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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΖΙΚ ΔΟΓΩΛ 

 

 

1. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 

 

α. Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 

To ακηθζμζηάζζμ πενζθαιαάκεζ ηέζζενα οπμανύπζα ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα (3 ηύνζα ηαζ 1 εθεδνζηό) ιε 

ακηθίεξ ζζπύμξ 30 KW, πανμπήξ 150 m³/h, ιακμιεηνζημύ 34m, θοβμηεκηνζημύ ηύπμο, ιε αλμκζηή 

ακαννόθδζδ ηαζ αηηζκζηά δζαηεηαβιέκμ ζηόιζμ ηαηάεθζρδξ. Δίκαζ ηαηάθθδθα βζα άκηθδζδ ακεπελένβαζηςκ 

θοιάηςκ ηαζ βζα ζοκεπή θεζημονβία (8.000 ώνεξ ακά έημξ) ζηδκ πθήνδ ζζπύ ημοξ. Θάεε ακηθία ιπμνεί κα έπεζ 

ημοθάπζζημκ δεηαπέκηε (15) εηηζκήζεζξ ακά ώνα. 

Ζ ηίκδζδ δίδεηαζ από έκακ αζύβπνμκμ, επαβςβζηό, ηνζθαζζηό ηζκδηήνα αναποηοηθςιέκμο δνμιέα, 

ηαηαηόνοθδξ εβηαηάζηαζδξ, ειααπηζγόιεκμο ηύπμο, ηθάζδξ ιόκςζδξ F, μ μπμίμξ εδνάγεηαζ επάκς ζηδκ 

ηεθαθή ημο ακηθδηζημύ ζοβηνμηήιαημξ ηαζ είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημ ίδζμ ηέθοθμξ ιε ηδκ ακηθία. Δίκαζ 

ηαηάθθδθμξ βζα ζοκεπή θεζημονβία (S1 ηαηά IEC 34-1) οπό πθήνεξ θμνηίμ, ηόζμ αοεζζιέκμξ όζμ ηαζ ζε 

πθήνδ ακάδοζδ. Ν εάθαιμξ ημο ηζκδηήνα δζαεέηεζ ηενιαηζηή ηθειμζεζνά. 

Ρμ ηζαώηζμ εκώζεςκ είκαζ μθμηθδνςηζηά ζθναβζζιέκμ από ηα οβνά πμο ημ πενζαάθθμοκ ιε δζπθό 

ζηεβακςηζηό. Ζ ρύλδ ηδξ ακηθίαξ επζηοβπάκεηαζ από ημ πενζαάθθμκ νεοζηό ή από ζύζηδια ρύλδξ. Ν 

ζηάημναξ ημο ηζκδηήνα έπεζ εκζςιαηςιέκμοξ ηνεζξ εενιζημύξ δζαηόπηεξ ζοκδεδειέκμοξ εκ ζεζνά, μζ μπμίμζ 
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ακμίβμοκ ζε πνμηαεμνζζιέκδ εενιμηναζία ηαζ νίπκμοκ ημ νεθέ πνμζηαζίαξ ζημκ πίκαηα (εηηζκδηή), 

δζαηόπημκηαξ ηδ θεζημονβία ηδξ ακηθίαξ. 

Νζ ακηθίεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ πέναζια ζηενεώκ ημοθάπζζημκ 60 mm. Γζα ηδκ εβηαηάζηαζή ηδξ ηάεε ακηθία 

δζαεέηεζ πέθια επζηάεζζδξ, ημ μπμίμ παηηώκεηαζ ζημκ ποειέκα ηαζ ιδπακζζιό ζηενέςζδξ ιε δζπθή μδδβό 

νάαδμ από ακμλείδςημ ζζδδνμζςθήκα πμο θεάκεζ ςξ ημ επίπεδμ ημο δαπέδμο ημο μζηίζημο. Ζ ζύκδεζδ ηαζ δ 

απμζύκδεζδ ημο ζημιίμο ηαηάεθζρδξ ιε ημκ ακηίζημζπμ αβςβό ηαηάεθζρδξ βίκεηαζ αοηόιαηα ιόθζξ ένεεζ ζε 

επαθή ή ακηίζημζπα ηνααδπηεί έλς δ ακηθία. Πημ άκς ιένμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ζοβηναηείηαζ ιεηαθθζηή 

αθοζίδα ορδθήξ αζθαθείαξ (ηαηά DIN 685) από ακμλείδςημ πάθοαα ηδξ μπμία ημ άηνμ είκαζ ζηενεςιέκμ ζε 

εύημθα πνμζζηή εέζδ βζα ηδκ ακύρςζή ημο. 

 

β. Γηάηαμε κέηξεζεο ζηάζκεο 

Ξνόηεζηαζ βζα ζύζηδια ιέηνδζδξ ζηάειδξ θοιάηςκ δελαιεκήξ πμο απμηεθείηαζ από: 

 αζζεδηήνζμ ζηάειδξ ηαζ 

 πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ 

Ακαθοηζηά: 

 Όζνλ αθνξά ζην αηζζεηήξην ζηάζκεο: 

– Θα είκαζ ααζζζιέκμ ζηδκ οδνμζηαηζηή πίεζδ ιε ηαθώδζμ ιήημοξ 20m, ειααπηζζιέκμ εκηόξ ηδξ 

δελαιεκήξ, πζεγμζηαηζημύ ηύπμο. Πε ηάεε δελαιεκή ακηζζημζπεί ηαζ έκα αζζεδηήνζμ ζηάειδξ, ημ μπμίμ 

εα ζοκδέεηαζ ιε ημκ πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ. 

– Θα είκαζ ααειμύ ζηεβακόηδηαξ ημοθάπζζημκ IP68, ακηζεηνδηηζημύ ηύπμο ηαηάθθδθμ βζα θύιαηα, ιε 

έλμδμ 4-20mA ηαζ 12-36V DC ιε έκδεζλδ αθάαδξ αζζεδηδνίμο. Γζα ηαθύηενδ ιδπακζηή πνμζηαζία 

αζζεδηδνίμο εκηόξ ηδξ δελαιεκήξ, αοηό εα ημπμεεηδεεί εκηόξ ακμλείδςημο ζςθήκα ιεβαθύηενδξ 

δζαιέηνμο, ιε ζηοπζμεθίπηδ. 

– Γεκζηά δ όθδ εβηαηάζηαζδ εα βίκεζ ηαε’ οπόδεζλδ ηδξ Δπίαθερδξ. 

– Ξνέπεζ κα θδθεεί οπ’ όρδ όηζ δ μπμζαδήπμηε επέιααζδ ζημ αζζεδηήνζμ βζα θόβμοξ ζοκηδνήζεςξ ή 

επζζηεοήξ ημο πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή πςνίξ επέιααζδ ημο πνμζςπζημύ εκηόξ ηδξ δελαιεκήξ. 

 

 Ν πίλαθαο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο απνηειείηαη από ηα εμήο: 

– Ακηζεηνδηηζηό βναιιήξ. 

– Θάνηα εκζζπύζεςξ ζήιαημξ, ιε 4 ρδθζαημύξ εκδείηηεξ αθθά ηαζ ακαθμβζηή έκδεζλδ LED. Κε έλμδμ 

νεύιαημξ 0-20mA ηαζ ηάζδξ 0-10V DC. Κε επαθή πνμζηαζίαξ εζθαθιέκδξ θεζημονβίαξ ηαζ ζοζηεοή 

πνμεζδμπμίδζδξ LED.  

– Ζθεηηνμκζημύξ δζαηόπηεξ μνίςκ ζηάειδξ, ιε θεζημονβία 20-28V ΑC-DC. 

– Τδθζαηό όνβακμ έκδεζλδξ ζηάειδξ. 

– Θα πενζθαιαάκεζ όθα ηα όνβακα πθήνςξ ηαθςδζςιέκα ηαζ εα ανίζηεηαζ ζημκ μζηίζημ. Ν πίκαηαξ εα 

είκαζ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ εα έπεζ ελςηενζηή πόνηα ιε δζαθακέξ ηάθοιια, δ δε ηαηαζηεοή 

ημο εα είκαζ ηέημζα ώζηε κα είκαζ δοκαηή δ επζζηεοή ηςκ ηοηθςιάηςκ. 

 

2. ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

α. Γεληθά 

Ζ ζζπύξ ημο ακηθζμζηαζίμο Π2 είκαζ ιέζα ζηα πθαίζζα, ώζηε δ δθεηηνμδόηδζή ημο κα βίκεζ από ημ δίηηομ 

παιδθήξ ηάζδξ ηδξ ΓΔΖ. Ξνμηείκεηαζ δ ηοπμπμζδιέκδ πανμπή Λμ 6 (135 KVA, 3 × 200 A). 
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Eλςηενζηά ζημ πώνμ ημο μζηίζημο Ζ/Ε εα ημπμεεηδεεί μ ιεηνδηήξ από όπμο εα εζζέθεεζ ημ ηαθώδζμ 

ηεκηνζηήξ πανμπήξ. Ν βεκζηόξ πίκαηαξ ιαγί ιε ημκ ημπζηό πίκαηα δζακμιήξ εα ημπμεεηδεμύκ εκηόξ ημο 

μζηίζημο H/Z. Ζ πανμπή ηςκ ακηθζώκ εα βίκεζ ιέζς μπώκ ζηδκ μνμθή ημο οβνμύ εαθάιμο, εκώ ηα ηαθώδζα 

εα δζέθεμοκ από πνμζηαηεοηζημύξ ζςθήκεξ. 

Πημκ μζηίζημ πνμαθέπεηαζ δ εβηαηάζηαζδ δθεηηνμπαναβςβμύ γεύβμοξ (Ζ/Ε) βζα πανμπή εθεδνζηήξ εκένβεζαξ 

ζε πενίπηςζδ δζαημπήξ ηδξ πανμπήξ ηδξ ΓΔΖ. Ζ ιεηαβςβή ΓΔΖ – Ζ/Ε εα είκαζ αοηόιαηδ, εθεβπόιεκδ από 

ηαηάθθδθμ επζηδνδηή ηάζδξ ηαζ πνμκζηό νεθέ. 

Ζ δθεηηνμθμβζηή εβηαηάζηαζδ ημο μζηίζημο Ζ/Ε πενζθαιαάκεζ: 

 ηδκ δθεηηνμδόηδζδ ημο βεκζημύ πίκαηα δζακμιήξ από ημ δίηηομ Σ.Ρ. ηδξ ΓΔΖ 

 ημ ζύζηδια ιεηαβςβήξ ΓΔΖ – Ζ/Ε 

 ημκ ημπζηό πίκαηα δζακμιήξ θςηζζιμύ 

 ηδκ δθεηηνμδόηδζδ ηςκ ηζκδηήνςκ ημο ελμπθζζιμύ 

 ηδκ δθεηηνμδόηδζδ ηςκ αμδεδηζηώκ ηαηακαθώζεςκ 

Νζ ηαθςδζώζεζξ βεκζηά εα ηαηαζηεοαζημύκ ιε ακεοβνά ηαθώδζα. Θα έπμοκ αβςβμύξ από παθηό ιε 

εενιμπθαζηζηή ιόκςζδ ηαζ ελςηενζηό πνμζηαηεοηζηό πενίαθδια από εενιμπθαζηζηή ή εθαζηζηή μοζία  

Ζ δθεηηνμδόηδζδ ηςκ ηζκδηήνςκ ηςκ ακηθζώκ ηαηά ημ ηεθεοηαίμ ηιήια ημοξ εα βίκεζ ιε εζδζηά εύηαιπηα 

ηαθώδζα, ηαηάθθδθα βζα ζοκεπή παναιμκή ηαζ θεζημονβία ζε κενό ηαζ ιάθζζηα δζαανςηζηό, οπμανύπζμο ηύπμο 

Ζ07RN-F 450V/750V, πμθύηθςκα επζρεοδανβονςιέκα ιε ιόκςζδ από κεμπνέκζμ. Όθεξ μζ οπόθμζπεξ 

ηαηακαθώζεζξ εα ηνμθμδμηδεμύκ ιε ηαθώδζα ηύπμο Α05VV-U/R (ΛΚ) εκώ ηα πανμπζηά ηαθώδζα ηςκ 

πζκάηςκ εα είκαζ ηύπμο J1VV-U/R (ΛY). Ν βεκζηόξ πίκαηαξ εα δζαεέηεζ έκα πεδίμ εζζόδμο από ΓΔΖ ηαζ 

ιεηαβςβήξ ΓΔΖ – Ζ/Ε ηαζ ημ πεδίμ ηςκ ηαηακαθώζεςκ, δδθαδή έκα πεδίμ βζα ηα ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα, 

έκα πεδίμ θςηζζιμύ ηαζ έκα πεδίμ βζα ηζξ οπόθμζπεξ ηαηακαθώζεζξ.  

Γζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ αοημιαηζζιμύ πνμαθέπεηαζ ακελάνηδημξ πίκαηαξ παναηείιεκμξ ημο 

βεκζημύ πίκαηα ζζπύμξ, ή εκαθθαηηζηά εα ιπμνμύζε κα είκαζ εκζςιαηςιέκμ πεδίμ ζημκ βεκζηό πίκαηα. Θα 

πενζθαιαάκεζ όθα ηα απαζημύιεκα όνβακα ηαζ ζοζηεοέξ πεζνζζιώκ, πνμζηαζίαξ, ιέηνδζδξ, εκδείλεςκ η.θ.π., 

όπςξ αοηά επζαάθθμκηαζ βζα ηδκ θεζημονβία ημο ζοβηνμηήιαημξ. Νζ εύνεξ ηάεε πεδίμο εα θένμοκ ηθεζδανζέξ. 

Ξνμηεζιέκμο κα βίκεηαζ έθεβπμξ, από ημ PLC, ηςκ ακηθζώκ, ηςκ δζηθείδςκ ηαζ ηδξ απόζιδζδξ, ζηδ εύνα ημο 

ηάεε πεδίμο ημο πίκαηα εα οπάνπεζ δζαηόπηδξ ηνζώκ εέζεςκ ιε ηζξ εκδείλεζξ: αοηόιαηδ θεζημονβία – δζαημπή 

θεζημονβίαξ – πεζνμηίκδηδ θεζημονβία. Πηα ζδιεία ελόδμο ηςκ ηαθςδίςκ από ημκ πίκαηα εα ημπμεεηδεμύκ 

ζηοπζμεθίπηεξ, μζ μπμίμζ εα ζηεβακςεμύκ επζπθέμκ ιε ζζθζηόκδ. 

Νζ μνζγόκηζεξ μδεύζεζξ ηςκ ηαθςδίςκ εα βίκμοκ ζε πθαζηζηά ηακάθζα επίημζπα ιε ηάθοιια ζηδνζγόιεκα ζηδκ 

πενζιεηνζηή ημζπμπμζία ή ζημ δάπεδμ. Νζ ηάεεηεξ μδεύζεζξ ηςκ ηαθςδίςκ εα είκαζ μναηέξ εκηόξ πθαζηζηώκ ή 

βαθαακζζιέκςκ ζζδδνμζςθήκςκ. Ρμ ηαθώδζμ εζζόδμο εα εζζέθεεζ από ηδ αάζδ ημο πίκαηα ιέζα ζημ έδαθμξ 

πνμζηαηεοιέκμ ιε πθαζηζηή ζςθήκςζδ ηαζ ηα ηαθώδζα εα ελένπμκηαζ από ημ ηάης ιένμξ. 

Νθόηθδνδ δ δθεηηνμθμβζηή εβηαηάζηαζδ (πίκαηεξ, ηαθςδζώζεζξ, δζαηόπηεξ, νεοιαημδόηεξ, θςηζζηζηά η.θ.π.) 

εα είκαζ ζηεβακμύ ηύπμο, ηθάζεςξ ΗΟ 54 ηαη’ εθάπζζημκ, εηηόξ όπμο ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά. 

Ρμ θςηζζηζηό ζώια ζημκ εζςηενζηό πώνμ ημο ακηθζμζηαζίμο εα είκαζ ηύπμο θεμνζζιμύ, ζηεβακά ΗΟ 55, ιε 

θαιπηήνα ηςκ 36 W. Ζ αθή ηαζ δ ζαέζδ ημο εα βίκεηαζ από επίημζπμ ζηεβακό δζαηόπηδ, είηε από δζαηόπηδ 

νάβαξ εκηόξ ημο πίκαηα. Πε πενίπηςζδ δζαημπήξ ημο νεύιαημξ πνμαθέπμκηαζ θςηζζηζηά αζθαθείαξ 

αοηόκμια, θςηίγμκηαξ ημκ ακηίζημζπμ πώνμ επί ιζζή ώνα. Ξενζιεηνζηά ημο μζηίζημο εα ημπμεεηδεμύκ 

ελςηενζηέξ πεθώκεξ ζηεβακέξ βζα ημ θςηζζιό ημο πώνμο. Όθα ηα ηοηθώιαηα θςηζζιμύ εα είκαζ ζε 

ακελάνηδηεξ βναιιέξ από ημκ πίκαηα ζε δζαημιή 1,5 mm². 
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Όθμζ μζ νεοιαημδόηεξ ημο μζηίζημο εα είκαζ ζηεβακμί ζε ακελάνηδηεξ βναιιέξ από ημκ πίκαηα ζε δζαημιή  

2,5 mm². Δπίζδξ ζημκ μζηίζημ εα πνμαθεθεεί έκαξ ηνζθαζζηόξ νεοιαημδόηδξ βζα ιεβάθα θμνηία (π.π. 

ζοβηόθθδζδ). Όθα ηα ηοηθώιαηα νεοιαημδμηώκ ηαζ θςηζζιμύ εα πνμζηαηεύμκηαζ από νεθέ δζαννμήξ. 

Πημκ μζηίζημ εα πνμαθεθεεί επίζδξ ιία ηδθεθςκζηή θήρδ. 

 

 

β. Ζιεθηξηθνί πίλαθεο 

Ν βεκζηόξ πίκαηαξ δζακμιήξ εα είκαζ ηθεζζημύ ηύπμο, ζηεβακόξ, ηύπμο πεδίμο ιεηαθθζηόξ από ζηεθεηό 

ζζδδνμβςκζώκ ηαθοιιέκςκ ιε παθοαμεθάζιαηα, πάπμοξ 1,5 mm. Θα είκαζ επζζηέρζιμξ από ηδκ ειπνόζεζα 

πθεονά ημο βζα επζεεώνδζδ μνβάκςκ ηαζ ζοζηεοώκ ηαζ ηθεζζηόξ από ηζξ οπόθμζπεξ πθεονέξ ημο, αθθά εα 

θένεζ ηαηάθθδθεξ εονίδεξ ελαενζζιμύ. Πημ εζςηενζηό ημο εα είκαζ δζαιενζζιαημπμζδιέκμξ ή εα απμηεθείηαζ 

από δύμ ή πενζζζόηενα πεδία, πνμηεζιέκμο κα είκαζ δζαηνζημί μζ πώνμζ εβηαηάζηαζδξ ημο δθεηηνμθμβζημύ 

ελμπθζζιμύ βζα ηάεε ηαηακάθςζδ (είζμδμξ, ακηθίεξ, αμδεδηζηέξ ηαηακαθώζεζξ η.θ.π.). 

Πημ επάκς ιένμξ ημο πίκαηα εα είκαζ ημπμεεηδιέκμζ μζ πάθηζκμζ μνεμβςκζημί γοβμί θάζεςκ, ζηδνζβιέκμζ ζε 

ηαηάθθδθμοξ ιμκςηήνεξ. Δηηόξ από αοημύξ εα οπάνπμοκ ηαζ δύμ πάθηζκμζ γοβμί, μοδέηενμξ ηαζ βείςζδ, ιε 

δζαημιή ίζδ ιε ημ ιζζό ηδξ δζαημιήξ ηςκ γοβώκ θάζεςκ. Ζ έλμδμξ ηςκ ηαθςδίςκ εα βίκεηαζ από ημ ηάης 

ιένμξ. Ζ ηνμθμδόηδζδ ημο βεκζημύ πίκαηα από ημ ιεηνδηή ηδξ ΓΔΖ ηαζ από ημ Ζ/Ε βίκεηαζ ιε ηαθώδζα 

J1VV-R (NYY). 

Θάεε πεδίμ ημο πίκαηα εα έπεζ ύρμξ ςξ 1,80 m, πθάημξ ςξ 0,60 m ηαζ αάεμξ απόθοηα επανηέξ βζα κα 

πενζθάαεζ ηα όνβακα ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ πμο ακαθένμκηαζ πζμ ηάης. 

Όθα ηα όνβακα εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημπμεέηδζδ ιέζα ζε πίκαηα. Όζα από αοηά πνεζάγμκηαζ πεζνζζιό, 

αοηόξ εα βίκεηαζ από ηδ ιπνμζηζκή πθεονά ημο πίκαηα. Ρα όνβακα πνμζηαζίαξ ημο πίκαηα εα ελαζθαθίγμοκ 

επζθεηηζηή πνμζηαζία, ώζηε δ δζαημπή θεζημονβίαξ ιίαξ βναιιήξ κα ιδκ ζοκεπάβεηαζ ηδ δζαημπή ημο 

ηεκηνζημύ δζαηόπηδ. Θάης από ηάεε δζαηόπηδ ή εκδεζηηζηή θοπκία εα οπάνπεζ ιία πζκαηίδα πμο εα βνάθεζ, ιε 

ακάβθοθα ηεθαθαία βνάιιαηα ζε εθθδκζηή βθώζζα, ηδ βναιιή ή ημκ πνμμνζζιό ημο μνβάκμο. 

Όθεξ μζ ακαπςνήζεζξ εα αζθαθίγμκηαζ ιε αοηόιαημοξ δζαηόπηεξ ή ιζηνμαοηόιαημοξ εκώ επζπνόζεεηα μζ 

ακαπςνήζεζξ ηζκδηήνςκ εα δζαεέημοκ ηαζ νεθέ ηδθεπεζνζζιμύ. 

Ν γεληθόο πίλαθαο απμηεθείηαζ από ηα πζμ ηάης πεδία / δζαιενίζιαηα ιε ηα όνβακα πμο ακαθένμκηαζ 

ακηίζημζπα. 

 

 

Δηζόδνπ ΓΔΖ – Ζ/Ε 

Ζ βναιιή εζζόδμο από ηδ ΓΔΖ ηαζ δ βναιιή εζζόδμο από ημ Ζ/Ε εα πενζθαιαάκμοκ ηα αηόθμοεα όνβακα: 

i. Ρεηναπμθζηό αοηόιαημ δζαηόπηδξ ζζπύμξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ βναιιήξ ηνμθμδμζίαξ. 

ii. Ρνία ακαθμβζηά αιπενόιεηνα νάβαξ, αηνίαεζαξ 1%, πενζμπήξ εκδείλεςξ 0…50 Α βζα ζύκδεζδ ιέζς 

ιεηαζπδιαηζζηώκ εκηάζεςξ. 

iii. Ρνεζξ ιεηαζπδιαηζζηέξ εκηάζεςξ, ζπέζεςξ ιεηαζπδιαηζζιμύ 50Α/5Α, βζα ηδκ ηνμθμδόηδζδ ηςκ 

αιπενμιέηνςκ. 

iv. Τδθζαηό αμθηόιεηνμ νάβαξ, πενζμπήξ εκδείλεςκ 0.500 V. 

v. Κεηαβςβέα αμθημιέηνμο επηά εέζεςκ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ πμθζηήξ ηαζ ηδξ θαζζηήξ ηάζδξ. 

vi. Ρνεζξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ 230V ύπανλδξ ηάζδξ. 

Πην ίδην πεδίν / δηακέξηζκα (Δηζόδνπ ΓΔΖ – Ζ/Ε) ζα εγθαηαζηαζεί έλαο απηόκαηνο ηεηξαπνιηθόο 

κεηαγωγηθόο δηαθόπηεο ηύπνπ ξειέ αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαηά AC1, γηα ηελ κεηαγωγή 
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ΓΔΖ – Ζ/Ε. Δηδηθά ζηε γξακκή εηζόδνπ από ηε ΓΔΖ ζα ζπλδεζεί επηηεξεηήο θάζεωλ θαη ηάζεωλ, ν 

νπνίνο ζα δίλεη ηελ εληνιή ζην απηόκαην ζύζηεκα εθθίλεζεο Ζ/Ε κέζω ειεθηξνλόκνπ. 

Θάεε βναιιή εζζόδμο από ημ Ζ/Ε εα εθμδζαζεεί ιε ςνμιεηνδηή βζα ηδ ηαηαβναθή ηςκ ςνώκ θεζημονβίαξ 

ημο, ζε πενίπηςζδ πμο μ πίκαηαξ ημο Ζ/Ε δεκ δζαεέηεζ. 

 

 

Φωηηζκνύ – Οεπκαηνδνηώλ 

Ρμ πεδίμ / δζαιένζζια αοηό πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαπςνήζεζξ βζα ηδκ ηνμθμδόηδζδ ηςκ δζαθόνςκ αμδεδηζηώκ 

ηαηακαθώζεςκ ημο μζηίζημο. Νζ αμδεδηζηέξ ακαπςνήζεζξ είκαζ: 

i. Κμκμθαζζηέξ βναιιέξ ηνμθμδόηδζδξ θςηζζηζηώκ ζςιάηςκ, ιε αοηόιαηδ αζθάθεζα 10Α βζα ηδκ αθή ηαζ 

ηδ ζαέζδ ημοξ. 

ii. Κμκμθαζζηή βναιιή ηνμθμδόηδζδξ νεοιαημδμηώκ, ιε αοηόιαηδ αζθάθεζα 10Α. 

iii. Ρνζθαζζηή βναιιή ηνμθμδόηδζδξ νεοιαημδμηώκ, ιε αοηόιαηδ αζθάθεζα 3 × 16Α. 

iv. Κμκμθαζζηή βναιιή ηνμθμδόηδζδξ νεοιαημδόηδ, ιε ιεηαζπδιαηζζηή 42V. 

 

 

Βνεζεηηθώλ θαηαλαιώζεωλ 

Ρμ πεδίμ / δζαιένζζια αοηό πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαπςνήζεζξ βζα ηδκ ηνμθμδόηδζδ ηςκ δζαθόνςκ αμδεδηζηώκ 

ηαηακαθώζεςκ ημο μζηίζημο. Νζ αμδεδηζηέξ ακαπςνήζεζξ είκαζ: 

i. Ξανμπέξ πζκάηςκ, πεζνζζηδνίςκ 

ii. Ξανμπέξ δθεηηνμαακκώκ 

iii. Ξανμπέξ εονμθναβιάηςκ 

iv. Κμκμθαζζηέξ βναιιέξ ηνμθμδόηδζδξ ελαενζζιώκ 

v. Ξανμπή ζοζηήιαημξ απόζιδζδξ 

 

 

Ξεδίν Απηνκαηηζκνύ, κεηξήζεωλ θαη ζεκάλζεωλ 

Γζα ηδκ ηαθύηενδ επμπηεία ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακηθζμζηαζίμο πνμαθέπεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ όθςκ ηςκ 

ζδιάηςκ ηαζ πθήηηνςκ εθέβπμο όθςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο ακηθζμζηαζίμο ζε πςνζζηό πεδίμ / δζαιένζζια 

ημο πίκαηα. 

Ρμ πεδίμ αοημιαηζζιμύ πενζέπεζ ηδ ααζζηή θμβζηή ιμκάδα, πμο επζηεθεί ηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζηζξ πνμδβμύιεκεξ παναβνάθμοξ. Ζ ιμκάδα αοηή εα είκαζ δθεηηνμκζηή, πνμβναιιαηζγόιεκδ 

(PLC), απμηεθμύιεκδ από πενζζζόηενα ακελάνηδηα εκαθθάλζια ζημζπεία (modules). Θα πενζθαιαάκεζ ιία 

ηάνηα ηνμθμδμζίαξ, ιία ηάνηα ηεκηνζημύ ιζηνμεπελενβαζηή (CPU), ζύζηδια αδζαθείπημο θεζημονβίαξ, πθήνδ 

πνμζηαζία από οπενηάζεζξ ηαζ ημκ απαζημύιεκμ ανζειό ηανηώκ ρδθζαηώκ ελόδςκ, ηανηώκ ρδθζαηώκ 

εζζόδςκ ηαζ ηανηώκ ακαθμβζηώκ ιεβεεώκ. 

Ν γεληθόο πίλαθαο ζημ πεδίμ ηςκ ηονίςκ θμνηίςκ ακαθύεηαζ ιε ηα όνβακα πμο ακαθένμκηαζ ακηίζημζπα. 

 

 

Ξεδίν Ρξνθνδόηεζεο θύξηωλ θνξηίωλ 

Νζ ακαπςνήζεζξ βζα ηδκ ηνμθμδόηδζδ ημο ηύνζμο ελμπθζζιμύ (ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα, εονμθνάβιαηα, 

δθεηηνμαάκκεξ ηαζ ζοβηνόηδια απόζιδζδξ) εα είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε ηα αηόθμοεα όνβακα: 
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i. Ρέζζενζξ (4) αοηόιαημοξ ηνζπμθζημύξ δζαηόπηεξ πνμζηαζίαξ ηζκδηήνςκ (βζα ηα ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα) 

ιε ζηαεενά ιαβκδηζηά ζημζπεία πνμζηαζίαξ ηαζ νοειζγόιεκα εενιζηά ζημζπεία οπενέκηαζδξ, ιε 

αμδεδηζηέξ επαθέξ ζδιαημδόηδζδξ θεζημονβίαξ ηαζ αθάαδξ. 

ii. Ρέζζενζξ (4) εηηζκδηέξ αζηένα – ηνζβώκμο ακηίζημζπςκ ακμιαζηζηώκ ιεβεεώκ βζα ηνζθαζζηό ηζκδηήνα 

ζζπύμξ 30 KW. 

iii. Αοηόιαημοξ ηνζπμθζημύξ δζαηόπηεξ πνμζηαζίαξ ηζκδηήνςκ (βζα ηα εονμθνάβιαηα ηαζ ηζξ δθεηηνμαάκκεξ 

αθθά ηαζ ημκ ελαενζζιό ηαζ ημ ζύζηδια απόζιδζδξ) ιε ζηαεενά ιαβκδηζηά ζημζπεία πνμζηαζίαξ ηαζ 

νοειζγόιεκα εενιζηά ζημζπεία οπενέκηαζδξ, ιε αμδεδηζηέξ επαθέξ ζδιαημδόηδζδξ θεζημονβίαξ ηαζ 

αθάαδξ. 

 

 

γ. Ζιεθηξνπαξαγωγό δεύγνο 

Ρμ Ζ/Ε πμο εα εβηαηαζηαεεί ζημκ μζηίζημ ημο ακηθζμζηαζίμο εα είκαζ αοημιάημο θεζημονβίαξ, ζοκεπμύξ 

ζζπύμξ, όπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί, ιε πενζεώνζμ οπενθμνηίζεςξ ηαηά 10% ςξ stand – by 

βζα ιία ώνα ακά δώδεηα ώνεξ θεζημονβίαξ, ζύιθςκα ιε ημ ISO 3046. Ρμ Ζ/Ε εα θένεζ ηζκδηήνα ηαζ 

αοημννοειζγόιεκδ αοημδζεβεζνόιεκδ βεκκήηνζα ηύπμο brushless ιεηά δθεηηνμκζημύ ζηαεενμπμζδηή ηάζεςξ 

AVR ζοκεπμύξ ζζπύμξ ίζδξ ιε ηδκ μκμιαζηζηή ηαηά ηθάζδ ιμκώζεςκ H. 

Ρα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Ε θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

Αλη/ζην Ηζρύο (kVA) 

Π2 200 

Ν πίκαηαξ ημο Ζ/Ε εα θένεζ δθεηηνμκζηό δζενεοκδηή θμνηίζεςκ, πνμζηαζία έκακηζ οπενζηνμθίαξ – 

οπενζοπκόηδηαξ, ζηνμθόιεηνμ, ιεηνδηή ςνώκ θεζημονβίαξ, εενιόιεηνμ κενμύ, εενιόιεηνμ θζπακηεθαίμο, 

ιακόιεηνμ θζπακηεθαίμο ηαζ αιπενόιεηνμ θμνηίζεςξ ζοζζςνεοηώκ. 

Ν πίκαηαξ εθέβπμο ηαζ αοημιαηζζιμύ ημο γεύβμοξ εα πανέπεζ ηζξ παναηάης δοκαηόηδηεξ: 

i. Αοηόιαηδ εηηίκδζδ ημο γεύβμοξ (πςνίξ θμνηίμ) ηαζ παναθααή ημο θμνηίμο ζε δζάζηδια πενίπμο 15 

δεοηενμθέπηςκ, όηακ δ ηάζδ μπμζαζδήπμηε θάζδξ ημο δζηηύμο δζαημπεί ή ηαηέθεεζ ηάης από έκα 

πνμηαεμνζζιέκμ (νοειζγόιεκμ) όνζμ. Ζ εκημθή εηηίκδζδξ εα δίδεηαζ από ημκ αοηόιαημ ιεηαβςβζηό 

δζαηόπηδ ηαζ δεκ εα αηονώκεηαζ, αηόιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ηάζδ ημο δζηηύμο απμηαηαζηαεεί ζε 

πνόκμ ιζηνόηενμ από 45 sec. 

ii. Ζ εηηίκδζδ ημο γεύβμοξ εα πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ ζοζηεοήξ πμο εα δίκεζ ιέπνζ 

ηνεζξ ημ πμθύ δζαδμπζηέξ εκημθέξ εηηίκδζδξ. Πε πενίπηςζδ πμο ημ γεύβμξ ηεθζηά απμηύπεζ κα λεηζκήζεζ, δ 

ζοζηεοή εα απμηθείεζ ηδ δοκαηόηδηα μζαζδήπμηε κέαξ εκημθήξ, εάκ δεκ εκημπζζεεί πνμδβμοιέκςξ δ 

αθάαδ. Ζ δζάνηεζα ηάεε εκημθήξ ηαζ μ εκδζάιεζμξ πνόκμξ δνειίαξ ιπμνμύκ κα νοειζζεμύκ. 

iii. Γοκαηόηδηα εθέβπμο ηςκ δζαηάλεςκ αοηόιαηδξ εηηίκδζδξ ημο γεύβμοξ. 

iv. Γοκαηόηδηα πεζνμηίκδηδξ θεζημονβίαξ ιε ημπζηό πεζνζζιό. 

v. Αοηόιαημ ηνάηδια ημο πεηνεθαζμηζκδηήνα ζηζξ παναηάης πενζπηώζεζξ ζθαθιάηςκ, πμο απμηθείεζ ηδκ 

δοκαηόηδηα κέαξ εηηζκήζεςξ, ακ δεκ εκημπζζεεί πνμδβμοιέκςξ δ αθάαδ ηαζ ζοκμδεύεηαζ ιε ηαηάθθδθδ 

μπηζηή ζήιακζδ, ζηζξ ελήξ πενζπηώζεζξ: απμηοπία εηηζκήζεςξ (ιεηά ηζξ ηνεζξ δζαδμπζηέξ πνμζπάεεζεξ), 

παιδθή πίεζδ θαδζμύ, οπεναμθζηή ηαπύηδηα πενζζηνμθήξ, ορδθή εενιμηναζία κενμύ. 

vi. Σεζνμηίκδημ ηνάηδια (ζηαιάηδια ημο ηζκδηήνα) από ημκ πίκαηα ηαηά ηδκ αοηόιαηδ θεζημονβία, βζα ηζξ 

πενζπηώζεζξ ακάβηδξ, ιε ηαοηόπνμκμ απμηθεζζιό εκημθήξ κέαξ εηηζκήζεςξ. 

Ν πίκαηαξ εθέβπμο ηαζ αοημιαηζζιμύ ημο γεύβμοξ εα πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης όνβακα, ζοζηεοέξ ή 

ελανηήιαηα: 
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i. Δκδεζηηζηά όνβακα (αμθηόιεηνμ, αιπενόιεηνμ, ζοπκόιεηνμ, ιεηνδηή ζοκδιζηόκμο) ηαζ εκδεζηηζηέξ 

θοπκίεξ. 

ii. Αοηόιαημ ηαζ πεζνμηίκδημ ζύζηδια νοειίζεςξ ηδξ ηάζεςξ ηδξ βεκκήηνζαξ. 

iii. Αοηόιαημ θμνηζζηή ιπαηανζώκ 24V DC βζα ηδ ζοκηδνδηζηή θόνηζζδ ηςκ ζοζζςνεοηώκ. 

iv. Αοηόιαημ ηνζπμθζηό βεκζηό δζαηόπηδ πνμζηαζίαξ ηδξ βεκκήηνζαξ από οπενθόνηζζδ ηαζ αναποηύηθςια, 

έκηαζδξ ίζδξ ιε ηδκ έκηαζδ αοηήξ ηαηά AC 3, ιε ζύζηδια εενιζηδξ ηαζ ιαβκδηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

v. Δκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ζθαθιάηςκ ιε δζάηαλδ εθέβπμο ηδξ ηαθήξ ηαηαζηάζεώξ ημοξ. Δπζπθέμκ ηςκ 

παναπάκς, εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ πνμαθέπμκηαζ ηαζ βζα: παιδθή ζοπκόηδηα βεκκήηνζαξ, παιδθή ηάζδ 

ιπαηανζώκ, παιδθή ζηάειδ ηαοζίιμο, εέζδ δζαημπηώκ ιεηαβςβήξ θμνηίμο (ακμζηηόξ – ηθεζζηόξ – 

trip). 

Όθα ηα παναπάκς όνβακα, ζοζηεοέξ ηαζ ελανηήιαηα πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηαηάθθδθμ ιεηαθθζηό ενιάνζμ ζημκ 

πίκαηα εθέβπμο πμο ζοκμδεύεζ ημ Ζ/Ε. 

Δπζπθέμκ ημ Ζ/Ε δζαηίεεηαζ ιε ζύζηδια αοηόιαηδξ πνμεένιακζδξ ημο κενμύ ρύλδξ ημο πεηνεθαζμηζκδηήνα, 

εενιμζηαηζηά εθεβπόιεκμ ηαζ ηνμθμδμημύιεκμ από ηδκ ηάζδ ημο δζηηύμο. 

Ζ δελαιεκή ηαοζίιμο είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζηδ αάζδ ημο Ζ/Ε ηαζ θένεζ δθεηηνζηό δζαηόπηδ ζηάειδξ ηύπμο 

πθςηήνα ιε μπηζηή ηαζ αημοζηζηή έκδεζλδ ηδξ παιδθήξ ζηάειδξ ημο ηαοζίιμο.  

 

 

δ. Γεηώζεηο 

Ξνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή ακελάνηδηςκ ζοζηδιάηςκ βείςζδξ ηδξ δθεηηνμθμβζηήξ εβηαηάζηαζδξ: α) έκα 

ζύζηδια βείςζδξ ημο μοδεηένμο Ζ/Ε, απμηεθμύιεκμ από ηνίβςκμ βείςζδξ ηαζ α) εειεθζαηή βείςζδ, ζηδκ 

μπμία εα ζοκδεεμύκ μζ βεζώζεζξ ηςκ ιεηαθθζηώκ ιενώκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο μζηίζημο. Πε ηάεε 

πενίπηςζδ δ βείςζδ πνέπεζ κα βίκεζ ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ ΓΔΖ. Δθόζμκ μζ βεζώζεζξ ιεηνδεμύκ ηάης 

ημο 1Υ, ιπμνεί κα απμθεοπεεί ημ ηνίβςκμ μοδεηένμο ημο Ζ/Ε ηαζ κα ζοκδεεεί απεοεείαξ ζημκ ζζμδοκαιζηό 

γοβό ηδξ εεθειεζαηήξ βείςζδξ. 

Ζ βείςζδ εα πθδνεί ηζξ ελήξ δύμ απαζηήζεζξ: 

 Κζηνή ακηίζηαζδ δζάααζδξ, ίζδ ή ιζηνόηενδ από 1Υ. 

 Θαθέξ ηαζ ακηζδζαανςηζηά πνμζηαηεοιέκεξ εκώζεζξ, ώζηε δ ηζιή ηδξ ακηίζηαζδξ κα ιδκ ιεηααάθθεηαζ ιε 

ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

Ζ εειεθζαηή βείςζδ είκαζ έκαξ βεζςηήξ ηαζκίαξ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηςκ εειεθίςκ ημο μζηίζημο, 

ιέζα ζημ ζηονόδεια. Ζ ημπμεέηδζδ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ελςηενζηώκ ημίπςκ ηαζ είκαζ έκαξ ηθεζζηόξ 

ανόβπμξ.  

Ν αβςβόξ ημο βεζςηή ιπμνεί κα είκαζ: 

– ηαζκίεξ βαθαακζζιέκμο πάθοαα εθάπζζηςκ δζαζηάζεςκ 30mm × 3,5mm. 

– αένβα βαθαακζζιέκμο πάθοαα εθάπζζηδξ δζαιέηνμο 10mm. 

Ρμ παθύαδζκμ δθεηηνόδζμ ημπμεεηείηαζ ζημ πενζιεηνζηό εειέθζμ ημο μζηίζημο. Πε πενζπηώζεζξ πμο οπάνπεζ 

ιόκςζδ ηαηά ηδξ οβναζίαξ, πνέπεζ ημ δθεηηνόδζμ κα ημπμεεηδεεί πνμξ ηδκ πθεονά ημο εδάθμοξ.  

Ν βεζςηήξ πνέπεζ κα πενζαάθθεηαζ πακημύ από δμιδιέκμ ζηονόδεια. Ρμπμεεηείηαζ ζε έκα ζηνώια πάπμοξ 

ημοθάπζζημκ 5 cm, βζαηί αθθζώξ δζαανώκεηαζ. Ζ ημπμεέηδζδ ημο βεζςηή ιέζα ζημ ζηονόδεια, ζηδ αάζδ ηςκ 

εειεθίςκ, ελαζθαθίγεζ ακημπή ζηδ δζάανςζδ ηαζ ζηζξ ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ. Δπί πθέμκ μ βεζςηήξ είκαζ ζε 

οβνό έδαθμξ, όπμο δ αβςβζιόηδηα είκαζ ιεβάθδ. 

Ποκζζηάηαζ κα ζοκδέεηαζ ζημ βεζςηή μ μπθζζιόξ ημο ζηονμδέιαημξ ημο ηηδνίμο. Νζ απμθήλεζξ ημο βεζςηή 

έπμοκ ηδκ ίδζα δζαημιή ιε ημ δθεηηνόδζμ ημο βεζςηή. Ρμ ιήημξ ημοξ είκαζ 1,5 m ηαζ ημπμεεημύκηαζ ζημκ 
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ημίπμ ημο ηηζνίμο εζςηενζηά. Ζ απόθδλδ απέπεζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζηδκ έλμδό ηδξ από ημκ ημίπμ 30 cm 

από ημ έδαθμξ. Ζ ζύκδεζδ ιε ηδκ θμζπή εβηαηάζηαζδ βίκεηαζ ιε πάθηζκμ αβςβό δζαημιήξ 16 mm² 

ημοθάπζζημκ ή 25 mm². 

Ρμ ηνίβςκμ βείςζδξ ημο μοδεηένμο απμηεθείηαζ από ηνία δθεηηνόδζα δζαιέηνμο 17mm ηαζ ιήημοξ 1,5m, ηα 

μπμία είκαζ δζαζοκδεδειέκα ζε ζπήια ζζόπθεονμο ηνζβώκμο πθεονάξ 3m. 

 

 

ε. Ιεηηνπξγία – Πύζηεκα απηνκαηηζκνύ 

Βαζζηόξ ζημπόξ ημο ζοζηήιαημξ αοημιαηζζιμύ είκαζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ αοηόιαηδ εηηέκςζδ ημο οβνμύ 

εαθάιμο, ιε ηδκ απαβςβή ηδξ απαζημύιεκδξ πμζόηδηαξ θοιάηςκ, ιε θεζημονβία ή ζηάζδ ακηζζημίπμο 

ανζειμύ ακηθζώκ. Δηηόξ από αοηό, ημ ζύζηδια εα έπεζ ηδ δοκαηόηδηα εθέβπμο δζαθόνςκ ιεβεεώκ ηαζ κα 

δίκεζ εζηόκα ηδξ ηαηαζηάζεςξ πμο επζηναηεί ηάεε ζηζβιή ιε ηαηάθθδθα ζήιαηα, πνμζηαηεύμκηαξ ζοβπνόκςξ 

ηάεε ακηθζμζηάζζμ από ζοκεήηεξ ακώιαθδξ θεζημονβίαξ ηαζ ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ απνόζημπηδ θεζημονβία 

όθμο ημο δζηηύμο ιεηαθμνάξ ηςκ θοιάηςκ. 

Ζ θεζημονβία ηςκ ακηθζώκ εα είκαζ αοηόιαηδ ηαζ εα νοειίγεηαζ από ημ ημπζηό PLC ζε ζοκδζαζιό ιε ηζξ 

εκδείλεζξ ηςκ δζαημπηώκ ζηάειδξ ζημκ οβνό εάθαιμ, μζ μπμίμζ εα δίκμοκ ηζξ εκημθέξ εηηζκήζεςξ ηαζ ζηάζεςξ 

ζημ ή ζηα ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα. Ζ θεζημονβία ηάεε ακηθίαξ εα είκαζ επίζδξ δοκαηή ιε πεζνμηίκδηδ 

εκημθή ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ. 

Ζ θεζημονβία ηςκ ακηθζώκ (ηύνζςκ ηαζ εθεδνζηήξ) εα εκαθθάζζεηαζ βζα ηδκ μιαθή θεμνά ημοξ. Πε ηάεε 

πενίπηςζδ αθάαδξ, εα ηίεεηαζ αοηόιαηα ζε θεζημονβία ημ ακηθδηζηό ζοβηνόηδια, πμο εα είκαζ ζε εθεδνεία 

ηαζ ηαοηόπνμκα εα εκενβμπμζείηαζ μπηζηό ζήια (εκδεζηηζηή θοπκία) ζημκ ημπζηό δθεηηνζηό πίκαηα ηαζ εα 

ιεηαδίδεηαζ ζήια αθάαδξ. 

Όηακ βζα μπμζμδήπμηε θόβμ δ δθεηηνζηή πανμπή από ηδ ΓΔΖ δζαημπεί, εα εηηζκεί αοηόιαηα ημ Ζ/Ε ηαζ εα 

ιεηαδίδεηαζ ζήια ζοκαβενιμύ. Ζ θεζημονβία ημο Ζ/Ε εα δζαηόπηεηαζ ιε ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ πανμπήξ. 

Ζ δμιή ηςκ PLC εα είκαζ ηύπμο ηάνηαξ ηαζ όπζ compact, εα ζοκζζηώκηαζ από ηάνηα ηεκηνζημύ 

ιζηνμεπελενβαζηή (CPU) ιε εκζςιαηςιέκδ δοκαηόηδηα επζημζκςκίαξ ιέζς modem, ηάνηα ηνμθμδμηζημύ, 

ζύζηδια αδζαθείπημο θεζημονβίαξ, ηάνηεξ εζζόδςκ ηαζ ηάνηεξ ελόδςκ. Θα οπάνπεζ δ δοκαηόηδηα επέηηαζδξ 

ιε ηδκ πνμζεήηδ ρδθζαηώκ ή ακαθμβζηώκ ηανηώκ. 

Ρμ PLC ηάεε ακηθζμζηαζίμο εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πνςηόημθθα modbus, πνμηεζιέκμο κα επζημζκςκήζεζ ιε ημ 

οπάνπςκ SCADA ημο ηέκηνμο εθέβπμο ηδξ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ιέζς εοεείαξ βναιιήξ DATA ημο ΝΡΔ ηαζ 

MODEM. 

 

 

Ιεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ ζοζηήιαημξ αοημιαηζζιμύ 

Ρμ ζύζηδια αοημιαηζζιμύ, ιεηνήζεςκ ηαζ ζδιάκζεςκ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο 

ακηθζμζηαζίμο ςξ ζύκμθμ ζοκενβαγόιεκμο ελμπθζζιμύ ηαζ ηάεε ακηθδηζηήξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζε πενίπηςζδ 

ακςιαθζώκ θεζημονβίαξ κα εζδμπμζεί ηαηάθθδθα ηαζ κα πνμθοθάζζεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ από αθάαεξ. Γζα ηδκ 

εηπθήνςζδ ημο πνμμνζζιμύ ημο, ημ ζύζηδια αοημιαηζζιμύ πανέπεζ ηζξ δοκαηόηδηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηαζ επζπθέμκ ηοπόκ άθθεξ πμο εα οπμδεζπεμύκ από ημκ μίημ ηαηαζηεοήξ ημο ζοζηήιαημξ ή ημο Ζ/Κ 

ελμπθζζιμύ. 

Ποκμπηζηά μζ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ ζήιακζδξ ηαζ αοημιαηζζιμύ βζα ηάεε ακηθζμζηάζζμ ζημ ζύκμθό ημο, εα 

είκαζ μζ παναηάης: 

i. Πήιακζδ οπάνλεςξ ηάζεςξ ζηα ηοηθώιαηα εθέβπμο 

ii. Ζθεηηνμπαναβςβό γεύβμξ 
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 Έθεβπμξ θεζημονβίαξ ημο Ζ/Ε, ιέζς επζθμβζημύ δζαηόπηδ ηνζώκ εέζεςκ: «AUTO» – «OFF» – «MAN». 

Πηδ εέζδ «MAN» μζ εκημθέξ δίκμκηαζ από δύμ πθήηηνα: εηηίκδζδ – ζηάζδ, ζηδ εέζδ «OFF» αβαίκεζ 

εηηόξ θεζημονβίαξ ηαζ ζηδ εέζδ «AUTO» επζηοβπάκεηαζ αοηόιαηδ θεζημονβία ημο ηαζ ζήιακζδ ζε 

πενίπηςζδ έθθεζρδξ ηάζδξ ζηδ βναιιή πανμπήξ ηδξ βεκκήηνζαξ. 

 Απμηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ Ζ/Ε πμο πανμοζίαζε αθάαδ ζε δεδμιέκδ πνμζπάεεζα αοηόιαηδξ 

εηηίκδζδξ ιόκμ ιε πανέιααζδ ημο πνμζςπζημύ. 

 Πήιακζδ «θεζημονβία» ημο Ζ/Ε. 

 Πήιακζδ «αθάαδ» ημο Ζ/Ε ζε πενίπηςζδ πμο δόεδηε εκημθή εηηίκδζδξ «AUTO» ή «MAN» ηαζ ημ 

Ζ/Ε δεκ ηέεδηε ζε θεζημονβία. 

 Πήιακζδ οπενεένιακζδξ ηδξ βεκκήηνζαξ ημο Ζ/Ε. 

 Πήιακζδ οπενθόνηζζδξ Ζ/Ε. 

 Πήιακζδ αζύιιεηνδξ θόνηζζδξ. 

 Πήιακζδ οπένηαζδξ θόβς αολδιέκςκ ζηνμθώκ. 

 Πήιακζδ αναποηοηθώιαημξ ςξ πνμξ βδ. 

iii. Θα πνμαθέπεηαζ ανίειδζδ όθςκ ηςκ ηαθςδζώζεςκ ηςκ πζκάηςκ ανπήξ ηαζ πέναημξ ηαηά απόθοημκ 

ακηζζημζπίακ ιε ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα. 

Νζ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ βζα ημ ακηθδηζηό ζοβηνόηδια πμο ηαθύπηεζ μ αοημιαηζζιόξ ζοκμρίγμκηαζ ςξ 

ελήξ: 

i. Δηηίκδζδ ηαζ ζηάζδ ηδξ ακηθίαξ αάζεζ ηδξ ζηάειδξ θοιάηςκ ζημκ οβνό εάθαιμ. 

ii. Αοηόιαηδ ακηζηαηάζηαζδ ιίαξ ακηθίαξ πμο ηοπόκ δεκ θεζημονβεί ιε ηδκ εθεδνζηή ιε ηαοηόπνμκδ 

ιεηάδμζδ ζθάθιαημξ. 

iii. Δπζθμβή αοηόιαημο ή πεζνμηίκδημο ηνόπμο εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ακηθζώκ ιέζς ιεηαβςβέα ηνζώκ 

εέζεςκ («AUTO» – «OFF» – «MAN»), ιε ημκ μπμίμ επζηοβπάκμκηαζ ηα αηόθμοεα όηακ μ ακηίζημζπμξ 

ιεηαβςβέαξ ημο πίκαηα ανίζηεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ εέζδ: 

 Πηδ εέζδ «OFF» ημο ιεηαβςβέα, μ αοηόιαημξ δζαηόπηδξ εηηίκδζδξ ηδξ ακηθδηζηήξ ιμκάδαξ 

παναιέκεζ ακμζηηόξ. Ν αοημιαηζζιόξ βκςνίγεζ αοηό ηαζ ηαηά ηδκ εκαθθαβή οπενπδδά αοηόιαηα ηδκ 

ακηίζημζπδ ακηθία. 

 Πηδκ εέζδ «AUTO» μ αοηόιαημξ δζαηόπηδξ εθέβπεηαζ ηεθείςξ από ημ αοηόιαημ ζύζηδια 

θεζημονβίαξ. Γζα κα εηηζκήζεζ μ ηζκδηήναξ, πνέπεζ δ ζηάειδ ημο κενμύ ζημκ οβνό εάθαιμ κα θεάζεζ 

ζημ ηαεμνζζιέκμ ύρμξ. Όηακ ζοιααίκεζ αοηό, ιόθζξ δμεεί εκημθή εηηίκδζδξ από ημ ζύζηδια 

αοημιαηζζιμύ, ηθείκεζ μ αοηόιαημξ δζαηόπηδξ εηηίκδζδξ ηαζ μ ηζκδηήναξ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία. Ζ 

ζηάζδ ημο ηζκδηήνα εα βίκεζ πάθζ από ημ ζύζηδια εθέβπμο ζηάειδξ ηαζ ζε έηηαηηδ πενίπηςζδ, από 

ηάπμζμ από ηα ζοζηήιαηα πνμζηαζίαξ. 

iv. Πήιακζδ ζε πενίπηςζδ παιδθήξ ζηάειδξ κενμύ ζημκ οβνό εάθαιμ. 

v. Πήιακζδ «θεζημονβία» ηάεε ιίαξ ακηθίαξ. 

vi. Πήιακζδ «αθάαδ» ηάεε ιίαξ ακηθίαξ ζε πενίπηςζδ πμο δόεδηε εκημθή εηηίκδζδξ «AUTO» ή «MAN» ηαζ 

δ ακηθία δεκ ηέεδηε ζε θεζημονβία. 

vii. Πήιακζδ οπενεένιακζδξ ηαεεκόξ ηζκδηήνα ηςκ ακηθζώκ. 

Πημκ μζηίζημ εα ημπμεεηδεεί επζπθέμκ έκαξ πίκαηαξ θεζημονβίαξ δθεηηνμαακκώκ ηαζ εονμθναβιάηςκ ηαζ εα 

πθαζζζώκεηαζ από ιζιζηό δζάβναιια έκδεζλδξ θεζημονβίαξ ηαζ αθααώκ. Θα οπάνπεζ πνόαθερδ ζύκδεζδξ 

εκημθήξ ηδθεπεζνζζιμύ. 
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3. ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΠΚΖΠΖΠ  

α. Γεληθά 

Ρα ζοζηήιαηα απόζιδζδξ επζηοβπάκμοκ ελμοδεηένςζδ μζιώκ ηαζ αενίςκ νύπςκ ιέζς λδνάξ θίθηνακζδξ. 

Ρμ πδιζηό ιέζμ ζημοξ απμζιδηέξ απμηεθείηαζ από ιίβια εκενβμύ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή 

ηόηηςκ ειπμηζζιέκςκ ζε ηαηάθθδθα πδιζηά ελμοδεηένςζδξ ηςκ μζιώκ ηαζ ηςκ αενζώκ νύπςκ. Ζ 

ηαηαηνάηδζδ ηςκ μζιώκ επζηοβπάκεηαζ ιε πδιεζμνόθδζδ, δ μπμία είκαζ ιία ιδ ακηζζηνεπηή δζενβαζία ηαζ μζ 

μζιέξ αδνακμπμζμύκηαζ πθήνςξ ζηα θίθηνα απμηθείμκηαξ ηδκ εηνόθδζδ ηαζ επακαδζμπέηεοζδ ζημ 

πενζαάθθμκ. 

Ν ααειόξ απόδμζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ απόζιδζδξ είκαζ ημοθάπζζημκ 99,5%. 

 

 

β. Πύζηεκα Απόζκεζεο γξώλ Θαιάκωλ 

Ρμ ζύζηδια απόζιδζδξ πμο εα ημπμεεηδεεί εα έπεζ δοκαηόηδηα ελμοδεηένςζδξ ημοθάπζζημκ ηςκ νύπςκ 

πμο δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. 

Ζ πανμπή αένα είκαζ βζα ημ θνεάηζμ 500 m³/h. Ζ δζαζηαζζμθόβδζδ ημο ζοζηήιαημξ απόζιδζδξ εα βίκεζ ιε 

ηδκ παναδμπή όηζ ημ ζύζηδια εα θεζημονβεί ζοκεπώξ (24 ώνεξ ακά διένα / 7 διένεξ ακά εαδμιάδα) ηαζ όηζ 

δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ πδιζηώκ θίθηνςκ εα είκαζ ιεβαθύηενδ ηςκ 6 ιδκώκ.  

 

Αέξηνη Ούπνη Ππγθεληξώζεηο γξνύ θξέαηνο (ppm) 

δνόεεζμ 25 

Αζεοθαιίκδ 0,5 

Γζαζεοθαιίκδ 0,5 

Κενηαπημιεεάκζμ 1 

Κενηαπημαζεάκζμ 1 

Αιιςκία 1 

Νλζηό μλύ 0,1 

Γζιεεοθμζμοθθίδζμ 0,1 

Ξίλαθαο 1 

 

γ. Ξξνδηαγξαθέο Σεκηθώλ Φίιηξωλ 

Ρα πδιζηά θίθηνα εα πνέπεζ κα πθδνμύκ ημοθάπζζημκ ηζξ αηόθμοεεξ πνμδζαβναθέξ: 

 Λα είκαζ άηαοζηα (UL Class 1 ή 2). 

 Κδ ημλζηά. 

 Δύημθα απμννζπηόιεκα (Landfill disposable). 

 Λα ιδκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ ηαζ ααηηδνζδίςκ. 

 Λα ακηέπμοκ ζε ζπεηζηή οβναζία από 10 έςξ 95%. 

 Ρα πδιζηά θίθηνα πμο δζαεέημοκ οπενιαββακζηό ηάθζμ ή κάηνζμ, εα πνέπεζ μ ειπμηζζιόξ ημοξ κα είκαζ 

ημοθάπζζημκ 10%. 

 Λα ακηέπμοκ ζε εενιμηναζίεξ από -10° C έςξ 60° C. 



ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΖΙΚ ΔΟΓΥΛ 

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ: Θαηαζηεοή αβςβώκ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ζηζξ πενζμπέξ Άκμζλδξ, Γζμκύζμο, 

Πηαιάηαξ ηαζ Ομδόπμθδξ ημο Γήιμο Γζμκύζμο 

12 

 Λα δζαεέημοκ δείηηεξ ημνεζιμύ μιμζόιμνθα ηαηακειδιέκμοξ ζε όθμ ημ πάπμξ ημο πδιζημύ ιέζμο. 

 Ζ ηαηαζηεοή ημοξ κα πθδνεί ηα Standards ISO 9001/2000. 

 

 

δ. Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Απόζκεζεο γξώλ Θαιάκωλ 

Ζ ααζζηή δζαιόνθςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ απόζιδζδξ είκαζ δ αηόθμοεδ: 

Ρμ ηέθοθμξ ημο απμζιδηή είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από οθζηό (πμθοαζεοθέκζμ πάπμοξ 6,4mm) ηαηάθθδθμ βζα 

ελςηενζηή πνήζδ, ακεεηηζηό ζε δζαανςηζηό πενζαάθθμκ. 

Δζςηενζηά ημο ηεθύθμοξ εα ημπμεεηδεμύκ ηα πδιζηά θίθηνα πμο απμηεθμύκηαζ από ιίβια εκενβμύ άκεναηα 

ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηόηηςκ ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά, ζε ιμνθή πύδδκ ηόηηςκ ζε 

δζάθμνεξ ζηνώζεζξ. Ζ πνόζααζδ ζηα πδιζηά θίθηνα εα βίκεηαζ από ημ επάκς ηαπάηζ. Ρμ ηαπάηζ εα ηθείκεζ 

ενιδηζηά ιε πενζθενεζαηά ημπμεεηδιέκα ηθείζηνα – εκηαηήνεξ ηαηαζηεοαζιέκα από ακμλείδςημ πάθοαα. 

Ρμ ιδπάκδια εα δζαεέηεζ ακειζζηήνα ακηζμλεζδςηζημύ ηύπμο ιε ηαηάθθδθμ ακμλείδςημ πνμζηαηεοηζηό 

ηάθοιια ημο δθεηηνμηζκδηήνα ημο. Ν ακειζζηήναξ εα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ πθεονζηά ζημκ απμζιδηή. Ζ 

ακαννόθδζδ ημο εα ζοκδέεηαζ ιε ημ επάκς ηαπάηζ ιέζς ηοθζκδνζημύ αεναβςβμύ. Ρμπμεεηείηαζ επίζδξ 

εθαζηζηόξ ζύκδεζιμξ βζα κα είκαζ εύημθδ δ αθαίνεζδ ημο πάκς ηαπαηζμύ ηαζ δ πνόζααζδ ζηα θίθηνα. 

Πηδκ είζμδμ ημο ζοζηήιαημξ εα οπάνπεζ πθαζηζηό damper βζα ηδκ αηνζαή νύειζζδ ηδξ πανμπήξ ημο. 

Δζςηενζηά ημο ηεθύθμοξ ηαζ πθδζίμκ ημο ζημιίμο εζζόδμο αένα εα οπάνπεζ δζάηαλδ ζοβηνάηδζδξ ηςκ 

ζηαβμκζδίςκ ηδξ οβναζίαξ, εκώ μ απμζιδηήξ εα δζαεέηεζ πθεονζηό ζύζηδια απμζηνάββζζδξ ηςκ 

ζοιποηκςιάηςκ. 

 

 

ε. Σεκηθά Φίιηξα 

Ρα πδιζηά θίθηνα απμηεθμύκ ιίβια εκενβμύ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ειπμηζζιέκα ζε πδιζηά 

ελμοδεηένςζδξ. Κε αάζδ ημοξ νύπμοξ πμο εηθύμκηαζ εδώ, πνδζζιμπμζμύκηαζ ελεζδζηεοιέκμζ ηύπμζ 

ειπμηζζιμύ, ώζηε δ ελμοδεηένςζδ ηςκ μζιώκ κα είκαζ πθήνδξ (ημοθάπζζημκ ηαηά 99,5%) ηαζ κα 

ιεβζζημπμζείηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ πδιζηώκ θίθηνςκ. 

Σνδζζιμπμζείηαζ ανπζηά έκαξ πδιζηόξ ηύπμξ εζδζηά βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο οδνμεείμο, ημ μπμίμ 

παναηδνείηαζ ηαζ ζε ιεβαθύηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ. Ζ απόδμζδ ζηδκ ελμοδεηένςζδ ζε οδνόεεζμ εα είκαζ 

ημοθάπζζημκ 0,3 g/cc πδιζημύ ιέζμο. 

Ρμ οδνόεεζμ δεκ είκαζ μ ιόκμξ νύπμξ πμο πνμηαθεί μζιέξ. Ρμ οπενιαββακζηό κάηνζμ ςξ ζημζπείμ ειπμηζζιμύ 

έπεζ ζζπονά μλεζδςηζηή δνάζδ, πςνίξ κα πανάβεζ επζηίκδοκα παναπνμσόκηα. Ρμ πδιζηό ιέζμ ειπμηζζιέκμ ζε 

οπενιαββακζηό κάηνζμ πανμοζζάγεζ ημ ιεβαθύηενμ δοκαηό εύνμξ ελμοδεηένςζδξ μζιώκ. 

Ακαθοηζηά μζ πδιζημί ηύπμζ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ είκαζ: 

Πηάδην ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμύ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηόηηςκ 

ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά. Πε αοηό ημ ζηάδζμ πδιζημύ θζθηνανίζιαημξ ελμοδεηενώκεηαζ πθήνςξ ημ 

οδνόεεζμ ζε πμζμζηό ιεβαθύηενμ από 99,5% ηαζ ζε πμζμζηό ηαηαηνάηδζδξ 0,3 g/cc έςξ ημκ ημνεζιό ημο 

πδιζημύ οθζημύ. 

Πηάδην ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμύ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηόηηςκ 

ειπμηζζιέκμ ζε οπενιαββακζηό κάηνζμ ημοθάπζζημκ ηαηά 12%. Πε αοηό ημ ζηάδζμ πδιζημύ θζθηνανίζιαημξ 

ελμοδεηενώκεηαζ δ πθεζμκόηδηα ηςκ αενίςκ νύπςκ ηαζ ηςκ μζιώκ πμο εηθύμκηαζ από θύιαηα όπςξ αιίκεξ, 

ηεηόκεξ, ιενηαπηάκεξ, αθδεΰδεξ, μνβακζηά ηαζ ακόνβακα μλέα, μλείδζα ημο εείμο ηαζ ημο αγώημο η.α. ζε 

πμζμζηό ιεβαθύηενμ από 99,5%. Ρμ πδιζηό ιέζμ εα είκαζ ζε ιμνθή ιζηνώκ ηόηηςκ ιε δζάιεηνμ από  
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3 – 6mm. Νζ μζιέξ πμο εηθύμκηαζ από ημοξ πώνμοξ ή οπάνπμοκ ζημοξ πώνμοξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ 

πενζθαιαάκμοκ ημλζηά, επζηίκδοκα ηαζ δζαανςηζηά αένζα.  

Ακελάνηδηα από ηζξ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ μζιώκ ηαζ ηδκ πανμπή ζηδ ηάεε ιμκάδα μ αέναξ πμο εα ελάβεηαζ 

ζημ πενζαάθθμκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ από ηα ζοζηήιαηα απόζιδζδξ εα είκαζ πθήνςξ απαθθαβιέκμξ από 

νύπμοξ ιε απόδμζδ πμο λεπενκάεζ ημ 99,5%. 

 

 

4. Δμαεξηζκόο 

Γζα ηζξ ακάβηεξ αενζζιμύ ημο εαθάιμο δζηθείδςκ εα εβηαηαζηαεεί ζύζηδια ελαενζζιμύ ιε θοβμηεκηνζηό 

ακειζζηήνα ιε 1000 m³/h. Ν οπμθμβζζιόξ ημο ιεβέεμοξ ημο ακειζζηήνα έβζκε ιε ηδκ παναδμπή ηςκ 15 

εκαθθαβώκ αένα ημο πώνμο ημο εαθάιμο ακά ώνα. Ν ακειζζηήναξ εα θεζημονβεί όηακ παναζηεί ακάβηδ βζα 

ακακέςζδ ημο αένα ημο πώνμο ηαζ απόννζρδ ηςκ μζιώκ (πνμκμδζαηόπηδξ) πμο ιπμνεί κα ιεηαθενεμύκ 

ιέζς ηςκ ζςθδκώζεςκ ηςκ ηαθςδίςκ πμο ηνμθμδμημύκ ηζξ δζηθείδεξ ημο εαθάιμο, έηζζ ώζηε κα 

ακακεώκεηαζ επανηώξ μ λδνόξ εάθαιμξ ηςκ δζηθείδςκ ημο αακμζηαζίμο. 

Ν θοβμηεκηνζηόξ ακειζζηήναξ εα είκαζ αζμιδπακζημύ ηύπμο, ελ’ μθμηθήνμο από αθμοιίκζμ ακεεηηζηό ζηζξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ιε μπζζεμηθζκή θηενςηή από βαθαακζζιέκμ παθοαδμέθαζια ηαζ ιε πνμζηαηεοηζηό 

ιεηαθθζηό πθέβια. 

Ρμ ιμηέν εα έπεζ πνμζηαζία IP55, ηθάζδ F, εα είκαζ ιμκμθαζζηό ή ηνζθαζζηό ιε ακημπή ζε εενιμηναζίεξ 

ιέπνζ 120° C ημοθάπζζημκ. 

Ζ πνμζαβςβή ημο κςπμύ αένα βζα ημκ ελαενζζιό ημο αακμζηαζίμο εα ελαζθαθίγεηαζ ιε δύμ αβςβμύξ 

δζαιέηνμο Φ250, ζηζξ δύμ άηνεξ ημο εαθάιμο ηαζ ζε παιδθό ύρμξ πενίπμο 50cm από ημ δάπεδμ ώζηε κα 

ζανώκεηαζ επανηώξ όθμξ μ πώνμξ ημο εαθάιμο, ιε πνμζαβςβή κςπμύ αένα παιδθά ηαζ απαβςβή ρδθά ζηδκ 

μνμθή.  

 

 

5. Ζιεθηξνκαγλεηηθά Ξαξνρόκεηξα 

Ξνμαθέπεηαζ κα ημπμεεηδεμύκ εκηόξ θνεαηίμο ηαηάκηδ ημο ακηθζμζηαζίμο δύμ (2) Ζθεηηνμιαβκδηζηά 

Ξανμπόιεηνα ίδζαξ δζαιέηνμο DN 250 ιε ημοξ ηαηαεθζπηζημύξ αβςβμύξ, ηα μπμία εα ιεηνμύκ όθμ ημ εύνμξ 

ηδξ πανμπήξ.  
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6. Αληηδηαβξωηηθή πξνζηαζία  

Πημκ επόιεκμ πίκαηα ζοκμρίγεηαζ δ ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ηςκ οθζηώκ. 

Α/Α Ριήια ημο Δνβμο Δίδνο Αληηδηαβξωηηθήο Ξξνζηαζίαο 

1 Ακηθζμζηάζζμ 

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 

– αληιίεο 

– ηζκδηήνεξ 

– ζύζηδια ημπμεέηδζδξ (μδδβμί) 

Ακμλείδςημζ ζςθδκώζεζξ 

Δλανηήιαηα ζςθδκώζεςκ (δζηθείδεξ, 

ακηεπίζηνμθα,ελανιςηζηά η.θ.π.) 

 

 

Δπμλεζδζηή ααθή ηαζ ιεηαααιιέκμ 

Όπςξ μζ ακηθίεξ 

Ακμλείδςημξ πάθοααξ 

Ακμλείδςημξ πάθοααξ 

Ιεπηόημηημ ποημζίδδνμ ιε ακηζδζαανςηζηή ααθή 

2 Ζθεηηνμπαναβςβό γεύβμξ Βαθή ιζκίμο – εθαζoπνώιαημξ 

3 Ποβηνόηδια απόζιδζδξ Ξμθοπνμποθέκζμ 

4 Δζπανόηαδμξ Ακμλείδςημξ πάθοααξ 

5 Ξίκαηεξ δθεηηνμδόηδζδξ & αοημιαηζζιμύ Βαθή ιζκίμο – εθαζπνώιαημξ 

6 Ζθεηηνζηή εβηαηάζηαζδ μζηίζημο Πηεβακή ΗΟ 54 / Πε ζςθήκα PVC / Πε 

βαθαακζζιέκδ εζπάνα 

7 Γζαηάλεζξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ Αζζεδηήνζμ ζηάειδξ,  

8 Θαθύιιαηα, ααειίδεξ ηαεόδμο ηαζ θμζπέξ 

ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ 

Γαθαάκζζια εκ εενιώ 

 

ΑΘΖΛΑ, ΚΑΗΝΠ 2017 

 

Ν Ππληάμαο 

 
 

 
 
 

Ξ.Καληέινο 
Ζι/γνο Κεραληθόο 

Ζ Ξξνϊζηακέλε  

πεξεζίαο Έξγωλ Ρνκέα 
Απνρέηεπζεο 

 
 
 

Ν. Κεζεκέξε 
Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, MSc 

Ζ Γηεπζύληξηα  

Πρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο 
Έξγωλ Ρνκέα Απνρέηεπζεο 

 
 
 

Κ. Μαλζάθε 
Σεκηθόο Κεραληθόο, MSc 

 


