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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: 

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

ΕΡΓΟ:

Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην 

Τ.Κ. Δολιανών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

96.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Γενικότερα, για εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ισχύουν:

• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚΔΟΣΗ. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.

• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 30852. Χρώματα μονώσεων. 

• Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

• Κανονισμοί  και  οδηγίες  της  ΔΕΗ  σχετικά  με  την  παροχή  μέσης  τάσης 

(20KV). 

• VDE  0102/01.90  :  Οδηγίες  για  τον  υπολογισμό  του  ρεύματος 

βραχυκύκλωσης.

• VDE 0103/02.82 : Υπολογισμός και διαστασιολόγηση μπαρών χαλκού. 

• IEC 865-1965: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών. 

• DIN 43671: Διαστασιολόγηση μπαρών από Χαλκό.

• VDE  0295,IEC  60228,  HD  383  :  ωμικές  αντιστάσεις  και  επαγωγικές 

αντιδράσεις για καλώδια χαλκού. 

• DIN VDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1KV 
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• DIN  VDE  0108-1:  Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  σε  Χώρους  συγκέντρωσης 

ανθρώπων.

• IEC 364-5-523: Προσδιορισμός διατομής καλωδίων.

• DIN VDE 0298, Teil 2&4: Καλώδια και μονωμένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις 

ισχυρών ρευμάτων, συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές.

• DIN VDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για 

υλικό ζεύξης και προστασία Χαμηλής τάσης.

• DIN VDE 0660-Teil101, IEC 947-2: Διακόπτες ισχύος.

• DIN  VDE  0660-Teil107,  IEC  408,  IEC  947-3:  Διακόπτες  φορτίου, 

αποζεύκτες, μονάδες ασφαλειών – διακοπτών.

• DIN VDE 0636: Ασφάλειες Χαμηλής τάσης.

• DIN VDE 0641: Διακόπτες προστασίας αγωγών.

• IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων.

• DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων.

• DIN VDE 0664: Προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης.

• DIN VDE 0660-Teil102, 104, 106, IEC 158, IEC 947-4, IEC 292-1, IEC 

292-2: Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές Χ.Τ.

• DIN  VDE  0660-Teil200-209,  IEC  337-1,  -2Α,  -2Β,  -2C,  IEC  947-5: 

Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων.

• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 

135 κατηγ. 1α

• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας 

ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγ. 3α

• VDE 0271: Καλώδια ΝΥY

• VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γυμνοί Χάλκινοι αγωγοί 

• ΦΕΚ 598/55 άρθρο 145 παρ. 21: Χαλυβδοσωλήνες

• DIN 17162: Σχάρες καλωδίων

• DIN 40050/ IEC 144: Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab

• DIN 43653 : Μαχαιρωτές ασφάλειες

• DIN 49020 :  Χαλυβδοσωλήνες,  DIN 49019:  Θερμοπλαστικοί  εύκαμπτοι, 

DIN 49012: Θερμοπλαστικοί ευθείς 

• VDE 0110: Τάξη μόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 

• VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 

• IEC 801: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

• VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία
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• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88, DIN 4102 μέρος 2/9-77: Διέλευση καλωδίων από 

πυροστεγανά, Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων 

• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88 : Φωτισμός ασφαλείας 

• ΕΝ 60924 & ΕΝ 60598-2-22 : Φωτισμός ασφαλείας 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούργια, 

πρώτης  χρήσεως,  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  τεχνολογίας  κατασκευασμένα  από 

γνωστούς και αναγνωρισμένους  οίκους χώρας προέλευσης και κατασκευής της 

Ε.Ε.  Κάθε  υλικό-εξάρτημα,  θα  είναι  πλήρες  και  θα  συνοδεύεται  από  όλα  τα 

απαραίτητα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.).

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά-εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να πληρούν τις εν ισχύ Εθνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κ.λ.π.) αλλά και 

τις Διεθνείς Προδιαγραφές (π.χ. VDE, ΕΝ, CE, DIN, CENELEC, BSI κ.λ.π.) για είδη 

της κατηγορίας τους. 

Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν τεύχος 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης (τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει και 

θα πραγματοποιηθεί  η κατασκευή η οποία κατά την κρίση της επίβλεψης είναι 

προς το συμφέρον του έργου.

• Ο  τύπος  και  η  διατομή  σωλήνων  και  αγωγών  κάθε  κυκλώματος 

αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και σχέδια.

• Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια 

μόνωση με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν 

στον  ίδιο  σωλήνα  με  τους  υπόλοιπους  αγωγούς  εκτός  αν  διαφορετικά 

σημειώνεται στα σχέδια.

• Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος 

του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων 

ασφαλίσεως. 

• Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".

• Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2 και η 

αντίστοιχη ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2 .

• Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.

• Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς 

των φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.
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• Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται  με διακλαδωτήρες 

"καψ"  ή  ακροδέκτες  στα  κουτιά  για  σχετικά  μεγάλες  διατομές,  ενώ 

απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των άκρων των αγωγών.

• Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να 

μην  δημιουργούνται  εγκοπές  σε  αυτούς  με  αποτέλεσμα  την  ελάττωση  της 

μηχανικής αντοχής τους.

• Οι ακριβείς θέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη.

• Η  ελάχιστη  απόσταση  των  ηλεκτρικών  γραμμών  από  γραμμές  νερού 

ορίζεται σε 30 cm.

• Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 

3 cm τουλάχιστον, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.

Καλώδια

Ισχύει η ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

Καλώδια τύπου   J  1  VV  -  R   (παλιός τύπος ΝΥΥ).  

Θα  είναι  ονομαστικής  τάσης  0,6/1KV.  Οι  αγωγοί  θα  είναι  χάλκινοι 

μονόκλωνοι  ή  πολύκλωνοι  ανάλογα  με  την  διατομή  τους  με  μόνωση  από 

θερμοπλαστική  ύλη  PVC.  Η  εσωτερική  επένδυση  του  καλωδίου  θα  είναι  από 

ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1.

Η  ελάχιστη  διατομή  των  αγωγών  θα  είναι  1,5mm2 για  κυκλώματα 

φωτισμού,  2,5mm2 για  κυκλώματα ρευματοδοτών και  4mm2 για  τροφοδότηση 

πινάκων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς 

με διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Καλώδια τύπου   H  05  VV  -  U   (παλιός τύπος Α05  VV  -  U   - ΝΥ  M  ).  

Θα  είναι  ονομαστικής  τάσης  300/500V.  Οι  αγωγοί  θα  είναι  χάλκινοι 

μονόκλωνοι, ανάλογα με την διατομή τους. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 

5-αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση. Το καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση 

από  ελαστικό  και  εξωτερική  επένδυση  από  θερμοπλαστική  ύλη  PVC.  Η 

επιτρεπόμενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του 

ΚΕΗΕ (άρθρο.126,  πίνακας Ι,  ομάδα-2).  Το  καλώδιο  θα είναι  κατασκευασμένο 

σύμφωνο με τo πρότυπο ΕΛΟΤ 563 – HD 21.4.
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Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς 

με διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Μονόκλωνοι-πολύκλωνοι αγωγοί.

Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4mm2 θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής 

άνω των 6mm2 θα  είναι  πολύκλωνοι.  Κατά  την απογύμνωση των άκρων των 

αγωγών θα δίδεται μεγάλη προσοχή να μη δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι 

οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

Μηχανική προστασία αγωγών.

Θα  πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  μηχανική  προστασία  των 

καλωδίων.

Ο τρόπος  εγκατάστασης  κάθε  ηλεκτρικής  γραµµής  πρέπει  να  επιλέγεται 

ανάλογα  µε το είδος των χρησιμοποιούμενων αγωγών ή καλωδίων σύμφωνα  µε 

τον Πίνακα 52-Α του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:2004, µε την προϋπόθεση ότι τόσο 

οι αγωγοί και τα καλώδια, όσο και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι κατάλληλα για 

τις  προβλεπόμενες  εξωτερικές  συνθήκες,  όπως  ορίζεται  από  τα  αντίστοιχα 

πρότυπα των υλικών.

Ανάλογα  µε  τη  θέση  εγκατάστασης,  οι  ηλεκτρικές  γραµµές  µπορούν  να 

εγκαθίστανται σύμφωνα µε τον Πίνακα 52-Β, του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:2004.
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Οι ορατές γραμμές καλωδίων  J1VV-… κατά τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 

διαβάσεις  τοίχων,  δαπέδων  ή  οροφών  θα  προστατεύονται  υποχρεωτικά  από 

χαλύβδινο σωλήνα. Επίσης καλώδια J1VV-… κατά τις κατακόρυφες διαδρομές τους 

θα  προστατεύονται  καθ'όλο  το  μήκος  τους  από  χαλύβδινο  σωλήνα.  Οι 

καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν εντός χαλύβδινων σιδηροσωλήνων σύμφωνα και 

με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009.

Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 2,0 

μέτρα το πολύ.

Η αντιστοιχία εσωτερικής διαμέτρου σωληνώσεων και διατομής καλωδίου 

δίνεται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009.

Τα  διάφορα  εξαρτήματα  για  την  στερέωση  των  σωληνώσεων  επί  των 

επιφανειών του κτιρίου (όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα 

αναρτήσεως  ή  άλλα  ελάσματα  ειδικής  μορφής)  πρέπει  να  είναι  μεταλλικά, 

εγκεκριμένου  τύπου  και  όπου  απαιτείται  από  την  κατηγορία  του  χώρου 

γαλβανισμένα.  Τα  στηρίγματα  θα  στερεωθούν  επί  τοιχοποιίας  με  διάκενο  με 

κοχλίες  με  εγκάρσια  στελέχη  συγκράτησης,  επί  επιφανειών  σκυροδέματος  ή 

τοιχοποιίας  από  πλίνθους  με  κοχλίες  αγκυρούμενους  δια  διαστολής,  επί 

μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες.
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Στις  αλλαγές  κατευθύνσεων  των  σωληνώσεων  και  στις  γωνίες  θα 

χρησιμοποιηθούν εύκαμπτες μεταλλικές σωληνώσεις (Φλεξιμπλ). Τα φλεξίμπλ θα 

είναι από  φύλλο γαλβανισμένης χαλυβδολαμαρίνας κατά DIN-49020 με ή χωρίς 

πλαστικό μανδύα, κατάλληλα για σύνδεση προς άλλους σωλήνες ή συσκευές με 

ειδικούς συνδέσμους  μέσω μούφας και επινικελωμένου ορειχάλκινου ρακόρ 
με  αντίστοιχο  σπείρωμα  τυποποιημένων  ονομαστικών  διαμέτρων  Φ-13.5,  -16, 

-21, -29, -36 και 42mm. Θα είναι υψηλής μηχανικής αντοχής και υψηλής αντοχής 

σε θερμοκρασίες (+300°C). 

Υπολογισμός Διατομής αγωγού προστασίας (γείωσης)

Σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384, παρ. 543.1.2, οι αγωγοί γείωσης πρέπει να 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 543.1 και, αν είναι θαμμένοι  στο έδαφος, η διατομή 

τους πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση µε την αναγραφόμενη στον Πίνακα 54-Α.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλεγμένη διατομή του αγωγού γείωσης 

είναι 25mm2.

Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

Υπόγειο δίκτυο σωλήνων
Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους ιστούς θα αναχωρούν από το 

Pillar και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε σωληνώσεις όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων 

διπλού  δομημένου  τοιχώματος  HDPE,  διαμέτρου  Φ90mm,  ενδεικτικού  τύπου 

GEONFLEX, εντός των οποίων θα υπάρχει οδηγός (πετονιά) για την όδευση των 

καλωδίων.
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Θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη χανδάκων πλάτους 0,40 m και βάθους 0,80 

m που θα ξεκινούν από το pillar και θα οδεύουν περιμετρικά του γηπέδου προς 

τους αντίστοιχους ιστούς. Εντός των χανδάκων θα τοποθετηθούν οι  πλαστικές 

σωλήνες για τη διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας. 

 Δίπλα από τις βάσεις των ιστών αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο 

(π.χ. σε σημεία αλλαγής κατευθύνσεως,  όταν η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο 

διαδοχικών  φρεατίων  ξεπερνά  τα  25m,  κλπ)  θα  τοποθετηθούν  φρεάτια  έλξης 

καλωδίων  καθαρών  διαστάσεων  0,30x0,30x0,50  m.  Τα  φρεάτια  θα  είναι 

κατασκευασμένα από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, 

στα οποία θα γίνει η ενσωμάτωση των άκρων των υπογείων σωλήνων διέλευσης 

των καλωδίων τροφοδοσίας. 

Από τον ηλεκτρικό πίνακα θα ξεκινούν δύο (2) γραμμές τροφοδοσίας με 

καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) 4 x 2,5 mm2 (βλέπε σχετικά σχέδια). Κάθε μία από 

τις γραμμές, τροφοδοτεί τους τρεις (3) ιστούς της κάθε πλευράς του γηπέδου. 

Κάθε ιστός έχει τρία (3) φωτιστικά σώματα και το κάθε φωτιστικό τροφοδοτείται 

και  από  διαφορετική  φάση  (R,  S,  T).  Τα  καλώδια  ασφαλίζονται  στο  pillar με 

ασφαλειοδιακόπτες 25 Α. Σε κάθε φωτιστικό ιστό, το τροφοδοτικό καλώδιο θα 

εισέρχεται  στον  ιστό  μέχρι  το  ακροκιβώτιο  του,  όπου  θα  γίνονται  όλες  οι 

διακλαδώσεις  και  θα εξέρχεται για να τροφοδοτήσει  τον επόμενο ιστό. Από το 

ακροκιβώτιο θα αναχωρούν τρία (3) καλώδια A05VV-U (NYM) διατομής 3 x 1,5 

mm2 (ένα  προς  κάθε  φωτιστικό  σώμα)  τα  οποία  και  θα  ασφαλίζονται  με 

κατάλληλες  ασφάλειες  οι  οποίες  και  θα  είναι  τοποθετημένες  εντός  του 

ακροκιβωτίου (βλέπε σχέδια). 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από το πίλλαρ (πίνακα διανομής) μέχρι τους ιστούς, θα 

είναι  υπόγειο.  Τα  υπόγεια  καλώδια  θα  οδεύουν  μέσα  σε σωληνώσεις  όδευσης 

ηλεκτρικών καλωδίων διπλού δομημένου τοιχώματος  HDPE, διαμέτρου Φ90mm. 

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος τουλάχιστον 50 εκ. Ο εγκιβωτισμός 

των σωλήνων θα γίνεται με εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, έτσι ώστε 

να αποκλείεται η παραμόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω 

διάβρωσης του εδάφους. Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με 

ειδικά  τεμάχια,  έτσι  ώστε  η  επιτυγχανόμενη  σύνδεση  να  είναι  στεγανή,  λεία 

εσωτερικά,  χωρίς  απομείωση της διατομής και  χωρίς  μείωση  της αντοχής των 

τοιχωμάτων. Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του θα είναι 

στεγανό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.
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Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται πετονία για την έλξη των καλωδίων στο 

μέλλον.

Ο αγωγός γειώσεως θα είναι χάλκινος διατομής 25 mm2 και θα επεκτείνεται 

από  την  θέση  της  τεχνικής  γειώσεως,  μέσα  σε  προστατευτικό  γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1",  μέχρι  το  μετρητή και  θα συνδέεται  με  αυτόν με 

κοχλιωτούς ακροδέκτες. 

Παράλληλα με τις τροφοδοτικές γραμμές στο ίδιο χαντάκι, αλλά έξω από 

τους σωλήνες προστασίας θα οδεύει γυμνός χάλκινος αγωγός διατομής 25 mm2, ο 

οποίος στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής των ιστών θα γειώνεται σε χάλκινη 

πλάκα γείωσης διαστάσεων 0,50 x 0,50 m και πάχους 5 mm. Το ακροκιβώτιο 

κάθε ιστού θα συνδέεται  με τον κύριο αγωγό γείωσης με έναν γυμνό χάλκινο 

αγωγό διατομής 6 mm2 με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. 

Τα  δίκτυα  γειώσεως  θα  κατασκευαστούν  κατάλληλα  ώστε  η  συνολική 

αντίσταση γείωσης να είναι μικρότερη από 2,70 Ω.

Εντοιχισμένες σωληνώσεις 
H  διάταξη  των  σωληνώσεων  θα  ακολουθήσει  κατά  το  δυνατόν  τους  τυχόν 

προδιαμορφομένους με ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις 

διευθύνσεις  των  οροφοπήχεων  (σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  )  .  Πάντως  θα 

αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους σιδερένιους οπλισμούς του 

σκυροδέματος,  απαγορευόμενης  αυστηρά  της  κοπής  ή  παραμορφώσεως  των 

σιδηρών οπλισμών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση οροφών από 

εμφανές μπετόν, οι σωλήνες θα προσαρμοστούν στον ξυλότυπο.

Όπου λόγω ανάγκης  τμήματα  των εντοιχισμένων  σωλήνων  τοποθετούνται  όχι 

κατακόρυφα  ,  τα  τμήματα  αυτά  θα  κατασκευάζονται  όπως  οι  σωληνώσεις  σε 

υγρούς χώρους ( δηλ. με χαλυβδοσωλήνες ) .

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών 

κλπ.,  θα  τοποθετούνται  μετά  την  ξήρανση  της  δεύτερης  στρώσης  των 

επιχρισμάτων, οι μεν  σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm κάτω από την 

τελική  επιφάνεια  του τοίχου,  τα  δε  κουτιά  διακοπτών,  διακλαδώσεων  κλπ.  να 

εξέχουν  τόσο,  ώστε  τα  χείλη  τους  να  βρίσκονται  στο  επίπεδο  της  τελικής 

επιφάνειας.

Οι  προς  εντοίχιση  των σωλήνων  αύλακες,  όπου δεν  προδιαμορφώθηκαν  ,  θα 

ανοίγονται με κάθε επιμέλεια , ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των 
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κονιαμάτων και των τοίχων . Λάξευση κατασκευών από μπετόν αρμέ , χωρίς άδεια 

του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού , απαγορεύεται .

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης 

κατά το δυνατόν της χρήσης γύψου .

Τα  ημίκυρτα  προστόμια  θα  εξέχουν  από  την  τελευταία  στρώση  των 

επιχρισμάτων 2 mm .

Oρατές σωληνώσεις
Οι εν λόγω σωληνώσεις στηρίζονται απ’ ευθείας επί των τοίχων ή των οροφών με 

κατάλληλα στηρίγματα ανά 1,0 m το μέγιστο .

Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών 

του κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου , αναρτήρες οροφής , ελάσματα αναρτήσεως 

ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά , εγκεκριμένου τύπου 

και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου γαλβανισμένα . Τα στηρίγματα 

θα  στερεωθούν  επί  τοιχοποιίας  με  διάκενο  με  κοχλίες  με  εγκάρσια  στελέχη 

συγκράτησης  ,  επί  επιφανειών  σκυροδέματος  ή  τοιχοποιίας  από  πλίνθους  με 

κοχλίες  αγκυρούμενους  δια  διαστολής  ,  επί  μεταλλικών  επιφανειών  με  βίδες 

μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες .

Πλαστικοί σωλήνες

Ισχύει η ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02

Κουτιά διακλάδωσης
Τα  κουτιά  διακλαδώσεων  θα  είναι  κυκλικά  ή  τετραγωνικά  ή  ορθογωνικά  και 

κατάλληλα  για  τον  τύπο  του  σωλήνα  ή  του  καλωδίου,  για  τον  οποίο 

χρησιμοποιούνται .

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλίωση 

του σωλήνα στο κουτί . Το άνοιγμα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει με 

φορητή πρέσα και όχι με τέμνον εργαλείο .

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ .

Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 

mm . Τα κουτιά τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και 

θα τοποθετηθούν πίσω από τα φωτιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα , 

θα βαφούν δε σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα .

Tα πλαστικά κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό.

Για ορατή τοποθέτηση πάνω σε τοίχο ή σε σχάρες θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά 

κουτιά διακλαδώσεως και διελεύσεως από PVC με καπάκι πρεσσαριστό , τα οποία 
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θα  προσφέρουν  ικανή  αντίσταση  σε  διείσδυση  σκόνης  και  υγρασίας  και  θα 

διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Τύπος 16 20 25 32
Εσωτερικές 

διαστάσεις 

(mm)

62Χ62Χ32 82Χ82Χ36 91Χ91Χ41 100Χ100Χ51

Ενδεικτικός τύπος : ΚΟΥΒΙΔΗΣ ή ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ELECTRODUR ή ισοδύναμος.

Για χωνευτή τοποθέτηση κουτιών θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά κουτιά από PVC :

στρογγυλά Φ72 mm Χ 32 mm
τετράγωνα 75Χ75Χ34 mm
κουτί διακοπτών Φ64 mm Χ 35 mm

Ενδεικτικός τύπος : ΚΟΥΒΙΔΗΣ ή ισοδύναμος.

Oλα τα   παραπάνω υλικά θα παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 

STANDARDS και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 799 .

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Το  Pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό προστασίας ΙΡ 55, τύπου 

κλειστού ερμαρίου, κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο, κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα DKP πάχους 2 mm. Το  Pillar θα περιλαμβάνει τα όργανα προστασίας, 

ελέγχου, αφής και αυτοματισμού της εγκατάστασης. Θα είναι επισκέψιμο από την 

εμπρόσθια  πλευρά  του,  μέσω  θυρίδας,  για  την  επιθεώρηση  των  οργάνων  και 

συσκευών και κλειστό από τις υπόλοιπες πλευρές του, αλλά θα φέρει κατάλληλες 

θυρίδες εξαερισμού. Στην εμπρόσθια πλευρά του θα φέρει θυρίδα η οποία: 

α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος,

β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για 

να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο 

κλείσιμο, 

γ) θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με αυτό του μεταλλικού ερμαρίου 

(λαμαρίνα DKP πάχους 2mm) και θα αναρτάται στο σώμα του pillar με τη βοήθεια 

μεντεσέδων βαρέως τύπου και 
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δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά ώστε να μπορεί να κλειδώνει.

Στο  εσωτερικό  του  Pillar θα  υπάρχει  κατασκευή  από  σιδηρογωνίες, 

ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του 

pillar θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής 

κατά 6 cm περίπου. 

Στο  εσωτερικό  του  Pillar θα  υπάρχει  κατάλληλη  θέση  για  την  φύλαξη 

καρτέλας  που  θα  δείχνει  αναλυτικά  την  συνδεσμολογία  του  πίνακα  με  την 

αρίθμηση  των  αναχωρούμενων  γραμμών  και  τις  καταναλώσεις  που  αυτές 

τροφοδοτούν.  Η  καρτέλα  θα  προστατεύεται  με  διαφανές  πλαστικό  κάλυμμα. 

Επίσης, ο πίνακας θα φέρει  τις  απαραίτητες σημάνσεις (πινακίδια) για όλες τις 

λειτουργίες.

Το Pillar στο εσωτερικό του θα είναι διαμερισματοποιημένο ή θα αποτελείται 

από  δύο  ή  περισσότερα  πεδία,  προκειμένου  να  είναι  διακριτοί  οι  χώροι 

εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάθε κατανάλωση.

Το pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του 

με την βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνιά και στις 4 γωνίες τριγωνική λάμα 

με τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια, που θα είναι ενσωματωμένα στην βάση 

του. Το pillar θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 

Ο  ηλεκτρικός  πίνακας , που  θα  εγκατασταθεί  στο  εσωτερικό  του  PILLAR, θα 

είναι  στεγανού  τύπου  και  σύμφωνος  με  το  άρθρο  ΝΑΗΛΜ  60.10.80.02 . 

Έτσι  ο  πίνακας  θα  αποτελείται  από  ένα  μεταλλικό  κιβώτιο , το  οποίο  θα 

είναι   κατασκευασμένο  από  λαμαρίνα  πάχους   1.0  mm ,  και   θα  φέρει 

μεταλλική  πόρτα , κατασκευασμένη  από  το  ίδιο  υλικό  με  το  κιβώτιο , με 

εσωτερικούς  μεντεσέδες , η  οποία  θα  μανδαλώνει  με  ειδική  διάταξη  στο 

κιβώτιο  ( δεν  θα  κλειδώνει ). Εσωτερικά  η  πόρτα  θα  στεγανοποιείται  με  την 

βοήθεια  ελαστικού  δακτυλίου  (παρέμβυσμα) .Επάνω  στην  πόρτα  θα  είναι  

τοποθετημένα  τα  ενδεικτικά  όργανα  και  οι  ενδεικτικές  λυχνίες   ( LED) , εφ’ 

όσον  αυτά  προβλέπονται  από  τα  σχέδια  των  πινάκων . Το  μεταλλικό  κιβώτιο 

των  πινάκων  θα  φέρει  στην  οπίσθια  πλευρά  μεταλλική  πλάκα , επί  της 

οποίας  μέσω  φορέων  διπλού “ Π “   θα  στερεώνονται  τα  όργανα , τα  οπoία 

κάθε  φορά  συγκροτούν  τον  πίνακα . Στην  εμπρόσθια  πλευρά  του  κιβωτίου 

και  μέσα  από  την  πόρτα  θα  υπάρχει  δεύτερη  μεταλλική  πλάκα , επί  της 

οποίας  θα  έχουν  ανοιχθεί  οι  κατάλληλες  οπές  για  την  τοποθέτηση  των 

οργάνων  του  πίνακα . Η  πλάκα  αυτή  θα  στηρίζεται  στην  πρώτη  με  τέσσερις 

βίδες , με  επιχρωμιωμένα  κυλινδρικά  παξιμάδια , τα  οποία  θα  μπορούν  να 
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αφαιρούνται  εύκολα . Η  πλάκα  αυτή  θα  αφαιρείται ,  χωρίς  να  υπάρχει 

ανάγκη  να  αφαιρεθεί  η  πόρτα  του  πίνακα . Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του 

πίνακα  θα  είναι  βαμμένα  με   βαφή  φούρνου . Η  κατασκευή  του  πίνακα  θα 

είναι   τέτοια   ώστε   τα   εντός   αυτού   όργανα   διακοπής  ,  χειρισμού  , 

ασφαλίσεως  ,  ενδείξεων  ,  κλπ   να   είναι   εύκολα   επισκέψιμα  ,  μετά   την 

αφαίρεση  της  εμπρόσθιας  πλάκας  και  τοποθετημένα  έτσι  ώστε   να  είναι 

δυνατή  η   αφαίρεση   και   επανατοποθέτηση  τους  ,  χωρίς   μεταβολή  της 

κατάστασης   των   παρακείμενων   οργάνων  .   Οι   οπές  ,  στις   οποίες   θα 

τοποθετηθούν   τα   ενδεικτικά   όργανα     στην   πόρτα   του   πίνακα  ,  θα 

στεγανοποιούνται  με  την  παρεμβολή  στυπιοθλίπτη .

Ο  πίνακας  θα  συγκροτηθεί  με  βάση  τις  παρακάτω  βασικές  αρχές .

Ο  γενικός  διακόπτης , οι  ασφάλειες  με  τις  φωτεινές  τους  ενδείξεις  και  ο  

αυτόματος  διακόπτης  διαρροής  προς  την  γη , θα  τοποθετηθούν  στο  κάτω 

μέρος  της  πρόσοψης  συμμετρικά  ως  προς  τον  κατακόρυφο  άξονα . Τα  άλλα 

στοιχεία  θα  είναι  διατεταγμένα  σε  οριζόντιες  σειρές  συμμετρικά  ως  προς 

τον  κατακόρυφο   άξονα . Στο  άνω  μέρος  του  πίνακα  θα  υπάρχουν  κλέμενς  

διατεταγμένες  σε  οριζόντιες  σειρές , στις  οποίες  θα  έχουν  οδηγηθεί  πλην 

των  αγωγών  φάσεων  και  οι  αγωγοί  του  ουδετέρου  και  της  γείωσης  κάθε 

γραμμής ,  έτσι   ώστε  κάθε  γραμμή ,  η  οποία  μπαίνει   στον  πίνακα  θα  

συνδέεται   με   όλους  τους  αγωγούς  της  σε   συνεχόμενες   κλέμενς  .  Σε 

περίπτωση   που   τοποθετηθούν   περισσότερες   σειρές   κλέμενς  ,  αυτές   θα 

τοποθετηθούν  σε  διαφορετικά  επίπεδα  από  την  πλάκα  στήριξης , ώστε  να 

παρέχουν  ευχέρεια  και  ασφάλεια  στη  σύνδεση  των  αγωγών .  Οι  εσωτερικές 

συρματώσεις   θα  οδηγούνται   στις  κλέμενς   από  την  πίσω  πλευρά  της 

οπίσθιας  πλάκας ,έτσι  ώστε  να  μείνει  περισσότερος  χώρος  για  την  σύνδεση 

των  εξωτερικών  κυκλωμάτων . Οι  εφεδρικές  γραμμές  θα  είναι  πλήρεις  και 

ηλεκτρικά  συνεχείς  μέχρι  τις  κλέμενς.

Η  εσωτερική  συνδεσμολογία  των  πινάκων  θα  είναι  επιμελημένη  τεχνικά  και 

αισθητικά , δηλαδή  οι  αγωγοί  είτε  ομαδικά  είτε  μεμονωμένα  θα  ακολουθούν 

ευθείες  και  σύντομες  διαδρομές  χωρίς  αδικαιολόγητες  διασταυρώσεις  κλπ . Οι 

αγωγοί  θα  φέρουν  τα  χαρακτηριστικά  χρώματα  των  φάσεων , ουδετέρου  και 

γείωσης . Θεωρείται  απαραίτητο  η  σήμανση  των  αγωγών  να  ακολουθεί  ένα 

συγκεκριμένο  και  προκαθορισμένο  σύστημα  σήμανσης , ενιαίο  για  όλα  τα 

κυκλώματα  του  πίνακα . Επίσης  πρέπει  στις  τριφασικές  διανομές  κάθε  φάση 

να  κατέχει , σε  σχέση  με  τις  άλλες , την  ίδια  θέση .
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Οι  αγωγοί  των  εσωτερικών  συνδέσεων  θα  είναι  διατομής  τουλάχιστον  ίσης 

με  εκείνη  των  αφικνούμενων  και  αναχωρουσών  γραμμών .

Οι  ζυγοί ( μπάρες ) , θα  είναι  χάλκινοι ,  τυποποιημένων  διαστάσεων  και 

επικασσιτερωμένοι .

Το  μεταλλικό  κιβώτιο  θα  φέρει  στην  άνω  βάση  "KNOCKOUTS", για  το 

άνοιγμα  οπών  διέλευσης  των  ηλεκτρικών  γραμμών  , σε  μία  ή  περισσότερες 

σειρές  ,  ανάλογα  με   τον  αριθμό  των  αναχωρήσεων  των  πινάκων .  Η 

διάμετρος  τους  θα  είναι  τουλάχιστον  ίση  με  αυτή  των  γραμμών , οι  οποίες 

αναχωρούν . Οι  αποστάσεις  τους  θα  είναι  τέτοιες , ώστε  αν  χρειαστεί  να 

είναι   εφικτή   η   διεύρυνση   τους   για   διέλευση   καλωδίου   μεγαλύτερης 

διατομής . Όλες  οι  γραμμές  θα  αναχωρούν  μέσω  στυπιοθλίπτη 

Ο  πίνακας  θα  είναι  κατάλληλος  για  εξωτερική  και  επίτοιχη  τοποθέτηση . Ως 

εκ  τούτου  η  πίσω  πλευρά  του  κιβωτίου  τους  θα  φέρει  ειδικά  στηρίγματα , 

μεγάλης  αντοχής , μέσω  των  οποίων   θα  είναι  εφικτή  η  τοποθέτηση  του . 

Ο  πίνακας  θα  προσφέρει  προστασία  Ι Ρ 54 .

Στο  εσωτερικό  του  κάθε  πίνακα  θα  τοποθετηθούν  τα  κατάλληλα  όργανα 

(μικροαυτόματοι , ραγοδιακόπτες , τηλεχειριζόμενοι  διακόπτες , κλπ ) , σύμφωνα 

με  το  αντίστοιχο  μονογραμμικό  σχέδιο  του  πίνακα , το  οποίο  συνοδεύει  την 

μελέτη . 

Από   τον    ηλεκτρικό   πίνακα   θα   αναχωρήσουν   τα   κυκλώματα   που 

απαιτούνται  για  την  εξυπηρέτηση  κάθε  δικτύου ,  με  καλώδια  τύπου  J1VV-R 

και   διατομών  σύμφωνα  με  τα  σχέδια , τα  οποία  θα  ηλεκτροδοτήσουν  τα 

φωτιστικά  σώματα , σε  συμφωνία  με  τα  αναφερόμενα  στις  προηγούμενες 

παραγράφους .  

Η  έδραση  του  κάθε  PILLAR θα  γίνεται  σε  βάση  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα , 

πάχους  ~ 40 cm , σύμφωνα και με  το  άρθρο  ΝΑΗΛΜ  60.10.80.02. Κατά  την 

σκυροδέτηση  της  βάσης  θα  έχουν  τοποθετηθεί  εσωτερικά  σωλήνες , μέσω 

των   οποίων   θα   οδηγούνται   τα   καλώδια   μέσω   φρεατίου  ,  που   θα 

κατασκευαστεί  μπροστά  από  το  PILLAR , στον  αντίστοιχο  πίνακα .

Όργανα Ηλεκτρικών Πινάκων

Γενικές απαιτήσεις
Τα όργανα των ηλεκτρικών πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν, θα ακολουθούν τις 

προδιαγραφές  των  παρακάτω  παραγράφων  και  θα  είναι  κατασκευής  μιας  και 
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μόνον  εταιρείας  για  αποφυγή  προβλημάτων  στην  συνεργασία  των  διαφόρων 

οργάνων.

Όλα  τα  όργανα  των  πινάκων  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  εργοστασίου 

ηλεκτρολογικού     υλικού, όπως SIEMENS, AEG, ABB, MERLIN GERIN, LEGRAND 

και λοιπών ισοδύναμων .

Εντός του pillar θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα τα 

παρακάτω όργανα  –  υλικά,  όπως  αναλυτικά  παρατίθενται  και  στο  σχέδιο  του 

πίνακα διανομής που συνοδεύει την παρούσα τεχνική περιγραφή : 

1. Έναν (1) γενικό τριπολικό διακόπτης ράγας εντάσεως 40 Α. 

2. Τρείς (3) κοχλιωτές ασφάλειες συντηκτικές τύπου ΕΖ εντάσεως 35 Α.

3. Έναν (1) αυτόματο ηλεκτρονικό διακόπτη διαρροής τετραπολικό 4x40 A / 30 

mA. 

4. Τρείς (3) λυχνίες ράγας

5. Κατάλληλο απαγωγέα υπέρτασης (αντικεραυνικό),  με  μικροαυτόματο 20Α, 

4Ρ, 10kA, καμπύλης C. 

6. Εννέα (9) μονοπολικούς διακόπτες ράγας εντάσεως 25 Α.

7. Έναν (1) τριπολικό διακόπτη ράγας 25 Α.

8. Έξι (6) μικροαυτόματους 10 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

9. Δύο (2) μικροαυτόματους 16 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

10. Έξι (6) μικροαυτόματους 10 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

11. Έναν (1) τριπολικό μικροαυτόματο 16 Α, 3Ρ, 6kA, καμπύλης C.

12. Έναν (1) μικροαυτόματο 20 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

13. Δύο (2) επαφείς τριπολικούς εντάσεως 25 Α. 

14. Έναν (1) χρονοδιακόπτη ράγας, 24ωρο, προγραμματιζόμενο εντάσεως 16 Α. 

15. Ένα (1) διακόπτη λυκόφωτος με εξωτερικό φωτοκύτταρο 

16. Ένα  (1)  μεταγωγικό  διακόπτη  τεσσάρων  θέσεων  (0-1-χρονοδιακόπτης- 

φωτοοκύτταρο).

17. Επαφείς χρονοδιακόπτη και φωτοκύτταρου. 

18. Δύο (2) ρευματοδότες ράγας 1Φ

19. Ένα (1) ρευματοδότη ράγας 3Φ
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20. Κλέμες ράγας 10-16 mm2. 

21. Μπάρα ουδετέρου και μπάρα γείωσης. 

22. Λοιπά υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια, που θα 

κριθούν  απαραίτητα  για  την  πλήρη,  σωστή  και  ασφαλή  εγκατάσταση  και 

πιθανόν δεν αναφέρονται παραπάνω.

Η συνδεσμολογία των υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, τα δε 

υλικά και όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. 

Συντηκτικές ασφάλειες
Μια πλήρης ασφάλεια αποτελείται από τη βάση, τη μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα 

και το φυσίγγιο.

Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύμφωνα προς τα DIN 

49510 ως 49510 ως 49325 μετά σπειρώματος

Ε 16 (τύπου μινιόν) έως τα 25Α

 Ε 27 « « 25Α

Ε 23 « « 63Α

R 1 ¼ ’’ « « 100A

                

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη βάση του πίνακα με βίδες ή θα 

φέρει σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας 

σε ράγα.

Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει  το πώμα περιβάλλεται  από προστατευτικό 

δακτύλιο από πορσελάνη.

Μέσα στη βάση τοποθετείται μήτρα για το φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η 

προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης.

Το πώμα θα έχει κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN 49514.

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύμφωνα με το DIN 49515 και με 

τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α :

ι. 6,10,16,20,25 για Ε 16 ή Ε 27

ιι. 35,50,63 για Ε 33
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ιιι. 80,100 για R 1 ¼ ’’

Tα φυσίγγια θα είναι δυο τύπων :

ι. φυσίγγια  ταχείας  τήξης  για  υπερφορτίσεις  ως  προς  την ονομαστική  του 

ένταση μικρής διάρκειας  .

ιι.      φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας .

Μαχαιρωτές ασφάλειες
Οι  ασφάλειες  άνω των 100Α ή  οι  προσαρμοζόμενες  στους  ασφαλειαποζεύκτες 

φορτίου θα είναι μαχαιρωτές. Οι μαχαιρωτές ασφάλειες χρησιμοποιούνται για τη 

προστασία  των  ηλεκτρικών  γραμμών  των  πινάκων  σε  υπερφόρτιση  και 

βραχυκύκλωμα.  Οι  μαχαιρωτές  ασφάλειες  θα  ανταποκρίνονται  κατασκευαστικά 

στις προδιαγραφές DIN 43653.

Μικροαυτόματοι
Για τον έλεγχο και την προστασία των κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και 

βραχυκυκλωμάτων  θα  χρησιμοποιηθούν  μικροαυτόματοι,  καμπύλης  «C»  για 

κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και μικροαυτόματοι καμπύλης «D»  για 

τα κυκλώματα κινητήρων.

Οι μικροαυτόματοι θα είναι γενικά ονομαστικής εντάσεως  από 6Α έως 63Α και 

κατάλληλοι για τάση μέχρι 400V AC, με θερμική προστασία σε υπερένταση και 

ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας σε βραχυκύκλωμα, το οποίο θα διεγείρεται 

για τιμές ρεύματος 5 έως 10 φορές το ονομαστικό για την καμπύλη απόζευξης 

«C», 10 έως 14 φορές το ονομαστικό για την καμπύλη «D».

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε 

αυτόματα  να  διακόπτουν  μέσες  υπερφορτίσεις  σχετικά  μεγάλης  διάρκειας  και 

βραχυκυκλώματα. 

Η  χαρακτηριστική  καμπύλη  αυτόματης  απόζευξης  θα  είναι  τύπου  L  εκτος  αν 

αναφέρεται διαφορετικά.
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Προδιαγραφές που 

καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική τους

Ονομαστικό 

ρεύμα

ΙΝ

Ελάχιστο 

ρεύμα 

δοκιμής

Μέγιστο 

ρεύμα 

δοκιμής

Ρεύμα στο 

οποίο επε-

νεργούν τα 

μαγνητικά
Τύπος L ή Η μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η)
VDΕ 0641

CEE ΡUΒL.19

πάνω  από 

10Α

1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι)

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 έως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ

Επεξηγήσεις

- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.

- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε 

πρέπει ν' ανοίξει.

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής 

μεγαλύτερη  ή  ίση  από  τη  στάθμη  βραχυκυκλώματος  στον  πίνακα  που 

χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) 

και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.

Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον 6 ΚΑ κατά IEC 947.2

Ενδ. τύπος : MERLIN GERIN C60N ή ισοδύναμος.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής 

από τη στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από 

αυτούς θα προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της 

τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί 

ποιες  ονομαστικές  τιμές  φυσιγγίων  συνιστά  ο  κατασκευαστής  των 

μικροαυτόματων).

Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται 

των μικροαυτόματων

Στάθμη

βραχυκυκλώματος

Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου,

σύμφωνα με VDE 0641
A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA
≤ 1.500 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
≤  3.000 35 A
≤  5.000 50 A
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≤  7.000 63 A
≤ 10.000 80 A
> 10.000 100 A

Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους 

θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με 

τις παρακάτω απαιτήσεις.

Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το 

μικρότερο μέρος του συστήματος.

Εάν  αποτύχει  να  ξεκαθαρίσει  το  βραχυκύκλωμα  ο  μικροαυτόματος  τότε 

αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας , η συντηκτική 

ασφάλεια , και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης 

στο σύστημα.

Επιλογή χαρακτηριστικής καμπύλης μικροαυτομάτου

Οι  χαρακτηριστικές  καμπύλες  μικροαυτομάτων  είναι  διαγράμματα  ρεύματος-

χρόνου, τα οποία για κάθε μεγέθους και τύπου μικροαυτόματο μας δίνουν τους 

χρόνους στους οποίους ο μικροαυτόματος «ανοίγει» σε συνάρτηση με την τιμή 

του ρεύματος σφάλματος που τον διαπερνά.

Ανάλογα με τον τύπο των φορτίων, οι μικροαυτόματοι επιλέγονται να έχουν μια 

από τις παρακάτω χαρακτηριστικές καμπύλες:

Β, C, D: Για καλωδιακές γραμμές οικιακών (Β) και κτιριακών εγκαταστάσεων

Κ: Για κινητήρες και μετασχηματιστές

Ζ: Για ηλεκτρονικές συσκευές
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Οι διαφορές ανάμεσα σε μικροαυτόματους διαφορετικών καμπυλών, βρίσκονται 

στην ταχύτητα αντίδρασης και στην επιτρεπόμενη υπερένταση.

 

(Χαρακτηριστικές καμπύλες μικροαυτομάτων)
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Οι μετασχηματιστές, οι κινητήρες και κάποιοι τύποι λαμπτήρων, έχουν συνήθως 

ένα ισχυρό ρεύμα εκκίνησης, διάρκειας από μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου 

έως  και  μερικά  λεπτά.  Υπό  ορισμένες  συνθήκες,  το  μέγεθος  του  ρεύματος 

εκκίνησης προσομοιάζει συνθήκες βραχυκυκλώματος. Ο κατάλληλα επιλεγμένος 

μικροαυτόματος,  πρέπει  να  το  ξεχωρίζει  από  το  βραχυκύκλωμα  ώστε  να  μην 

εκτελεί άσκοπες αποζεύξεις. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν αντέχουν σε 

υπερεντάσεις και καταστρέφονται γρήγορα. Για αυτό, πρέπει να προστατεύονται 

από μικροαυτόματους ταχύτατης απόκρισης.   

Ο  παρακάτω  πίνακας  δίνει  ενδεικτικές  τιμές  ρευμάτων  εκκίνησης  για 

διάφορους  τύπους  φορτίων,  όπου  το  ρεύμα  εκκίνησης  είναι  πολλαπλάσιο  του 

ονομαστικού ρεύματος In.

Οι  ονομαστικές  τιμές  των  ρευμάτων  των  μικροαυτομάτων,  αφορούν  κατά 

κανόνα  μικρά  μήκη  καλωδίων,  τάξης  λίγων  δεκάδων  μέτρων.  Η  ωμική  και  η 

επαγωγική  αντίσταση  των  καλωδίων  αυξάνουν  σημαντικά,  όσο  το  μήκος  των 

καλωδίων  μεγαλώνει  και  όσο  η  διατομή  τους  μικραίνει.  Κατά  συνέπεια,  τα 

βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στο τέλος ενός καλωδίου μεγάλου μήκους (π.χ. 

100m) έχουν πολύ μικρότερες τιμές από εκείνα που συμβαίνουν στην αρχή του 

καλωδίου.

Στο  συγκεκριμένο  έργο,  η  εκλογή  της  χαρακτηριστικής  καμπύλης  των 

μικροαυτομάτων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν της παρούσα 

Τεχνική Περιγραφή (βλέπε λεπτομερές σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων) και πάντοτε 

με βάση τις γενικές αρχές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
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Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
Στις αφίξεις των πινάκων θα χρησιμοποιηθούν αυτόματοι διακόπτες αέρα 

κλειστού τύπου (Moulded case). Στη θέση , που τοποθετούνται , έχουν σκοπό την 

προστασία των γραμμών, κινητήρων κλπ. Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά 

στοιχεία,  από  ένα  σε  κάθε  πόλο,  ρυθμιζόμενα  για  την  προστασία  έναντι 

υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος ηλεκτρονικού τύπου με ρυθμίσεις από 0,4 

Ιn έως 1,0 In.

Αυτοί θα είναι  ονομαστικής εντάσεως από 16Α έως 1250Α τάσεως λειτουργίας 

690V, ικανότητας διακοπής για μέγεθος από 16-100Α τουλάχιστον 25ΚΑ , από 

160-250Α  τουλάχιστον  35ΚΑ  και  από  400-1250Α  τουλάχιστον  50ΚΑ  .  Σε 

περίπτωση απαίτησης διακοπής μεγαλύτερης των παραπάνω τιμών θα γίνει χρήση 

διακοπτών  υψηλής  ικανότητας  διακοπής  .  Οι  αυτόματοι  διακόπτες  αέρα  (AIR 

CIRCUIT  BREAKERS)  θα  έχουν  διατάξεις  για  προστασία  από  υπερφόρτιση  και 

βραχυκύκλωμα. 

Θα είναι σύμφωνοι με τους Κανονισμούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα 

έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- τάση μόνωσης 1000 V ~

- ονομαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ.

- κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110

- ονομαστική ένταση την αναγραφόμενη στα σχέδια

-ικανότητα  διακοπής:  τουλάχιστον  το  ρεύμα  της  στάθμης 

βραχυκυκλώματος  που  αντιστοιχεί  στον  πίνακα  που  ανήκει  και  μάλιστα 

σύμφωνα με  τον  κύκλο της  δοκιμής  0  -  Τ  -  C/0 -  Τ  -  C/0 κατά  VDΕ 

0660/ΙΕC 157.

- διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί σε φόρτιση ΑC1 - μέγιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας : 40 °C

-  θα  είναι  εξοπλισμένοι  με  2ΝΟ+2ΝC  βοηθητικές  επαφές  ή  και  άλλες 

πρόσθετες επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν με πηνία εργασίας ή έλλειψης 

τάσης .

-  Ο διακόπτης  θα  έχει  τρεις  θέσεις  :  "ΑΝΟΙΚΤΟΣ",  "ΚΛΕΙΣΤΟΣ",  "ΤRΙΡ" 

πλήρως διακεκριμένες, και σημειούμενες στην μπροστινή του επιφάνεια.

Κάθε  λειτουργική  θέση  του  διακόπτη  δείχνεται  καθαρά  από  τη  θέση 

χειρολαβής.
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Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλομανδάλωση του διακόπτη 

στη  θέση  "ΚΛΕΙΣΤΟΣ"  με  την  πόρτα  ή  το  κάλυμμα  του  πίνακα  και  ν' 

ασφαλισθεί με τρία το πολύ λουκέτα.

Αυτόματος  διακόπτης  ισχύος  ονομαστικής  έντασης  θα  μπορούν  να  διακόψουν 

οποιοδήποτε  βραχυκύκλωμα  περιορίζοντας  την  τιμή  του  κάτω  εκείνης  της 

ικανότητας διακοπής τους.

Eνδ. τύπος MERLIN GERIN-COMPACT-NS ή ισοδύναμος .

Διακόπτες φορτίου
Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ΚΙΡSCΗΑLΤΕR, τάσης 500V, έντασης 

συνεχούς  ροής,  ισχύος  ζεύξης  και  απόζευξης  κατ'  ελάχιστο   ίσης  προς  την 

αντιστοιχούσα  στην  ονομαστική  ένταση  συνεχούς  ροής  υπό  τάση  220V/380V, 

αριθμού χειρισμών ελάχιστο κατά VDΕ.

Οι διακόπτες φορτίου θα χρησιμεύουν για τη ζεύξη ή απόζευξη φορτίων στην 

ονομαστική ένταση του διακόπτη . Θα είναι ονομαστικής έντασης 40Α έως 125Α, 

με περιστροφικό χειριστήριο, για τοποθέτηση σε ράγα Ω.

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί , κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, με 

μοχλό χειρισμού. Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος 

διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, και η 

ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συνφ= 0.7 θα ισούται προς ένταση 

συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V.

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όμοια προς εκείνα των 

αυτόματων διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές :

Ο  διακόπτης  έχει  δύο  διακεκριμένες  θέσεις  λειτουργίας  "ΚΛΕΙΣΤΟΣ"  - 

"ΑΝΟΙΚΤΟΣ".

Δεν περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία.

Δεν περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης.

Η  ικανότητα  διακοπής  των  στα  380V  θα  είναι  τουλάχιστον  έξι  φορές  το 

ονομαστικό τους ρεύμα.

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 947-3 και θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν :

ι. σαν διακόπτες φορτίου σύμφωνα με την κατηγορία λειτουργίας

ΑC 22, 400V

ιι. σαν διακόπτες κινητήρων για τη κατηγορία λειτουργίας ΑC 23, 400V.
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Ενδ. τύπος : MERLIN GERIN - IN interpact ή ισοδύναμος

Παρατήρηση

Οι  παραπάνω  διακόπτες  θα  έχουν  ικανότητα  ζεύξης  τουλάχιστον  το  ρεύμα 

βραχυκύκλωσης στο τμήμα του δικτύου όπου τοποθετούνται.

Ραγοδιακόπτες
Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί 380/220V 50ΗΖ) θα έχουν 

εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων της παραπάνω παραγράφου 

αλλά θα ανοίγουν θα κλείνουν ένα κύκλωμα σε φορτίο.

Οι  ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού συσκευών,  θα 

είναι ονομαστικής έντασης 20Α έως 100Α, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 408 

και 669-1, BS 5419 και VDE 0660.

Ενδ. τύπος MERLIN GERIN - I ή ισοδύναμος .

Διακόπτες τύπου PACCO
Χρησιμοποιούνται ως διακόπτες φορτίου των πινάκων από 16 έως 100Α και θα 

είναι περιστροφικοί για τάση λειτουργίας 500V EP ή 400V ΣΡ, εντάσεως συνεχούς 

ροής, όπως κάθε φορά απαιτείται, ισχύος ζεύξεως και αποζεύξεως κατ’ ελάχιστο 

ίσης  προς  την  ένταση  συνεχούς  ροής  με  τάση  380V,  αριθμού χειρισμών  κατ’ 

ελάχιστο ίσου προς 40.000.

Οι διακόπτες θα χειρίζονται από μπροστά με λαβή σε μονωτική ροζέτα (όχι χαρτί) 

που  θα  φέρει  ενδείξεις  της  θέσεως  του  διακόπτη.  Θα  προβλεφθεί  μηχανική 

ασφάλιση, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας όταν ο 

γενικός διακόπτης του πίνακα είναι στη θέση ΕΝΤΟΣ.

Ενδ. τύπος SIEMENS 5TP4 133 ή ισοδύναμος.

Διακόπτες διαρροής
Ο αυτόματος προστατευτικός διακόπτης  έναντι  σφάλματος  διαρροής πρέπει  να 

είναι  υψηλής  ευαισθησίας  και  να  διακόπτει  ακαριαία  και  σε  χρόνο  το  πολύ 

30msec, επικίνδυνες τάσεις που μπορούν να εμφανισθούν λόγω κατεστραμμένης 

μονώσεως ή λόγω επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη.

Θα είναι ευαισθησίας 30mΑ και θα φέρει ενδεικτικό διακοπής στην πρόσοψή του 

(κόκκινη σημαία).
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Ο  αυτόματος  θα  είναι  τετραπολικός  για  τριφασικά  κυκλώματα,  ονομαστικής 

εντάσεως  25Α  έως  100Α,  όπως  δείχνει  το  διάγραμμα  πίνακα  και  θα  είναι 

σύμφωνος με τους κανονισμούς BS4293, CEE27 και IEC 1008.

Ενδ. τύπος : MERLIN GERIN - RCCB ή ισοδύναμος.

Διακόπτες προστασίας κινητήρων ( Motor Stanters )
Θα  είναι  κατάλληλοι  για  τοποθέτηση  σε  ράγα  και  θα  φέρουν  θερμικά  πηνία 

υπερφόρτισης  με  αντιστάθμιση  θερμοκρασίας  και  μαγνητικά  στοιχεία 

υπερέντασης.

Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτομερής ώστε να 

καλύπτει πλήρως τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων.

Η  ισχύς  βραχυκυκλώσεως  θα  είναι  η  κατάλληλη  για  τον  πίνακα  που  θα 

εγκατασταθούν.

Η  μηχανική  διάρκεια  ζωής  θα  είναι  κατ'  ελάχιστον  100.000  χειρισμοί  και  η 

ηλεκτρική διάρκεια ζωής (AC3) 50.000 χειρισμοί.

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4.

Ενδεικτικός τύπος:  3VU της SIEMENS, MS 325 της ΑΒΒ.

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ( ρελέ παλμού )
Για  το  χειρισμό  κυκλωμάτων  φωτισμού  με  τηλεχειρισμό  από  δυο-τρία  ή  και 

περισσότερα  σημεία,  όπου  προβλέπεται  τέτοια  διάταξη  ,  θα  χρησιμοποιηθούν 

τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής εντάσεως 16Α και 32Α διπολικοί, τάσεως 

χειρισμού 220V AC, 50ΗΖ. 

Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου θα ανέρχεται 

τουλάχιστον στον αριθμό ζεύξεων και αποζεύξεων που καθορίζεται στη συνέχεια :

- Για ωμικό φορτίο ή για λαμπτήρες φθορισμού σε 75000 χειρισμούς.

- Για λαμπτήρες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση σε 40000

  χειρισμούς.

- Για λαμπτήρες πυράκτωσης σε 30000 χειρισμούς.

Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, , πάνω σε ειδική 

ράβδο (ράγα) ειδικής διατομής, κατά DIN 46277, όπως και οι μικροαυτόματοι, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 669-1,2.

Ενδ. τύπος MERLIN GERIN -TL ή ισοδύναμος.
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Αυτόματος διακόπτης αέρα τηλεχειριζόμενος ( AIR BREAK 
CONTACTORS )

Οι διακόπτες αέρα θα είναι  τηλεχειριζόμενοι  με πηνίο συγκρατήσεως,  διατάξεις 

προστασίας από υπερφόρτιση, τάσεως λειτουργίας 24V έως 660V ΕΡ σύμφωνα 

προς VDΕ 0660, ΙΕC 947-4-1, 158-1, 292, NFC 63-110, 63.650, BS 5424, 4941, 

κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα, ονομαστικής εντάσεως 25Α εως 1600 Α 

(ΑC-1) για τουλάχιστον 8.000.000 χειρισμούς.

Θερμοκρασία  λειτουργίας  -20οC  εως  +55οC.  Τα  πηνία  συγκρατήσεως  θα 

τροφοδοτούνται γενικά από ανεξάρτητο κύκλωμα X.T.

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρα των ηλεκτροκινητήρων θα είναι δύο ειδών από 9Α 

έως 780Α (AC-3) : 

ι.  για την απ ευθείας ζεύξη του κινητήρα στο δίκτυο και

ιι. για την εκκίνηση μέσω διακόπτη "αστέρα-τριγώνου" ώστε να  

   περιορισθεί το ρεύμα εκκινήσεως.

Κάθε διακόπτης θα έχει όσες βοηθητικές επαφές (κανονικά ανοικτές ή κλειστές) 

απαιτούνται.

Ενδ. τύπος ρελέ ισχύος : TELEMECANIQUE LC 1 ή ισοδύναμος

Βοηθητικός ηλεκτρονόμος ( Auxiliary Relays )
Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις:

-Τάση  λειτουργίας  220  V  AC  50  Ηz  (εκτός  αν  σημειώνεται  διαφορετική  στα 

σχέδια).

-Ονομαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα με τη φόρτιση 

5 ΑΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ

7,5 ΑDC 22 /  50 V, D.C.

5 ΑDC 11 /  24 V, D.C.

εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.

-Αριθμός επαφών : Σύμφωνα με τα σχέδια συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού 

εφεδρείας 25% - 30%.

-Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : - 20C μέχρι 50C.

-Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισμοί τουλάχιστον

-Τάση διέγερσης : 80% μέχρι 110% της ονομαστικής.

-Τάση αποδιέγερσης : 40% μέχρι 60% της ονομαστικής.
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Με  διάταξη  περιορισμού  του  ρεύματος.  Για  όλους  τους  ηλεκτρονόμους  που 

λειτουργούν σε συνεχές ρεύμα (π.χ. αντίσταση οικονομίας και επαφή ηρεμίας με 

καθυστέρηση ή ισοδύναμη διάταξη).

Ισχύοντες κανονισμοί : VDΕ 0660 μέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήμανση επαφών).

Στάθμη θορύβου : 30 dB.

Μετασχηματιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωμάτων 
ελέγχου

Οι  μετασχηματιστές  υποβιβασμού  τάσης  χρησιμοποιούνται  για  τη  τάση 

αυτοματισμού σε όλους τους πίνακες όπου έχουμε ηλεκτρονόμους ισχύος ή και 

βοηθητικούς  όταν  αυτοί  δεν  τροφοδοτούνται  από  το  κεντρικό  σύστημα  τάσης 

αυτοματισμού.

Οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγμάτων 

κλειστού  τύπου,  οι  δε  πυρήνες  τους  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  άριστης 

ποιότητας  ελάσματα  μετασχηματιστών  ώστε  οι  απώλειες  λειτουργίας  να  μην 

υπερβαίνουν το 8% της ονομαστικής ισχύος.

Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω :

Κανονισμοί VDE 0550 T3
Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz
Τάση δευτερεύοντος 220  V  ή  διαφορετική  όπως 

φαίνεται στα σχέδια
Ονομαστική ισχύς αυτή  καθορίζεται  από  την 

απαιτούμενη  ισχύ  των  πηνίων 

έλξης  των  ηλεκτρονόμων 

αυξημένη κατά 50%
Θερμοκρασία λειτουργίας 80°C
Στάθμη θορύβου 30 db
Τάση δοκιμής 2,5 KV

Κάθε  μετασχηματιστής  θα  είναι  εφοδιασμένος  με  ένα  διπολικό  διακόπτη  στο 

πρωτεύον και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον.

Ενδεικτικές λυχνίες

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22mm  .

Τεχνικές Προδιαγραφές                                                        σελ.27/41           



                                                                              Κατασκευή Γηπέδου 5  x  5 στην Τ.Κ. Δολιανών   

Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού 

απαιτείται  θα είναι  διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και  της 

υποδοχής  της  λυχνίας  συναρμολογημένα  στην  πλάκα  συναρμολόγησης  του 

κιβωτίου,  ενώ  το  υπόλοιπο  τμήμα  με  τον  διακοσμητικό  δακτύλιο,  το 

αντιθαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι  συναρμολογημένα στο 

κάλυμμα  του  κιβωτίου,  ώστε  κατά  την  αφαίρεση  του  καλύμματος  να  μην 

χρειάζεται καμιά επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία.

Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 

και θα είναι τύπου Bayonet. 

Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W.

Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία 

που δείχνουν ως εξής:

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση  όχι 

κανονική

Ένδειξη  ότι  η  μηχανή  σταμάτησε 

από  σφάλμα  (υπερένταση, 

υπερτάχυνση κλπ.)

Εντολή σταματήματος
ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-

Προειδοποίηση

Ορισμένα  μεγέθη  πλησιάζουν  τη 

μέγιστη  ή  ελάχιστη  επιτρεπόμενη 

τιμή  τους  (ρεύμα,  θερμοκρασία, 

στάθμη, πίεση κλπ.)
ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή  έτοιμη 

προς λειτουργία

Ετοιμότητα μηχανής

Όλος  ο  απαραίτητος  βοηθητικός 

εξοπλισμός λειτουργεί

Τα  διάφορα  μεγέθη  έχουν  την 

κανονική τιμή τους

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και 

υπάρχει  ετοιμότητα  για 

επαναλειτουργία
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωμα 

χειρισμού υγιές

Κανονική 

λειτουργία

Κύριος  διακόπτης  στη  θέση 

κλειστός

Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός 

σε λειτουργία

Λειτουργία μηχανής
ΜΠΛΕ Όλες  οι 

υπόλοιπες 

περιπτώσεις
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Επίσης  οι  ενδεικτικές  λυχνίες  θα  πρέπει  να  έχουν  τα  παρακάτω  τεχνικά 

χαρακτηριστικά :

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC.

- Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C.

- Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110.

- Ονομαστικό ρεύμα : 2Α

- Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες.

- Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144).

Χρονοδιακόπτης
Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A με ικανότητα 24 ώρες 

λειτουργίας από την διακοπή ρεύματος. Θα είναι δύο προγραμμάτων με ελάχιστο 

χρόνο χρονικής ρύθμισης ¼  ώραs. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για 

τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών.

Θερμικά στοιχεία υπερέντασης
Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώματα έναντι υπερεντάσεων. 

Τα  θερμικά  στοιχεία  είτε  προκαλούν  την  απόζευξη  του  κατάλληλου  οργάνου 

διακοπής μέσω της ενεργοποίησης μιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόμος 

ισχύος  που  τροφοδοτεί  κινητήρα),  είτε  απευθείας  μηχανικά  προκαλούν  την 

απόζευξη του διακόπτη (αυτόματοι διακόπτες ισχύος).

Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από :

- υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης

- υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας

-στην  περίπτωση  που  ενώ  τροφοδοτείται  ο  κινητήρας,  ο  δρομέας  δεν 

περιστρέφεται

- κατά τη μονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης 

μιας φάσης 

Τα θερμικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής ΙΙΙ σύμφωνα με VDΕ 0660/Ι.

- τάση μόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC

- κλάση μόνωσης : C/VDΕ 0110
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- περιοχή και κλίμακα ρύθμισης : να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κλάδου 

στον οποίο παρεμβάλλονται τα θερμικά στοιχεία

- μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40 °C

Τα  θερμικά  στοιχεία  που  οδηγούν  σε  απόζευξη  του  οργάνου  διακοπής  μέσω 

βοηθητικής επαφής να είναι εφοδιασμένα με :

-Μοχλό επαναφοράς με θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ.

Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ μετά την ενεργοποίηση των θερμικών στοιχείων είναι 

απαραίτητο για  να ξαναλειτουργήσουν να γίνει  επαναφορά μέσω του μπουτόν 

επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόματα.

-Μπουτόν επαναφοράς.

-Μοχλό δοκιμής.

Σε  περίπτωση  φάσης  εκκίνησης  κινητήρα  με  μεγάλη  διάρκεια,  είναι  πιθανόν, 

προτού  ολοκληρωθεί  η  φάση  της  εκκένωσης  να  ενεργοποιούνται  τα  θερμικά 

στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα.

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο 

σχετικό σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερμικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι 

δυνατόν  να  χρησιμοποιηθεί  ειδική  διάταξη  θερμικών  στοιχείων  μέσω  τριών 

μετασχηματιστών έντασης κορεσμένου πυρήνα.

Ο λόγος μετασχηματισμού των μετασχηματιστών έντασης Ι1/Ι2 είναι  σταθερός 

μέχρι 1,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των 

θερμικών δεν διαφέρει.

Μετά το σημείο 1,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα, το ρεύμα του δευτερεύοντος, 

λόγω του κορεσμού.

Η  όχι  γραμμική  αύξηση  του  ρεύματος  του  δευτερεύοντα  δίνει  μεγαλύτερους 

χρόνους  απόζευξης  στην  περιοχή  εντάσεων  μεγαλύτερων  1,2  φορές  της 

αντίστοιχης ονομαστικής και συνεπώς επιτρέπει  μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες 

της φάσης εκκίνησης των κινητήρων.

Πλάκα γείωσης
Πλησίον  του  κεντρικού  πίνακα  θα  τοποθετηθεί  χάλκινη  πλάκα  γείωσης 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m και πάχους 5 mm.  Η πλάκα θα είναι εργαστηριακά 

δοκιμασμένη και θα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1&2 

και  θα φέρει  ενσωματωμένο  με αλουμινοθερμική  κόλληση πολύκλωνο χάλκινο 

αγωγός γείωσης διατομής 35mm2 και μήκους 1m.
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Η  πλάκα  θα  ενταφιαστεί  στο  έδαφος  με  την  μεγάλη  της  επιφάνεια 

κατακόρυφη και με το άνω μέρος της να βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο του ενός 

(1) μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους. Το όρυγμα τοποθέτησης της πλάκας 

γείωσης  θα  έχει  βάθος  μεγαλύτερο  του  1,50 m  και  πλάτος  μεγαλύτερο  από 

1,00 m. Η επίχωση του ορύγματος γίνεται με άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια (ποτέ 

νταμαρίσια)  ανακατεμένη  με  κοσκινισμένο  χώμα  από  την  εκσκαφή  και  ψηλή 

καρβουνόσκονη. Ταυτόχρονα θα γίνεται βρέξιμο και συμπίεση του επιχώματος.

Ο  ενσωματωμένος  στην  πλάκα  αγωγός  γείωσης  διατομής  35mm2 και 

μήκους 1m θα συνδεθεί με κατάλληλο χάλκινο κοχλιωτό σφικτήρα γείωσης με τον 

αγωγό  του  δικτύου  γείωσης  διατομής  25mm2.  Στο  σημείο  σύνδεσης  των  2 

αγωγών  θα  κατασκευαστεί  κατάλληλο  φρεάτιο  γείωσης.  Το  φρεάτιο  θα 

χρησιμοποιείται  για  τον οπτικό  έλεγχο της  γείωσης  στο  σημείο  σύνδεσης,  τον 

έλεγχο σύσφιξης του σφικτήρα γείωσης και την διαβροχή του σημείου γείωσης.

 Ο αγωγός γειώσεως του δικτύου από τον κεντρικό πίνακα έως το σημείο 

σύνδεσης  με την πλάκα γείωσης θα είναι  χάλκινος,  πολύκλωνος,  διατομής 25 

mm2.  Θα  ενωθεί  με  το  αγωγό  γείωσης  της  πλάκας  με  κατάλληλο  κοχλιωτό 

χάλκινο  σφικτήρα  γείωσης  και  θα  επεκτείνεται  από  την  θέση  της  τεχνικής 

γειώσεως,  μέσα  σε  προστατευτικό  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα  διαμέτρου  1", 

μέχρι το μετρητή και θα συνδέεται με αυτόν με κοχλιωτούς ακροδέκτες. 

Το  δίκτυο γειώσεως  θα κατασκευαστεί  κατάλληλα ώστε  η  συνολική  αντίσταση 

γείωσης  να  είναι  μικρότερη  από  2,7  Ω.  Εφόσον  απαιτηθεί,  θα  χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλο  βελτιωτικό  υλικό  αγωγιμότητας  του  εδάφους  (ενδεικτικού  τύπου 

TERRAFILL).  

Φωτιστικά σώματα

Φωτιστικοί ιστοί με βάσεις έδρασης 
Οι  σιδηροϊστοί,  θα  είναι  χαλύβδινοι,  σταθεροί,  βιομηχανικού  τύπου,  σχήματος 

κόλουρου  πυραμίδος,  κυκλικής  ή  οκταγωνικής  διατομής  (συνεχώς 

μεταβαλλόμενης) και ύψους 9m. Κάθε ιστός θα αποτελείται από τον κορμό, το 

έλασμα της βάσεως και στην κορυφή του θα φέρει τον βραχίονα στήριξης των 

φωτιστικών σωμάτων μαζί  με τα φωτιστικά σώματα. Επίσης, στη βάση του θα 

φέρει θυρίδα επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. Οι ιστοί θα είναι 

κατασκευασμένοι  από  χάλυβα  ποιότητας St37-2  κατά  DIN  17100  (S235JRG 

EN10025) τουλάχιστον.
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Οι σιδηροϊστοί πριν τη βαφή τους θα υποστούν αμμοβολή βαθμού SA-2½ 

τουλάχιστον. Σε διάστημα όχι  μεγαλύτερο των 4 ωρών από την αμμοβολή θα 

περαστούν  με  μια  στρώση  αντιδιαβρωτικού  εποξειδικού  ασταριού  και  δύο 

στρώσεις εποξειδικού χρώματος, ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης 

ανοικτού γκρι χρώματος ή άλλου κατ’ επιλογή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Παρακάτω δίνονται οι βασικές διαστάσεις του κάθε ιστού:

- Ύψος από το έδαφος: 9000 mm

- Πάχος τοιχώματος: 4 mm (τουλάχιστον)

- Διάμετρος βάσης ιστού: 195 mm 

- Διάμετρος κορυφής ιστού: 65 mm 

Θα τοποθετηθούν έξι (6) συνολικά σιδηροϊστοί, τρείς (3) σε κάθε μεγάλη 

πλευρά του γηπέδου, όπως φαίνεται και στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85x350mm σε απόσταση 600mm από την 

βάση του,  για  την εγκατάσταση και  σύνδεση  του ακροκιβωτίου του ιστού.  Το 

επιλεγμένο πάχος τοιχώματος του ιστού θα είναι τέτοιο ώστε να μην απαιτείται 

ειδική ενίσχυση του ιστού λόγω του ανοίγματος της θυρίδας. Η θυρίδα κλείνει με 

κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους με το πάχος του τοιχώματος του 

ιστού και ιδίου σχήματος με τον υπόλοιπο ιστό. Το πορτάκι στην κλειστή του θέση 

δεν θα προεξέχει του ιστού, ενώ η στερέωσή του θα γίνεται με ειδικά τεμάχια τα 

οποία  δεν  θα  εξέχουν  του  ιστού  και  ταυτόχρονα  θα  εξασφαλίζουν  την 

στεγανότητα και την στιβαρή στερέωσή του.

Το  έλασμα  βάσης  (πλάκα)  του  ιστού  θα  έχει  ελάχιστες  διαστάσεις 

400x400x20mm και θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ποιότητας St37-2 κατά 

DIN 17100 (S235JRG EN10025) τουλάχιστον.

Οι διαστάσεις της πλάκας στήριξης θα είναι κατάλληλες να παραλάβουν το 

συνολικό  φορτίο  (ιστός,  προβολείς  κ.λ.π.),  όπως  αναλυτικά  αυτό υπολογίζεται 

από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχανικού. Η πλάκα θα συγκολληθεί με 

τον  κορμό  του  ιστού  και  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  από  τους  αναλυτικούς 

υπολογισμούς, θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήματος ορθογωνίου τριγώνου.

Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερεις (4) οπές Φ26mm για τη διέλευση των 

αγκυρίων στήριξης καθώς και κεντρική οπή διαμέτρου 190 mm για τη διέλευση 

των υπογείων  καλωδίων αλλά και  την συγκόλληση του κορμού του ιστού.  Οι 

τέσσερεις οπές μπορεί να είναι και σχήματος οβάλ. Τα αγκύρια στήριξης θα είναι 
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κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν σπείρωμα Μ24 στο 

πάνω μέρος τους για την τοποθέτηση της ροδέλας και των δύο (2) περικοχλίων 

σύσφιξης (το ένα είναι ασφαλιστικό). 

Ο κάθε σιδηροϊστός θα τοποθετηθεί πάνω σε προκατασκευασμένη βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 κατάλληλων διαστάσεων (1,10x1,00x0,90 m) , που 

θα φέρει ενσωματωμένα τα μπουλόνια (αγκύρια) για τη στερέωση του καθώς και 

το ηλεκτρολογικό φρεάτιο σύνδεσης  με τους απαραίτητους σωλήνες  διέλευσης 

καλωδίων. Η βάση στο κέντρο της θα φέρει μια κατακόρυφη και μια πλευρική οπή 

με πλαστικό σωλήνα από PVC Φ100 για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου 

και του χαλκού γείωσης.

Τα αγκύρια (κοχλίες) θα τοποθετηθούν σε διάταξη τετραγώνου με πλευρά 

μεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση προς 300 mm (βλέπε σχέδια). Οι τέσσερεις 

κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται σε σιδηρογωνίες 30x30x3 mm που θα είναι 

ηλεκτροσυγκολλημένες  πάνω  σε  αυτούς  και  οι  οποίες  θα  έχουν  διάταξη 

τετραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλιών και χιαστή λίγο πριν από το σπείρωμα 

τους.  Το  σύστημα  των  κοχλιών  αγκύρωσης  στο  εκτεθειμένο  τμήμα  του  και 

επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης 

και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και τα παρεμβύσματα θα είναι 

προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στο πρότυπο NFE27-005) και μέσο πάχος επένδυσης ίσο προς 375 γραμμάρια ανά 

τ.μ. προστατευμένης επιφάνειας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973(F) και 

την προδιαγραφή NFA91-122). 

Τα σπειρώµατα των αγκυρίων και ολόκληρη η επιφάνεια των περικοχλίων 

και  των ροδελών θα είναι  καλυµµένα από το εργοστάσιο  κατασκευής  τους µε 

εγκεκριµένο  γράσο,  όμοιου  τύπου  με  αυτόν  που  χρησιµοποιείται  για  την 

προστασία των υφάλων των πλοίων (γράσο θαλάσσης) και το οποίο θα περιέχει 

αντισκωριακά συστατικά, όπως συνιστά ο κατασκευαστής των αγκυρίων. Πριν από 

την  τοποθέτηση  των  αγκυρίων  θα  αφαιρείται  το  γράσο,  θα  καθαρίζεται  το 

σπείρωµα  και  η  επιφάνεια  µεταξύ  του  περικοχλίου  και  της  ροδέλας  και  θα 

επαλείφονται  µε λιπαντικό γράσο εγκεκριµένο από την Τεχνική Υπηρεσία (π.χ. 

διθειούχου  μολυβδαινίου  τύπου  Molykote),  που θα προσφέρει  την  απαραίτητη 

λίπανση κατά την σύσφιξη. 

Η  σύσφιξη  του  περικοχλίου  γίνεται  μέχρι  να  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη 

τάνυση του στελέχους, δηλαδή τάση κατά μέγιστο ίση µε τα δύο τρίτα (2/3) του 

ορίου διαρροής.
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Εάν  η  πλάκα  έδρασης  τοποθετηθεί  υπό  γωνία,  θα  γίνεται  χρήση 

παράκυκλου  κλίσης  μεταξύ  πλάκας  και  περικοχλίου,  ώστε  να  ελαττώνεται  η 

διατμητική τάση που ασκείται στον κοχλία. 

Μετά την τελική σύσφιξη των περικοχλίων, σπείρωμα μήκους τουλάχιστον 

2 σπειρών θα εξέχει του τελευταίου περικοχλίου. 

Για  την  κατακόρυφη  τοποθέτηση  των  ιστών,  εάν  χρειαστεί  και  κριθεί 

απαραίτητο  θα  τοποθετηθεί  κατάλληλος  αριθμός  χαλύβδινων  μεταλλικών 

πλακιδίων  πάχους  0.5mm και/ή  1mm,  μεταξύ  του  κάτω  μέρους  της  πλάκας 

έδρασης της κολώνας και του εδάφους. Μετά την στερέωση και την τάνυση των 

αγκυρίων, το κενό που πιθανόν έχει δημιουργηθεί μεταξύ του κάτω μέρους της 

πλάκας έδρασης της κολώνας και του εδάφους (λόγω της πιθανής ύπαρξης των 

πλακών αλφαδιάσματος), θα καλύπτεται με προαναμεμιγμένο, μη συρρικνούμενο, 

ρεοπλαστικό,  ταχύπηκτο, αγκυρωτικό κονίαμα (τύπου EMACO). 

 Το επίπεδο φωτισμού του γηπέδου αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια 

και  η  μέση  έντασή  του θα κυμαίνεται  σε  επίπεδα  πάνω από 400  LUX (βλέπε 

συνημμένη φωτοτεχνική μελέτη).

Ο φωτισμός  του  γηπέδου  επιτυγχάνεται  με  18  συνολικά  προβολείς  από 

χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  που  θα  φέρουν  από  ένα  λαμπτήρα 

μεταλλικών αλογονιδίων (HPI), ισχύος 400Watt ο καθένας. Ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι  R≥70, η δε θερμοκρασία χρώματος Θ≥4000 

βαθμοί Κέλβιν.

Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές και 

θα στεγανοποιείται με παρέμβυσμα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Ο προβολέας θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ55. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει 

δίχαλο  στερέωσης  είτε  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  είτε  από  γαλβανισμένο 

χαλυβδοέλασμα  και  θα  φέρει  σύστημα  σκόπευσης  με  ακίδα  ή  υποδοχή  για 

σκόπευση.

Στη  κεφαλή  κάθε  ιστού  θα  τοποθετηθεί  χαλύβδινος  γαλβανισμένος 

βραχίονας επί  το οποίου θα στηριχτούν τα τρία  (3) φωτιστικά σώματα (βλέπε 

σχέδια).  Ο  βραχίονας  θα  είναι  ευθύγραμμου  σχήματος  οι  δε  κλίσεις  των 

φωτιστικών  σωμάτων  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  και  την  φωτοτεχνική 

μελέτη.

Ο  βραχίονας  θα  στερεωθεί  στη  κορυφή  του  ιστού  είτε  με 

ηλεκτροσυγκόλληση  είτε  με  ειδικό  μεταλλικό  περιλαίμιο  (χοάνη) 
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συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλία στερεώσεως 1/2'’ ανοξείδωτα. 

Ο βραχίονας, προ της εγκαταστάσεως, θα βαφτεί με τις ίδιες προδιαγραφές 

που  διέπουν  και  το  ιστό,  για  επίτευξη  ομοιομορφίας  χρώματος.  Τα  σημεία 

ηλεκτροσυγκολλήσεως  του  βραχίονα  (όπου  αυτά  υπάρχουν)  θα  κατεργαστούν 

προ  της  βαφής.  Κάθε  βραχίονας  θα  αποτελείται  από  ένα  συνεχές  τμήμα 

απαγορευμένης  της  κατασκευής  βραχίονα  με  συγκόλληση  περισσότερων 

τμημάτων. 

Οι  θέσεις  των  φωτιστικών  και  οι  γωνίες  των  αξόνων  στόχευσης  των 

φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη αλλά και 

στην συνημμένη φωτοτεχνική μελέτη.

Οι  προβολείς  θα  αναρτηθούν  ανά  3  στους  βραχίονες  των  έξι  (6) 

σιδηροϊστών,  ύψους  9  μέτρων.  Η τροφοδότηση  των προβολέων  με  ηλεκτρικό 

ρεύμα  θα  γίνεται  από  έναν  κεντρικό  πίνακα  τύπου  PILLAR ο  οποίος  θα 

περιλαμβάνει τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων. Η θέση των ιστών 

και η ηλεκτρική συνδεσμολογία των φωτιστικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια 

που συνοδεύουν την μελέτη.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι 5ης γενιάς, κατασκευασμένος 

από ίνες πολυπροπυλενίου με ύψος πέλους 50-55mm. Οι ίνες θα πρέπει να είναι 

πλεγμένες με θηλιές επάνω σε υπόστρωμα από PE ή PVC και ελάχιστη τιμή μάζας 

ανά μονάδα μήκους  11.000 dtex (±10%), ενώ η πυκνότητα του νήματος θα είναι 

8.200-9.000 κόμποι/m2 περίπου.

Ο  χλοοτάπητας  θα  είναι  συνθετικός,  υδατοπερατός  και  ανθεκτικός  σε 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.  Θα διαθέτει κύρια υπόβαση με προστασία κατά 

των  υπεριωδών  ακτινοβολιών  και  δυνατότητα  αποστράγγισης  υδάτων.  Θα 

συνοδεύεται  από  εγγύηση  πέντε  (5)  χρόνων  τουλάχιστον,  ανεξαρτήτως  του 

αριθμού των παιχνιδιών. 

- Σύνθεση ίνας: 100% πολυαιθυλένιο

- Ελάχιστο Βάρος ίνας (ανά μονάδα μήκους): τουλάχιστον 11.000 dtex 

- Ύψος πέλους (mm): 55 mm

- Συνολικό ύψος (πέλους με υπόβαση): 57 mm

- Βάρος πέλους: τουλάχιστον 1.150 gr/m2
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- Συνολικό βάρος: τουλάχιστον 2.100 gr/m2

- Αριθμός ινών ανά m2: τουλάχιστον 8.100κόμποι/ m2

Πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, θα υποβληθεί  προς έγκριση στην 

Τεχνική  Υπηρεσία  δείγμα  χλοοτάπητα  διαστάσεων  20x20cm το  οποίο  θα 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεχνικές προδιαγραφές. 

O  χλοοτάπητας  τελευταίας  γενιάς  θα  πρέπει  να  παρέχει  βελτιωμένη 

αντικραδασμική  προστασία  μειώνοντας  τις  επιβαρύνσεις  στις  αρθρώσεις,  στο 

μυοσκελετικό σύστημα και στα γόνατα των αθλητών.

Ο χλοοτάπητας θα αποτελείται από ρολά τα οποία θα συγκολλούνται μεταξύ 

τους  για  να  δημιουργήσουν  μια  ενιαία  και  ομοιόμορφη  επιφάνεια,  μέσω 

υποστρωματικής  ένωσης  με  ταινία  πολυεστέρα  και  πολυουρεθανική  κόλλα  2 

συστατικών. 

Αφού τοποθετηθούν και ξετυλιχθούν τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα, 

πραγματοποιείται η σωστή διάστρωση, εφαρμογή και σύγκλησή τους. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαδικασία της συγκόλληση των ρολών. 

Αφού  ανασηκωθούν  ισομερώς  οι  άκρες  των  κομματιών  του  χλοοτάπητα, 

τοποθετείται στο κενό ανάμεσά τους και κάτω από αυτούς, ειδική πολυεστερική 

ταινία πλάτους 25cm περίπου, η οποία επικαλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

με ειδική πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών και κατόπιν συμπιέζονται τα ρολά 

του χλοοτάπητα επάνω στην ταινία. 

 Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται η διαγράμμιση του γηπέδου σε 

απόχρωση  λευκή,  με  χάραξη  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  τους  ισχύοντες 

κανονισμούς του αθλήματος. 

Οι  λωρίδες  των  λευκών  γραμμών  θα  είναι  πλάτους  10cm και  θα 

αποτελούνται  από  το  ίδιο  υλικό  με  τον  υπόλοιπο  συνθετικό  χλοοτάπητα.  Θα 

τοποθετηθούν  σε  συγκεκριμένες  θέσεις,  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  του 

αθλήματος και αφού πρώτα αφαιρεθούν εντέχνως αντίστοιχες λωρίδες πράσινου 

χλοοτάπητα. Η συγκόλληση των λευκών γραμμών με τον υπόλοιπο χλοοτάπητα 

θα  γίνει  ακριβώς  με  την  ίδια  διαδικασία  που  περιγράφηκε  ανωτέρω  (ειδική 

πολυεστερική ταινία και ειδική πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της τοποθέτησης του χλοοτάπητα, το πέλος του 

τεχνητού χλοοτάπητα  θα διαστρωθεί  πρώτα με  στρώση χαλαζιακής  άμμου και 
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στην συνέχεια με στρώση ελαστικών μικροσφαιριδίων, κατά το ½ του ύψους του 

πέλους περίπου (30mm). 

Το μέγεθος των κόκκων της χαλαζιακής άμμου θα είναι 0,40-1,00 mm και 

η ποσότητα πλήρωσης θα είναι 20 kgr/m2 περίπου, με ομοιόμορφη κατανομή σε 

ολόκληρη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Η διάστρωση της χαλαζιακής 

άμμου βοηθά και στην αγκύρωση του χλοοτάπητα στην υπόβαση.

Αντίστοιχα, το μέγεθος των κόκκων καουτσούκ θα είναι 0,50-2,50 mm και 

η ποσότητα πλήρωσης θα είναι 14 kgr/m2 περίπου, με ομοιόμορφη κατανομή σε 

ολόκληρη  την  επιφάνεια  του  αγωνιστικού  χώρου.  Η  διάστρωση  των  κόκκων 

καουτσούκ βελτιώνει τα αντικραδασμικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα και την 

την ικανότητα απορρόφησης κραδασμών. Σημειώνεται ότι δεν συνίσταται η χρήση 

μικρότερης κοκκομετρίας κόκκων καουτσούκ,  λόγω παρουσίας του φαινομένου 

της συμπίεσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπαγούς επιφάνειας που οδηγεί 

στην απώλεια των αντικραδασμικών ιδιοτήτων αλλά και στη γρήγορη φθορά του 

χλοοτάπητα.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα πλήρωσης με χαλαζιακή άμμο αλλά και κόκκους 

καουτσούκ  καθώς  και  η  σχετική  κοκκομετρία  τους,  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις 

προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Τα  κανάλια  θα  είναι  από  προκατασκευασμένο  σκυρόδεμα  ή  πολυμερικό 

μπετόν, με κατάλληλη γαλβανισμένη εσχάρα. Τα κανάλια θα αποτελούνται από 

επιμέρους τμήματα μήκους 1m και θα έχουν  καθαρό βάθος 210mm και καθαρό 

πλάτος  210mm,  ενώ  οι  συνολικές  τους  εξωτερικές  διαστάσεις  θα  είναι 

300x310mm (YxΠ). Τα κανάλια θα συνοδεύονται από κατάλληλη γαλβανισμένη 

σχάρα ύψους 30mm και πάχους 2mm.

Τα  κανάλια  θα  εγκιβωτιστούν  περιμετρικά  με  σκυρόδεμα  C16/20,  πάχους 

10cm, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Οι σχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες εν θερμώ με πλαίσιο 

(τελάρο),  μα  κατάλληλες  διαστάσεις  που  θα  τους  δίνουν  τη  δυνατότητα  να 

τοποθετηθούν  στα  προκατασκευασμένα  κανάλια.  (μήκος  1,0m και  πλάτος 

24,8cm). Θα αποτελούνται από διαμήκεις λάμες στήριξης ορθογωνικής διατομής 

πάχους 2mm και ύψους 30mm και από εγκάρσιες χαλύβδινες ελικοειδείς ράβδους 
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τετραγωνικής  διατομής  5x5mm.  Ο  σχηματιζόμενος  βρόγχος  (καρέ)  θα  είναι 

καθαρών  διαστάσεων  30x30mm.  Ο  χάλυβας  από  τον  οποίο  θα  είναι 

κατασκευασμένες οι σχάρες θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A36, ενώ το 

γαλβάνισμα εν θερμώ θα έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο  BS EN 1461 (BS 

729).

Στην άκρη των καναλιών τοποθετούνται πλαστικοί αγωγοί PVC Φ160 6atm, 

οι οποίοι θα οδηγούν τα όμβρια ύδατα εκτός αγωνιστικού χώρου, με ελεύθερη 

απορροή στον περιβάλλοντα χώρο.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η περίφραξη του γηπέδου θα τοποθετηθεί  επί  τοιχίου κατασκευασμένου 

από οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής 25x80cm, με αναμονές κυκλικής διατομής 

διαμέτρου Φ2’’ για τους ορθοστάτες της περίφραξης ανά τρία (3) μέτρα. 

Η  περίφραξη  θα  έχει  ύψος  4,00  μ.  και  αποτελείται  από  κατακόρυφους 

γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες  (ορθοστάτες) Φ2’’ υπερβαρέως τύπου (πράσινη 

ετικέτα).  Επίσης,  στο  άνω τμήμα  φέρει  οριζόντιο  γαλβανισμένο  σιδεροσωλήνα 

Φ2’’ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με 

τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται 

σε απόσταση 3,00 m μεταξύ τους.

Στην μία πλευρά τοποθετούνται μια μονόφυλλη θύρα εισόδου παικτών και 

διαιτητών  πλάτους  1.10μ  καθώς  και  μία  δίφυλλη  θύρα  πλάτους  2,40m 

κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά και σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες 

με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 45° και τοποθετούνται στο μέσον του 

ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι 

επίσης από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2’’ υπερβαρέως τύπου).

Το ύψος της περίφραξης (4,00m) χωρίζεται οριζόντια σε τέσσερα τμήματα, 

με  γαλβανισμένο  σύρμα  στερέωσης  πάχους  2,5mm τουλάχιστον,  που  συνδέει 

τους κατακόρυφους ορθοστάτες.

Το  πλέγμα  της  περίφραξης  διαθέτει  οπές  45x45mm και  είναι 

κατασκευασμένο από γαλβανιζέ σύρμα πάχους 2,5mm τουλάχιστον. Το ύψος της 

περίφραξης (4,00  m) χωρίζεται  οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο σύρμα 
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στερέωσης  πάχους  2,5mm τουλάχιστον,  που  συνδέει  τους  κατακόρυφους 

ορθοστάτες.

Πάγκοι αναπληρωματικών 10 θέσεων

Θα τοποθετηθούν δύο (2) πάγκοι αναπληρωματικών δέκα (10) θέσεων ο 

κάθε  ένας.  Ο  κάθε  πάγκος  θα  έχει  τις  παρακάτω  συνολικές  διαστάσεις 

(ενδεικτικές): 

Μήκος: 5,0 m

Πλάτος: 1,0 m

Ύψος: 2,4 m

Ο σκελετός θα αποτελείται από ελάσματα θερμής εξέλασης τετραγωνικής 

διατομής 300x300mm, τα οποία θα δένονται μεταξύ τους με οριζόντια ελάσματα 

θερμής εξέλασης. Ο πάγκος των αθλητών θα είναι ενδεδυμένος με διάφανο Plexi 

Glass.

Τα καθίσματα του κάθε πάγκου θα είναι δέκα (10) τον αριθμό, με πλάτη, 

κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Οι ενδεικτικές διαστάσεις των καθισμάτων 

θα είναι:

Ύψος : 330mm

Πλάτος:  440 mm  

  Βάθος:  440 mm  

Θα καθίσματα θα έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις δοκιμές αντοχής και 

αναφλεξιμότητας  καθώς  και  αντοχής  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία,  όπως  αυτές 

καθορίζονται  από  τις  διεθνείς  προδιαγραφές  και  θα  συνοδεύονται  από  τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι πλαϊνές πλευρές του πάγκου θα καλύπτονται επίσης 

με Plexi Glass.

Όλα  τα  πλαστικά  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του 

εξοπλισμού θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και θα 

έχουν  μεγάλη  αντοχή  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  σε  αντίξοες  καιρικές 

συνθήκες. Προτιμάται η χρήση υλικών που έχουν την δυνατότητα ανακύκλωσης, 

όπως  το  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ)  ή  το  πολυπροπυλένιο  (ΡΡ).  Όλες  οι  βίδες  που 

προεξέχουν  από τον εξοπλισμό  πάνω από 5mm θα καλύπτονται  με  πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ).
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Όλα  τα  μεταλλικά  στοιχεία  (π.χ.  βίδες,  σύνδεσμοι,  κτλ)  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού, θα είναι είτε ανοξείδωτα, 

είτε  γαλβανισμένα  (θερμογαλβανισμένα  ή  ηλεκτρογαλβανισμένα).  Εάν  είναι 

γαλβανισμένα,  προτού  το  γαλβάνισμα  θα  έχει  προηγηθεί  προετοιμασία  της 

επιφάνειας με αμμοβολή (ποιότητα SA 2½). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς 

για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία 

έχουν μελετηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή διάβρωση λόγω αντίξοων 

καιρικών συνθηκών.

Για την αντισκωριακή προστασία τους, τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται 

επεξεργασία καθαρισμού από έλαια και ακαθαρσίες, στην συνέχεια θα εφαρμόζεται 

μια  στρώση  Primer ψευδαργύρου  (ανόργανου  ή  εποξικού)  και  δύο  στρώσεις 

πολυεστερικής βαφής πούδρας.

Εστίες ποδοσφαίρου 3  x  2  m  

Το γήπεδο 5x5 θα περιλαμβάνει δύο (2) εστίες διαστάσεων 3,0x2,0x1,0 m 

η κάθε μια. Η κάθε εστία αποτελείται από δύο (2) ορθοστάτες ύψους 2,0m ο κάθε 

ένας και ένα (1) οριζόντιο άξονα μήκους 3,0m. Τόσο οι δύο ορθοστάτες όσο και ο 

οριζόντιος  άξονας  είναι  κατασκευασμένοι  από  μεταλλικούς  σωλήνες  διαμέτρου 

Φ2’’ (2 ιντσών) και συγκολλούνται μεταξύ τους σχηματίζοντας σχήμα «Π». Οι δύο 

κάθετες πλευρές του σχήματος «Π» έχουν ύψος 2m ενώ η οριζόντια πλευρά έχει 

μήκος  3m.  Στο  πίσω  μέρος  της  οριζόντιας  δοκού  θα  υπάρχει  συγκολλημένος 

σωλήνας διαμέτρου Φ1’’, κατάλληλου σχήματος για την στήριξη του διχτύου. 

Στο  πίσω  μέρος  του  σωλήνα  διαμέτρου  Φ2’’  σχήματος  «Π» 

ηλεκτροσυγκολλείται  συμπαγές σίδερο διαμέτρου 5mm, στο οποίο ανά 100mm 

δημιουργούνται κατάλληλες θηλιές για την στήριξη του διχτύου. 

Τα  δίχτυα  των  εστιών  του  γηπέδου  5x5  κατασκευάζονται  από 

πολυαιθυλένιο πάχους 2mm και είναι πλεκτά, χρώματος λευκού. Οι ενδεικτικές 

διαστάσεις των διχτύων είναι:

Ύψος : 2,0 m

Μήκος: 3,0 m

Πλάτος:  1,0 m  
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                                                                              Κατασκευή Γηπέδου 5  x  5 στην Τ.Κ. Δολιανών   

                                             Άστρος  20 / 06 / 2017

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι Συντάκτες     Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 Ευρ. Πέτρου              Δημήτρης Κούσουλας 
Τοπ. Μηχανικός ΤΕ        Μηχ. Μηχανικός ΠΕ

         Δημήτρης Κούσουλας
        Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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