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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ     ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              &  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΜΥΤΙΚΑ 

       ……………………………………… 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  

 Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα υλικά, συσκευές 

και µηχανήµατα του εµπορίου που χρησιµοποιούνται στο έργο.  

 Όλα τα περιγραφόµενα πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης 

κατασκευής όπου δε τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος δεν υποδηλώνει 

προτίµηση αλλά ποιότητα κατασκευής όµοια ή ανώτερη του ενδεικτικού 

τύπου.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την 

ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκαταστάσεως, όπως π.χ. πάχη 

σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κλπ. οι αναγραφόµενες τιµές είναι οι 

ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που δεν καλύπτουν 

αυτές τις απαιτήσεις απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. 

 Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι συνηµµένα και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής τα τεύχη α) Τεχνική περιγραφή ηλεκτρικής 

εγκαταστάσεως περιφερειακού φωτισµού. 

 Επίσης επισυνάπτεται η Γ.Τ.Σ.Υ. Η/Μ και ο κατάλογος των 

σχεδίων.  
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. ∆ίκτυο ύδρευσης 

1.1. Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες 

Θα είναι µε ραφή, υπερβαρέως τύπου, (πράσινη ετικέτα) σύµφωνα 

µε τον παρακάτω πίνακα:  

∆ιάµετρος ( ins )      Πάχος (Μ ) 

        2,65 

        2,65 

1’’        3,25 

1 ¼’’       3,25 

1 ½’’       3,25 

2’’        3,65 

2 ½’’       3,65 

3’’        4,05 

4’’        4,50 

 

1.2. Εξαρτήµατα γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 

χυτοσίδηρο µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) 

 

1.3. Πλαστικοί σωλήνες 

Θα είναι από VPE µε προστατευτικό µανδύα, τύπου Αquatherm  

τύπου Faser PP-R 80  

Εξωτερική διάµετρος ( mm )  Πάχος ( mm ) 

 

Φ20        3,4 

 Φ25        4,2 

 Φ32        5,4 

 Φ40        5,4 

 Φ50        6,9 

 Φ63        8,6 

 Φ75        10,3 

 

1.4. Όργανα διακοπής 

1.4.1. Για διάµετρο          2’’ θα είναι σφαιρικού τύπου. 
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1.4.2. Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι χυτοσιδερένια.  

 

1.5. Βαλβίδες  

Θα είναι βαρέως τύπου µε γλωττίδα από κόκκινο φωσφορούχο 

ορείχαλκο και λυόµενο πώµα για την επιθεώρηση του εσωτερικού          

. Πίεση λειτουργίας 14 ΑΤ, θερµοκρασία λειτουργίας 95ο C.  

 

1.6. ∆ιακόπτες                ή κρουνών.  

 Θα είναι σφαιρικοί, τύπου καµπάνα, πίεση λειτουργίας 10 ΑΤ, 

θερµοκρασία λειτουργίας 95ο C.  

 

1.7 Αναµικτήρας νεροχύτη 

Θα έχει ονοµαστική διάµετρο ½’’ για παροχή νερού σε νεροχύτες 

µε στρεφόµενο σταύλο για τη συγκράτηση των στερεών ουσιών και 

την οµαλή ροή του νερού, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο, θα 

φέρει χειρολαβές µεγάλου µεγέθους µε τέσσερα νεύρα για την 

ρύθµιση, που θα έχουν ένδειξη ψυχρού – θερµού νερού. Θα είναι 

κατασκευασµένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωµιωµένος εξωτερικά 

και εσωτερικά. 

 

1.8. Κρουνός υδροληψίας. 

Θα είναι σφαιρικού τύπου, θα έχει ονοµαστική διάµετρο ¾’’ και 

το ράµφος του θα φέρει εξωτερικά στόµιο µε σπείρωµα για την 

προσαρµογή ρακόρ σε λαστιχένιο σωλήνα. Θα είναι κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε τοίχο και χρησι-µοποιείται στα ΣΙΝΚ. 

 

1.9. Κρουνός ποτίσµατος. 

Θα είναι όµοιας κατασκευής µε τον προηγούµενο, αλλά θα 

τοποθετείται µέσα σε φρεάτιο 25 Χ 25 cm. 

 

1.10. Κρουνός νιπτήρων και εργαστηρίων. 

Θα είναι ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος µε τέσσερα νεύρα. Θα έχει 

προέκταση ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη µήκους 12 cm και ροζέττα 

ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη.  

 

1.10. Γούρνες ποσίµου νερού.  
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 Οι γούρνες αυτές χρησιµοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους των 

σχολείων και αποτελούνται από τα εξής:  

1.10.1. Από κυλινδρικό σώµα από µπετόν εξωτερικής διαµέτρου 35 cm και 

εσωτερικής 25 cm και ύψους 35 cm. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι 

σµαλτωµένη και θα βαφεί σε χρώµα επιλογής του επιβλέποντος.  

1.10.2. Από κοίλο πιατέλλο (λεκάνη) διαµέτρου 1,20 Μ. από σκυρόδεµα 

πάχους 5 εκ., µε κατάλληλα διαµορφωµένη βάση έδρασης στο σώµα 

της γούρνας. 

1.10.3. Περιµετρικά της λεκάνης και από το εσωτερικό µέρος 

τοποθετείται σωλήνωση από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα πράσινης 

ετικέττας Φ ¾’’ κατάλληλα διαµορφωµένος για την σύνδεση των 

κρουνών. Η περιµετρική σωλήνα τροφοδοτείται από παροχή Φ ¾’’ µε 

αντίστοιχη βάννα στην βάση της γούρνας µε γαλβανισµένο σωλήνα 

και µε την περιµετρική σωλήνωση.  

1.10.5. Από τα εξαρτήµατα αποχέτευσης, δηλαδή βαλβίδα Φ 1 ½’’ 

ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, µολυβδοσωλήνα 40/50 που θα συνδέεται 

µε την αποχέτευση µε την παρεµβολή ανοικτού µολύβδινου σιφωνιού, 

διαστάσεων όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. 

1.10.6. Η γούρνα πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 20 εκ. και µετά 

περιβάλλεται µε µπετόν αφού γίνει η σύνδεση µε τα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 

2. ∆ίκτυο αποχέτευσης. 

2.1. Μολυβδοσωλήνες: Πρέπει να παρουσιάζουν ενιαίο πάχος και βάρος 

σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Μολυβδοσωλήνες    Βάρος χγρ/µέτρο (περίπου) 

 30/36       3 

 35/42       4,5 

 40/50       7,8 

 50/60       10 

 60/70       11 

 70/80       11,5 

 80/90       15 

 90/100      16,8 

 100/110      18 
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2.2. Πλαστικοί σωλήνες θα κατασκευασθούν από σκληρό PVC κατάλληλοι 

για δίκτυοα αποχέτευσης, πιέσεως 10 ατµοσφαιρών. Τα πάχη των 

σωλήνων καθορίζονται από τον παρακάτω πίνακα. 

 Ονοµαστική διάµετρος   πάχος τοιχωµάτων χλστ.  

32 1,4 

40 1,8 

50 1,8 

63 1,9 

75 2,2 

90 2,7 

100 3,0 

110 3,2 

125 3,7 

140 4,1 

160 4,7 

200 5,9 

201  

2.3. Αντλίες ανύψωσης λυµµάτων: 

Εάν προβλέπεται η εγκατάσταση αντλιών θα είναι ειδικές για τα 

λύµµατα και τα ακάθαρτα νερά και υποβρύχιες. 

Το σύστηµα κάθε αντλίας θα συγκροτείται ως εξής: 

Από σύστηµα φυγόκεντρης αντλίας – κινητήρα µε δροµέα ειδικής 

κατασκευής για την άντληση των νερών των ακαθάρτων ή των 

λυµµάτων µε διόδους διέλευσης των νερών που αντλούνται και µε 

µεγάλο «εύρος» ώστε ν’ αποφράσσονται από στερεές ουσίες. 

Οι αντλίες των λυµµάτων θα είναι του τύπου που αναγράφεται στα 

σχέδια και θα τοποθετούνται στις σηµειούµενες θέσεις.  

Οποιοσδήποτε τύπος αντλίας είναι δυνατό να γίνει δεκτός µε την 

προϋπόθεση να πληροί τους σχετικούς όρους και να έχει εγκριθεί 

από την Επίβλεψη. 

Οι αντλίες θ’ αποτελούνται: 

Από αγωγό κατάθλιψης της αντλίας που θα προσαρµόζεται στεγανά 

στο κέλυφος της µε φλάντζες και εξαρτήµατα ειδικής κατασκευής 

και του ιδίου κατασκευαστή των αντλιών που διέρχεται από το 

σκέπασµα της δεξαµενής και καταλήγει σε φλάντζες σύνδεσης λίγο 

πίσω από την δεξαµενή.  
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Από τον αριθµό των διακοπτών που απαιτούνται τύπου «πλωτήρα 

υδραργυρικού» διακόπτη µέσα σε πλαστικά στεγανά περιβλήµατα 

κατάλληλα δια βαρειά χρήση που ελέγχουν την αυτόµατη 

λειτουργία.  

Το σύστηµα πλωτήρα και τα καλώδια που χρησιµοποιούνται για την 

ανάρτηση και την σύνδεσή τους θα είναι από υλικά που δεν 

υπόκεινται στην διάβρωση από τα υγρά που αντλούνται και τα 

καλώδια θα διέρχονται µέσω καταλλήλων τρυπών από την οροφή της 

δεξαµενής στεγανά µε στυπιοθλίπτους.  

Το σύστηµα θα φέρει διακόπτες που ρυθµίζονται για: 

• Την πάνω στάθµη δηλ. την εκκίνηση της αντλίας. 

• Την κάτω στάθµη δηλ. την στάση της αντλίας. 

• Την ανώτατη στάθµη για την λειτουργία του συστήµατος 

συναγερµού. 

Το συγκρότηµα της αντλίας θα µπορεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ν’ 

αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση του σκεπάσµατος της δεξαµενής και 

ανύψωσή του, χωρίς να επιδράσει στην λειτουργία του άλλου.  

Το συγκρότηµα θα συνοδεύεται από κουδούνι µεγάλης εντάσεως ήχου 

και τον µετασχηµατιστή που είναι απαραίτητος για την σήµανση 

του συναγερµού σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα λύµµατα 

µέσα στη δεξαµενή ανέβουν πάνω από µια ορισµένη στάθµη που 

ρυθµίζεται. 

 

 

3. ∆ίκτυο οµβρίων 

3.1. Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες 

 Θα είναι µε ραφή, βαρέως τύπου (κόκκινη ετικέττα) σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα.  

 ∆ιάµετρος (INS)   Πάχος (ΜΜ) 

 2’’       3,25 

 2 ½’’      3,25 

 3’’       3,65 

 4’’       4,05 

 

3.2. Ορθογωνικές υδρορροές 

 Θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2 ΜΜ, βάρους περίπου 

2,2kg/µέτρο µήκους. 
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4. Είδη Υγιεινής και εξαρτήµατα.  

4.1 Νιπτήρες  

4.1.1 Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασµένοι από λευκή υαλώδη πορσελάνη 

ορθογωνικού σχήµατος µε στρογγυλευµένες γωνίες και µε 

διαστάσεις 42 Χ 56 ΜΜ. Στην περίπτωση που στα W.C. καθηγητών 

δεν επαρκεί ο χώρος µπορούν να τοποθετηθούν µικρότεροι νιπτήρες 

κατά την κρίση του επιβλέποντα.  

4.2 Οι νιπτήρες θα φέρουν διάταξη για υπερχείληση, διαµορ-φωµένες 

θέσεις για να τοποθετείται το σαπούνι και τρύπα για να 

προσαρµόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 ½ και θα συνοδεύεται από 

τα εξής: 

4.2.1 Βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 ¼’’.   

4.2.2 Στηρίγµατα από ΣΓ ½’’ βαµµένα. 

4.2.3 Παγίδα διαµέτρου Φ 1 ¼’’ για σύνδεση του νιπτήρα µε το σωλήνα 

αποχέτευσης, ορειχάλκινη επιχριµιωµένη, που να καθαρίζεται 

εύκολα.  

4.2.4 Ελαστικό πώµα µε αλυσίδα         για την έµφραξη της τρύπας της 

βαλβίδας αποχέτευσης.  

4.2.5 Επιχρωµιωµένη ροζέττα ρυθµιζοµένης θέσης και τοποθε-τηµένη στο 

σηµείο σύνδεσης της παγίδας του νιπτήρα µε το σωλήνα 

αποχέτευσης µπροστά στον τοίχο. 

 

4.3 Λεκάνη W.C. Τουρκικού τύπου.  

4.3.1 Αυτή θα είναι κατασκευασµένη από λευκή πορσελάνη διαστάσεων 

περίπου 50 Χ 50 Χ 30 ΜΜ ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD µε 

διαµορφωµένη αχιβάδα για την διανοµή του νερού πλύσης.  

4.3.2 Κάθε λεκάνη θα συνδέεται µε το δίκτυο µέσω πλαστικής παγίδας 

(σιφώνι) Φ 10 6 ΑΤ.  

 

4.4 Λεκάνη W.C. Ευρωπαϊκού τύπου.  

4.4.1 Αυτή θα είναι κατασκευασµένη από λευκή υαλώδη πορσελάνη µε 

ενσωµατωµένη παγίδα (σιφώνι) θα συνοδεύεται δε από τα εξής:  

4.4.2 Από πλαστικό κάθισµα ισχυρού τύπου χρώµατος άσπρου, µε κάλυµµα.  

4.4.3 Από ειδικό εξάρτηµα για προσαρµογή της λεκάνης µε το 

µολυβδοσωλήνα Φ 30/36 του νερού πλύσης.  
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4.5 ∆οχείο πλύσης (καζανάκι Νιαγάρα) 

4.5.1 Αυτό θα είναι χυτοσιδηρό ισχυρού τύπου χωρητικότητος 12 λίτρων 

µε χυτοσιδερένιους ζυγούς, µε πλωτήρα από φύλλο χαλκού ή 

πλαστικό και µε ισχυρή σιδερένια αλυσίδα χειρισµού µε 

διαµορφωµένη επιχρωµιωµένη χειρολαβή.  

4.5.2 Κάθε καζανάκι θα συνοδεύεται από χυτοσιδερένια στηρίγµατα.  

 

4.6 Νεροχύτες αιθουσών εργαστηρίων (γούρνες) 

Θα είναι κατασκευασµένοι από άσπρη υαλώδη πορσελάνη ενδεικτικού 

τύπου IDEAL STANDARD, ορθογωνικού σχήµατος διαστάσεων περίπου 

40 Χ 60 Χ 13 CM, θα έχουν διάταξη για υπερχείλιση και τρύπα που 

θα προσαρµόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 1 ¼’’. Θα συνοδεύονται 

από στηρίγµατα και πλαστικό σιφώνι τύπου µπουκάλας. Οι 

νεροχύτες αυτοί χρησιµοποιούνται σε όλους τους πάγκους 

εργαστηρίων, καθώς και όπου προβλέπονται ποδολουτήρες και SINK 

καθαρίστριας.  

 

4.7 Ανοξείδωτος νεροχύτης κυλικείου.  

4.7.1 Αυτός θα είναι ανοξείδωτος µε διπλή γούρνα διαστάσεων περίπου 

κάθε γούρνας 350 Χ 400 Χ 200 ΜΜ συνολικού µήκους περίπου 2 Μ µε 

την αντίστοιχη µπαταρία επιχρωµιωµένη Φ ½’’.  

4.7.2 Ο νεροχύτης θα συνοδεύεται από πλαστικό σιφώνι τύπου µπουκάλας.  

 

4.8 Χαρτοθήκη. 

Αυτή θα είναι από υαλώδη άσπρη πορσελάνη εντιχοισµένη 

διαστάσεων 15 Χ 15 Cm και συνοδεύει κάθε λεκάνη W.C. 

 

4.9 Σαπουνοθήκη. 

Αυτή θα είναι από υαλώδη άσπρη πορσελάνη και θα στερεώ-νεται 

στον τοίχο µε βίδες και βύσµατα και συνοδεύει κάθε νιπτήρα 

καθηγητών.  

 

4.10 Αγγιστρα αναρτήσεως.  

Είναι διπλά, ορειχάλκινα επιχρωµιωµένα και τοποθετούνται σε 

κάθε W.C. και συγκρότηµα νιπτήρων πίσω από την πόρτα.  

 

4.11 Πετσετοθήκη. 
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4.11.1 Αυτή θα είναι από άσπρη υαλώδη πορσελάνη, µονή, σταθερή, 

θα στερεώνεται δε στο δοχείο µε βίδες και βύσµατα, τοποθετείται 

δε στα συγκροτήµατα νιπτήρων καθηγητών. 

 

4.12 Καθρέπτες τοίχου.  

4.12.1 Οι καθρέπτες θα έχουν πάχος 3 ΜΜ και θα είναι µπιζουτέ 

πλάτους 1 cm, διαστάσεων αναλόγως του νιπτήρα και συνοδεύουν 

κάθε νιπτήρα.  

4.12.2 Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται µε βίδες και παξιµάδια, 

χρωµέ.  

 

4.13 Εταζέρες.  

Θα είναι από υαλώδη πορσελάνη διαστ. 12 Χ 60 και θα 

στερεώνονται στον τοίχο µε βίδες και βύσµατα και συνοδεύουν 

κάθε νιπτήρα καθηγητών.  

 

4.14 Ουρητήρια  

Τα ουρητήρια θα είναι όρθιου τύπου από υαλώδη άσπρη πορσελάνη 

ύψους 104 cm και πλάτους 40 cm περίπου µε πάτηµα, αρµοκαλύπτρα 

και σχάρα για την συγκράτηση των διαφόρων στερεών σωµάτων, θα 

έχουν δε αχιβάδα για την διανοµή του νερού πλύσης.  

 

4.15 ∆οχείο πλύσης ουρητηρίου.  

4.15.1 Αυτό θα είναι κατασκευασµένο από άσπρη πορσελάνη υαλώδη 

χωρητικότητας 20 λίτρων µε µηχανισµό περιοδικής λειτουργίας (µε 

φλοτέρ).  

4.15.2 Κάθε δοχείο θα στηρίζεται µε 2 ΣΓ ½’’ βαµµένους.  

4.15.3 Σε κάθε τρία ουρητήρια θ’ αντιστοιχεί ένα δοχείο πλύσης το 

ελάχιστο.  

4.15.4 Το δοχείο πλύσης θα συνδέεται µε το ουρητήριο, τα 

ουρητήρια, µε σωλήνες πλύσεως ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες Φ 1 

¼’’ και µε τα απαραίτητα ΡΑΚΟΡ.  

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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5.1 ∆ίκτυο σωληνώσεων  

5.1.1 Οι σωληνώσεις θερµού νερού θα κατασκευασθούν για διαµέτρους 

µέχρι και Φ54 από χαλκοσωλήνες, υπερβαρέως τύπου (πράσινη 

ετικέτα) σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα των σωλήνων υδρεύσεως 

(παρ. Λ/1.1.). 

5.1.2 Για διαµέτρους µεγαλύτερες των 2’’ οι σωλήνες θα κατασκευασθούν 

από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή.  

 

5.2 Εξαρτήµατα 

5.2.1 Τα εξαρτήµατα σύνδεσης (µούφες, ταύ, κλπ.) θα είναι από 

µαλακοποιηµένο χυτοσίδηρο µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα).  

 

5.3 Όργανα διακοπής.  

5.3.1 Στο δίκτυο σωληνώσεων, στην προσαγωγή και την επιστροφή θα 

τοποθετηθούν σφαιρικοί κρουνοί για την αποµόνωση των κλάδων. Θα 

είναι κατασκευασµένοι από σφυρήλατο ορείχαλκο και έδρα από 

TEFLON ώστε να εξασφαλίζεται άριστη στεγανότητα. Είναι 

κατάλληλοι για θερµό νερού και πίεση λειτουργίας 10 ΑΤ.  

5.3.2 Για διαµέτρους µεγαλύτερες των 2 ½’’ χυτοσιδηρές βάννες, µε 

συρταρωτό διάφραγµα µε ορειχάλκινες δακτυλίους στεγανής έδρασης 

στο σύρτη και την υποδοχή του. Οι βάννες θα προσαρµόζονται 

στους σωλήνες µε φλάντζες κατάλληλες για θερµοκρασία νερού έως 

95ο και πίεση λειτουργίας έως 10 ΑΤ και θα συνοδεύονται µε τις 

απαιτούµενες φλάντζες κοχλίες και παρεµβύσµατα για την 

προσαρµογή τους στους σωλήνες.  

5.3.3 Οι βάννες θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να 

εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στη διακοπή του νερού που 

κυκλοφορεί και στη διαρροή του νερού στο περιβάλλον. Οι βάννες 

θα εξασφαλίζουν διακοπή νερού για διαφορά πίεσης του νερού 

µέχρι 10 ΑΤ στα δύο άκρα της βάννας.  

 

5.4 Βαλβίδες αντεπιστροφών. 

5.4.1 Οι βαλβίδες αντεπιστροφών θα είναι ορειχάλκινες βαρέως τύπου µε 

γλωτίδα από κόκκινο φωσφορούχο ορείχαλκο µε λυόµενο πώµα για 

την επιθεώρηση του εσωτερικού της.  
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5.4.2 Θα ενεργούν προοδευτικά και θα κλείνουν απόλυτα τη δίοδο του 

νερού προς την αντίθετη κατεύθυνση, πίεση λειτουργίας 14 ΑΤ. 

Θερµοκρασία λειτουργίας 105ο C. 

 

5.5 Αυτόµατα εξαεριστικά. 

Οι αυτόµατες βαλβίδες µε πλωτήρα εξαερισµού είναι κατάλληλες 

για εγκαταστάσεις πιέσεως 5 ΑΤ και θερµοκρασία 110ο C. 

Τοποθετείται στα υψηλότερα σηµεία της εγκαταστάσεως ή τµηµάτων 

αυτών σε σηµεία όπου υπάρχει κίνδυνος συγκεντρώσεως αέρα. Η 

σφαγή της οπής εξαερισµού επιτυγχάνεται µε ένα κώνο που δρα 

µέσω ενός πλωτήρος µε σύστηµα µοχλών. Έτσι όταν ανεβαίνει η 

στάθµη του νερού, κλείνει ο κώνος την έξοδο του αέρα, ενώ όταν 

κατεβαίνει η στάθµη ελευθερώνεται η έξοδος του αέρα.  

 

5.6 ∆ιαστολικά 

5.6.1 Θα είναι χαλύβδινα πτυσσόµενου τύπου (φυσαρµόνικα) µε ενεργό 

µήκος τουλάχιστον 10 εκ., αποτελούµενα από στοιχεία διαστολής 

από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για θερµό νερό µέχρι 100ο C. 

Συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες φλάντζες, κοχλίες, 

παρεµβύσµατα κλπ.  

5.7 Κρουνοί εκκένωσης.  

5.7.1 Ορειχάλκινοι µε κωνικό στρεφόµενο σώµα και τετράγωνη κεφαλή για 

την περιστροφή τους, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις αντοχής και 

στεγανότητας µε τις βάννες.  

 

6 Θερµαντικά σώµατα.  

6.1 Θα είναι χαλύβδινα, πάχους 1,25 ΜΜ και δοκιµασµένα σε πίεση 5 

ΑΤ.  

6.2 Ρυθµιστικές βαλβίδες Θ.Σ. Θα είναι ορειχάλκινες, διπλής 

ρυθµίσεως µε ιδιαίτερο εσωτερικό διάφραγµα για την προρύθµιση 

µε εύκολο χειρισµό. Θα επιτυγχάνουν απόλυτα στεγανή διακοπή 

κατά το κλείσιµο και θα έχουν ισχυρή χειρολαβή από εβονίτη, 

προσαρµοσµένη στο στέλεχος µε βίδα.  

6.3 Εξαεριστικές βαλβίδες. 

Θα είναι ορειχάλκινες επινικελωµένες ονοµαστικής διαµέτρου ¼’’. 

 

7 Αερόθερµα. 
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7.1 Τα αερόθερµα θα είναι αξονικά τοίχου ή οροφής µε στάθµη θορύβου 

παραδεκτή σύµφωνα µε τον κώδικα 300 της Λ.Μ.C.Α. (AIR MOVING 

και CONDITIONING ASSOCIATION, ING) για χώρους διδασκαλίας.  

7.2 Η πτερωτή των αεροθέρµων θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο 

και ζυγοσταθµισµένη στατικά και  

7.3 Το θερµαντικό στοιχείο των αεροθέρµων θα είναι κατάλλη-λο για 

θερµοκρασία νερού έως 130ο C. Θα είναι κατασκευασµένο από 

χαλκοσωλήνες µε δύο σειρές παράλληλα πτερύγια από αλουµίνιο.  

7.4 Το κάλυµµα των αεροθέρµων θα είναι κατασκευασµένο από 

χαλυβδοέλασµα και θα έχει στρογγυλεµένες ακµές.  

7.5 Τα αερόθερµα θα είναι εφοδιασµένα µε περσίδες µε διπλές σειρές 

από καµπύλα πρεσσαριστά ανεξάρτητα ρυθµιζόµενο πτερύγια.  

 

8 Λέβητες.  

8.1 Οι λέβητες θα είναι χαλύβδινοι αεριαυλωτοί υψηλής αντίθλιψης 

καυσαερίων, κατάλληλοι για καύση ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου 

(DIESEL). Οι αυλοί του λέβητα θα είναι από σωλήνες άνευ ραφής 

(τούµπο) όχι συγκολληµένοι αλλά µε εκτόνωση.  

8.2 Ο λέβητας θα είναι εφοδιασµένος µε τα εξής: 

8.2.1 Ειδικό µονωτικό περίβληµα πολύ καλής ποιότητος και 

προστατευτικό µανδύα από χαλυβδόφυλλο. 

8.2.2 Όλα τ’ απαραίτητα ειδικά εξαρτήµατα για την σύνδεσή του µε τις 

σωληνώσεις αναχώρησης και επιστροφής ζεστού νερού.  

8.2.3 Ειδικό εξάρτηµα για να συνδεθή ο λέβητας µε την καπνοδόχο 

εφοδιασµένο µε καπνοφράκτη.  

8.2.4 Ανοίγµατα για την παρατήρηση και επίβλεψη της φλογός, για το 

καθαρισµό των εσωτερικών καπναγωγών και για ασφάλεια αν 

δηµιουργηθεί υπερπίεση στο χώρο καύσης.  

8.2.5 Πλάκα χαλύβδινη ή από χυτοσίδηρο για την τοποθέτηση του 

καυστήρα.  

8.2.6 Κρουνό για το άδειασµα του λέβητα.  

8.2.7 Θερµόµετρο 0-100ο C µε  

8.2.8 Μονόµετρο πίεσης νερού. 

8.2.9 Τ’ απαραίτητα στηρίγµατα για την τοποθέτησή του.  

8.2.10 Όλα τα µέρη του χώρου καύσης που προσβάλλονται από τις 

φλόγες θα επενδυθούν µε ειδική πυρίµαχη ύλη, πάχους τουλάχιστον 
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12 cm στο πίσω µέρος του λέβητα και τουλάχιστον 6 cm στα 

πλευρικά τοιχώµατα και το δάπεδο της εστίας.  

 

9 Καυστήρες 

9.1 Οι καυστήρες θα είναι κατάλληλοι για ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο 

DIESEL. 

9.2 Θα είναι αυτόµατοι και θα περιλαµβάνουν:  

9.2.1 Ηλεκτροκινητήρα στεγανό µονοφασικό ή τριφασικό µε θερµική 

προστασία κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο τάσης 

380/220 V, 50 περιόδων. 

9.2.2 Αεροσυµπιεστή διασκόρπισης καυσίµων. 

9.2.3 Φυγοκεντρικό ανεµιστήρα αέρα.  

9.2.4 Αντλία πετρελαίου ογκοµετρικού τύπου.  

9.2.5 Ηλεκτροµαγνητική δικλείδα ελέγχου καυσίµου. 

9.2.6 Σύστηµα ελέγχου µε φωτοκύτταρο. 

9.2.7 Φίλτρο πετρελαίου. 

9.2.8 Βαλβίδα σταθεροποίησης πιέσεων µε κύκλωµα επιστροφής.  

9.2.9 Αυτόµατο διακόπτη προστασίας από διακοπή φάσεως (για τριφασικό 

καυστήρα).  

9.3 Για λέβητα θερµικής ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των 80.000 KCAL/H 

ο καυστήρας θα είναι διβάθµιος.  

 

10 Κυκλοφορητές.  

10.1 Οι κυκλοφορητές θ’ αποτελούνται από φυγοκεντρική αντλία ειδικού 

τύπου κατάλληλη για ζεστό νερό µέχρι 130ο C και θα τοποθετούνται 

πάνω στον αντίστοιχο σωλήνα του κάθε κλάδου προσαγωγής όπως 

φαίνεται στ’ αντίστοιχα σχέδια.  

10.2 Η λειτουργία των κυκλοφορητών θα πρέπει να είναι τελείως 

αυτόµατη, αθόρυβη και να µην προξενεί ραδιοφωνικά παράσιτα.  

10.3 Η αντλία του κυκλοφορητή θα περιστρέφεται από ηλεκτροκινητήρα, 

µονοφασικό ή τριφασικό ανάλογα µε το µέγεθος του και συχνότητας 

ρεύµατος 50 περιόδων. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κλειστού 

τύπου και η ισχύς του θα υπερκαλύπτει την ισχύ που αφορά η 

αντλία.  

10.4 Οι κυκλοφορητές συνοδεύονται µε τις απαιτούµενες πρόσθετες 

φλάντζες.  
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11 Κλειστό δοχείο διαστολής (µε µεµβράνη). 

11.1 Το κλειστό δοχείο διαστολής (όπου προβλέπεται) αποτελείται από 

δοχείο σφαιρικό ή κυλινδρικό, οριζοντίας έδρασης, το οποίο 

φέρει µια ελαστική µεµβράνη που διαχωρίζει το δοχείο σε δύο 

µέρη. Στο ένα µέρος εισάγεται και παραµένει µόνιµα άζωτο, ενώ 

στο άλλο παραλαµβάνονται οι συστολοδιαστολές του νερού της 

εγκατάστασης. 

11.2 Με την πλαστική µεµβράνη επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός του 

εγκλωβισµένου αερίου από το νερό και έτσι αποφεύγε-ται η 

διάλυση του ενός στο άλλο, η αποβολή αέρα και εποµένως η 

ποσότητα του αερίου στο δοχείο παραµένει σταθερή.  

11.3 Η σύνδεση του κλειστού δοχείου διαστολής γίνεται στην επιστροφή 

το λέβητα.  

11.4 Η πίεση του αζώτου είναι 0,5 Α και 1,5 LTV που αντιστοιχεί σε 

στατική πίεση αντίστοιχα 5, 10 και 15 µ.  

11.5 Είναι εφοδιασµένο µε αυτόµατο πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας, 

στόµιο εισόδου και εξόδου νερού, µανοµετρικό ρυθµιστή πίεσης 

και γενικά ότι απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

του, έχει δε αντιοξειδωτική προστασία.  

 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12. ∆ίκτυο σωληνώσεων 

 

12.1 Σωλήνα. 

12.1.1 Πλαστικοί σωλήνες 

Είναι ευθείς ή σπιράλ, χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 146 

παρ. 1 του Κ.Ε.Μ.Ε. πάχους τουλάχιστον 0,8 χιλ. για Φ 13,5 χιλ. 

1 χιλ. για Φ 16 χιλ. και 1,3 χιλ. για Φ 23 χιλ.  

 

12.1.2 Χαλυβδοσωλήνα 

Είναι ευθύγραµµοι, χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 146 

παρ. 4 του Κ.Ε.Μ.Ε. 

Εάν στο εσωτερικό των σωλήνων οδεύουν πολλοί αγωγοί ΝΥΛ, οι 

σωλήνες πρέπει να φέρουν εσωτερική µόνωση.  

 

12.2 Αγωγοί καλώδια 
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12.2.1 Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι τύπου θα είναι σύµφωνοι µε τον 

πίνακα 111 του άρθρου 135 του Κ.Ε.Μ.Ε. η µε τους Γερµανικούς 

κανονισµούς V.D.E. 

12.2.2 Το µέγεθος και το είδος των χρησιµοποιουµένων αγωγών 

καθορίζεται από την µελέτη. Γενικά όµως ισχύει ότι για 

γραµµές φωτισµού η µικρότερη επιτρεπόµενη διατοµή είναι 1,5 

τ.χ.  

12.3 Κουτιά διακλαδώσεως  

12.3.1 Θα είναι του ίδιου υλικού µε τις αντίστοιχες σωληνώ-σεις, 

στρογγυλά, µε µικρότερη επιτρεπόµενη διάµετρο για τα 

στρογγυλά Φ 70 χιλ. ή τετράγωνα, µε µικρότερη επιτρεπόµενη 

πλευρά 75 χιλ.  

12.3.2 Τα χαλύβδινα κουτιά θα έχουν εσωτερικώς µόνωση και η 

σύνδεσή τους θα γίνεται µε κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί.  

 

13. ∆ιακόπτες – ρευµατοδότες 

 

13.1 ∆ιακόπτες. 

13.1.1 Οι διακόπτες θα είναι χωνευτού τύπου µε κοχλίωση (ΤΑΜΠΛΕΡ) 

εξαιρετικής κατασκευής 10 Λ, 250 V. 

13.1.2 Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Λ, 250 V περιστροφικοί 

ισχυρού τύπου κατάλληλοι για στεγανή εγκατάσταση είτε ορατή 

χωνευτή.  

13.2 Ρευµατοδότες. 

13.2.1 Οι ρευµατοδότες θα είναι 16 Λ, 250 V µε πλευρικές επαφές 

για γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ µε καπάκι, για τις αίθουσες και ΣΟΥΚΟ 

απλοί για τους χώρους των γραφείων, αποθηκών κλπ. 

13.2.2 Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι 16Λ, 250V µε πλευρικές 

επαφές για γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ, ισχυρού τύπου, µε 

προστατευτικό κάλυµµα κατάλληλοι είτε για ορατή είτε για 

χωνευτή εγκατάσταση. Οι ρευµατοδότες αυτοί θα χρησιµοποιηθούν 

στην αίθουσα Φυσικοχηµείας και τα εργαστήρια.  

13.2.3 Στα εργαστήρια των Γυµνασίων θα τοποθετηθούν ρευµατο-δότες 

διπλής λήψης (µία για συνεχές και µία ενασσόµε-νο ρεύµα) 

καταβαλλοµένης τάσης µέχρι 250 V και έντασης µέχρι 25 Λ. Ο 

τρόπος της εγκατάστασης θα γίνει σύµφωνα µε το σχετικό 

σχέδιο.  
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14. Ηλεκτρικοί πίνακες. 

 

14.1 Μεταλλικός σκελετός. 

Οι πίνακες φωτισµού και κίνησης προβλέπονται σε θέσεις που 

φαίνονται στα σχετικά σχέδια και θα αποτελούνται: 

14.1.1 Από µεταλλικό ερµάριο κατασκευασµένο µε λαµαρίνα ψυχρής 

εξέτασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα σε φορείς 

διπλού Η ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS 8’ DD3 µε µεταλλική 

πόρτα και µε προστασία Ρ30 κατά DIN 40050. 

14.1.2 Από µεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο µπροστινό µέρος 

του πίνακα πάνω στο οποίο στερεώνεται η πόρτα του πίνακα, η 

οποία κλειδώνει µε µεταλλική κλειδαριά. Η πόρτα θα είναι 

µονόφυλλη για τους πίνακες µικρών διαστάσεων. Για πλάτος 

πίνακα µεγαλύτερο των 20 cm η πόρτα θα είναι δίφυλλη 

στερεούµενη στο πλαίσιο µε µονοκόµµατο γρύλλο πάνω – κάτω. 

14.1.3 Από µπροστινή πλάκα πάνω στην οποία θα ανοιχτούν οι 

κατάλληλες κάθε φορά τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Στην 

πλάκα αυτή θα υπάρχουν πινακίδες, από ζελατίνη µε 

επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων (π.χ. 

φωτισµός Λ). Η πλάκα αυτή θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο µε 

τέσσερις επινικελωµένες ανοξείδωτες βίδες που να µπορούν να 

βγαίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη να βγει η πόρτα του πίνακα.  

14.1.4 Το πάχος της λαµαρίνης του ερµαρίου του πλαισίου, της 

πλάκας της πόρτας θα είναι τουλάχιστον 1,5 ΜΜ. 

14.1.5 Οι πίνακες θα βαφτούν µε δύο στρώσεις αντιαδιαβρω-χικής 

βαφής και µία τελική στρώση από βερνίκι σε χρώµα που θα 

καθορίσει η επίβλεψη.  

 

14.2 Εσωτερική διαµόρφωση. 

14.2.1 Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα 

όργανα για διακοπή, χειρισµό, ασφάλιση, ενδείξεις κλπ. να 

είναι εύκολα προσιτό µετά την αφαίρεση των µπροστινών 

καλυµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές 

θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, η επισκευή και η 

επανατοποθέτησή τους χωρίς µεταβολή της κατάστασης των 

οργάνων που βρίσκονται κοντά.  
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14.2.2 Οι ζυγοί των πινάκων να είναι κατάλληλοι για τη στερέωση 

ασφαλειών, µικροαυτοµάτων, την προσαγωγή και την απαγωγή του 

ρεύµατος. Η επιτρεποµένη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια µε 

αυτή που επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι 

ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό για τη γείωση από χαλκό, 

όπως και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο.  

14.2.3 Οι πίνακες θα συναρµολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής 

και θα παρέχουν άνεση χώρου για τη σύνδεση των κυκλωµάτων. Θα 

δοθεί µεγάλη σηµασία στη καλή και σύµµετρη εµφάνιση των 

πινάκων. Για το σκοπό αυτό θα τηρηθούν οι εξής αρχές.  

14.2.4 Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω 

µέρος του πίνακα.  

14.2.5 Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα 

τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του 

πίνακα.  

14.2.6 Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διαταγµένα σε κανονικές 

οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του 

πίνακα. 

14.2.7 Επειδή δεν είναι από τώρα γνωστή η σειρά, µε την οποία θα 

έρθουν τα καλώδια στην πάνω πλευρά του πίνακα, θα αφεθεί 

αρκετός χώρος µεταξύ της σειράς των κλέµενς και του πάνω 

άκρου του πίνακα. Για το λόγο αυτό δεν θα ανοιχτούν τρύπες 

στην πάνω πλευρά του πίνακα αλλά χτύπηµα. Οι τρύπες αυτές θα 

είναι ως προς το πλήθος όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα 

(λαµβάνοντας υπ’ όψη και το καλώδιο προσαγωγής και τις 

εφεδρικές γραµµές) ως προς τη διάµετρο δε θα είναι ίσες προς 

την µικρότερη απαιτουµένη διάµετρο για κάθε πίνακα, θα έχουν 

όµως αρκετή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να 

διευρυνθούν κατάλληλα για το πέρασµα και των καλωδίων 

µεγαλύτερης διαµέτρου. Όπου απαιτείται µπορεί οι τρύπες να 

διαταχθούν και σε περισσότερες από µία σειρές.  

14.2.8 Στους πίνακες, στο πάνω µέρος και σε συνεχή οριζόντια 

σειρά ή σειρές θα υπάρχουν κλέµενς, στα οποία θα έχουν 

οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραµµής 

σε τρόπο ώστε κάθε γραµµή που θα µπαίνει στον πίνακα, να 

συνδέεται µε όλους τους αγωγούς µόνο στο κλέµενς. Η σειρά ή 

οι σειρές των κλέµενς θα βρίσκονται σε απόσταση από µία σειρά 
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κλέµενς, κάθε σειρά που είναι πιο κάτω θα βρίσκεται σε 

µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την άλλη 

σειρά που είναι πιο πάνω, οι εσωτερικές δε συρµατώσεις θα 

οδηγούνται προς το κλέµενς από πίσω σε τρόπο ώστε η πάνω 

επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των 

εξωτερικών καλωδίων. Οι γραµµές που χαρακτηρίζονται στα 

σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς µέχρι τα 

κλέµενς.  

14.2.9 Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από 

τεχνική και αισθητική άποψη, ήτοι καλώδια θα ακολουθούν, 

οµαδικά ή ξεχωριστά, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι 

δε στα άκρα προσαρµοσµένα καλά και σφιγµένα µε κατάλληλες 

βίδες και περικόχλια, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες 

διασταυρώσεις και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα 

άκρα τους. Το ίδιο µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

άριστη πρόσδεση των καλωδίων σε οµάδες όπου απαιτείται αυτό.  

14.2.10 Οι ζυγοί θα είναι από χαλκό επικασσιτερωµένοι σε 

τυποποιηµένες διατοµές. Οι διατοµές των καλωδίων και των 

χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι επαρκείς 

και θα συµφωνούν κατ’ ελάχιστο προς αυτές που αναγράφονται 

στα σχέδια για τις αντίστοιχες γραµµές άφιξης και αναχώρησης.  

14.2.11 Είναι απαραίτητο να τηρηθεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα ως 

προς την σήµανση των φάσεων. Έτσι η ίδια φάση θα σηµαίνεται 

πάντοτε µε το ίδιο χρώµα επί πλέον για τις τριφασικές γραµµές 

κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια σειρά ως προς τις 

άλλες (π.χ. Π αριστερά, S στο µέσον, Τ. δεξιά). Το ίδιο θα 

γίνεται µε τις ασφάλειες και τα κλέµενς.  

14.2.12 Οι στεγανοί πίνακες θα είναι κατασκευασµένοι από τα ίδια 

υλικά όπως και οι απλοί όµως οι εισερχόµενες και εξερχόµενες 

γραµµές θα προσαρµοσθούν στεγανά σ’ αυτούς µε στυπιοθλίπτες 

οι δε πόρτες τους θα στεγανο-ποιούνται µε ελαστικά 

παρεµβρυσµα. Στεγανοί πίνακες τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο 

σε ανοιχτούς και σε υγρούς χώρους.  

 

14.3 Όργανα πινάκων. 

14.3.1 Ασφάλειες από πορσελάνη (κοχλιωτές). 
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Έχουν βάση από πορσελάνη κατά DIN 49320 µέχρι 49323 και 49325 

µε πώµα κατά DIN 49360 και 49365 µε συντηκτικό φυσίγγιο κατά 

DIN 49360, 49515 και VDAE 0635 και µε δακτύλιο και λοιπά 

απαραίτητα εξαρτήµατα για άψογη λειτουργία. Ισχύς διακοπής 70 

KVA. Χρησιµοποιούνται σαν γενικές ασφάλειες για ονοµαστική 

ένταση µέχρι 80 Α.  

14.3.2 Μαχαιρωτές ασφάλειες. 

Είναι κατασκευασµένες κατά DIN 43620 και χρησιµοποιούνται για 

ένταση µεγαλύτερη των 80 Λ. 

14.3.3 Μικροαυτόµατοι: 

Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα 

χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι ενδεικτικού τύπου SL της 

SIEMENS, όπως χαρακτηρίζονται στα σχέδια των ηλεκτρικών 

πινάκων. 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι γενικά τύπου GL ονοµαστικής έντασης 

10-25. Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνοι µε το VDE 6412645 

κατάλληλο για ένταση µέχρι 380 V/50 HZ µε θερµική προστασία από 

υπερένταση και µε ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο προστασίας από 

βραχυκύκλωση που θα διεγείρεται σε τιµές 4-6 φορές την 

ονοµαστική ένταση. Η ισχύς διακοπής θα είναι τουλάχιστον 7 KVA, 

για τάση 220 V και φ = 0,9. 

14.3.4 ∆ιακόπτες τύπου PACCO. 

Θα χρησιµοποιούνται για εντάσεις ρεύµατος µέχρι 100 A. 

κατάλληλοι για τάση µέχρι 500 V, µε ισχύ ζεύξεως κατ’ ελάχιστο 

ίση µε την ένταση για συνεχή ροή µε τάση 380 V. Ελάχιστος 

αριθµός χειρισµών 40.000. Οι διακόπτες θα χειρίζονται από 

µπροστά µε λαβή δια µέσον µονωτικής ροζέττας (όχι από χαρτί που 

θα φέρει από κάτω ζελατίνη που θα δείχνει τη θέση του 

διακόπτη).  

14.3.5 Μαχαιρωτοί διακόπτες  

Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 066 και χρησιµοποιούνται για 

εντάσεις µεγαλύτερες των 100 A. Ισχύς διακοπτών πενταπλάσια των 

ονοµαστικών. ∆ιάρκεια ζωής 30000 χειρισµοί. Θα είναι 

εφοδιασµένοι µε διάταξη για ακινητοποίηση του διακόπτη στην 

ανοικτή θέση. Γενικά οι διακόπτες (PACCO και µαχαιρωτοί) θα 

είναι κατά ένα τουλάχιστον µέγεθος µεγαλύτεροι από την 

αντίστοιχη ασφάλεια.  
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14.3.6 Ραγοδιακόπτες. 

Χρησιµοποιούνται στα κυκλώµατα που χειρίζονται από τον πίνακα 

καθώς και σαν διακόπτες κυκλωµάτων, για εντάσεις µέχρι 25 Α.  

14.3.7 Ενδεικτικές λυχνίες.  

Αυτές θα είναι από λαµπτήρες αίγλης (όπου αυτό είναι δυνατό) µε 

κρυστάλλινο κάλυµµα, διαφανές µε κατάλληλο χρωµατισµό που θα 

κοχλιώνεται µε επιχρωµιωµένο δακτυλίδι. Η αντικατάσταση των 

φθαρµένων λαµπτήρων θα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς 

αποσυναρµολόγηση της µετωπικής πλάκας του πίνακα. Οι ασφάλειες 

των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι κοχλιωτές τύπου «µινιόν». 

14.3.8 ∆ιακόπτες διαρροής. 

Σ’ όλους τους πίνακες φωτισµού τοποθετούνται ρελαί διαφυγής 

ονοµαστικής εντάσεως διακοπών 30 µιλλιαµπέρ. 

 

15. Φωτιστικά σώµατα. 

15.1 Γενικά. Τα φωτιστικά σώµατα είναι αυτά που προβλέπονται από 

τα σχέδια της µελέτης και το σχέδιο συµβολισµού του 

Μηχανολογικού Γραφείου. 

15.1.1  Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως θα είναι µε βάση BAYONETTE για ισχύ 

µέχρι 300 W, θολής υάλου και µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1.000 

ώρες.  

15.1.2 Οι παραβολικοί λαµπτήρες µε ενσωµατωµένο ανταυγαστήρα θα είναι 

στεγανοί µε υδατοστεγή βάση κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους 

και µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2.000 ώρες. 

15.1.3 Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι χρώµατος WHITΕ LIGHT, θα έχουν 

δε απόδοση για λειτουργία πάνω από 100 ώρες, οι µεν των 20W, 

1000LM και δε των 40W 2.300 LM και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

7.500 ώρες.  

15.1.4 Τα φωτιστικά δύο λαµπτήρων θα συνδεθούν υποχρεωτικά κατά το 

σύστηµα DUO.  

15.1.5. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για τους λαµπτήρες 

πυρακτώσεως θα είναι από πορσελάνη, BAYONETTE, κατάλλη-λες για 

τους πιο πάνω σχετικούς λαµπτήρες.  

15.1.6. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες φθορισµού θα 

είναι τύπου ασφαλείας δηλαδή µε σύστηµα στερεώσεως του λαµπτήρα 

µε περιστροφή (ROTARY-LOGK). 
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15.1.7. Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα φέρουν ανθεκτική µόνωση για 

αντοχή σε ψηλές θερµοκρασίες (105ο ). 

15.1.8. Όλα τα µεταλλικά τµήµατα των φωτιστικών σωµάτων θα φέρουν 

αντιδιαβρωτική προστασία.  

15.1.9. Όλα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα φέρουν κατάλληλη λήψη 

για την σύνδεση των αγωγών γείωσης.  

15.1.10. Οι χρωµατισµοί των φωτιστικών θα είναι της εκλογής της 

επίβλεψης. Η ξήρανση των βαφών θα γίνη σε φούρνο.  

15.1.11. Θα παραδοθούν στην επίβλεψη τεχνικά στοιχεία για τα 

φωτιστικά δηλαδή κατασκευαστικά σχέδια προσπέκτους και ότι άλλο 

είναι απαραίτητο για να σχηµατισθεί σαφή αντίληψη για την 

ποιότητα και την λειτουργία των φωτιστικών.  

15.1.12. Τα φωτιστικά νοούνται πλήρη – δηλαδή µε λαµπτήρες, 

συρµατώσεις, πυκνωτές, εκκινητές και ότι άλλο απαιτείται για να 

συνδεθούν και να λειτουργήσουν κανονικά τα φωτιστικά.  

15.1.13. Οι πυκνωτές θα έχουν κατάλληλη χωρητικότητα µε ελάχιστο 

συνηµίτονο 0,95. 

15.1.14. Οι εκκινητές θα είναι κατάλληλης ισχύος µε αντιπαρα-σιτικό 

πυκνωτή µέσα στο ίδιο το κέλυφος και άριστης ποιότητος. Η 

υποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια, για την 

στερέωση.  

 Οι ακροδέκτες σύνδεσης των αγωγών θα είναι χωρίς συγκόλ-ληση.  

15.1.15. Τα παρακάτω περιγραφόµενα σώµατα είναι αυτά που 

χρησιµοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς αυτό να 

αποκλείει την χρησιµοποίηση φωτιστικών άλλου τύπου, εάν αυτά 

προβλέπονται από την µελέτη. 

 

15.2 Φωτιστικά λαµπτήρων πυρακτώσεως. 

15.2.1 Φωτιστικό τύπου πλαφονιέρας οροφής.  

15.2.1.1 Φωτιστικό σώµα λαµπτήρων πυρακτώσεως ηµιελλειπτικού τύπου 

αποτελούµενο από µεταλλική επινικελωµένη βάση και από οβάλ 

γυάλινο κάλυµµα κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή.  

15.2.1.2 Η µεταλλική βάση θα είναι από επινικελωµένη λαµαρίνα και 

θα έχει λυχνιολαβή από πορσελάνη για λαµπτήρα πυρακτώσεως 100 

W.  

15.2.1.3 Το ηµιελλειπτικό κάλυµµα θα είναι από αδιαφανές γαλακτερό 

γυαλί που προκαλεί διάχυση του φωτός, διαµέτρου περίπου 25 cm. 
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και θα εφαρµόζει στη βάση στεγανά µε βίδωµα ή µε ελατήρια. Η 

στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε την βοήθεια ελαστικού 

δακτυλίου.  

15.2.1.4 Χρησιµοποιείται σαν φωτιστικό οροφής σε χώρους υγιεινής 

και σε περιπτώσεις βεραντών ή υπαιθρίων διαδρόµων. 

 

15.2.2 Φωτιστικό τύπου αρµατούρας τοίχου. 

15.2.2.1 Φωτιστικό σώµα λαµπτήρων πυρακτώσεων στεγανό αποτε-λούµενο 

από βάση από πορσελάνη και από σφαιρικό γυάλινο οβάλ κάλυµµα, 

   για τοποθέτηση στον τοίχο.  

15.2.2.2. Η βάση του θα είναι κατασκευασµένη από πορσελάνη. Πάνω στη 

βάση θα είναι στερεωµένη η επίσης πορσελάνη λυχνιολαβή για 

λαµπτήρα πυρακτώσεως µέχρι 100 W.  

15.2.2.3. Το υάλινο σφαιρικό κάλυµµα θα είναι από αδιαφανή γαλακτερό 

γυαλί που προκαλεί διάχυση του φωτός, διαµέτρου περίπου 14 εκ. 

και θα βιδώνει στην άκρη µε την παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου 

για την επίτευξη στεγανότητας. 

15.2.2.4. Χρησιµοποιείται σαν φωτιστικό τοίχου σε χώρους υγιεινής και 

σε κλιµακοστάσια.  

 

15.2.3 Φωτιστικό τύπου SΡOT.  

15.2.3.1 Φωτιστικό σώµα λαµπτήρων πυρακτώσεως τύπου SPOT, 

ρυθµιζοµένη κατευθύνσεως της δέσµης του φωτός, µε 

παραβολικό λαµπτήρα καθρέπτου σκληρού υάλου 150 W, στενής 

ή ευρείας δέσµης, κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο ή 

την οροφή.  

15.2.3.2 Η βάση του είναι µεταλλική από χυτό κράµα αλουµινίου. Πάνω 

στη βάση θα στερεωθεί η λυχνιολαβή του λαµπτήρα που θα 

είναι από πορσελάνη.  

15.2.3.3 Χρησιµοποιείται, εφ’ όσον προβλέπεται σε εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς χώρους για αυξηµένες αποκτήσεις τοπικού 

φωτισµού. Εφ’ όσον χρησιµοποιείται σε εξωτερικό χώρο 

µεταξύ λαµπτήρος και φωτιστικού, παρεµβάλλεται ελαστικός 

δακτύλιος για επίτευξη στεγανότητας. 

 

15.2.4 Φωτιστικό τύπου χελώνας.  
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15.2.4.1 Φωτιστικό σώµα λαµπτήρων πυρακτώσεως απολύτως στεγανό, 

αντικειµενικού τύπου αποτελούµενο από χυτοσιδερένια βάση 

και ειδικό γυάλινο κάλυµµα.  

15.2.4.2 Η βάση θα είναι χυτοσιδερένια, µε ενσωµατωµένη πορσελάνη 

λυχνιολαβή για λαµπτήρα 100 W και οπές εισόδου καλωδίων ή 

συνδέσεως χαλυβδοσωλήνα σε δύο τουλάχιστον πλευρές. Οι 

είσοδοι θα είναι κοχλιοτοµηµένες για σύνδεση 

χαλυβδοσωλήνα, ή εφοδιασµένες µε στυπιοθλίπτες στην 

περίπτωση ρευµατοδοτήσεως µε καλώδιο.  

15.2.4.3 Το γυάλινο κάλυµµα θα είναι από πυρίµαχο γυαλί, ανθεκτικό 

στις µεταβολές της θερµοκρασίας, θα εφαρµόζει υδατοστεγές 

στη βάση µε κατάλληλο παρέµβυσµα και θα προστατεύεται από 

χαλύβδινα επιµαδµιωµένο πλέγµα.  

15.2.4.4 Χρησιµοποιείται σε χώρους λεβητοστασίου, αποθηκών, 

καυσίµου, µηχανοστασίου και όπου αλλού προβλέπεται από την 

µελέτη.  

 

15.3 Φωτιστικά λαµπτήρων φθορισµού. 

15.3.1 Φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για λαµπτήρες φθορισµού 

σχήµατος ράβδου, χρώµατος φωτός 34 (WHITE LIGHT) αποτελούµενα 

από βάση από χαλυβδοσωλήνα LKP πάχους 0,8 χιλ. βαµµένη 

ηλεκτροστατικά εν θερµώ µε ειδικό λακ σε χρώµα λευκό και στη 

συνέχεια ψηµένη µε υπέρυθρες ακτίνες σε θερµοκρασία 180ο C. Η 

βάση θα φέρει εσωτερικά συναρµολογηµένα και ηλεκτρικά 

συνδεδεµένα όλα τα όργανα αφής του λαµπτήρα δηλαδή.  

15.3.2 Πυκνωτή για τη βελτίωση του συνηµιτόνου κατασκευασµέ-νο 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE παρ. 60 και γεµισµένο µε 

ειδικό άφλεκτο µονωτικό υγρό κλοφέν, θα περιλαµβάνει δε 

αντίσταση εκφορτίσεως συνδεδεµένη εν σειρά.  

15.3.3 Στραγγαλιστικό πηνίο αθόρυβου τύπου.  

15.3.4 Εκκινητή άριστης ποιότητας εγκεκριµένου τύπου από το 

εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρίας του λαµπτήρα. 

15.3.5 ∆ύο λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής µε κατάλληλο σύστηµα 

για την ασφαλή συγκράτηση του κάθε λαµπτήρα. Οι επαφές των 

λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες.  

15.3.6 Τα µη βαµµένα µέρη ή εξαρτήµατα πρέπει να έχουν υποστεί 

επιφανειακή χηµική επεξεργασία για να µην σκουριάζουν.  



∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ    |   ΤΕΧΝ.   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    |  (V-1)         Σελ.   25 (33) 

 

∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου  ∆.Τ.Υ.,   µελετητής:                                      ||  C \ …\  MYTIKAS 2013-MYT13- Τ.Πρ.  Η/Μ,(1)          09 - 14 , 

     

15.3.7 Γενικά τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι απαλλαγµέ-να 

από αιχµηρές γωνίες και να έχουν επαρκή στερεότητα καθώς και 

διαστάσεις, ώστε να µην παραµορφώνονται µε αποτέλεσµα την 

κακή προσαρµογή του λαµπτήρα στις λυχνιολαβές του.  

15.3.8 Η βάση κάθε φωτιστικού σώµατος θα έχει ηλεκτρική επαφή 

γειώσεώς του, οπές στηρίξεως και οπές για την από πάνω είσοδο 

των τριφασικών καλωδίων.  

15.3.9 Εφ’ όσον προβλέπονται φωτιστικά µε πλαστικό κάλυµµα, αυτό 

θα είναι εξ ολοκλήρου ακρυλικό, αδιαφανές, µε γαλακτερό 

χρώµα. Η στεγανοποίηση του καλύµµατος και της µεταλλικής 

σκάφης θα γίνεται µε την παρεµβολή κατάλληλου παρεµβύσµατος 

από αφρώδες πλαστικό. 

15.3.10 Εφ’ όσον προβλέπονται φωτιστικά µε περσιδωτό κάλυµµα, αυτό 

θα έχει πλαίσιο από χαλυβδοέλασµα βαµµένο σε λακ φούρνου και 

κυψελοειδή ακρυλική σχάρα, που δεν θα παραµορφώνεται.  

15.3.11  Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού χρησιµοποιούνται σε όλους 

τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου εκτός των W.C. καθώς και 

όπου αλλού προβλέπει η µελέτη. Ο τύπος φωτιστικού που 

χρησιµοποιείται εκτός εάν η µελέτη προβλέπει κάτι 

διαφορετικό, είναι χωρίς κάλυµµα, για δύο λαµπτήρες των 40 W, 

ενδεικτικού τύπου SIEMENS 5W 180 1-20 ή ΡHILLIPS TMS 2 X 40 

W.  

 

15.4 Φωτιστικά λαµπτήρων ατµών νατρίου ή υδραργύρου. 

15.4.1 Φωτιστικό σώµα αναρτήσεως. 

15.4.1.1 Φωτιστικό σώµα αναρτήσεως προβλεπόµενο για τον φωτισµό 

χώρου µεγάλου ύψους (άνω των 5 µµ), για λαµπτήρες ατµών 

υδραργύρου ή νατρίου, υψηλής πιέσεως 250 w ή 400 w 

αποτελούµενο από κέλυφος από χυτό κράµα αλουµινίου και από 

µεταλλικό κάτοπτρο. 

15.4.1.2 Το κέλυφος θα είναι από χυτό κράµα αλουµινίου, µέσα σε 

αυτό δε θα είναι τοποθετηµένα και συνδεσµολογηµένα όλα τα 

όργανα αφής και λειτουργίας του λαµπτήρα, δηλαδή 

στραγγαλιστικό πηνίο, λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40, πυκνωτής 

βελτιώσεως συνηµιτόνου, καθώς και εναυστήρας. Το πάνω 

µέρος του κελύφους θα φέρει ειδική υποδοχή µε εσωτερική 

κοχλίωση για την σταθερή ανάρτηση του φωτιστικού σώµατος. 
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Στην υποδοχή αυτή θα µπορεί να προσαρµοσθεί άγκιστρο για 

την απλή ανάρτηση του φωτιστικού.  

15.4.1.3 Το κάτοπτρο θα είναι µεταλλικό, υψηλής ανακλαστικών 

ικανότητας και θα προσαρµόζεται στο κέλυφος µε βίδες.  

15.4.1.4 Χρησιµοποιείται για το φωτισµό χώρων µεγάλου ύψους, όπως 

κλειστά γυµναστήρια, κολυµβητήρια ή όπου αλλού προβλέπεται 

από τη µελέτη. Ενδεικτικός τύπος φωτισµού PHILLIPS HLK 10 

ή SIEMENS 5UJ 703. 

15.4.2 Φωτιστικό σώµα βραχίονος.  

15.4.2.1 Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λαµπτήρες ατµών υδραρ-γύρου 

υψηλής πιέσεως 125 ή 250 W προβλεπόµενο για τοποθέτηση σε 

βραχίονα αποτελούµενο από κέλυφος, βραχίονα και κάλυµµα. 

15.4.2.2 Το κέλυφος είναι κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρε-σαριστό 

κράµα αλουµινίου συνθετικό στο ύπαιθρο. Το πίσω µέρος του 

κέλυφους είναι διαµορφωµένο σε ρυθµιζόµενη υποδοχή 

βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαµέτρου 40 

έως 60 χιλ. Μέσα στο κέλυφος είναι τοποθετηµένα και 

συνδεσµολογηµένα όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας του 

λαµπτήρα, δηλαδή λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40, 

στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής βελτιώσεως συνηµιτόνου, 

αντιπαρασιτική διάταξη. Επίσης θα φέρει κάτοπτρο ή 

κάτοπτρα από καθαρό αλουµίνιο, συµπληρωµένο και 

στιλβωµένο.  

15.4.2.3 Το κάλυµµα είναι κατασκευασµένο από διαφανές ακρυλικό 

γυαλί, ή πυρίµαχο γυαλί, ανθεκτικό σε µηχανικές 

καταπονήσεις, κλείνει πάνω στο κέλυφος µε κλείστρα µε 

ενδιάµεση παρεµβολή κατάλληλου παρεµβύσµατος ανθεκτικού σε 

έντονες καιρικές µεταβολές για επίτευξη στεγανότητας.  

15.4.2.4 Χρησιµοποιείται για τον εξωτερικό περιµετρικό φωτισµό του 

κτιρίου. Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού, PHILIPS HFP 25, ή 

SIEMENS 4 HΛ 487. 

 

15.4.3 Φωτιστικό σώµα κορυφής. 

15.4.3.1 Φωτιστικό σώµα κορυφής κανονικής µορφής προβλεπόµενο για 

υπαίθριο φωτισµό γιατί για λαµπτήρες ατµών υδραργύρου 

υψηλής πιέσεως 125 W ή 250 W αποτελούµενον από βάση από 

χυτό κράµα αλουµινίου και κάλυµµα.  
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15.4.3.2 Η βάση είναι από χυτό κράµα αλουµινίου και µέσα σε αυτό θα 

είναι τοποθετηµένα και συνδεσµολογηµένα όλα τα όργανα αφής 

και λειτουργίας του λαµπτήρα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 

λυχνιολαβή πορσελάνης F40, πυκνωτές βελτιώσεως συνηµίτονο. 

Το κάτω µέρος της βάσης θα έχει ειδική υποδοχή για τη 

στερέωση σε τσιµεντοϊστό.  

15.4.3.3 Επάνω από τη βάση θα είναι το κάλυµµα, που θα έχει σχήµα 

κώδωνος και θα είναι από πλαστική ύλη γαλακτερού χρώµατος 

πάνω από το κάλυµµα θα υπάρχει στέγατρο από φύλλο 

αλουµινίου. Μεταξύ καλύµµατος και βάσης και καλύµµατος και 

στεγάστρου, υπάρχουν στεγανωτικά παρεµβύσµατα.  

15.4.3.4 Χρησιµοποιείται για τον υπαίθριο φωτισµό κήπου, πλατειών 

κλπ. επάνω σε τσιµεντοϊστό. Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού 

PHILIPS HPP 250. 

 

15.5 Τσιµεντοϊστός για φωτιστικά σώµατα κορυφής ή βραχίονος. 

15.5.1 Ο τσιµεντοϊστός είναι κατασκευασµένος από λευκό τσιµέντο 

τύπου FORTLAND µε φυγοκεντρική µέθοδο κατάλληλος για 

φωτιστικό σώµα κορυφής ή βραχίονος, µε οπή και πλαίσιο από 

ορείχαλκο ή αλουµίνιο, θυρίδα καταλλήλου διαστάσεως για την 

εγκατάσταση ακρωκιβωτίου και οπή στο κάτω µέρος για την 

εύκολη διέλευση του υπογείου καλωδίου. Ο τρόπος κατασκευής 

του ιστού και ο οπλισµός του θα ανταποκρίνονται σε ανοιγµένο 

οριζόντιο φορτίο στην κορυφή 200 kg και συντελεστή ασφαλείας 

V=3.  

15.5.2 Ο τσιµεντοϊστός θα έχει βάση από σκυρόδεµα Σ 150 στο 

κέντρο της οποίας θα πακτωθεί κατακόρυφος τσιµεντοσω-λήνας Φ 

40 CH ύχους 1 Μ. κατάλληλη πλευρική οπή για την διέλευση του 

τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Το διάκενο 

γύρω από τον τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150. 

Στην πλευρική οπή του τσιµεντοσωλήνα θα τοποθετηθεί πλαστικός 

σωλήνας Β PVC Φ 110.  

15.5.3 Μέσα στον τσιµεντοσωλήνα τοποθετείται ο τσιµεντοιστός 

διαµέτρου κορυφής Φ 110 εκ. και συνολικού ύψους 6 Μ. Μετά την 

τοποθέτηση του τσιµεντοιστού ο χώρος µεταξύ αυτού και του 

τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε άµµο µέχρι ύψους 10 εκ. κάτω 
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από την κορυφή του τσιµεντο-σωλήνα. Η άµµος θα βραχεί και θα 

χτυπηθεί. Τα υπόλοιπα 10 εκ. θα πληρωθούν µε σκυρόδεµα Σ 150.  

 

16. Θερµοσίφωνες. 

16.1 Οι θερµοσίφωνες θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισ-µένη 

λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλ. και θα είναι µονωµένοι 

περιµετρικά µε υαλοβάµβακα πάχους 40 χιλ. ή άλλο µονωτικό 

ισοδυνάµου πάχους µονώσεως.  

16.2 Είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε δίκτυο υψηλής πιέσεως και 

είναι εφοδιασµένοι µε θερµοστάτη, βαλβίδα αντεπιστροφής, 

βαλβίδα ασφαλείας. 

16.3 Στο χώρο κυλικείου (εφ’ όσον υπάρχει) τοποθετείται 

θερµοσίφωνας χωρητικότητας 20 λίτρων, ισχύος 4 K.W. ο δε 

χειρισµός του γίνεται από υποπίνακα µέσα στο κυλικείο, απ’ 

όπου τροφοδοτείται µε καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 4 τ.χ. µε την παρεµβολή 

αντίστοιχης ασφάλειας και διακόπτη.  

 

17. Εξαεριστήρες. 

17.1 Εξαεριστήρες τοποθετούνται στα γραφεία, την αίθουσα πολλαπλής 

χρήσεως και σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τροφοδοτούµενοι 

µε ξεχωριστή ηλεκτρ. Γραµµή 3 Χ 1,5 mm2. 

17.2 Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση στους τοίχους ή τα παράθυρα, 

είναι αξονικού τύπου µε πλαστική φτερωτή. 

17.3 Είναι διπλής ενεργείας (εισαγωγή – εξαγωγή) παροχής 550 Η3/Η.  

 

18. Κουδούνια. 

18.1 Κουδούνια τοποθετούνται στους διαδρόµους και τους αύλειους 

χώρους σε θέσεις που προβλέπει η µελέτη. 

18.2 Τα κουδούνια θα είναι τύπου καµπάνας, ισχυρού τύπου, 

κατάλληλα για τοποθέτηση στο ύπαιθρο, µε τάση λειτουργίας 220 

V.  

18.3 Ο χειρισµός των κουδουνιών θα γίνεται µε µπουτόν από το 

κυλικείο και από την διεύθυνση.  

 

19. ∆ίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης 

19.1 Ρευµατοδότες λήψεως φωνής δεδοµένων RJ-45, τοποθετούνται στις  

αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια και όπου αλλού φαίνεται στα 
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σχέδια. Ανάλογα µε την θέση που εγκαθίστανται διακρίνονται σε 

επίτοιχους και εγκατεστηµένους σε πλαστικό κανάλι ηλεκτρικών γραµµών 

τµηµατικής συναρµολόγησης   τ. Legrand  

 

8.2 Ο κάθε ρευµατοδότης δεδοµένων φωνής, συνδέεται µε το αντίστοιχο 

ζεύγος  καλώδιων UTP 6cat 1000Mps µεταφοράς δεδοµένων φωνής, το οποίο 

οδεύει µέσα σε πλαστικό σωλήνα διέλευσης ή σε πλαστικό κανάλι τ. 

Legrand. 

 

 

 

 

20. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Για την προστασία του κτιρίου από κεραυνούς προβλέπεται η 

θωράκιση αυτού µε τη βοήθεια γυµνών αγωγό συλλεκτήριο και  καθόδου 

µονόκλωνο από κράµα αλουµινίου  Al-Mg-Si διατοµής  Φ8mm  και 

Φ10mm, δηµιουργούντων θωράκιση τύπου “κλωβού Faraday”, προς το οποίο 

πρέπει να συνδεθούν, κατά το δυνατό, όλα τα µεταλλικά µέρη του 

κτιρίου (µεταλλικοί σκελετοί, σωληνώσεις κλπ.) 

 

20.1  Αγωγοί προστασίας. 

 Στα δώµατα και στις στέγες του κτιρίου θα εγκατασταθεί δίκτυο 

από γυµνό αγωγό συλλεκτήριο και  καθόδου µονόκλωνο από κράµα 

αλουµινίου  Al-Mg-Si διατοµής  Φ8mm  και Φ10mm Ο αγωγός θα 

συγκρατείται από ειδικά στηρίγµατα, κατασκευασµένα από µαύρο 

χαλυβδοέλασµα πάχους 3 χιλ. γαλβανισµένα εν θερµώ µε αντιοξειδωτική 

προστασία. Η σύσφιξη των δύο κοµµατιών του στηρίγµατος θα γίνει µε 

κοχλία και περικόχλιο. Το άκρο του στηρίγµατος να γίνει µε κοχλία και 

περικόχλιο ¼ γαλβανισµένα µε παρεµβολή. Το άκρο του στηρίγµατος θα 

πακτώνεται και θα συγκρατείται µε χρήση κονιάµατος (όχι γύψος).  

 Η απόσταση µεταξύ των δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι τόση 

ώστε να αποκλείεται αισθητή παραµόρφωση του αγωγού από την ευθεία, 

στα δε τµήµατα της τροχιάς του, η πυκνότητα των στηριγµάτων θα είναι 

µεγαλύτερη για την ασφαλή συγκράτη-ση. Γενικά η µέση απόσταση µεταξύ 

δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι της τάξεως των 40 εκ. Ο χάλκινος 

αγωγός εγκαθίσταται γενικά κατά µήκος των ακµών των στεγών. Ως 
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γενικός κανόνας ισχύει ότι κανένα σηµείο επί της στέγης δεν µπορεί να 

απέχει περισσότερο από 10 µ. από το πλησιέστερο εξάρτηµα της 

διατάξεως. Τυχόν υπερυψωµένες κατασκευές, θα προστατεύονται ιδιαίτερα 

µε ακίδες.  

 

20.2 Αγωγοί καθόδου. 

 Το δίκτυο προστασίας κατά διαστήµατα ενώνεται µε το δίκτυο 

γειώσεως καθόδους γειώσεως από αγωγό  καθόδου µονόκλωνο από κράµα 

αλουµινίου  Al-Mg-Si διατοµής  Φ8mm  και Φ10mm. Γενικά η απόσταση 

µεταξύ δύο διαδοχικών καθόδων γειώσεως θα είναι της τάξεως των 20 

µέτρων. Κάθε       καθόδου πριν από την είσοδόν του στο έδαφος και 

µέχρι ύψους 2 µέτρων θα περιβληθεί µε γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου 1 

¼’’. Ο σωλήνας πρέπει να ανοιχθεί στην γεννέτηρά του µε πριονισµό για 

την δηµιουργία διακένων      προς αποφυγήν παρασιτικού πουπινισµού 

της γραµµής καθόδου.  

20.3 ∆ίκτυο γειώσεως 

 Για τη γείωση του συστήµατος (πέραν της θεµελιακής γείωσης και 

εφόσον απαιτείται), προστασίας θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος δίκτυο 

γειώσεως, από γυµνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 70 τ.χ. τοποθετούµενο 

µέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 60 εκ.  

 Το δίκτυο γειώσεως θα εγκατασταθεί περιµετρικώς του κτιρίου, σε 

απόσταση 3 έως 4 µέτρων από τους εξωτερικούς τοίχους για απόσβεση 

δηµιουργίας βηµατικών τάσεων εις τους εξωτερικούς χώρους. 

 Το δίκτυο γειώσεως θα αποτελεί κλειστό βρόχο. 

 Εάν αυτό δεν θα είναι δυνατόν τα ελεύθερα άκρα αυτού θα 

συνδέονται µε τρίγωνα γειώσεως. Μετά το τέλος της κατασκευής του 

δικτύου γειώσεως και κατά την διάρκεια µιας τυπικής ηµέρας του έτους 

θα γίνει µέτρηση της αντιστάσεως διαβάσεως του δικτύου γειώσεως µε 

µία από τις παραδεκτές µεθόδους. Εάν η αντίστοιχη διαβάσεως βρεθεί 

µεγαλύτερη των 3Ω, θα προστεθούν τρίγωνα γειώσεως, µέχρι επιτεύξεως 

της επιθυµητής τιµής αντιστάσεως. Εν πάση περιπτώσει όµως το δίκτυο 

γειώσεως συνδέεται προς ένα τουλάχιστον τρίγωνο γειώσεως. 

 

20.4 Κατασκευή τριγώνου γειώσεως. 

 Το τρίγωνο γειώσεως θα κατασκευασθεί από τρεις γαλβανι-σµένους 

σιδηροσωλήνες Φ 2 ½’’ µήκους 2,5 µέτρων ή ηλεκτρόδια γειώσεως, οι 
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οποίοι θα µπουν µέσα στο έδαφος σε σχήµα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 

2,5 µ. και θα συνδέονται µεταξύ τους µε γυµνό χαλκό διατοµής 70 τ.χ. 

συνδεόµενοι µε τα ηλεκτρόδια µε γαλβανισµένα περιλαίµια διαµέτρου 250 

χιλ. και προστατευοµένου από την υγρασία µε επάλειψη από παχύ στρώµα 

πίσσας.  

 Κάθε κεφαλή ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε φρεάτιο επισκέψεως 30 Χ 

30 µε χυτοσιδηρό διπλό κάλυµµα.  

 

 

 

 

 

 

 

21. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

21.1  Πυροσβεστήρες 

Θα τοποθετηθούν δύο (2) τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες τύπου Ρα, 6 

Kgr, ανά όροφο σε θέσεις τέτοιες, ώστε κάθε σηµείο του ορόφου, να µην 

απέχει περισσότερο από 15 µέτρα, από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. 

Στον χώρο του λεβητοστασίου θα τοποθετηθεί  φορητός πυροσβεστήρας 

τύπου Ρα, 6 Kgr, καθώς και αυτόµατος πυροσβε-στήρας οροφής τύπου Ρα 

12 Kg, ο οποίος θα στερεωθεί στην οροφή επάνω από τον καυστήρα και θα 

λειτουργεί αυτόµατα, σε περίπτωση επικίνδυνης ανόδου της θερµοκρασίας 

του χώρου.  

 

21. 2. Φωτισµός ασφαλείας. 

Θα  εγκατασταθεί φωτισµός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, µε 

τοποθέτηση αυτόνοµων φωτιστικών ασφαλείας, σε πλήθος  και θέσεις 

τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται  επίπεδο φωτισµού 10 Lux ,στα δάπεδα 

των οδεύσεων. Οι θέσεις των φωτιστικών ασφαλείας φαίνονται στα σχέδια 

µελέτης. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα τροφοδοτούνται και από εφεδρική πηγή 

ενέργειας (συσσωρευτές) έτσι ώστε να µπορούν να λειτουρ-γήσουν για  1 

½  τουλάχιστον ώρα σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού.  

 

 22.3.Πυρανίχνευση 

Γενικά 
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Η όλη εγκατάσταση περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

-Ανιχνευτές 

-Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού και αναγγελίας συναγερµού (σειρήνες 

συναγερµού, υαλόφρακτα κοµβία συναγερµού). 

-Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης και σύστηµα  τροφοδοσίας του 

-∆ίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων. 

 

21.3.1 Ανιχνευτές 

Στούς χώρους, λεβητοστασίου, κυλικείου, γραφείου καθηγητών, 

διεύθυνσης ,θα τοποθετηθούν ανιχνευτές θερµοδιαφορικοί έτσι ώστε, να 

καλύπτουν επιφάνεια µικρότερη από 35 Μ2 ανά ανιχνευτή, να απέχουν από 

τον τοίχο απόσταση µικρότερη των 6 Μ και η µέγιστη µεταξύ των 

απόσταση να είναι 13Μ. Στους χώρους, εργαστηρίων, αίθουσας 

πληροφορικής, πολλαπλών χρήσεων, θα τοποθετηθούν ανιχνευτές καπνού-

ιονισµού έτσι ώστε, να καλύπτουν επιφάνεια µικρότερη από 50 Μ2 ανά 

ανιχνευτή, να απέχουν από τον τοίχο απόσταση µικρότερη των 3,5 Μ και 

η µέγιστη µεταξύ των απόσταση να είναι 10Μ. 

 

21.3.2  Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού 

Αφορά σε εγκατάσταση υαλόφρακτων κοµβίων συναγερµού (αγγελτήρες) 

σηµειακής αναγνώρισης ,τα οποία τοποθετούνται κοντά στο κλιµακοστάσιο 

ή τις εξόδους κινδύνου σε απόσταση µικρότερη από 1,5 Μ  από κάθε 

έξοδο ,σε εµφανή σηµεία ,έτσι ώστε κανένα σηµείο του ορόφου να µήν 

απέχει περισσότερο από 50 Μ από τον αγγελτήρα. 

 

21.3.3 Αναγγελία  συναγερµού 

Αφορά σε εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού σε θέσεις τέτοιες εντός του 

κτιρίου ώστε να καλύπτεται όλη η έκτασή του. Επίσης θα τοποθετηθεί 

και µία (1) τουλάχιστον σειρήνα συναγερµού εξωτερικά του κτιρίου. 

 

21.3.4 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης (Κ.Π.Π.) 

Θα είναι 4 τουλάχιστον ζωνών, σύµφωνος προς τις προδιαγραφές και θα 

τροφοδοτείται και από εφεδρική πηγή ενέργειας (συσσωρευτές) . 

Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης θα ελέγχονται από τον 

Κ.Π.Π. ο οποίος θα εγκατασταθεί στον χώρο της δ/νσης. 

Όταν διεγερθεί ένας ανιχνευτής ή κοµβίο τότε θα ενεργοποιούνται οι 

σειρήνες συναγερµού.   




