθή Ηζρχο UPS = 2x8 + 4x8 + 2x8 + 2x(4x8) + 5x8 + 10x8 + 200 + 5x8 = 488W 

 

 

 Tν πιήζνο ησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα 

επηιερζεί έλαο ζπληειεζηήο ηαπηνρξνληζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 1. 

 

Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ηζρχο ζα αλέξρεηαη: 1 x 488W = 488W 

 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα 

επηιερζεί ην θαηάιιειν UPS. Λακβάλεηαη ζπληειεζηήο ηζρχνο ηεο εγθαηάζηαζεο cosθ = 0.9 

ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ θνξηίσλ. 

 

Sups = 488W / 0.9 => Sups = 543VA. 

 

 Άξα, γηα ηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε ζα επηιεγεί UPS κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο: 
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Output 
Output power capacity 

700Watts / 1.0 kVA 

Max Configurable Power (Watts) 

700Watts / 1.0 kVA 

Nominal Output Voltage 

230V 

Output Voltage Note 

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage 

Output Voltage Distortion 

Less than 5% at full load 

Output Frequency (sync to mains) 

47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal 

Other Output Voltages 

220, 240 

Topology 

Line Interactive 

Waveform type 

Sine wave 

Output Connections 

(8) IEC 320 C13 (Battery Backup) 

(2) IEC Jumpers (Battery Backup) 

Input 
Nominal Input Voltage 

230V 

Input frequency 

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 

Input Connections 

IEC-320 C14 

Input voltage range for main operations 

160 - 286V 

Input voltage adjustable range for mains operation 

151 - 302V 

Other Input Voltages 

220, 240 

Batteries & Runtime 
Battery type 

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof 

Typical recharge time 

3hour(s) 

Replacement Battery 

 

Expected Battery Life (years) : 3 – 5 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 Με ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αλάγθε ηεο 

εθεδξείαο ζηηο βηνκεραληθέο, θηεξηαθέο θαη νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη άθξσο απαξαίηεηε 

γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σνλ ξφιν απηφ επηηεινχλ νη κνλάδεο 

εθεδξηθήο ηζρχνο φπσο ηα Ζ/Ε θαη ηα UPS παξέρνληαο αζθάιεηα ζε ρψξνπο θξίζηκσλ 

αλαγθψλ κε απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο. 
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