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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ 

Γ.1 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

Ρν αληιηνζηάζην Α/Π ΘΞ1 (Α-ΘΞ1) ζα απνηειέζεη πξντόλ πξνκήζεηαο αλεγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ εμνπιηζκνύ άληιεζεο ιπκάησλ θαη, ζα απνηειείηαη από πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην Μεξνύ Θαιάκνπ 

κε Γεμακελή Ιπκάησλ εληόο απηνύ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλν νηθίζθν παξάπιεπξα απηνύ. 

Βάζεη ηνπ επηιεγόκελνπ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο πξνκεζεπηηθνύ νίθνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζηαηηθή 

κειέηε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ζ θνζηνιόγεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηα επηκέξνπο Άξζξα Ρηκνινγίνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηώλ 

(αληιηνζηάζην - νηθίζθνο) γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ήηνη ε ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο, νη ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο, νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, θαζώο θαη ε πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ. 

Δναλλακηικά λικά και Πςζηήμαηα 

Νη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο είλαη νη ειάρηζηεο απνδεθηέο. Νπνηνδήπνηε πιηθό, ζύζηεκα ή θαηαζθεπή πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρηεί αλώηεξε ησλ πξνδηαγξαθώλ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή εθόζνλ απνηειεί ιύζε 

αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ πνπ παξέρεηαη βάζεη θαηαιόγνπ θαη έρεη ηνπνζεηεζεί ζε αληίζηνηρα 

έξγα ζην παξειζόλ. Πε θάζε πεξίπησζε, θάζε ελαιιαθηηθή ιύζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ θαη πνηόηεηαο πιηθώλ, σο αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα. 

Πε θακία πεξίπησζε ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ηδην-θαηαζθεπέο. 
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Γ.1.1 ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

Ρν Αληιηνζηάζην Α-ΘΞ1 ζα είλαη πιήξσο πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη πξν-ζπλαξκνινγεκέλν, ζε 

Ξξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην από πιηθό HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο). 

Ξποηεινόμενερ Γιαζηάζειρ 

Γηαηνκή θπθιηθή κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 3.000mm ή νξζνγώληα/ηεηξαγσληθή κε εκβαδόλ 6,5 m2 

ηνπιάρηζηνλ. 

Νιηθό βάζνο θξεαηίνπ 4.700 mm κεηξνύκελν από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο 

κέρξη ηελ θάησ έδξα ηνπ θξεαηίνπ. 

Γ.1.1-1 ΝΟΝΦΖ ΦΟΔΑΡΗΝ 

Ρν θξεάηην ζα ηεξκαηίδεη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε νξνθή θξεαηίνπ DN 3000 από HDPE, πδαηνζηεγώο 

παθησκέλε ζηνλ θύιηλδξν ηνπ θξεαηίνπ. Δπί ηεο νξνθήο ζα ππάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο ζόινο 

θξεαηίνπ από HDPE κε ζπξίδα γηα ηελ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 1400X800 mm, ή θαη κεγαιύηεξεο ώζηε λα ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ηερλεηώλ θαη πιηθώλ ζην 

θξεάηην ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Γ.1.1 -2 ΘΑΙΚΚΑ ΦΟΔΑΡΗΝ 

Πην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη Θάιπκκα Φξεαηίνπ αλνμείδσην 

δηαζηάζεσλ αληίζηνηρσλ ηεο ζπξίδαο ηνπ ζόινπ (1400X800), θαηεγνξίαο D, επηβάζηκν κέρξη βάξνπο 40 tn, 

ζηεγαλό, κε απηνθιεηόκελν θιείζηξν κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε ακνξηηζέξ αεξίνπ-ιαδηνύ κε θιεηδαξηά. Γηα 

ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο πγξαζίαο - ζπκππθλσκάησλ θαη ηνλ θπζηθό εμαεξηζκό, ην θάιπκκα ζα θέξεη 

ζσιήλα κε θαπέιν πξνζηαζίαο έλαληη εηζξνήο λεξνύ, ζπλαξκνινγεκέλα ζην ιαηκό ηνπ θξεαηίνπ 

Γ.1.1 -3 ΞΘΚΔΛΑΠ ΦΟΔΑΡΗΝ 

Ν ππζκέλαο θξεαηίνπ DN 3000 (γηα θπθιηθή δηαηνκή θξεαηίνπ), πξνηείλεηαη λα είλαη δηπιόο από HDPE κε 

ελδηάκεζε πιάθα από ζθπξόδεκα (ηνπιάρηζηνλ 20 cm), πδαηνζηεγώο παθησκέλνο ζηνλ θύιηλδξν ηνπ 

θξεαηίνπ, ώζηε λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε αληνρή θαη πάθησζε. Αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα 

ζην γήπεδν ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ν πξνκεζεπηήο / θαηαζθεπαζηήο κπνξεί εθαξκόζεη αληίζηνηρα 

ζπζηήκαηα πάθησζεο ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Γηα ην ιόγν απηό ην θξεάηην εμσηεξηθά ζηελ βάζε 

ηνπ ζα θέξεη θαηάιιειν ζύζηεκα γηα αγθύξσζε, εθόζνλ απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Γ.1.1 -4 ΑΛΡΙΗΑ ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΖΠ ΠΔ ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝ ΞΘΚΔΛΑ 

Πηνλ ππζκέλα ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε γηα ηελ ζπιινγή ζηξαγγηδίσλ κε ηνπνζέηεζε κηθξήο 

αληιίαο απνζηξάγγηζεο. Δθεί ζα ηνπνζεηεζεί αληιία αθαζάξησλ γηα κέγεζνο ζηεξεώλ έσο 10 mm 

ηνπιάρηζηνλ, δπλακηθόηεηαο 6 m3/h ζηα 6mΠ, κε ζύλδεζε θαηάζιηςεο 1 1/4", ελζσκαησκέλν θιαπέ 

αληεπηζηξνθήο θαη όξγαλν απνκόλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αγσγνύ θαηάζιηςεο κε εμαξηήκαηα από 

HDPE θαη ζύλδεζε ζηνλ αγσγό αεξηζκνύ ηνπ ρώξνπ ζπιινγήο ιπκάησλ. 

Γ.1.1 -5 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΦΟΔΑΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΑΓΥΓΖ ΙΚΑΡΥΛ 

Πην θξεάηην πξνβιέπεηαη έλαο (1) Αγσγόο Ξξνζαγσγήο ζε βάζνο 2400 mm κεηξνύκελν από ην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ ππζκέλα αγσγνύ πξνζαγσγήο. Πην αληιηνζηάζην δελ 

πξνβιέπεηαη θξεάηην πξνζαγσγήο κε ειεύζεξε ξνή ιπκάησλ ζε απηό. Ν αγσγόο πξνζαγσγήο ιπκάησλ ζα 

ζπλδέεηαη κε ην αληιηνζηάζην κέζσ εηδηθνύ ζπλδέζκνπ από HDPE. Ν ζύλδεζκνο ζα είλαη πδαηνζηεγήο, 

ζπγθνιιεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθό καλδύα ηνπ θξεαηίνπ. Θα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο κε θιάληδα γηα 
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λα ηνπνζεηεζεί ν αγσγόο πξνζαγσγήο θαη ειεθηξνθίλεηε Γηθιείδα απνκόλσζεο κε δπλαηόηεηα θαη 

ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Γ.1.1 -6 ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΦΟΔΑΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΘΙΗΤΖ ΙΚΑΡΥΛ 

Πην θξεάηην πξνβιέπνληαη δύν (2) Αγσγνί Θαηάζιηςεο. Νη δίδπκνη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ζα ζπλδένληαη ζην 

αληιηνζηάζην κέζσ εηδηθώλ ηεκαρίσλ από HDPE επί ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Πηελ 

έμνδν από ην θξεάηην ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη θιάληδα αλακνλήο. 

Γ.1.1-7 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΦΟΔΑΡΗΝ 

Πην πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην ζα ππάξρνπλ επίζεο νη απαξαίηεηεο δηακνξθώζεηο γηα ην ζύζηεκα 

εμαεξηζκνύ ρώξνπ αληιηνζηαζίνπ, αεξηζκνύ δεμακελήο ιπκάησλ, όδεπζεο θαισδίσλ ηζρύνο, όδεπζεο θαη 

θαισδίσλ απηνκαηηζκνύ θαζώο θαη βνεζεηηθώλ ειεθηξηθώλ παξνρώλ σο απηά ζα πεξηγξαθνύλ ζηελ 

ζπλέρεηα. Νη νπέο γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα αγσγνύο DN150 κε ζσιήλα HDPE θαη 

κε απόιεμε πεξίπνπ 200 mm έμσ από ην θξεάηην, θαηάιιειε λα δερηεί αγσγνύο θαισδίσλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνζηαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηεο ΓΔΖ θαη ην πξόηππν ΔΙΝΡ HD 384 Έθδνζε 2ε 

“Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο”. Γηα ηελ απνθπγή κεγάισλ νδεύζεσλ θαισδίσλ εληόο ηνπ ρώξνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη νπή δηέιεπζεο πιεζίνλ ηνπ θάζε ειεθηξνθηλεηήξα. 

Κε δεδνκέλν όηη ε δηάηξεζε ηνπ θξεαηίνπ δελ είλαη επηζπκεηή ζην κέιινλ ζα πξνβιεθζεί ε ύπαξμε κίαο 

αθόκε δηακόξθσζεο / νπήο ζην ζώκα ηνπ θξεαηίνπ γηα κειινληηθή όδεπζε θαισδίσλ ή νπνία ζα ζεκαλζεί 

θαη θιεηζηεί ζηελ ζπλέρεηα θαηάιιεια. 

Γ.1.1 -8 ΓΗΘΙΔΗΓΑ ΑΓΥΓΝ ΞΟΝΠΑΓΥΓΖΠ 

Ζ Γηθιείδα απνκόλσζεο ηνπ αγσγνύ πξνζαγσγήο DN400, ΟΛ6 ζα ηνπνζεηεζεί ζε μερσξηζηό θξεάηην 

ειέγρνπ εθηόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη πιεζίνλ απηνύ, ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε. Ν κεραληζκόο 

θίλεζεο ηεο δηθιείδαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε πξνζηαηεπηηθό εξκάξην, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθό 

ρώξν κε γείσζε πξνζηαζίαο. Ν κεραληζκόο θίλεζεο ζα είλαη θαηά IP 68. Ζ δηθιείδα ζα παξακέλεη ζηελ 

αλνηθηή ζέζε ρσξίο εκπόδηα ζηελ ξνή θαη ζα ζπλδέεηαη ην αλάληε ηκήκα ηνπ αγσγνύ Ξξνζαγσγήο ζην 

αληιηνζηάζην. 

 

Γ.1.2 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

Πην θξεάηην ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ: 

Γ.1.2-1 ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ (ηεμάσια 2) 

Ρα δύν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ιπκάησλ, κε ζύζηεκα δηαρσξηζκνύ ζηεξεώλ, ππνβξύρησλ πξνδηαγξαθώλ. 

Ρα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα άληιεζε κεηαθνξά αζηηθώλ ιπκάησλ, μεξήο 

εγθαηάζηαζεο γηα ππόγεηνπο ρώξνπο κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη εληόο ησλ ιπκάησλ (ζε πεξίπησζε 

εηζξνήο ιπκάησλ εληόο ηνπ ζαιάκνπ). 

Νη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα αλήθνπλ ζηελ θιάζε πξνζηαζίαο IP 68, κε θιάζε κόλσζεο ηνπιάρηζηνλ F, 

θαηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία κε Frequency Inverter. Γηα ηελ αλίρλεπζε πγξαζίαο κέζα ζηνλ θηλεηήξα ζα 

ππάξρεη αληίζηνηρε δηάηαμε κε αληίζηνηρν ζήκα βιάβεο θαη ALARM. Νη θηλεηήξεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζε πιήξε θνξηίν ηόζν ζε πιήξε αλάδπζε όζν θαη πιήξε αλάδπζε. Θα θέξνπλ θιεηζηό, 

ζηεγαλό ζύζηεκα ελεξγήο ςύμεο κε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 
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Νη αληιίεο ζα ηθαλέο λα αληινύλ κε επεμεξγαζκέλα ιύκαηα, ρσξίο λα θξάζνπλ, επηηξέπνληαο αλεκπόδηζηε 

δίνδν κέζα από ηελ αληιία ζηεξεώλ θαη καθξότλσλ, κε ειεύζεξν πέξαζκα 100mm. 

Νη πηεξσηέο ζα είλαη κνλνθάλαιεο ή έζησ νιηγνθάλαιεο, θιεηζηνύ ηύπνπ, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 

πδξνδπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλεο θαη λα έρνπλ κειεηεζεί / θαηαζθεπαζηεί κε θαηάιιειεο ιεηαζκέλεο δηόδνπο 

θαη πηεξύγηα ώζηε λα κελ πξνζθνιιώληαη πιηθά (γινηώδε, λεκαηώδε, ππνιείκκαηα πθαζκάησλ) ζε απηέο. Νη 

παξνρέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ISO 9906. 

Ρα ζπγθξνηήκαηα, σο ππνβξύρηα ζπγθξνηήκαηα αληιίαο-θηλεηήξα γηα θαηαθόξπθε ηνπνζέηεζε, αθηηληθά 

δηαηεηαγκέλν ζηόκην θαηάζιηςεο θαη αμνληθή αλαξξόθεζε, ζα είλαη αλεγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 

κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ απνρέηεπζεο, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ζρεδηαζκέλα ώζηε λα απαηηείηαη ε θαηά ην δπλαηόλ κηθξόηεξε ζπληήξεζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

Ζ έδξαζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ζα γίλεηαη κε ηξηβείο πνπ ΓΔΛ ζα απαηηνύλ ζπληήξεζε θαη ε ζηεγαλνπνίεζε 

κε κεραληθνύο ζηηπηνζιίπηεο εμνινθιήξνπ από θαξβίδηα ππξηηίνπ.  

Θα πξνβιέπεηαη ζύζηεκα εύθνιεο αλέιθπζεο / ηνπνζέηεζεο ηνπο ζηελ ζέζε έδξαζεο. Δθόζνλ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νδεγνί αλέιθπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από αλνμείδσην ράιπβα θαη ε αιπζίδα, 

ζηηβαξνύ ηύπνπ, θαηάιιειεο αληνρήο από ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ. 

Γ. 1.2-2 ΓΝΣΔΗΝ ΠΙΙΝΓΖΠ ΙΚΑΡΥΛ (ηεμάσιο 1) 

Ρν Γνρείν Ππιινγήο Ιπκάησλ κε ζπλνιηθό ελεξγό όγθν 6.500lt ζηεγαλό, κε αλζξσπνζπξίδεο θαζαξηζκνύ / 

ζπληήξεζεο βηδσηέο ή θιαληδσηέο, θαζώο θαη θιάληδα ζύλδεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηάζκεο. 

Γ.1.2-3 ΑΗΠΘΖΡΖΟΗΝ ΠΡΑΘΚΖΠ (ηεμάσιο 1) 

Ρν αηζζεηήξην ζηάζκεο ζα είλαη πηεδνζηαηηθνύ ηύπνπ, θαηάιιειν γηα ιύκαηα, βαζκνύ ζηεγαλόηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ΗΟ68, κε έμνδν 4-20mA θαη 0-10V, κε έλδεημε βιάβεο αηζζεηεξίνπ κε θαιώδην ηνπιάρηζηνλ 

20m. Πηελ δεμακελή ιπκάησλ ζα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνρή κε βηδσηό ε θιαληδσηό θαπάθη θαη ζσιήλσζε 

νδεγό γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ. Πην ζύζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ν πίλαθαο κέηξεζεο ζηάζκεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ Νηθίζθν ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Γ.1.2-4 ΓΝΣΔΗΑ ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝ/ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠΓΓΟΑΡΖΠΖΠ ΠΡΔΟΔΥΛ 

(ηεκάρηα 2) 

Ρα δνρεία δηαρσξηζκνύ, πξν-ζπγγξάηεζεο ζηεξεώλ από HDPE. Πε θάζε δνρείν ζα ζπγθξνηνύληαη ηα ζηεξεά 

από ηα πξνζαγόκελα ιύκαηα θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αληιίαο ην δνρείν ζα θξάζζεη ε είζνδν ιπκάησλ 

θαηάιιεια (πρ κε πισηήξα θξαγήο από αλνμείδσηεο ραιύβδηλεο ζθαίξεο κε επηθάιπςε ζπλζεηηθνύ 

ειαζηνκεξνύο πιηθνύ) ώζηε ηα ζηεξεά ζα νδεγνύληαη από ηα θαηαζιηβόκελα ιύκαηα ζηνλ αγσγό 

θαηάζιηςεο. Θα δηαζέηεη ζπξίδεο θαζαξηζκνύ πνπ ζα θιείλνπλ κε ζπείξσκα, αλεμάξηεηε απνκόλσζε ησλ 

ζαιάκσλ δηαρσξηζκνύ ζηεξεώλ κε δηθιείδα απνκόλσζεο γηα θάζε δνρείν. 

Γ.1.2-5 ΠΠΡΖΚΑ ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ ΣΥΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

1. Αγυγόρ Απαγυγήρ Κησανοζηαζίος (ηεμάσιο 1) 

Ρν Πύζηεκα εμαεξηζκνύ ηνπ ρώξνπ ηνπ θξεαηίνπ απνηεινύκελν από ζσιήλα HDPE, ζα είλαη δηαηνκήο 

DN150 ηνπιάρηζηνλ. Ρν άλσ ηκήκα ζα είλαη εμέξρεηαη ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ελζσκαησκέλν ηεκάρην ζην 

ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ, ππό γσλία 90° θαη ζα ηεξκαηίδεη κε θακηλάδα εμαεξηζκνύ από HDPE, κε ηεκάρην 

ζπκπύθλσζεο κήθνπο 1.000 mm. Ρν θάησ ηκήκα ζα απνιήγεη πεξίπνπ 200 mm πάλσ από ηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ. Ζ ζηεξέσζε ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ ζα γίλεηαη κε εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζσιήλσλ από HDPE. 
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2. Αξονικόρ Ανεμιζηήπαρ γπαμμήρ (ηεμάσιο 1) 

Πηνλ ζσιήλα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο αμνληθόο αλεκηζηήξαο in-line, ειάρηζηεο παξνρήο 500m3/h, κε 

πξνζηαζία ΗΟ44 ηνπιάρηζηνλ (2.600rpm, 70W) , θαηάιιεινο γηα πεξηβάιινλ κε πγξαζία. Ν αλεκηζηήξαο ζα 

ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κε ην δηαθόπηε θσηηζκνύ. Θα ππάξρεη ALARM θαη αληίζηνηρε θσηεηλή 

πξνεηδνπνηεηηθή έλδεημε ιεηηνπξγίαο / βιάβεο ηνπ αλεκηζηήξα ζηνλ νηθίζθν γηα ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ είζνδν 

ηνπ πξνζσπηθνύ ζην θξεάηην ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Γ.1.2-6 ΠΠΡΖΚΑ ΑΔΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΙΚΑΡΥΛ 

Ρν Πύζηεκα Δμαεξηζκνύ ηεο δεμακελήο ιπκάησλ απνηειείηαη από αγσγό δηακέηξνπ DN200 από HDPE. Ζ 

έμνδνο ηνπ αέξα ηεο δεμακελήο γίλεηαη πξνο ην ζύζηεκα απόζκεζεο. Ν αγσγόο εμέξρεηαη από 

ελζσκαησκέλν ηεκάρην ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ, ππό γσλία 90° κε απόιεμε ζπγθνιιεκέλε ζηελ νξνθή 

ηνπ ζαιάκνπ ζπιινγήο θαη ζηεξέσζε ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ κε εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζσιήλσλ από 

HDPE. 

Ρν ζύζηεκα απόζκεζεο ζα ηνπνζεηεζεί εθηόο ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ζπλέρεηα, ζε άιιε εηδηθή παξάγξαθν ηεο παξνύζαο. 

Γ.1.2-7 ΘΙΗΚΑΘΑ ΘΑΡΑΒΑΠΖΠ (ηεμάσιο 1) 

Κηα Θιίκαθα θαηάβαζεο , κήθνπο 4,2 πη, πιάηνπο 400 mm κε αληηνιηζζεηηθά ζθαινπάηηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηεξηγκάησλ ηνίρνπ από PEHD, ελζσκαησκέλα από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ζην 

ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ. 

Γ.1.2-8 ΞΑΟΝΣΝΚΔΡΟΑ (ηεμάσια 2) 

Γύν (2) ειεθηξνκαγλεηηθά επαγσγηθά παξνρόκεηξα DN 200, θιαληδσηά, ηνπνζεηεκέλα από έλα ζηνλ θάζε 

θαηαζιηπηηθό. Ρα παξνρόκεηξα ζα έρνπλ θαηάιιειε έμνδν / ζήκα γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξνρήο ζε 4-20mA, 

πνπ ζα ιακβάλεηαη από ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ. 

Γ. 1.2-9 ΓΟΑΙΗΘΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΥΙΖΛΥΠΔΗΠ 

Ρν ζύλνιν ησλ αγσγώλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλόηεηαο HDPE. Κεηαμύ απηώλ ησλ αγσγώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ν κεξηζηήο παξνρήο από ηελ πξνζαγσγή ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνο ηελ Γεμακελή Ιπκάησλ, 

 Γύν (2) αγσγνί αλαξξόθεζεο, έλαο γηα θάζε αληιία ηνπιάρηζηνλ DN150, ΟΛ10, 

 Γύν (2) αγσγνί εμόδνπ θαηάζιηςεο, έλαο γηα θάζε αληιία DN200, ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ, 

 Έλαο (1) θεληξηθόο ζπιιέθηεο θαηάζιηςεο DN250, ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ. 

 Αληίζηνηρα εμαξηήκαηα Δμαξκσηηθά / Γηαζηνιηθά 

Γ.1.2-10 ΔΓΟΑΠΖ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 

(ηεμάσια 2) 

Ζ θάζε αληιία ζα εδξάδεηαη αζθαιώο ζε βάζε πνπ ελαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη ηκήκα ηεο αλαξξόθεζεο 

από ρπηνζίδεξν GGG, κε παξεκβύζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο θαη θιάληδεο ζύλδεζεο. 

Γ.1.2-11 ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ 
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(ηεμάσια 2) 

Πηνλ αγσγό αλαξξόθεζεο θάζε αληιίαο ζα ππάξρεη καραηξσηή δηθιείδα πιεπξάο αλαξξόθεζεο ρεηξνθίλεηε 

κε ρεηξνζηξόθαιν, DN150, ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ. 

Γ.1.2-12 ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠI ΘΑΑΞΔ ΠΡΖΛ ΘΑΡΑΘΙΗΤΖ ΡΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ 

(ηεμάσια 2) 

Πηνλ αγσγό θαηάζιηςεο θάζε αληιίαο ζα ππάξρεη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο, ηύπνπ αησξνύκελνπ δίζθνπ, κε 

εμσηεξηθό βξαρίνλα θαη αληίβαξν, νκαινύ θιεηζίκαηνο θαη πςειήο πνηόηεηαο, θαηάιιειε γηα ιύκαηα, DN200, 

ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαηά ΞΔΞΔΡ 08-06-07-02 κε ζώκα GG-25 ή αλώηεξν. 

Γ.1.2-13 ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΙΙΔΘΡΖ ΘΑΡΑΘΙΗΤΖΠ 

(ηεμάσια 2) 

Πηνλ θεληξηθό ζπιιέθηε θαηάζιηςεο, γηα ηελ θαη’ επηινγή ρηαζηή ιεηηνπξγία ησλ δύν θαηαζιηπηηθώλ 

γξακκώλ (πρ ζε πεξίπησζε ζξαύζεο θαηαζιηπηηθνύ), ζα εγθαηαζηαζνύλ ηξεηο (3) ειεθηξνθίλεηεο δηθιείδεο 

απνκόλσζεο DN 250, ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ. Δλαιιαθηηθά ν ρεηξηζκόο ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε 

ρεηξνζηξόθαιν. Ν ρεηξηζκόο ησλ δηθιείδσλ ζα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα βαξέσο ηύπνπ, 

θαηά πξνηίκεζε ηξηθαζηθό, 380/400 V, επαξθνύο ηζρύνο θαη θηβώηην κεηάδνζεο θίλεζεο κε βαζκό 

πξνζηαζίαο ΗΟ67 ηνπιάρηζηνλ. 

Ρν όιν ζύζηεκα δηθιείδα θαη κεραληζκόο θίλεζεο ζα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 

θαηάιιειν γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία γηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο. Πε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηειεί ηδηνθαηαζθεπή ηνπ πξνκεζεπηή. Ρν ζύζηεκα ζα θέξεη όια ηα απαξαίηεηα ζήκαηα 

γηα ηνλ ρεηξηζκό / έιεγρν ηεο δηθιείδαο, όπσο εληνιέο On/Off θαη βιάβεο. 

Ν κεραληζκόο ζα θέξεη θαη' ειάρηζηνλ νξηαθνύο δηαθόπηεο γηα απηόκαηε ζηάζε κεηά ην πιήξεο άλνηγκα ή 

θιείζηκν ηεο δηθιείδαο θαζώο θαη νξηαθνύο δηαθόπηεο ξνπήο. Θα θέξεη δείθηε ζέζεο ηεο δηθιείδαο, ελώ νη 

θαηαζηάζεηο ηεο δηθιείδαο ζα ηειεζεκαλζνύλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Πε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ κεραληζκνύ ειεθηξνθίλεζεο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεζεο. 

Ζ κεζαία δηθιείδα ζα εθηειεί ηελ ιεηηνπξγία by-pass ελώ νη δύν αθξηαλέο ζα απνκνλώλνπλ ηνλ αληίζηνηρν 

θεληξηθό θαηαζιηπηηθό νδεγώληαο ηελ παξνρή ηεο αληιίαο ζηνλ άιιν. 

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαηά ΞΔΞΔΡ 08-06-07-02 κε ζώκα GG-25 ή αλώηεξν. 

Γ.1.2-14 ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΔΘΘΔΛΥΠΖΠ ΓΗΓΚΥΛ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΥΛ (ηεκάρηα 2) 

Πηνλ θεληξηθό ζπιιέθηε θαηάζιηςεο θαη εθαηέξσζελ ηεο βάλαο By-pass θαη πξηλ ηηο δηθιείδεο απνκόλσζεο 

ησλ δηδύκσλ θαηαζιηπηηθώλ ζα πξνζαξκνζηνύλ επίζεο δύν (2) καραηξσηέο δηθιείδεο εθθέλσζεο ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ, DN100, ΟΛ10 ηνπιάρηζηνλ. Νη δηθιείδεο ζα είλαη ρεηξνθίλεηεο κε ρεηξνζηξόθαιν, ε 

δε εθθέλσζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζα γίλεηαη κε αγσγό HDPE αληίζηνηρεο δηακέηξνπ πξνο ηνλ κεξηζηή 

παξνρήο πξνζαγσγήο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαηά ΞΔΞΔΡ 08-06-07-02 κε 

ζώκα GG-25 ή αλώηεξν. 

Γ.1.2-15 ΙΝΗΞΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ - ΔΜΑΟΚΥΡΗΘΑ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εύθνιεο ηνπνζέηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξαπιηθώλ κεξώλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα εμαξηήκαηα, όπσο εμαξκσηηθά, δηαζηνιέο θηι. Όια ηα εμαξηήκαηα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε αλεπεμέξγαζηα αζηηθά ιύκαηα, θαηαζθεπαζκέλα από 
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αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο θαηαζθεπήο γηα ηηο ίδηεο δηακέηξνπο θαη πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκώλ ησλ 

αγσγώλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κε βάζε δηεζλή πξόηππα. 

Γ.1.2-16 ΦΥΡΗΠΚΝΠ-ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ 

Ν ρώξνο ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα έρεη θσηηζκό κε ιακπηήξεο επαξθνύο θσηηζκνύ, 

αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, θαηάιιειν γηα εξγαζία ζε αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο, ππόγεηνπο ρώξνπο κε πγξαζία 

κε δηαθόπηε ζηελ είζνδν. Θα ππάξρεη επίζεο κηα παξνρή ξεπκαηνδόηε κνλνθαζηθνύ 220/231V. Ρόζν ν 

θσηηζκόο όζν θαη νη ξεπκαηνδόηεο ζα έρνπλ ηνπηθά πίλαθα κε κηθξναπηόκαην αζθαιείαο ζηελ είζνδν ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. 

Γ.1.2-17 Βαλβίδα Δξαγυγήρ -Διζαγυγήρ Γιπλήρ Δνέπγειαρ (ηεμάσια 2) 

Νη βαιβίδεο εμαγσγήο/εηζαγσγήο αέξα ιεηηνπξγνύλ θαηά ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο 

 Θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνύ θαηάζιηςεο γηα ηελ απαγσγή ηνπ εθδησθόκελνπ αέξα 

 Θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία γηα ηελ απαγσγή ηνπ δηαιπκέλνπ ζηα ιύκαηα αέξα. 

 Πηελ πεξίπησζε πιήγκαηνο (αξλεηηθέο πηέζεηο) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπλζεθώλ αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο ζηνλ αγσγό θαηάζιηςεο 

Ζ δηαζηαζηνιόγεζε ηεο βαιβίδαο (DN, ΟΛ) ζα γίλεη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ηα πιηθά 

θαηαζθεπή / ηνπνζέηεζε ηεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο νηθίεο πξνδηαγξαθέο εζληθέο (ηνπιάρηζηνλ ΞΔΡΔΞ 08-

06-07-07), από πιηθά πνπ δελ νμεηδώλνληαη θαη θαηάιιεια λα αληέρνπλ ζηηο κέγηζηεο πηέζεηο ειέγρνπ ηνπ 

αγσγνύ θαηάζιηςεο. Ζ Βαιβίδα δύλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ρώξν θαη εθηόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζην θξεάηην 

εμόδνπ ησλ θαηαζιηπηηθώλ. 

Γ.1.2-18 Ξςπόζβεζη Φπεαηίος Ανηλιοζηαζίος 

Κε δεδνκέλν όηη ην θξεάηην ηνπ Αληιηνζηαζίνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν Ζ/Κ εμνπιηζκόο είλαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλν, είλαη επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή / πξνκεζεπηηθνύ νίθνπ λα εγθαηαζηήζεη ηνλ 

απαξαίηεην / πξνβιεπόκελν από ηελ λνκνζεζία εμνπιηζκό ππξόζβεζεο. 

Διάρηζηνο εμνπιηζκόο είλαη έλα ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνύ / θσηηάο θαη ππξνζβεζηήξαο απηνδηεγεξόκελνο 

κε sprinkler άλσζελ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αληιηώλ. 

Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθό εμνπιηζκό εθόζνλ απηόο είλαη απνδεθηόο από ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

Γ.1.3 ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΠΚΖΠΖΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΙΚΑΡΥΛ . 

ΓΔΛΗΘΑ 

Πηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο παξαηεξνύληαη ζπρλά θαηλόκελα νζκώλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα 

ιύκαηα παξακέλνπλ γηα ζεκαληηθή πεξίνδν εληόο ηεο δεμακελήο ή ηνπ αλάληη δηθηύνπ απνρέηεπζεο. 

Έρνληαο ππνινγίζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό εθθηλήζεσλ αλά ώξα ηεο ηάμεσο ηνπ 12 θνξέο/h θαη κε 

δεδνκέλν ην κηθξό αλάληη δίθηπν απνρέηεπζεο, κπνξνύκε ζε πξώηε πξνζέγγηζε λα ζεσξήζνπκε όηη ε 

όριεζε ιόγσ νζκώλ ζα είλαη κηθξή. Δλ ηνύηνηο κε δεδνκέλν όηη: 

 Ζ δεμακελή δηαζηαζηνινγήζεθε γηα 40εηία. 

  Ρηο λπθηεξηλέο ώξεο ε παξνρή ιπκάησλ πξνο ην αληιηνζηάζην θαη αληίζηνηρα ν αξηζκόο εθθηλήζεσλ 

αλά ώξα ζα είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξα. 

 Ρν αληιηνζηάζην βξίζθεηαη εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη όρη εθηόο Π.Ξ. 
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Δπηιέγεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα απόζκεζεο κέζσ μεξάο θίιηξαλζεο. 

Ρν ζύζηεκα ζα δέρεηαη αέξα από ηνλ πγξό ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ζα ηνλ 

απνξξίπηεη εμσηεξηθά. 

Ρν ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από ην θίιηξν Δλεξγνύ Άλζξαθα θαη ελεξγήο αινπκίλαο, ζε θαηάιιειν δνρείν 

ζηεξεσκέλν αζθαιώο επί ηνπ γεπέδνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ηνλ αγσγό εμαγσγήο/ αλαθνύθηζεο από ηελ 

Γεμακελή ιπκάησλ. 

Γ.2 ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

Πηνλ ππέξγεην πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα εγθαηαζηαζεί πξν θαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο 

ζηέγαζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ν νηθίζθνο ζα εγθαηαζηαζεί από ηνλ Αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο από αλαγλσξηζκέλν νίθν θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε 

θαηάιιειε πιαηθόξκα. 

Θα δηαζέηεη ζύξεο (ηνπιάρηζηνλ 2) απαηηνπκέλσλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ κε θιεηδαξηά, 

αλνηγόκελα παινπαξάζπξα θαη ληπηήξα κε παξνρή από ην δίθηπν ύδξεπζεο κέζσ ραιθνζσιήλα. Θα ππάξρεη 

ζπξίδα αεξηζκνύ / εμαεξηζκνύ ζε θαηάιιειν ζεκείν θαη αλεκηζηήξαο κε πεξζίδεο βαξύηεηαο θαη κεηαιιηθό 

πιέγκα γηα ηελ απνθπγή δηείζδπζεο ηξσθηηθώλ. 

Νη αθξηβείο δηαζηάζεηο θαη ζέζε ηνπ νηθίζθνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαηόπηλ ζρεδίσλ 

πνπ ζα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν, έηζη ώζηε λα είλαη επαξθήο ό ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ όινπ εγθαηεζηεκέλνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ θαη λα κελ εκπνδίδνληαη ε πξόζβαζε θαη νη 

εξγαζίεο ζην Α/Π. Θα έρεη ζύξεο επαξθνύο κεγέζνπο γηα ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ 

Ζ/Ε. Διάρηζηεο ελδεηθηηθέο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νηθίζθνπ ζεσξνύληαη 3m x 4m. 

Ν ρώξνο ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη θπζηθά ρσξηζκέλνο ζε δύν ρώξνπο, ηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ησλ 

παξειθόκελσλ ηνπ, κε επαξθή ερνκόλσζε θαη ηνλ ππόινηπν ρώξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ 

όπσο πίλαθεο ειεθηξνδόηεζεο θαη απηνκαηηζκνύ. 

Πηνλ Νηθίζθν ζα εγθαηαζηαζεί Ξπξαζθάιεηα κε ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ππξνζβεζηήξσλ, ήηνη ελόο 

μεξόο θόλεσο 6kgr θαη ελόο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 6kgr. Δπί ηεο νξνθήο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε 

ζα ηνπνζεηεζεί ππξνζβεζηήξαο 12kg απηό-δηεγεξόκελνο κε ελζσκαησκέλν sprinkler. Ν παξαπάλσ 

εμνπιηζκόο είλαη ν ειάρηζηνο. 

Γ.3 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

Γ.3.1 ΞΗΛΑΘΑΠ (ΞΔΓΗΑ) ΣΑΚΖΙΖΠ 

Ν Ξίλαθαο ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, κεηαιιηθόο από ζθειεηό ζηδεξνγσληώλ κε θαιύκκαηα από 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 2mm κε επηθάιπςε ζεξκηθά πνιπκεξηζκέλεο επνμεηδηθήο πνύδξαο θαη επηζθέςηκνο 

από ηελ εκπξόζζηα πιεπξά γηα επηζεώξεζε νξγάλσλ θαη θιεηζηόο από ηηο άιιεο πιεπξέο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ην πξόηππν ΔΛ 60439 (IEC 439) κε ηα 

αθόινπζα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Νλνκαζηηθή Ράζε Ιεηηνπξγίαο 400 V  

Αξηζκόο Φάζεσλ 3Ph +Λ +ΟΔ  

Ράζε κόλσζεο θπξίσλ δπγώλ 1000 V  

Ππρλόηεηα Ιεηηνπξγίαο 50 Hz 

Ιεηηνπξγία ζε ζύζηεκα γεηώζεσο (ΡΛ) ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΔΖ 
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Ζ είζνδνο / έμνδνο ησλ θαισδίσλ ηξνθνδόηεζεο, δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ζα γίλεηαη είηε από ην πάλσ είηε από 

ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα, ζα αθνινπζεί όκσο εληαίν θαλόλα όδεπζεο γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηεο 

παξνρήο ξεύκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρσξίδεηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πεδίνπ, ε νπνία θαη 

αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά ζηελ εμσηεξηθή πξόζνςε ηνπ πίλαθα. 

Θαηάιιειεο δηαηάμεηο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλόηεηα ησλ πηλάθσλ θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ, ελώ 

όια ηα θαιώδηα ζα ζπλδένληαη ζε θιεκκνζεηξέο κε αλαιπηηθή αξίζκεζε. Ν πίλαθαο ζα θέξεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ζπξίδεο γεηώζεσλ. 

Γηα όια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ δηαθνπηηθνύ 

πιηθνύ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιύκκαηα θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν 

θαη κε ηνλ αγσγό γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηε γείσζε όισλ ησλ ζηαζεξώλ κεηαιιηθώλ 

κεξώλ ηνπ. 

Πε όια ηα θηλνύκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ πόξηεο, αλνηγκέλεο κεηώπεο) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αγσγόο 

πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γεηώζεσο) δηαηνκήο 6 mm2 ζύκθσλα κε ην IEC 60364-5-54. 

Ν βαζκόο πξνζηαζίαο (IP) ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη ζύκθσλα κε ην Ξξόηππν IEC 60529 πνπ ζα 

δειώλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ ηύπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη βαζκόο πξνζηαζίαο ΗΟ20 κε πιαίζην / πόξηα (ή ΗΟ31 γηα ζηεγαλόηεηα θαη ζθόλε). 

Ν βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα έλαληη κεραληθώλ θξνύζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ΗΘ07 όπσο 

απηόο νξίδεηαη ζην πξόηππν ΔΛ 50102. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε αλαπηπζζόκελε 

ζεξκνθξαζία ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο θαη λα πξνηηκνύληαη ζπλδέζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ απαγσγή 

ζεξκόηεηαο ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο αλύςσζεο ζεξκνθξαζίαο ζύκθσλα κε ην Ξξόηππν ΔΛ 60439 

(IEC 439) . Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζα γίλεη ζε ζηεξίγκαηα ηθαλά λα αληέρνπλ ην βάξνο ησλ νξγάλσλ 

ρσξίο παξακόξθσζε θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο ηαιαληώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο 

ή θαηά ηελ αθόπιηζε ησλ ζπζθεπώλ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. 

Όια ηα όξγαλα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε πίλαθα. Γηα εθείλα πνπ απαηηνύλ ρεηξηζκό, απηόο 

ζα γίλεηαη από ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα. Ρα όξγαλα πξνζηαζίαο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ επηιεθηηθή πξνζηαζία. Θάησ από θάζε δηαθόπηε ελδεηθηηθή ιπρλία ή άιιν όξγαλν ζα ππάξρεη 

πηλαθίδα κε πεξηγξαθή ζηα Διιεληθά θαη αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηνπ. 

Νη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από κπάξεο ειεθηξνιπηηθνύ ραιθνύ ηύπνπ ΔΡΟ νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ θπξηώλ δπγώλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ 

νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά όξηα αλύςσζεο ζεξκνθξαζίαο όπσο απηά νξίδνληαη ζην πξόηππν 

ΔΛ 60439 (IEC 439). Θα ππάξρεη επίζεο θαη ράιθηλνο δπγόο νπδεηέξνπ. 

Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ κπαξώλ ραιθνύ ζα γίλεη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ειεθηξηθνύ 

πίλαθα ιακβάλνληαο ππόςε ην νλνκαζηηθό ξεύκα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ αληνρή ζε βξαρπθύθισκα, 

ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ βαζκό πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. Ζ 

ηξνθνδόηεζε ησλ θνξηίσλ ηνπ πίλαθα ζα γίλεηαη κε θαιώδηα ηύπνπ J1VV(παιαηόο ηύπνο Λ) θαη' 

ειάρηζηνλ. 

Ζ ζηήξημε ησλ δπγώλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνύ κνλσηήξσλ ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο (νλνκαζηηθή ηάζε κόλσζεο θαη αληνρή ζε 

βξαρπθύθισκα πνπ αλαθέξζεζαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν). Δπίζεο ην πιηθό θαηαζθεπήο ησλ 

κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθό ζε θσηηά θαη ζε ζεξκόηεηα παξαγόκελε από εζσηεξηθά ειεθηξηθά 

θαηλόκελα. 
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Ζ όδεπζε ησλ θαισδίσλ ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ κέζα ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ζα γίλεηαη ζε πιαζηηθό 

θαλάιη όπνπ ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηεξίμεσλ δελ ζα μεπεξλά ηα 600 mm. Ζ θαισδίσζε ησλ 

βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ πνπ πξνέξρεηαη από όξγαλα ηνπνζεηεκέλα ζε θηλνύκελα πιαίζηα ηνπ ειεθηξηθνύ 

πίλαθα (π.ρ. πόξηα, αλνηγκέλεο κεηόπεο) ζα γίλεηαη ζε κνξθή «πιεμίδαο» παξέρνληαο επαξθή άλεζε θαηά 

ηελ θίλεζε ηνπο. Όια ηα βνεζεηηθά θπθιώκαηα ζα θαηαιήγνπλ ζε θιέκκεο. 

Ζ ζήκαλζε ηνπ πίλαθα θαη ε ζήκαλζε ησλ νξγάλσλ ζα γίλεη σο αθνινύζσο: 

Πηελ εκπξόο ηνπ όςε ν ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα θέξεη πηλαθίδα κε ην όλνκα, ηελ δηεύζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκό παξαγσγήο (ή άιιν ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ έξγνπ). Θάζε ζπζθεπή ζα 

θέξεη ηελ νλνκαζία ηεο ζύκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε ηνλ ζαθή 

δηαρσξηζκό ησλ θπθισκάησλ πνπ αθνξά θάζε ζπζθεπή. Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή θαη ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε ζπζθεπή. 

Πην εζσηεξηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα ππάξρεη ζήκαλζε ησλ δπγώλ θάζε θάζεο (αιιά θαη ησλ δπγώλ 

νπδεηέξνπ θαη γείσζεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε όισλ ησλ θαισδίσλ ησλ βνεζεηηθώλ 

θπθισκάησλ. 

Ν πίλαθαο ζα δνζεί πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη ζπξκαηώζεηο θαζώο θαη 

θάζε άιιν απαξαίηεην εμάξηεκα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, αθόκε θαη αλ δελ 

αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα παξαθάησ ( πρ αζθάιεηεο πξνζηαζίαο βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ). Θα είλαη θαηαζθεπήο 

αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε αληίζηνηρε εκπεηξία θαη ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα πξνβιεπόκελα 

πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛ 60439(IEC 439) 

Δλάσιζηα εξαπηήμαηα ζηο Ξίνακα: 

Ξεδίο ή Σώπορ Γενικήρ Ξαποσήρ 

Γ.3.1-1 ΑΞΝΕΔΘΡΖΠ / ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ (ηεμάσιο 1). 

Ρξηθαζηθόο απνδεύθηεο θνξηίνπ πεξηζηξνθηθόο κε ρεηξηζηήξην πόξηαο θαη έλδεημε ζέζεο. Ν Απνδεύθηεο ζα 

ζπλδπάδεηαη κε ηεθηέο αζθάιεηεο, θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΔΖ γηα ηνλ ηύπν 

παξνρήο XT ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ επηηήξεζε ησλ γεληθώλ αζθαιεηώλ ζα αμηνπνηείηαη ζην ζύζηεκα 

απηνκαηηζκνύ / επηηήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Νη αζθάιεηεο επηιέγνληαη θαηάιιεια ( ηύπνο, θακπύιε 

ιεηηνπξγίαο, κέγεζνο θηι) ώζηε λα ππάξρεη επηιεθηηθόηεηα πξνζηαζίαο κε ηνλ Απηόκαην Γηαθόπηε Ηζρύνο 

πνπ αθνινπζεί. 

Ξξνηεηλόκελνο ηύπνο ΛΖ-1 3ρ80Α 

Γ.3.1-2 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΡΟΗΞΝΙΗΘΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΗΠΣΝΠ (ηεμάσιο 1) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαηάιιεινο Απηόκαηνο ηξηπνιηθόο 

Γηαθόπηεο Ηζρύνο γηα πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηλεηήξσλ θαηά AC-23. Θα απνηειεί απηόλνκε 

κνλάδα, πξνκεζεπόκελε από αλεγλσξηζκέλν νίθν θαηαζθεπήο Ζ/Κ εμνπιηζκνύ θαη όρη πινπνίεζε ηνπ 

Αλαδόρνπ. Ν Γηαθόπηεο ζα είλαη κε θαηάιιεια ξπζκηδόκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία θαη ζα ξπζκηζηεί 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πίλαθα / πξνκεζεπηή αληιηνζηαζίνπ / Αλάδνρν θαηάιιεια ώζηε λα εθαξκόδεηαη 

επηιεθηηθή πξνζηαζία κε ηηο ππόινηπεο ζπζθεπέο πξνζηαζίαο. Θα θέξεη ηθαλό πιήζνο βνεζεηηθώλ επαθώλ 

NO / NC γηα ηελ παξνρή ζεκάησλ απηνκαηηζκνύ / επηηήξεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Ξξνηεηλόκελν κέγεζνο από θαηαιόγνπο ηνπ εκπνξίνπ 

Νλνκαζηηθό ξεύκα In    100A 

Ξεξηνρή ξύζκηζεο ζεξκηθνύ   0,40-1 In 
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Ξεξηνρή ξύζκηζεο καγλεηηθνύ   1,30-75 In, 

Ηθαλόηεηα δηαθνπήο βξαρπθπθιώκαηνο Ik  18kA ηνπιάρηζηνλ ζε AC 415V 

Ν δηαθόπηεο ζα ξπζκηζηεί θαηάιιεια από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην νλνκαζηηθό ξεύκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. Πε πξώηε πξνζέγγηζε ε ξύζκηζε ιεηηνπξγίαο πξνζδηνξίδεηαη ζε lιεπνπξγίαο =63Α. 

Γ.3.1-3 ΝΟΓΑΛΝ ΞΝΙΙΑΞΙΥΛ ΚΔΡΟΖΠΔΥΛ ΒΑΠΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΚΔΓΔΘΥΛ (ηεμάσιο 1) 

Ρν όξγαλν ζα παξέρεη θαη' ειάρηζηνλ ηηο θάησζη κεηξήζεηο επαλάγλσζηεο - LED display αλά θάζε:  

 έληαζε ξεύκαηνο αλά θάζε ( L1, L2, L3) 

 θαζηθή ηάζε αλά ηάζε (L1-N, L2-N, L3-N 

 πνιηθή ηάζε (L1-L2, L2-L3, L3-L1) 

 ζπρλόηεηα 

 cosθ αλά θάζε θαη ζπλνιηθό 

 ελεξγό ηζρύ αλά θάζε θαη ζπλνιηθή 

 άεξγν ηζρύ αλά θάζε θαη ζπλνιηθή 

 θαηλνκέλε ηζρύ αλά θάζε θαη ζπλνιηθή  

 κέγηζηεο κεηξήζεηο γηα έληαζε, ηζρύ 

Ρν όξγαλν ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εμόδνπο γηα Data Logger θαη επηθνηλσλία κε ην ζύζηεκα 

Απηνκαηηζκνύ θα επηηήξεζεο. 

Γ.3.1-4 ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΞΝ ΞΔΟΡΑΠΔΗΠ 

Ρν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ηα όξγαλα πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο (Surge arresters) ή θξνπζηηθά θνξηία γηα 

ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ θάζεσλ. Πηελ εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο έλαο γεληθόο Ρξηθαζηθόο 

απαγσγόο (αξηζκόο πόισλ 4, ζύλδεζε κεηαμύ πόισλ L1-N,L2-N,L3-N & Λ-ΟΔ) θξνπζηηθώλ ξεπκάησλ 

θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα 230/400 V, 50Ζz, ζύζηεκα γείσζεο ΡΛ ή σο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ, απηνπξνζηαηεπόκελν ζύκθσλα κε ην πξόηππν NFC 15- 100. 

Ζ επηινγή ησλ εμαξηεκάησλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ώζηε λα ππάξρεη αζθαιήο πξνζηαζία 

ζηελ είζνδν ηεο παξνρήο, ζηελ παξνρή πξνο ηνλ επαίζζεην εμνπιηζκό αζζελώλ ξεπκάησλ, εμαξηήκαηα 

απηνκαηηζκνύ. Ζ ζύλδεζε ησλ αθξνδεθηώλ ζηηο θάζεηο , νπδέηεξν θαη αγσγό ΟΔ ζε θάζε εμάξηεκα ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνύ / θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζα ιεθζεί από ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιια 

ζπζηήκαηα αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο πνπ πηζαλόλ ζα έρνπλ ηα ππόινηπα κεραλήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ 

ζην αληιηνζηάζην. Ρν ζύζηεκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζα θέξνπλ ηθαλό πιήζνο βνεζεηηθώλ επαθώλ NO / 

NC γηα ηελ παξνρή ζεκάησλ απηνκαηηζκνύ / επηηήξεζεο ηνπ. 

Ζ πξνζηαζία ζα επηηπγράλεηαη κε έηνηκν εμάξηεκα από αλεγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηηθό / πξνκεζεπηηθό νίθν 

θαη δελ ζα απνηειεί ηδην-θαηαζθεπή. 

Δνδεικηικόρ ηύπορ 

ΑΞΑΓΥΓΝΠ ΘΔΟΑΛΗΘΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ 4p"230V/50Hz Ρ1+Ρ2 140kA 

ΓΔΛΗΘΑ Ρξηθαζηθνί απαγσγνί θεξαπληθώλ ξεπκάησλ εκηαγσγηθνύ ηύπνπ θαηαζθεπαζκέλνη από βαξέσο ηύπνπ 

εκηαγσγνύο νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζύλζεηεο ζηάζκεο πξνζηαζίαο Ρ1+Ρ2 είλαη κία αμηόπηζηε πξνζηαζία 

ηόζν έλαληη πςειώλ θεξαπληθώλ ξεπκάησλ όζν θαη θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ. 
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Ζ ηθαλόηεηα εθθόξηηζεο 100kA, 10/350κs 4 πόισλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρακειή παξακέλνπζα ηάζε 

ηνπο(<2kV), ηνπο θαζηζηνύλ θαηάιιεινπο γηα ρξήζε πξσηεύνπζαο θαη δεπηεξεύνπζαο πξνζηαζίαο γηα 

ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία IV έσο θαη θαηεγνξία II ζύκθσλα κε ην IEC 60364-4-44. 

Κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ θεληξηθό πίλαθα παξνρήο από ην δίθηπν δηαλνκήο 230/400V, 50Ζz, 

αληιηνζηαζίσλ , βηνκεραληώλ, θαηνηθηώλ, αγξνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, αλακεηαδνηώλ, ξαδηνηειενπηηθώλ 

ζηαζκώλ, ζηαζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θιπ θαη ελ γέλεη είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 

ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζε θεξαπλνύο. Νη απαγσγνί έρνπλ πεξάζεη 

κε επηηπρία ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο Class I (10/350κs) θαη Class II (8/20κs) όπσο νξίδνληαη από ηα 

Ξξόηππα ΔΛ 61643-11 θαη IEC 61643-1. 

Γ.3.1-5 ΝΟΓΑΛΝ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ ΡΑΠΔΥΛ / ΝΓΔΡΔΟΝ (ηεκάρην 1) 

Ρν όξγαλν επηηεξεηή ηξηώλ ηάζεσλ θαη νπδεηέξνπ ζα ειέγρεη ηελ ειεθηξηθή παξνρή από ην δίθηπν. 

Θα αλαγλσξίδεη έιιεηςε, αζπκκεηξία ή ιάζνπο ζεηξάο ησλ θάζεσλ ή απνπζία νπδεηέξνπ, ππέξηαζε θαη 

ππόηαζε θαη ζα δίλεη ην αληίζηνηρν ζήκα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθώλ. Θα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο απόθξηζεο ζην ρξόλν αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ απηνκαηηζκνύ (πρ 0,1- 20s) Δλδεηθηηθέο 

Ιεηηνπξγίεο: 

 Απηόκαηε ξύζκηζε ζε ιαλζαζκέλε δηαδνρή θάζεσλ 

 Απώιεηα θάζεο θαη νπδεηέξνπ Λ (κε ρξόλν θαζπζηέξεζεο από 0,1...20s) 

 Αλαγλώξηζε ππόηαζεο (κε ρξόλν θαζπζηέξεζεο από 0,1...20s) 

 Αλαγλώξηζε ππέξηαζεο (κε ρξόλν θαζπζηέξεζεο από 0,1...20s) 

 Ούζκηζε αζπκκεηξίαο από 5...20% (κε ρξόλν θαζπζηέξεζεο από 0,1..,20s) 

 Απηόκαην/ Σεηξνθίλεην Reset 

 Ούζκηζε πζηέξεζεο από 1...20V 

 Τεθηαθή ξύζκηζε Display 

Πεκεηώλεηαη όηη ν επηηεξεηήο θάζεσλ / νπδεηέξνπ είλαη μερσξηζηό όξγαλν θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ηηο πξνζηαζίεο ηνπ Απηόκαηνπ Γηαθόπηε Ηζρύνο. 

Ξεδία ή Σώπορ Γπαμμήρ Ανηλιών 

Γηα θάζε κία από ηηο δύν αληιίεο πξνβιέπεηαη ρσξηζηή γξακκή αλαρώξεζεο κε θαη' ειάρηζηνλ ηνλ παξαθάησ 

ειεθηξνινγηθό εμνπιηζκό. 

Γ.3.1-6 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΡΟΗΞΝΙΗΘΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΑΛΡΙΗΑΠ (ηεμάσια 2) 

Ν Απηόκαηνο Ρξηπνιηθόο Γηαθόπηε Ηζρύνο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα κε 

δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ ζεξκηθώλ ζηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ θηλεηήξα ηεο αληιίαο θιάζεο AC-3. Ν 

δηαθόπηεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επηιεθηηθή πξνζηαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο απηόκαηνπο 

δηαθόπηεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Θα θέξεη ηθαλό πιήζνο βνεζεηηθώλ επαθώλ NO / NC γηα ηελ παξνρή ζεκάησλ 

απηνκαηηζκνύ / επηηήξεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 
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Γ.3.1-7 ΔΞΗΡΖΟΖΡΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΑΛΡΙΗΑΠ (ηεμάσια 2) 

Ν Δπηηεξεηήο Βιαβώλ ηεο θάζε αληιίαο ζα ζπλδέεηαη κε όια ηα ζήκαηα βιαβώλ ηεο αληιίαο πνπ πξνβιέπεη 

ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Πε απηά πεξηιακβάλνληαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα ζήκαηα από ηα ζεξκνζηνηρεία ηπιηγκάησλ θαη ην αηζζεηήξην πγξαζίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Γ.3.1-8 ΟΘΚΗΠΡΖΠ ΠΡΟΝΦΥΛ ΠΛΔΣΝΠ ΝΓΖΓΖΠΖΠ (ηεμάσια 2) 

Ν Οπζκηζηήο Πηξνθώλ θαηάιιεινο γηα ηελ νδήγεζε ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηόζν γηα ηελ 

δηαδηθαζία Νκαιήο Δθθίλεζεο / Νκαιήο Ξαύζεο ηεο αληιίαο όζν θαη γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ θαηά ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Ν Οπζκηζηήο ζηξνθώλ ζα είλαη πςειώλ απαηηήζεσλ γηα ζπλερή νδήγεζε ηνπ αζύγρξνλνπ ειεθηξνθηλεηήξα 

ζε κε κεηαβαιιόκελα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. Θα παξέρεηαη πιήξεο παξειθνκέλσλ γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Θα θέξεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ςεθηαθέο 

θαη αλαινγηθέο εηζόδνπο / εμόδνπο κε θαηάιιειε ηππνπνηεκέλε δηακόξθσζε (πρ 0/4-20mA, ±10V) γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα ππόινηπα όξγαλα απηνκαηηζκνύ, θίιηξα αξκνληθώλ θαη εκηηνλνεηδώλ ζπρλνηήησλ, 

ζηξαγγαιηζηηθά πελία AC. 

Δπίζεο ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ ζα έρεη δηάηαμε δηόξζσζεο ζπλεκίηνλνπ κε ζπληειεζηή ηζρύνο ζε θάζε ζηηγκή 

ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ηνπιάρηζηνλ 0,9. 

Ν αθξηβήο ηύπνο ηνπ ξπζκηζηή θαη νη απαηηνύκελε ηζρύ ζα νξηζηηθνπνηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή / 

πξνκεζεπηή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ώζηε λα νδεγεί αζθαιώο θάζε αληιία θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππόινηπα 

ειεθηξηθά / ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Ξξνηεηλόκελνο ηύπνο 

Ρξηθαζηθόο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ γηα ζπλερή νδήγεζε Αληιίαο 

 Νλνκαζηηθή Ηζρύο Ιεηηνπξγίαο 18kW 

Ξιήξεο παξειθόκελσλ γηα αζθαιή ιεηηνπξγία / ηειερεηξηζκό από PLC 

Κε ηα απαξαίηεηα θίιηξα αξκνληθώλ θαη δηόξζσζεο ζπλεκίηνλνπ αλαξξνθνύκελεο ηζρύνο. 

Ξεδία ή Σώπορ Βοηθηηικών Ξαποσών 

Γηα ην ζύλνιν ησλ Βνεζεηηθώλ Θαηαλαιώζεσλ πξνβιέπνληαη πεδία γηα ηελ αλαρώξεζε αληίζηνηρσλ 

παξνρώλ. Νη γξακκέο αλαρώξεζεο ζα είλαη ρσξηζκέλεο ζε θαηαλαισηέο 3θαζηθνύο 230/400V θαη ζε 

θαηαλαισηέο κνλνθαζηθνύο. 

Ξεδίο ή Σώπορ Βοηθηηικών πηπεζιών 1Φ & 3Φ 

Διάρηζηα εμαξηήκαηα ζην Ξίλαθα: 

Θάζε πεδίν (ή ρώξνο) ζα πξνζηαηεύεηαη από Απηόκαην Ρξηπνιηθό Γηαθόπηε έληαζεο 25 Α κε πξνζηαζία 

ζεξκηθνύ, καγλεηηθνύ θαη πξνζηαζία δηαξξνήο πξνο γε (ηεκάρην 1) 

Γηα θάζε δηαθξηηή γξακκή θαηαλάισζεο πξνβιέπεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία κε βάζε ηνλ ηύπν θνξηίνπ. 

πάξρεη πξόβιεςε θαη γηα εθεδξηθέο γξακκέο θαηαλαιώζεσλ: 2 επηπιένλ θαηαλαιώζεηο 1Φ θαη κηα 3Φ. 
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Γ.3.2 ΘΑΙΥΓΗΥΠΔΗΠ 
 

Γ.3.2-1 ΓΔΛΗΘΑ 

Πην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο ζπλερνύο ή ελαιιαζζόκελνπ 

ξεύκαηνο ρακειήο ηάζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θύξησλ κνλάδσλ, ηνπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ. 

Νη αγσγνί όισλ ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ράιθηλνη, ζεξκήο εμειάζεσο , κνλόθισλνη κέρξη δηαηνκήο 6mm2 θαη 

πνιύθισλνη γηα κεγαιύηεξεο δηαηνκέο ,εθηόο αλ αλαθέξεηαη αιιηώο ζηελ πεξηγξαθή. 

Ζ εγθαηάζηαζε / ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαηαλαισηώλ XT ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΔΙΝΡ (HD-384) 

Γ.3.2-1 ΘΑΙΥΓΗΑ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ (κίνηζηρ) 

Ρα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε από ηνλ πίλαθα ρακειήο, θαζώο θαη ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο 

ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη αλζπγξνύ ηύπνπ, από αγσγνύο κε κόλσζε ζεξκνπιαζηηθή ζε πεξίβιεκα πξνζηαζίαο 

ζεξκνπιαζηηθό (PVC), ηύπνπ J1VV θαηά HD316 (παιαηόο ηύπνο Λ θαηά VDE-0271). 

Όπνπ ηα θαιώδηα νδεύνπλ εληόο ηνπ ππεδάθνπο, ζα νδεύνπλ νξηδόληηα εληόο ζσιήλσλ PVC Φ90- 110 θαη 

ζε βάζνο 0.7m ηνπιάρηζηνλ. Νη Αγσγνί εληόο ηνπ Αληιηνζηαζίνπ θαη ηνπ Νηθίζθνπ ζα είλαη νξαηνί, εληόο 

γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ ή εζραξώλ θαη ζα νδεύνπλ πάληα θάζεηα ή νξηδόληηα. Όινη νη αγσγνί ζα 

δηαθιαδίδνληαη θαη ζα ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κόλν κέζα ζε εηδηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο κε ηελ βνήζεηα 

δηαθιαδσηήξσλ ή θνριηώλ ζπζθίγμεσο πάλσ ζε κνλσηηθέο βάζεηο. Ν νπδέηεξνο αγσγόο θαη ν αγσγόο 

πξνζηαζίαο ζα είλαη αλαγλσξίζηκνη από ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπο (ΔΙΝΡ 699). 

Νη ειάρηζηεο δηαηνκέο θαισδίσλ πνπ επηιέρηεθαλ δίδνληαη ζην Κνλνγξακκηθό Γηάγξακκα Αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 

θαζώο θαη ζην Ξαξάξηεκα Ζιεθηξνινγηθώλ πνινγηζκώλ θαη γηα ηηο βνεζεηηθέο θαηαλαιώζεηο θίλεζεο είλαη 

2,5mm2. 

Γ.3.2-2 ΔΘΑΚΞΡΑ ΘΑΙΥΓΗΑ 

Γηα ηα θαιώδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

εύθακπηα θαιώδηα, επαξθνύο κήθνπο ώζηε λα επεθηείλνληαη έσο ην θηβώηην ζύλδεζεο ηνπ θηλεηήξα. Θα είλαη 

ράιθηλνη αγσγνί, επελδεδπκέλνη γηα ππνβξύρηα ρξήζε, γηα ηάζεηο 600/1000 θαη ππνινγηζκέλα γηα ηα ξεύκαηα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ν θηλεηήξαο ζηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξνύ 

πεξηβάιινληνο. 

Γ.3.2-3 ΓΔΗΥΠΔΗΠ 

Πην αληιηνζηάζην ζα θαηαζθεπαζηεί ζύζηεκα γεηώζεσο κε αληίζηαζε πξνο γε κηθξόηεξε ηνπ 1Υ. Ζ γείσζε 

ζα επηηεπρζεί κε ζεκειηαθή γείσζε θαη έλα ή πεξηζζόηεξα ηξίγσλα αλ απαηηνύληαη. Ν νπδέηεξνο ηνπ Ζ/Ε ζα 

ζπλδεζεί ζε ηξίγσλν γείσζεο. Πην ζύζηεκα γείσζεο ζα ζπλδεζνύλ όια ηα κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Ρα ζεκεία ζύλδεζεο ζηηο θεθαιέο ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη επηζθέςηκα κέζσ θξεαηίσλ 

20x20cm κε ρπηνζίδεξό θάιπκκα, γηα λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ γεηώζεσλ θαη ην ζύζηεκα αγσγώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ΠΔ ΘΑΘΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ζύκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξόρνπ ελέξγεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη νη 

ζπλδέζεηο ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ησλ εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ πξνκεζεπηώλ / 

θαηαζθεπαζηώλ ησλ αλεμαξηήησο θαη πηζαλώλ άιισλ ππνδείμεσλ ζηελ παξνύζα.Πην ζύζηεκα γεηώζεσλ ζα 

ζπλδεζνύλ θαηάιιεια όια ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο θαη αιεμηθέξαπλα. 
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Γ.3.2-4 ΦΥΡΗΠΚΝΠ 

Ν Νηθίζθνο ζηέγαζεο θαη Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ζα εθνδηαζηνύλ κε πιήξεο δίθηπν θσηηζκνύ 230V/50Hz. Νη 

γξακκέο ζα πξνζηαηεύνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο δηαθόπηεο, Έρεη πξνβιεθηεί εηδηθό πεδίν /ρώξνο ζηνλ 

Ξίλαθα Σακειήο (ΞΗΛ.ΒΝΖΘ.Ξ  1Φ). 

Νη δηαθόπηεο ηνπηθνύ θσηηζκνύ ζα είλαη ζηεγαλνί θαζώο θαη νη ξεπκαηνδόηεο, κε γείσζε ΠΝΘΝ, ζε ζα είλαη 

ζηεγαλνί ακθόηεξνη ζε ύςνο 1,6m από ην δάπεδν. 

Ρα θσηηζηηθά εζσηεξηθνύ ρώξνπ ζα είλαη ζηεγαλά ΗΟ54, θζνξηζκνύ 3X36W, ελώ ηα θσηηζηηθά πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ εμσηεξηθά ηνπ νηθίζθνπ ιακπηήξεο ππξάθησζεο 100W, ΗΟ44 ηύπνπ ρειώλαο. 

Πηνλ Νηθίζθν θαη ζην Φξεάηην ηνπ Αληιηνζηαζίνπ, ζα ππάξρεη θσηηζηηθό αζθαιείαο EXIT κε ελζσκαησκέλε 

κπαηαξία γηα απηνλνκία 1.5 σξώλ, κε ιακπηήξα θζνξηζκνύ 8W, γηα αζθαιή έμνδν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεύκαηνο. 

Ζ εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ελλνείηαη σο πιήξσο εγθαηεζηεκέλε θαη ζε ζέζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, εμαξηήκαηά ηνπο θαη εξγαζία {ζηειέρε αλάξηεζεο, θαιύκκαηα, αληαπγαζηήξεο, 

ιακπηήξεο, κεηαζρεκαηηζηέο θηι) 

Ρα θαιώδηα θσηηζκνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ E1VV-U 3G1.5 

 

Γ4 ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΝ ΕΔΓΝΠ «Ζ/Ε» (ηεμάσιο 1) 

Γ.4.1 ΓΔΛΗΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ Ζ/Ε 

Πην αληιηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί απηόλνκν ζηαζεξήο ηνπνζέηεζεο Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο (Ζ/Ε) γηα 

ηελ άκεζε θαη απηόκαηε ειεθηξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ζηελ πεξίπησζε, δηαθνπήο ή 

αθαηαιιειόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ Γηθηύνπ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΖ ή άιινο πάξνρνο), έζησ θαη ζε κηα 

θάζε ηνπ δηθηύνπ απηήο. 

Κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Γηθηύνπ, ε ηξνθνδνζία ζα επαλέξρεηαη ζε απηό. Ρν Ζ/Ε αθνύ ζα εξγάδεηαη ζε 

θελό θνξηίν γηα ηελ απόξξηςε πηζαλόλ ζεξκηθώλ θνξηίσλ, ζα επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. 

Πηελ πεξίπησζε κε επηηπρνύο εθθίλεζεο ηνπ, ζα ππάξρεη ζύζηεκα δύν αθόκε απηόκαησλ επαλαιεπηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ. Αλ ην Ζ/Ε δελ εθθηλήζεη, ηόηε δίδεηαη ζήκα ζην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

πξνο εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηνύ γηα έιεγρν. 

Γηα ηελ ελαιιαγή ηξνθνδνζίαο Ζ/Ε - Γίθηπν Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζα ππάξρεη κεραληθή θαη ειεθηξηθή 

καλδάισζε ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ παξάιιειε ηξνθνδνζία θαη από ηηο δύν πεγέο. Θα ππάξρεη θαη 

δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο δεύμεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απηνκαηηζκνύ. Ρε ιεηηνπξγία απηή ζα 

αλαιακβάλεη ην Ξεδίο Κεηαγυγήρ σο αλεμάξηεην εξκάξην, κε ηνπο απαξαίηεηνπο (2) ηεηξαπνιηθνύο 

δηαθόπηεο θαη καλδαιώζεηο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε όινπο ηνπ 

θαλνληζκνύο γηα εγθαηάζηαζε εθεδξηθήο ειεθηξηθήο πεγήο ζε θαηαλαισηέο XT θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

ζύζηεκα Γεηώζεσλ / Νπδεηέξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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Ρν Ζ/Ε πεξηιακβάλεη ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα ηελ γελλήηξηα ηελ δεμακελή θαπζίκνπ γηα 8 ώξεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ, ηνλ πίλαθα θαη ινηπό εμνπιηζκό θαζώο θαη ηελ εληαία βάζε ζηήξημεο. 

Θα είλαη ηππνπνηεκέλν πξντόλ εξγνζηαζίνπ ην νπνίν πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

ISO 9001 γηα ηνλ ζρεδίαζκά θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη ησλ νδεγηώλ (θαλνληζκώλ) 

αζθαιείαο ηεο Δ.Δ (Ξ.§Γ. 377/93 ΦΔΘ 160 ) θέξνληαο ζήκαλζε CE σο πιήξεο ζπγθξόηεκα κε ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ. 

Δπίζεο ην Ζ/Ε πξέπεη λα έρεη ππνζηεί επηηπρείο δνθηκέο ηύπνπ θαη ζεηξάο θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, πιήξεο εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζηα 

Διιεληθά, ζεηξά εξγαιείσλ θαη ζπιινγή αληαιιαθηηθώλ γηα 1.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο. 

Ρν Ζ/Ε ζα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ νηθίζθνπ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν (κε επαξθή ερνκόλσζε, νπή 

εμόδνπ εμάηκηζεο θαη ζπξίδα πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο). Θα έρεη ζράξεο/πιέγκαηα πξνζηαζίαο 

γηα όια ηα ειεύζεξα θηλεηά κέξε όπσο αλεκηζηήξαο θαη ηξνραιίεο ςύμεο. Ρν Ζ/Ε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν 

εληόο ερνκνλσηηθνύ θαιύκκαηνο πξνδηαγξαθώλ Δ.Δ. Ζ ζηάζκε ηεο ερεηηθήο ηζρύνο ηνπ ερνκνλσκέλνπ Ζ/Ε 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 75 db(A) ζε απόζηαζε 7 κέηξσλ. 

Γ.4.2 ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟAΠ DIESEL 80 kVA 

Θα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ, ηεηξάρξνλνο, πδξόςπθηνο, ζηξνθώλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο κέρξη 1.500 rpm 

θαη ζα θέξεη ρηηώληα επθόισο αληηθαζηζηώκελα. Ν πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε δηεζλώο απνδεθηά πξόηππα πνηόηεηαο από ην γλσζηό εξγνζηάζην, 

κε επάξθεηα ηζρύνο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο γελλήηξηαο ζε πιήξεο θνξηίν θαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα 

εθαξκνγή ζε ειεθηξνπαξαγσγή δεύγνο. 

Θα είλαη θπζηθήο πιήξσζεο θαπζίκνπ ή κε ππεξπιήξσζε γηα θαύζε πεηξειαίνπ ληίδει πνπ θπθινθνξεί ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη ζα έρεη ην ειάρηζην δπλαηόηεηα αλάθηεζεο (Start load delay) ηνπ 70 % ηνπ θνξηίνπ 

εληόο 10 sec από εθθίλεζεο θαη ην ππόινηπν 30 % εληόο 5 sec 

Θα πεξηιακβάλνληαη θαη' ειάρηζηνλ: 

Πύζηημα τύξευρ κε αληιία θαηάιιειν γηα ηξνπηθά θιίκαηα 

Πύζηημα ηποθοδοζίαρ αέπα (θίιηξν θηι) 

Πύζηεκα ιηπάλζεσο κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία 

Πύζηημα ηποθοδοζίαρ καςζίμος ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεμακελήο. 

Πύζηημα πποζηαζίαρ και αζθαλούρ λειηοςπγίαρ, όπσο ρακειή πίεζε ιαδηνύ, ππεξζέξκαλζε θαη 

αληίζηνηρα όξγαλα ελδείμεσλ (πίεζε ιαδηνύ, ζεξκόκεηξν ύδαηνο ςύμεσο) 

Ξποθεπμανηήπερ νεπού γηα πξνζηαζία θαη εύθνιε εθθίλεζε ζε ςύρνο 

Πύζηημα ηλεκηπικήρ εκκίνηζηρ ζπλνδεπόκελν από επαξθή αξηζκό Ππζζσξεπηώλ (maintenance free) κε 

ζύζηεκα ζπληεξεηηθήο θόξηηζεο/επηηήξεζεο από ην Γίθηπν ΓΔΖ 

Οςθμιζηήρ ζηποθών (governor) Ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ ζα είλαη κεραληθνύ ή ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, 

κεγάιεο επαηζζεζίαο θαηάιιεινο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα BS 

5514 Class Α1 ή θαιύηεξν απηήο 
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Πύζηημα ελέγσος και πποζηαζίαρ. Θα ππάξρεη πιήξεο ζύζηεκα ειέγρνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνύ 

πελίνπ πνπ πξνθαιεί ηελ απηόκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα (κέζσ ηππσκέλνπ θπθιώκαηνο) 

καδί κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο : 

α. Γηαθνπή ζε πεξίπησζε πηώζεσο ηεο πίεζεο ιαδηνύ. 

β. Γηαθνπή ιόγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 

γ. Γηαθνπή ιόγσ ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ ζηξνθώλ 

δ. Γηαθνπή ιόγσ ρακειήο ζηάζκεο ςπθηηθνύ πγξνύ 

Πύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ κε εηδηθνύο ζηγαζηήξεο ρακεινύ ζνξύβνπ. 

Γ.4.3 ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 

Ζ γελλήηξηα είλαη ζύγρξνλε, ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, απηνξξπζκηδόκελε, απηνδηεγεηξόκελε, κε ειεθηξνληθή 

δηέγεξζε ζηνλ ίδην άμνλα. Θα είλαη ρσξίο ςήθηξεο (brushless) κε πιήξσο αιιεινζπλδεόκελα απνζβεζηηθά 

ηπιίγκαηα. Θα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε από γλσζηό εξγνζηάζην, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα ( IEC 34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, ΛΔΚΑ MG1-22, CEMA, CSA 22.2 θαη 

AS1359). 

Ρα κύπια ζηοισεία ηηρ γεννήηπιαρ είναι: 

Φάζεηο, ηάζε εμόδνπ 3 θάζεσλ 400/230V  

Ηζρύο 16 KVA αληίζηνηρα 

Θιάζε Ζ 

Ππληειεζηήο ηζρύνο ζπλθ 0,8  

Πηξνθέο / πεξίνδνη 1500 rpm / 50 Hz 

Ξαξακόξθσζε θπκαηνεηδνύο θακπύιεο THD κηθξόηεξε 1,8 ρσξίο θνξηίν  

Ρειεθσληθέο παξεκβνιέο THF κηθξόηεξεο ηνπ 2% 

Ζ γελλήηξηα ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε ππεξθόξησζε ( VDE 530) κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηζρύνο θαη θαλνληθή 

ηάζε. Ν βαζκόο απόδνζεο ηεο γελλήηξηαο γηα ζπλθ = 0,8 είλαη 85 %. 

Ζ πξνζηαζία ηεο γελλήηξηαο ζα είλαη IP 21 ηνπιάρηζηνλ, θαηάιιειε γηα βηνκεραληθή ρξήζε, θιεηζηνύ ηύπνπ 

κε πξνθύιαμε έλαληη ζηαδόλησλ πδάησλ θαη θαιπκκέλα αλνίγκαηα ζηα άθξα ηεο γηα ηνλ απηναεξηζκό. Ρν 

θηβώηην ησλ αθξνδεθηώλ ηνπνζεηεκέλν ζηε γελλήηξηα κε εύθνιε πξόζβαζε, είλαη κεηαιιηθό, ζηεγαλό, 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΗΟ44. 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ ηπιηγκάησλ ζα είλαη θαηά αζηέξα κε ηνλ νπδέηεξν απεπζείαο γεησκέλν. 

Ν ξόηνξαο ηεο γελλήηξηαο ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ειεύζεξνο από δνλήζεηο. Ξεξηζηξέθεηαη 

κέζσ ηνπ εκπξόζζηνπ εδξάλνπ θαη απηνιηπαηλόκελνπ ηξηβέσο κεγάιεο δηάξθεηαο 

δσήο, θιεηζηνύ ηύπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο γελλήηξηαο (single bearing type) 

Ζ γελλήηξηα ζα θέξεη ζε ζέζε εύθνια επηζεσξνύκελε, ηνλ απηόκαην ειεθηξνληθό θαη πιήξσο ζηεγαλό 

ξπζκηζηή ηάζεσο (AVR) κε δπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηάζεο εληόο πεξηνρήο ± 10 % ηεο νλνκαζηηθήο 
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ηηκήο ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο από 0,8 έσο 1 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηξνθώλ. Ν απηόκαηνο ξπζκηζηήο ηάζεο δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο έλαληη παξαηεηακέλεο ππεξδηέγεξζεο πνπ είλαη πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζε 

εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αηηία. Ζ δηάηαμε πξνζηαζίαο απνδηεγείξεη ηελ γελλήηξηα κέζα από έλα ειάρηζην 

ρξνληθό δηάζηεκα 5 sec. 

Γ.4.4 ΕΔΜΖ - ΑΛΡΗΘΟΑΓΑΠΚΗΘΖ ΒΑΠΖ 

Ν πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη απ’ επζείαο ζπλδεδεκέλα (νκναμνληθά) κε ρειώλα 

πξνζαξκνγήο γηα ηε απνθπγή απεπζπγξακκίζεσο κεηά από καθξάλ ρξήζε. Ν άμνλαο ηεο γελλήηξηαο ζα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθόλδπιν ηνπ θηλεηήξα νκναμνληθά κέζσ ειαζηηθνύ ζπλδέζκνπ εηδηθήο θαηαζθεπήο, ώζηε 

λα κελ ππάξρνπλ βιαβεξέο ηαιαληώζεηο ζην ζπγθξόηεκα. Γεληθά ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζα απνηειεί έλα 

εληαίν ζύλνιν, αζόξπβν, επέιηθην, ηζρπξό θαη απαιιαγκέλν πιήξσο από βιαβεξέο ηαιαληώζεηο θαη θξίζηκα 

ζεκεία, έηζη ώζηε ε αλνκνηνκνξθία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα είλαη ειάρηζηε θαη ην παξαγόκελν ειεθηξηθό 

ξεύκα ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο. 

Ν πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα σο εληαίν δεύγνο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζηηβαξή ραιύβδηλε, 

ζπγθνιιεηή βάζε /πιαίζην κε αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο ζα παξεκβάιινληαη κεηαμύ ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ 

ζηεξηγκάησλ θηλεηήξα / γελλήηξηαο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε απνκόλσζε ησλ θξαδαζκώλ ησλ 

πεξηζηξεθόκελσλ κεξώλ. 

Γ.4.5 ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΔΙΔΓΣΝ -ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Ν πηλάθαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδν-ειάζκαηα 2mm ηνπιάρηζηνλ, κνξθήο εξκαξίνπ, θαη ζα 

ζπγθεληξώλεη όια ηα απαηηνύκελα όξγαλα πνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη γηα ηελ αζθαιή θαη ηθαλνπνηεηηθή 

απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. Ν πίλαθαο κπνξεί λα εκπεξηέρεη ην Ξεδίν Κεηαγσγήο ή απηό λα απνηειεί 

μερσξηζηό Ξίλαθα. 

Διάρηζηα όξγαλα ζηνλ Ξίλαθα ελδείμεσλ ειέγρνπ - Ξξνζηαζίαο: 

Ρξία (3) Ακπεξόκεηξα 

Έλα (1) Βνιηόκεηξν κε κεηαγσγέα επηά ζέζεσλ  

Θεξκόκεηξν λεξνύ ςύμεο 

Όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο όπσο γηα Θαηάζηαζε Ζ/Ε on/off, απνηπρίαο εθθίλεζεο, πίεζεο 

ιαδηνύ, ππεξζέξκαλζεο, θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ θηι. 

Ζιεθηξνληθή Κνλάδα Διέγρνπ electronic control unit (ECU) (ειεθηξνληθή θάξηα) θαη ςεθηαθή νζόλε (digital 

display) όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ ςεθηαθέο ελδείμεηο: 

 Έλδεημε ηάζεο γελλήηξηαο (Volt) 

 Έλδεημε ζπρλόηεηαο (Ζz) 

 Έλδεημε σξώλ ιεηηνπξγίαο 

 Έλδεημε ηάζεο κπαηαξηώλ (Volt DC) 

Έλαλ απηόκαην ξπζκηζηή ηάζεσο ηθαλό λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή εληόο ηεο πεξηνρήο 2.5% ηεο 

νλνκαζηηθήο ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θνξηίνπ 0-100% κε ζύγρξνλε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο 

0.80-1 θαη ζπρλόηεηαο 5%. 
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Πύζηεκα πξνζηαζίαο θαη θξάηεζεο ηεο κνλάδαο γηα ην ζύλνιν ησλ επηιεγκέλσλ βιαβώλ, 

Ξξνζηαζία γελλήηξηαο (circuit breaker) 

Γπλαηόηεηα ηειεκεηάδνζεο ησλ alarm. 

Γ.5 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ & ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ν βαζηθόο απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Α/Π 

είλαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ πνπ ζα 

πξνκεζεύζεη. Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο : 

Ν απηνκαηηζκόο σο ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ ζπλεξγαζία όισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη απξόζθνπηε απαγσγή ησλ ιπκάησλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη 

ζηελ δεμακελή, δίλεη ηελ εηθόλα θαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ πνπ επηθξαηεί θάζε ζηηγκή κε θαηάιιεια 

ζήκαηα, εθηειεί ηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε απηά, πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε από 

ζθάικαηα θαη, ζε πεξίπησζε αλσκαιηώλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία εηδνπνηεί κε θαηάιιεια alarm. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ απηνκαηηζκνύ θαη ε κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ, είλαη ζέκα ηνπ εηδηθνύ εγθαηαζηάηε / 

πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δίθε ηνπ επζύλε. Πηνλ Ξίνακα Αςηομαηιζμού & Σειπιζμού ζα θαηαιήγνπλ / 

εθθηλνύλ όια ηα απαξαίηεηα ζήκαηα γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ αληιηώλ θαη ηελ επηηήξεζε βιαβώλ ηνπ Ζ/Κ 

εμνπιηζκνύ ηνπ Α/Π. Όιεο νη θαισδηώζεηο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ζα ππάξρεη δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπξκάησζεο. 

Ν Απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα: 

Σειποκίνηηορ Σειπιζμόρ H/M εξοπλιζμού 

Γηα θάζε θαηαλάισζε θίλεζεο, βαζηθά αληιηώλ δηθιείδσλ, ηξηώλ ζπξνθξαγκάησλ, αλεκηζηήξσλ, ζα 

ππάξρνπλ δηαθόπηεο ON-OFF ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηιεθηηθή ηνπο ιεηηνπξγία γηα έιεγρν θαη δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί αζθάιεηαο, πρ κε παξάιιειε ιεηηνπξγία αληιηώλ, ζέζε εθηόο 

ιεηηνπξγίαο ιόγσ βιάβεο θηι απηνί ΓΔΛ ΞΑΟΑΘΑΚΞΡΝΛΡΑΗ θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Θα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ εδώ ή θεληξηθά, όινη νη πξνβιεπόκελνη από ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο δηαθόπηεο εθηάθηνπ 

παύζεο ηεο θίλεζεο. 

Πςμβαηικόρ ενζύπμαηορ Αςηομαηιζμόρ 

Ν απηνκαηηζκόο απηόο ζα είλαη ηθαλόο λα ιεηηνπξγεί ην Α/Π ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ PLC, ζύκθσλα κε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ πρ ζηάζκε δεμακελήο ιπκάησλ, ελαιιαγή αληιηώλ, 

ιεηηνπξγία εμαεξηζκνύ θξεαηίνπ Α/Π θηι. 

Αςηομαηιζμόρ με PLC 

Θαηά ηελ νκαιή θαηάζηαζε ηνπ Α/Π ηελ επίβιεςε ιεηηνπξγίαο ζα έρεη PLC. Ρν Α/Π έρεη εγθαηεζηεκέλεο δύν 

αληιίεο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνύλ ζε ελαιιαζζόκελε ιεηηνπξγία (1+1R) ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

πξνκεζεπηή / θαηαζθεπαζηή ηνπ πξν θαηαζθεπαζκέλνπ Α/Π. 

Γηα ιεηηνπξγία κε inverter, ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εηζαρζεί ζην PLC ζα πεξηιακβάλεη ππνξνπηίλα 

γηα ηε ξύζκηζε ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο κέζσ ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αηζζεηεξίνπ ζηάζκεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαη ηνπ κεηξεηή παξνρήο. 

Ρν ζήκα γηα ηελ εθθίλεζε θαη παύζε ηεο αληιίαο δίλεηαη από αηζζεηήξην ζηάζκεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, κε 

έμνδν 4-20 mA πξνο PLC, όπνπ γίλεηαη αληηζηνίρηζε ηνπ ζήκαηνο πδξνζηαηηθήο πίεζεο κε ζπγθεθξηκέλν 

ύςνο ζηάζκεο ζηελ δεμακελή ζπιινγήο ζε m. 
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Θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ PLC είλαη δπλαηόλ θαη ζα θξηζεί από ηνλ Γήκν αλ είλαη ζθόπηκν, λα εηζαρζνύλ 

δύν ζεη δεδνκέλσλ εθθίλεζεο παύζεο (ζηάζκεο), κία γηα ηε ρακειή πεξίνδν (ρεηκώλαο) θαη κία γηα ηελ 

πςειή πεξίνδν (θαινθαίξη- ηνπξηζηηθή αηρκή), ώζηε ηα ιύκαηα λα παξακέλνπλ όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν 

ρξόλν ζηε δεμακελή ζπιινγήο (ζηελ ρακειή πεξίνδν ε ζηάζκε εθθίλεζεο ζα αληηζηνηρηζηεί ζε ρακειόηεξε 

ζηάζκε, ώζηε ε αληιία λα εθθηλεί κε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ζπιινγήο θαη λα απαληιεί ηα πξνζαρζέληα 

ιύκαηα). 

Αθόκα, κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη έλα επί πιένλ ζεη ζηνηρείσλ ζην πξόγξακκα, γηα ελδηάκεζεο παξνρέο 

πξνζαγσγήο. 

Νη ελδεδεηγκέλεο ζηάζκεο εθθίλεζεο θαη παύζεο, ε ελαιιαγή ησλ αληιηώλ, ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ 

εθθίλεζε, νη απαξαίηεηνη παξάιιεινη ρεηξηζκνί άιισλ εμαξηεκάησλ (πρ δηθιίδεο) θαζώο θαη όινη νη 

πεξηνξηζκνί θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζύκθσλα κε ηηο ΓΟΑΞΡΔΠ 

ππνδείμεηο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξν θαηαζθεπαζκέλνπ Α/Π. 

Ν απηνκαηηζκόο ζα ηξνθνδνηείηαη από μερσξηζηό ζύζηεκα DC, κε κπαηαξίεο θαη θνξηηζηή ζπληήξεζεο κε 

γαιβαληθή πξνζηαζία, αζθαιηζκέλα κε θαηάιιειεο αζθάιεηεο. 

Πηνλ Ξίλαθα Απηνκαηηζκνύ & Σεηξηζκνύ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ (θαη θπξίσο ηνπ PLC) ζα ππάξρεη 

ηδηαίηεξε πξόλνηα γηα πξνζηαζία από θεξαπλνπιεμία ή ππεξηάζεηο. Ζ πξνζηαζία ζα επηηπγράλεηαη κε έηνηκν 

εμάξηεκα από αλεγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηηθό / πξνκεζεπηηθό νίθν θαη δελ ζα απνηειεί ηδην-θαηαζθεπή. 

Ξξνηεηλόκελνο Ρύπνο γηα ηξνθνδνζία κέρξη 24DC: 

 ΓΗΞΝΙΗΘΝΠ ΑΞΑΓΥΡΝΠ ΘΟΝΠΡΗΘΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ 30VDC 

ΓΔΛΗΘΑ Γηπνιηθνί απαγσγείο θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ πξνζηαζίαο ηξηώλ ζεκείσλ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία ζε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 30VDC θαη 

25V/50HZ. 

Ρν πεξίβιεκα θαη ην θάιπκκά ηνπο είλαη από αληηππξηθό πιηθό ελώ παξέρνπλ πιήξε ζηεγαλνπνίεζε έλαληη 

ηεο πγξαζίαο, επηηξέπνληαο ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ηόζν ζε εζσηεξηθέο όζν θαη ζε εμσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Ξξνζθέξνπλ πξνζηαζία κεηαμύ πόισλ (L+λe-GND, L-ve - GND, L+ve - L-ve common and differential mode). 

Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη παξάιιεια ζην δίθηπν θαη δελ επεξεάδεηαη από ην νλνκαζηηθό ξεύκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαλάισζεο. Θαηάιιεινη γηα ηελ πξνζηαζία ηξνθνδνηηθώλ, inverters θαη PLC. Γηαζέηνπλ 

θσηεηλή έλδεημε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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