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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε  ένα 
ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και στην βελτίωση του συντελεστή ισχύος στα φορτία ανάγκης. Επίσης, 
γίνεται ξεχωριστή ηλεκτρολογική µελέτη του ξενοδοχείου µε σκοπό τον υπολογισµό των φορτίων 
ανάγκης για την κατάλληλη επιλογή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και την βελτίωση του συντελεστή 
ισχύος. 
 
Το υπό µελέτη ξενοδοχείο είναι κατηγορίας 3 αστέρων και περιλαµβάνει τα παρακάτω τρία (3) κτίρια: 

• Κτίριο Α το οποίο περιλαµβάνει όλους τους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους εκτός από τα 
δωµάτια διαµονής, όπως reception, µαγειρείο, σαλόνι-αναµονή, υπόγειο µε τους απαιτούµενους 
βοηθητικούς χώρους κτλ.  

• Κτίριο Β µε οκτώ (8) δωµάτια, όπου στο ισόγειο είναι 4 δωµάτια ( δύο δίκλινα και δύο τρίκλινα) 
και στον πρώτο όροφο 4 δωµάτια (τέσσερα δίκλινα). 

• Κτίριο Γ µε τέσσερα (4) δωµάτια, όπου στο ισόγειο είναι 2 δωµάτια ( δύο δίκλινα) και στον 
πρώτο όροφο 2 δωµάτια (δύο δίκλινα). 

 
Η µελέτη περιλαµβάνει το σύνολο των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήµατος και του 
περιβάλλοντος χώρου. Στην Τεχνική Έκθεση εξετάζονται οι τοπικές συνθήκες και τα δεδοµένα που 
υπάρχουν στο τόπο του έργου, δίδονται κανονισµοί που διέπουν την εκπόνηση της µελέτης, τα βασικά 
συγγράµµατα που λάβαµε υπόψη µας, και αναλυτικές περιγραφές για κάθε µια εγκατάσταση ιδιαίτερα, 
στις οποίες γίνεται περιγραφή των προτεινόµενων λύσεων, µε τα βασικά µεγέθη και µε τα υλικά 
κατασκευής και τον τρόπο εγκατάστασης. 
 
Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 3 µέρη : 
 
1ο Μέρος : θεωρία για Η/Ζ (Κεφάλαια 1-8) 
Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί εισαγωγή για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε 
παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικοί για την αποδοτική και ασφαλή εγκατάσταση του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους. Στα κεφάλαια 4,5 και 6  αναφερόµαστε στην περιγραφή και συντήρηση του ηλεκτροπαράγωγου 
ζεύγους, του κινητήρα και του εναλλακτήρα. Τέλος, στα κεφάλαια 7 και 8 περιγράφεται ο εντοπισµός 
βλαβών του συστήµατος και η συντήρηση της µπαταρίας.  
 
Το 2ο Μέρος περιλαµβάνει το 9 κεφάλαιο και αναφερόµαστε σε τρόπους βελτίωσης του συντελεστή 
ισχύος. 
 
Το 3ο Μέρος χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 
Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται η ηλεκτρολογική µελέτη του ξενοδοχείου και στα Κεφάλαια 11 και 12 η 
εγκατάσταση κίνησης και η εγκατάσταση του ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους. Επίσης, στο Κεφάλαιο 13 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια και οι υπολογισµοί τους. 
 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον Ιωάννη Γαβριήλ της Πετρόπουλος ΑΕΒΕ για την πολύτιµη  
βοήθεια του για το θεωρητικό µέρος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης και την εταιρία 
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ΗΛΒΙΟΚΑΤ για την ξενάγηση στον χώρο τους κατά την οποία µας εξήγησαν την λειτουργία του Η/Ζ και 
την συνδεσµολογία στο δίκτυο της ∆ΕΗ, τον ηλεκτρικό πίνακα µεταγωγής ∆ΕΗ - Η/Ζ και το σύστηµα 
ελέγχου.  
 

Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε για την πολύτιµη βοήθεια του τον επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. 
Σταύρο Καµινάρη, που µας καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αντιπροσωπεύει µία µόνο µονάδα από την οικογένεια ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών βαριάς βιοµηχανικής χρήσης, που έχουν σχεδιαστεί για να είναι έτοιµα να λειτουργήσουν όταν 
αυτό χρειαστεί, απαιτώντας µόνο την προσθήκη ψυκτικού, καυσίµου και οξέων µπαταρίας.  
Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διαθέτει αποκλειστική ταυτότητα µέσω ενός αριθµού µοντέλου και ενός 
αύξοντος αριθµού που αναγράφονται σε µια πλακέτα διαβάθµισης που προσαρτάται κατά κανόνα στο 
περίβληµα του εναλλακτήρα 
 
Αρχή Λειτουργίας Γεννήτριας 
Η λειτουργία της γεννήτριας  στηρίζεται στην περιστροφή των πηνίων µέσα στο µαγνητικό πεδίο των 
µαγνητών. Η περιστροφή αυτή επιτυγχάνεται  µε τη βοήθεια διαφόρων µέσων, όπως του ανέµου 
(ανεµογεννητριών), του νερού (υδροηλεκτρικά εργοστάσια) ή του ατµού (θερµοηλεκτρικά, γεωθερµικά). 
Η µηχανική ενέργεια µετατρέπεται αρχικά σε κινητική στο πηνίο και στη συνέχεια σε ηλεκτρική. Σχεδόν 
όλες οι γεννήτριες που χρησιµοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, παράγουν 
εναλλασσόµενο ρεύµα (το οποίο συνήθως έχει συχνότητα  50 ή 60 κύκλους το δευτερόλεπτο). 
 
Αρχικά το πηνίο είναι σταθερό και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα έχει τιµή µηδέν. Καθώς το πηνίο 
περιστρέφεται η τιµή του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος µεταβάλλεται: Αυξάνει σταδιακά, φθάνει 
σε  µια µέγιστη θετική τιµή, στη συνέχεια αρχίζει να µειώνεται µηδενίζεται (όταν το πηνίο έχει διαγράψει 
180°µοίρες περιστροφή), στη συνέχεια φτάνει σε µια µέγιστη αρνητική τιµή επιστρέφει στο µηδέν και ο 
"κύκλος" αυτός επαναλαµβάνεται. Αυτή η εναλλαγή γίνεται µερικές φορές το δευτερόλεπτο. Αν ο 
"οπλισµός", δηλαδή τα πηνία, αποτελείται από 2 σύρµατα που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή γωνία, και 
συνδέονται σε διαφορετικές εξωτερικές συνδέσεις, τότε έχουµε 2 παραγόµενα ρεύµατα όπου το ένα έχει 
µέγιστη ισχύ όταν το άλλο µηδενίζεται. Αυτό ονοµάζεται εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 2 φάσεων. 
 
Αν έχουµε 3 οπλισµούς, (δηλαδή 3 πηνία) συνδεόµενους µε γωνία 120 µοιρών, τότε το παραγόµενο 
ηλεκτρικό ρεύµα έχει 3 φάσεις, το γνωστό τριφασικό εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα.  
Θεωρητικά µπορούµε να παράγουµε ηλεκτρικό ρεύµα µε περισσότερες φάσεις, αλλά το τριφασικό είναι  
αυτό που συνήθως παράγεται στα σύγχρονα εργοστάσια. 
 
Η λειτουργία της γεννήτριας βασίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής. 
 
 
 

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει σχεδιαστεί σαν ένα ολοκληρωµένο πακέτο για την παροχή ανώτερης 
απόδοσης και αξιοπιστίας. Κάθε ζεύγος διαφέρει ελαφρώς από τα υπόλοιπα, λόγω του µεγέθους και της 
διαµόρφωσης των κυριότερων εξαρτηµάτων του.  Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα εξαρτήµατα του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνοδεύεται από µια Πινακίδα 
∆ιαβάθµισης (στοιχειό 1) η οποία προσαρτάται κατά κανόνα στο περίβληµα του εναλλακτήρα. Η 
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πινακίδα αυτή περιέχει πληροφορίες που απαιτούνται για την ταυτότητα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
και των χαρακτηριστικών λειτουργίας του. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν χωρίς να περιορίζονται 
σ’ αυτά τον αριθµό µοντέλου, τον αύξοντα αριθµό παραγωγής, τα χαρακτηριστικά εξόδου όπως είναι η 
τάση, η φάση και η συχνότητα λειτουργίας, οι διαβαθµίσεις εξόδου σε kVA και kW, και τον τύπο 
διαβάθµισης (η βάση της διαβάθµισης).  Το µοντέλο και ο αύξων αριθµός παραγωγής αποτελούν την 
αποκλειστική ταυτότητα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, και θεωρούνται στοιχεία απαραίτητα κατά την 
παραγγελία ανταλλακτικών ή κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής του ζεύγους. 
 
 
Ντιζελοκινητήρας  
Ο ντιζελοκινητήρας που τροφοδοτεί µε ισχύ το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (στοιχείο 2) έχει επιλεγεί λόγω 
της αξιοπιστίας του και του γεγονότος ότι έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παροχή ισχύος σε 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Ο κινητήρας είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου, ανάφλεξης µε 4 ή 2 διαδροµές 
συµπίεσης, και εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα για να χαρακτηρίζεται µία αξιόπιστη 
πηγή ισχύος.  Στα παρελκόµενα αυτά περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων, ένα ξηρό φίλτρο αέρα τύπου 
φυσιγγίου (στοιχείο 3), ένας στροβιλοσυµπιεστής µε τον οποίο είναι εξοπλισµένοι ορισµένοι κινητήρες 
(στοιχείο 4), και ένας µηχανικά ή ηλεκτρονικά ελεγχόµενος ρυθµιστής (ρεγουλατόρο) της ταχύτητας του 
κινητήρα (στοιχείο 5). 
 
Ηλεκτρικό Σύστηµα Κινητήρα 
Το ηλεκτρικό σύστηµα του κινητήρα είναι γειωµένο στον αρνητικό πόλο και χαρακτηρίζεται από τάση 
είτε 12 είτε 24 βολτ DC (Συνεχούς Ρεύµατος) ανάλογα µε το µέγεθος του ζεύγους. Το σύστηµα 
περιλαµβάνει ηλεκτρική µίζα (στοιχείο 6), µπαταρία και σχάρα µπαταρίας (στοιχείο 7) η οποία µπορεί 
επίσης να είναι εγκατεστηµένη στο δάπεδο δίπλα στο ζεύγος για ορισµένα από τα µεγαλύτερα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, καθώς και έναν εναλλακτήρα φόρτισης της µπαταρίας (στοιχείο 8).  Τα 
περισσότερα ζεύγη εξοπλίζονται µε µπαταρίες οξειδίων µολύβδου. Όµως, είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν και άλλοι τύποι µπαταριών, εφόσον αυτοί προσδιορίζονται µε σαφήνεια.  
 
 
Σύστηµα Ψύξης  
Το σύστηµα ψύξης αποτελείται από ένα ψυγείο (στοιχείο 9), έναν ανεµιστήρα προώθησης υψηλής ισχύος 
και έναν θερµοστάτη. Ο εναλλακτήρας διαθέτει ξεχωριστό εσωτερικό ανεµιστήρα για την ψύξη των 
εξαρτηµάτων του. Σηµειώστε ότι ο αέρας «προωθείται» µέσω του ψυγείου έτσι ώστε ο αέρας ψύξης να 
διέρχεται πρώτα από τον εναλλακτήρα, στη συνέχεια από τον κινητήρα και τέλος να καταλήγει στο 
ψυγείο. 
 
Εναλλακτήρας  
Η ηλεκτρική ισχύς εξόδου παράγεται κατά κανόνα από έναν στεγανό, αυτοδιεγειρόµενο και αυτό-
ρυθµιζόµενο εναλλακτήρα µε θωράκιση προστασίας, χωρίς ψύκτρες (στοιχείο 10) ο οποίος συντονίζει 
την απόδοση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Εγκατεστηµένο στην κορυφή του εναλλακτήρα βρίσκεται 
το µεταλλικό κιβώτιο διανοµής (στοιχείο 11). Με εξαίρεση τα 3 κύλινδρα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, το 
κιβώτιο διανοµής του εναλλακτήρα εγκαθίσταται στην πίσω πλευρά του πίνακα ελέγχου.  
 
∆εξαµενή Καυσίµου και Πλαίσιο Βάσης  
Ο κινητήρας και ο εναλλακτήρας είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους και εγκατεστηµένοι πάνω σε ένα 
ατσάλινο πλαίσιο βάσης βαρέως τύπου (στοιχείο 12).  Με εξαίρεση τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
µεγαλύτερης ισχύος, το συγκεκριµένο πλαίσιο βάσης περιλαµβάνει µια δεξαµενή καυσίµου που παρέχει 
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στο ζεύγος ικανότητα λειτουργίας 8 περίπου ωρών µε πλήρες φορτίο. Παρέχεται η δυνατότητα 
εγκατάστασης µιας µεγαλύτερης δεξαµενής καυσίµου που επιτρέπει τη λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού για 24 ώρες κατά προσέγγιση.  Σε περίπτωση που δεν παρέχεται δεξαµενή καυσίµου 
µε το πλαίσιο βάσης, η δεξαµενή αυτή πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά.  
 
Μόνωση Κραδασµών  
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εξοπλισµένο µε µονωτήρες κραδασµών (στοιχείο 13) οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για να µειώνουν τους κραδασµούς που µεταδίδονται στην επιφάνεια έδρασης πάνω στην 
οποία είναι εγκατεστηµένο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.  Οι µονωτήρες αυτοί είναι εγκατεστηµένοι 
µεταξύ των στηριγµάτων του κινητήρα/εναλλακτήρα και του πλαισίου βάσης. Εναλλακτικά, στα µοντέλα 
µεγαλύτερης ισχύος, ο κινητήρας/εναλλακτήρας είναι σταθερά εγκατεστηµένος πάνω στο πλαίσιο βάσης 
και οι µονωτήρες κραδασµών παρέχονται ξεχωριστά ώστε να εγκατασταθούν µεταξύ του πλαισίου βάσης 
και της επιφάνειας έδρασης.  
 
Σιγαστήρας και Σύστηµα Εξάτµισης (Εκτόνωσης) 
Ένας σιγαστήρας (σιλανσιέ) εξάτµισης παρέχεται ξεχωριστά για εγκατάσταση µαζί µε το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ο σιγαστήρας και το σύστηµα εξάτµισης µειώνουν τον θόρυβο εκποµπών του 
κινητήρα και µπορούν να διοχετεύουν τα αέρια εξάτµισης σε ασφαλή σηµεία εξόδου.  
 
Σύστηµα Ελέγχου (Ταυτότητα) 
Ένας από τους αρκετούς διαφορετικούς τύπους συστηµάτων ελέγχου και πινάκων (στοιχείο 14) µπορούν 
να εγκατασταθούν προκειµένου να ελέγχουν τη λειτουργία και την απόδοση του ζεύγους καθώς επίσης 
και να προστατεύουν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος από ενδεχόµενες δυσλειτουργίες. 
  
∆ιακόπτης Κυκλώµατος Εξόδου  
Για την προστασία του εναλλακτήρα, παρέχεται ένας κατάλληλα βαθµονοµηµένος διακόπτης 
κυκλώµατος ο οποίος έχει επιλεγεί για το συγκεκριµένο µοντέλο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που 
εγκαθίσταται σε ένα χαλύβδινο περίβληµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο διακόπτης κυκλώµατος εξόδου 
είναι πιθανό να βρίσκεται ενσωµατωµένος στο αυτόµατο σύστηµα µεταγωγής ή στον πίνακα ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικοί για την 
αποδοτική και ασφαλή εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.  
 

2.1 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
 
Η εγκατάσταση και η διαχείριση είναι ιδιαίτερα απλοποιηµένες όταν το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διαθέτει περίβληµα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι 
περιβληµάτων. Ο πρώτος τύπος είναι αυτός του κλειστού περιβλήµατος 
εγκατάστασης. Αυτό µπορεί να είναι υδατοστεγούς τύπου ή σχεδίασης για µείωση 
του παραγόµενου θορύβου. Ο δεύτερος τύπος περιβλήµατος είναι αυτός που 
επιτρέπει την είσοδο προσωπικού στο εσωτερικό του, και µοιάζει µε µεγάλο 
εµπορευµατοκιβώτιο µεταφορών. Το συγκεκριµένο µπορεί να είναι υδατοστεγούς 
τύπου ή τύπου µείωσης του παραγόµενου θορύβου.  
 
Τα συγκεκριµένα περιβλήµατα παρέχουν στέγαση σε ένα αυτόνοµο σύστηµα 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο είναι εύκολο στη µεταφορά και απαιτεί 
ελάχιστες διαδικασίες εγκατάστασης. Τα περιβλήµατα αυτά παρέχουν αυτόµατη 
προστασία από τα στοιχεία της φύσης όπως επίσης και προστασία από µη-
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.  
 
Λόγω του ότι τα στεγασµένα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη προσφέρουν ευκολία 
µεταφοράς καθώς επίσης και δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σε 
προσωρινούς χώρους εγκατάστασης, πολλές από τις πληροφορίες µόνιµης 
εγκατάστασης που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι πιθανό να µην ισχύουν. 
Οι παρακάτω εκτιµήσεις πρέπει εντούτοις να παρέχονται ακόµη και για την 
προσωρινή εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους:  
• Η εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει να γίνεται σε χώρο 

όπου το ζεύγος θα είναι προστατευµένο από φθορές, και µακριά από αέρια 
εκτόνωσης που προέρχονται από άλλα µηχανήµατα, όπως επίσης µακριά από 
άλλα µολυσµατικά στοιχεία του ατµοσφαιρικού αέρα όπως είναι για 
παράδειγµα, σκόνες, νήµατα, καπνός, και ατµοί λαδιών.  

• Η εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει να πραγµατοποιείται  
σε έδαφος στέρεο και επίπεδο, το οποίο µπορεί να αντέξει το βάρος του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και το οποίο δεν προκαλεί µετατοπίσεις του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εξαιτίας των κραδασµών.  

• ∆ιασφαλίζουµε ότι οι αναθυµιάσεις που προέρχονται από την έξοδο της 
εξάτµισης δεν αποτελούν κίνδυνο ειδικά όταν λαµβάνεται υπόψη η φορά 
πνοής του ανέµου.  
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• ∆ιασφαλίζουµε την ηλεκτρική γείωση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε 
κάθε περίπτωση.  

• ∆ιασφαλίζουµε εύκολη πρόσβαση για την αναπλήρωση της δεξαµενής 
καυσίµου, όταν αυτό απαιτείται.  

• Προστατεύουµε τα ηλεκτρικά καλώδια που είναι εγκατεστηµένα µεταξύ του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του φορτίου. Εφόσον αυτά κείτονται πάνω 
στο έδαφος, θα πρέπει να είναι εγκιβωτισµένα ή καλυµµένα για την αποφυγή 
βλάβης ή τραυµατισµών του εργαζόµενου προσωπικού.   

 
Εφόσον το στεγασµένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό 
κτιρίου, πρέπει να παρέχεται επαρκής φρέσκος και δροσερός αέρας, επίσης τα αέρια 
εξάτµισης του κινητήρα όπως και τα αέρια εξάτµισης από το θερµό υγρό ψύξης 
πρέπει να διοχετεύονται µε σωληνώσεις έξω από το κτίριο. Οι σωληνώσεις 
διοχέτευσης των αερίων εξάτµισης στο εξωτερικό του κτιρίου πρέπει να είναι 
σχεδιασµένες ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάστροφη πίεση η οποία θα µπορούσε να 
προκαλέσει καταστρεπτικές συνέπειες στην απόδοση του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους.  
 

2.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους αποτελεί πιθανώς το σηµαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας εγκατάστασης. 
Οι παρακάτω παράγοντες θεωρούνται σηµαντικοί για την επιλογή της θέσης 
εγκατάστασης:  
• Επαρκής Αερισµός. 
• Προστασία από τα στοιχεία της φύσης, όπως είναι η βροχή, το χιόνι, το 

χιονόνερο, οι καθιζήσεις, οι πληµµύρες, το άµεσο ηλιακό φως, οι ιδιαίτερα 
χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες. 

• Προστασία από την έκθεση σε µολυσµατικά στοιχεία του περιβάλλοντος όπως 
είναι η αποξεστική ή αγώγιµη σκόνη, νήµατα, καπνός, ατµοί λαδιών, 
αναθυµιάσεις από τις εξατµίσεις µηχανηµάτων, κ.α.  

• Προστασία από τις συνέπειες πτώσης αντικειµένων όπως για παράδειγµα 
δέντρα ή στύλοι, ή από πρόσκρουση µηχανοκίνητων οχηµάτων.  

• Ελεύθερος χώρος γύρω από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την ψύξη του 
συστήµατος και την ευκολία πρόσβασης για λόγους συντήρησης: τουλάχιστον 
1 µέτρο γύρω από το σύστηµα και τουλάχιστον 2 µέτρα πάνω από το 
σύστηµα.  

• Ευχέρεια πρόσβασης για τη µεταφορά του συστήµατος εντός του κτιρίου. Οι 
αγωγοί αέρα εισόδου και εξόδου µπορούν να είναι φορητοί έτσι ώστε να 
προσφέρουν µια δίοδο πρόσβασης.  

• Περιορισµός πρόσβασης σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  
Εάν είστε υποχρεωµένοι να εγκαταστήσετε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έξω από το 
κτίριο, το ζεύγος πρέπει να στεγαστεί µέσα σε αδιάβροχο περίβληµα ή σε περίβληµα 
τύπου εµπορευµατοκιβωτίου. Οι δύο τύποι είναι κατάλληλοι για όλα τα 
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ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.  Τα συγκεκριµένα περιβλήµατα – στέγαστρα είναι επίσης 
χρήσιµα για προσωρινές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός κτιρίων. 
  
 
 

 
 
Στοιχείο Περιγραφή 
1. Μονωτήρες Κραδασµών 
2. Εύκαµπτη Σύζευξη Εκτόνωσης 
3. Εύκαµπτος Αγωγός Αποδέσµευσης Αέρα 

 
Εικόνα 3.1: Τυπική Εγκατάσταση η οποία προβάλλει Τεχνικές Μείωσης των 
Κραδασµών   
 
 
 

2.3 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ  
 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αποστέλλεται συναρµολογηµένο πάνω σε ένα σταθερό 
πλαίσιο βάσης το οποίο ευθυγραµµίζει µε ακρίβεια τον εναλλακτήρα και τον 
κινητήρα και το µόνο που απαιτεί είναι η στερέωσή του µε κοχλίες σε µια κατάλληλα 
προετοιµασµένη επιφάνεια (βλέπε Εικόνα 3.1). 
 
Θεµελίωση: 
 Ένα δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα αποτελεί την καλύτερη θεµελίωση για την 
εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Αυτό παρέχει µια σταθερή επιφάνεια 
έδρασης η οποία αποτρέπει τη δηµιουργία εκτροπών και κραδασµών.  Η θεµελίωση 
πρέπει να έχει βάθος που κυµαίνεται από 150 mm έως 200 mm, ενώ το µήκος και 
πλάτος της πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµο των αντίστοιχων διαστάσεων του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Το έδαφος κάτω από τη θεµελίωση πρέπει να είναι 
κατάλληλα προετοιµασµένο ώστε από δοµικής άποψης να µπορεί να αντέξει το βάρος 
της θεµελίωσης και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. (Εφόσον το ηλεκτροπαραγωγό 
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ζεύγος είναι να εγκατασταθεί σε όροφο η δοµή του κτιρίου πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να αντέξει το βάρος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, της δεξαµενής 
καυσίµου και των παρελκόµενων του). Σε µια τέτοια περίπτωση η κατασκευή του 
κτιρίου πρέπει να συµµορφώνεται µε τους σχετικούς κώδικες κατασκευής. Σε 
περίπτωση που το δάπεδο πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί το ζεύγος πρόκειται να 
είναι υγρό από καιρό σε καιρό, όπως για παράδειγµα ένα λεβητοστάσιο, τότε η 
θεµελίωση πρέπει να είναι ελαφρώς ανυψωµένη. Έτσι διασφαλίζεται η στεγνή 
επιφάνεια έδρασης για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, όπως και για το προσωπικό το 
οποίο θα συνδέσει, θα συντηρεί και θα λειτουργεί το ζεύγος. Η στεγνή επιφάνεια 
έδρασης θα ελαχιστοποιήσει εξάλλου τη διάβρωση του πλαισίου βάσης.  
 
Μόνωση Κραδασµών: 
 Προκειµένου να ελαχιστοποιήσουµε τους κραδασµούς του κινητήρα που 
µεταδίδονται στο κτίριο, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εξοπλισµένο µε 
µονωτήρες κραδασµών. Στα µικρού και µεσαίου µεγέθους ζεύγη οι µονωτήρες αυτοί 
εγκαθίστανται µεταξύ των στηριγµάτων του κινητήρα εναλλακτήρα και του πλαισίου 
βάσης. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στο πλαίσιο να είναι σταθερά βιδωµένο πάνω στη 
θεµελίωση. Στα µεγαλύτερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη το σύστηµα κινητήρα 
εναλλακτήρα είναι σταθερά προσαρτηµένο στο πλαίσιο βάσης και οι µονωτήρες 
κραδασµών παρέχονται ξεχωριστά για εγκατάσταση µεταξύ του πλαισίου βάσης και 
της θεµελίωσης. Σε κάθε περίπτωση τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πρέπει να 
στερεώνονται µε κοχλίες πάνω στο δάπεδο (είτε µέσω του πλαισίου βάσης είτε µέσω 
των µονωτήρων κραδασµών) για την αποτροπή µετακίνησης του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους.  
Η µόνωση των κραδασµών απαιτείται επίσης µεταξύ του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
και των εξωτερικών του συνδέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση εύκαµπτων 
συνδέσεων στις γραµµές καυσίµου, το σύστηµα εκτόνωσης, τον αγωγό 
αποδέσµευσης αέρα από το ψυγείο, τον ηλεκτρικό αγωγό για τον έλεγχο και τα 
ηλεκτροφόρα καλώδια, όπως και για τα εξωτερικά συνδεδεµένα συστήµατα στήριξης 
(βλέπε Εικόνα 3.1). 
Στα φορητά συστήµατα το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει να εγκαθίσταται µε τη 
χρήση “στηριγµάτων πρόσδεσης”.  Τα στηρίγµατα αυτά ελαχιστοποιούν τους 
κραδασµούς και διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό πρόσδεσης το οποίο αποτρέπει την 
απόσπαση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε περίπτωση οδικού ατυχήµατος. 
 
 

2.4 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ  
 
Ο αέρας για την καύση του κινητήρα πρέπει να είναι καθαρός και όσο το δυνατό πιο 
δροσερός. Ο αέρας αυτός µπορεί κατά κανόνα να προέρχεται από τον περιβάλλοντα 
χώρο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και να εισέρχεται στο σύστηµα µέσω του 
εγκατεστηµένου φίλτρου αέρα.  
Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως, εξαιτίας της σκόνης, των ρύπων, ή της θερµότητας, 
ο αέρας από τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται ακατάλληλος. Στις περιπτώσεις αυτές 



 - 13 -

πρέπει να εγκαθίσταται ένας αγωγός εισόδου αέρα. Ο συγκεκριµένος αγωγός πρέπει 
να ξεκινά από µια πηγή καθαρού αέρα (έξω από το κτίριο, το δωµάτιο κλπ.) και να 
καταλήγει στο εγκατεστηµένο φίλτρο αέρα. Μην αφαιρείτε το συγκεκριµένο φίλτρο 
αέρα καθώς έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες µεταφοράς ρύπων από τον αγωγό προς 
το εσωτερικό του κινητήρα. Για να διασφαλίσουµε ότι ο συγκεκριµένος τύπος 
εγκατάστασης δεν θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες ως προς τη λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, η σχεδίαση του αγωγού εισόδου πρέπει να φέρει την 
έγκριση του εργοστασίου κατασκευής.  
 

2.5 ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Ο κινητήρας, ο εναλλακτήρας και οι αγωγοί της εξάτµισης εκπέµπουν θερµότητα η 
οποία µπορεί να συντελέσει στην αύξηση της θερµοκρασίας σε βαθµό που να 
επηρεάζει την απόδοση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Για τον λόγο αυτό 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός ο επαρκής αερισµός προκειµένου ο κινητήρας και ο 
εναλλακτήρας να διατηρούνται σε χαµηλή θερµοκρασία. Η σωστή ροή αέρα, όπως 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2, απαιτεί τη διέλευση του αέρα πρώτα από τον 
εναλλακτήρα, στη συνέχεια από τον κινητήρα και τέλος, µέσω του ψυγείου την έξοδό 
του από τον κλειστό χώρο (κτίριο, δωµάτιο κλπ.) µέσω ενός εύκαµπτου αγωγού 
εξάτµισης. Χωρίς τους αγωγούς που διοχετεύουν τον θερµό αέρα έξω από τον 
κλειστό χώρο, ο ανεµιστήρας θα ανακυκλώνει διαρκώς τον θερµό αέρα γύρω από 
ψυγείο, µειώνοντας έτσι σταδιακά την αποτελεσµατικότητα ψύξης.  
Η είσοδος του αέρα όπως και τα ανοίγµατα εξόδου του αέρα πρέπει να είναι αρκετά 
µεγάλα ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα προς το εσωτερικό ή προς 
τα έξω του κλειστού χώρου. Σαν ένα γενικό κανόνα αναλογιστείτε ότι η επιφάνεια 
των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 φορά µεγαλύτερη από την επιφάνεια 
του πυρήνα του ψυγείου.  
Τόσο τα ανοίγµατα εισόδου όσο και αυτά της εξόδου πρέπει να διαθέτουν 
αεροθυρίδες για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Αυτές µπορεί να είναι 
σταθερές αν και είναι προτιµότερο αυτές να είναι ρυθµιζόµενης κλίσης ειδικά σε 
ψυχρότερα κλίµατα, έτσι ώστε όταν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εκτός 
λειτουργίας αυτές να παραµένουν κλειστές. Έτσι ο κλειστός χώρος στον οποίο 
βρίσκεται το ζεύγος θα διατηρείται θερµός µε συνέπεια την ευκολότερη εκκίνηση 
λειτουργίας του ζεύγους, αλλά και την ευκολότερη αποδοχή του φορτίου. Για τα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αυτόµατης εκκίνησης, εφόσον οι αεροθυρίδες είναι 
κινούµενες, θα πρέπει να διαθέτουν αυτόµατη λειτουργία. Πρέπει να είναι 
προγραµµατισµένες ώστε να ανοίγουν άµεσα µε την έναρξη λειτουργίας του 
κινητήρα. Η ισχύς του αέρα που προέρχεται από το ψυγείο δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από το άνοιγµα των πτερυγίων των αεροθυρίδων, εκτός εάν το σύστηµα 
έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη συγκεκριµένη λειτουργία. 
Όταν χρησιµοποιείται ένα αποµακρυσµένο ψυγείο ή σύστηµα ψύξης µε εναλλακτήρα 
θερµότητας, η εκπεµπόµενη θερµότητα από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει 
επίσης να αποβάλλεται από τον κλειστό χώρο.  
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Στοιχείο Περιγραφή 
1. Άνοιγµα Εισόδου Αέρα 
2. Άνοιγµα Εξόδου Αέρα 
Εικόνα 3.2: Εξαερισµός 
 
 

 
Στοιχείο Περιγραφή 
1. Σιγαστήρας Εξάτµισης 
2. Χιτώνιο Τοιχίου και Αρµός ∆ιαστολής 
3. Κάλυµµα Βροχής 
4. Στηρίγµατα Σιγαστήρα/Σωληνώσεων 
Εικόνα 3.3: Τυπική Εγκατάσταση Συστήµατος Εκτόνωσης (Εξάτµισης) 
 

2.6 ΕΞΑΤΜΙΣΗ  
Ο σκοπός του συστήµατος εξάτµισης του κινητήρα είναι να διοχετεύει τα αέρια 
εξάτµισης σε εξωτερικό χώρο, σε περιοχή και σε ύψος όπου οι αναθυµιάσεις και οι 
οσµές δεν θα αποτελούν αιτία όχλησης ή κινδύνου, και βέβαια να συµβάλει στην 
µείωση του παραγόµενου θορύβου. Ένας κατάλληλος σιγαστήρας εξάτµισης πρέπει 
να ενσωµατώνεται µέσα στις σωληνώσεις της εξάτµισης προκειµένου να µειώνεται ο 
θόρυβος που παράγεται από τον κινητήρα. Ο σιγαστήρας αυτός µπορεί να 
εγκαθίσταται εντός ή εκτός του κτιρίου (βλέπε Εικόνα 3.3).  Τα στεγασµένα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη περιλαµβάνουν σύστηµα εξάτµισης εντός του περιβλήµατος 
που διαθέτουν.  
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Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που δεν διαθέτουν στέγαστρο πρέπει να εφοδιάζονται 
κατά κανόνα µε έναν ξεχωριστό βιοµηχανικού τύπου σιγαστήρα, έναν αγωγό 
σύνδεσης και έναν φυσητήρα (εάν αυτό είναι απαραίτητο). Ένα προαιρετικό “Κιτ 
Εναέριας Εγκατάστασης” περιλαµβάνει ένα τµήµα σωλήνωσης µε καµπή, µπρακέτα 
στήριξης του σιγαστήρα και έναν φυσητήρα (εφόσον ο φυσητήρας δεν παρέχεται µε 
τον βασικό εξοπλισµό). Ένα επίσης προαιρετικό  “Κιτ Εγκατάστασης Σιγαστήρα” 
περιλαµβάνει ένα χιτώνιο τοιχίου, ένα τµήµα σωλήνωσης µε καµπή, και ένα κάλυµµα 
βροχής για την διοχέτευσης των αερίων εξάτµισης σε εξωτερικό χώρο (βλέπε Εικόνα 
3.3). Σε κάθε περίπτωση, τα ευθύγραµµα τµήµατα των σωληνώσεων και οι κοχλιωτοί 
διωστήρες πρέπει να παρέχονται από τον πελάτη.  
Κατά τη σχεδίαση ενός συστήµατος εξάτµισης, ο σηµαντικότερος παράγοντας που 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η αποτροπή υπέρβασης της επιτρεπόµενης πίεσης 
αναστροφής που παρέχεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. Η υπερβολική 
πίεση αναστροφής επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του κινητήρα, την αντοχή του 
στο χρόνο και την κατανάλωση καυσίµων. Για να περιορίσουµε την πίεση 
αναστροφής οι σωληνώσεις της εξάτµισης πρέπει να είναι όσο το δυνατό µικρότερου 
µήκους και επίσης να περιλαµβάνουν κατά το πλείστο ευθύγραµµα τµήµατα. Οι 
απαιτούµενες καµπές στις σωληνώσεις πρέπει να έχουν ακτίνα κάµψης η οποία να 
ισοδυναµεί τουλάχιστον µε 1.5 φορά την εσωτερική διάµετρο των σωληνώσεων. 
Οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη επέκταση των σωληνώσεων εξάτµισης για µήκος 
µεγαλύτερο των 3 µέτρων πρέπει να φέρει τη συγκατάθεση του εργοστασίου 
κατασκευής του κινητήρα.  
 

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
Το σύστηµα καυσίµου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφέρει συνεχή παροχή καθαρού καυσίµου προς τον κινητήρα. Για τις 
περισσότερες εγκαταστάσεις, αυτό περιλαµβάνει µια µικρή δεξαµενή ηµέρας 
(ενσωµατωµένη συνήθως στο πλαίσιο βάσης), µια µεγαλύτερη δεξαµενή 
αποθήκευσης και τις σχετικές αντλίες µε τους υδραυλικούς αγωγούς. 
  
∆εξαµενή Ηµέρας:  
Οι δεξαµενές ηµέρας προσφέρουν µια άµεσα διαθέσιµη παροχή καυσίµου προς το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένες εντός 
του χώρου που βρίσκεται το ζεύγος. Τα ατσάλινα πλαίσια βάσης όλων των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εκτός αυτών µεγαλύτερης ισχύος, έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να περιλαµβάνουν µια ενσωµατωµένη δεξαµενή καυσίµου από χάλυβα ή 
πολυαιθυλένιο στην οποία έχουν συνδεθεί όλες οι σωληνώσεις παροχής καυσίµου. Οι 
συγκεκριµένες "δεξαµενές βάσης" έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν τον 
κινητήρα για συνεχή λειτουργία πλήρους φορτίου για τουλάχιστον 8 ώρες, ή για 24 
ώρες κατά προσέγγιση εφόσον έχει γίνει εγκατάσταση µιας δεξαµενής µεγαλύτερης 
χωρητικότητας.  
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Μεγαλύτερες ∆εξαµενές Αποθήκευσης: 
 Για παρατεταµένη λειτουργία του κινητήρα απαιτείται µια µεγαλύτερη δεξαµενή 
αποθήκευσης καυσίµων. Ειδικά για τα ηλεκτροπαραγωγά που διατηρούνται σε 
κατάσταση αναµονής, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην συνηθισµένη παροχή 
καυσίµου. Η έκτακτη κατάσταση η οποία θα απαιτήσει την λειτουργία του ζεύγους 
που βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής είναι πιθανό να προκαλέσει διακοπή της 
διανοµής καυσίµου προς τον κινητήρα.  
Η ογκώδης δεξαµενή πρέπει κατά κανόνα να εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο του 
κτιρίου, όπου παρέχονται ευκολίες αναπλήρωσης, καθαρισµού και επιθεώρησης. ∆εν 
πρέπει όµως να είναι εκτεθειµένη σε κλιµατολογικές συνθήκες πάγου, γιατί θα 
υπάρξουν περιορισµοί στη ροή του καυσίµου λόγω της αύξησης του ιξώδους µε την 
µείωση της θερµοκρασίας. Η δεξαµενή είναι δυνατό να εγκατασταθεί πάνω ή κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους.  
Μία διάταξη εξαερισµού πρέπει να είναι εγκατεστηµένη πάνω στην ογκώδη δεξαµενή 
καυσίµου έτσι ώστε να ανακουφίζεται η πίεση αέρα που δηµιουργείται από την 
πλήρωση της δεξαµενής ή από την εξαέρωση και διαστολή. Η διάταξη εξαερισµού 
αποτρέπει επίσης τη δηµιουργία κενού κατά τη σταδιακή κατανάλωση του καυσίµου. 
Η βάση της δεξαµενής πρέπει να είναι στρογγυλή και τοποθετηµένη µε ελαφρά 
οριζόντια κλίση ώστε να διασφαλίζεται η συγκέντρωση νερού και ιζηµάτων. Μία 
βαλβίδα εκκένωσης ιζηµάτων πρέπει να εγκαθίσταται στο χαµηλότερο σηµείο, η 
οποία θα επιτρέπει την εκκένωση του νερού και των ιζηµάτων σε τακτική βάση.  Η 
διαδικασία εκκένωσης νερού και ιζηµάτων πρέπει επίσης να επαναλαµβάνεται 
τακτικά στις υπόγειες δεξαµενές.  
 
Γραµµές Καυσίµου: 
 Οι γραµµές καυσίµου µπορούν να είναι κατασκευασµένες από οποιοδήποτε 
συµβατικό µε τα χρησιµοποιούµενα καύσιµα υλικό, όπως για παράδειγµα είναι οι 
ατσάλινοι αγωγοί ή οι εύκαµπτοι σωλήνες οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στις 
κλιµατολογικές συνθήκες.  
 
Οι γραµµές παροχής και επιστροφής καυσίµου πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 
µέγεθος των εξαρτηµάτων του κινητήρα, ενώ οι σωληνώσεις υπερχείλισης θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ένα µέγεθος µεγαλύτερες. Για µεγαλύτερες διαδροµές 
σωληνώσεων ή για χαµηλότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος, το µέγεθος αυτών των 
σωληνώσεων θα πρέπει να αυξάνεται προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή ροή 
καυσίµου. Εύκαµπτες σωληνώσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση µε 
τον κινητήρα, ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες και διαρροές που είναι δυνατό να 
προκληθούν εξαιτίας των κραδασµών του κινητήρα.   
Η γραµµή διανοµής καυσίµου πρέπει να αντλεί καύσιµο από σηµείο το οποίο 
βρίσκεται σε στάθµη όχι χαµηλότερη των 50 mm από την άνω επιφάνεια της 
δεξαµενής (µακριά από το πώµα αποστράγγισης). 
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Αποµακρυσµένα Συστήµατα Καυσίµου:  
  Τα περισσότερα συστήµατα προσφέρονται εξοπλισµένα µε µια δεξαµενή 
πετρελαίου στο πλαίσιο βάσης. Ορισµένες εγκαταστάσεις εντούτοις, απαιτούν την 
προσθήκη αποµακρυσµένων συστηµάτων τροφοδοσίας. Ο κατασκευαστής προτείνει 
τους 5 τύπους συστηµάτων που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι δεξαµενές από πολυαισθυλένιο δεν είναι συµβατές µε τα 
αποµακρυσµένα συστήµατα καυσίµου, τα οποία απαιτούν την εγκατάσταση 
µεταλλικής δεξαµενής.  
Σύστηµα Καυσίµου 1:  Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες η ογκώδης δεξαµενή έχει 
εγκατασταθεί υπογείως, απαιτείται η εγκατάσταση ενός συστήµατος παροχής 
καυσίµου λειτουργίας µε αντλία η οποία θα µεταφέρει το καύσιµο από την ογκώδη 
δεξαµενή προς την δεξαµενή βάσης. Η δεξαµενή βάσης πρέπει να περιλαµβάνει µια 
διάταξη υπερχείλισης, µια εκτεταµένη οπή αερισµού, σφραγισµένες συσκευές πίεσης, 
και να µην επιτρέπει την χειροκίνητη πλήρωση µε καύσιµο. Όλες οι υπόλοιπες 
συνδέσεις στην κορυφή της δεξαµενής πρέπει να είναι σφραγισµένες για την 
αποτροπή διαρροών. Απαιτείται επίσης ένα σύστηµα ελέγχου της Σειράς 2001 (ή 
ανώτερο αυτού). 
Για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης της δεξαµενής πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
ότι η µέγιστη ικανότητα αναρρόφησης της αντλίας καυσίµου µπορεί να ανυψώσει το 
καύσιµο κατά 3 µέτρα, και επίσης ότι ο µέγιστος περιορισµός που προκαλείται από 
τις απώλειες τριβής στη γραµµή επιστροφής καυσίµου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 
psi. Ένας εκτεταµένος αγωγός αερισµού µήκους 1.4m θα πρέπει να εγκατασταθεί στη 
δεξαµενή βάσης για την αποτροπή υπερχείλισης.  
Το κιτ του κατασκευαστή για το Σύστηµα Καυσίµου 1 περιλαµβάνει µια αντλία 
καυσίµου AC µε µπρακέτο στερέωσης, έναν στραγγιστήρα, έναν φλοτεροδιακόπτη 4 
θέσεων και πλήκτρα ελέγχου για την αντλία καυσίµου που είναι εγκατεστηµένα στον 
πίνακα ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Επιπλέον, µε το συγκεκριµένο κιτ η 
δεξαµενή βάσης έχει τροποποιηθεί µε την αφαίρεση της δυνατότητας πλήρωσης µε 
χειροκίνητο τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαµβάνουν τις γραµµές 
καυσίµου, την ογκώδη δεξαµενή, την εκτεταµένη οπή αερισµού κλπ. παρέχονται από 
τον εγκαταστάτη.  
Σύστηµα Καυσίµου 2:  Όταν η ογκώδης δεξαµενή βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη 
από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος απαιτείται ένα σύστηµα παροχής καυσίµου που 
λειτουργεί µε βάση τους νόµους της βαρύτητας, για την παροχή καυσίµου από την 
ογκώδη δεξαµενή προς τη δεξαµενή βάσης. 
Η δεξαµενή βάσης πρέπει να περιλαµβάνει µια διάταξη υπερχείλισης, µια εκτεταµένη 
οπή αερισµού, σφραγισµένα όργανα µέτρησης πίεσης, και να µην επιτρέπει τη 
χειροκίνητη πλήρωση µε καύσιµο. Όλες οι υπόλοιπες συνδέσεις στην κορυφή της 
δεξαµενής πρέπει να είναι σφραγισµένες για την αποτροπή διαρροών. Απαιτείται 
επίσης ένα Σύστηµα Ελέγχου της Σειράς 2001 (ή ανώτερο). 
Η απόσταση περιορίζεται στα 1400mm για όλες τις µεταλλικές δεξαµενές βάσης 
εκτός των µοντέλων P550E1- P880E όπου η απόσταση αυτή µπορεί να αυξηθεί στα 
3700mm. 
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Το κιτ κατασκευαστή για το Σύστηµα Καυσίµου 2 περιλαµβάνει µια ηλεκτροκίνητη 
βαλβίδα DC µε µπρακέτο στερέωσης, στραγγιστήρα καυσίµου, φλοτεροδιακόπτη 4 
θέσεων και πλήκτρα ελέγχου για την ηλεκτροκίνητη βαλβίδα που είναι 
εγκατεστηµένα στον πίνακα ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Επιπλέον, µε 
το συγκεκριµένο κιτ τροποποιείται η δεξαµενή βάσης µε την αφαίρεση της 
δυνατότητας πλήρωσης µε χειροκίνητο τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 
περιλαµβάνουν τις γραµµές καυσίµου, την ογκώδη δεξαµενή καυσίµου κλπ. 
παρέχονται από τον εγκαταστάτη.  
Σύστηµα Καυσίµου 3:  Ο κινητήρας είναι δυνατό να τροφοδοτείται απευθείας µε 
καύσιµο από µια ογκώδη δεξαµενή που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη, 
παρακάµπτοντας έτσι τη δεξαµενή βάσης που είναι εγκατεστηµένη στο πλαίσιο 
βάσης. 
Σύστηµα Καυσίµου 4: Ορισµένες εγκαταστάσεις είναι πιθανό να απαιτούν ένα 
σύστηµα όπου το καύσιµο τροφοδοτείται µε αντλία από µια ξεχωριστά 
εγκατεστηµένη ογκώδη δεξαµενή. Το συγκεκριµένο σύστηµα τροφοδοσίας µε αντλία 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εάν η τροφοδοσία της δεξαµενής βάσης από την 
ογκώδη δεξαµενή, µε βάση τους νόµους της βαρύτητας δεν είναι εφικτή.  
Η δεξαµενή βάσης πρέπει να περιλαµβάνει µια διάταξη υπερχείλισης, µια εκτεταµένη 
οπή αερισµού, σφραγισµένα όργανα ένδειξης πίεσης, και να µην επιτρέπει τη 
χειροκίνητη πλήρωσή της µε καύσιµο.  Όλες οι υπόλοιπες συνδέσεις στην κορυφή 
της δεξαµενής πρέπει να είναι σφραγισµένες για την αποτροπή διαρροών. Απαιτείται 
επίσης ένα Σύστηµα Ελέγχου της Σειράς 2001 (ή ανώτερο).  
Η απόσταση περιορίζεται στα 1400 mm για όλες τις µεταλλικές δεξαµενές βάσης 
εκτός των µοντέλων P300P1 - P880E όπου η απόσταση αυξάνεται σε 3700mm. 
Σηµειώστε ότι ο µέγιστος περιορισµός που δηµιουργείται από τις απώλειες τριβής και 
το ύψος της γραµµής επιστροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 psi. 
Το κιτ του κατασκευαστή για την εγκατάσταση του συστήµατος περιλαµβάνει µια 
ηλεκτρική αντλία καυσίµου µε µπρακέτο στερέωσης, µια ηλεκτροκίνητη βαλβίδα DC 
µε µπρακέτο στερέωσης, στραγγιστήρα, φλοτεροδιακόπτη 4 θέσεων και πλήκτρα 
ελέγχου για την αντλία καυσίµου και την ηλεκτρική βαλβίδα, εγκατεστηµένα στον 
πίνακα ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Επιπλέον, µε το συγκεκριµένο κιτ η 
δεξαµενή βάσης τροποποιείται µε την αφαίρεση της δυνατότητας χειροκίνητης 
πλήρωσης. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαµβάνουν τις γραµµές καυσίµου, την 
ογκώδη δεξαµενή κλπ. παρέχονται από τον εγκαταστάτη.  
Σύστηµα Καυσίµου 5: Σε ορισµένες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η χρήση µιας 
ξεχωριστής δεξαµενής ηµέρας η οποία θα τροφοδοτεί την ογκώδη δεξαµενή, µέσω 
συστήµατος αντλίας καυσίµου. 
Η δεξαµενή ηµέρας πρέπει να σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη το ύψος ‘A’ της 
ογκώδους δεξαµενής και τις απώλειες τριβής της γραµµής υπερχείλισης. Κατά 
κανόνα, το ύψος σχεδίασης της δεξαµενής προσεγγίζει τα 3 µέτρα, παρά το γεγονός 
ότι αυτό µπορεί να ποικίλλει σε κάθε σχέδιο. Η δεξαµενή ηµέρας πρέπει να 
σχεδιαστεί σύµφωνα µε το Πρότυπο BS799 Μέρος 5 ώστε να λαµβάνει υπόψη το 
ύψος σχεδίασης. Η δεξαµενή ηµέρας πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους 
παρακάτω µέγιστους περιορισµούς ως προς τον κινητήρα.  
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2.8 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
Οι µπαταρίες εκκίνησης πρέπει να εγκαθίστανται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, και να παρέχεται εύκολη πρόσβαση για εργασίες 
συντήρησης. Έτσι αποτρέπεται η απώλεια ενέργειας από τα µεγάλου µήκους 
ηλεκτρικά καλώδια, η οποία µπορεί να έχει συνέπειες στην ευκολία εκκίνησης του 
κινητήρα από τις µπαταρίες. 
 

2.9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ  
Μια εξολοκλήρου ορατή ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελείται µόνο από τις συνδέσεις 
των φορτίων µε τους ακροδέκτες εξόδου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Μόνο 
άρτια εκπαιδευµένοι και έµπειροι ηλεκτρολόγοι είναι σε θέση να εκτελέσουν 
εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Πραγµατοποιείτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε συµµόρφωση µε τους σχετικούς 
Ηλεκτρικούς Κώδικες, Πρότυπα και άλλες διατάξεις. Αυτές περιλαµβάνουν 
απαιτήσεις σχετικά µε τη γείωση και τις βλάβες που προέρχονται από αυτή.  
 
 
Καλωδιώσεις: 
 Λόγω των µετακινήσεων που υφίσταται το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εξαιτίας των 
κραδασµών, οι ηλεκτρικές συνδέσεις µε το ζεύγος πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο 
µε εύκαµπτα καλώδια. Αυτά αποτρέπουν τη µετάδοση των κραδασµών καθώς και τις 
πιθανές βλάβες που µπορούν να προκληθούν στον εναλλακτήρα ή στους ακροδέκτες 
του διακόπτη κυκλώµατος. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση εύκαµπτων καλωδίων σε 
όλο το µήκος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να εγκατασταθεί ένα κιβώτιο 
ζεύξης πλησίον του ζεύγους µε µια εύκαµπτη σύνδεση µε το ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος.  
Το καλώδιο πρέπει να προστατεύεται µε την τοποθέτησή του σε αγωγό ή σωλήνα 
καλωδίων. Όµως, ο αγωγός ή ο σωλήνας καλωδίων δεν πρέπει να συνδέεται σταθερά 
µε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Όταν λυγίζετε ένα καλώδιο, πρέπει να γίνεται 
αναφορά στην προτεινόµενη ελάχιστη ακτίνα κάµψης.  
Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλο για την τάση εξόδου και την βαθµονοµηµένη 
ένταση ρεύµατος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Κατά τον προσδιορισµό του 
µεγέθους, πρέπει να υπάρχει µέριµνα για τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη µέθοδο 
εγκατάστασης, την γειτνίαση µε άλλα καλώδια κλπ. Όταν χρησιµοποιούνται 
µονόκλωνα καλώδια οι πλάκες σύνδεσης πρέπει να είναι κατασκευασµένες από µη-
σιδηρούχα υλικά, όπως είναι το αλουµίνιο, ο ορείχαλκος, ή από µη-µεταλλικά υλικά 
όπως είναι το τουφνόλ. Εναλλακτικά, µπορείτε να δηµιουργήσετε εγκοπές µεταξύ 
των οπών σύνδεσης του καλωδίου για την αποτροπή δηµιουργίας δινορευµάτων στις 
µαγνητικές πλάκες σύνδεσης.  
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται µε προσοχή όσον αφορά την ακεραιότητά 
τους. Η εναλλαγή φάσης πρέπει να ελέγχεται ως προς τη συµβατότητα µε την 
εγκατάσταση. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας όταν γίνεται σύνδεση µε 
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έναν αυτόµατο διακόπτη µεταγωγής, ή όταν ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί µε 
παράλληλη σύνδεση.  
 
Προστασία: 
 Τα καλώδια που συνδέουν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος µε το σύστηµα διανοµής 
προστατεύονται µέσω ενός διακόπτη κυκλώµατος ο οποίος αποσυνδέει αυτόµατα το 
ζεύγος σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώµατος.  
 
Φόρτιση: 
 Όταν σχεδιάζετε το ηλεκτρικό σύστηµα διανοµής είναι σηµαντικό να διασφαλίζετε 
την παρουσία ενός ισορροπηµένου φορτίου στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Εάν η 
φόρτιση της µιας φάσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τις υπόλοιπες φάσεις, είναι 
πιθανό να προκληθεί υπερθέρµανση στις περιελίξεις του εναλλακτήρα, απώλεια 
ισορροπίας στην τάση εξόδου από φάση σε φάση και ενδεχόµενη βλάβη στον 
ευαίσθητο τριφασικό εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα. ∆ιασφαλίστε 
ότι σε καµία φάση η ένταση ρεύµατος δεν υπερβαίνει τη βαθµονοµηµένη τιµή 
ρεύµατος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Για σύνδεση σε ένα υφιστάµενο σύστηµα 
διανοµής, είναι ίσως απαραίτητη η αναδιοργάνωση του συστήµατος διανοµής 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι παραπάνω παράγοντες φόρτισης ικανοποιούνται.  
 
Συντελεστής Ισχύος: 
 Ο συντελεστής ισχύος (cos Φ) του συνδεόµενου φορτίου πρέπει να προσδιορισθεί.  
Οι συντελεστές ισχύος µε καθυστέρηση µικρότερη από 0.8 (επαγωγικό ρεύµα) είναι 
πιθανό να υπερφορτώσουν την γεννήτρια. Το σύστηµα θα παρέχει την 
βαθµονοµηµένη του ισχύ και θα λειτουργεί ικανοποιητικά εφόσον ο συντελεστής 
ισχύος κυµαίνεται από 0.8 έως 1. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισµό 
αυτόµατης ή χειροκίνητης διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, όπως είναι οι πυκνωτές 
προκειµένου να διασφαλίζεται η πλήρης απουσία ενός προπορευόµενου συντελεστή 
ισχύος. Αυτό οδηγεί σε αστάθεια της τάσης και µπορεί να προκαλέσει 
καταστρεπτικές υπερτάσεις. Κατά κανόνα, όταν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
τροφοδοτεί το φορτίο, όλες οι διατάξεις διόρθωσης του συντελεστή ισχύος θα πρέπει 
να απενεργοποιούνται. 
  
Απαιτήσεις Γείωσης:  
Οι κανονισµοί ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή. Το πλαίσιο του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει να γειωθεί µέσω του θετικού πόλου σε ένα 
σηµείο γείωσης. Εφόσον το ζεύγος είναι εγκατεστηµένο πάνω σε µονωτήρες 
κραδασµών, η σύνδεση γείωσης πρέπει να είναι εύκαµπτη για την αποτροπή θραύσης 
εξαιτίας των κραδασµών. Για την πλειοψηφία των αυτόνοµων συστηµάτων η 
σύνδεση γείωσης βρίσκεται εντός του κιβωτίου του διακόπτη κυκλώµατος.  
Τα καλώδια ή οι ιµάντες της σύνδεσης γείωσης πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν 
ικανότητα µεταγωγής πλήρους φορτίου ρεύµατος και να ικανοποιούν τους σχετικούς 
κανονισµούς. 
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Επανασύνδεση Εναλλακτήρα:  
Οι περισσότεροι εναλλάκτηρες µπορούν να επανασυνδέονται προκειµένου να 
ικανοποιούν διαφορετικές τάσεις εξόδου. ∆ιασφαλίστε ότι όλα τα υπόλοιπα 
εξαρτήµατα όπως είναι οι διακόπτες κυκλώµατος, οι µετασχηµατιστές ρεύµατος, τα 
καλώδια και τα αµπερόµετρα είναι τα κατάλληλα πριν επιχειρήσετε τη λειτουργία σε 
διαφορετική τάση. 
  
Παράλληλη Λειτουργία: 
 Πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετος εξοπλισµός στα βασικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
προκειµένου να επιτευχθεί παράλληλη λειτουργία µε άλλα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ή 
µε άλλα δίκτυα ισχύος. 
   
Έλεγχος Μόνωσης: 
 Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος µετά την εγκατάσταση, 
ελέγξτε τη µονωτική αντίσταση των περιελίξεων. Ο Αυτόµατος Σταθεροποιητής 
Τάσης (AVR) πρέπει να αποσυνδεθεί και οι περιστρεφόµενες δίοδοι είτε να 
βραχυκυκλωθούν µε προσωρινές συνδέσεις είτε να αποσυνδεθούν. Επίσης πρέπει να 
αποσυνδεθεί κάθε καλωδίωση ελέγχου.  
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα Μέγγερ A 500V (όργανο µέτρησης ωµικών 
αντιστάσεων) ή κάποιο αντίστοιχο όργανο. Αποσυνδέστε κάθε ενδεχόµενη σύνδεση 
αγωγού γείωσης µεταξύ ουδέτερου και γείωσης και µετρήστε την ωµική αντίσταση 
µεταξύ της εξόδου και της γείωσης. Η µονωτική αντίσταση πρέπει να υπερβαίνει τα 
5MΩ προς τη γείωση. Σε περίπτωση που η µονωτική αντίσταση είναι µικρότερη των 
5MΩ, η περιέλιξη πρέπει να έχει αποξηρανθεί. 
 
 

 

2.10 ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ  
Ο έλεγχος του παραγόµενου θορύβου από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος καθίσταται 
ολοένα πιο σηµαντικός σε περισσότερες εγκαταστάσεις. Για τον έλεγχο της στάθµης 
θορύβου είναι διαθέσιµος ένας σηµαντικός αριθµός επιλογών.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την προστασία της ακοής κατά τη λειτουργία ή 
τις εργασίες πλησίον του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.  
 
 
Σιγαστήρες Εξάτµισης: 
Ο σιγαστήρας εξάτµισης επιτυγχάνει τη µείωση του θορύβου που παράγεται από τον 
κινητήρα. Οι διάφοροι διαθέσιµοι τύποι σιγαστήρων παρέχουν διαφορετικά επίπεδα 
µείωσης του θορύβου. Τα επίπεδα αυτά περιγράφονται συχνά µε όρους όπως 
βιοµηχανικό, οικιακό, κρίσιµο ή ιδιαίτερα κρίσιµο.  
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Άλλα Βοηθήµατα Μείωσης του Θορύβου:  
Για εγκαταστάσεις που τοποθετούνται εντός κτιρίων υπάρχουν διάφοροι τύποι 
εξοπλισµού όπως είναι οι ηχητικοί αεραγωγοί, οι οπές διαίρεσης, οι ανεµιστήρες 
αποσιώπησης, καθώς και υλικά επικάλυψης τοίχων µε ηχώ απορροφητικές 
ικανότητες, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να µειώσουν τον 
θόρυβο που εκπέµπεται από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Ζ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εξοπλισµένο µε ένα προηγµένο ηλεκτρονικό 
σύστηµα ελέγχου. Αυτό θα είναι από το εύρος των συστηµάτων ελέγχου που 
περιλαµβάνει τις Σειρές 1001, 2001, 4001 ή 4001E. Τα συγκεκριµένα συστήµατα 
ελέγχου επιτρέπουν στον χειριστή να ελέγχει χειροκίνητα ή αυτόµατα το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Τα συστήµατα αυτά διαθέτουν κυκλώµατα προστασίας τα 
οποία µπορούν να ενεργοποιήσουν ένα ηχητικό σήµα συναγερµού ή ακόµα και να 
κλείσουν το σύστηµα σε περίπτωση εµφάνισης ενός προβλήµατος. 
Οι παρακάτω διαδικασίες περιγράφουν αναλυτικά τα βήµατα που απαιτούνται για την 
προετοιµασία του ζεύγους για λειτουργία, για την εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας 
την πρώτη φορά µετά την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την ενεργοποίηση και τη 
διακοπή λειτουργίας κατά τις επαναλήψεις που θα ακολουθήσουν υπό κανονικές 
συνθήκες.   
 

3.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ  (ισχύουν για όλα τα συστήµατα 
ελέγχου) 
 
Οι παρακάτω έλεγχοι πρέπει να εκτελεστούν πριν την εκκίνηση λειτουργίας του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους: 
1. ∆ιασφαλίζετε ότι ο ∆ιακόπτης Ελέγχου/∆ιακόπτης Μίζας είναι στη θέση Off. 
2. Ελέγχετε τις στάθµες λαδιού κινητήρα και ψυκτικού υγρού – αναπληρώνετε 

όταν κρίνεται αναγκαίο.  
 
Σηµείωση: 
• Οι ντιζελοκινητήρες καταναλώνουν λάδι κινητήρα σε ποσοστό που 
κυµαίνεται από .25% έως 1% επί της κατανάλωσης καυσίµου. 
• Όταν προσθέτετε ψυκτικό υγρό στο σύστηµα ψύξης, πάντα ανακατεύετε αργά 
για να µην παραµένουν φυσαλίδες αέρα µέσα στον κινητήρα. 
 
3. Ελέγχετε τη στάθµη καυσίµου – αναπληρώνετε όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
4. Ελέγξτε την κατάσταση και την τάση σύσφιξης των ιµάντων του ανεµιστήρα 

και του εναλλακτήρα του κινητήρα – σφίξτε αν είναι αναγκαίο.  
5. Ελέγξτε όλους τους εύκαµπτους σωλήνες για χαλαρές συνδέσεις ή φθορά – 

σφίξτε ή αντικαταστήστε τους αν είναι αναγκαίο.  
6. Ελέγξτε τους πόλους της µπαταρίας για διάβρωση – καθαρίστε τους αν είναι 

αναγκαίο. 
7. Ελέγξτε τη στάθµη ηλεκτρολύτη της µπαταρίας – γεµίστε µε αποσταγµένο 

νερό, αν είναι αναγκαίο. Εάν η µπαταρία είναι καινούρια και δεν έχει υποστεί 
ποτέ υγρή φόρτιση, γεµίστε τη µε την κατάλληλη ποσότητα ηλεκτρολύτη και 
φορτίστε τη σύµφωνα µε τις οδηγίες.  
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8. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για συσσώρευση 
σκόνης και ρύπων  καθαρίστε τα αν είναι αναγκαίο. Οι ρύποι και οι σκόνες 
µπορούν να προκαλέσουν κινδύνους και να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο 
σύστηµα ψύξης.  

9. Ελέγξτε τον δείκτη περιορισµού του φίλτρου αέρα, εάν υπάρχει – 
αντικαταστήστε το φίλτρο αν είναι αναγκαίο.  

10. Αποµακρύνετε από την περιοχή γύρω από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κάθε 
αντικείµενο το οποίο θα µπορούσε να εµποδίσει την οµαλή λειτουργία του ή 
να προκαλέσει τραυµατισµούς. ∆ιασφαλίστε ότι οι αεραγωγοί του 
συστήµατος ψύξης είναι ελεύθεροι από ξένα σωµατίδια.  

11. Ελέγξτε οπτικά ολόκληρο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για ενδείξεις διαρροής 
από το σύστηµα καυσίµου, το σύστηµα ψύξης, ή από τα πώµατα λίπανσης.  

12. Αποστραγγίζετε περιοδικά τις παγίδες συµπύκνωσης του συστήµατος 
εκτόνωσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.  

13. ∆ιασφαλίζετε ότι ο ∆ιακόπτης του Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα 
βρίσκεται στη θέση "OFF" (ο µοχλός βρίσκεται στην κατώτερη θέση).  

 

3.3 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ – Πίνακας Χειροκίνητης Εκκίνησης 
(Σειρά 1001) 
 
Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται κατά την πρώτη εκκίνηση 
λειτουργίας ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που είναι εξοπλισµένο µε Σύστηµα 
Ελέγχου Χειροκίνητης Εκκίνησης της Σειράς 1001 ή όταν το ζεύγος έχει τεθεί εκτός 
λειτουργίας για λόγους συντήρησης:  
 
Σηµείωση: 
• Η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µπορεί να διακοπεί ανά πάσα 
στιγµή µε περιστροφή του ∆ιακόπτη Μίζας στη θέση "O" (Off). 
 
1. Ολοκληρώστε τους Ελέγχους πριν την Εκκίνηση. 
2. Συνδέστε τις µπαταρίες µε τον κινητήρα, αρχικά τους θετικούς και στη 

συνέχεια τους αρνητικούς πόλους.  
3. Πληρώστε το σύστηµα του λαδιού λίπανσης αφαιρώντας αρχικά ένα καλώδιο 

από τον ενεργοποιητή ή το σωληνοειδές καυσίµου. Η ενέργεια αυτή 
αποτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα. Στη συνέχεια θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία περιστρέφοντας το Κλειδί της Μίζας στη Θέση “ ” (Start) για 5 
έως 7 δευτερόλεπτα. Περιστρέψτε πίσω το Κλειδί της Μίζας  στη Θέση “O” 
(Off).  Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης έως 4 φορές, αν είναι αναγκαίο, 
έως ότου η πίεση λαδιού καταγραφεί στο σχετικό όργανο ενδείξεων. Εάν δεν 
εµφανιστεί ένδειξη της πίεσης λαδιού ύστερα από 4 απόπειρες εκκίνησης, 
διερευνήστε τις αιτίες, πριν επιχειρήσετε εκ νέου να θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία. Επανασυνδέστε το καλώδιο στον ενεργοποιητή ή το σωληνοειδές 
καυσίµου.  
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4. Ψεκάστε το σύστηµα καυσίµου χρησιµοποιώντας µια χειροκίνητη αντλία 
έγχυσης και εξαερώστε τον παγιδευµένο αέρα από το φίλτρο καυσίµου. 

5. Εκκίνηση: Περιστρέψτε το Κλειδί της Μίζας από τη Θέση "O" (Off) µέσω της 
Θέσης "l" (On) στη Θέση " " (Thermo) για να ενεργοποιήσετε τον 
θερµοστάτη, εάν υπάρχει τέτοιος. ∆ιατηρήστε το Κλειδί σ’ αυτή τη Θέση για 
7 δευτερόλεπτα για να προθερµάνετε τον αέρα εισαγωγής. Στη συνέχεια το 
Κλειδί πρέπει να περιστραφεί ακόµη περισσότερο στη Θέση " " (Start) για 
να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, 
ελευθερώνετε άµεσα το Κλειδί της Μίζας, επιτρέποντας σ’ αυτό να 
επιστρέψει στη Θέση "l" (On). 

Μην διατηρείτε το Κλειδί της Μίζας στη θέση Εκκίνησης για περισσότερο από 5 έως 
7 δευτερόλεπτα, ακόµη και αν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία. Αφήστε ένα 
διάστηµα 10 δευτερολέπτων επιτρέποντας πάντα στο κλειδί να επιστρέψει στη Θέση 
“O” (Off) µεταξύ κάθε απόπειρας εκκίνησης. Εάν, ύστερα από 4 απόπειρες ο 
κινητήρας εξακολουθεί να µην τίθεται σε λειτουργία, ανατρέξτε στον οδηγό 
εντοπισµού και αποκατάσταση βλαβών. 
 
 
ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  
6. Ύστερα από περίπου 1 λεπτό τερµατίστε τη λειτουργία του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους περιστρέφοντας το Κλειδί της Μίζας στη Θέση 
“O” (Off). Αφαιρέστε το πώµα πλήρωσης του ψυγείου και περιµένετε για 5 
λεπτά προκειµένου το σύστηµα να σταθεροποιηθεί και ενδεχόµενη ποσότητα 
παγιδευµένου αέρα να απελευθερωθεί. Ελέγξτε πάλι τη στάθµη του ψυκτικού 
υγρού και αναπληρώστε αν είναι αναγκαίο.   

Σηµείωση: 
• Ένα πρόσφατα γεµισµένο σύστηµα ψύξης είναι πιθανό να περιέχει φυσαλίδες 
αέρα οι οποίες πρέπει να αποµακρυνθούν µε τη λειτουργία του κινητήρα για σύντοµο 
χρόνο και την επαναπλήρωση του συστήµατος πριν από µια χρονικά εκτεταµένη 
λειτουργία του κινητήρα.  
7. Επανεκκινήστε τον κινητήρα ακολουθώντας τη διαδικασία του βήµατος 5 που 

περιγράφεται παραπάνω.  
8. Ελέγξτε για κάποιο ενδεχόµενο ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασµό.  
9. Ελέγξτε για διαρροές υγρών στο σύστηµα εξάτµισης.  
10. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για ενδείξεις ακανόνιστης λειτουργίας, ιδιαίτερα 

όταν αυτή συνδυάζεται µε υψηλή θερµοκρασία ή ασυνήθιστα χαµηλή πίεση 
λαδιού. Η πίεση λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο συνηθισµένο φάσµα τιµών 
για 10 περίπου δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του κινητήρα.  

11. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για την τάση και τη συχνότητα εξόδου. Η τάση 
είναι ρυθµισµένη από το εργοστάσιο και πρέπει να εµφανίζεται η 
βαθµονοµηµένη τάση. Η συχνότητα  χωρίς φορτίο (no load) είναι περίπου 52 
Hz για µονάδες των 50 Hz και περίπου 62 Hz για µονάδες των 60 Hz. 
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Ρυθµίσεις επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένους 
τεχνικούς. 

   
Υπάρχουν τρεις διαθέσιµοι τρόποι ρύθµισης της τάσης: 

• Η λεπτή ρύθµιση επιτυγχάνεται επιλέγοντας µια ποικιλία ρυθµίσεων της 
ταχύτητας του ποτενσιόµετρου του πίνακα ελέγχου, εφόσον υπάρχει 
ποτενσιόµετρο.  

• Η χονδρική ρύθµιση επιτυγχάνεται επιλέγοντας µια ποικιλία ρυθµίσεων για το 
ποτενσιόµετρο το οποίο είναι εγκατεστηµένο εντός του αυτόµατου ρυθµιστή 
τάσης ο οποίος µε τη σειρά του είναι εγκατεστηµένος στο κιβώτιο διανοµής 
του εναλλακτήρα.  

• Η χονδρική ρύθµιση για την εξ ολοκλήρου τροποποίηση της ρύθµισης τάσης 
του εναλλακτήρα επιτυγχάνεται µε την επανασύνδεση των περιελίξεων του 
εναλλακτήρα στο κιβώτιο διανοµής του εναλλακτήρα. 

12. Ενώ το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος παράγει τάση, ελέγξτε την εναλλαγή φάσης 
του συστήµατος συνδέοντας µια διάταξη µέτρησης της εναλλαγής φάσης 
στους ακροδέκτες της γεννήτριας του διακόπτη κυκλώµατος. Ο έλεγχος αυτός 
πρέπει να εκτελείται από έναν εκπαιδευµένο τεχνικό.  

13. ∆ιακοπή Λειτουργίας: Για να διακόψετε τη λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους περιστρέψτε το Κλειδί της Μίζας στη Θέση "O" 
(Off). 

14. Τα καλώδια φορτίου µπορούν τώρα να συνδεθούν στο ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος για την προετοιµασία της συνήθους λειτουργίας.  

 
 
 
 
 

3.4 ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ /∆ΙΑΚΟΠΗ – Πίνακας Χειροκίνητης 
Εκκίνησης (Σειρά 1001) 
 
Οι παρακάτω διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούνται για τις µεταγενέστερες 
εκκινήσεις λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που είναι εξοπλισµένο µε το 
Σύστηµα Ελέγχου Χειροκίνητης Εκκίνησης της Σειράς 1001:  
Σηµείωση: 
• Η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µπορεί να διακοπεί ανά πάσα 
στιγµή µε περιστροφή του Κλειδιού της Μίζας στη Θέση "O" (Off). 
 
1. Ολοκληρώστε τους Ελέγχους που προηγούνται της Εκκίνησης. 
2. Ελέγξτε την τάση της µπαταρίας περιστρέφοντας το Κλειδί της Μίζας από τη 

Θέση "O" (Off) στη Θέση "l" (On) και διαβάζοντας το βολτόµετρο της 
µπαταρίας. Μια πλήρως φορτισµένη µπαταρία θα εµφανίσει ενδείξεις από 12 
έως 14 volts για ένα σύστηµα 12 volt, ή από 24 έως 28 volts για ένα σύστηµα 
24 volt.  Επαναφέρετε το Κλειδί της Μίζας στη Θέση "O" (Off). 
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Σηµείωση: 
• Ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εφόσον φωτίζεται κάποια 
από τις λυχνίες βλάβης. Επανεκκινήστε το σύστηµα ελέγχου επαναφέροντας το 
Κλειδί Μίζας στη Θέση "O" (Off). ∆ιασφαλίστε ότι οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί 
πριν επιχειρήσετε να θέσετε πάλι σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.  
 
3. Εκκίνηση: Περιστρέψτε το Κλειδί της Μίζας από τη Θέση "O" (Off) µέσω της 

Θέσης "l" (On) στη Θέση " " (Thermo) για να ενεργοποιήσετε τον 
θερµοστάτη, εάν υπάρχει τέτοιος. ∆ιατηρήστε το Κλειδί σ’ αυτή τη Θέση για 
7 δευτερόλεπτα για να προθερµάνετε τον αέρα εισαγωγής. Στη συνέχεια το 
Κλειδί πρέπει να περιστραφεί ακόµη περισσότερο στη Θέση " " (Start) για 
να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, 
ελευθερώνετε άµεσα το Κλειδί της Μίζας, επιτρέποντας σ’ αυτό να 
επιστρέψει στη Θέση "l" (On). 

Μην διατηρείτε το Κλειδί της Μίζας στη θέση Εκκίνησης για περισσότερο από 5 έως 
7 δευτερόλεπτα, ακόµη και αν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία. Αφήστε ένα 
διάστηµα 10 δευτερολέπτων επιτρέποντας πάντα στο κλειδί να επιστρέψει στη Θέση 
“O” (Off) µεταξύ κάθε απόπειρας εκκίνησης. Εάν, ύστερα από 4 απόπειρες ο 
κινητήρας εξακολουθεί να µην τίθεται σε λειτουργία, ανατρέξτε στον οδηγό 
εντοπισµού και αποκατάστασης βλαβών της Ενότητας 9, ή στο Εγχειρίδιο Κινητήρα 
για να εντοπίσετε την αιτία της αστοχίας εκκίνησης λειτουργίας του κινητήρα.  
 
ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
4. Ελέγξτε για ενδεχόµενους ασυνήθιστους θορύβους ή κραδασµούς.  
5. Ελέγξτε για ενδεχόµενη διαρροή υγρών ή για διαρροές στο σύστηµα 

εξάτµισης. 
6. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για ενδείξεις µη-κανονικής λειτουργίας, και 

ειδικά για ασυνήθιστα υψηλή θερµοκρασία ή ασυνήθιστα χαµηλή πίεση 
λαδιού. Η πίεση λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο συνηθισµένο φάσµα τιµών 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα από την έναρξη της λειτουργίας του κινητήρα.  

7. Θέσετε τον ∆ιακόπτη Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα στη Θέση "ON" 
(µοχλός στην ανώτερη θέση). 

 
 
 
Σηµείωση: 
• Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τώρα µπορεί να δεχθεί φορτίο. Όµως, το µέγιστο 
φορτίο βαθµίδας που µπορεί να γίνει δεκτό σε κάθε βαθµίδα είναι συνάρτηση της 
θερµοκρασίας λειτουργίας του συστήµατος. Όταν η γεννήτρια είναι κρύα 
(θερµοκρασίας όχι µεγαλύτερης των 20°C (68°F)) το µέγιστο φορτίο βαθµίδας που 
µπορεί να γίνει αποδεκτό είναι της τάξης 50% κατά προσέγγιση στο σύνολο της 
βαθµονοµηµένης απόδοσης. Όταν όµως το ζεύγος βρίσκεται στην κανονική 
θερµοκρασία λειτουργίας (περίπου 80°C (176°F)) το µέγιστο φορτίο βαθµίδας που 
µπορεί να γίνει αποδεκτό είναι της τάξης του 70-100% ανάλογα µε το µοντέλο του 



 - 28 -

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Κατά κανόνα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έως 100 kVA 
µπορούν να δεχθούν φορτίο της τάξης του 100%. 
 
8. ∆ιακοπή Λειτουργίας: Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, απενεργοποιήστε το φορτίο θέτοντας τον 
∆ιακόπτη του Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα στη Θέση "OFF" 
(µοχλός κάτω). Αφήστε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να λειτουργήσει για 
µερικά λεπτά χωρίς φορτίο προκειµένου να κατεβάσει θερµοκρασία. Στη 
συνέχεια περιστρέψτε το Κλειδί Μίζας στη Θέση "O" (Off). Το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τερµατίσει τη λειτουργία του.   

Σε περιπτώσεις ανάγκης, όπου είναι απαραίτητος ο άµεσος τερµατισµός της 
λειτουργίας, το Κλειδί Μίζας πρέπει να περιστραφεί άµεσα στη Θέση "O" (Off) χωρίς 
να αποσυνδέσετε το φορτίο.   
 
Σηµείωση: 
• Περιστρέφοντας το Κλειδί Μίζας στη Θέση "O" (Off) επανεκκινείτε τη 
λειτουργία των προστατευτικών κυκλωµάτων ύστερα από τον εντοπισµό µιας 
βλάβης. ∆ιασφαλίστε ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί πριν επιχειρήσετε να 
ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 
 
  

3.5 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ – Πίνακας Αυτόµατης Εκκίνησης 
(Σειρές 2001, 4001, ή 4001E)  
 
Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται κατά την πρώτη χειροκίνητη 
εκκίνηση λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο είναι εξοπλισµένο µε 
Σύστηµα Ελέγχου Αυτόµατης Εκκίνησης της Σειράς 2001, 4001 ή 4001E, ή όταν το 
σύστηµα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης.   
Σηµείωση: 
• Η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µπορεί να διακοπεί ανά πάσα 

στιγµή ασκώντας πίεση στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Έκτακτης 
Ανάγκης ή περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. 

• Με την άσκηση πίεσης στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης 
φωτίζεται η ενδεικτική λυχνία βλάβης της «ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑΣ» 
(“OVERSPEED” ) παρά το ότι η υπερστροφία δεν έχει λάβει χώρα στην 
πράξη. Πριν την επανεκκίνηση του συστήµατος πρέπει να απελευθερώσετε το 
Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης, περιστρέφοντας αυτό 
σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού. Η ενδεικτική λυχνία βλάβης 
πρέπει επίσης να σβήσει µε περιστροφή του ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“STOP”. 

1. Ολοκληρώστε τους Ελέγχους που προηγούνται της Εκκίνησης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις. 

2. Συνδέστε τις µπαταρίες µε τον κινητήρα, συνδέοντας πρώτα τον θετικό και 
στη συνέχεια τον αρνητικό πόλο.  
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3. Πληρώστε το σύστηµα λαδιών λίπανσης αφαιρώντας ένα καλώδιο από τον 
ενεργοποιητή ή το σωληνοειδές καυσίµου. Η ενέργεια αυτή αποτρέπει την 
εκκίνηση του κινητήρα. Περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“RUN”. Ο κινητήρας θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Όταν καταγραφεί 
ένδειξη πίεσης λαδιού στο κατάλληλο όργανο, περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη 
Ελέγχου πίσω στη Θέση “OFF” και επανασυνδέστε το καλώδιο στον 
ενεργοποιητή ή στο σωληνοειδές καυσίµου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
ένδειξη της πίεσης λαδιού ύστερα από 3 αυτόµατες απόπειρες εκκίνησης του 
κινητήρα και εφόσον φωτιστεί η ενδεικτική λυχνία βλάβης «ΑΣΤΟΧΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» (“FAIL TO START” ), διερευντήστε την αιτία της µη-
ύπαρξης πίεσης λαδιού πριν επιχειρήσετε πάλι να θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία.   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Οι επαναλαµβανόµενες απόπειρες εκκίνησης του κινητήρα µε ελλειπή έγχυση 
του συστήµατος καυσίµου είναι δυνατό να προκαλέσουν επικάθιση άκαφτων αερίων 
καυσίµου στο σύστηµα εξάτµισης τα οποία είναι δυνητικά εκρηκτικά υλικά.  
 
4. Ψεκάστε το σύστηµα καυσίµου χρησιµοποιώντας µια χειροκίνητη αντλία 

έγχυσης και εξαερώστε τον παγιδευµένο αέρα από το φίλτρο καυσίµου – 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κινητήρα για περισσότερες λεπτοµέρειες.  

5. Εκκίνηση: ∆ιασφαλίστε ότι το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης 
Ανάγκης και οποιοδήποτε αποµακρυσµένο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας 
έχουν αποδεσµευστεί. Περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “RUN”. 
Εάν ο κινητήρας είναι κρύος, πριν περιστρέψετε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη 
Θέση “RUN” πιέστε το πλήκτρο του θερµοστάτη, εάν υπάρχει, για 15 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“RUN”. ∆ιατηρήστε πατηµένο το πλήκτρο του θερµοστάτη έως ότου τεθεί σε 
λειτουργία ο κινητήρας.  

Τρεις αυτόµατες απόπειρες εκκίνησης του κινητήρα θα πραγµατοποιηθούν, ή 
λιγότερες εφόσον ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία µε την πρώτη ή την δεύτερη 
απόπειρα. Εάν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία, το σύστηµα ελέγχου κλειδώνει 
στη θέση «ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ("FAIL TO START") ενώ παράλληλα 
φωτίζεται µια ενδεικτική λυχνία βλάβης στον πίνακα ελέγχου. Σε µια τέτοια 
περίπτωση ανατρέξτε στο οδηγό εντοπισµού και αποκατάστασης βλαβών  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Άκαφτα αέρια καυσίµου είναι πιθανό να επικαθήσουν στο σύστηµα εξάτµισης 
ύστερα από πολλαπλές αποτυχηµένες απόπειρες εκκίνησης. Ξεβιδώστε τα πώµατα 
των σωλήνων εξαγωγής του συστήµατος εξάτµισης προκειµένου να επιτρέψετε τη 
διαφυγή του άκαφτου καυσίµου. Εφόσον εξαφανιστούν όλες οι ενδείξεις άκαφτου 
καυσίµου (λευκός καπνός) και λυθεί οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα το οποίο εµποδίζει 
την εκκίνηση λειτουργίας του κινητήρα, τοποθετήστε τα πώµατα στη θέση τους και 
επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης.  
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ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
6. Ύστερα από 1 λεπτό περίπου τερµατίστε τη λειτουργία του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πιέζοντας το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας 
Άµεσης Ανάγκης ή περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“STOP”. Αφαιρέστε το πώµα πλήρωσης του ψυγείου και περιµένετε για 5 
λεπτά έως ότου το σύστηµα σταθεροποιηθεί και αποδεσµευθούν ενδεχόµενες 
φυσαλλίδες παγιδευµένου αέρα. Επανελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού υγρού 
και επαναπληρώστε αν αυτό είναι αναγκαίο.   

7. Επανεκκινήστε τον κινητήρα ακολουθώντας τη διαδικασία του βήµατος 5 που 
περιγράφεται παραπάνω.  

8. Ελέγξτε για κάποιο ενδεχόµενο ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασµό.  
9. Ελέγξτε για διαρροές υγρών ή διαρροή στο σύστηµα εξάτµισης.  
10. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για ενδείξεις ακανόνιστης λειτουργίας, ιδιαίτερα 

όταν αυτή συνδυάζεται µε υψηλή θερµοκρασία ή ασυνήθιστα χαµηλή πίεση 
λαδιού. Η πίεση λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο συνηθισµένο φάσµα τιµών 
για 10 περίπου δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του κινητήρα.  

11. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για την τάση και τη συχνότητα εξόδου. Η τάση 
είναι ρυθµισµένη από το εργοστάσιο και πρέπει να εµφανίζεται η 
βαθµονοµηµένη τάση. Η συχνότητα  χωρίς φορτίο (no load) είναι περίπου 52 
Hz για µονάδες των 50 Hz και περίπου 62 Hz για µονάδες των 60 Hz. 
Ρυθµίσεις επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένους 
τεχνικούς.  

 
Υπάρχουν τρεις διαθέσιµοι τρόποι ρύθµισης της τάσης: 

• Η λεπτή ρύθµιση επιτυγχάνεται επιλέγοντας µια ποικιλία ρυθµίσεων της 
ταχύτητας του ποτενσιόµετρου του πίνακα ελέγχου, εφόσον υπάρχει 
ποτενσιόµετρο.  

• Η χονδρική ρύθµιση επιτυγχάνεται επιλέγοντας µια ποικιλία ρυθµίσεων για το 
ποτενσιόµετρο το οποίο είναι εγκατεστηµένο εντός του αυτόµατου ρυθµιστή 
τάσης ο οποίος µε τη σειρά του είναι εγκατεστηµένος στο κιβώτιο διανοµής 
του εναλλακτήρα.  

• Η χονδρική ρύθµιση για την εξ ολοκλήρου τροποποίηση της ρύθµισης τάσης 
του εναλλακτήρα επιτυγχάνεται µε την επανασύνδεση των περιελίξεων του 
εναλλακτήρα στο κιβώτιο διανοµής του εναλλακτήρα. Λεπτοµέρειες για τις 
συνδέσεις αυτές παρέχονται στο Εγχειρίδιο Εναλλακτήρα.  

12. Ενώ το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος παράγει τάση, ελέγξτε την εναλλαγή φάσης του 
συστήµατος συνδέοντας µια διάταξη µέτρησης της εναλλαγής φάσης στους 
ακροδέκτες της γεννήτριας του διακόπτη κυκλώµατος. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να 
εκτελείται από έναν εκπαιδευµένο τεχνικό.  

13. ∆ιακοπή Λειτουργίας: Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους πιέστε το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης ή 
περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. 
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14. Για να ελέγξετε οποιαδήποτε αποµακρυσµένη διάταξη εκκίνησης, διασφαλίστε 
ότι το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης καθώς και οποιοδήποτε 
αποµακρυσµένο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας έχουν αποδεσµευτεί, και 
περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “AUTO”.   

Ενεργοποιήστε το σήµα Εκκίνησης Από Απόσταση και ο κινητήρας θα πρέπει να 
ξεκινήσει αυτόµατα τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Εάν αφαιρέσετε το 
σήµα Εκκίνησης Από Απόσταση η λειτουργία του κινητήρα θα τερµατιστεί.  
 
Σηµείωση: 
• Τα Συστήµατα Ελέγχου της Σειράς 4001 και 4001E διαθέτουν µια διάταξη 
(Run On Timer) η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για 
σύντοµο χρόνο, προκειµένου να µειωθεί η θερµοκρασία του πριν τερµατιστεί 
αυτόµατα η λειτουργία του.  
 
Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αφαιρέστε το σήµα 
Εκκίνησης Από Απόσταση, πιέστε το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης 
Ανάγκης και περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. 
15. Τα καλώδια φορτίου µπορούν τώρα να συνδεθούν στο ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος για την προετοιµασία της συνήθους λειτουργίας.  
 
 

3.6 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ  – Πίνακας Αυτόµατης 
Εκκίνησης (Σειράς 2001, 4001 ή 4001E) 
 
Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να εφαρµόζεται για τις µεταγενέστερες χειροκίνητες 
εκκινήσεις του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που είναι εξοπλισµένο µε Σύστηµα 
Ελέγχου Αυτόµατης Εκκίνησης της Σειράς 2001, 4001 ή 4001E: 
Σηµείωση: 
• Η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µπορεί να διακοπεί ανά πάσα 

στιγµή ασκώντας πίεση στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Έκτακτης 
Ανάγκης ή περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. 

• Με την άσκηση πίεσης στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης 
φωτίζεται η ενδεικτική λυχνία βλάβης της «ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑΣ» 
(“OVERSPEED” ) παρά το ότι η υπερστροφία δεν έχει λάβει χώρα στην 
πράξη. Πριν την επανεκκίνηση του συστήµατος πρέπει να απελευθερώσετε το 
Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης, περιστρέφοντας αυτό 
σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού. Η ενδεικτική λυχνία βλάβης 
πρέπει επίσης να σβήσει µε περιστροφή του ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“STOP”. 

1. Ολοκληρώστε τους Ελέγχους που προηγούνται της Εκκίνησης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις. 

2 . Χειροκίνητη Εκκίνηση: ∆ιασφαλίστε ότι το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας 
Άµεσης Ανάγκης καθώς και οποιοδήποτε αποµακρυσµένο Πλήκτρο ∆ιακοπής 
Λειτουργίας έχουν απενεργοποιηθεί. Περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη 
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Θέση “RUN”. Εάν ο κινητήρας είναι κρύος, πριν περιστρέψετε τον ∆ιακόπτη 
Ελέγχου στη Θέση “RUN” πιέστε το πλήκτρο του θερµοστάτη, εάν υπάρχει, 
για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου 
στη Θέση “RUN”. ∆ιατηρήστε πατηµένο το πλήκτρο του θερµοστάτη έως 
ότου τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.  

Τρεις αυτόµατες απόπειρες εκκίνησης του κινητήρα θα πραγµατοποιηθούν, ή 
λιγότερες εφόσον ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία µε την πρώτη ή την δεύτερη 
απόπειρα. Εάν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία, το σύστηµα ελέγχου κλειδώνει 
στη θέση «ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ("FAIL TO START") ενώ παράλληλα 
φωτίζεται µια ενδεικτική λυχνία βλάβης στον πίνακα ελέγχου. 
 
ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
3. Ελέγξτε για κάποιο ενδεχόµενο ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασµό.  
4. Ελέγξτε για διαρροές υγρών ή διαρροή στο σύστηµα εξάτµισης.  
5. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για ενδείξεις ακανόνιστης λειτουργίας, ιδιαίτερα 

όταν αυτή συνδυάζεται µε υψηλή θερµοκρασία ή ασυνήθιστα χαµηλή πίεση 
λαδιού. Η πίεση λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο συνηθισµένο φάσµα τιµών 
για 10 περίπου δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του κινητήρα.  

6. Θέσετε τον ∆ιακόπτη Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα στη Θέση "ON" 
(µοχλός επάνω). 

Σηµείωση: 
• Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τώρα µπορεί να δεχθεί φορτίο. Όµως, το µέγιστο 

φορτίο βαθµίδας που µπορεί να γίνει δεκτό σε κάθε βαθµίδα είναι συνάρτηση 
της θερµοκρασίας λειτουργίας του συστήµατος. Όταν η γεννήτρια είναι κρύα 
(θερµοκρασίας όχι µεγαλύτερης των 20°C (68°F)) το µέγιστο φορτίο 
βαθµίδας που µπορεί να γίνει αποδεκτό είναι της τάξης 50% κατά προσέγγιση 
στο σύνολο της βαθµονοµηµένης απόδοσης. Όταν όµως το ζεύγος βρίσκεται 
στην κανονική θερµοκρασία λειτουργίας (περίπου 80°C (176°F)) το µέγιστο 
φορτίο βαθµίδας που µπορεί να γίνει αποδεκτό είναι της τάξης του 70-100% 
ανάλογα µε το µοντέλο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Κατά κανόνα τα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έως 100 kVA µπορούν να δεχθούν φορτίο της τάξης 
του 100%.  

7. ∆ιακοπή Λειτουργίας: Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, απενεργοποιήστε το φορτίο θέτοντας τον 
∆ιακόπτη του Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα στη Θέση "OFF" 
(µοχλός κάτω). Αφήστε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να λειτουργήσει για 
µερικά λεπτά χωρίς φορτίο προκειµένου να κατεβάσει θερµοκρασία. Στη 
συνέχεια περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση "STOP". Το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τερµατίσει τη λειτουργία του.   

Σε περιπτώσεις ανάγκης, όπου είναι απαραίτητος ο άµεσος τερµατισµός της 
λειτουργίας, το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης πρέπει να πατηθεί 
άµεσα χωρίς να αποσυνδέσετε το φορτίο.   
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3.7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/∆ΙΑΚΟΠΗ  – Πίνακας Αυτόµατης 
Εκκίνησης (Σειράς 2001, 4001 ή 4001E) 
 
Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για την προετοιµασία εκκίνησης από 
απόσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο είναι εξοπλισµένο µε Σύστηµα 
Ελέγχου Αυτόµατης Εκκίνησης της Σειράς 2001, 4001 ή 4001E. 
Σηµείωση: 
• Η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µπορεί να διακοπεί ανά πάσα 

στιγµή ασκώντας πίεση στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Έκτακτης 
Ανάγκης ή περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. 

• Με την άσκηση πίεσης στο Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης 
φωτίζεται η ενδεικτική λυχνία βλάβης της «ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑΣ» 
(“OVERSPEED” ) παρά το ότι η υπερστροφία δεν έχει λάβει χώρα στην 
πράξη. Πριν την επανεκκίνηση του συστήµατος πρέπει να απελευθερώσετε το 
Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας Άµεσης Ανάγκης, περιστρέ-φοντας αυτό 
σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού. Η ενδεικτική λυχνία βλάβης 
πρέπει επίσης να σβήσει µε περιστροφή του ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση 
“STOP”. 

1. Ολοκληρώστε τους Ελέγχους που προηγούνται της Εκκίνησης. 
 
Σηµείωση: 
• Ο κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία εφόσον φωτίζεται οποιαδήποτε 
ενδεικτική λυχνία βλάβης. Επανεκκινήστε το σύστηµα ελέγχου περιστρέφοντας τον 
∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση “STOP”. ∆ιασφαλίστε ότι όλες οι ενδεχόµενες βλάβες 
έχουν αποκατασταθεί πριν επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.  
2. Αυτόµατη Εκκίνηση: ∆ιασφαλίστε ότι το Πλήκτρο ∆ιακοπής Λειτουργίας 

Άµεσης Ανάγκης καθώς και οποιοδήποτε αποµακρυσµένο Πλήκτρο ∆ιακοπής 
Λειτουργίας έχουν αποδεσµευτεί. Περιστρέψτε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη 
Θέση “AUTO”.  

3. Θέσετε τον ∆ιακόπτη του Κυκλώµατος Εξόδου του Εναλλακτήρα στη Θέση 
"ON" (µοχλός πάνω). 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι τώρα έτοιµο να ξεκινήσει την λειτουργία του 
µόλις δεχθεί ένα σήµα εκκίνησης από απόσταση. Όταν το σήµα εκκίνησης 
απενεργοποιηθεί η λειτουργία του ζεύγους θα τερµατιστεί αυτόµατα.  
Σηµείωση: 
• Τα Συστήµατα Ελέγχου της Σειράς 4001 και 4001E διαθέτουν µια διάταξη 
(Run On Timer) η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για 
σύντοµο χρόνο, προκειµένου να µειωθεί η θερµοκρασία του πριν τερµατιστεί 
αυτόµατα η λειτουργία του. 
 

 
 
 
 
 
 



 - 34 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Σε γενικές γραµµές, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει να διατηρείται καθαρό. Μην 
επιτρέπετε τη συγκέντρωση ή επικάθιση υγρών, όπως είναι τα καύσιµα και τα λάδια 
πάνω σε οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια, ή πάνω, κάτω ή πλησίον 
οποιουδήποτε ηχητικού υλικού, εάν υπάρχει τέτοιο. Καθαρίζετε τις επιφάνειες 
χρησιµοποιώντας καθαριστικά βιοµηχανικού τύπου µε βάση το νερό. Μην 
χρησιµοποιείτε αναφλέξιµα διαλυτικά για τον καθαρισµό των εξαρτηµάτων.  
Οποιοδήποτε ηχητικό υλικό διαθέτει προστατευτικό κάλυµµα το οποίο έχει σχιστεί ή 
τρυπηθεί θα πρέπει να αντικαθίσταται άµεσα για την αποτροπή συγκέντρωσης υγρών 
εντός του υλικού.  
 
 

4.2  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Συντήρηση Καθηµερινή ή µε κάθε Εκκίνηση του Κινητήρα:  
Για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που διατηρούνται σε κατάσταση αναµονής (standby) 
οι διαδικασίες αυτές µπορούν να επαναλαµβάνονται ανά εβδοµάδα.  
 
Συντήρηση Ανά 15νθήµερο: 
 Αναφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει κατά το 
15νθήµερο. Εκτελέστε έναν έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 
θέτοντάς το σε λειτουργία για 5 λεπτά µόνο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Μην λειτουργείτε τους ντιζελοκινητήρες µε χαµηλό φορτίο για παρατεταµένες 
χρονικές περιόδους.  
 
Μηνιαία Συντήρηση: 
Αναφέρεται σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που δεν έχουν λειτουργήσει µε φορτίο. 
Εκτελέστε έναν έλεγχο λειτουργίας και φορτίου στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 
θέτοντας αυτό σε λειτουργία µε ελάχιστο φορτίο της τάξης του 50% για 1 ή 2 ώρες.   
 
Εξαµηνιαία ή κάθε 250 Ώρες Λειτουργίας: 
 Επαναλάβετε τις διαδικασίες καθηµερινής συντήρησης πλέον των παρακάτω:  
1. Ελέγξτε όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συτήµατος ελέγχου 

χρησιµοποιώντας ηλεκτρικά προσοµοιωµένες βλάβες.  
2. Καθαρίστε όλες τις οπές που βρίσκονται στο κάλυµµα της µπαταρίας.  
3. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις του συστήµατος εξάτµισης.  
4. Σφίξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις.  
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5. Θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία και παρατηρήστε τον πίνακα οργάνων 
ώστε να διασφαλίσετε ότι όλα τα όργανα ενδείξεων λειτουργούν κανονικά.  

6. Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός διαθέτει αλεξικέραυνο, αυτό πρέπει να 
αφαιρεθεί και να καθαριστεί µε επιµέλεια για την αποµάκρυνση οποιασδήποτε 
επικαθίζησης άνθρακα.  

 
 
Προληπτική Συντήρηση Εναλλακτήρα: 
 ∆εν υπάρχει κάποια απαραίτητη διαδικασία συντήρησης για τον εναλλακτήρα, όµως 
προτείνεται η περιοδική επιθεώρηση της κατάστασης της περιέλιξης του 
εναλλακτήρα καθώς και ο περιοδικός καθαρισµός του.  
 

4.3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ/Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ 
 
Πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες για την αφαίρεση του κινητήρα 
και/ή του εναλλακτήρα.  
1. Αποµονώστε και αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή ισχύος προς τον 

βοηθητικό εξοπλισµό, όπως είναι ο θερµαντήρας νερού.  
2. Αποµονώστε την παροχή του φορτιστή µπαταρίας. Αποσυνδέστε την 

µπαταρία (πρώτα τον θετικό πόλο) και αφαιρέστε τη αν αυτό είναι αναγκαίο.  
3. Εάν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εξοπλισµένο µε περίβληµα, αφαιρέστε 

τους κοχλίες στερέωσης, αποσυνδέστε το σύστηµα εξάτµισης και στη 
συνέχεια αφαιρέστε το περίβληµα.  

4. Αποµονώστε και αποσυνδέστε τον πίνακα ελέγχου, και αφαιρέστε τον µαζί µε 
τη βάση του από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διασφαλίζοντας ότι έχετε 
ταυτοποιήσει όλα τα καλώδια αποσύνδεσης για να διευκολυνθείτε κατά την 
επανασύνδεση.  

5. Εάν πρέπει να αφαιρεθεί ο κινητήρας µαζί µε τον εναλλακτήρα, µπορείτε να 
τους ανασηκώσετε σαν µια µονάδα χρησιµοποιώντας τις ωτίδες ανύψωσης 
που παρέχονται τόσο µε τον κινητήρα όσο και µε τον εναλλακτήρα. Κατ’ 
αρχή, πρέπει να αφαιρεθούν οι κοχλίες που στερεώνουν τον 
κινητήρα/εναλλακτήρα πάνω στο πλαίσιο βάσης. 

  
Αφαίρεση του Κινητήρα Μόνο: 
1. Εάν πρέπει να αφαιρεθεί µόνο ο κινητήρας, κατ’ αρχήν πρέπει να αφαιρέσετε 

τον καλωδιακό ιστό από τον κινητήρα.  
2. Εφόσον ο εναλλακτήρας διαθέτει ένα µόνο σετ στηριγµάτων, θα πρέπει να 

στερεώσετε αποτελεσµατικά την εµπρόσθια πλευρά του πριν επιχειρήσετε να 
αφαιρέσετε τον κινητήρα.  

3. Αφαιρέστε τους κοχλίες βάσης που στερεώνουν τον κινητήρα. Ίσως απαιτηθεί 
να χαλαρώσετε λίγο τους κοχλίες στερέωσης του εναλλακτήρα.  

4. Αφαιρέστε τους προφυλακτήρες ανεµιστήρα του εναλλακτήρα. 
5. Στηρίξτε τη διάταξη του ρότορα χρησιµοποιώντας έναν ιµάντα ή ξύλινα 

στηρίγµατα, προσέχοντας ώστε να µην προκαλέσετε φθορές στον ανεµιστήρα.  
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6. Αφαιρέστε τους κοχλίες που βρίσκονται µεταξύ της εύκαµπτης ζεύξης και του 
σφονδύλου του κινητήρα.  

7. Στηρίξτε το πίσω τµήµα του κινητήρα χρησιµοποιώντας έναν εναέριο γερανό 
ή άλλη ανάλογη συσκευή.  

8. Αφαιρέστε τους κοχλίες του περιβλήµατος ζεύξης.  
9. Ο κινητήρας έχει πλέον µετακινηθεί προς τα εµπρός και όταν δεν θα έχει 

σηµείο επαφής µε τον εναλλακτήρα θα µπορείτε να το να σηκώσετε µακριά 
από την βάση.  

 
Αφαίρεση του Εναλλακτήρα Μόνο: 
1. Εάν πρέπει να αφαιρεθεί µόνο ο εναλλακτήρας, θα πρέπει αρχικά να 

στηρίξετε αποτελεσµατικά το πίσω τµήµα του κινητήρα.  
2. Αφαιρέστε τον ιστό των καλωδιώσεων.  
3. Αφαιρέστε τους κοχλίες που στερεώνουν τον εναλλακτήρα πάνω στο πλαίσιο 

βάσης. Χαλαρώστε επίσης τους κοχλίες του κινητήρα.  
4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύµµατα του ανεµιστήρα του εναλλακτήρα 

και στηρίξτε τη διάταξη του ρότορα όπως και το εµπρόσθιο τµήµα του 
εναλλακτήρα. ∆ιασφαλίστε ότι ο ρότορας έχει τοποθετηθεί µε τον ένα πόλο 
στην κεντρική γραµµή βάσης. Αυτό γίνεται για την αποτροπή οποιασδήποτε 
βλάβης στο έδρανο ή στον διεγέρτη, περιορίζοντας την κίνηση του ρότορα 
στο κενό.  

5. Αποσυνδέστε τον εναλλακτήρα από τον κινητήρα σύµφωνα µε τις οδηγίες.  
6. Στηρίξτε τον εναλλακτήρα χρησιµοποιώντας έναν ιµάντα ή µια ανάλογη 

διάταξη και σύρετε ολόκληρο το σύστηµα του εναλλακτήρα πίσω στη βάση 
πριν τον ανασηκώσετε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
 
Γενικά: 
 Ο κινητήρας ο οποίος τροφοδοτεί το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι 
ντιζελοκινητήρας βαρέως βιοµηχανικού τύπου, και έχει επιλεγεί λόγω της αξιοπιστίας 
και της αποδοτικής του λειτουργίας. Ο κινητήρας είναι ειδικά σχεδιασµένος και 
τελειοποιηµένος για παροχή ισχύος σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Ο κινητήρα διαθέτει 
σύστηµα ανάφλεξης µε 4 ή 2 διαδροµές συµπίεσης, και είναι εξοπλισµένος µε όλα τα 
απαραίτητα παρελκόµενα για να χαρακτηρίζεται µία αξιόπιστη πηγή ισχύος 
 
Σύστηµα Ψύξης: 
 Το σύστηµα ψύξης του κινητήρα αποτελείται από ένα ψυγείο, έναν ανεµιστήρα 
προώθησης υψηλής ισχύος, µια αντλία νερού µηχανικής λειτουργίας και έναν 
θερµοστάτη. Ο ανεµιστήρας είναι προωθητικού τύπου, προωθώντας τον αέρα προς το 
ψυγείο. Το συγκεκριµένο σύστηµα συµβάλλει στην µείωση της επιφανειακής 
θερµότητας στον κινητήρα και τον εναλλακτήρα καθώς και στην εσωτερική ψύξη του 
κινητήρα µέσω του νερού που κυκλοφορεί στο ψυγείο. Ο εναλλακτήρας διαθέτει 
επίσης έναν αυτόνοµο ανεµιστήρα ο οποίος συµβάλλει στην κυκλοφορία ψυχρού 
αέρα µέσα στο περίβληµα. Ο θερµοστάτης διατηρεί την θερµοκρασία του ψυκτικού 
υγρού σε ένα σταθερό επίπεδο για την αποδοτική λειτουργία του κινητήρα.  
Έχει ιδιαίτερη σηµασία να εστιάσουµε την προσοχή στην ελεύθερη ροή του αέρα 
γύρω από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ψύξη του.  
 
∆ιαχείριση Κινητήρα:  
Ο ρυθµιστής (γκόβερνορ) του κινητήρα είναι µια µηχανική ή ηλεκτρονική διάταξη 
σχεδιασµένη για να διατηρεί σταθερή την ταχύτητα του κινητήρα σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις φορτίου. Η ταχύτητα του κινητήρα εξαρτάται άµεσα µε την συχνότητα 
της απόδοσης του εναλλακτήρα, για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε διακύµανση στην 
ταχύτητα του κινητήρα θα επηρεάσει τη συχνότητα της απόδοσης ισχύος.  
Ο ρυθµιστής ανιχνεύει την ταχύτητα του κινητήρα και ελέγχει τον ρυθµό έγχυσης του 
καυσίµου. Όταν αυξάνεται το βάρος στον εναλλακτήρα ο ρυθµιστής αυξάνει την ροή 
καυσίµου προς τον κινητήρα. Όταν το φορτίο µειώνεται ο ρυθµιστής µειώνει την ροή 
καυσίµου.  
Για τους κινητήρες 2806/2306, η κατάσταση κύρτωσης µπορεί να επιτευχθεί µε την 
σύνδεση των καλωδίων 317 & 318.  Τα καλώδια αυτά βρίσκονται δίπλα στην 
Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου. 
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Σύστηµα Καυσίµου:  
Στα περισσότερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, το σύστηµα καυσίµου του κινητήρα 
συνδέεται απευθείας µε µια δεξαµενή καυσίµου η οποία είναι εγκατεστηµένη στο 
πλαίσιο βάσης. Αυτή η δεξαµενή είναι σχεδιασµένη για να παρέχει καύσιµο αρκετό 
για 8 ώρες λειτουργίας του κινητήρα, υπό πλήρες φορτίο. Υπάρχει όµως η 
δυνατότητα εγκατάστασης µιας δεξαµενής µεγαλύτερης χωρητικότητας η οποία 
µπορεί να τροφοδοτεί την λειτουργία του κινητήρα για 24 ώρες κατά προσέγγιση.  
Η δεξαµενή βάσης προσφέρεται µε εξαρτήµατα που διευκολύνουν την χειροκίνητη ή 
αυτόµατη πλήρωσή της µε καύσιµο από µια µεγαλύτερη και ογκώδη δεξαµενή.  
Στα µεγαλύτερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, το πλαίσιο βάσης δεν περιλαµβάνει 
δεξαµενή. Συνεπώς το σύστηµα καυσίµου του κινητήρα τους πρέπει να συνδεθεί µε 
µια ξεχωριστή δεξαµενή η οποία εγκαθίσταται δίπλα στο ζεύγος.  
 
Σύστηµα Εξάτµισης: 
 Τα συστήµατα εξάτµισης χρησιµοποιούνται για την µείωση των επιπέδων θορύβου 
που παράγεται από τον κινητήρα, και για τη διοχέτευση των εκποµπών καύσης σε 
χώρους όπου δεν αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο.  
Στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µικρότερης ισχύος ο σιγαστήρας και οι σωληνώσεις της 
εξάτµισης προσαρµόζονται απευθείας πάνω στον κινητήρα. Στα µεγαλύτερης ισχύος 
ζεύγη το σύστηµα εξάτµισης παρέχεται ξεχωριστά για εγκατάσταση σε σηµείο που 
ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις.  
 
Βαλβίδα Αντιστροφής Αέρα: 
 Μια βαλβίδα αντιστροφής αέρα, εφόσον διαθέτει τέτοια το σύστηµα, αποτρέπει τις 
υπέρ ταχύτητες του κινητήρα οι οποίες οφείλονται στην εισαγωγή αερίων, 
διακόπτοντας τελείως την παροχή αέρα. Έλεγχοι λειτουργίας σε ανάλογες βαλβίδες 
(εισόδου αέρα καύσης) δεν πρέπει να εκτελούνται όταν οι κινητήρες λειτουργούν µε 
φορτίο. Τέτοιοι έλεγχοι λειτουργίας µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο όταν ο 
κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας. Εφόσον είναι απαραίτητο να ελέγξετε το κλείσιµο 
των βαλβίδων αέρα όταν ο κινητήρας είναι σε κατάσταση λειτουργίας, ο έλεγχος 
αυτός µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς φορτίο. Στη 
συνέχεια, ο κινητήρας δεν πρέπει να τεθεί πάλι άµεσα σε λειτουργία.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Το κλείσιµο της βαλβίδας αντιστροφής αέρα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε 
κατάσταση λειτουργίας είναι πιθανό να προκαλέσει µεταφορά λαδιού στο σύστηµα 
εξάτµισης το οποίο είναι ιδιαίτερα πτητικό. Σε µια τέτοια περίπτωση ο κινητήρας θα 
πρέπει να αφεθεί για ένα διάστηµα εκτός λειτουργίας προκειµένου να 
απελευθερωθούν τα συγκεντρωθέντα αέρια.  
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5.2  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ  
 
Γενικές Παρατηρήσεις:  
 Η διάβρωση που δηµιουργείται στο ψυγείο µπορεί να αποτελεί έναν από τους 
κύριους λόγους αστοχιών. Η διάβρωση επιταχύνεται µε την ένωση του αέρα µε το 
νερό. ∆ιασφαλίζετε πάντα ότι οι συνδέσεις των σωληνώσεων είναι καθαρές από 
διαρροές. Εξαερώνετε τακτικά το ψυγείο ώστε το σύστηµα να διατηρείται χωρίς 
παρουσία αέρα.   
Τα ψυγεία δεν πρέπει να µένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα µισογεµισµένα. Τα 
ψυγεία που διατηρούνται µισογεµισµένα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
αντιµετωπίζουν σύντοµα τις συνέπειες της διάβρωσης. Σε ένα ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος που διατηρείται εκτός λειτουργίας για µεγάλο διάστηµα, είτε αδειάστε τελείως 
το περιεχόµενο του ψυγείου του, είτε διασφαλίστε ότι το ψυγείο θα διατηρείτε 
πλήρως πληρωµένο µε ψυκτικό υγρό. Όταν αυτό είναι δυνατό, τα ψυγεία πρέπει να 
πληρώνονται µε αποσταγµένο ή φυσικό µαλακό νερό  σε κατάλληλη αναλογία µε 
αντιοξειδωτικά συστατικά.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
! Το ψυκτικό υγρό είναι κατά κανόνα υπό πίεση και χαρακτηρίζεται από 
υψηλές θερµοκρασίες. Μην ασχολείστε µε το ψυγείο και µην αποσυνδέετε τις 
σωληνώσεις του ψυγείου πριν αυτό δεν έχει κρυώσει.  Μην ασχολείστε µε το ψυγείο 
και µην αφαιρείτε οποιοδήποτε προστατευτικό κάλυµµα όταν ο ανεµιστήρας 
βρίσκεται σε λειτουργία.  
 
 
 
 
Εξωτερικός Καθαρισµός:  
Σε περιβαλλοντικές συνθήκες επιβαρυµένες µε σκόνες και ρύπους τα πτερύγια του 
ψυγείου είναι δυνατό να µπλοκαριστούν από επικαθήσεις, έντοµα κλπ. Αυτό µπορεί 
να έχει συνέπειες στην απόδοση του ψυγείου.  
 
Εσωτερικός Καθαρισµός:  
Εάν οι σύνδεσµοι του ψυγείου δεν είναι απόλυτα στεγανοποιηµένοι ή εάν το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς 
αντιοξειδωτικά συστατικά, τότε είναι πιθανό εντός του ψυγείου να έχουν σχηµατιστεί 
µε την πάροδο του χρόνου επικαθήσεις, οι οποίες έχουν καταστήσει το όλο σύστηµα 
ρυπαρό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ 

 

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ  
 
Γενικά: 
 Ο εναλλακτήρας που έχει εγκατασταθεί στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι 
αυτόδιεγειρόµενου τύπου χωρίς ψύκτρες, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν απαιτείται 
συντήρηση σε σχέση µε δακτύλιους ολίσθησης και ψύκτρες. Το σύστηµα ελέγχου 
αποτελείται από έναν αυτόµατο ρυθµιστή τάσης, προστατευτικά κυκλώµατα και τα 
απαραίτητα όργανα που επιτρέπουν τον έλεγχο απόδοσης του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους.  
 
Κατασκευή/Κυριότερα Εξαρτήµατα: 
 Η µονάδα του εναλλακτήρα είναι µια πλήρως αυτόνοµη µονάδα σχεδιασµένη και 
κατασκευασµένη για να προσφέρει οµαλή λειτουργία, ευκολία συντήρησης και 
µεγάλη διάρκεια ζωής.  
Ο πυρήνας του στάτορα είναι κατασκευασµένος από µονωµένα µεταλλικά ελάσµατα 
χαµηλής βαθµίδας ηλεκτρικών απωλειών. Αυτά κατασκευάζονται και 
ηλεκτροσυγκολούνται κάτω από σταθερή πίεση ώστε να παρέχουν έναν ιδιαίτερα 
στέρεο πυρήνα που θα αντέχει σε κραδασµούς και ταλαντώσεις (παλµούς) φορτίου. 
Τα τυλίγµατα του στάτορα µετά τον διαποτισµό τους πιέζονται µέσα στο πλαίσιο και 
τοποθετούνται στη θέση τους.  
Ένας υψηλής βαθµίδας ακρίβειας µηχανοκίνητος άξονας µεταφέρει τη διάταξη του 
ρότορα η οποία περιλαµβάνει τα συστήµατα των πεδίων περιστροφής του 
εναλλακτήρα, τον διεγέρτη του ρότορα/περιστρεφόµενο σύστηµα διόδων και τον 
ανεµιστήρα ψύξης. Ο ρότορας είναι εγκατεστηµένος µηχανικά και στηρίζεται στο 
άκρο των περιελίξεων για να παρέχεται η δυνατότητα υπερστροφίας έως 2250 ΣΑΛ 
(RPM). Ολόκληρη η διάταξη του ρότορα είναι δυναµικά ισορροπηµένη για να 
διασφαλίζεται η λειτουργία χωρίς κραδασµούς.  
Στην πλευρά µετάδοσης της κίνησης της διάταξης του ρότορα υπάρχει ένας 
φυγοκεντρικός ανεµιστήρας από χυτό αλουµίνιο ο οποίος έλκει τον αέρα ψύξης µέσα 
από τα προστατευµένα καλύµµατα των αεροθυρίδων της αντίθετης πλευράς και 
αποδεσµεύει αυτόν σε αντίστοιχες διατάξεις που βρίσκονται στην πλευρά µετάδοσης 
κίνησης. 
 
Μέθοδος Λειτουργίας του Εναλλακτήρα:   
Η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος προέρχεται από 
ένα κλειστό σύστηµα κυκλώµατος που αποτελείται κυρίως από τον διεγέρτη ρότορα, 
το κύριο πεδίο περιστροφής και τον αυτόµατο ρυθµιστή τάσης.  
Η διαδικασία ξεκινά όταν ο κινητήρας αρχίζει να περιστρέφει τα εσωτερικά 
εξαρτήµατα του εναλλακτήρα. Ο παραµένων µαγνητισµός στον κύριο ρότορα 
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(στοιχείο 1) παράγει µια µικρή εναλλασσόµενη τάση (AC) στον κύριο στάτορα 
(στοιχείο 2). Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης (στοιχείο 3) ανορθώνει αυτή την τάση 
(την µετατρέπει σε συνεχόµενο ρεύµα DC) και εφαρµόζει αυτή στον διεγέρτη του 
στάτορα (στοιχείο 4). 
Αυτό το συνεχόµενο ρεύµα DC που κατευθύνεται προς τον διεγέρτη του στάτορα 
δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο το οποίο µε τη σειρά του, δηµιουργεί µια τάση 
εναλλασσόµενου ρεύµατος AC στον διεγέρτη του ρότορα (στοιχείο 5). Αυτή η τάση 
AC µετατρέπεται πάλι σε συνεχές ρεύµα µέσω των περιστρεφόµενων διόδων.Όταν 
αυτή η τάση DC εµφανίζεται στον κύριο ρότορα, δηµιουργείται ένα ισχυρότερο 
µαγνητικό πεδίο σε σχέση µε το αρχικό παραµένον πεδίο, το οποίο προκαλεί τη 
δηµιουργία υψηλότερης τάσης στον κύριο στάτορα.   
Αυτή η υψηλότερη τάση κυκλοφορεί µέσα στο σύστηµα προκαλώντας τη δηµιουργία 
µιας υψηλότερης τάσης DC πίσω στον κύριο ρότορα. Ο κύκλος αυτός συνεχίζει να 
αυξάνει την τάση έως ότου αυτή προσεγγίζει το κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Στο σηµείο αυτό ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης αρχίζει να 
περιορίζει την τάση η οποία διέρχεται προς τον διεγέρτη του στάτορα, ο οποίος µε τη 
σειρά του περιορίζει τη συνολική απόδοση εξόδου (στοιχείο 7) του εναλλακτήρα.  
Αυτή η διαδικασία αύξησης της τάσης λαµβάνει χώρα σε διάστηµα µικρότερο του 
ενός δευτερολέπτου.  
 
Αυτόµατος Ρυθµιστής Τάσης:   
Ο Αυτόµατος Ρυθµιστής Τάσης (AVR) διατηρεί µια σταθερή κατάσταση τάσης από 
µηδενικό έως πλήρες φορτίο για να περιορίσει τις ανοχές. Ο AVR διαθέτει ένα 
χαρακτηριστικό  volts/hertz το οποίο µειώνει αναλογικά τη ρυθµιζόµενη τάση στις 
χαµηλότερες ταχύτητες. Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθά τον κινητήρα κατά την 
ξαφνική προσθήκη φορτίου.  
 

6.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ  
Παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται ειδική συντήρηση, συστήνεται η περιοδική 
επιθεώρηση και ο καθαρισµός του.  
Εκτελείτε έναν έλεγχο µόνωσης των περιελίξεων πριν την αρχική εκκίνηση, µετά την 
αποθήκευση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, και κάθε 3 έως 6 µήνες ανάλογα µε τα 
επίπεδα υγρασίας στο περιβάλλον (συχνότερα όταν η υγρασία είναι υψηλή). Στις 
περιοχές µε υψηλές τιµές υγρασίας συστήνεται η χρήση θερµαντήρων χώρου για τη 
διατήρηση της ξηρότητας των περιελίξεων όταν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας.  
Τα φίλτρα αέρα του εναλλακτήρα, εάν υπάρχουν, πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά, 
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εάν απαιτείται καθαρισµός, αφαιρείτε τα 
στοιχεία φίλτρου από τις υποδοχές τους. Εµβαπτίζετε ή ξεπλένετε τα στοιχεία µε ένα 
κατάλληλο απορρυπαντικό υλικό έως ότου αυτά καθαριστούν πλήρως. Στεγνώνετε 
τελείως τα στοιχεία πριν την επανατοποθέτησή τους. 
Επίσης η µονάδα του εναλλακτήρα πρέπει να καθαρίζεται σε περιοδική βάση. Η 
συχνότητα καθαρισµού εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής 
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εγκατάστασης. Όταν ο καθαρισµός είναι αναγκαίος, πρέπει να ακολουθείται η εξής 
διαδικασία: αποσυνδέετε όλες τις παροχές ισχύος. Καθαρίζετε µε ένα πανί σκόνες, 
ρύπους, λάδια, νερό και άλλα υγρά από τις εξωτερικές επιφάνειες του εναλλακτήρα 
και από τις προστατευτικές διατάξεις του αερισµού. Τα ξένα αυτά υλικά επικάθονται 
σταδιακά στις περιελίξεις και µπορούν να προκαλέσουν υπερθέρµανση ή καταστροφή 
της µόνωσης. Η σκόνη και οι ρύποι καθαρίζονται αποτελεσµατικά µε χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας. Μη χρησιµοποιείτε πιεσµένο αέρα, ατµό ή νερό υπό πίεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
Περιγραφή: 
 Ένα προηγµένο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί για 
τον έλεγχο και την επιτήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του ζεύγους, µπορεί να τοποθετηθεί ένα από τα διάφορα βασικά 
συστήµατα ελέγχου. Αυτά περιλαµβάνουν το Χειροκίνητο Σύστηµα Εκκίνησης, το 
Σύστηµα Αυτόµατης Εκκίνησης , το Σύστηµα Αυτόµατης Εκκίνησης Deluxe και το 
αναβαθµισµένο Σύστηµα Deluxe Αυτόµατης Εκκίνησης. Άλλα περισσότερο 
εξειδικευµένα συστήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικές εγκαταστάσεις για τα 
οποία παρέχεται ξεχωριστή τεκµηρίωση. Αυτά τα συστήµατα ελέγχου αποτελούνται 
από τρία βασικά εξαρτήµατα τα οποία δουλεύουν µαζί  έναν πίνακα ελέγχου, µια 
µονάδα διασύνδεσης κινητήρα (ΕΙΜ) και έναν διακόπτη κυκλώµατος στην έξοδο του 
εναλλακτήρα.  
Ο πίνακας ελέγχου παρέχει ένα µέσο για την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας 
του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, την επιτήρηση της λειτουργίας και της εξόδου του, 
και την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας του ζεύγους σε περίπτωση µιας κρίσιµης 
κατάστασης που µπορεί να προκύψει, όπως χαµηλή πίεση λαδιού ή υψηλή 
θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. Ένας Πίνακας της εγκαθίσταται 
ανάλογα µε την περίπτωση για τις απαιτήσεις της εγκατάστασης του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.   
Η Μονάδα ∆ιασύνδεσης Κινητήρα είναι µια στεγανοποιηµένη µονάδα 
εγκατεστηµένη στον Κινητήρα η οποία παρέχει ρελέ µεταγωγής για το Σωληνοειδές 
Εκκίνησης του Κινητήρα, το Μπουζί Πυράκτωσης και το Σωληνοειδές Καυσίµου. 
Καθένα από αυτά τα κυκλώµατα προστατεύεται από ξεχωριστές ηλεκτρικές 
ασφάλειες που είναι εγκατεστηµένες στη µονάδα. Ξεχωριστές λυχνίες LED 
φωτίζονται όταν ενεργοποιείται καθένα από αυτά τα κυκλώµατα. Η Μονάδα 
∆ιασύνδεσης Κινητήρα διατίθεται σε τρία µοντέλα ανάλογα µε τον τύπο του πίνακα 
ελέγχου που χρησιµοποιείται, η Μονάδα ∆ιασύνδεσης Κινητήρων των 12 volt SR, η 
Μονάδα ∆ιασύνδεσης Κινητήρα των 12 volt Plus, και η Μονάδα ∆ιασύνδεσης 
Κινητήρα των 24 volt Plus. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια Μ∆Κ χρησιµοποιείται 
σε κάθε τύπο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους: 

Πίνα
κ. 

Ζεύγη έως 
150kVA 

Ζεύγη άνω 
150kVA 

Εγκ
ατ. 

(συστήµατα12 
volt ) 

(συστήµατα24 
volt ) 

1001 12 Volt EIM 
SR 

24 Volt EIM 
Plus 
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2001 12 Volt EIM 
Plus 

24 Volt EIM 
Plus 

4001 12 Volt EIM 
Plus 

24 Volt EIM 
Plus 

4001
E 

12 Volt EIM 
Plus 

24 Volt EIM 
Plus 

Ο διακόπτης κυκλώµατος στη έξοδο ισχύος χρησιµεύει για την προστασία του 
εναλλακτήρα αποσυνδέοντας αυτόµατα το φορτίο σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος ή 
υπερφόρτισης. Παρέχει επίσης ένα µέσο µεταγωγής της εξόδου του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.  
 
Ταυτότητα:  
 Όλοι οι πίνακες ελέγχου συνδέονται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ο Πίνακας της 
Σειράς 1001, όντας ένας πίνακας χειροκίνητης εκκίνησης ("Key Start") διαθέτει ένα 
αφαιρούµενο κλειδί για τον έλεγχο του συστήµατος. Ο πίνακας διαθέτει δύο µόνο 
λυχνίες βλάβης. Ο Πίνακας της Σειράς 2001διαθέτει έναν ∆ιακόπτη Ελέγχου, 
τοποθετηµένο κάτω από 5 λυχνίες βλάβης. Ο Πίνακας της Σειράς 4001 οµοιάζει µε 
αυτόν της Σειράς 2001, εκτός του ότι ο ∆ιακόπτης Ελέγχου είναι τοποθετηµένος 
κάτω από τα όργανα ενδείξεων, και διαθέτει 7 λυχνίες βλάβης. Ο Πίνακας της Σειράς 
4001E διαθέτει επίσης έναν ∆ιακόπτη Ελέγχου τοποθετηµένο κάτω από τα όργανα 
ενδείξεων, ενώ διαθέτει 16 λυχνίες βλάβης.  
 
Εξοπλισµός του Πίνακα: 
 Πριν ο χειριστής ξεκινήσει ή θέσει σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα 
πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως µε τα όργανα και τα χειριστήρια. Τα όργανα πρέπει να 
παρατηρούνται ανά διαστήµατα και ενώ το ζεύγος βρίσκεται σε κατάσταση 
λειτουργίας προκειµένου να εντοπίζονται πιθανές ασυνήθιστες ενδείξεις πριν 
προκύψουν προβλήµατα. Η προσθήκη προαιρετικού εξοπλισµού θα προσθέσει 
επιπλέον στοιχεία στον πίνακα, και έτσι ο πίνακας που θα είναι εγκατεστηµένος στο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι πιθανό να διαφέρει κάπως από τους τυπικούς πίνακες 
που εµφανίζονται στο σχήµα. Οι παρακάτω περιγραφές εξηγούν τη λειτουργία κάθε 
στοιχείου των πινάκων:  
 
 
 
Στοιχεία Περιγραφή 
1. Βολτόµετρο ac (εναλλασσοµένου ρεύµατος) – ένα βολτόµετρο το οποίο 

δείχνει ότι παράγεται τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος στους ακροδέκτες 
εξόδου του εναλλακτήρα.. 

2. Επιλογικός διακόπτης βολτόµετρου AC (εναλλασσοµένου ρεύµατος) – ένας 
διακόπτης που επιτρέπει στο χειριστή να επιλέγει µετρήσεις τάσης µεταξύ των 
φάσεων ή µεταξύ µιας φάσης και του ουδέτερου.  

3. Αµπερόµετρο AC (εναλλασσοµένου ρεύµατος) – ένα αµπερόµετρο που 
δείχνει ότι παρέχεται εναλλασσόµενο ρεύµα το οποίο εξαρτάται από το 
συνδεδεµένο φορτίο 
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4. Επιλογικός διακόπτης αµπεροµέτρου AC (εναλλασσοµένου ρεύµατος) – ένας 
επιλογικός διακόπτης που επιτρέπει στον χειριστή να επιλέγει µια µέτρηση 
ρεύµατος από καθεµία φάση.  

5. Συχνόµετρο – ένας µετρητής που δείχνει τη συχνότητα εξόδου του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους..  

6. Μετρητής ωρών λειτουργίας – ένας µετρητής που δείχνει τον συνολικό 
αριθµό ωρών λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για βοήθεια στη 
συντήρηση.  

7.   ‘Οργανο ένδειξης θερµοκρασίας νερού του κινητήρα – ένα όργανο µέτρησης 
της θερµοκρασίας συνδεδεµένο µε έναν αισθητήρα του κινητήρα για να 
παρακολουθεί τη θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα  

8. Βολτόµετρο µπαταριάς συνεχούς ρεύµατος – ένα βολτόµετρο που δείχνει την 
κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας.  Εάν ο εναλλακτήρας φόρτισης της 
µπαταρίας φορτίζεται σωστά, η µέτρηση της τάσης θα είναι πάντα 
µεγαλύτερη όταν λειτουργεί το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος από ότι όταν αυτό 
είναι εκτός λειτουργίας.  

9. Μανόµετρο λαδιού κινητήρα. Ένας µετρητής που παρακολουθεί την πίεση 
λαδιού του κινητήρα από τη στιγµή που ξεκινά η λειτουργία του κινητήρα.  

10. Ενδεικτικές λυχνίες βλάβης – Λυχνίες βλαβών που φωτίζονται για να 
δηλώσουν ότι το κύκλωµα προστασίας έχει ανιχνεύσει την εκάστοτε 
παρουσιαζόµενη κατάσταση..  

11. Πλήκτρο δόκιµης λυχνίας – Ένα πλήκτρο για την δοκιµή των λυχνιών βλάβης 
και την αποµανδάλωση µιας προειδοποιητικής λυχνίας και ενός κυκλώµατος 
προστασίας ύστερα από την ενεργοποίηση του συναγερµού.   

12. ∆ιακόπτης µε κλειδί (Μόνο στη Σειρά 1001) – Ένας διακόπτης τεσσάρων 
θέσεων που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και τη διακοπή παροχής ρεύµατος 
από την µπαταρία προς τον πίνακα ελέγχου, τον θερµοστάτη και τη µίζα του 
κινητήρα.   
Θέση "O"  Εκτός λειτουργίας/Αποµανδάλωση  
Η παροχή ισχύος διακόπτεται και τα κυκλώµατα προστασίας επανεκκινούν τη 
λειτουργία τους.  
Θέση "l"    On   
Συνεχές ρεύµα τροφοδοτεί το σύστηµα ελέγχου και ενεργοποιείται το ρελέ 
χρονοκυκλώµατος προστασίας από βλάβες.  
Θέση  “ ”  Θερµοστάτη   
Συνεχές ρεύµα τροφοδοτεί επίσης το κύκλωµα θερµοστάτη, εάν υπάρχει 
τέτοιο.  
Θέση “ ”  Εκκίνησης  
Συνεχές ρεύµα τροφοδοτεί το µοτέρ εκκίνησης για να ξεκινήσει η λειτουργία 
του κινητήρα. Τροφοδοτείται επίσης το κύκλωµα του θερµοστάτη, εάν έχει 
τοποθετηθεί.  

13. ∆ιακόπτης έλεγχου (Μόνο για Σειρές 2001, 4001 και 4001E) – Ένας 
διακόπτης τριών θέσεων που παρέχει ένα µέσο ελέγχου των λειτουργιών του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.  
Θέση 1     Λειτουργία (“RUN”) 
Η λειτουργία αυτόµατης εκκίνησης ενεργοποιείται για να εκκινήσει αµέσως 
και να θέσει σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.  
Θέση 2     ΣΤΟΠ (“stop”) 
Η λειτουργία του ζεύγους σταµατά εάν βρίσκεται σε λειτουργία και 
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εµποδίζεται η αυτόµατη εκκίνηση. Το κύκλωµα προστασίας επαναφέρεται σ’ 
αυτή τη θέση.  

Θέση 3     Αυτόµατη (“AUTO”) 
Το κύκλωµα ελέγχου είναι έτοιµο να ενεργοποιήσει την αυτόµατη εκκίνηση 
όταν λάβει ένα αποµακρυσµένο σήµα εκκίνησης.  

14. Πλήκτρο στάσης κίνδυνου. Ένα κόκκινο πλήκτρο κλειδώµατος το οποίο 
διακόπτει αµέσως τη λειτουργία του ζεύγους και εµποδίζει την εκκίνηση έως 
ότου απελευθερωθεί το πλήκτρο περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Πιέζοντας 
αυτό το πλήκτρο φωτίζεται επίσης η λυχνία βλάβης «ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑΣ» 
ακόµα και αν δεν παρουσιαστεί υπερστροφία. Πριν την επανεκκίνηση του 
ζεύγους, πρέπει να γίνει αποµανδάλωση αυτής της λυχνίας γυρίζοντας τον 
διακόπτη ελέγχου στη θέση “STOP”, ή γυρίζοντας τον διακόπτη-κλειδί του 
Πίνακα Ελέγχου της Σειράς 1001 στη θέση "O" (off). 

15. Πλήκτρο προθέρµανσης θερµοστάτη (Μόνο Σειρές 2001, 4001 και 4001E) – 
Ένα πλήκτρο για την ενεργοποίηση του κυκλώµατος προθέρµανσης, αν έχει 
τοποθετηθεί 

 
 

7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (της 
Σειράς 1001) 
 
Το Σύστηµα Ελέγχου της Σειράς 1001 παρέχει χειροκίνητη εκκίνηση και διακοπή του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και επίσης προστασία στον κινητήρα έναντι τόσο της 
υψηλής θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού όσο και της χαµηλής πίεσης λαδιού.  
 
Το Σύστηµα Ελέγχου είναι τύπου χρονοκυκλώµατος µε ρελέ και έχει βάση µια 
Πλακέτα Τυπωµένου Κυκλώµατος (P.C.B.). Η Πλακέτα P.C.B. είναι εξωτερική, 
προστατεύεται από ηλεκτρικές ασφάλειες και ελέγχει την εκκίνηση, τη διακοπή 
λειτουργίας του κινητήρα καθώς και την προστασία του από βλάβες.  
 
Λειτουργία (Σειρά 1001): 
Κατά την εκκίνηση, γυρίζοντας τον διακόπτη µε κλειδί από τη Θέση "O" (Off) στη 
Θέση "l" (On) η Πλακέτα P.C.B. τροφοδοτείται µε τάση και ενεργοποιεί το Ρελέ 
Ελέγχου CR. Με ενεργοποιηµένο τον ρελέ CR, η επαφή CR/1 κλείνει για να 
ενεργοποιήσει το σωληνοειδές ελέγχου καυσίµου και τα όργανα του κινητήρα.  
Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, γυρίζοντας τον ∆ιακόπτη µε Κλειδί από τη Θέση "l" 
(On) στη Θέση " " (Θερµο) ενεργοποιείται ο θερµοστάτης, αν έχει τοποθετηθεί. 
Αυτός προθερµαίνει τον αέρα εισαγωγής και θα πρέπει να κρατηθεί σε αυτή τη θέση 
για 7 δευτερόλεπτα. Γυρίζοντας τον ∆ιακόπτη µε Κλειδί στη Θέση " " (Εκκίνηση) 
τροφοδοτείται µε ισχύ το µοτέρ εκκίνησης το οποίο επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία 
τον κινητήρα. Το µοτέρ εκκίνησης θα απεµπλακεί µόλις ο ∆ιακόπτης µε Κλειδί 
ελευθερωθεί, γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί στη θέση του έως ότου ξεκινήσει ο 
κινητήρας, και στη συνέχεια να ελευθερωθεί άµεσα για να επιστρέψει στη Θέση "l" 
(On). 
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Για την αποφυγή υπερθέρµανσης του µοτέρ εκκίνησης δεν πρέπει να ενεργοποιείται η 
µίζα για περισσότερο από 5 έως 7 δευτερόλεπτα. Μεταξύ κάθε προσπάθειας για 
εκκίνηση θα πρέπει να παρεµβαίνει χρονικό διάστηµα 10 δευτερολέπτων.  
Περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη µε Κλειδί πέρα από τη Θέση "l" (On) ενεργοποιείτε το 
ρελέ του Χρονοκυκλώµατος Προστασίας από Βλάβες (FPT).   Το χρονοκύκλωµα 
αυτό έχει ρυθµιστεί στα 15 δευτερόλεπτα, αλλά µπορεί να επαναρυθµιστεί πάνω στην 
Πλακέτα P.C.B.  Έως ότου το Χρονοκύκλωµα Προστασίας από Βλάβες ολοκληρώσει 
τη λειτουργία του, αναστέλλονται τόσο το κύκλωµα υψηλής θερµοκρασίας ψυκτικού 
υγρού κινητήρα όσο και το κύκλωµα χαµηλής πίεσης λαδιού. Έτσι η χαµηλή πίεση 
λαδιού που παρουσιάζεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα αποτρέπεται να 
ενεργοποιήσει τα κυκλώµατα προστασίας τα οποία θα διέταζαν τη διακοπή 
λειτουργίας του κινητήρα κατά την εκκίνηση.  
Εάν η πίεση λαδιού δεν προσεγγίσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο λειτουργίας µέσα 
στον χρόνο λειτουργίας του Χρονοκυκλώµατος Προστασίας από Βλάβες (FPT) ή, 
ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, η πίεση λαδιού µειωθεί κάτω  από το ίδιο επίπεδο, το 
προστατευτικό κύκλωµα να θα ενεργοποιήσει τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. 
Τότε θα φωτιστεί η ενδεικτική λυχνία «ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ». Η λειτουργία 
του κινητήρα θα αναχαιτίζεται, και δεν πρέπει να επιχειρήσετε να θέσετε σε 
λειτουργία τον κινητήρα πριν εντοπίσετε και αποκαταστήσετε την βλάβη.  Η υψηλή 
θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού (και/ή η στάθµη ψυκτικού υγρού σε ορισµένα 
µεγαλύτερα ζεύγη) διακόπτει επίσης τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
µε ανάλογο τρόπο, ενώ φωτίζεται η λυχνία βλάβης “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ” . 
Τα παραπάνω προστατευτικά κυκλώµατα αποτρέπουν την εκκίνηση του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, έως ότου αυτά επανέλθουν στην αρχική τους 
κατάσταση. Εάν περιστρέψετε τον ∆ιακόπτη µε Κλειδί στη Θέση "O" (Off) τα 
προστατευτικά κυκλώµατα του συστήµατος ελέγχου επανέρχονται στην αρχική τους 
κατάσταση.  
Όταν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος λειτουργεί κανονικά, το ηλεκτρικό φορτίο 
εφαρµόζεται στο ζεύγος ρυθµίζοντας τον αυτόµατο διακόπτη προστασίας εξόδου του 
εναλλακτήρα στη θέση "ON" (χειρολαβή στην άνω θέση). 
Όταν διακόπτετε την λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θα πρέπει πρώτα 
να διακόψετε το φορτίο θέτοντας εκτός λειτουργίας τον αυτόµατο διακόπτη 
προστασίας εξόδου του εναλλακτήρα (θέση "OFF" – χειρολαβή κάτω). Θα πρέπει να 
αφήσετε τον κινητήρα να ψυχθεί προτού τον κλείσετε. Μετά από λίγα λεπτά, ο 
∆ιακόπτης µε Κλειδί περιστρέφεται στη Θέση "O" (Off) και το ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος τερµατίζει τη λειτουργία του.  
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου είναι απαραίτητη η άµεση διακοπή 
λειτουργίας, ο ∆ιακόπτης µε Κλεδί πρέπει να επιστρέψει άµεσα στη Θέση "O" (Off), 
χωρίς προηγουµένως να έχει αποσυνδεθεί το φορτίο.  
 
Προστατευτικά Κυκλώµατα (Σειράς 1001): 
 Η θερµοκρασία ψυκτικού υγρού του κινητήρα επιτηρείται από τον διακόπτη υψηλής 
θερµοκρασίας που βρίσκεται πάνω στον κινητήρα. Αυτός είναι ένας κατά κανόνα 
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ανοικτός διακόπτης σχεδιασµένος να κλείνει στους 95°C (203°F).  Κατά το κλείσιµο, 
το ρελέ R1 ενεργοποιείται και αυτασφαλίζεται, ενώ φωτίζεται επίσης η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία µε την πινακίδα “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟ-ΚΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”. Το 
δεύτερο σετ των ηλεκτρονόµων στο R1 (R1/2) ανοίγει για να διανοίξει το κύκλωµα 
που είχε ενεργοποιήσει το ρελέ ελέγχου (CR).  Αυτό κλείνει τη σωληνοειδή βαλβίδα 
καυσίµου, τερµατίζοντας την λειτουργία του κινητήρα. Η ενδεικτική λυχνία θα 
παραµείνει φωτισµένη και ο κινητήρας εκτός λειτουργίας έως ότου η βλάβη 
αναγνωριστεί και το σύστηµα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση µε την 
περιστροφή του ∆ιακόπτη µε Κλειδί στη Θέση "O" (Off).  Σε ορισµένα µεγαλύτερα 
µοντέλα, ένας αισθητήρας χαµηλής στάθµης ψυκτικού υγρού θα προκαλέσει επίσης 
την διακοπή λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, και θα φωτίσει επίσης την 
ενδεικτική λυχνία “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”  παρόλο που η 
θερµοκρασία µπορεί να βρίσκεται στο κανονικό εύρος τιµών.  
Η πίεση του λαδιού λίπανσης του κινητήρα επιτηρείται επίσης για υπερβολικά 
χαµηλή κατάσταση πίεσης. Η επιτήρηση αυτή επιτυγχάνεται από ένα προσαρµοσµένο 
στον κινητήρα και κατά κανόνα κλειστό, διακόπτη ο οποίος ανοίγει υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση που η πίεση λαδιού πέσει κάτω από τα 22 p.s.i. 
(1.6 bar) ο διακόπτης κλείνει. Ο διακόπτης ενεργοποιεί µε την σειρά του τον ρελέ R5 
ο οποίος αυτασφαλίζεται, φωτίζοντας την ενδεικτική λυχνία “ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 
ΛΑ∆ΙΟΥ”. Το δεύτερο σετ των ηλεκτρονόµων (R5/2) ανοίγει απενεργοποιώντας το 
ρελέ ελέγχου CR. Αυτό προκαλεί το κλείσιµο της σωληνοειδούς βαλβίδας καυσίµου 
και τον τερµατισµό λειτουργίας του κινητήρα. Η επαναφορά στην κατάσταση 
ηρεµίας (reset) επιτυγχάνεται µε την περιστροφή του ∆ιακόπτη µε Κλειδί στη Θέση 
"O" (Off).  
 
 

7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (των 
Σειρών 2001, 4001 και 4001E ) 
 
Τα Συστήµατα Ελέγχου των Σειρών 2001, 4001 και 4001E παρέχουν αυτόµατη 
εκκίνηση και διακοπή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µέσω σήµατος τηλεχειρισµού, 
όπως επίσης και χειροκίνητη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας. Οι δυνατότητες 
αυτές τα καθιστούν κατάλληλα για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αναµονής. Το σύστηµα 
ελέγχου προσφέρει προστασία από υψηλή θερµοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα, 
χαµηλή πίεση λαδιού, αστοχία εκκίνησης και υπερστροφία. Στα Συστήµατα Ελέγχου 
των Σειρών 4001 και 4001E παρέχεται επίσης προστασία συναγερµού για Χαµηλή 
Τάση Μπαταρίας. Στα Συστήµατα Ελέγχου της Σειράς 4001E υπάρχουν και άλλοι 
συναγερµοί για Προσέγγιση Χαµηλής Πίεση Λαδιού, Προσέγγιση Υψηλής 
Θερµοκρασίας Κινητήρα, Αστοχία Φορτιστή Μπαταρίας, και Εκτός Αυτόµατης 
Λειτουργίας.  
Τα συγκεκριµένα συστήµατα ελέγχου είναι τύπου χρονοκυκλώµατος µε ρελέ, 
βασισµένα σε Πλακέτα Τυπωµένου Κυκλώµατος (P.C.B.) δύο πλευρών. Η Πλακέτα 
P.C.B. είναι εξωτερική, προστατεύεται από ηλεκτρικές ασφάλειες και ελέγχει την 
εκκίνηση, τη διακοπή και την προστασία του κινητήρα από βλάβες. 
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Λειτουργία (Σειρές 2001, 4001 και 4001E):  
Όταν ο ∆ιακόπτης Ελέγχου περιστραφεί στη θέση "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" ή γίνει αποδεκτό 
ένα σήµα εκκίνησης µε τηλεχειρισµό ενώ ο ∆ιακόπτης Ελέγχου βρίσκεται στην   
"ΑΥΤΟΜΑΤΗ" θέση, το σύστηµα ελέγχου θα ξεκινήσει τη διαδικασία αυτόµατης 
εκκίνησης. Το σωληνοειδές ελέγχου καυσίµου περιστρέφεται για να παρέχει καύσιµο 
στον κινητήρα. Τότε ενεργοποιείται το µοτέρ εκκίνησης µέσω του βοηθητικού 
σωληνοειδούς εκκίνησης (ASS) για να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα. Εάν ο 
κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία εντός προκαθορισµένου χρόνου (CYTON) θα 
ακολουθήσει µια προκαθορισµένης διάρκειας καθυστέρηση (CYTOFF) πριν γίνει 
πάλι απόπειρα εκκίνησης του κινητήρα.  
Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ύστερα από 3 απόπειρες εκκίνησης, 
φωτίζεται η λυχνία βλάβης “ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ”. Ο αριθµός των αποπειρών 
εκκίνησης εξαρτάται από τα CYTON, CYTOFF και τη διάρκεια της µεσολαβούσας 
χρονικής καθυστέρησης DT.  Όταν τα CYTON και CYTOFF έχουν ρύθµιση 5 
δευτερολέπτων και η µεσολαβούσα καθυστέρηση έχει ρυθµιστεί στα 27.5 
δευτερόλεπτα, οδηγούµαστε σε 3 απόπειρες εκκίνησης πριν φωτιστεί η λυχνία 
ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - 5 δευτερόλεπτα on, 5 δευτερόλεπτα off, 5 δευτερόλεπτα 
on, 5 δευτερόλεπτα off, 5 δευτερόλεπτα on, 2½ δευτερόλεπτα off, “ΑΣΤΟΧΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ”.  Ανατρέξτε στον Οδηγό Εντοπισµού Βλαβών ή στο Εγχειρίδιο 
Κινητήρα για να εντοπίσετε την αιτία της αστοχίας εκκίνησης. Η εκκίνηση του 
κινητήρα θα εµποδίζεται έως ότου τα προστατευτικά κυκλώµατα του συστήµατος 
ελέγχου επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, µε την περιστροφή του ∆ιακόπτη 
Ελέγχου στη θέση “STOP”. Όλες οι χρονικές περίοδοι είναι κατά προσέγγιση.  
Όταν επιτυγχάνεται η ανάφλεξη του κινητήρα και η ταχύτητα λειτουργίας του είναι 
µεγαλύτερη από την ταχύτητα εκκίνησης, το µοτέρ εκκίνησης απεµπλέκεται 
αυτόµατα. Αυτή η κατάσταση ανιχνεύεται από τον ακροδέκτη W/L του εναλλακτήρα 
φόρτισης µπαταρίας, ο οποίος τροφοδοτείται µε ρεύµα από τον κινητήρα. Επίσης, 
όταν η γεννήτρια αρχίσει να παρέχει τάση, αποστέλλεται ένα σήµα υποβοήθησης για 
να ακυρώσει την αλληλουχία εκκίνησης. Η τάση του εναλλακτήρα ανιχνεύεται µέσω 
του ρελέ AR. 
 
 
Σηµείωση: 
• Όταν η γεννήτρια ξεκινήσει τη λειτουργία της, η παροχή τάσης προς τα 
βοηθητικά συστήµατα του κινητήρα αποσυνδέεται µέσω του ηλεκτρονόµου HC, εάν 
υπάρχει τέτοιος στο σύστηµα. Όταν η γεννήτρια σταµατήσει τη λειτουργία της ο 
ηλεκτρονόµος HC απενεργοποιείται και επανασυνδέει την παροχή τάσης µε τα 
βοηθητικά συστήµατα του κινητήρα.  
Η έναρξη των διαδικασιών εκκίνησης ενεργοποιεί το ρελέ (FPT) του 
Χρονοκυκλώµατος Προστασίας από Βλάβες. Έως ότου το ρελέ FPT ολοκληρώσει τη 
λειτουργία του (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι για 15 δευτερόλεπτα) εµποδίζεται η 
λειτουργία των προστατευτικών κυκλωµάτων χαµηλής πίεσης λαδιού και υψηλής 
θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού. Έτσι η χαµηλή πίεση λαδιού που παρουσιάζεται κατά 
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την εκκίνηση του κινητήρα αποτρέπεται να ενεργοποιήσει τα κυκλώµατα προστασίας 
τα οποία θα διέταζαν τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα κατά την εκκίνηση.  
Εάν η πίεση λαδιού δεν προσεγγίσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο λειτουργίας µέσα 
στον χρόνο λειτουργίας του Χρονοκυκλώµατος Προστασίας από Βλάβες (FPT) ή, 
ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, η πίεση λαδιού µειωθεί κάτω  από το ίδιο επίπεδο, το 
προστατευτικό κύκλωµα να θα ενεργοποιήσει τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. 
Τότε θα φωτιστεί η ενδεικτική λυχνία «ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ». Η λειτουργία 
του κινητήρα θα αναχαιτίζεται, και δεν πρέπει να επιχειρήσετε να θέσετε σε 
λειτουργία τον κινητήρα πριν εντοπίσετε και αποκαταστήσετε την βλάβη.  Η υψηλή 
θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού (και/ή η στάθµη ψυκτικού υγρού σε ορισµένα 
µεγαλύτερα ζεύγη) διακόπτει επίσης τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
µε ανάλογο τρόπο, ενώ φωτίζεται η λυχνία βλάβης “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ” . Σε περίπτωση υπερστροφίας του κινητήρα, η λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα τερµατιστεί µε ανάλογο τρόπο, ενώ παράλληλα θα 
φωτιστεί η λυχνία “ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑ”. 
Τα παραπάνω προστατευτικά κυκλώµατα αποτρέπουν την εκκίνηση του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, έως ότου αυτά επανέλθουν στην αρχική τους 
κατάσταση. Εάν περιστρέψουµε τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση "STOP" (Off) τα 
προστατευτικά κυκλώµατα του συστήµατος ελέγχου επανέρχονται στην αρχική τους 
κατάσταση.  
Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανά πάσα 
στιγµή µε χειροκίνητο τρόπο, πιέζοντας το Πλήκτρο Στάσης Κινδύνου ή 
περιστρέφοντας τον ∆ιακόπτη Ελέγχου στη θέση “STOP”. Το ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος θα διακόψει επίσης τη λειτουργία του εάν καταργηθεί το αποµακρυσµένο 
σήµα εκκίνησης. Στα Συστήµατα Ελέγχου των Σειρών 4001 και 4001E το 
Χρονοκύκλωµα Λειτουργίας (ROT) επιτρέπει τη µείωση της θερµοκρασίας του 
συστήµατος πριν τον τερµατισµό της λειτουργίας του.  
 
Προστατευτικά Κυκλώµατα (Σειρές 2001, 4001 και 4001E): 
 Η θερµοκρασία ψυκτικού υγρού του κινητήρα επιτηρείται από τον διακόπτη υψηλής 
θερµοκρασίας που βρίσκεται πάνω στον κινητήρα. Αυτός είναι ένας κατά κανονά 
ανοικτός διακόπτης σχεδιασµένος να κλείνει στους 95°C (203°F).  Κατά το κλείσιµο, 
ένα ρελέ ενεργοποιείται και αυτασφαλίζεται, ενώ φωτίζεται επίσης η ενδεικτική 
λυχνία µε την πινακίδα “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”. Αυτό κλείνει τη 
σωληνοειδή βαλβίδα καυσίµου, τερµατίζοντας την λειτουργία του κινητήρα. Η 
ενδεικτική λυχνία θα παραµείνει φωτισµένη και ο κινητήρας εκτός λειτουργίας έως 
ότου η βλάβη αναγνωριστεί, και το σύστηµα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση 
µε την περιστροφή του ∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση "STOP".  Σε ορισµένα 
µεγαλύτερα µοντέλα, ένας αισθητήρας χαµηλής στάθµης ψυκτικού υγρού θα 
προκαλέσει επίσης την διακοπή λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, και θα 
φωτίσει επίσης την ενδεικτική λυχνία “ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”  
παρόλο που η θερµοκρασία µπορεί να βρίσκεται στο κανονικό εύρος τιµών.  
Η πίεση του λαδιού λίπανσης του κινητήρα επιτηρείται επίσης για υπερβολικά 
χαµηλή κατάσταση πίεσης. Η επιτήρηση αυτή επιτυγχάνεται από ένα προσαρµοσµένο 
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στον κινητήρα και κατά κανόνα κλειστό, διακόπτη ο οποίος ανοίγει υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση που η πίεση λαδιού πέσει κάτω από τα 22 p.s.i. 
(1.6 bar) ο διακόπτης κλείνει. Ο διακόπτης ενεργοποιεί µε την σειρά του ένα ρελέ  ο 
οποίος αυτασφαλίζεται, φωτίζοντας την ενδεικτική λυχνία “ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 
ΛΑ∆ΙΟΥ”. Το ρελέ CR απενεργοποιείται πάλι, προκαλώντας το κλείσιµο της 
σωληνοειδούς βαλβίδας καυσίµου και τον τερµατισµό λειτουργίας του κινητήρα. Η 
επαναφορά στην κατάσταση ηρεµίας (reset) επιτυγχάνεται µε την περιστροφή του 
∆ιακόπτη Ελέγχου στη Θέση "STOP".   
Μια ξεχωριστή µονάδα υπερστροφίας P.C.B. επιτηρεί διαρκώς τη συχνότητα της 
γεννήτριας. Όταν η συχνότητα υπερβαίνει ένα καθορισµένο σηµείο ενεργο-ποιείται η 
διαδικασία τερµατισµού λειτουργίας και φωτίζεται η λυχνία βλάβης 
“ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑ”. Η µονάδα υπερστροφίας είναι ρυθµισµένη από το εργοστάσιο 
στα 55 Hz ± 0.5 Hz για τα συστήµατα των 50 Hz και στα 66 Hz ± 0.5 Hz για τα 
συστήµατα των 60 Hz. Μια βισµατούµενη ζεύξη µε την ονοµασία FSEL, η οποία 
είναι εγκατεστηµένη πάνω στη µονάδα υπερστροφίας P.C.B. χρησιµοποιείται για την 
επιλογή της συχνότητας λειτουργίας (παρόµοιες βισµατούµενες συνδέσεις µε την 
ονοµασία ΖΕΥΞΗ3 και ΖΕΥΞΗ5 στις πλακέτες P.C.B. των Σειρών 2001 και 4001 
αντίστοιχα δεν χρησιµοποι-ούνται πλέον). Βλέπε Σχήµα 9.6. Επίσης, η λυχνία βλάβης 
“ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑ” θα φωτιστεί όταν πατηθεί το Πλήκτρο Στάσης Κινδύνου ακόµα 
και αν δεν έχει παρουσιαστεί υπερστροφία.  
Ο συναγερµός Χαµηλής Τάσης Μπαταρίας ο οποίος αποτελεί βασικό εξοπλισµό για 
τα Συστήµατα Ελέγχου των Σειρών 4001 και 4001E ανιχνεύει την τάση της 
µπαταρίας και τη συγκρίνει µε ένα ρυθµιζόµενο επίπεδο αναφοράς (LBV) το οποίο 
φέρει εργοστασιακή ρύθµιση στα 10.75 volts για τα συστήµατα των 12 volt και στα 
22.75 volts για τα συστήµατα των 24 volt. Αυτός ο συναγερµός διαθέτει έναν 
ενσωµατωµένο µηχανισµό καθυστέρησης για την αποτροπή της παρουσίας 
παρασιτικών εµποδίων.  
Τέσσερα συµπληρωµατικά κυκλώµατα συναγερµών παρέχονται µε το Σύστηµα 
Ελέγχου της Σειράς 4001E.  Οι συναγερµοί Προσέγγισης Χαµηλής Πίεσης Λαδιού, 
και Προσέγγισης Υψηλής Θερµοκρασίας Κινητήρα δεν απαιτούν πλέον την παρουσία 
των αισθητήρων που εγκαθίστανται στα όργανα µετρήσεων. Ο συναγερµός 
θερµοκρασίας είναι εργοστασιακά ρυθµισµένος στους 90°C ± 1°C. Ο Συναγερµός 
Εκτός Αυτόµατης Λειτουργίας ανιχνεύει τη θέση του ∆ιακόπτη Ελέγχου. Ο 
Συναγερµός Αστοχίας Φορτιστή Μπαταρίας ανιχνεύει τις χαµηλές τάσεις από τον 
φορτιστή. Η εργοστασιακή του  ρύθµιση είναι στα 11.75 volts για τα συστήµατα των 
12 volt, και στα 22.25 volts για τα συστήµατα των 24 volt. Αυτός ο συναγερµός 
µπορεί να λειτουργήσει σε µια από τις παρακάτω καταστάσεις ανάλογα µε τη θέση 
της Ζεύξης 6 στην Πλακέτα P.C.B. της Σειράς 4001E Expansion (βλέπε παρακάτω 
διαγράµµατα): 
Κατάσταση Λειτουργίας 1: Ζεύξη στη Θέση 1 

1

2

3  
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Για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µε φορτιστή αργής φόρτισης και εναλλάκτες φόρτισης 
που τροφοδοτούνται από τον κινητήρα.  Σ’ αυτή τη θέση το κύκλωµα αστοχίας 
φορτιστή ελέγχει µόνο εάν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.  
Κατάσταση Λειτουργίας 2: Ζεύξη στη Θέση 2 

1

2

3  
Για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εξοπλισµένα µόνο µε φορτιστές AC (δεν υπάρχει 
εναλλακτήρας φόρτισης τροφοδοτούµενος από τον κινητήρα.) 
Κατάσταση Λειτουργίας 3  Ζεύξη στη Θέση 3 

1

2

3  
Για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που δεν διαθέτουν φορτιστή µπαταρίας. Σ’ αυτή τη 
θέση, το κύκλωµα αστοχίας φορτιστή είναι ανενεργό.  
 
Τα επιπρόσθετα κυκλώµατα ∆ιακοπής Λειτουργίας (δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα 
ηλ. ζεύγη)  περιλαµβάνουν διάταξη τερµατισµού λειτουργίας στα παρακάτω: 

• Υψηλή Θερµοκρασία Λαδιού Λίπανσης 
• Χαµηλή Στάθµη Ψυκτικού Υγρού  
• Χαµηλή Στάθµη Καυσίµου  
• Υποστροφία  
• Υπέρταση  
• Υπόταση  
• Σφάλµα Γείωσης  
• ∆ιαρροή Γείωσης  
• Συνδυασµένη Υπέρ/Υπόταση  
• Τα επιπρόσθετα πιθανά κυκλώµατα Συναγερµού (δεν είναι διαθέσιµα σε όλα 

τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) περιλαµβάνουν συναγερµούς για:  
• Χαµηλή Στάθµη Καυσίµου  
• Χαµηλή Θερµοκρασία Ψυκτικού Υγρού  

 

7.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 
Όταν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εγκαθίσταται για να παρέχει αυτόµατα εφεδρική 
ισχύ σε περίπτωση αστοχίας της κύριας παροχής, απαιτείται η εγκατάσταση ενός 
πίνακα µεταγωγής φορτίου.  Αυτός ο πίνακας µεταγωγής έχει σχεδιαστεί για να 
αντιλαµβάνεται πότε η κύρια παροχή αδυνατεί να παρέχει ισχύ, να σηµατοδοτεί την 
έναρξη λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, να µεταστρέφει το φορτίο από 
την εξασθενηµένη παροχή ισχύος προς το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, και στη 
συνέχεια να το µεταστρέφει πίσω µετά την αποκατάσταση της κύριας παροχής. Βλέπε 
το παρακάτω σχέδιο.   



 - 53 -

 
Σε περίπτωση που η αστοχία της κύριας παροχής έχει διάρκεια µεγαλύτερη των 2MT 
µέσα στην περίοδο ψύξης του συστήµατος, ο διακόπτης της κύριας παροχής θα 
ανοίξει και ο διακόπτης της γεννήτριας θα κλείσει πάλι.  
 
∆ιακόπτες Ελέγχου: 
 Ο κύριος διακόπτης ελέγχου που βρίσκεται στην εµπρός πλευρά του πίνακα έχει 
τρεις θέσεις: 

• Αυτόµατο (auto) – Η κανονική θέση για αυτόµατη λειτουργία.  
• Έλεγχος χωρίς µεταφορά (test without transfer) – Για έλεγχο του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους χωρίς σύνδεση µε φορτίο. Αυτός ο διακόπτης 
ενεργοποιεί άµεσα τη γεννήτρια.  

• Έλεγχος µε µεταφορά (test with transfer) – Για έλεγχο του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους µε συνδεδεµένο φορτίο. Ο διακόπτης αυτός προσοµοιώνει µια 
αστοχία της κύριας παροχής αποσυνδέοντας µια φάση από την Πλακέτα 
P.C.B. και ο Μικροεπεξεργαστής STI θα λειτουργήσει όπως σε µια 
κατάσταση αστοχίας κύριας παροχής.  

Πέρα από τον κύριο διακόπτη ελέγχου υπάρχει ένας διακόπτης «Παράκαµψης 
Ελέγχου» για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό συντήρησης 
 

7.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΠΑΓΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ TC:   
 
Ο Πίνακας Μεταγωγής Συµπαγούς Φορτίου TC έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται 
µε τα Συστήµατα Ελέγχου Αυτόµατης Εκκίνησης (Σειρές 2001, 4001, και 4001E) για 
τη δηµιουργία ενός αυτόµατου συστήµατος λειτουργίας σε περίπτωση αστοχίας της 
κύριας παροχής ισχύος. Απαιτείται µία µόνο διασύνδεση δύο καλωδίων µεταξύ του 
πίνακα ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του πίνακα TC, καθιστώντας 
έτσι την εγκατάσταση ιδιαίτερα απλή.  
Το σύστηµα ελέγχου αποτελείται από µια Πλακέτα P.C.B., έναν διακόπτη ελέγχου, 
έναν πίνακα κατάστασης και συζευκτήρες. Η πλακέτα P.C.B. και οι ηλεκτρικές 
ασφάλειες είναι εγκατεστηµένες σε ένα κινούµενο κάλυµµα πρόσβασης, και για 
ευκολία της εγκατάστασης όλες οι συνδέσεις µε την πλακέτα P.C.B. και τις 
ηλεκτρικές ασφάλειες πραγµατοποιούνται µέσω εσωτερικών βυσµάτων πολλαπλών 
ακίδων και ρευµατοληπτών (βλέπε Σχέδιο 9.13). 
Πίνακας Κατάστασης και Χειριστήρια: Ο πίνακας κατάστασης διαθέτει δύο 
ενδεικτικές λυχνίες. Αυτές δείχνουν εάν το φορτίο είναι συνδεδεµένο µε την κύρια 
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παροχή ισχύος ή µε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Τα χειριστήρια αποτελούνται από 
έναν Επιλογικό ∆ιακόπτης Κατάστασης Λειτουργίας µε τρεις θέσεις:  
 

• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Η κανονική θέση για αυτόµατη λειτουργία.  
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ – Για έλεγχο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

χωρίς σύνδεση φορτίου.  
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ – Για έλεγχο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους µε 

σύνδεση φορτίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

8.1 ΘΕΩΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
 
Γενικά:  
Η µπαταρία είναι ένα σύνολο «κυψελών» που περιέχουν έναν αριθµό πλακών, 
εµβαπτισµένων µέσα σε ένα ηλεκτρικά αγώγιµο υγρό. Η ηλεκτρική ενέργεια της 
µπαταρίας προέρχεται από χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα στις 
κυψέλες. Οι αντιδράσεις αυτές είναι αντιστρέψιµες, γεγονός που σηµαίνει ότι η 
µπαταρία µπορεί να φορτίζεται και να αποφορτίζεται σε επαναλαµβανόµενη βάση.  
  
Ηλεκτρολύτης: 
 Το ηλεκτρικά αγώγιµο υγρό που ονοµάζεται ηλεκτρολύτης, σε µια µπαταρία 
οξειδίων µολύβδου, είναι ένα αραιωµένο διάλυµα θειικού οξέος. Το διάλυµα αυτό 
βοηθά τις χηµικές αντιδράσεις που συµβαίνουν στις πλάκες και ενεργεί ως 
µεταφορέας του ηλεκτρικού ρεύµατος.  
 
Ειδικό Βάρος: Το ειδικό βάρος είναι µια µονάδα µέτρησης για τον προσδιορισµό του 
περιεχόµενου του θειικού οξέος του ηλεκτρολύτη, το οποίο συγκρίνει το βάρος του 
ηλεκτρολύτη µε το βάρος αποσταγµένου ύδατος. Στους 25°C (77° F) µια πλήρως 
φορτισµένη µπαταρία πρέπει να έχει ειδικό βάρος 1.270.  Όσο µικρότερη είναι η 
περιεκτικότητα του θειικού οξέος τόσο µικρότερο θα είναι το ειδικό βάρος.  
Όταν η µπαταρία αποφορτίζεται, οι χηµικές αντιδράσεις µειώνουν το ειδικό βάρος 
του ηλεκτρολύτη. Κατά συνέπεια, η µέτρηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
οδηγός για την κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας.  
 
Υδρόµετρο: 
 Το ειδικό βάρος µπορεί να υπολογιστεί άµεσα µε τη χρήση ενός υδρόµετρου. Η 
διάταξη αυτή είναι µια σύριγγα τύπου λυχνίας, η οποία εξάγει µια ποσότητα 
ηλεκτρολύτη από µια κυψέλη της µπαταρίας. Ένα επιπλέον κοµµάτι γυαλιού που 
βρίσκεται µέσα στο δοχείο του υδρόµετρου καλιµπράρεται δείχνοντας το ειδικό 
βάρος του ηλεκτρολύτη.   
Οι ενδείξεις του υδρόµετρου δεν πρέπει λαµβάνονται αµέσως µετά την προσθήκη του 
νερού στην κυψέλη. Το νερό πρέπει να αναµιγνύεται αποτελεσµατικά µε τον 
υφιστάµενο ηλεκτρολύτη, µέσω φόρτισης, και στη συνέχεια να ληφθούν οι µετρήσεις 
προκειµένου αυτές να είναι αξιόπιστες. Επίσης, εάν οι ενδείξεις ληφθούν αµέσως 
µετά την παρατεταµένη προσπάθεια της µπαταρίας να θέσει σε λειτουργία τον 
κινητήρα, οι ενδείξεις αυτές θα είναι υψηλότερες των πραγµατικών τιµών. Το νερό 
που σχηµατίζεται στις πλάκες κατά τη γρήγορη αποφόρτιση της µπαταρίας δεν έχει 
τον απαραίτητο χρόνο για να αναµιχθεί µε τον ηλεκτρολύτη που βρίσκεται πάνω από 
τις πλάκες.  
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Υψηλές ή Χαµηλές Θερµοκρασίες: 
Το υδρόµετρο δείχνει σωστές ενδείξεις µόνο σε ένα συγκεκριµένο θερµοκρασιακό 
φάσµα του ηλεκτρολύτη που κυµαίνεται γύρω στους 25° C (77° F). Για θερµοκρασίες 
υψηλότερες ή χαµηλότερες από την παραπάνω θερµοκρασία αναφοράς θα πρέπει να 
γίνεται διόρθωση των λαµβανόµενων µετρήσεων. Για κάθε 5.5° C (10° F) πάνω από 
τη θερµοκρασία αναφοράς πρέπει να προσθέτετε την τιµή 0.004 στην λαµβανόµενη 
ένδειξη.  
 

8.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! Όταν συντηρείτε µια µπαταρία, φοράτε πάντα µια ποδιά ανθεκτική στα οξέα 
και προστατευτικό προσώπου ή γυαλιά εργασίας. Εάν ο ηλεκτρολύτης χυθεί στην 
επιδερµίδια ή τον ρουχισµό ξεπλύνετε άµεσα µε µεγάλη ποσότητα νερού.  
 
Πλήρωση:  
Οι µπαταρίες µεταφέρονται συχνά σε ξηρή κατάσταση. Στη συνέχεια, πρέπει να 
προστεθεί ο προ-αναµιγµένος ηλεκτρολύτης που θα έχει το σωστό ειδικό βάρος.  
Αφαιρέστε τα πώµατα αερισµού και γεµίστε κάθε κυψέλη µε ηλεκτρολύτη έως ότου 
η στάθµη φθάσει στα 8 mm (5/16 inch) πάνω από την άνω ακµή των διαχωριστών. 
Αφήστε την µπαταρία σε κατάσταση ηρεµίας για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ελέγξτε και 
ρυθµίστε πάλι τη στάθµη του ηλεκτρολύτη.  
 
Αρχική Φόρτιση:  
Μία ώρα µετά την πλήρωση, η µπαταρία πρέπει να φορτιστεί για 4 ώρες στις τιµές 
ρεύµατος που δείχνονται παρακάτω. Έτσι διασφαλίζετε ότι το οξύ έχει αναµιχθεί 
ικανοποιητικά µέσα στη µπαταρία. Η αστοχία φόρτισης της µπαταρίας τον 
συγκεκριµένο χρόνο µπορεί να εξασθενήσει την ισχύ της µπαταρίας.  
 
Μπαταρία Ρεύµα 
Αναφοράς Φόρτισης (Amps) 
E017  9 
E312  14 
E324  20 
Οι 4 ώρες φόρτισης που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατό να παραταθούν ως 
εξής: σε 8 ώρες εάν η µπαταρία ήταν αποθηκευµένη για 3 ή περισσότερους µήνες σε 
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30°C (86°F) ή σε υγρασία µεγαλύτερη του 80%, ή σε 
12 ώρες εφόσον ο χρόνος αποθήκευσης ήταν µεγαλύτερος του 1 έτους.  
Εάν η έξοδος του φορτιστή δεν είναι ικανοποιητική, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ρεύµα χαµηλότερης έντασης που όµως δεν θα είναι µικρότερο του 1/3 από αυτό που 
αναφέρεται παραπάνω. Η διάρκεια φόρτισης όµως θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά 
(8 ώρες σε ρεύµα 7 Amps αντί για 4 ώρες σε ρεύµα 14 Amps). 
Με τη λήξη του χρόνου φόρτισης, πρέπει να ελέγχεται η στάθµη των ηλεκτρολυτών 
και να συµπληρώνεται µε προσθήκη ηλεκτρολύτη θειικού οξέος που θα διαθέτει το 
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σωστό ειδικό βάρος. Τέλος, τα πώµατα αερισµού πρέπει να τοποθετούνται πάλι στη 
θέση τους.  
 
Πλήρωση έως Επάνω: 
 Η συνήθης λειτουργία και η φόρτιση της µπαραρίας προκαλεί εξάτµιση µιας 
ποσότητας νερού. Έτσι η µπαταρία πρέπει τακτικά να πληρώνεται µε νερό.  
Κατ’ αρχήν καθαρίζετε την µπαταρία για την αποτροπή µολύνσεων και στη συνέχεια 
αφαιρείτε τα πώµατα αερισµού. Προσθέτε αποσταγµένο νερό, έως ότου η στάθµη 
φθάσει στα 8 mm (5/16 inch) πάνω από τους διαχωριστήρες. Τοποθετείτε πίσω στη 
θέση τους τα πώµατα αερισµού.  
 

8.3 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
! ∆ιασφαλίζετε πάντα ότι η φόρτιση της µπαταρίας πραγµατοποιείται σε 
αποτελεσµατικά αεριζόµενο χώρο και µακριά από σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες.  
! Μην λειτουργείτε ποτέ ένα φορτιστή µπαταρίας σε χώρους απροστάτευτους 
από τη βροχή και το χιόνι. Ο φορτιστής δεν πρέπει να χρησιµο-ποιείται κοντά σε 
νερό.  
! Απενεργοποιείτε πρώτα τον φορτιστή πριν αποσυνδέσετε την µπαταρία. 
Ένας εναλλακτήρας που λειτουργεί µέσω του κινητήρα ή ένας στατικός φορτιστής 
µπαταρίας, εάν υπάρχει τέτοιος, θα πρέπει να διατηρεί τις µπαταρίες διαρκώς σε 
κατάσταση πλήρους φόρτισης. Όµως, εάν η µπαταρία έχει γεµιστεί πρόσφατα ή 
απαιτεί φόρτιση, η µπαταρία µπορεί να αποσυνδεθεί από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
και να συνδεθεί µε έναν εξωτερικό φορτιστή µπαταρίας. 
  
Συνδέσεις Μπαταρίας και Φορτιστή: 
 Ο φορτιστής µπαταρίας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια κατάλληλη ηλεκτρική 
παροχή (ελάχιστης έντασης 13 Amps) µε χρήση ενός βύσµατος που συνδέεται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.  
Σύνδεση µε Ηλεκτρική Παροχή 
Ηλεκτροφόρο Καφέ Ακροδέκτης  
Ουδέτερο Μπλε Ακροδέκτης  
Γείωση Πράσινος/Κίτρινος Ακροδέκτης 
 
∆ιασφαλίζετε επίσης ότι οι πόλοι της µπαταρίας συνδέονται όπως περιγράφεται 
παρακάτω:  
Σύνδεση Μπαταρίας  
Θετικός (+) Πόλος     Κόκκινος Ακροδέκτης 
Αρνητικός (-) Πόλος  Μαύρος Ακροδέκτης 
Συνδέετε τις µπαταρίες µε τον φορτιστή σύµφωνα µε το παρακάτω γράφηµα:  
 
Λειτουργία Φορτιστή:  
Ύστερα από τη σύνδεση του φορτιστή µε την κύρια παροχή και τη σύνδεση της 
µπαταρίας µε τον φορτιστή, µπορεί να λάβει χώρα η διαδικασία φόρτισης:  
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• Αφαιρέστε τα πώµατα πλήρωσης ή αερισµού κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 
Ελέγξτε την στάθµη του ηλεκτρολύτη και πληρώστε µε αποσταγµένο νερό, αν 
είναι απαραίτητο.  

• Ενεργοποιήστε τον φορτιστή και παρατηρήστε τον ρυθµό φόρτισης για τη 
συνήθη λειτουργία. Ο ρυθµός φόρτισης εξαρτάται από την απόδοση σε 
Αµπερώρια της µπαταρίας, την κατάσταση της µπαταρίας και το υφιστάµενο 
επίπεδο φόρτισης. Το ρεύµα φόρτισης θα µειωθεί καθώς ξεκινά η φόρτιση της 
µπαταρίας και θα συνεχίσει να µειώνεται καθώς θα αυξάνει η τάση της 
µπαταρίας.  

• Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης, αφήστε για λίγο την µπαταρία να 
έλθει σε κατάσταση ηρεµίας µε τον φορτιστή απενεργοποιηµένο. Στη 
συνέχεια ελέγξτε το ειδικό βάρος κάθε κυψέλης χρησιµοποιώντας ένα 
υδρόµετρο.  

• Ο φορτιστής µπαταρίας δεν πρέπει να υπερφορτώσει ή να καταστράψει τις 
µπαταρίες. Όµως, οι υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να προκαλέσουν βλάβες 
στις µπαταρίες. Κατά την φόρτιση των µπαταριών, ειδικά σε θερµά κλίµατα, 
πρέπει να προσέχετε ώστε η θερµοκρασία της να µην υπερβεί ποτέ τους 45°C 
(113°F). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο - ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

9.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Συντελεστής ισχύος 
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Σε ηµιτονοειδής συνθήκες ο πραγµατικός συντελεστής ισχύος ισούται µε τον 
συντελεστή ισχύος µετατόπισης 
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Όταν υπάρχουν αρµονικές τότε έχουµε : 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις η ισχύς που φέρουν οι αρµονικές είναι πολύ µικρή εν 
συγκρίσει µε αυτή της θεµελιώδους όποτε έχουµε P = P1,avg και επίσης επειδή η 
αρµονική παραµόρφωση της τάσης είναι µικρότερη από 10% έχουµε : 
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.true disp distPF dPF PF=        (9-5 ) 

 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συντελεστής ισχύος δεν εξαρτάται µόνο από τον 
συντελεστή µετατόπισης dPF (δηλ. cosφ όπως είναι για τα γραµµικά φορτία) αλλά 
εξαρτάται και από έναν άλλο συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής 
παραµόρφωσης PFdist, που δίνεται από την ακόλουθη σχέση 
 

      (9-6 )  
    2

1

1
dist

I

PF
THD

=
+



 - 60 -

 
 
Ο συντελεστής ισχύος µετατόπισης ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος ορίζεται ως το 
συνηµίτονο της διαφοράς φάσης µεταξύ των θεµελιωδών συνιστωσών της τάσης και 
του ρεύµατος. Εναλλακτικά ορίζεται ως ο λόγος της ενεργού ισχύος προς την 
φαινόµενη ισχύ. 
Το συνφ στην πράξη είναι επαγωγικό. (Οι καταναλωτές παρουσιάζουν κατά κύριο 
λόγο επαγωγική συµπεριφορά). Οι καταναλωτές που εµφανίζουν επαγωγική 
συµπεριφορά και έχουν χαµηλό συνφ είναι : 

• Οι κινητήρες Ε.Ρ  
• Οι µετασχηµατιστές  
• Όλα τα είδη λαµπτήρων φθορισµού 
• Τα ηλεκτρονικά ισχύος 

 
Το συνφ στους παραπάνω καταναλωτές κυµαίνεται από 0,5 έως 0,7 περίπου. 
Όσο ποιο χαµηλό είναι το συνφ, τόσο µεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση των δικτύων µε 
άεργη ισχύ. Αποτέλεσµα αυτής την επιβάρυνσης, είναι η αύξηση του συνολικού 
ρεύµατος και η επιφόρτιση των γραµµών µεταφοράς, χωρίς καµία αύξηση της 
πραγµατικής ισχύος. 
Για να περιορίσουµε την άεργη ισχύ, τοποθετούµε παράλληλα προς την κατανάλωση 
πυκνωτές. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται αντιστάθµιση. Όταν οι πυκνωτές 
συνδέονται στην κεντρική παροχή της εγκατάστασης έχουµε βελτίωση του συνφ 
ολόκληρης της εγκατάστασης και η διαδικασία αυτή ονοµάζεται κεντρική 
αντιστάθµιση.  
Με την αντιστάθµιση έχουµε µείωση της άεργης ισχύος, ενώ η πραγµατική ισχύς 
παραµένει αµετάβλητη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του συνολικού 
ρεύµατος των γραµµών του δικτύου. Όταν µειώνεται η άεργης ισχύς, τα δίκτυα 
µπορούν τα µεταφέρουν µεγαλύτερη πραγµατική ισχύ, µε την ίδια διατοµή αγωγών. \ 
Η αύξηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) σε µηνιαία βάση επιβάλλεται για να έχουµε 
χαµηλό λογαριασµό κατανάλωσης. Η µείωση αυτή γίνεται αισθητή για τιµές συνφ 
>0,85. Όταν η διόρθωση γίνεται για τιµές µεγαλύτερες του 0,95 θα πρέπει να γίνεται 
έλεγχος για το υπερβολικό κόστος που προκύπτει από τους πυκνωτές. 
 

 

9.2  ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ  
 
Σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  η παραγωγή και µεταφορά 
ενέργειας να συµβαίνει µε τον οικονοµικότερο τρόπο Αυτό βασικά σηµαίνει ότι 
πρέπει εκµηδενισθούν όσο είναι δυνατό όλοι οι παράγοντες που προκαλούν απώλειες. 
Ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι η άεργος ισχύς µεταπορείας που προκαλείται 
στα ηλεκτρικά δίκτυα  από την επαγωγική συµπεριφορά των φορτίων . 
Σκοπός των συστηµάτων  διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι να αντισταθµίσουν 
την άεργο ισχύ µεταπορείας δια της παραγωγής άεργου ισχύος προπορείας σε 



 - 61 -

συγκεκριµένους κόµβους του δικτύου. Η απαιτούµενη ισχύς προπορείας παράγεται 
από πυκνωτές παραλληλισµένους στο δίκτυο τροφοδοσίας και όσο το δυνατό πιο 
κοντά στο επαγωγικό φορτίο. Έτσι δια της συνδέσεως και αποσυνδέσεως πυκνωτών 
στο δίκτυο µπορούµε µε δυναµικό τρόπο να αντισταθµίζουµε τις µεταβολές της 
άεργου ισχύος µεταπορείας στο δίκτυο. 
 
Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος προσφέρει συνοπτικά : 

• Μειωµένες απώλειες µεταφοράς ισχύος 
• Βέλτιστη διαστασολόγηση καλωδίων 
• Βελτιωµένη ποιότητα τάση 

 
 

9.3  ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Η µαγνητική ενέργεια που επιστρέφει στο δίκτυο από τα µη αντισταθµισµένα 
κυκλώµατα µπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά στους πυκνωτές αντιστάθµισης. Έτσι 
στον επόµενο κύκλο ζήτησης άεργου ισχύος από τα επαγωγικά κυκλώµατα , η άεργος 
ισχύς  προέρχεται  από τους πυκνωτές και όχι από την πηγή του δικτύου . Η 
απαιτούµενη ποσότητα άεργου ισχύος Qc σε Volt-Ampere άεργα (var) δίνεται από 
τον ακόλουθο τύπο 
 

(tan 1 tan 2)Qc P φ φ=  −  όπου      

φ1 = η γωνία των θεµελιωδών συνιστωσών τάσης – ρεύµατος πριν την αντιστάθµιση 
φ2 = η γωνία των θεµελιωδών συνιστωσών τάσης – ρεύµατος µετά την αντιστάθµιση 
 
Αν και η ιδανική τιµή του συντελεστή ισχύος είναι cosφ = 1 , συνήθως για 
οικονοµοτεχνικούς λόγους στοχεύουµε κάποιο συντελεστή ισχύος µεταξύ 0.9 και 1. 
∆ιαστασολόγηση των πυκνωτών 

.C C CQ V I=  [var]        
2.C C C

C
C C

V V V
Q

X X
= =         

 

Και επειδή 
1 1

2. . .C
C

X
f cω π

= =       

=> 2 2. . .2. . .C C C CQ V c Q V f cω π= → =       

 
Τριφασική αντιστάθµιση ισχύος 
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∆ιάταξη αστέρα 

Ο πυκνωτής υπόκειται σε τάση / 3CV  όπου Vc η πολική τάση 

Έτσι τα ολικά kvar για την αντιστάθµιση υπολογίζονται ως  εξής : 
2

2
3 . .

( 3)
C

TOT

V
Q cω=         

 
Εποµένως  

2 2.2. .
TOT TOT

έ
C C

Q Q
C

U U fαστ ρα ω π
= =        

      
∆ιάταξη τριγώνου 
Ο πυκνωτής υπόκειται σε πολική τάση Vc. 
Tα ολικά kvar για την αντιστάθµιση είναι : 

23. . .TOT lQ V Cω=         

2 23.( ) 3.( ) .2. .
TOT TOT

ώ
C C

Q Q
C

U U fτριγ νου ω π
= =      

Τελικά ως συµπέρασµα έχουµε ότι 

3
έ

ώ

C
C αστ ρα

τριγ νου =         

Άρα για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε τριφασικά συστήµατα προτιµείται η 
συνδεσµολογία τριγώνου για τους πυκνωτές εφόσον η απαιτούµενη χωρητικότητα 
των πυκνωτών για την αντιστάθµιση σε διάταξη τριγώνου είναι τρεις φορές 
µικρότερη από αυτή για διάταξη αστέρα. 
 
 
 

9.4 ΕΙ∆Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (ως προς το σηµείο αντιστάθµισης) 
 
∆ιακρίνουµε τέσσερις τρόπους αντιστάθµισης ως προς το σηµείο που επιλέγεται για 
να γίνει η αντιστάθµιση της αέργου ισχύος. Το κάθε είδος έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 
 
Κεντρική αντιστάθµιση 
Σε αυτήν την περίπτωση η αντιστάθµιση ισχύος γίνεται σε κάποιο κεντρικό σηµείο 
της εγκατάστασης πχ. στο πρωτεύον ή το δευτερεύον του µετασχηµατιστή µέσης 
τάσης. 
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Σχήµα : Κεντρική αντιστάθµιση 
 
Πλεονεκτήµατα 

• Μπορεί να εφαρµοσθεί κεντρικός έλεγχος µέσω κάποιου επιτηρητή και 
ελεγκτή άεργου ισχύος. 

• Εύκολη επιτήρηση 
• Βελτίωση του επιπέδου τάσης 
• Πιο αποδοτική χρήση  της χωρητικότητας των πυκνωτών 

 
Μειονεκτήµατα 

• Οι γραµµές µεταφοράς (καλώδια) µετά το σηµείο αντιστάθµισης δεν 
απαλλάσσονται από τις απώλειες ισχύος που οφείλονται στα µεγάλα 
φαινόµενα ρεύµατα. 

 
Αντιστάθµιση κατά οµάδες 
Σε αυτήν την περίπτωση τα φορτία οµαδοποιούνται µε βάση κάποιο κριτήριο (π.χ 
γεωγραφικό ή ταχύτητας αντιστάθµισης) σε οµάδες και σε κάθε οµάδα εφαρµόζεται 
χωριστή αντιστάθµιση. 
 

 
Σχήµα: Αντιστάθµιση κατά οµάδες 
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Πλεονεκτήµατα 
• Μείωση του κόστους επένδυσης για τους πυκνωτές σε σχέση µε το είδος της 

ανεξάρτητης αντιστάθµισης 
• Μείωση των απωλειών µεταφοράς µέχρι το σηµείο αντιστάθµισης 
• Ευελιξία αντιστάθµισης λόγω οµαδοποίησης των φορτίων 

 
Μειονεκτήµατα 

• Οι γραµµές µεταφοράς (καλώδια) µετά το σηµείο αντιστάθµισης δεν 
απαλλάσσονται από τις απώλειες ισχύος. 

 
 
Ανεξάρτητη αντιστάθµιση 
Σε αυτήν την περίπτωση το κάθε φορτίο αντισταθµίζεται ατοµικά. Η µέθοδος αυτή 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις φορτίων όπου η απαίτηση τους σε άεργη ισχύ παραµένει 
σταθερή. 
 
Πλεονεκτήµατα 

• Η άεργος ισχύς παράγεται ακριβώς στο σηµείο που απαιτείται. 
• Έχουµε µέγιστη µείωση απωλειών µεταφοράς. 
• ∆εν απαιτούνται πολύπλοκες διατάξεις ζεύξης-απόζευξης των πυκνωτών. 

 
Μειονεκτήµατα 

• Απαιτούνται πολλοί µικροί πυκνωτές οι οποίοι κοστίζουν περισσότερο. 
 
 
Συνδυασµένη αντιστάθµιση 
Σε αυτήν την περίπτωση κάποιες καταναλώσεις αντισταθµίζονται ατοµικά ενώ  οι 
υπόλοιπες οµαδοποιούνται και αντισταθµίζονται ξεχωριστά. 
 
 
 
 

9.5 ΕΙ∆Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ( ως προς την ταχύτητα αντιστάθµισης) 
 
Απαίτηση συνεχής 
Η απαίτηση σε άεργο ισχύ είναι χρονικά αµετάβλητη όπως είναι η περίπτωση του 
ρεύµατος µαγνήτισης ενός µετασχηµατιστή διανοµής. Οι περιπτώσεις αυτές 
καλύπτονται από κάποιο σταθερό πυκνωτή. 
  
Απαίτηση µεταβλητή 
Τα άεργα φορτία µεταβάλλονται κατά την διάρκεια της ηµέρας µε κάποιο αργό 
τρόπο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια αυτόµατη συστοιχία 
πυκνωτών η οποία µέσω κάποιου ρυθµιστή αέργου ισχύος εµπλέκει και αποπλέκει 
κάποιους σταθερούς πυκνωτές κατά βήµατα. 
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Στιγµιαία απαίτηση  
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται σηµαντική άεργο ισχύς για µικρά σχετικά 
διαστήµατα . Η ζεύξη και η απόζευξη των πυκνωτών γίνεται σε χρόνους msec και 
πραγµατοποιείται  µέσω αυτοµάτων συστοιχιών πυκνωτών οι οποίοι χρησιµοποιούν 
θυρίστορς ως διακοπτικά στοιχεία. 
 
 Αυτόµατες συστοιχίες πυκνωτών 
 

 
Σχήµα: Αυτόµατη συστοιχία πυκνωτών 
 
 
Μια αυτόµατη συστοιχία πυκνωτών αποτελείται από τα παρακάτω κύρια µέρη : 

• Ρυθµιστής αέργου ισχύος 
• Μετασχηµατιστής έντασης 
• Ηλεκτρονόµους ζεύξης 
• Ασφάλειες προστασίας 
• Τριφασικούς πυκνωτές 

 
 
Μια συστοιχία πυκνωτών χωρίζεται σε ένα αριθµό τµηµάτων καθένα από τα οποία 
ελέγχεται από ένα ηλεκτρονόµο ζεύξης. Όταν κλείνει ένας ηλεκτρονόµος το τµήµα 
που ελέγχεται από αυτόν συνδέεται παράλληλα µε τα άλλα τµήµατα που βρίσκονται 
ήδη σε λειτουργία. Έτσι το µέγεθος της συστοιχίας πυκνωτών µπορεί να αυξάνεται ή 
να µειώνεται κατά βήµατα δια του ελέγχου των κατάλληλων ηλεκτρονόµων. 
Ο ρυθµιστής αέργου ισχύος παρακολουθεί µέσω του µετασχηµατιστή εντάσεως τον 
συντελεστή ισχύος του ελεγχόµενου συστήµατος και δια του ελέγχου των 
κατάλληλων ηλεκτρονόµων στοχεύει προς την επίτευξη του επιθυµητού συντελεστή 
ισχύος. 
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Η αυτόµατη συστοιχία πυκνωτών αντί για ηλεκτρονόµους δύναται να αποτελείται 
από στατικούς ηµιαγωγικούς διακόπτες  όπως τα thyristors. 
 
Τα πλεονεκτήµατα  µια τέτοιας διάταξης είναι τα ακόλουθα : 

• Άµεση απόκριση στις διακυµάνσεις του συντελεστή ισχύος ( χρόνος 
απόκρισης 40ms έως 2s). 

• Απεριόριστος αριθµός µεταγωγών. 
• Εξάλειψη µεταβατικών φαινοµένων στο σύστηµα ισχύος που δηµιουργούνται 

από την µεταγωγή των πυκνωτών. 
• Πλήρως αθόρυβη λειτουργία. 

 
 
 

9.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ  
 
Η κεντρική αντιστάθµιση αφορά την βελτίωση του συνφ ολόκληρης της 
εγκατάστασης και γίνεται σε ξεχωριστό πεδίο στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα. Με την 
βοήθεια των οργάνων παρακολούθησης και του προγραµµατιστή, παρεµβάλλονται 
κάθε φορά τόσοι πυκνωτές, όσοι είναι απαραίτητη για την βελτίωση του συνφ στην 
επιθυµητή τιµή. 

 
 

 
Σχ.1  Ηλεκτρικό πεδίο διόρθωσης συνφ 
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Σηµείωση  
Στο πίσω µέρος του πεδίου ή και πλευρικά υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένα 
ανοίγµατα (περσίδες) για την δηµιουργία ρεύµατος αέρα και την αποβολή της 
θερµότητας που δηµιουργείται από τους πυκνωτές. 
 Στις εγκαταστάσεις µεγάλης ισχύος υπάρχουν βεντιλατέρ για την δηµιουργία 
ρεύµατος αέρα µε ελεγχόµενη εντολή µέσω θερµοστάτη. 
 
 
 

9.7 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
Ψηφιακός ρυθµιστής άεργου ισχύος. 
Ο ψηφιακός ρυθµιστής είναι σχεδιασµένος να εξασφαλίζει το βέλτιστο συντελεστή 
ισχύος στην εγκατάσταση και µία ίση χρήση συστοιχιών και των επαφών διακοπής. 
Ο ψηφιακός ρυθµιστής περιλαµβάνει : 

• Κύκλωµα ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή µε υψηλή απόδοση. 
• Ακριβές σύστηµα µέτρησης ακόµη και παρουσία αρµονικών. 
• Εύκολη εγκατάσταση 
• Εύκολο προγραµµατισµό µέσω πληκτρολογίου. 
• ∆ιπλή βοηθητική τάση τροφοδοσίας. 
• Είσοδος µέτρησης ρεύµατος : οποιοσδήποτε στάνταρ Μ/Σ έντασης µε 

δευτερεύον 5Α. 
• Είσοδο µέτρησης τάσης :οποιαδήποτε από 80 έως 500 V AC. 
• Μέτρηση ρεύµατος RMS, ακόµη και παρουσία αρµονικών. 
• Αυτόµατη ΄΄έξυπνη΄΄ ρύθµιση. 
• Ρυθµιζόµενη ευαισθησία. 
• Ίδιο βήµα καθυστέρησης αποσύνδεσης (ρυθµιζόµενο). 
• Ίση χρησιµοποίηση των βηµάτων (αυτόµατη αποθήκευση του αριθµού 

χειρισµού των ρελέ και του χρόνου λειτουργίας κάθε συστοιχίας πυκνωτών). 
• Γραµµή παρακολούθησης :συντελεστή ισχύος, ρεύµα και συχνότητα. 

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ψηφιακού ρυθµιστή άεργου ισχύος. 
 

α/α Ονοµασία χαρακτηριστικού Τιµές – Στοιχεία 
1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ  

Τάση τροφοδοσίας : 
 
110-127/220-240 V AC (διπλή τάση) 

Όρια λειτουργίας : -15% + 10% 
Κατανάλωση : 10VA 
Συχνότητα : 50Hz 

2 ΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Εύρος τιµών : 

 
80-500 V AC 

Είσοδος ισχύος: 1.2W 
Συχνότητα : 50Hz  

3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ  
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Ονοµαστική ένταση : 5A (δευτερεύον Μ/Σ έντασης 5Α ) 
Ικανότητα υπερφόρτωσης : +20% 
Κορυφή υπερφόρτωσης : 10Ie για 20 msec 
Είσοδος ισχύος : 1VA 

4 ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Εύρος συντελεστή ισχύος : 

 
0.85 επαγωγικό έως 0.95 χωρητικό 

Εύρος µέτρησης έντασης : 5-100% Ie 
Εύρος ευαισθησίας : 5-600 sec/βήµα 
Καθυστέρηση επανασύνδεσης 
: 

20-400sec 

∆ιαµόρφωση βηµάτων : Ελεύθερη 
5 

 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 
Βήµατα : 

 
5,7,14 (ανάλογη µε τον τύπο της µονάδας ) 

Ικανότητα επαφής : 5Α – 250V AC (περιλαµβάνει φίλτρο RC) 
6 ∆ΙΑΦΟΡΑ  

Θερµοκρασία λειτουργίας : 
 
0 έως 55ο C 

Βαθµός προστασίας : IP41 (χωρίς κάλυµµα) 
IP54 (µε κάλυµµα) 

Βάρος 5 και 7 βηµάτων : 920 gr 
Βάρος 14 βηµάτων : 1040 gr 

 
 
Πυκνωτές  
Υπάρχουν σετ πυκνωτών µε καθορισµένη χωρητικότητα και άεργη ισχύ. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι : 

• Ονοµαστική τάση : 230/400/415/440/550 V. 
• Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz. 
• Περιοχή θερµοκρασίας : -25ο C/+50ο C. 
• Ανοχή χωρητικότητας: -5% +10% 
• Μέγιστη τάση λειτουργίας : 1.10-Un. 
• Μέγιστη τάση λειτουργίας : 1,3* Ιn. 
• Τύπος συνδεσµολογίας τρίγωνο (∆). 
• Standards : CEI-EN60831 – 1/2  IEC 831- 1/2 . 
• Απώλεια : ≤0,2 W/KVAR. 

 
 
 
 

Ρελέ ισχύος 
Τα ρελέ χρησιµοποιούνται για την σύνδεση των πυκνωτών µε την παροχή 
τροφοδοσίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης, µέσω εντολών του ψηφιακού 
ρυθµιστή. 
Το µέγεθος των ρελέ καθορίζεται από την ισχύ και το ρεύµα των πυκνωτών που 
συνδέουν. Η κατηγορία χρήσης θα πρέπει να είναι AC4 (κατάλληλα για σύνδεση 
χωρητικών φορτίων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο - ΜΕΛΕΤΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις και οι κατευθύνσεις τεχνικών επιλύσεων έγιναν µε 
βάση τα παρακάτω κριτήρια : 
 

• Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων το κτίριο. 
• Την προστασία του κτιρίου και των εντός αυτού περιουσιακών στοιχείων. 
• Την µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό 

κατά το δυνατό αρχικό κόστος και µικρή δαπάνη συντήρησης. 
• Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσης δικτύων προς εξασφάλιση 

συνεχούς συντήρησης. 
• Την επίτευξη ενεργειακής οικονοµίας. 
• Την ειδικότητα χρήσης του κτιρίου. 
 

 
 
 

10.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Παραδοχές - Στοιχεία Υπολογισµού 
Εσωτερικές συνθήκες 
Η εγκατάσταση θέρµανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τις παρακάτω συνθήκες σε κάθε 
θερµαινόµενο χώρο: 
 
                                                                        ΧΕΙΜΩΝΑΣ        
Θερµαινόµενοι κύριοι χώροι                        22°C            
 
Προβλέπεται γενικά φυσικός αερισµός  σε κάθε θερµαινόµενο χώρο των κτιρίων Β 
και Γ. Για τους χώρους του κτιρίου Α προβλέπεται αερισµός µε µηχανικά µέσα, 
Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες προσαγωγής νωπού αέρα και ανεµιστήρες 
απόρριψης. 
 
Τεχνική Περιγραφή Εγκατάστασης Θέρµανσης  
 
Γενικά 

Οι συνολικές θερµικές απώλειες του κτιρίου ανέρχονται σε περίπου 145.000 
kcal/h, συµπεριλαµβανοµένης πρόβλεψης για µελλοντικό κτίριο 8 δωµατίων. Στη 
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δυναµικότητα του λέβητα προστίθεται η απαίτηση θερµικής ενέργειας για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, περίπου 35.000 kcal/h 
Η θερµοκρασία προσαγωγής του νερού θα είναι ίση µε 85 ° C. 
Η Θέρµανση των χώρων γίνεται µε το σύστηµα της κεντρικής θέρµανσης µε 
εξαναγκασµένη κυκλοφορία ζεστού νερού (µέσω κυκλοφορητή). Η διανοµή του 
νερού  γίνεται µε δισωλήνιο δίκτυο το οποίο οδηγεί το νερό σε συλλέκτες 
µονοσωλήνιου δικτύου ανά κτίριο και ανά όροφο. Για την λειτουργία της 
εγκατάστασης θα χρησιµοποιηθεί πετρέλαιο. Για την τέλεια καύση θα πρέπει να 
γίνεται συντήρηση και σωστή ρύθµιση του καυστήρα, λέβητα και καπνοδόχου 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 
Η τροφοδοσία των ΚΚΜ του κτιρίου Α µε νερό θα γίνεται από το κεντρικό δίκτυο. 
Οι ΚΚΜ θα φέρουν αναλογικές δίοδες βαλβίδες, οι οποιες θα ελέγχονται µε βάση την 
επιθυµητή θερµοκρασία προσαγωγής αέρα. 
Θα θερµανθούν µε θερµαντικά σώµατα κοινά όλοι οι χώροι  που φαίνονται στα 
σχέδια.  
Οι θέσεις και ο τύπος των θερµαντικών σωµάτων έχουν επιλεγεί µε κριτήρια την 
λειτουργικότητα του κάθε χώρου και την ελαχιστοποίηση της διείσδυσης ρευµάτων 
κρύου αέρα από εξωτερικά ανοίγµατα. 
 
Λέβητας 
Θα τοποθετηθούν δύο χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου θερµαντικής ικανότητας 
110.000 Kcal/h ο καθένας µε κατάλληλο καυστήρα.  
 
Κυκλοφορητής- ∆οχείο ∆ιαστολής 
Στο χώρο του λεβητοστασίου θα εγκατασταθούν συλλέκτες προσαγωγής και 
επιστροφής µε αντλίες νερού µέσω των οποίων θα τροφοδοτούνται η θέρµανση των 
κτιρίων, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και η κυκλοφορία του νερού στους 
λέβητες. Η αντλία της θέρµανσης θα είναι εξοπλισµένη µε inverter (ρυθµιστή 
συχνοτήτων) που θα της επιτρέπει να αυξοµειώνει την παροχή του νερού στις 
περιπτώσεις που µέσω των διόδων θα µεταβάλλεται η απαίτηση παροχής. Θα 
εγκατασταθεί δοχείο διαστολής κατάλληλου µεγέθους. 
 
Καπνοδόχος 
Η κάθε καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από την κεραµοσκεπή, στο 
κατώτατο σηµείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα θα κατασκευαστεί 
θυρίδα καθαρισµού αεροστεγής.  
 
 
Τεχνική Περιγραφή Εγκατάστασης Αερισµού  
 
Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες 
Στο κτίριο Α προβλέπεται αερισµός µε προθερµασµένο αέρα από ΚΚΜ νωπού. Για 
κάθε όροφο προβλέπεται η εγκατάσταση µίας ΚΚΜ σε βοηθητικό χώρο. Η 
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λειτουργία της κάθε ΚΚΜ συνδυάζεται µε τη λειτουργία ανεµιστήρα απόρριψης, ένα 
για κάθε όροφο.  
Στο χώρο εγκατάστασης των Κλιµατιστικών Μονάδων εξασφαλίζεται µε 
κατάλληλους αγωγούς αφ' ενός προσαγωγή νωπού αέρα, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των χώρων που εξυπηρετούν οι µονάδες αυτές, αφ' ετέρου η απόρριψη του 
πλεονάζοντος αέρα ανακυκλοφορίας, κατά τρόπο που να αποκλείονται 
βραχυκυκλώµατα – µεταξύ καθαρού και ακαθάρτου αέρα, µέσω των ανεµιστήρων 
απόρριψης.  
Τα µεγέθη των µονάδων καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τις επιδιωκόµενες 
συνθήκες στους προς αερισµό χώρους από άποψη θερµοκρασίας και ανανεώσεων του 
αέρα για τις δυσµενέστερες από άποψη φορτίων συνθήκες λειτουργίας.  
H ρύθµιση της απόδοσης των µονάδων γίνεται µε κατάλληλο σύστηµα αυτοµατισµού 
αποτελούµενο από δίοδες ηλεκτροκίνητες αναλογικές βαλβίδες, µία για κάθε 
στοιχείο, σερβοκινητήρες, αισθητήρια θερµοκρασίας και υγρασίας, ηλεκτρονικούς 
πίνακες ελέγχου κ.λ.π.  
Με το σύστηµα αυτοµατισµού εξασφαλίζεται η ρύθµιση της επιθυµητής 
θερµοκρασίας του παρεχόµενου στους χώρους αέρα, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες συνθήκες. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Γενικά 
Η εγκατάσταση φωτισµού περιλαµβάνει τον πλήρη εσωτερικό και εξωτερικό 
φωτισµό του κτιριακού συγκροτήµατος. 
 
Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται τα φωτιστικά σώµατα, οι καλωδιώσεις και οι 
διακόπτες και τα λοιπά όργανα ελέγχου του φωτισµού. Οι πίνακες περιλαµβάνονται 
στην "Εγκατάσταση Κίνησης". 
 
Εσωτερικός Φωτισµός 
 
Γενικά 
Η µελέτη εσωτερικού φωτισµού λαµβάνει  υπ' όψη της τα εξής : 

• Επαρκής φωτισµός στο επίπεδο εργασίας. 
• Σωστός φωτισµός στο σύνολο του χώρου. 
• Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 
• Οικονοµικότητα λειτουργίας. 
• Ευελιξία εγκατάστασης. 
• Ευκολία συντήρησης. 
• Οικονοµία ενέργειας. 
• Μεγάλη διάρκεια ζωής λαµπτήρων. 
• Σωστή χρωµατική απόδοση. 
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Ένταση Φωτισµού 
Η ένταση γενικού φωτισµού για κάθε χώρο δίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

•  Χώροι γραφείων    400 LUX 
•  Χώροι κοινού              200 LUX 
•  Μαγειρείο     300 LUX 
•  ∆ιάδροµοι, κλιµακοστάσιο, WC  150 LUX 
•  Αποθήκες     150 LUX 

Οι τιµές έντασης φωτισµού δίνονται από πίνακες φωτοτεχνίας για ξενοδοχεία και 
εστιατόρια  
 
Κατηγορίες Εσωτερικού Φωτισµού 
 
∆ιακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες φωτισµού: 
α.  Γενικός Φωτισµός τροφοδοτούµενος  από το δίκτυο της ∆ΕΗ και το Η/Ζ. 

(Όλος ο φωτισµός να τροφοδοτείται από το Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής της ∆ΕΗ). 

β. Φωτισµός Σήµανσης Οδεύσεων ∆ιαφυγής και Εξόδων. Περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων εξόδου σε κατάλληλες θέσεις των 
οδεύσεων διαφυγής και στις εξόδους του κτιρίου. Τα σώµατα αυτά θα έχουν 
ενσωµατωµένη τροφοδοτική διάταξη και επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές 
νικελίου - καδµίου, χωρητικότητας αρκετής για εφεδρική τροφοδοσία διάρκειας 
τουλάχιστον 1.5 ώρας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας. Θα 
φέρουν επιγραφές και βέλη κατεύθυνσης που θα κατευθύνουν τα άτοµα προς 
την έξοδο. 

Θα συνδέονται πριν τους τοπικούς διακόπτες των κυκλωµάτων φωτισµού ή σε 
ξεχωριστό κύκλωµα, για να είναι µόνιµα υπό τάση και σε περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτρικής παροχής θα γίνεται αυτόµατη µεταγωγή στην εφεδρική τους τροφοδοσία. 
Tα Φ.Σ. εξόδου, που κατευθύνουν τα άτοµα προς τα κλιµακοστάσια και τις κανονικές 
εξόδους του κτιρίου θα φέρουν επιγραφές "ΕΞΟ∆ΟΣ", ενώ τα Φ.Σ. εξόδων κινδύνου 
θα φέρουν την επιγραφή "ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ". 
Οι λαµπτήρες των Φ.Σ. Εξόδου θα είναι φθορισµού 8 W. 
 
 
Φωτιστικά Σώµατα (Φ.Σ.) 
Η επιλογή των Φ.Σ. έγινε µε βάση τα κριτήρια της µελέτης. Σε γενικές γραµµές ο 
γενικός φωτισµός των χώρων του κτιρίου θα πραγµατοποιηθεί µε Φ.Σ. φθορισµού. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται Φ.Σ. πυράκτωσης. 
Ανεξάρτητα από τους τύπους που δίδονται παρακάτω σε κάθε περίπτωση οι 
διαστάσεις των Φ.Σ. φθορισµού που προβλέπονται χωνευτά στην ψευδοροφή, πρέπει 
να είναι συµβατές µε τον τύπο της ψευδοροφής που τελικά θα τοποθετηθεί. 
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Τα φωτιστικά σώµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα παρακάτω: 
 
Φωτιστικά Σώµατα Φθορισµού 
Γενικά Φ.Σ. φθορισµού προβλέπεται στο κτίριο Α. 
α.  Στους µεµονωµένους χώρους µε ψευδοροφή  (γραφείο, βεστιάριο), 

προβλέπονται φωτιστικά σώµατα φθορισµού ψευδοροφής, µε περσίδες διπλής 
παραβολικότητας, 4Χ18W. 

β.  Στους χώρους κοινού µε ψευδοροφή (χώροι Ισογείου) προβλέπονται Φ.Σ. 2Χ18 
W, τύπου DOWNLIGHT µε λαµπτήρες compact και παραβολική οθόνη.  

γ.  Στους χώρους WC µε ψευδοροφή προβλέπονται Φ.Σ. 2Χ18 W, τύπου 
DOWNLIGHT µε λαµπτήρες compact και γυαλί προστασίας, στεγανό 
προστασίας IP 44.  

δ.  Στο µαγειρείο χρησιµοποιείται Φ.Σ. φθορισµού οροφής 2Χ36W, µε πρισµατικό 
κάλυµµα, στεγανό προστασίας IP 54 . 

ε.  Στους χώρους αποθηκών και Υπογείου (Λεβητοστάσιο, µηχανοστάσια κ.τ.λ.) 
χρησιµοποιείται Φ.Σ. φθορισµού 2Χ36W ή 2Χ18W , οροφής βιοµηχανικού 
τύπου, στεγανό προστασίας IP 65. 

 
Φωτιστικά σώµατα πυράκτωσης και αλογόνων 
α.  Πάνω από τους πάγκους του bar του Ισογείου, προβλέπονται Φ.Σ. τύπου 

DOWNLIGHT µε λαµπτήρα αλογόνων 50W/230V, ρυθµιζόµενης 
κατεύθυνσης. Τα Φ.Σ. στην εξωτερική πλευρά θα είναι στεγανά  προστασίας IP 
65. 

β.  Στους χώρους κοινού του  ορόφου του κτιρίου Α όπου η στέγη είναι εµφανής 
ξύλινη µε ξύλινα ζευκτά, προβλέπονται κρεµαστά Φ.Σ. τύπου πολυελαίου µε 
λαµπτήρες πυράκτωσης η αλογόνων. 

γ.  Στον ίδιο χώρο, καθώς και στα κλιµακοστάσια προβλέπονται επίτοιχα Φ.Σ. 
τύπου απλίκας µε λαµπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνων.  

δ.  Στους υπαίθριους ή ηµιυπαίθριους χώρους κοινού του κτιρίου Α προβλέπονται 
Φ.Σ. επίτοιχα ή οροφής ή κρεµαστά , στεγανά, µε λαµπτήρες πυράκτωσης ή 
αλογόνων, της επιλογής του ιδιοκτήτη. 

ε.  Στα δωµάτια των κτιρίων Β και Γ ο φωτισµός θα είναι όπως δείχνεται στο 
σχέδιο λεπτοµέρειας της τυπικής κάτοψης δωµατίων. Προβλέπονται επίτοιχα 
στεγανά Φ.Σ. πάνω από τον καθρέπτη νιπτήρα και την µπαλκονόπορτα,  
επίτοιχα Φ.Σ. πάνω από κάθε κλίνη η γραφείο µε ενσωµατωµένο η επίτοιχο 
τοπικό διακόπτη, επίτοιχα Φ.Σ. τύπου απλίκας για γενικό φωτισµό και ένα Φ.Σ. 
οροφής στην είσοδο κάθε δωµατίου. 

    Όλα τα Φ.Σ. των δωµατίων θα είναι µε λαµπτήρες πυράκτωσης η αλογόνων 
 
Φωτιστικά Σώµατα Εξόδου 
Φ.Σ. εξόδου, επίτοιχο απλής όψης ή κρεµαστό διπλής όψης µε λαµπτήρα φθορισµού 
1Χ8W, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Κατηγορίες εσωτερικού 
φωτισµού». 
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Έλεγχος και Τροφοδοσία Φωτιστικών Σωµάτων 
Τα Φ.Σ. γενικά θα τροφοδοτούνται από τους  πίνακες ορόφου στο κτίριο Α και από 
τους πίνακες δωµατίων στα κτίρια Β και Γ. 
 
Ο έλεγχος του φωτισµού στους διάφορους χώρους των κτιρίων θα γίνεται ως 
εξής: 

• Τα Φ.Σ. γενικά στα δωµάτια των κτιρίων Β και Γ και στους µεµονωµένους 
χώρους του κτιρίου Α θα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες 

• Τα Φ.Σ. των κλιµακοστασίων και διαδρόµων του Υπογείου του κτιρίου Α, θα 
τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους πίνακες ορόφων και θα ελέγχονται µε 
µπουτόν. 

• Τα Φ.Σ. των εισόδων των δωµατίων των κτιρίων Β και Γ θα ελέγχονται 
αυτόµατα µέσω τοπικού ανιχνευτή κίνησης και διακόπτη παράκαµψης. 

• Τα Φ.Σ. των κοινόχρηστων WC και WC προσωπικού του κτιρίου Α, θα 
ελέγχονται αυτόµατα µέσω τοπικού ανιχνευτή κίνησης (ένας για κάθε χώρο). 

 
 
Κυκλώµατα Φωτισµού. 
Τα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι µε αγωγούς ελάχιστης διατοµής 1.5mm2 .  Όλα τα 
κυκλώµατα φωτισµού θα έχουν και αγωγό γείωσης για την γείωση των µεταλλικών 
µερών των Φ.Σ. 
 
 
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Γενικά 
Η εγκατάσταση εξωτερικού φωτισµού περιλαµβάνει τον φωτισµό όλου του 
περιβάλλοντος χώρου.  
 
Κατηγορίες Φωτισµού 
Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες φωτισµού. 
 
α. Φωτισµός δρόµου προσπέλασης από την είσοδο του οικοπέδου προς το 

κτιριακό συγκρότηµα. 
β. Φωτισµός διέλευσης πεζών. 
γ. Φωτισµός περιµετρικός κτιρίων. 
δ. Φωτισµός πρασίνου 
 
Εντάσεις Φωτισµού - Παραδοχές Υπολογισµού 
Η µέση απαιτούµενη ένταση φωτισµού δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

• Φωτισµός πεζοδρόµων και δρόµου προσπέλασης 10-15 LUX 
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Το ύψος των στύλων οδοφωτισµού λαµβάνεται ίσο περίπου µε το πλάτος του δρόµου. 
Για τον υπολογισµό του αριθµού των ιστών φωτισµού λαµβάνεται λαµπρότητα : 
Laver = 1,0cm/m2, Lmin/Laver = 0,4, Lmin/Lmax = 0,2.  
 
Φωτιστικά Σώµατα (Φ.Σ.) και Ιστοί Εξωτερικού Φωτισµού 
 
Το είδος των φωτιστικών σωµάτων και Ιστών που θα χρησιµοποιηθούν  στο 
έργο, είναι όπως περιγράφεται παρακάτω: 
α.  Πλήρες συγκρότηµα καλαίσθητης εµφάνισης, αποτελούµενο από µεταλλικό 

ιστό ύψους  περίπου 4,0 m και φωτιστικό σώµα τύπου κορυφής,  µε 
λαµπτήρα CDM-T 150W ενδ. Τύπου  BRIGHT TACTUS 4 NEPA 1F η 
ισοδύναµο. Χρησιµοποιείται στον δρόµο προσπέλασης από  την είσοδο του 
οικοπέδου προς το κτιριακό συγκρότηµα και στην παιδική χαρά. 

β.  Φ.Σ. χωνευτό στεγανό µε λαµπτήρα φθορισµού compact 1Χ18W. 
Χρησιµοποιείται στα τοιχία και εξωτερικά κλιµακοστάσια, όπου προβλέπεται 
διέλευση πεζών.  

γ. Φ.Σ. τύπου χελώνας επίτοιχο στεγανό µε λαµπτήρα φθορισµού compact 
1Χ18W. Χρησιµοποιείται για περιµετρικό φωτισµό των κτιρίων. 

δ.      Φ.Σ. φωτισµού πρασίνου, στεγανό, µε ακίδα στήριξης και λαµπτήρα PAR
 120W. 

 Οι τελικές θέσεις θα καθορισθούν µετά την τελική και απαραίτητη φωτοτεχνική 
µελέτη.  

 
 
 
Τροφοδοσία Εξωτερικού Φωτισµού 
Ο εξωτερικός φωτισµός θα τροφοδοτείται ανά τµήµα του οικοπέδου από τους 
αντίστοιχους Γενικούς Πίνακες κτιρίου Α, κτιρίου Β και  κτιρίου Γ. 
 
 
Έλεγχος Φωτισµού 
Ο έλεγχος του φωτισµού θα γίνεται αυτόµατα µέσω φωτοκύτταρου και 
χρονοπρογράµµατος και τηλεχειριζόµενων διακοπτών. 
Κάθε τηλεχειριζόµενος διακόπτης θα συνδυάζεται µε διακόπτη επιλογής 3 θέσεων 
(Hand-Off-Auto), ώστε να υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. 
Ο έλεγχος φωτισµού θα γίνεται κατά οµάδες και κατηγορία, όπως δείχνεται στα 
σχέδια. 
Ο εξωτερικός φωτισµός θα τροφοδοτείται και από το Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής της ∆ΕΗ. 
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ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Υπόγεια ∆ίκτυα 
α. Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού που τροφοδοτούν τους ιστούς φωτισµού 

θα κατασκευαστούν µε καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), που οδεύουν µέσα σε 
σωλήνες PE. Τα υπόλοιπα δίκτυα που τροφοδοτούν τα χωνευτά φωτιστικά και 
τα φωτιστικά πρασίνου θα κατασκευασθούν µε εύκαµπτα καλώδια τύπου H07-
RN-F. 
Τονίζεται ότι η συνολική πτώση τάσης δεν θα υπερβαίνει το 3%. 

β. Τα φρεάτια επίσκεψης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου προβλέπονται 
διαστάσεων 0,50x0,50 m και βάθους 0,70 m. Φρεάτια επίσκεψης/έλξης 
καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώµατος και σε κάθε 
αλλαγή κατεύθυνσης. 

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

δ. Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα 
τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις 
νερού.   Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια 
ασθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση 
µεγαλύτερη από 30 cm. 

ε. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα 
ακροκιβώτια διακλάδωσης των ιστών η στα φωτιστικά σώµατα.  Απαγορεύεται 
η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο έδαφος. 

 
Γειώσεις 
α. Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 

6mm² επάνω σε γυµνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατοµής τουλάχιστον 
25mm², που οδεύει παράλληλα µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των 
καλωδίων. Τα υπόλοιπα φωτιστικά θα γειωθούν µέσω του αγωγού γείωσης του 
καλωδίου τροφοδοσίας τους. 

β. Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου  
ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχάνονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας 
του ενιαίου αγωγού γείωσης.  Το σηµείο σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια 
σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 

γ. Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους θα εγκατασταθεί χάλκινη πλάκα 
γείωσης 500x500x5 mm σε βάθος 1 m. 

δ. Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε 
αγωγιµότητα ίση µε το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και 
ελάχιστης διατοµής 25 mm². 

ε. Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα 
χρησιµοποιηθεί πλαστικός σωλήνας PVC, πίεσης 6 atm. 

ζ. Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την 
προστασία του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά 
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συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να 
εξουδετερωθεί το φαινόµενο της αυτεπαγωγής. 

η. Οι αγωγοί γείωσης σε όλη την περιοχή θα συνδεθούν µεταξύ τους και µε το 
σύστηµα θεµελιακής γείωσης ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα γείωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KINHΣΗΣ 
 

11.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
H ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης νοείται ότι αρχίζει από τον µετρητή της ∆ΕΗ 
και περιλαµβάνει τους πίνακες διανοµής της ηλεκτρικής παροχής (Γενικό Πίνακα 
∆ιανοµής, και τοπικούς υποπίνακες), όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις, 
συρµατώσεις και σωληνώσεις, τους ρευµατοδότες, καθώς και τα απαραίτητα όργανα 
διακοπής, ασφάλισης, εκκίνησης, ζεύξης, τηλεχειρισµού, κλπ. που απαιτούνται για 
την ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων της εγκατάστασης. 
 

11.2 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα γίνει από το δίκτυο Χ.Τ. της ∆ΕΗ.  Προβλέπεται 
µία τριφασική παροχή Νο6 (3Χ200Α). Ο µετρητής της ∆ΕΗ θα εγκατασταθεί δίπλα 
από την κεντρική πύλη του οικοπέδου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της.  
Ο Γενικός Πίνακας του ξενοδοχείου θα ναι στο Υπόγειο του κτιρίου Α και θα 
συνδεθεί µε τον µετρητή της ∆ΕΗ µε υπόγειο καλώδιο σε σωλήνα. 
 
  

11.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Χ.Τ.) 
 
Γενικά 

• Το κύριο σύστηµα  διανοµής κανονικής και απαραίτητης παροχής  είναι κοινό 
και  ξεκινάει από τον ΓΠ του υποσταθµού. 

• Το σύστηµα διανοµής Κανονικής Παροχής τροφοδοτείται από την ∆ΕΗ.  
• Το σύστηµα διανοµής Απαραίτητης Παροχής τροφοδοτείται από την ∆ΕΗ ή 

Η/Ζ. 
 
Το σύστηµα διανοµής Χ.Τ. περιλαµβάνει : 

• Τους ηλεκτρικούς πίνακες. 
• Το κύριο και µερικό δίκτυο διανοµής. 
• Τα ακραία δίκτυα διανοµής.      

 
 

11.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
         
Γενικός Πίνακας ∆ιανοµής 
Ο Γενικός  Πίνακας  Χ.Τ. (ΓΠ),  θα  τροφοδοτείται  από το δίκτυο Χ.Τ. της ∆ΕΗ. 
Προβλέπεται όλη η απαιτούµενη υποδοµή για την εγκατάσταση ενός Η/Ζ, οπότε σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής της ∆ΕΗ ή µεγάλης αστάθειας του δικτύου, η 
τροφοδοσία θα γίνεται από το Η/Ζ. 
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Από τον Πίνακα ΓΠ τροφοδοτούνται όλοι οι τοπικοί  πίνακες φωτισµού και κίνησης 
Κανονικής και Απαραίτητης παροχής, του λεβητοστασίου, του µαγειρείου, των 
πιεστικών αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης και τµήµα του εξωτερικού 
φωτισµού 
Ο παραπάνω Γενικός Πίνακας θα εγκατασταθεί στο Υπόγειο του κτιρίου Α. 
 
Τοπικοί Πίνακες και Υποπίνακες Φωτισµού και Κίνησης 
Επειδή τα φορτία κίνησης γενικά στους διαφόρους χώρους είναι µικρά 
(ρευµατοδότες, ανεµιστήρες, στεγνωτήρες χεριών κτλ.), προβλέπονται γενικά κοινοί 
πίνακες φωτισµού και κίνησης εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχουµε µεγάλα φορτία 
κίνησης, οπότε προβλέπονται ξεχωριστοί τοπικοί πίνακες κίνησης, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
Σε κάθε επίπεδο του κτιρίου Α προβλέπεται η εγκατάσταση ενός τοπικού Πίνακα, 
κανονικής παροχής και απαραίτητης παροχής. 
Στο κτίρια Β και Γ προβλέπεται σε κάθε δωµάτιο ένας τοπικός µονοφασικός 
υποπίνακας δωµατίου (πίνακες Π∆1-Π∆12). Οι πίνακες αυτοί τροφοδοτούνται από 
τους  Γενικούς Πίνακες ∆ιανοµής των κτιρίων Β και Γ (πίνακες ΓΠ∆1 και ΓΠ∆2).  
Στον πίνακα ΓΠ∆2 του κτιρίου Γ γίνονται όλες οι απαιτούµενες προβλέψεις 
εφεδρείας ισχύος και διακοπτών για πιθανή µελλοντική επέκταση του ξενοδοχείου. 
Ξεχωριστοί πίνακες κίνησης προβλέπονται στο Λεβητοστάσιο, στο Μαγειρείο,  στα 
πιεστικά συγκροτήµατα ύδρευσης, στο µηχανοστάσιο της µονάδας Βιολογικού 
καθαρισµού. 
 
Για την ονοµασία των πινάκων και υποπινάκων ακολουθείται η εξής µέθοδος : 

Όλοι οι πίνακες φωτισµού και κίνησης συµβολίζονται µε κεφαλαίο γράµµα Π. 
Με δεύτερο κεφαλαίο γράµµα συµβολίζεται ο όροφος (Υ= Υπόγειο, Ι = Ισόγειο, Α = 
όροφος, ΓΠ = Γενικός Πίνακας, Π∆ = Πίνακας ∆ωµατίου). Π.χ. ΠΙ = Πίνακας 
Φωτισµού και κίνησης του Ισογείου. 
Οι πίνακες κίνησης, συµβολίζονται µε ονοµασία αντίστοιχη της χρήσης όπως 
δείχνεται στα σχέδια (ΠΛΕΒ = Πίνακας κίνησης Λεβητοστασίου, ΠΒΙΟΛ. = 
βιολογικού καθαρισµού, ΠΜΑΓΕΙΡ = µαγειρείου,  κτλ.). 
Όλοι οι πίνακες και οι υποπίνακες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη 
εγκατάσταση, ανάλογα µε την θέση που θα εγκατασταθούν.  
Όλοι οι τοπικοί πίνακες κανονικής και απαραίτητης παροχής και οι υποπίνακες, θα 
είναι τριφασικοί, εκτός από τους υποπίνακες των δωµατίων (Π∆) που θα είναι 
µονοφασικοί. 
 
 
Όργανα Πινάκων 
Τα όργανα που περιλαµβάνονται στους πίνακες δείχνονται στα σχέδια. 
Στην είσοδο του Γενικού Πίνακα προβλέπεται διάταξη αυτόµατης µεταγωγής µε δύο 
ηλεκτροκίνητους αυτόµατους διακόπτες και όλα τα απαιτούµενα όργανα (επιτηρητές 
τάσης κτλ.) και ηλεκτρικές και µηχανικές µανδαλώσεις, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα σύνδεσης Η/Ζ. 
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Σε όλους του πίνακες και υποπίνακες για την προστασία, διακοπή κλπ. των 
ηλεκτρικών γραµµών ακολουθείται η εξής µέθοδος : 

• Για την προστασία των αναχωρουσών γραµµών χρησιµοποιούνται 
µικροαυτόµατοι.  

• Στους πίνακες κίνησης θα εγκατασταθούν και όλα τα απαιτούµενα όργανα, 
που απαιτούνται για την προστασία και εκκίνηση των µηχανηµάτων και την 
συνεργασία µε το σύστηµα ελέγχου των εγκαταστάσεων του κτιρίου, (π.χ. 
διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων, όργανα τηλεχειρισµού (ρελέ, 
βοηθητικές επαφές, κλπ.), ρελέ η DIMMERS, ένδειξης (λυχνίες) κλπ.) 

• Οι πίνακες Κανονικής και Απαραίτητης Παροχής θα φέρουν 
τηλεχειριζόµενους διακόπτες όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
"Κατηγορίες φορτίων και τρόπος διαχωρισµού τους" 

 
 
Στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας κάθε πίνακα ορόφου εγκαθίστανται : 
Ένας διακόπτης φορτίου,και ενδεικτικές λυχνίες. 
∆ιακόπτες προστασίας διαρροής προβλέπονται σε όλους γενικά τους πίνακες, εκτός 
ορισµένων πινάκων κίνησης, στις θέσεις που δείχνονται στα σχέδια. 
Σε όλους τους πίνακες και υποπίνακες θα γίνει πρόβλεψη εφεδρικού φορτίου και 
κυκλωµάτων περίπου 20% για µελλοντική ζήτηση. 
 

11.5 ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Το κύριο δίκτυο διανοµής ξεκινάει από τον ΓΠ (Κανονική και Απαραίτητη Παροχή) 
και περιλαµβάνει το δίκτυο Κανονικής και Απαραίτητης Παροχής. 
Το µερικό δίκτυο διανοµής ξεκινά από τους αντίστοιχους τοπικούς πίνακες και 
καταλήγει στους υποπίνακες. 
Τα καλώδια του κυρίου και µερικού δικτύου διανοµής θα οδεύουν ορατά σε σχάρες 
καλωδίων ή σε σωλήνες κατά την διαδροµή τους στους χώρους του Υπογείου. Τα 
καλώδια που τροφοδοτούν τους πίνακες των ορόφων θα οδεύουν µέσα σε σωλήνες. 
Τα καλώδια που τροφοδοτούν τους ΓΠ∆1 και ΓΠ∆2 θα οδεύον σε υπόγειους 
σωλήνες PE µε τα απαιτούµενα φρεάτια. 
Τα καλώδια τροφοδοσίας των πινάκων και υποπινάκων φωτισµού και κίνησης θα 
είναι όλα τύπου J1VV (ΝΥΥ). 
Οι διατοµές υπολογίστηκαν µε βάση τα φορτία, τις απαιτούµενες πτώσεις τάσης και 
την πρόβλεψη για εφεδρεία περίπου 20%. Λήφθηκαν υπ’ όψη ο τρόπος όδευσης 
(αέρας, σωλήνας, έδαφος κτλ.) ο αριθµός παραλλήλων καλωδίων σε σχάρα και η 
διάταξη τους και η θερµοκρασία περιβάλλοντος.  
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11.6  ΑΚΡΑΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Τα ακραία δίκτυα διανοµής περιλαµβάνουν όλες τις γραµµές τροφοδοσίας από τους 
πίνακες προς όλες τις τελικές καταναλώσεις, δηλ. προς τα φωτιστικά σώµατα, 
ρευµατοδότες, συστήµατα ασθενών ρευµάτων, κτλ. αντλητικά συγκροτήµατα νερού 
χρήσης, µηχανήµατα κλιµατισµού, θέρµανσης και αερισµού και κάθε άλλη συσκευή 
ή µηχάνηµα που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία. 
 
Οι καλωδιώσεις των ακραίων δικτύων διανοµής θα είναι οι εξής : 
- Τροφοδοσία  εσωτερικού   φωτισµού,  ρευµατοδοτών  και   συσκευών  µε  

καλώδια A05VV-U (ΝΥΜ) σε σωλήνα. 
- Τροφοδοσία εξωτερικού φωτισµού µε καλώδια J1VV (ΝΥΥ). 
- Τροφοδοσία µηχανηµάτων στα µηχανοστάσια µε καλώδια J1VV (ΝΥΥ). 
- Όταν  τα καλώδια οδεύουν µέσα σε σωλήνα µήκους µεγαλύτερου από 2 m (π.χ. 

διακλαδώσεις κυκλωµάτων φωτισµού, κλπ.) οι καλωδιώσεις επιτρέπεται να 
µετατρέπονται σε αγωγούς ΝΥΑ. 

 

11.7  ΌΡΓΑΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (εκτός Πινάκων) 
 
Στο κύκλωµα τροφοδοσίας κάθε µηχανήµατος από την θέση του οποίου δεν υπάρχει 
ορατότητα προς τον πίνακα από τον οποίο τροφοδοτείται, θα εγκατασταθεί διακόπτης 
φορτίου εντός στεγανού κιβωτίου σε θέση κοντά στο µηχάνηµα, για διακοπή σε 
περίπτωση συντήρησης. 
 
 
 

11.8  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 
 
Το σύνολο των φορτίων του κτιρίου υποδιαιρείται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 

• Τα κοινά φορτία (κανονική παροχή) 
• Τα φορτία ανάγκης (απαραίτητη παροχή) 

 
Τα κοινά φορτία της εγκατάστασης θα τροφοδοτούνται από τα δίκτυα φωτισµού και 
κίνησης και όταν διακοπεί η ηλεκτρική παροχή από την ∆ΕΗ θα παύουν να 
λειτουργούν. 
Τα φορτία ανάγκης θα τροφοδοτούνται είτε από τη ∆ΕΗ, είτε σε περίπτωση διακοπής 
της ∆ΕΗ, από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) της εγκατάστασης. 
Ο διαχωρισµός των φορτίων ανάγκης από τα κοινά φορτία θα γίνεται στους τοπικούς 
πίνακες για τους πίνακες ορόφων. 
Οι πίνακες αυτοί θα χωρίζονται σε δύο τµήµατα, το τµήµα Κανονικής παροχής απ' 
όπου θα αναχωρούν οι γραµµές του ακραίου δικτύου διανοµής που θα τροφοδοτούν 
τα κοινά φορτία και το τµήµα απαραίτητης παροχής απ' όπου θα αναχωρούν οι 
γραµµές που θα τροφοδοτούν τα απαραίτητα φορτία. 
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Μεταξύ των δύο παραπάνω τµηµάτων προβλέπεται ένας τηλεχειριζόµενος διακόπτης, 
µέσω του οποίου το τµήµα κανονικής παροχής θα τίθεται "εκτός" λειτουργίας σε 
περίπτωση λειτουργίας του Η/Ζ, οπότε θα τροφοδοτούνται µόνο τα απαραίτητα 
φορτία. 
Σε ορισµένους πίνακες θα απορρίπτεται το σύνολο των φορτίων µέσω 
τηλεχειριζόµενου διακόπτη στην αναχώρηση της γραµµής τροφοδοσίας του. (π.χ. 
Π.ΜΑΓΕΙΡ. κτλ.) 
Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται ένα ευέλικτο σύστηµα κάλυψης των βασικών 
αναγκών φορτίου µέσω του Η/Ζ, οποιαδήποτε στιγµή. 
Αν από την µελέτη προβλέπονταν ξεχωριστοί πίνακες Κανονικής και Απαραίτητης 
Παροχής, τότε δεν θα υπήρχε η παραπάνω ευελιξία. 
  
 
 
Στα φορτία ανάγκης περιλαµβάνονται : 

• Όλα τα φορτία των κτιρίων Β και Γ. 
• Όλος ο φωτισµός του συγκροτήµατος. 
• Όλα  τα  συστήµατα ασθενών  ρευµάτων  (πυρανίχνευση,  τηλεφωνικό 

κέντρο, TV, κτλ.). 
• Τα αντλητικά συγκροτήµατα ύδρευσης. 
• Η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού. 

 
 
 Ρευµατοδότες, Ειδικές Παροχές και Παραδοχές Υπολογισµού Φορτίων κτλ. 
α. Προβλέπονται ρευµατοδότες γενικής χρήσης, Σούκο 16Α, απλοί ή στεγανοί (σε 

υγρούς χώρους) σε όλους γενικά τους χώρους, και σε κάθε θέση εργασίας 
προσωπικού. 
Σε κάθε χώρο γραφείου και στη RECEPTION προβλέπονται τουλάχιστον 3 
ρευµατοδότες ή περισσότεροι. 
Οι µονοφασικοί ρευµατοδότες γενικής χρήσης λαµβάνονται 250VA ο καθένας. 

β. Στα εργαστήρια προβλέπονται ρευµατοδότες σούκο 16Α, τριφασικοί 
πενταπολικοί ρευµατοδότες 16Α, όπως δείχνεται στα σχέδια. 

γ. Σε κάθε προβλεπόµενη θέση ψυγείου δωµατίων,  πρίζας TV, προβλέπεται ένας 
ρευµατοδότης Σούκο 16Α. 

ε. Στον χώρο του Μαγειρείου και των BAR, όταν οριστικοποηθεί η επιλογή του 
εξοπλισµού θα  προβλεφθούν όλες οι απαιτούµενες παροχές τροφοδοσίας του 
και επιπλέον ρευµατοδότες για τροφοδοσία τυχόν µελλοντικού εξοπλισµού. 

στ. Στους χώρους των µηχανοστασίων προβλέπονται µονοφασικοί στεγανοί 
ρευµατοδότες.  

ζ. Στους διαδρόµους των κτιρίων προβλέπονται ρευµατοδότες σε κατάλληλες 
θέσεις, για τροφοδοσία  ηλεκτρικής σκούπας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

η. Προβλέπονται επίσης παροχές σε κάθε κλιµατιστικό µηχάνηµα, κυκλοφορητή, 
καυστήρα και λοιπά µηχανήµατα και συσκευές. 
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11.9 ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
 
Σαν µέσο προστασίας θα εφαρµοστεί η θεµελιακή γείωση σε όλο το κτιριακό 
συγκρότηµα.  
Το σύστηµα γείωσης αποτελείται από ταινία 30x3,5 mm χαλύβδινη θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, η οποία τοποθετείται µε την µεγαλύτερή της επιφάνεια 
κατακόρυφα, στηριζόµενη µε ειδικά στηρίγµατα µέσα στους περιµετρικούς 
συνδετήριους δοκούς του κτιρίου κατά την σκυροδέτηση. Οι διάφορες συνδέσεις στο 
σύστηµα γείωσης µέσα στο σκυρόδεµα πραγµατοποιούνται µε βαρέως τύπου 
σφικτήρες η µε κόλληση.  
Στη θεµελιακή γείωση θα γειωθούν ο Μετρητής ∆ΕΗ, ο Γενικός Πίνακας, ο αγωγός 
γείωσης των ιστών εξωτερικού φωτισµού και η µπάρα ισοδυναµικών συνδέσεων των 
µεταλλικών µερών που προβλέπεται στο λεβητοστάσιο. 
Από τον Γενικό Πίνακα για κάθε τροφοδότηση θα υπάρξει ιδιαίτερος αγωγός γείωσης 
παράλληλα µε τους αντίστοιχους ρευµατοφόρους αγωγούς, που θα καταλήγει σε 
ιδιαίτερη ράβδο γείωσης των τοπικών πινάκων και υποπινάκων. 
Προβλέπεται να γειωθούν όλα τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων, των 
πινάκων, των µηχανηµάτων, και γενικώς όλων των ηλεκτρικών συσκευών. 
Η γείωση αυτή θα επιτευχθεί µε ιδιαίτερο αγωγό µε διατοµή σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς. Ο αγωγός θα οδεύει παράλληλα µε τις τροφοδοτικές γραµµές και θα 
συνδέεται πάνω στην ράβδο γείωσης των πινάκων. 
Σε όλους τους χώρους υγιεινής θα γίνουν γεφυρώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις 
που προβλέπονται και επιβάλλονται από τους κανονισµούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων που διακόπτεται η παροχή της ∆ΕΗ ή 
παρουσιάζει µεγάλη αστάθεια, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους.  Σε πρώτη φάση γίνονται όλες οι απαιτούµενες προβλέψεις, ώστε να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση του Η/Ζ,  
Οι προβλέψεις αυτές που θα κατασκευασθούν είναι: 

• Πλήρης διάταξη αυτόµατης µεταγωγής στην είσοδο του γενικού πίνακα και 
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες απόρριψης µη απαραίτητων φορτίων, όπως 
αναφέρεται στην περιγραφή της εγκατάστασης κίνησης και δείχνεται στα 
σχέδια των διαγραµµάτων ηλεκτρικών πινάκων. 

• Κατασκευή των απαραίτητων καλωδιώσεων απόρριψης των µη απαραίτητων 
φορτίων. 

• Σωλήνας PE Φ100 για την είσοδο του καλωδίου σύνδεσης του Η/Ζ στον ΓΠ. 
• Θεµελιακή γείωση για την γείωση του Η/Ζ 

 
 

12.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 
 
Το Η/Ζ θα τροφοδοτεί το σύστηµα διανοµής απαραίτητων παροχών, τα φορτία εκείνα 
δηλ. που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση των κρισίµων εργασιών, την ασφαλή 
διακίνηση των ατόµων, την ασφάλεια του κτιρίου και την ασφαλή διαβίωση των 
ατόµων. 
 
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, επιλέχθηκε η εγκατάσταση ενός Η/Ζ ονοµαστικής 
ισχύος 65KVA. Σηµειώνεται ότι µέσω χειροκίνητων ελέγχων, θα µπορεί να διατεθεί 
τροφοδοσία, όπου υπάρχει ζήτηση. 
 

 

12.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Ζ 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που θα έχει τα 
παρακάτω στοιχεία : 
 
Ονοµαστική Ισχύς   :   65 KVA (για συνεχή λειτουργία) 
Ηλεκτρ. χαρακτηριστικά:  230/400 V, 50 Hz, 1500 στροφές 
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Το Η/Ζ θα είναι µε ηχοµονωτικό στεγανό περίβληµα, κατάλληλο για εξωτερική 
τοποθέτηση. 
Η έξοδος του Η/Ζ από τον πίνακα χειρισµού και ελέγχου του Η/Ζ (Π.ΗΖ) συνδέεται 
στον ΓΠ, µέσω καλωδίων J1VV-R (ΝΥΥ) κατάλληλης διατοµής και αυτόµατου 
διακόπτη ισχύος, µε όλες τις απαιτούµενες ηλεκτρικές µανδαλώσεις κλπ. 
 
Η µεταγωγή θα γίνεται, µέσω αυτόµατης τετραπολικής µεταγωγικής διάταξης που θα 
αποτελείται από τους αυτόµατους διακόπτες εισόδου από ∆ΕΗ και Η/Ζ, οι οποίοι θα 
διαταχθούν στο ίδιο πεδίο, θα είναι τηλεχειριζόµενοι µέσω ηλεκτροκινητήρα και θα 
φέρουν όλες τις απαιτούµενες µηχανικές και ηλεκτρικές µανδαλώσεις και 
αυτοµατισµούς.  
 
 
 
 

12.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ Η/Ζ PETROGEN ΤΥΠΟΥ 
ΖΕΥΣ Ρ65Ε 
 
 
Σκοπός 
Η τεχνική προδιαγραφή αφορά τις προδιαγραφές του προσφερόµενου εφεδρικού 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) µε το βοηθητικό ηλεκτρικό κύκλωµα έτοιµο προς 
λειτουργία. 
 
 
 
Ισχύς 
 
Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας: 65 KVA, συντ. φορτίου 0,8 52 KW 
 Η ισχύς εφεδρικής λειτουργίας είναι σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα από τα διεθνή πρότυπα ISO 
3046. 
 

Περιβαλλοντολογικές συνθήκες 
απόδοσης ονοµαστικής ισχύος, 
σύµφωνα µε ISO 3046: 

30oC θερµοκρασία, 60% σχετική υγρασία, 152 
µ. υψόµετρο 

 

12.5 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Το Η/Ζ κατασκευάζεται εξ'ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα καλύτερα υλικά 
και σύµφωνα µε τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές.  Το Η/Ζ αποτελείται από 
πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται οµοαξονικά, µέσω εύκαµπτου 
µεταλλικού συνδέσµου και αποτελούν ενιαίο και δυναµικά ζυγοσταθµισµένο 
συγκρότηµα. Το συγκρότηµα κινητήρας-γεννήτρια εδράζει µέσω ελαστικών 
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αντικραδασµικών βάσεων επί ισχυρού χαλύβδινου πλαισίου (βάση του Η/Ζ) στο 
οποίο είναι ενσωµατωµένη δεξαµενή καυσίµου για 8ωρη λειτουργία.  Το Η/Ζ 
συνοδεύεται από συσσωρευτή (ές) η χωρητικότητα των οποίων επαρκεί για 10 
προσπάθειες εκκινήσεως.  Το Η/Ζ είναι πλήρως συρµατωµένο, µε τον πίνακα του 
τοποθετηµένο επί µεταλλικής βάσης που εδράζει στη βάση του Η/Ζ.  Στην ίδια 
µεταλλική βάση βρίσκεται τοποθετηµένο µεταλλικό ερµάριο εντός του οποίου 
βρίσκεται καταλλήλου ισχύος αυτόµατος διακόπτης προστασία της γεννήτριας 
(CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα. 
 
Κινητήρας 
Κατασκευαστής: PERKINS 
Τύπος: 1103A – 33TG2 
3 κύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος.  Τα χιτώνια των κυλίνδρων είναι εύκολα 
αντικαθιστούµενα (αφαιρετού τύπου) φυγοκεντρικώς χυτευµένα, θερµικώς 
σκληρωµένα και ανοπτηµένα. 
Στροφές: 1500rpm 
Κυβερνήτης: Μηχανικός, φυγοκεντρικού τύπου BS5514 (CLASS A1) 
Αναπνοή κινητήρα: TURBO 
 
Σύστηµα αέρος καύσεως 
Ο πετρελαιοκινητήρας διαθέτει φίλτρο αέρος ξηρού τύπου εφοδιασµένο µε δείκτη 
στραγγαλισµού (για την περίπτωση φραγής του φίλτρου) που χρησιµεύει για την 
έγκαιρη αντικατάσταση του για την προστασία του κινητήρα κατά την λειτουργία σε 
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 
 
Προστασίες κινητήρος: Xαµηλή πίεση ελαίου - ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ 

• Yψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης-ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ 
• Yπερστροφία κινητήρα- ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ 
• Αποτυχία εκκινήσεως-ΚΡΑΤΗΣΗ Η/Ζ 

 
Σύστηµα ψύξεως 
Η ψύξη του κινητήρα γίνεται µε κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο από 
αντλία νερού που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα.  Το ψυγείο είναι σχεδιασµένο για 
λειτουργία σε τροπικά κλίµατα και ψύχεται από τον ανεµιστήρα που ωθεί τον αέρα 
µε φορά από τον κινητήρα προς το ψυγείο.  Όλα τα κινητά µέρη (ιµάντες, τροχαλίες) 
είναι πλήρως προστατευµένα µε κατάλληλους µεταλλικούς προφυλακτήρες. 
 
Σύστηµα λίπανσης 
Η αντλία λαδιού είναι γραναζωτή και στέλνει το λαδί υπό πίεση στα κύρια έδρανα, 
πείρο στρόφαλου, πιστόνια, βαλβίδες κλπ.  Το φίλτρο λαδιού είναι συνεχούς 
φιλτραρίσµατος, υπάρχει δε κατάλληλος ψύκτης λαδιού ψυχόµενος από το νερό του 
κινητήρα. 
 
Σύστηµα τροφοδοσίας πετρελαίου 



 - 87 -

Ο πετρελαιοκινητήρας είναι εξοπλισµένος µε ανυψωτική αντλία (lift pump) 
πετρελαίου και µε αντλία εγχύσεως πετρελαίου (injection pump). Τα φίλτρα 
πετρελαίου είναι εύκολα αντικαθιστούµενα. 
 
Σύστηµα εκκινήσεως/εναλλακτήρας 
Ο κινητήρας είναι εξοπλισµένος µε ηλεκτρικό εκκινητή 12V, (24V). Ενεργοποιείται 
αυτόµατα µετά από διακοπή του δικτύου ∆ΕΗ, όταν το Η/Ζ διαθέτει πίνακα 
αυτόµατου λειτουργίας ή χειροκίνητα µέσω διακόπτου-κλειδί όταν έχει επιλέγει από 
τον πίνακα χειροκίνητη λειτουργία.  Ο οδοντωτός τροχός του εκκινητή 
αποσυµπλέκεται αυτόµατα µετά την εκκίνηση της µηχανής.  Ο κινητήρας είναι 
επίσης εξοπλισµένος µε εναλλακτήρα 12V, (24V) που παίρνει κίνηση από τον 
κινητήρα και φορτίζει, κατά την λειτουργία του, τον συσσωρευτή του Η/Ζ. 
 
Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων 
Περιλαµβάνει βιοµηχανικό αποσιωπητήρα βαρέως τύπου.  
 
Γεννήτρια 
Κατασκευαστής: LEROY-SOMER 
Τύπος: LL2014H 
 
Η γεννήτρια είναι τετραπολική, σύγχρονη, αυτορυθµιζόµενη και αυτοδιεγειρόµενη.  
Η ζεύξη µε τον κινητήρα γίνεται µέσω συστήµατος εύκαµπτων µεταλλικών δίσκων 
(FLEXIBLE DISC COUPLING).  Ο ρότορας της γεννήτριας είναι δυναµικά 
ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από δονήσεις.  Περιστρέφεται µέσω του 
εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης διάρκειας ζωής, 
κλειστού τύπου, που βρίσκεται στο οπίσθιο µέρος της γεννήτριας (SINGLE 
BEARING TYPE).  Η µόνωση των τυλιγµάτων του στάτη και του ρότορα 
ανταποκρίνονται στην κλάση µονώσεως Η και ο βαθµός προστασίας του κελύφους 
της γεννήτριας είναι ΙΡ23.  Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων είναι κατ’αστέρα µε 
τον ουδέτερο απ’ευθείας γειωµένο. 
Η γεννήτρια είναι αυτοδιεγειρόµενου τύπου, χωρίς ψήκτρες.  Η διέγερση 
επιτυγχάνεται µέσω ανορθωτικής γέφυρας που περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη 
προστασίας, µέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η 
τάση εξόδου της γεννήτριας αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου 
ρυθµίστου τάσης (AVR).  Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης διαθέτει ενσωµατωµένη 
διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να 
οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία.  Η διάταξη προστασίας αποδιεγείρει την 
γεννήτρια µέσα από ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα 5sec. 
Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης επιτυγχάνει σταθεροποίηση της τάσης εντός των 
ορίων ±1% της ονοµαστικής τάσης σε λειτουργία εν κενό µέχρι πλήρες φορτίο µε 
συντελεστή ισχύος 0,8 έως 1. Η συνολική παραµόρφωση της κυµµατοµορφής της 
τάσεως, µε ανοικτό κύκλωµα, µεταξύ φάσεων ή φάσεων και ουδέτερου δεν 
υπερβαίνει το 4%. 
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Η γεννήτρια διαθέτει διάταξη αντιπαρασιτικής προστασίας που ανταποκρίνεται στα 
πρότυπα BS 800 & VDE κλάση G & N. 
Η σχεδίαση της γεννήτριας είναι τέτοια που τα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά να 
συµφωνούν µε τα πρότυπα BS 5000 Part 99, IEC 24-1, VDE 530, UTE 51100 & 
NEMA MG 122. 
 
Πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού (σειράς Power Wizard 1.0) 
Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού είναι εγκατεστηµένος επί του ενιαίου πλαισίου 
εδράσεως του Η/Ζ. 
Είναι κατασκευή σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Η λειτουργία του βασίζεται σε 
επεξεργαστή που έχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου 
της λειτουργίας του Η/Ζ. 
Ο πίνακας περιλαµβάνει τις ακόλουθες προστασίες µε αυτόµατη κράτηση του Η/Ζ 
ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας και συναγερµών:  

• Προστασία χαµηλής πίεσης λαδιού  
• Προστασία υψηλής θερµοκρασίας νερού  
• Προστασία αποτυχίας εκκινήσεως 
• Προστασία υπερτάχυνσης µηχανής 
• Προστασία υποστροφίας µηχανής 
• Προστασία αποτυχίας φορτιστού µπαταρίας 
• Ενδεικτική Λυχνία για τα ανωτέρω σφάλµατα 
• Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας του Η/Ζ «όχι σε αυτόµατη 

λειτουργία» 
 
 Ψηφιακές ενδείξεις των ηλεκτρικών και µηχανικών παραµέτρων Η/Ζ: 

• Όργανο πίεσης λαδιού κινητήρα                 ( Ψηφιακή Ένδειξη) 
• Όργανο θερµοκρασίας νερού κινητήρα        (    -//-         -//-    ) 
• Όργανο τάσης της µπαταρίας του Η/Ζ         (    -//-         -//-    )  
• Πολική φάση της γεννήτριας    (    -//-         -//-    ) 
• Φασική τάση της γεννήτριας    (    -//-         -//-    ) 
• Ρεύµα ανά φάση     (    -//-         -//-    ) 
• Συχνότητα λειτουργίας    (    -//-         -//-    ) 
• Στροφές κινητήρα                                     (    -//-         -//-    ) 
• Ώρες λειτουργίας     (    -//-         -//-    ) 

 
 
Επιλογικοί διακόπτες λειτουργίας: 

• Χειροκίνητη-αυτόµατη-εκτός 
• Μπουτόν επείγουσας στάσης 

 
Τέλος ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού δίνει ακόµη τις εξής δυνατότητες: 

• Φορτιστής συντηρητικής φόρτισης 



 - 89 -

• Καταγραφή είκοσι (20) τελευταίων βλαβών  
 
 
Περιγραφή: 
 "O": ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟ/ΕΚΤΟΣ/ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ(ΟΝ/ΟFF/RESET) 

Ο διακόπτης αυτός χρησιµοποιείται για το συντονισµό της της µονάδας στη θέση 
των λειτουργιών ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ(STANDBY) και ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(OFF). Αυτό χρησιµοποιείται επίσης για την επανασύνδεση της 
µηχανής µετά από ένα λανθασµένο κλείσιµο και σταµατάει τη µηχανή ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. 

 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΛΑΜΠΟΥΣΑ ΛΥΧΝΙΑ(STANDBY/ON HEARTBEAT 
LED) 
Αυτή η λυχνία (LED) χρησιµοποιείται για να φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας της 
συσκευής. Εάν η LED είναι συνεχώς σβηστή, αυτό δείχνει ότι η µονάδα είναι 
απενεργοποιηµένη. Όταν η LED αναβοσβήνει δείχνει ότι ο διαµορφωτής είναι 
σε ετοιµότητα και µπορεί να αποδεχτεί την εντολή εκκίνησης της µηχανής. Όταν 
η LED είναι φωτισµένη διαρκώς, η συσκευή είναι στη θέση λειτουργίας της 
µηχανής. 

 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ(ENGINE RUN HOUR 
COUNTER) 
Η απεικόνιση αυτή δείχνει των αριθµό των ωρών κατά των οποίων η µηχανή 
έχει λειτουργήσει. Αυτή αυξάνει µόνο όταν ενεργοποιείται ο σωληνοειδής 
καυσίµων. 

 "Ι": ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ(START) 
Ο διακόπτης αυτός θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ενάρξεως της µηχανής, ενώ 
η µονάδα βρίσκεται στη θέση ετοιµότητας. Εάν η µονάδα είναι 
απενεργοποιηµένη (OFF), αυτό θα εκτελέσει τη λειτουργία της δοκιµής των 
λυχνιών. 

 ΛΥΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ_ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  
To φωτεινό σήµα αυτό δείχνει οτι υπάρχει γενικό σφάλµα του οποίου η 
αναλυτική περιγραφή δίνεται στη ψηφιακή οθόνη του πίνακα αυτοµατισµού. 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ(WATER TEMPERATURE AND OVERHEAT DISPLAY) 
Η απεικόνιση αυτή δίνει µια ένδειξη σχετική µε τη θερµοκρασία του ψυκτικού 
υγρού της µηχανής, υπό τη µορφή µιας γραφικής παράστασης µε κουκίδες. Η 
ένδειξη της θερµοκρασίας κυµαίνεται από τους 45ΟC έως 105ΟC. 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ(LOW OIL PRESSURE 
DISPLAY) 
Η απεικόνιση αυτή δίνει µια ένδειξη σχετική µε την πίεση του λαδιού της 
µηχανής, υπό τη µορφή µιας γραφικής παράστασης µε κουκίδες. Η ένδειξη της 
πίεσης του λαδιού κυµαίνεται από 1,4 bar έως 4,9 bar. 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 
(ALTERNATOR CHARGE FAIL DISPLAY) 
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Η απεικόνιση αυτή δίνει µια ένδειξη σχετική µε την τάση της µπαταρίας, η οποία 
διοχετεύεται προς τον διαµορφωτή, υπό τη µορφή µιας γραφικής παράστασης µε 
κουκίδες. Η βαθµοί της τάσης που υποδεικνύονται είναι 10V έως 15V. 

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
Αυτή είναι η κύρια ένδειξη του ηλεκτρικού ρεύµατος, της τάσης και της 
συχνότητας, η οποία έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει µε τρεις τρόπους τις 
λειτουργίες: 
V/A/Hz: η οθόνη δείχνει και τις τρεις παραµέτρους. 
V x 3: η οθόνη δείχνει και τις τρεις ευθυγραµµισµένες προς ουδέτερες τάσεις 
(εάν δεν είναι ουδέτερες, γραµµή προς γραµµή). 
A x 3: η οθόνη δείχνει και τις τρεις γραµµές του ρεύµατος. 

 ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
Αυτοί οι τρεις τρόποι απεικόνισης µπορούν να εναλλάσσονται και να 
εµφανίζεται ο ένας κάθε φορά µε την πίεση του πλήκτρου αυτού. Το πλήκτρο 
αυτό χρησιµοποιείται επίσης για την απεικόνιση του σήµατος  και του Μ/Σ 
ρεύµατος, που είναι ρυθµισµένα από το εργοστάσιο. 

 ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Αυτή η δίοδος εκποµπής φωτός (LED) διαθέτει έναν σηµαντικό αριθµό 
λειτουργιών. Αυτή υποδεικνύει οτι µια µηχανή έχει αναπτύξει υπερβολική 
ταχύτητα ή ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστηµα σταµατήµατος έκτακτης ανάγκης. 
Η LED αυτή επίσης υποδεικνύει ότι το µαγνητικό σήµα λήψεως δεν µπορεί 
ανιχνευτεί, ούτε κατά τη διάρκεια της θέσεως σε λειτουργία της µηχανής, ούτε 
ενώ η µηχανή βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν η LED αυτή αναβοσβήνει, 
υποδεικνύει µια απώλεια του µαγνητικού σήµατος λήψεως. 

 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Η LED αυτή θα φωτιστεί εάν η µηχανή δεν µπορεί να τεθεί µε επιτυχία σε 
λειτουργία µετά από τρεις προσπάθειες ενώ αυτή είναι ρυθµισµένη στη 
λειτουργία της αυτόµατης εκκίνησης. 

 
Όλες οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων του πίνακα αυτοµάτου 

λειτουργίας µε τα εξαρτήµατα του πεδίου ισχύος (δηλ. επιτηρητής τάσεως δικτύου 
και αυτόµατους διακόπτες ισχύος) γίνονται στην κλεµοσειρά εξόδου του πίνακα 
αυτοµάτου λειτουργίας. 

Όλες οι καλωδιώσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων είναι κατάλληλα 
σηµασµένες ώστε να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία µε τις αντίστοιχες καλωδιώσεις 
των βοηθητικών κυκλωµάτων του πεδίου ισχύος.  Στην ίδια κλεµοσειρά του πίνακα 
αυτόµατου λειτουργίας γίνεται η σύνδεση των καλωδίων φάση δικτύου/ουδέτερος για 
την τροφοδοσία του φορτιστού συντηρητικής φορτίσεως συσσωρευτού (ων). 

Όλες οι συνδέσεις του τµήµατος ισχύος (προς τον αυτόµατο διακόπτη πλευράς 
Η/Ζ στο πεδίο ισχύος) γίνονται στα άκρα του αυτόµατου διακόπτου προστασίας της 
γεννήτριας (CIRCUIT BREAKER), ο οποίος είναι εγκατεστηµένος επί του Η/Ζ και 
είναι συνδεδεµένος µε τα άκρα εξόδου της γεννήτριας. 
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Η αλληλοσύνδεση των βοηθητικών κυκλωµάτων του πίνακα αυτοµάτου 
λειτουργίας καθώς και του τµήµατος ισχύος είναι έργο εκείνου που αναλαµβάνει την 
εγκατάσταση του Η/Ζ και γίνεται σύµφωνα µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια 
αλληλοσυνδέσεως που συνοδεύουν το Η/Ζ. 
 

 

12.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ (∆ΕΗ-Η/Ζ) 
 
Ο πίνακας αυτοµάτου µεταγωγής φορτίων (∆ΕΗ-Η/Ζ) αποτελεί ξεχωριστό ερµάριο 
για επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση ανάλογα µε την ισχύ του Η/Ζ.  
 
Ο πίνακας αυτοµάτου µεταγωγής φορτίων (∆ΕΗ-Η/Ζ) περιλαµβάνει: 

• δυο (2) αυτόµατους τετραπολικούς διακόπτες, ηλεκτρικά και µηχανικά 
µανδαλωµένους µεταξύ τους, ισχύος 90 Α (κατά ΑC1), ο καθένας, ώστε να 
αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ µε τη ∆ΕΗ. 

• τριφασικό επιτηρητή τάσης ∆ΕΗ για την εντολή εκκινήσεως του Η/Ζ σε 
περίπτωση γενικής διακοπής, διακοπής µιας εκ των τριών φάσεων, πτώση 
τάσεως ή υπέρταση µιας ή περισσοτέρων φάσεων πέραν του ρυθµιζόµενου 
ορίου. 

 
 
Τεχνική περιγραφή ηχοµονωτικού καλύµµατος (τύπου CAE) 
Tο προσφερόµενο Η/Ζ PETROGEN µε ηχοµονωτικό κάλυµµα κατασκευάζεται 
εξ’ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα καλύτερα υλικά και σύµφωνα µε τις 
αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Το ηχοµονωτικό κάλυµµα είναι σχεδιασµένο 
ειδικά για Η/Ζ και προσφέρει πλήρη αντιδιαβρωτική - αντισκωριακή προστασία από 
οποιεσδήποτε κλιµατολογικές συνθήκες, κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο. Το 
ηχοµονωτικό κάλυµµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πιστοποιηµένο σήµα ακουστικότητας (LWA), στάθµης 
θορύβου 71,6dBA/7m υπό πλήρες φορτίο. Το κάλυµµα διαθέτει περσιδωτά 
ανοίγµατα στην προσαγωγή αέρα ψύξεως/καύσεως και στην απαγωγή του θερµού 
αέρα του ψυγείου του κινητήρα, για τις κατάλληλες παροχές που απαιτούνται από τον 
κινητήρα. Το κάλυµµα είναι εσωτερικά πλήρως επενδεδυµένο µε διάτρητο υλικό. 
Μεταξύ αυτού και του εξωτερικού περιβλήµατος παρεµβάλλεται ειδικό 
ηχοαπορροφητικό υλικό ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή στάθµη θορύβου 
71,6dB/7m. Το ηχοµονωτικό κάλυµµα διαθέτει συνολικά θύρες πρόσβασης για την 
επιθεώρηση και συντήρηση του Η/Ζ. Οι θύρες αυτές κλειδώνουν µε κλειδαριά 
ασφάλειας έτσι ώστε να αποκλείεται η επέµβαση τρίτων στο Η/Ζ και να µην 
απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος συναγερµού. Το Η/Ζ συνοδεύεται µε σιγαστήρα 
για κατοικηµένες περιοχές (Residential type silencer) τοποθετηµένο εντός του 
καλύµµατος, επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την µέγιστη απορρόφηση του 
θορύβου της εξάτµισης. Τέλος, ο πίνακας έλεγχου του Η/Ζ, καθώς επίσης και ο 
αυτόµατος διακόπτης ισχύος για την προστασία της γεννήτριας από υπερφόρτιση και 
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βραχυκύκλωµα (CIRCUIT BREAKER), βρίσκονται εντός του ηχοµονωτικού 
καλύµµατος και είναι επισκέψιµα µέσω κατάλληλων θυρών. 
 
 
 

12.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ Η/Ζ  
 
Με βάση τους κανονισµούς και τους παρακάτω πίνακες θα υπολογίσουµε την 
βελτίωση του συντελεστή ισχύος cosφ=0.8 των φορτίων ανάγκης σε cosφ=0.94. 
 
 
 
 
Χαρακτηριστικά στοιχεία πυκνωτών βελτίωσης συνφ. 
α/α Άεργη 

ισχύς 
(KVAR) 

Τάση 
(V) 

Ένταση 
(Α) 

Χωρητικότητα 
(µF) 

Αριθµός και ισχύς 
πυκνωτών συνοµολόγησης 

1 2.5 230 6,28 150 - 
2 5.00 230 12,56 300 - 
3 7.50 230 18,89 450 - 
4 10.00 230 25,12 600 - 
5 15.00 230 37,68 900 - 
6 20.00 230 50,25 1200 - 
7 25.00 230 62,82 1500 - 
8 2.5 400 3,60 50 - 
9 5.00 400 7,20 100 - 

10 7.50 400 10,80 150 - 
11 10.00 400 14,40 200 - 
12 12.50 400 18,00 250 - 
13 15.00 400 21,60 300 - 
14 20.00 400 28,90 400 - 
15 25.00 400 36,12 500 - 
16 30.00 400 43,35 600 - 
17 40.00 400 57,80 800 - 
18 50.00 400 72,50 1000 - 
19 60.00 400 86,70 1200 - 
20 70.00 400 101,0 - 10,20,20,20 
21 80.00 400 115,4 - 20,20,20,20 
22 90.00 400 130,0 - 10,20,20,40 
23 100.00 400 144,3 - 20,20,20,40 
24 110.00 400 158,3 - 10,20,40,40 
25 120.00 400 173,2 - 20,20,40,40 
26 125.00 400 180,4 - 25,25,25,50 
27 137.50 400 198,7 - 12.5,25,50,50 
28 150.00 400 216,5 - 25,25,50,50 
29 175.00 400 252,0 - 25,50,50,50 
30 200.00 400 288,0 - 25,25,50,50,50 
31 225.00 400 324,0 - 25,50,50,50,50 



 - 93 -

32 250.00 400 360,0 - 50,50,50,50,50 
33 275.00 400 3690 - 25, 50,50,50,50,50 
34 300.00 400 433,0 - 50,50,50,50,50,50 
35 325.00 400 469,0 - 25, 50,50,50,50,50,50 
36 350.00 400 505,0 - 50, 50,50,50,50,50,50 
37 400.00 400 578,0 - 50, 50,50,50,50,50,50,50 
38 450.00 400 648,0 - 50, 50,50,50,50,50,50,50,50 
39 500.00 400 720,0 - 50, 

50,50,50,50,50,50,50,50,50 
 
 
 
 
Σηµείωση:  
Oι κυλινδρικοί πυκνωτές κατασκευάζονται για ισχύ από 0.83 έως 5 KVAR και για 
τάση 230/400/440/550Volts. Για το τύπο PRM και 5.00 έως 15.00 KVAR για τον 
τύπο PRT. 
 
Τιµές συντελεστή Κ για τη βελτίωση του cosφ 
Cosφ  cosφ που επιθυµούµε 
 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 
0.25 3.87 3.67 3.58 3.51 3.44 3.39 3.25 3.12 2.99 2.85 
0.30 3.18 2.98 2.89 2.82 2.75 2.69 2.56 2.42 2.29 2.15 
0.35 2.67 2.47 2.38 2.31 2.24 2.19 2.05 1.92 1.79 1.65 
0.40 2.26 2.09 2.00 1.93 1.86 1.81 1.67 1.54 1.41 1.27 
0.45 1.99 1.79 1.70 1.63 1.56 1.51 1.37 1.24 1.11 0.97 
0.50 1.73 1.53 1.44 1.37 1.30 1.25 1.11 0.98 0.85 0.71 
0.55 1.52 1.32 1.23 1.16 1.09 1.04 0.90 0.77 0.64 0.50 
0.60 1.33 1.13 1.04 0.97 0.90 0.85 0.71 0.58 0.45 0.31 
0.65 1.17 0.97 0.88 0.81 0.74 0.69 0.55 0.42 0.29 0.15 
0.70 1.02 0.82 0.73 0.66 0.59 0.54 0.40 0.27 0.14  
0.75 0.88 0.68 0.59 0.52 0.45 0.40 0.26 0.13   
0.80 0.75 0.55 0.46 0.39 0.32 0.27 0.13    
0.85 0.62 0.42 0.33 0.26 0.19 0.14     
  
Στον πίνακα αυτόν έχουµε ένα συντελεστή Κ, που αντιστοιχεί στο cosφ που υπάρχει 
στην πρώτη στήλη και σε µία τιµή του cosφ που επιθυµούµε σε µία από τις δέκα τιµές 
της πρώτης σειράς. 
Αν η πραγµατική ισχύς P σε KW της κατανάλωσης, πολλαπλασιαστεί µε το 
συντελεστή Κ, µας δίνει την άεργη ισχύ σε KVAR, που πρέπει να έχουν οι πυκνωτές 
για τη βελτίωση του cosφ. 
 
Για υπάρχον cosφ=0.80 και επιθυµητό cosφ=0.94, έχουµε συντελεστή Κ=0.39. 
Οπότε QC=P*K=> 
Για τον υπολογισµό της ισχύς : P=S*cosφ=>P=59192VA*0.8=>P=47.35KW 
Όπου S η µέγιστη ζητούµενη ισχύς 
Οπότε QC=473.5*0.39=>QC=18.46KVAR 
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Η χωρητικότητα θα είναι : 
C= QC/ω*UL

2 => 
Όπου ω=2*π*f 
f=50Ηz 
π=3,14 
οπότε C=18.46KVAR/2*π*50Hz*4002 => C=367.25µF 
 
Ο ψηφιακός ρυθµιστής θα είναι πέντε βηµάτων. 
 
Το πέµπτο βήµα θα χρησιµοποιηθεί σαν alarm για την περίπτωση που εµφανιστεί 
λάθος µήνυµα ή όταν είναι αδύνατον να φτάσουν οι πυκνωτές για την επιθυµητή τιµή 
του cosφ. Επειδή το µικρότερο βήµα των πυκνωτών είναι 5KVAR οι συντελεστές 
που θα τοποθετηθούν στον ψηφιακό ρυθµιστή θα είναι: 1,1,1,1.  
 
Η επιλογή των βηµάτων των πυκνωτών είναι ελεύθερη, αλλά συνήθως συνδέεται 
πρώτα η µικρότερη συστοιχία ακολουθούν. 
 
Πάντα επιλέγουµε µία τιµή µεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίσαµε για την 
βελτίωση του συντελεστή ισχύος στην επιθυµητή τιµή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Κατά την εκπόνηση των µελετών λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω συγγράµµατα και 
δηµοσιεύσεις: 
 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 Γ. Κοτζάµπαση 
2. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 Kourad Sage 
 M. Γκιούρδας  
3. ELECTRICAL INSTALLATIONS HANDBOOK 
 Editor: Gunter G. Seip 
 Siemens, Heyden and Son Ltd. 
4. IES LIGHTING HANDBOOK - APPLICATION VOLUME 
 Editor: J.E. Kaufmann 
 IES of North America 
5. LIGHTING MANUAL 
 Philips 
6. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ  
 Τσακίρης Αντώνιος 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Κατά την εκπόνηση των µελετών λήφθηκαν υπόψη οι πιο κάτω νόµοι, διατάγµατα, 
εγκύκλιοι, αποφάσεις, κανονισµοί, κλπ. του Ελληνικού Κράτους, όπως ισχύουν 
σήµερα, καθώς και διεθνούς κύρους κανονισµοί ξένων κρατών: 
 
Α/Α  ΝΟΜΟΣ, ΚΛΠ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1.  ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ν∆ 8/ΦΕΚ Α 

124/09.06.73 
2.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/ΦΕΚ Α

 210/18.12.1985 
3.  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ        ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΦΕΚ Β 
269/08.04.71  

4.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ), ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

5.  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (DΙΝ) 
6.  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ IEC  
7.  ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ Η.Π.Α. NEC  
8.  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ CIE 
9.  ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Η.  
Οι κανονισµοί ξένων κρατών εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, που οι Ελληνικοί 
κανονισµοί σιγούν ή δεν υπάρχει αντίθεση µε τους ισχύοντες Ελληνικούς νόµους, 
κανονισµούς, διατάγµατα κλπ. 
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