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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα Τεχνική  Περιγραφή  αφορά το έργο « Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δηµοτικού 

σχολείου Βάσκινας » , στο ∆.∆. Λεωνιδίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . 

 

Οι  προτεινόµενες  εργασίες  αναφέρονται  σε  παραδοσιακό κτίριο που  ανακατασκευάζεται – 

συντηρείται . Σαν  κύρια  χαρακτηριστικά  που  διαδραµατίζουν  ρόλο  στη  διαµόρφωση  των  

εγκαταστάσεων , πρέπει  να  αναφέρουµε  τα  παρακάτω: 

 

 Το  κτίριο  είναι  κατασκευής εκ λιθοδοµών και οι επεµβάσεις θα γίνουν µε τρόπο που δεν θα 

δηµιουργήσουν φθορές και το σπουδαιότερο δεν θα επηρρεάσουν την στατική του επάρκεια . 

Επισηµαίνεται οτι για ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου θα κατασκευαστούν δύο 

µανδύες από Gunite ( ένας από την εσωτερική πλευρά των τοίχων και ένας από την 

εξωτερική ) . Η παρουσία των µανδυών δηµιουργεί ορισµένες κατασκευστικές ιδιοµορφίες 

στην εγκατάσταση των Η/Μ δικτύων ( ειδικά αυτών των ηλεκτρικών ) .  

 Το  κτίριο  εκτείνεται  σε τρία επίπεδα ( υπόγειο , ισόγειο και Α’ όροφο ) . Το υπόγειο καλύπτει 

µικρό τµήµα της κάλυψης του κτιρίου , είναι µονόχωρο και θα έχει βοηθητική χρήση ως 

αποθηκευτικός χώρος . Στο ισόγειο και τον Α’ όροφο εκτείνονται το σύνολο των χρήσεων του 

κτιρίου . 

 Εξωτερικά του εξωτερικού µανδύα Gunite και στο σύνολο των τοίχων θα κατασκευαστεί 

κέλυφος µε ικανή θερµοµόνωση. Για τον ίδιο λόγο στην οροφή του Α’ ορόφου 

κατασκευάζεται ψευδοροφή µε την τοποθέτηση ικανού πάχους θερµοµονωτικών υλικών . 

Οµοίως στα δάπεδα του ισογείου τοποθετείται θερµοµόνωση ικανού πάχους µεταξύ της 

τελικής επιφάνειας και της υπό κατασκευή πλάκας .  

 Η ανάγκη να αναδειχτούν οι ξύλινες οροφές του κτιρίου µε την διακόσµηση τους αυτοµάτως 

αφαιρεί την δυνατότητα διέλευσης δικτύων Η/Μ καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών 

σωµάτων οροφής .  

 

Οι Μελέτες όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν  µε γνώµονα: 

 

1. Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιµοποιούν το κτίριο. 

2. Την µεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό µε το χαµηλό, κατά το δυνατόν, αρχικό κόστος. 

3. Την  αξιοπιστία. 

4. Την ελαστικότητα διατάξεως των µηχανηµάτων και την ευκολία επισκέψεως των δικτύων 

προς ευχερή συντήρηση . 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 
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 Εγκατάσταση ύδρευσης , 

 Εγκατάσταση αποχέτευσης , 

 Εγκατάσταση κλιµατισµού - εξαερισµού , 

 Εγκατάσταση ηλεκτρικών ισχυρών ρευµάτων , 

 Εγκατάσταση ηλεκτρικών ασθενών ρευµάτων , 

 Εγκατάσταση γειώσεων . 

 

Εκ  προοιµίου  αναφέρεται  , και εφιστάται επ’ αυτού η προσοχή τόσον του αναδόχου του έργου 

όσο και της επίβλεψης , ότι  η διέλευση των δικτύων ύδρευσης και κλιµατισµού στα δάπεδα του 

ορόφου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συντονισµό των συνεργείων , διότι θα πρέπει να κοπούν οι 

δοκίδες των ξύλινων δαπέδων ( δεν είναι φέροντα στοιχεία ) σε επιλεγµένες θέσεις , θα πρέπει τα 

δίκτυα ύδρευσης και τα δίκτυα κλιµατισµού να τοποθετηθούν µε τρόπο που να µην εµποδίζει το 

ένα την διέλευση του άλλου και ενδεχοµένως θα απαιτηθούν µικρής έκτασης επεµβάσεις στα 

δοµικά στοιχεία ( λιθοδοµές ) στο πέρασµα των δικτύων από τους χώρους του Α’ ορόφου στον 

εκθεσιακό χώρο προκειµένου αυτά να οδεύσουν κατακόρυφα προς τον χώρο των WC στο ισόγειο .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
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Η διάρθρωση της τεχνικής περιγραφής γίνεται ανά είδος εγκατάστασης σε χωριστά κεφάλαια . 

Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσονται σε επίπεδο οριστικής µελέτης τα προτεινόµενα κατά περίσταση 

συστήµατα , η διαµόρφωση των απαιτούµενων δικτύων και οι βασικές αρχές λειτουργίας και 

εγκατάστασης τους . Επιπλέον γίνεται η βασική διαστασιολόγηση των δικτύων και του εξοπλισµού 

προσπαθώντας σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µια σαφής εικόνα του έργου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
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Για  την  σύνταξη  των  µελετών  θα ληφθούν  υπ’  όψιν  οι παρακάτω Κανονισµοί : 

 

Για  την  εγκατάσταση  ύδρευσης  η  ΤΟΤΕΕ  2411/86 , ο  ΓΟΚ και ο  “Κανονισµός  εσωτερικών  

υδραυλικών  εγκαταστάσεων “ . 

Για  την  εγκατάσταση  αποχέτευσης  η  ΤΟΤΕΕ  2412/86 , ο  ΓΟΚ , ο  “Κανονισµός  εσωτερικών  

υδραυλικών  εγκαταστάσεων  “  . 

Για  την  εγκατάσταση  Θέρµανσης  οι  ΤΟΤΕΕ  2421/86 ( µέρη  α’  και  β’ )  καθώς  και  ο  ΓΟΚ . 

Για  την  εγκατάσταση  κλιµατισµού  και  εξαερισµού  οι  ΤΟΤΕΕ  2423/86  και  2425/86 , ο  ΓΟΚ , 

το  εγχειρίδιο  “ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ “  των  Recknagel – Sprenger , καθώς  και  οι  

υποδείξεις  εξειδικευµένων  προµηθευτών  εξοπλισµού που θα προταθεί . 

Για  την  ηλεκτρική  εγκατάσταση  το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD 384 , οι  κανονισµοί  ∆ΕΗ  και  ΟΤΕ , ο  

ΓΟΚ  καθώς  και  οι  Κανονισµοί  VDE  και  DIN . 

Για  την  Ενεργητική  Πυροπροστασία  το  Π∆  71  « Κανονισµός  Πυροπροστασίας  των  Κτιρίων »  

καθώς  και  τα  παραρτήµατα  της  Πυροσβεστικής  ∆ιάταξης  3/1981. 

Επιπροσθέτως λαµβάνονται υπ’ όψιν ο ΚΕΝΑΚ καθώς και οι ΤΟΤΕΕ 20701-1 , 20702-2 , 20701-3 

, 20701-4 και 20701-5 . 
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
 

4.1 √≈Õ… ¡ 

 

Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη κατασκευή των δικτύων 

µεταφοράς και διανοµής κρύου νερού από την κεντρική παροχή έως τους υδραυλικούς υποδοχείς . 

Η θέση των τελευταίων φαίνεται στα σχέδια . 

Η υδραυλική εγκατάσταση έχει µελετηθεί µε τρόπο ώστε όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς να δέχονται 

επαρκή ποσότητα νερού υπό πίεση τουλάχιστον ίση µε την καθοριζόµενη στον Πίνακα 6 της 

ΤΟΤΕΕ 2411/86 . Κατά περίπτωση θα λαµβάνονται υπ’ όψιν οι πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις των 

κατασκευαστών του µηχανολογικού εξοπλισµού του έργου . Επίσης έχει ληφθεί υπ’ όψιν η 

πιθανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας των υδραυλικών υποδοχέων ( προτεινόµενος συντελεστής 

ετεροχρονισµού 0.70 )  . 

 

Η  προτεινόµενη χάραξη  των  δικτύων  γίνεται  µε τρόπο ώστε να  ικανοποιηθούν  όλες  οι  

απαραίτητες  προϋποθέσεις  λειτουργίας  του  δικτύου . Ήτοι  : 

  

 Να  υπάρχουν  εύκολες  διελεύσεις  των  σωλήνων  και κατά το δυνατόν ορατές και εύκολα 

προσβάσιµες , 

 Να  δηµιουργείται  η  ελάχιστη  φθορά  των  υπαρχόντων  δοµικών  στοιχείων, 

 Να  ελαχιστοποιούνται  οι  απαιτούµενες  διαδροµές ,  

 Να  εξασφαλίζεται  κατά  το  δυνατόν  η  σταθερότερη  ροή  και  πίεση  στο  δίκτυο , και  

 Να  µην  υπάρχουν  συγκολλήσεις  σωλήνων  στα  δάπεδα . 

 

4.2 √≈Õ… «  ƒ…¡‘¡Œ«  ƒ… ‘’œ’ 

 

Το  κτίριο  θα  υδροδοτηθεί  µε  παροχή  από  το  κεντρικό δίκτυο υδροδότησης της περιοχής , η 

οποία θα εγκατασταθεί  στα όρια του οικοπέδου , πλησίον της β’ κεντρικής πόρτας , στο  

εσωτερικό  φρεατίου  διαστάσεων  30*40 cm, σε  τυπική  διάταξη .  ”ÙÁÌ  ðÎÂıÒ‹  ÙÁÚ  ð·ÒÔ˜fiÚ  

ðÒ¸Ú  ÙÔ  ÍÙflÒÈÔ,  Í·È  ðÒÔ  ÙÔı  ÍÒÔıÌÔ˝ , Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  ‚·Î‚fl‰·  ·ÌÙÂðÈÛÙÒÔˆfiÚ  „È‹  

·ðÔˆı„fi  ÙÁÚ  ·Ì·ÛÙÒÔˆfiÚ  ÙÔı  ÌÂÒÔ˝  ðÒÔÚ  ÙÔ  κεντρικό  ‰flÍÙıÔ .  

Το  ÂÛ˘ÙÂÒÈÍ¸  ‰flÍÙıÔ  ÙÔı  ÍÙÈÒflÔı  Ë·  Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÙÂfl  Û˝Ïˆ˘Ì·  ÏÂ  ÙÈÚ  ‰È·ÛÙ‹ÛÂÈÚ  Ù˘Ì  

ıðÔÎÔ„ÈÛÏ˛Ì,  ðÒÔÍÂÈÏ›ÌÔı  Á  Ù·˜˝ÙÁÙ·  ÒÔfiÚ  Ì·  ÍÒ·ÙÁËÂfl  ˜·ÏÁÎ¸ÙÂÒÁ  ·ð¸  Ù¸  ¸ÒÈÔ  Ù˘Ì  

2 m/sec  Í·È  Í·Ù‹  ÛıÌ›ðÂÈ·  Ì·  ·ðÔˆÂı˜ËÔ˝Ì  ˆ·ÈÌ¸ÏÂÌ·  ËÔÒ˝‚Ôı  ÙÁÚ Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ , 

ˆËÔÒ‹Ú  Ù˘Ì  Û˘ÎfiÌ˘Ì  Í·È  ·ÌÂð‹ÒÍÂÈ·ς  ðflÂÛÁÚ.   

Η κεντρική παροχή διαµέτρου DN25 , εκκινώντας από το µετρητή θα κινηθεί , σε υπόγεια όδευση , 

κατά µήκος του κεντρικού διαδρόµου πρόσβασης προς το κτίριο και θα εισέλθει στο χώρο των WC 

, στο ισόγειο του κτιρίου , µέσω της ανενεργής πόρτας , στην πλάτη των WC . Στον χώρο των WC 
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κινούµενη υποδαπέδια θα απολήξει στον προθάλαµο σε συλλέκτη 10 αναχωρήσεων ( συνιστάται η 

τοποθέτηση 2 συλλεκτών των 5 αναχωρήσεων έκαστος ) . Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν εντός 

µεταλλικού ερµαρίου . Στην είσοδο στους συλλέκτες τοποθετείται και ο γενικός διακόπτης της 

εγκατάστασης . Από τους συλλέκτες αναχωρούν όλες οι επιµέρους παροχές προς τις 

καταναλώσεις του κτιρίου . Λόγω της παρουσίας του Gunite δεν είναι εφικτές οι εντοιχιζόµενες 

διαδροµές . Για το λόγο αυτό επελέγη η ανεξάρτητη υδροδότηση κάθε µιάς κατανάλωσης . Όλες οι 

οδεύσεις από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις θα γίνονται υποδαπέδια . Ειδικά στον χώρο 

των WC επειδή κατασκευάζεται εσωτερική επένδυση από γυψοσανίδα , το τελευταίο τµήµα κάθε 

παροχής προς την κατανάλωση ( δηλ. το κατακόρυφο ) θα γίνεται όπισθεν της γυψοσανίδας . 

Επισηµαίνεται οτι πίσω από την γυψοσανίδα δηµιουργείται ικανός χώρος διότι σε απόσταση από 

αυτήν βρίσκεται είτε ο ο προυπάρχων τοίχος είτε κατασκευή από γυψοσανίδα . Ειδικά για τις 

παροχές προς τον νεροχύτη της κουζίνας και τις πυροσβεστικές φωλιές επειδή δεν µπορούν οι 

σωλήνες να τοποθετηθούν πριν την τοποθέτηση του µανδύα Gunite ( η αυξηµένες πιέσεις θα 

κατέστρεφαν τους σωλήνες ) είτε θα αφεθεί αναµονή κατά την έγχυση του Gunite  είτε ( το 

επικρατέστερο ) θα γίνει τοπική απόξεση του Gunite για την τοποθέτηση των σωλήνων . 

Η παροχή υδροδότησης της πυροσβεστικής φωλιάς του Α’ ορόφου θα γίνει µε ανεξάρτητη παροχή 

από τους κεντρικούς συλλέκτες . Η κατακόρυφη όδευση προς τον όροφο θα γίνει στο διάκενο πίσω 

από την γυψοσανίδα των WC . Η οριζόντια διαδροµή στον εκθεσιακό χώρο θα γίνει µεταξύ άνω και 

κάτω πετσώµατος του ξύλινου δαπέδου και στη συνέχεια στο χώρο µεταξύ πλάκας και ξύλινου 

δαπέδου .  

Από τους συλλέκτες αναχωρεί παροχή διαµέτρου DN20 , η οποία υδροδοτεί τις καταναλώσεις του 

περιβάλλοντα χώρου . Πιό συγκεκριµένα προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων αναµονών 

ύδρευσης στα παρτέρια εντός φρεατίων 30Χ40 cm µε κρουνό  ¾’’ . 

 

∆εν προβλέπεται παρασκευή και διανοµή ζεστού νερού , σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 20701-1 . 

 

Τα  δίκτυα  διανοµής  κρύου  νερού  θα  είναι κατασκευασµένα  από  εύκαµπτο  χαλκοσωλήνα 

τύπου  CUSMART  µε  εξαρτήµατα  µηχανικής  σύσφιξης  .  

Ο  τύπος  σωλήνα  που  επιλέξαµε  για  την  κατασκευή των  δικτύων   ύδρευσης  µπορεί  να  

εγκατασταθεί  µέσα  στα  δοµικά  στοιχεία  του  κτιρίου  (δάπεδο  ή  τοίχο) . Η  επιλογή  του  

εύκαµπτου  χαλκοσωλήνα , µε  επένδυση  εκ  PVC ,  στα υποδαπέδια  δίκτυα  γίνεται  έτσι  ώστε  

να     αποφευχθούν  οι  συγκολλήσεις  εντός  του  δαπέδου .  

Οι  ενδεικτικές διαστάσεις  των  σωλήνων  που  θα  χρησιµοποιηθούν  φαίνονται  στα  σχέδια .  

Για  την  αντιστοίχηση  των  διαστάσεων  των  σωλήνων τύπου  CUSMART  έχουµε : 

 

DN 25 : ΣΩΛΗΝΑΣ  TALOS  CUSMART   Φ 32x3 

DN 20 : ΣΩΛΗΝΑΣ  TALOS  CUSMART   Φ 26x3 

DN 15 : ΣΩΛΗΝΑΣ  TALOS  CUSMART   Φ 18x2 
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”Ù·  ¯ÁÎ¸ÙÂÒ·  ÛÁÏÂfl·  ÙÔı  ‰ÈÍÙ˝Ôı  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸Ú  ÂÓ·ÂÒÈÛÏÔ˝  ÙÔı  ‰ÈÍÙ˝Ôı, 

ðÒÔÚ  ·ðÔˆı„fi  Â„ÍÎ˘‚ÈÛÏÔ˝  ËıÎ‹Í˘Ì  ÌÂÒÔ˝ . 

 

Οι  ÍÒÔıÌÔfl  ·ðÔÏ¸Ì˘ÛÁÚ  που  θα  τοποθετηθούν  θα  είναι  σφαιρικού  τύπου , πλήρους  

διατοµής , ενδ. τύπου  CIM10 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO . 

 
«  Í·Ù·ÛÍÂıfi  Ù˘Ì  ı‰ÒÔ‰ÔÙÔ˝ÏÂÌ˘Ì  ˜˛Ò˘Ì  Ë·  ÛıÏðÎÁÒ˛ÌÂÙ·È  ÏÂ  ÙÁÌ  ÙÔðÔË›ÙÁÛÁ  Ù˘Ì  

ðÒÔ‚ÎÂð¸ÏÂÌ˘Ì  ·ð¸  ÙÁ  ÏÂÎ›ÙÁ  ειδών  υγιεινής  που  θα  συνοδεύονται  από  τους  

κατάλληλους   υδραυλικούς  υποδοχείς , σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  .  
 

«  Û˝Ì‰ÂÛÁ  ÙÔı  ‰ÈÍÙ˝Ôı  ÏÂ  ÙÔıÚ  ‰È‹ˆÔÒÔıÚ  ı‰Ò·ıÎÈÍÔ˝Ú  ıðÔ‰Ô˜ÂflÚ (ÌÈðÙfiÒÂÚ  και  ‰Ô˜Âfl·  

›ÍðÎıÛÁÚ  ÎÂÍ·Ì˛Ì )  Ë·  „flÌÂÈ  Ï›Û˘  Â˝Í·ÏðÙ˘Ì  ˜·ÎÍÔÛ˘ÎfiÌ˘Ì  ‰È·Ï›ÙÒÔı  ÷ 12/14  mm , ÏÂ  

ÙÁÌ  ð·ÒÂÏ‚ÔÎfi  Í·Ù‹ÎÎÁÎ˘Ì  ÔÒÂÈ˜‹ÎÍÈÌ˘Ì  Ò·Í¸Ò  ‰È·Ï›ÙÒÔı  Ω î . 

Στους νιπτήρες και τον νεροχύτη θα τοποθετηθούν αναµικτικές µπαταρίες και επειδή δεν 

παράγουµε ΖΝΧ θα γεφυρωθούν οι είσοδοι ζεστού και  κρύου νερού . 
”ÙÁÌ ÂflÛÔ‰Ô Ù˘Ì ‰Ô˜Âfl˘Ì ›ÍðÎıÛÁÚ Ù˘Ì ÎÂÍ·Ì˛Ì ,  Ë· ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  „˘ÌÈ·Í¸Ú ‰È·Í¸ðÙÁÚ 

Ûˆ·ÈÒÈÍÔ˝ Ù˝ðÔı Í·È ‰È·Ï›ÙÒÔı Ω " ◊ Ω " ενδ. τύπου  CIM45 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO.  

”ÙÔıÚ  ÌÈðÙfiÒÂÚ  των  χώρων  υγιεινής  θα  τοποθετείται  κρουνός κρύου νερού διαµέτρου  ½ "   ( 

τοποθέτηση  επί  των  νιπτήρων ) . ”Ùην  είσοδο  του  κρύου  νερού  θα  τοποθετούνται  γωνιακοί  

διακόπτες  διαµέτρου  ½’’ * ½’’ ενδ. τύπου  CIM45 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO.  

”Â  ¸ÎÔıÚ  ÙÔıÚ  „˘ÌÈ·ÍÔ˝Ú  ‰È·Í¸ðÙÂÚ  Ù˘Ì  ‰È·ˆ¸Ò˘Ì  Í·Ù·Ì·Î˛ÛÂ˘Ì  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  

ÂðflÙÔÈ˜Á  ÂðÈ˜Ò˘ÏÈ˘Ï›ÌÁ  ÒÔÊ›Ù·  ‰È·Ï›ÙÒÔı  70  mm  ðÂÒflðÔı . 

 

”Â  ¸ÙÈ  ·ˆÔÒ‹  ÙÔÌ  ÂÓÔðÎÈÛÏ¸  Ù˘Ì  ˜˛Ò˘Ì  ı„ÈÂÈÌfiÚ , ÛÙÈÚ  Ë›ÛÂÈÚ  ðÔı  ðÒÔ‚Î›ðÔÌÙ·È  ÛÙ·  

Û˜›‰È·  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÔ˝Ì : 

·. ÀÂÍ‹ÌÂÚ  WC  Ευρωπαϊκού  Ù˝ðÔı , ı¯ÁÎfiÚ  ðflÂÛÁÚ, ˜Ò˛Ï·ÙÔÚ  ÎÂıÍÔ˝ , ÏÂ  

ÂÌÛ˘Ï·Ù˘Ï›ÌÔ  ÛÈˆ˛ÌÈ , ÏÂ  ðÎ·ÛÙÈÍ¸  Í‹ÎıÏÏ·  Í·È  ‰Ô˜ÂflÔ  ›ÍðÎıÛÁÚ  . œÈ ÎÂÍ‹ÌÂÚ Ù˘Ì 

ÎÔıÙÒ˛Ì  Ë· ÛıÌ‰›ÔÌÙ·È ÏÂ ÙÔ Í·Ê·Ì‹ÍÈ ÏÂ  Û˘ÎfiÌ·  ‰È·Ï›ÙÒÔı  30  mm . ‘Ô  Í·Ê·Ì‹ÍÈ Ë· ›˜ÂÈ 

˜˘ÒÁÙÈÍ¸ÙÁÙ· 15 ÎflÙÒ˘Ì ÌÂÒÔ˝ , Ë· ˆ›ÒÂÈ  ·ıÙ¸Ï·ÙÁ ‚·Î‚fl‰· ÏÂ ðÎ˘ÙfiÒ· Í·È Ë· ÛıÌ‰›ÂÙ·È ÏÂ 

ÙÔ ‰flÍÙıÔ  ÍÒ˝Ôı  ÌÂÒÔ˝ . ƒflðÎ·  ÛÂ  Í‹ËÂ  ÎÂÍ‹ÌÁ  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  ˜·ÒÙÔËfiÍÁ  

Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÏ›ÌÁ  ·ð¸  ı·Î˛‰Á  ðÔÒÛÂÎ‹ÌÁ , ÂÌÙÔÈ˜ÈÛÏ›ÌÁ , ‰È·ÛÙ‹ÛÂ˘Ì  ~ 15 ◊ 15 cm .  
‚. ÕÈðÙfiÒÂÚ Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÏ›ÌÔÈ ·ð¸  ÎÂıÍfi  ı·Î˛‰Á  ðÔÒÛÂÎ‹ÌÁ , ÔÒËÔ„˘ÌÈÍÔ˝  Û˜fiÏ·ÙÔÚ  

ÏÂ  ÛÙÒÔ„„ıÎÂıÏ›ÌÂÚ  „˘ÌÈ›Ú . œÈ  ‰È·ÛÙ‹ÛÂÈÚ  Ù˘Ì  ÌÈðÙfiÒ˘Ì  Ë·  ÂflÌ·È  52 ◊ 43 cm . Οι 

ÌÈðÙfiÒÂÚ Ë· ÂflÌ·È ÂˆÔ‰È·ÛÏ›ÌÔÈ ÏÂ ÔÒÂÈ˜‹ÎÍÈÌÂÚ ‚·Î‚fl‰ÂÚ  ·ðÔ˜›ÙÂıÛÁÚ  ÷ 1¼ " καθώς Í·È ÏÂ 

ÂðÈ˜Ò˘ÏÈ˘Ï›ÌÔ ÛÈˆ˛ÌÈ ÷ 1¼ " ÏÂ  Îı¸ÏÂÌÔ ÛðÂflÒ˘Ï· . ≈ðflÛÁÚ  Ë·  ˆ›ÒÔıÌ  ÂÎ·ÛÙÈÍ¸   ð˛Ï·  

ÏÂ  ·ÎıÛfl‰·  ˜Ò˘Ï›  „È‹  ÙÁÌ  ›ÏˆÒ·ÓÁ  ÙÁÚ  ÔðfiÚ  ÙÁÚ  ‚·Î‚fl‰·Ú  ·ðÔ˜›ÙÂıÛÁÚ , Í·Ë˛Ú  Í·È  

ÂðÈ˜Ò˘ÏÈ˘Ï›ÌÁ  ÒÔÊ›Ù·  ÒıËÏÈÊ¸ÏÂÌÁÚ  Ë›ÛÁÚ  ÛÙÔ  ÛÁÏÂflÔ  Û˝Ì‰ÂÛÁÚ  ÙÁÚ  ð·„fl‰·Ú  ÙÔı  

ÌÈðÙfiÒ·  ÏÂ  ÙÔÌ  Û˘ÎfiÌ·  ·ðÔ˜›ÙÂıÛÁÚ  Âðfl  ÙÔı  ÙÔfl˜Ôı . ”ÙÁ  Ë›ÛÁ  Í‹ËÂ  ÌÈðÙfiÒ·  Ë·  



 - 9 - 

ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  εντοιχιζόµενη Û·ð˘ÌÔËfiÍÁ . Επίσης σÙÁ  Ë›ÛÁ  Í‹ËÂ  ÌÈðÙfiÒ·  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  

επίτοιχος Í·ËÒ›ðÙÁÚ  ‰È·ÛÙ‹ÛÂ˘Ì  ·ÌÙflÛÙÔÈ˜˘Ì  ·ıÙ˛Ì  ÙÔı  ÌÈðÙfiÒ·  , ‰ÁÎ.  ðÂÒflðÔı  60 ◊ 40  

cm , Í·Ë˛Ú  Í·È  ÂÙ·Ê›Ò·  ·ð¸  ÎÂıÍfi  ı·Î˛‰Á  ðÔÒÛÂÎ‹ÌÁ , ‰È·ÛÙ‹ÛÂ˘Ì  ðÂÒflðÔı  12 ◊ 60 cm , 

Û˝Ïˆ˘Ì·  Í·È  ÏÂ  ÙÈÚ  ÙÂ˜ÌÈÍ›Ú  ðÒÔ‰È·„Ò·ˆ›Ú . 

œÈ  ÌÈðÙfiÒÂÚ  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÔ˝Ì  ÛÂ  ˝¯ÔÚ  ~85  cm ·ð¸  ÙÔ  ‰‹ðÂ‰Ô .  

 

4.3 ƒ…¡”‘¡”…œÀœ√«”«  ƒ… ‘’œ’ 

 

«  ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÎ¸„ÁÛÁ  ÙÔı  ‰ÈÍÙ˝Ôı  θα   „flÌÂÈ  Û˝Ïˆ˘Ì·  ÏÂ  ÙÔıÚ  ıðÔ‰Ô˜ÂflÚ , ÔÈ  ÔðÔflÔÈ  

ÙÒÔˆÔ‰ÔÙÔ˝ÌÙ·È  ·ð¸  ·ıÙ¸ , Í·È  ÛÂ  ðÎfiÒÁ  συµφωνία  ÏÂ  ÙÔÌ  —flÌ·Í·  6  ÙÁÚ  ‘œ‘≈≈  

2411/86 . ¡Í¸ÏÁ  θα  ÎÁˆËÂfl  ıð'  ¸¯ÈÌ  Í·È  Ô  ÂÙÂÒÔ˜ÒÔÌÈÛÏ¸Ú  Ù˘Ì  ˆÔÒÙfl˘Ì . 

ë≈Ì·  ‹ÎÎÔ  ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ¸ , ÙÔ  ÔðÔflÔ  θα  ÎÁˆËÂfl  ıð'  ¸¯ÈÌ  Í·Ù‹  ÙÁÌ  ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÎ¸„ÁÛÁ  ÙÔı  

‰ÈÍÙ˝Ôı , ÂflÌ·È  Á  Ù·˜˝ÙÁÙ·  ÙÔı  ÌÂÒÔ˝ . ”ÙÔ  Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÔ  Ë›Ï·  θα  ακολουθήσουµε ÙÔÌ  

—flÌ·Í·  10  ÙÁÚ  ‘œ‘≈≈  2411/86 , ˆÒÔÌÙflÊÔÌÙ·Ú  ˛ÛÙÂ  Á  Ù·˜˝ÙÁÙ·  Ì·  ÏÁÌ  ıðÂÒ‚·flÌÂÈ  Ù·  

¸ÒÈ·   ÙÔı   ðflÌ·Í·  „È‹  Î¸„ÔıÚ  Á˜ÔÏ¸Ì˘ÛÁÚ . ≈ðflÛÁÚ  ÛÂ  ¸ÙÈ  ·ˆÔÒ‹  ÙÁÌ  ÂÎ‹˜ÈÛÙÁ  

ÂÛ˘ÙÂÒÈÍfi  ‰È‹ÏÂÙÒÔ  „È‹  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂÈÚ  ÍÒ˝Ôı  Í·È  ÊÂÛÙÔ˝  ÌÂÒÔ˝ , θα  ακολουθήσουµε ÙÔÌ  

ðflÌ·Í·  9  ÙÁÚ  ‘œ‘≈≈  2411/86 . 

 

4.4 √≈Õ… ≈”  ¡—¡…‘«”≈…”   ¡‘Α  ‘«Õ  ≈√ ¡‘¡”‘¡”« 

 

Στις διελεύσεις τοίχων και δαπέδων, οι σωλήνες νερού θα περιβληθούν µε τµήµα σωλήνα 

µεγαλύτερης διαµέτρου και µήκους µεγαλυτέρου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου . Το διάκενο 

µεταξύ των σωλήνων θα γεµίζεται µε πετροβάµβακα και τα δύο άκρα θα σφραγίζονται µε σιλικόνη. 

 

Όλα τα όργανα διακοπής, ρυθµίσεως κλπ θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10at σε 

θερµοκρασίες από 00 έως 100°C και στις θέσεις εγκαταστάσεως τους θα τοποθετηθούν λυόµενοι  

σύνδεσµοι  για την εύκολη αποσυναρµολόγηση τους. 
 

œÈ  ÂÒ„·ÛflÂÚ  ÙÁÚ  Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ˝‰ÒÂıÛÁÚ  Ë·  ÂÍÙÂÎÂÛËÔ˝Ì  ÏÂ  Í‹ËÂ  

ÂðÈÏ›ÎÂÈ·  Í·È  Û˝Ïˆ˘Ì·  ÏÂ  ÙÔıÚ  Í·Ì¸ÌÂÚ  ÙÁÚ  Ù›˜ÌÁÚ , ˛ÛÙÂ  Ì·  ‰È·Ûˆ·ÎflÊÔÌÙ·È  Á  

·Ûˆ·ÎfiÚ  Í·È  Û˘ÛÙfi  ÎÂÈÙÔıÒ„fl·  ÙÔı  ‰ÈÍÙ˝Ôı  Í·Ë˛Ú  Í·È  ÔÈ  ·ð·ÈÙfiÛÂÈÚ  ÙÁÚ  ‘œ‘≈≈  

2411/86 . œÈ  ÂÒ„·ÛflÂÚ  Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ‰ÂÌ  ÂðÈÙÒ›ðÂÙ·È  Ì·  ÂðÁÒÂ‹ÊÔıÌ  

ÙÁÌ  ·ÌÙÔ˜fi  Ù˘Ì  ÔÈÍÔ‰ÔÏÈÍ˛Ì  ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì  ÙÔı  ÍÙÈÒflÔı  Í·È  È‰È·flÙÂÒ·  ÙÔı  ˆ›ÒÔÌÙÔÚ  

ÔÒ„·ÌÈÛÏÔ˝ . 

 

œÈ  Û˘ÎfiÌÂÚ  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÔ˝ÌÙ·È  ·ð¸  ÂÓÂÈ‰ÈÍÂıÏ›Ì·  ‹ÙÔÏ·  Í·È  Í‹Ù˘  ·ð¸  ÙÁÌ  Âðfl‚ÎÂ¯Á  

ÙÔı  ıðÂ˝ËıÌÔı  ÙÔı  ›Ò„Ôı .  ·Ù‹  ÙÁÌ  ÙÔðÔË›ÙÁÛÁ  ÙÔıÚ  ðÒ›ðÂÈ  Ì·  Î·Ï‚‹ÌÂÙ·È  Ï›ÒÈÏÌ·  

„È‹  ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  Ù˘Ì  Û˘ÎfiÌ˘Ì  ‹ÎÎ˘Ì  ‰ÈÍÙ˝˘Ì . 
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Όλοι  ÔÈ  Û˘ÎfiÌÂÚ  ðÒÈÌ  ·ð¸  ÙÁÌ  Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ÙÔıÚ  ðÒ›ðÂÈ  Ì·  ÂÎ›„˜ÔÌÙ·È  „È‹  Ì·  

‰È·Ûˆ·ÎÈÛËÂfl  Á  Í·Ë·Ò¸ÙÁÙ·  ÙÁÚ  ÂÛ˘ÙÂÒÈÍfiÚ  ÙÔıÚ  ÂðÈˆ‹ÌÂÈ·Ú . 

 

¡ð·„ÔÒÂ˝ÂÙ·È  Á  Û˝Ì‰ÂÛÁ  ÙÂÏ·˜fl˘Ì  Û˘ÎfiÌ˘Ì  ÛÙ·  ÙÏfiÏ·Ù·  ðÔı  ‰È·ðÂÒÌÔ˝Ì  ÙÔfl˜ÔıÚ  fi  

ÔÒÔˆ›Ú , ‹Û˜ÂÙ·  ·Ì  ÔÈ  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂÈÚ  ðÒÔÛÙ·ÙÂ˝ÔÌÙ·È . 

 

œÈ  ·„˘„Ôfl  Û˝Ì‰ÂÛÁÚ  Í·È  ı‰ÒÔ‰¸ÙÁÛÁÚ , ÛÙÁ  Ë›ÛÁ  Û˝Ì‰ÂÛÁÚ  ÙÔı  ÏÂÙÒÁÙfi , ðÒ›ðÂÈ  Ì·  

ÂðÈÙÒ›ðÔıÌ  ıðÔ˜˛ÒÁÛÁ  ÙÔıÎ‹˜ÈÛÙÔÌ  3-4  mm , „È‹  ÙÁÌ  Â˝ÍÔÎÁ  ·ÌÙÈÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ÙÔı  

ÏÂÙÒÁÙfi ( Âˆí  ¸ÛÔÌ  ‰ÂÌ  ›˜ÂÈ  Â„Í·Ù·ÛÙ·ËÂfl  ÂÈ‰ÈÍ¸  ðÒÔÚ  ÙÔ˝ÙÔ  ÂÓ‹ÒÙÁÏ· ) . 

œ  ÏÂÙÒÁÙfiÚ  ÙÔðÔËÂÙÂflÙ·È  Í·Ù‹  Ù›ÙÔÈÔ  ÙÒ¸ðÔ  Í·È  ÛÂ  Ë›ÛÁ  ðÔı  Ì·  ÂðÈÙÒ›ðÂÈ  ·Ì‹  ð‹Û·  

ÛÙÈ„Ïfi  ÙÁÌ  Â˝ÍÔÎÁ  ·Ì‹„Ì˘ÛÁ  ÙÁÚ  ›Ì‰ÂÈÓÁÚ  ÙÔı  Í·È  ÙÁÌ  ·ÌÙÈÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ÙÔı . 

 

œ  ·„˘„¸Ú  ı‰ÒÔ‰¸ÙÁÛÁÚ  ‰ÂÌ  ÂðÈÙÒ›ðÂÙ·È  Ì·  Í·Î˝ðÙÂÙ·È  ÏÂ  ÍÙflÛÏ·Ù·  Í·È  

ıðÂÒÍ·Ù·ÛÍÂı›Ú , ˛ÛÙÂ  Ì·  ÂflÌ·È  ð‹ÌÙ·  ðÒÔÛÈÙ¸Ú  „È‹  ›ÎÂ„˜Ô , ÛıÌÙfiÒÁÛÁ  fi  

·ÌÙÈÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ÙÔı .  ≈Ó  ‹ÎÎÔı  Á  ‰È·ÌÔÏfi  ·ð¸  ÙÔÌ  ·„˘„¸  ı‰ÒÔ‰¸ÙÁÛÁÚ  ðÒÔÚ  ÙÈÚ  ÛÙfiÎÂÚ  

ðÒ›ðÂÈ  Ì·  ·Ò˜flÊÂÈ  ÏÂÙ‹  ·ð¸  ·ð¸ÛÙ·ÛÁ  ÙÔıÎ‹˜ÈÛÙÔÌ  1.00 m  ·ð¸  ÙÔÌ  ÏÂÙÒÁÙfi , ˛ÛÙÂ  Ì·  

ÂÓ·Ûˆ·ÎflÊÂÙ·È  Á  ·ÍÒfl‚ÂÈ·  ÙÁÚ  Ï›ÙÒÁÛÁÚ . 

 

œÈ  ·ð·ÈÙfiÛÂÈÚ  „È‹  ÙÔÌ  ÙÒ¸ðÔ  Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ‰È·ÌÔÏfiÚ , ·Ì·ˆ›ÒÔÌÙ·È  

ÛÙÔ   Âˆ‹Î·ÈÔ  7  ÙÁÚ  ‘œ‘≈≈  2411/86 . ∏ÙÛÈ : 

 

• ºÎÂÚ  ÔÈ  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂÈÚ  ‰È·ÌÔÏfiÚ  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÔ˝ÌÙ·È  ÛÂ  ÂıË˝„Ò·ÏÏÂÚ  ‰È·‰ÒÔÏ›Ú  ÏÂ  

ËÂÙÈÍfi  ÍÎflÛÁ  ðÒÔÚ  ÙÈÚ  Îfi¯ÂÈÚ  Í·È  Ù·  ÛÁÏÂfl·  Í·Ù·Ì‹Î˘ÛÁÚ Í·È  Í·Ù‹  ÙÒ¸ðÔ  ðÔı  

Ë·  ÂðÈÙÒ›ðÂÈ  ÙÁÌ  ÂðÔðÙÂfl· , ÛıÌÙfiÒÁÛÁ  Í·È  ·ÌÙÈÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ÙÔıÚ  ˜˘ÒflÚ  

ÂðÈðÙ˛ÛÂÈÚ  ÛÙ·  ÔÈÍÔ‰ÔÏÈÍ‹  ÛÙÔÈ˜Âfl·  ðÔı  ÙÈÚ  ðÂÒÈ‚‹ÎÎÔıÌ . 

• œÈ  ÂÍÍÂÌ˛ÛÂÈÚ  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ‰È·ÌÔÏfiÚ  ‰ÂÌ  Ë·  ÛıÌ‰›ÔÌÙ·È  ‹ÏÂÛ·  ðÒÔÚ  ÙÁÌ  

Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ·ðÔ˜›ÙÂıÛÁÚ . 

• ƒÂÌ  ÂðÈÙÒ›ðÂÙ·È  Á  Âð·Ì·˜ÒÁÛÈÏÔðÔflÁÛÁ  Û˘ÎfiÌ˘Ì  Í·È  ÂÈ‰ÈÍ˛Ì  ÙÂÏ·˜fl˘Ì  ðÔı  ‰ÂÌ  

ðÎÁÒÔ˝Ì  ÙÔıÚ  Í·Ì¸ÌÂÚ  ı„ÈÂÈÌfiÚ  fi / Í·È  ÙıðÔðÔflÁÛÁÚ. 

 

≈Ì   „›ÌÂÈ  Á  Â„Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁ  ‰È·ÌÔÏfiÚ  ÌÂÒÔ˝ , θα  Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÙÂfl  Í·Ù‹  ÙÒ¸ðÔ  ˛ÛÙÂ  Ì·  

ÂÓ·Ûˆ·ÎflÊÂÈ ( ‘œ‘≈≈  2411/86 -  Âˆ.  9 , 10 , 11 ) : 

 

• ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  ÙÔı  ÌÂÒÔ˝  ·ð¸  Òıð‹ÌÛÂÈÚ , 

• ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  ÙÔı  ÌÂÒÔ˝  ·ð¸  Âð·Ì·ÛÙÒÔˆfi  ı„Ò˛Ì  ·ÂÒfl˘Ì  fi  ·ÙÏ˛Ì ·ð¸  

Â„Í·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈÚ  ðflÂÛÁÚ , 

• ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  ÙÔı  ÌÂÒÔ˝  ·ð¸  Âð·Ì·ÛÙÒÔˆfi  ÊÂÛÙÔ˝  ÌÂÒÔ˝  ÛÙÈÚ  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂÈÚ  

ÍÒ˝Ôı  ÌÂÒÔ˝ , 

• ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ·ð¸  ð·„ÂÙ¸ , και 
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• ÙÁÌ  ðÒÔÛÙ·Ûfl·  Ù˘Ì  Û˘ÎÁÌ˛ÛÂ˘Ì  ·ð¸  ÙÁÌ  Ë›ÒÏ·ÌÛÁ . 

 
4.5 ƒœ …Ã≈”  ƒ… ‘’œ’  ’ƒ–≈’”«” 

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  εγκατάστασης  του  υδροδοτικού  δικτύου  θα  γίνουν  οι  

απαιτούµενες  από  την  ‘œ‘≈≈  2411/86  δοκιµές . 
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5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 

Η απορροή των ακαθάρτων από τους χώρους των WC παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες διότι 

στο δάπεδο τους κατασκευάζεται πλάκα θεµελίωσης , η οποία δεν επιτρέπει συµβατικές µεθόδους 

. Στην ουσία το οριζόντιο δίκτυο απορροής θα αναπτυχθεί κάτω από την πλάκα θεµελίωσης και 

κατά την σκυροδέτηση της θα έχουν προκατασκευαστεί κατακόρυφα τµήµατα στα οποία θα γίνει η 

σύνδεση των υποδοχέων .  

Πιό συγκεκριµένα , όπως φαίνεται και στο σχέδιο ΑΠ-01 , πριν την σκυροδέτηση της πλάκας θα 

τοπθετηθούν τρία υπόγεια οριζόντια τµήµατα αγωγών διαµέτρων DN 125 , DN 125 & DN 75 . Οι 

τρείς αγωγοί θα απολήγουν στο φρεάτιο Φ-04 . Στην άλλη άκρη ο κάθε αγωγός θα απολήγει σε 

κατάκορυφο τµήµα , το οποίο θα φθάνει σε στάθµη λίγο υψηλότερη από αυτήν της πλάκας 

θεµελίωσης . Στον αγωγό διαµέτρου DN 75 θα απολήξουν οι 2 οσµοπαγίδες δαπέδου µε οριζόντια 

όδευση στο χώρο επάνω από την πλάκα θεµελίωσης και κάτω από την ΤΣ∆ ( ~10cm ). Στον ένα 

αγωγό διαµέτρου DN 125 θα απολήξει η λεκάνη από το WC AMEA και στον έτερο αγωγό 

διαµέτρου DN 125 θα απολήξουν οι λεκάνες των 2 WC . 

Η απορροή των ακαθάρτων από τον νεροχύτη του χώρου της κουζίνας γίνεται απ’ ευθείας προς 

φρεάτιο στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ( Φ-01 ) .  

Από τα φρεάτια Φ-01 & Φ-04 αναπτύσσεται εξωτερικό υπόγειο οριζόντιο δίκτυο µε ενδιάµεσα 

φρεάτια ελέγχου , το οποίο ( βλ. Σχ. ΑΠ-Τ ) οδηγεί τα λύµατα δια βαρύτητος στο τελικό φρεάτιο 

διάθεσης µε µηχανοσίφωνα ( ΦΜΣ ) . Από εκεί τα λύµατα οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο . 

 

Σε ότι αφορά τα όµβρια αυτά απορρέουν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο , από τον οποίο µε 

κατάλληλη διαµόρφωση και κλίσεις κατάλληλες οδηγούνται στην παρακείµενη δηµοτική οδό , εκτός 

του οικοπέδου .  

 

Οι κλίσεις των σωλήνων θα ακολουθούν τις υποδείξεις της ΤΟΤΕΕ  2412/86  . 

 

5.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ( ”ŸÀ«ÕŸ”≈…” - ”’Õƒ≈”≈…”  ’—œƒœ◊≈ŸÕ ) ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

‘· ·Í‹Ë·ÒÙ· ÌÂÒ‹ ·ðÔ  τους  υδραυλικούς  υποδοχείς  στους  χώρους  υγιεινής  του  κτιρίου  

Ô‰Á„Ô˝ÌÙ·È  ÛÙ· ÛÈˆ˛ÌÈ· ‰·ð›‰Ôı Ù˘Ì χώρων . ”Â  Í‹ËÂ  χώρο  Ë·  ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl  ›Ì·  ÛÈˆ˛ÌÈ  

(οσµοπαγίδα )  ‰·ð›‰Ôı . Τα σιφώνια  θα  είναι  κατασκευασµένα απο πλαστικό  ΡΡ 

(πολυπροπυλαίνιο). Θα  φέρουν κόφτρα µε  τάπα καθαρισµού . Η  σύνδεση  τους  µε  τις  επί  

µέρους  παροχές  θα  γίνεται  µε  ειδικό  σύνδεσµο  , τύπου  µούφας  µε  ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης .  Η  σύνδεση  αυτή  θα  επιτρέπει  την  µικρή  µετατόπιση  των  σωληνώσεων  

χωρίς την καταστροφή  του  δικτύου  της  αποχέτευσης . Η  σύνδεση  του  κάθε  σιφωνιού  µε  την  
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κεντρική  στήλη  αποχέτευσης  θα  γίνεται  µε  σωλήνα  εκ  ΡΡ  διαµέτρου  50   mm , η  οποία  θα  

συνδέεται  µε  το  σιφώνι  µέσω  ρακόρ . ”ÙÔ  Í‹ËÂ ÛÈˆ˛ÌÈ ðÒÔÛ·ÒÏ¸ÊÂÙ·È Û˜‹Ò· ‰È·Ï›ÙÒÔı 10 

cm , Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÏ›ÌÁ  ·ð¸  ·ÌÔÓÂfl‰˘ÙÔ  ˜‹Îı‚· . œÈ  ‰È·ÛÙ‹ÛÂÈÚ ÙÔı ÛÈˆ˘ÌÈÔ˝ ÛıÌfiË˘Ú ÂflÌ·È  

220 ◊ 180 ◊ 120  mm . 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί θα τοποθετηθούν 2 σιφώνια δαπέδου στα οποία θα απορρέουν τα 

ακάθαρτα από τους νιπτήρες . Τα 2 σιφώνια µε οριζόντια διαδροµή εντός του δαπέδου θα 

απολήγουν στο κατακόρυφο τµήµα του αγωγού διαµέτρου DN 75 . 

Για τις λεκάνες θα υπάρχει πολύ µικρή οριζόντια διαδροµή ώστε να απολήξουν στα κατακόρυφα 

τµήµατα των 2 αγωγών διαµέτρου DN 125 . 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό PVC / 6atm και διαµέτρων ως στα σχέδια . 

Σε κάθε λεκάνη προβλέπεται η τοπθέτηση ακροστοµίου καθαρισµού στην αντίθετη πλευρά από 

αυτήν της απορροής . 

 

Οι  οδεύσεις  του  εσωτερικού  οριζόντιου  δικτύου  θα  γίνουν  µε  ελάχιστη  κλίση  2%  ( σύµφωνα  

και  µε  την  ΤΟΤΕΕ  2412/86) προς το σηµείο απορροής .  

 

Από  τη  στιγµή  που  τα  λύµατα  οδηγηθούν  εκτός  του  κτιρίου , θα  κατασκευασθεί  κατάλληλο  

υπόγειο  οριζόντιο  δίκτυο  µε  σωλήνες  εκ  PVC / 10 atm  και  διατοµών  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια. 

Σε  κατάλληλες  θέσεις  προβλέπεται  η  κατασκευή  ενδιάµεσων  φρεατίων  διέλευσης  και  

αλλαγής  κατεύθυνσης  του  δικτύου . Μέσω του  οριζόντιου  δικτύου  τα  λύµατα   οδηγούνται  στο 

φρεάτιο  ΦΜΣ .  

Στο  φρεάτιο  αυτό  θα  εγκατασταθεί  µηχανοσίφωνας  εκ  PVC / Dn 125 . Εκείθεν  τα  λύµατα  

οδηγούνται  δια βαρύτητος σε  στεγανό  βόθρο .   

Οι κλίσεις των σωλήνων του εξωτερικού δικτύου θα ακολουθούν τις υποδείξεις της ΤΟΤΕΕ  

2412/86 . 

Η  κατασκευή  του  εξωτερικού  οριζόντιου  αποχετευτικού  δικτύου , θα  γίνει  µε  σωλήνες  από  

σκληρό  PVC / 10 atm  . Οι  εξωτερικές  οριζόντιες  διαδροµές  θα  έχουν βάσεις στήριξης από 

οπλισµένο σκυρόδεµα . Τα  φρεάτια  θα  κατασκευασθούν  από  οπλισµένο  σκυρόδεµα .  

Οι  διαστάσεις  των  σωλήνων  του  οριζόντιου  δικτύου  φαίνονται  στα  σχέδια .  

 

5.2   ΕΞΑΕ–…”Ãœ”   ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Ο  αερισµός  του  δικτύου  θα  γίνεται  µε  το  σύστηµα  του  κύριου  αερισµού .  

Εξ αρχής έπρεπε να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα οτι δεν θα έπρεπε να απολήξει ο εξαερισµός 

στην στέγη του κτιρίου για λόγους στεγανοποίησης και οτι δεν δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο 

σωλήνας εξαερισµού εξωτερικά του κτιρίου .  

Η λύση που τελικά επελέγη ικανοποιεί και τις 2 συνθήκες και επιπλέον λειτουργικά είναι σωστή . 

Πιό συγκεκριµένα τα τρία κατακόρυφα τµήµατα των υπόγειων αγωγών που δέχονται τα ακάθαρτα 
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από τους χώρους των WC , εκτείνονται µε την ίδια διάµετρο στο χώρο τηςψευδοροφής των WC . 

Εκεί ενοποιούνται και ως ενιαίος εξαερισµόςαπολήγουν στον Β. τοίχο του κτιρίου , όπου βρίσκεται 

ήδη µία οπή ,η οποία προκειµένου να εξυπηρετήσει την περίπτωση θα διευρυνθεί προςτα άνω ( 

Βλ.και Σχέδιο ΑΠ-02 ) . 

  

 
5.3  ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

œÈ ·ðÔ˜ÂÙÂ˝ÛÂÈÚ Ù˘Ì ıðÔ‰Ô˜›˘Ì Í·È ÔÈ ·ÂÒÈÛÏÔfl ÙÔıÚ „flÌÔÌÙ·È ÏÂ  ÙÈÚ ·Í¸ÎÔıËÂÚ Û˘ÎÁÌ˛ÛÂÈÚ: 

 

Είδος υποδοχέα              Σωλήνας αποχέτευσης      Σωλήνας εξαερισµού 

                             Σωλήνας   Σωλήνας        Μολυβδο-  Σωλήνας 

                                  ΡΡ  PVC          σωλήνας     PVC 

                                     (mm)       (mm)                  (mm)       (mm) 

         Λεκάνη W.C               -             100        50/56        50 

         Σιφώνι δαπέδου         40        50         35/42        40 

         Νιπτήρας             40        40          -                 - 

         Μπιντέ                  40        40         -                 - 

         Πλυντήριο ρούχων    50        40          -                 - 

            "      πιάτων       40                "           -                 - 

         Ντους                   40        50          -                 - 

         Λουτήρας                  40               "           -                 - 

         Νεροχύτης            50        50         35/42        40 

 

5.4 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ WC 
 

Στο χώρο των WC θα γίνει εγκατάσταση δύο συστηµάτων εξαερισµού ( Βλ. Σχέδιο ΑΠ-03 ). Με 

τη λειτουργία των εξαεριστήρων εξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα κάθε χώρου 10 φορές / h. 

 

Το πρώτο εξ αυτών θα εξυπηρετεί τον χώρο του WC ΑΜΕΑ και θα συνίσταται από εξαεριστήρα 

inline ενδ. τύπου S&P TD-250/100 T µε στοιχεία λειτουργίας Q=130 m3/h , H=80Pa . Το 

σύστηµα θα ενεργοποιείται κατά περίσταση µε διακόπτη έξω από τον χώρο και θα φέρει 

µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης µε δυνατότητα ρύθµισης 1 – 30 min . Η αναρρόφηση του αέρα 

από το χώρο του WC ΑΜΕΑ θα γίνεται µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ 

VMEV-100 . 

Το δεύτερο θα εξυπηρετεί τα 2 WC και θα συνίσταται από εξαεριστήρα inline ενδ. τύπου S&P 

TD-350/100 T µε στοιχεία λειτουργίας Q=220 m3/h , H=80Pa . Το σύστηµα θα ενεργοποιείται 

κατά περίσταση µε διακόπτη έξω από τον χώρο και θα φέρει µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης 
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µε δυνατότητα ρύθµισης 1 – 30 min . Η αναρρόφηση του αέρα θα γίνεται από τους 2 χώρους 

WC µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ VMEV-80 και από τον προθάλαµο 

µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ VMEV-100 . 

 

Και οι 2 εξαεριστήρες θα εγκατασταθούν στην ψευδοροφή των WC . Η αναρρόφηση του αέρα 

θα γίνεται µέσω στοµίων στην οροφή των WC . Η απόρριψη του αέρα θα γίνεται µε εύκαµπτο 

αεραγωγό διαµέτρων Φ125 & Φ100 , µε απόληξη στην υπάρχουσα οπή στην Β. πλευρά του 

κτιρίου . Προκειµένου να γίνει η απόληξη στην οπή θα χρειαστεί µικρή µετατόπιση των αγωγών 

προς χανηλότερη στάθµη , η οποία θα γίνει µέσα στο ερµάριο που βρίσκεται στην θέση αυτή .  

 
5.5 ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό , όλες οι επιφάνειες απορροής όµβριων ή οι επιφάνειες 

στέγης κτιρίου ή χώρου νέου ή υφισταµένου ή οικοπέδου ή ανοικτού χώρου, εφόσον προκαλούν ή 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν ενόχληση ή συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των 

γειτονικών ιδιοκτησιών ή κοινόχρηστων ή δηµόσιων χώρων (όπως πχ. πεζοδροµίων) µε την 

κατάκλυσή τους µε όµβρια νερά πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση αποχέτευσης όµβριων . Με την 

έννοια αυτή απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή όµβριων από τα δώµατα και τους εξώστες . 

Στο προκείµενο κτίριο λόγω του παραδοσιακού του χαρακτήρα και του εν γένει αρχιτεκτονικού 

σχεδιασµού επελέγη η λύση της ελεύθερης απορροής των οµβρίων από την στέγη του κτιρίου 

στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου . Ως ελαφρυντικό στοιχείο που βοηθά την επιλογή αναφέρεται 

η απουσία γειτονικών κτιρίων σε συνδυασµό µε την αραιή δόµηση της περιοχής καθώς και η 

απουσία κοινοχρήστων ή δηµόσιων χώρων σε επαφή µε το κτίριο , οπότε και θα ετίθετο θέµα 

ασφάλειας τους από τα όµβρια της στέγης του κτιρίου . 

Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου έχει διαµορφωθεί κατάλληλα µε κλίσεις ώστε τα όµβρια να 

οδηγούνται οµαλά εκτός του οικοπέδου στον παρακείµενο δηµοτικό δρόµο . 
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6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Παρά το γεγονός οτι στην προµελέτη του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος 

θέρµανσης µε δηµιουργία λεβητοστασίου στο υπόγειο του κτιρίου , επειδή οι διαστάσεις του χώρου 

δεν θα επέτρεπαν αυτή την χρήση επελέγη η λύση της εγκατάστασης κεντρικού συστήµατος 

κλιµατισµού σε όλους τους χώρους του κτιρίου , η οποία προφανώς προσφέρει λύσεις και ως προς 

την θέρµανση µκαι ως προς την ψύξη . 

 

6.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού µελετήθηκαν και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε της παρακάτω 

κανονισµούς : 

• DIΝ 4701 για τη θέρµανση 

• Της ΤΟΤΕΕ. 2421/86 – 2423/86 – 2425/86 

• Της υποδείξεις της CARRIER ή ASHRAE  για το κλιµατισµό 

• Τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.). 

 

6.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Για την συγκεκριµένη περιοχή δεν υπάρχουν επίσηµα διαθέσιµα κλιµατολογικά στοιχεία .  

Κατά την διάρκεια της µελέτης έγινε προσπάθεια να συγκερασθούν οι παράµετροι άλλων 

περιοχών ώστε το αποτέλεσµα να προσοµοιάζει τις συνθήκες της περιοχής .  

Σε ότι αφορά τις συνθήκες των εσωτερικών χώρων τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς 

υπάρχουν οι υποδείξεις των ΤΟΤΕΕ 2421/86, 2423/86 και 2425/86 . 

Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασµα της µελέτης , όπου φαίνονται οι συνθήκες υπολογισµού για 

συνθήκες ψύξης . 

 
 Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Κ Α   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)     : 26 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ     (% )     : 50 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ     (% )     : 50 
 ∆ΙΑΦΟΡΑ Τ ΕΞΩΤ.- Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ (°C)     : 5 
 ∆ΙΑΦΟΡΑ Τ Ε∆ΑΦΟΥΣ - Τ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (°C)     : -5 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (1 - 15)     : 2 
 ΤΥΠΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ( m )     : 4.15 
 
 ΣΥΣΤ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ     :  Watt  
 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ     : ASHRAE RTS 
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HMEΡΟΜΗΝΙΑ - ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ  (°C) 
 
  10πµ 11πµ 12πµ  1µµ  2µµ  3µµ  4µµ  5µµ  6µµ 
 23 ΙΟΥΛ. - 34.3 - 13.9 
 ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ.  26.5  28.9  31.1  32.8  33.9  34.3  33.9  32.9  31.4 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΒΑ  42.3  36.9  38.8  40.3  41.0  40.7  39.3  37.0  33.8 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Α  57.4  49.8  40.6  40.3  41.0  40.7  39.3  37.0  33.8 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΝΑ  58.8  56.6  51.6  44.2  41.3  40.7  39.3  37.0  33.8 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν  45.6  51.8  55.5  56.2  53.9  48.9  41.7  37.3  33.8 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν∆  33.7  38.3  49.9  59.2  65.5  67.9  65.7  58.8  46.8 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ∆  33.5  36.4  39.3  51.4  62.9  71.2  74.7  71.8  59.1 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β∆  33.5  36.4  38.8  40.7  47.8  56.7  62.8  64.2  56.5 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β  33.5  36.4  38.8  40.3  41.0  40.9  39.7  41.1  40.7 
 ∆Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ  -4.5  -2.1   0.1   1.8   2.9   3.3   2.9   1.9   0.4 
 
 24 ΑΥΓ.  - 34.0 - 13.9 
 ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ.  26.2  28.6  30.8  32.5  33.6  34.0  33.6  32.6  31.1 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΒΑ  37.2  35.8  37.9  39.5  40.1  39.7  38.2  35.8  32.3 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Α  57.0  48.8  39.0  39.5  40.1  39.7  38.2  35.8  32.3 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΝΑ  62.9  60.4  54.9  46.9  40.5  39.7  38.2  35.8  32.3 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν  51.2  57.6  61.3  61.7  58.9  53.2  45.2  36.4  32.3 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν∆  33.0  42.2  54.2  63.8  70.0  71.8  68.5  59.2  41.4 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα ∆  32.7  35.5  38.5  51.8  63.6  71.7  74.3  68.8  47.7 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β∆  32.7  35.5  37.9  39.7  43.8  53.0  59.0  58.9  44.9 
 Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β  32.7  35.5  37.9  39.5  40.1  39.7  38.4  36.2  34.8 
 ∆Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ  -4.8  -2.4  -0.2   1.5   2.6   3.0   2.6   1.6   0.1 
 

 

Τα ψυκτικά φορτία των χώρων έχουν  υπολογισθεί  βάσει της Ashrae Fundamentals ή της ειδικής 

έκδοσης cooling and heating load calculation manual, Ashrae. Για την εύρεση του συνολικού 

ψυκτικού φορτίου της εγκατάστασης έχει  υπολογισθεί το µέγιστο ταυτοχρονισµένο ψυκτικό φορτίο 

όλων των χώρων από σάρωση όλων των ωρών στους κρίσιµους µήνες του θέρους . 

Για την περίπτωση των απωλειών στην λειτουργία της θέρµανσης έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι 

παρακάτω συνθήκες , όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της µελέτης . 

 
Στοιχεία Κτιρίου 
 

Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερµοκρασία (°C) 0 

Επιθυµητή Εσωτερική Θερµοκρασία (°C) 20 

Θερµοκρασία Μη Θερµαινόµενων Χώρων (°C) 10 

Θερµοκρασία Εδάφους (°C) 10 

Αριθµός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 2 

Επίπεδο στη Στάθµη του Εδάφους 1 

Μεθοδολογία Υπολογισµού ASHRAE 

 

Σηµαντική παράµετρος για τους υπολογισµούς των φορτίων ψύξης ήταν ο πληθυσµός που θα 

κάνει χρήση του κτιρίου κάθε φορά και λιγότερο τα φορτία από συσκευές που θα λειτουργούν στον 

χώρο . Έτσι κατ’ εκτίµηση θεωρήσαµε οτι ο µέγιστος πληθυσµός που θα βρίσκεται στο κτίριο δεν 

θα υπερβαίνει τα 25 – 30 άτοµα .  
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6.4 ΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Για λόγους ευελιξίας επελέγη η λύση να τοποθετηθούν 2 συστήµατα κλιµατισµού  εκ των οποίων 

το πρώτο θα καλύπτει το ισόγειο και το δεύτερο τον Α’ όροφο του κτιρίου . 

Τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν θα είναι συστήµατα µεταβλητού όγκου FREON, 

τροφοδοτούµενα από αντίστοιχες αντλίες θερµότητας ( HEAT PUMPS ) για την κάλυψη των 

αναγκών σε ψύξη  και σε θέρµανση.  

Το συγκρότηµα 1 , το οποίο κλιµατίζει το Ισόγειο του κτιρίου θα είναι ενδ. τύπου RAS – 8 FSN της  

HITACHI . Το συγκρότηµα 2 , το οποίο κλιµατίζει τον Α’ όροφο του κτιρίου θα είναι ενδ. τύπου RAS 

- 10FSN της  HITACHI .  

Στους  κλιµατιζόµενους  χώρους  θα  εγκατασταθούν συσκευές τύπου δαπέδου ενώ στον χώρο 

των WC θα εγκατασταθεί συσκευή κρυφή  οροφής  µε  διανοµή  του  κλιµατισµένου  αέρα  µέσω  

αεραγωγών , τοποθετηµένων  εντός  της  ψευδοροφής . Ειδικα για τους χώρους των WC 

επισηµαίνεται οτι η χρήση προτείνεται µόνο για την χειµερινή περίοδο . Για την θερινή υπάρχει η 

δυνατότητα µέσω του τοπικού χειριστηρίου διακοπής της λειτουργίας . Οι αναλυτικοί τύπου των 

µηχανηµάτων φαίνονται στα σχέδια της εγκατάστασης .  

Η λειτουργία κάθε συσκευής γίνεται µέσω χειριστηρίου που τοποθετείται πλησίον  της  συσκευής . 

Για απόλυτη αυτονοµία των χώρων επελέγη η τοποθέτηση ενός χειριστηρίου ανά χώρο , δηλ. σε 

χώρο που λειτουργούν περισσότερες από µία συσκευές θα τοποθετηθεί µόνο ένα χειριστήριο .  

 

Οι εξωτερικές συσκευές τοποθετούνται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου , στην ΝΑ πλευρά ( 

βλ. Σχ. ΚΛ-Τ ) . 

 

Η αρχική όδευση των σωλήνων του ψυκτικού κυκλώµατος από τα µηχανήµατα προς το κτίριο θα 

γίνει επίτοιχα στην παρακείµενη µάντρα . Στη συνέχεια οι σωλήνες διέρχονται µέσα από 

παρακείµενο παρτέρι τοποθετηµένες εντός προκατασκευασµένου καναλιού από οπλισµένο 

σκυρόδεµα , το οποίο φέρει κάλυµµα από σκυρόδεµα , ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή ελέγξιµες . 

Πάνω από το κάλυµµα θα υπάρχει στώση φυτικής γης . Στο τελευταίο τµήµα από το παρτέρι έως 

τα WC η όδευση θα γίνει υπόγεια εντός σωλήνων εκ PVC / DN125 .  

Οι σωλήνες αφού εισέλθουν στον χώρο των WC ανέρχονται κατακόρυφα στο διάκενο µεταξύ 

γυψοσανίδας και εξωτερικού τοίχου και απολήγουν στην ψευδοροφή . 

Για την διανοµή κάθε ενός δικτύου προς τις εσωτερικές µονάδες θα χρησιµοποιηθεί ζεύγος 

συλλεκτών ( αέρια – υγρή µορφή ) 8 παροχών , εξάρτηµα που προµηθεύουν οι εταιρίες των 

κλιµατιστικών συστηµάτων .  Κάθε εσωτερική µονάδα έχει ανεξάρτητη τροφοδοσία . Για το ισόγειο 

οι κατακόρυφες οδεύσεις των σωλήνων θα γίνουν στο κενό µεταξύ γυψοσανίδας και τοίχου . Στη 

συνέχεια η οριζόντια όδευση θα γίνει εντός του δαπέδου των χώρων . Αντίστοιχα για τις 

εσωτερικές µονάδες του Α’ ορόφου οι σωλήνες εισέρχονται µεταξύ άνω και κάτω πετσώµατος του 
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ξύλινου δαπέδου του εκθεσιακού χώρου . Στη συνέχεια η οριζόντια όδευση γίνεται στο εσωτερικό 

των δαπέδων .  

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στις καµπύλες των δικτύων . Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιό 

οµαλές και ανοικτές . Για το λόγο αυτό οι συλλέκτες θα αναρτηθούν από το υπερκείµενο ξύλινο 

δάπεδο του Α’ ορόφου . 

Ολο το εσωτερικό δίκτυο ψυκτικών σωλήνων θα µονωθεί µε µονωτικό κοχύλι  ενδ. τύπου armaflex 

πάχους 13 mm. Το αντίστοιχο δίκτυο που οδεύει σε εξωτερικούς χώρους µε µονωτικό κοχύλι  ενδ. 

τύπου armaflex πάχους 19 mm . 

Για  την  απορροή  των  συµπυκνωµάτων  προβλέπεται  η  κατασκευή  οριζόντιου  δικτύου  από 
χαλκοσωλήνες διαµέτρων Φ22 στον Α’ όροφο και Φ28 – Φ35 στο ισόγειο . Ο κατασκευαστής 
προδιαγράφει εξωτερική διάµετρο 18mm . Για λόγους ασφάλειας επιλέγουµε µεγαλύτερες 
διαµέτρους . Στον Α’ όροφο δεν είναι εφικτή η χρήση µεγαλύτερης διαµέτρου διότι δεν θα έχουµε 
την απαιτούµενη κλίση του δικτύου . Τούτο διότι υπάρχει ο περιορισµός του κενού των 6cm µεταξύ 
άνω και κάτω πετσώµατος στον εκθεσιακό χώρο , ενώ στους υπόλοιπους χώρους του ορόφου 
υπάρχει µεγαλύερη ευελιξία . Η τελική απορροή των συµπυκνωµάτων θα γίνεται στα σιφώνια 
δαπέδου των WC ελλείψει άλλης πρόσφορης λύσης ( πχ. απορροή στο εξωτερικό του κτιρίου ) .  . 
Εν  γένει  το  δίκτυο  απορροής θα οδεύει µε  κλίσεις  ~1 – 1.5 %  προς  τα  σηµεία  απορροής  , 
ώστε  να  εξασφαλίζεται  οτι  η  απορροή   γίνεται  δια  βαρύτητος .  
Η  διαστασιολόγηση  των  συστηµάτων  έγινε  µε  βάση  το  σύστηµα  HI-MULTI SET-FREE FSN  
της  HITACHI , στοιχεία  που  πρέπει  να  χρησιµοποιηθούν  από  τον  ανάδοχο  ως  οδηγός  για  
την  προδιαγραφή  και  την  επιλογή  του  συστήµατος, που  θα  τοποθετήσει . Σηµειώνεται  οτι  η  
επιλογή  είναι  ενδεικτική . Όµως  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  των  υπολογισµών  συνιστάται  
εφόσον  ο  ανάδοχος  επιλέξει  ισοδύναµο  σύστηµα  άλλου  κατασκευαστή  να  
προσκοµίσει  απαραίτητα  στοιχεία  υπολογισµών , έτσι  ώστε  είτε  να  τεκµηριώνεται  η  
επάρκεια  των  µελετηµένων  δικτύων  είτε  να  επαναδιαστασιολογούνται  βάσει  των  
δεδοµένων  των  νέων  µηχανηµάτων . 
 
Η εξωτερική µονάδα , κάθε  συστήµατος  που  θα  τοποθετηθεί  θα  είναι τύπου αντλίας 

θερµότητας, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της.  Όλα τα 

µηχανικά , ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά µέρη της µονάδος θα  βρίσκονται εντός ενισχυµένου 

περιβλήµατος κατασκευασµένου από χαλυβδοελάσµατα βαµµένα µε ειδική συνθετική βαφή 

φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία . 

Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη της µονάδος θα  γίνεται µέσω ειδικών 

αφαιρούµενων καλυµµάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. 

Κάθε  µονάδα θα  διαθέτει ερµητικού DC τύπου σπειροειδείς συµπιεστές (scroll) υψηλού βαθµού 

απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής . Οι  συµπιεστές  θα  είναι υψηλής πίεσης (High pressure 

DC scroll compressors) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόµη και στα πιο δύσκολα 

σηµεία (έδρανο στην κεφαλή του συµπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, 

αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους. Ο ένας από τους συµπιεστές της µονάδας θα  
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καθοδηγείται µέσω συστήµατος Inverter  ώστε να ρυθµίζονται τα βήµατα λειτουργίας του, ενώ οι 

υπόλοιποι  λειτουργούν µε ON – OFF CONTROL. 

Οι συµπιεστές Inverter ρυθµίζουν συνεχώς τις στροφές τους µεταβάλλοντας τη συχνότητα και τη 

τάση λειτουργίας τους. Λόγω της συνεχούς µεταβολής συχνότητας και τάσης τα τυλίγµατα του 

κινητήρα είναι ειδικά κατασκευασµένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδικό έλασµα συγκράτησης των ελατηρίων του συµπιεστή για απόλυτη 

ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής . Η συχνότητα µεταβάλλεται από 30 έως 115Hz σε 

απεριόριστα βήµατα  λειτουργίας, εξασφαλίζοντας γραµµικό έλεγχο της λειτουργίας του συµπιεστή. 

Οι συµπιεστές θα  διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συµπύκνωσης του 

λαδιού σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρες µεταβαλλόµενων στροφών που µπορούν να 

αντιµετωπίσουν εξωτερική στατική πίεση 60 Pa .  Η µεταβολή των στροφών είναι συνεχής µέσω 

DC inverter κινητήρα ανεµιστήρα. Ο έλεγχος των στροφών βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του 

ψυκτικού µέσου, εξασφαλίζοντας σωστή , ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόµη και κάτω από 

ακραίες θερµοκρασίες.  

Κάθε ανεµιστήρας  θα φέρει 2 πτερύγια, θα  είναι κατασκευασµένος από συνθετικό υλικό (Mica 

polypropylene), το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασµούς και λόγω της ειδικά επεξεργασµένης 

επιφάνειας του, θα  αποτρέπει τη δηµιουργία τυρβώδους ροής µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα 

χαµηλή στάθµη θορύβου. 

Η στάθµη θορύβου των µονάδων θα κυµαίνεται από 47-58Db(A) για µεγέθη από     5-10Hp και 57-

63Db(A) για µεγέθη από 16-30Hp, εξαρτώµενη από τις στροφές του συµπιεστή Inverter, τη 

λειτουργία του συµπιεστή ΟΝ-ΟFF και τις στροφές του κάθε ανεµιστήρα. 

Ο εναλλάκτης θερµότητας της  κάθε µονάδος θα  είναι κατασκευασµένος από χαλκοσωλήνες µε 

εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και 

του συντελεστή απόδοσης. Οι εναλλάκτες θα έχουν υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και 

ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής τους .  

Το εύρος λειτουργίας και η πτώση απόδοσης της µονάδος δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Λειτουργία σε θέρµανση : Από Τεξ – 20 oCWB έως Τεξ + 15 oCWB 

Λειτουργία σε ψύξη : Από Τεξ – 5 oCDB έως Τεξ + 43 oCDB 
Λειτουργία θέρµανσης 
 

Eξωτερική θερµοκρασία (WBoC) Πτώση απόδοσης (%) 
-1 oC 8% 
-9 oC 27% 
-20oC 48% 

 
Λειτουργία ψύξης 
 

Eξωτερική θερµοκρασία (oC) Πτώση απόδοσης (%) 
40 oC 2% 
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H διαδικασία της  απόψυξης θα  βασίζεται σε ειδικό πρόγραµµα το οποίο λαµβάνει υπόψη του, το 

χρόνο λειτουργίας της µονάδος και τη διαφορά µεταξύ εξωτερικής θερµοκρασίας ( περιβάλλον ) και 

της θερµοκρασίας εξάτµισης στον εναλλάκτη της µονάδας. Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο 

συµπιεστής Inverter λειτουργεί στο µέγιστο των στροφών του (115Ηz), για ελαχιστοποίηση του 

χρόνου διαδικασίας. Η λειτουργία Defrost δεν θα  διαρκεί ποτέ  πάνω από 10 λεπτά. 

Κάθε εξωτερική µονάδα  που  θα  τοποθετηθεί  θα  είναι  κατάλληλη  για  να  συνδεθεί  κατ’  

ελάχιστον  µε  τις  προβλεπόµενες  από  την  µελέτη  εσωτερικές  µονάδες .  H ισχύς των 

εσωτερικών µονάδων σε ένα σύστηµα θα µπορεί να ανέλθει έως το 130% της ονοµαστικής ισχύος 

της εξωτερικής µονάδας, καλύπτοντας έτσι είτε ετεροχρονισµό στη λειτουργία των  εσωτερικών 

µονάδων είτε διαφορές στον προσανατολισµό των χώρων. 

H εξωτερική µονάδα θα  έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8-100%, ώστε ακόµη και µια 

µικρή εσωτερική µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα χωρίς συνεχή ON-OFF του 

συµπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωµα του στοιχείου, όσο και τη γρήγορη 

φθορά του συµπιεστή.  

Το  σύστηµα  θα  παρέχει  την  δυνατότητα  ώστε  το πραγµατικό µήκος σωληνώσεων να  έχει τη 

δυνατότητα να φτάσει τα 150m (απόσταση εξωτερικής µονάδας και δυσµενέστερης εσωτερικής 

µονάδας ) χωρίς όµως κανένα περιορισµό στο συνολικό µήκος σωληνώσεων του κυκλώµατος. Η 

υψοµετρική διαφορά µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών µονάδων θα  πρέπει  να  µπορεί να φτάσει 

τα 50m, ενώ η υψοµετρική διαφορά µεταξύ δύο εσωτερικών µονάδων του ιδίου κυκλώµατος να  

µπορεί να φτάσει τα 15m. 

Λόγω του εκτεταµένου µήκους σωληνώσεων µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών µονάδων, η 

µονάδα πρέπει  να  διαθέτει ελαιοδιαχωριστή  ώστε να εξασφαλίζεται η  ροή λαδιού στους 

συµπιεστές της µονάδος. 

Η µονάδα θα διαθέτει τις  απαιτούµενες  ασφαλιστικές διατάξεις ,  όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, 

θερµικό προστασίας συµπιεστή, θερµικό προστασίας ανεµιστήρα, προστασία έναντι 

υπερεντάσεως για το Inverter, τηκτές ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3min έναντι συχνών 

εκκινήσεων κ.λπ.  Πρέπει  να  διαθέτει επίσης σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστηµα 

παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος.  Ο κωδικός βλάβης ή οι 

πληροφορίες πρέπει  να  δίνονται µε ψηφιακή ένδειξη η οποία να  είναι  εγκατεστηµένη σε πλακέτα 

της εξωτερικής µονάδας. 

 

Οι πληροφορίες  εν  γένει  που  θα  πρέπει  να  µπορούµε να αντλήσουµε σχετικά µε τη λειτουργία 

του συστήµατος είναι: 

− Συνολική ισχύς εσωτερικών µονάδων που βρίσκονται υπό συνθήκες ζήτησης φορτίου 

− Συχνότητα λειτουργίας συµπιεστή inverter 

− Αριθµός συµπιεστών που βρίσκονται σε λειτουργία 

− Βήµα λειτουργίας εξωτερικού ανεµιστήρα 
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− Θέση λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων εξωτερικής µονάδας 

− Πίεση κατάθλιψης 

− Πίεση αναρρόφησης 

− Θερµοκρασία αερίου στην έξοδο του συµπιεστή (κατάθλιψη) 

− Θερµοκρασία εξάτµισης κατά τη λειτουργία της θέρµανσης 

− Εξωτερική θερµοκρασία 

− Ένταση ρεύµατος συµπιεστών 

− Θέση λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας κάθε εσωτερικής µονάδας 

− Θερµοκρασία υγρού ψυκτικού µέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής µονάδας 

− Θερµοκρασία αερίου ψυκτικού µέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής µονάδας 

− Θερµοκρασία αέρα στην επιστροφή κάθε εσωτερικής µονάδας 

− Θερµοκρασία αέρα στην έξοδο κάθε εσωτερικής µονάδας 

− Μέγεθος κάθε εσωτερικής µονάδος 

− Αιτία παύσης λειτουργίας για κάθε εσωτερική µονάδα 

− Ένδειξη τελευταίου κωδικού βλάβης που είχε σαν αποτέλεσµα την παύση λειτουργίας της 

εξωτερικής µονάδας 

− Αιτία παύσης του inverter 

− Συνολική ισχύς των εγκατεστηµένων εσωτερικών µονάδων 

− Συνολικός αριθµός εγκατεστηµένων εσωτερικών µονάδων 

 

Οι εσωτερικές µονάδες  πρέπει  να  είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων 

και παροχής ισχύος. 

Oι µονάδες  πρέπει  να διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε 

εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και 

του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης πρέπει  να  έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής 

και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. 

Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων πρέπει  να  είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού 

τύπου , στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος , ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη 

θορύβου και απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. 

Οι εσωτερικές µονάδες πρέπει  να  είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον 

έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα  γίνεται µέσω microcomputer , το 

οποίο θα  λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία 

προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο.  

Οι εσωτερικές µονάδες τύπου κρυφού οροφής  πρέπει  να  διαθέτουν αντλία συµπυκνωµάτων µε 

µανοµετρικό 50cm. 
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H διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής µονάδας πρέπει  να  µπορεί να ενεργοποιηθεί είτε 

αυτόµατα κατά την εκκίνηση του συστήµατος, είτε µέσω ρύθµισης σε dip switch της πλακέτας της 

µονάδος. Μέσω ρύθµισης σε dip switch θα  µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη 

επανεκκίνηση κάθε εσωτερικής µονάδος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και επαναφοράς. Η 

µονάδα θα  λειτουργεί χωρίς να χάσει τις αρχικές τις ρυθµίσεις. (Auto restart after power failure). 

 

 ‘Ολες οι εσωτερικές µονάδες θα  έχουν τη δυνατότητα αύξησης ή µείωσης της απόδοσής τους 

κατά ± 2.500BTU/H. Η αυξοµείωση γίνεται µέσω ρύθµισης σε dip switch στην πλακέτα της 

µονάδας, το οποίο ενεργεί στο εύρος λειτουργίας της εκτονωτικής βαλβίδας. 

Τέλος οι εσωτερικές µονάδες θα  είναι κατάλληλες για λειτουργία µε µονοφασικό ρεύµα σε τάση 

220 V . 

Ο έλεγχος των εσωτερικών µονάδων θα  γίνεται µέσω ενσύρµατων χειριστηρίων, εξοπλισµένων µε 

οθόνη υγρών κρυστάλλων , τοποθετηµένων  επίτοιχα . Τα χειριστήρια κάθε ορόφου συνδέονται εν 

σειρά µε καλώδιο 2Χ1 µε Blendage µε απόληξη στην αντίστοιχη αντλία θερµότητας . 

 

Ειδκά για την µονάδα που καλύπτει τον χώρο των WC προβλέπεται η απαγωγή αέρα από τον 

χώρο του προθαλάµου και η προσαγωγή σε κάθε χώρο χωριστά . Η αναρρόφηση και η 

προσαγωγή του αέρα θα γίνεται µε εύκαµπτους και µονωµένους αεραγωγούς διαστάσεων 

σύµφωνα µε το σχέδιο ΚΛ-07 . 
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7 . ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Η  εγκατάσταση  ηλεκτροφωτισµού - κίνησης  έχει  σκοπό  την  παροχή  της  απαιτούµενης  

ηλεκτρικής  ενέργειας  ικανής  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  του  κτιρίου . Στην  ηλεκτρική  

εγκατάσταση  περιλαµβάνονται  οι  απαραίτητοι  πίνακες , οι  καλωδιώσεις , τα  φωτιστικά  σώµατα 

, οι  διακόπτες  , οι  ρευµατοδότες  κλπ . 

Σέ  όλους  τους  χώρους  κτιρίου  η  κατασκευή  του  δικτύου  θα  είναι  πλήρης .  

Στο υπ’ όψιν κτίριο έχουµε να αντιµετωπίσουµε την έγχυση των 2 µανδυών Gunite . Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει οτι δεν µπορούµε να κατασκευάσουµε µία συµβατική κατασκευή διότι το Gunite δεν 

επιτρέπει την εκτεταµένη φθορά του για τον εντοιχισµό των σωλήνων και η κατασκευή του δικτύου 

των σωλήνων µε συµβατικές µεθόδους πριν την έγχυση του σκυροδέµατος δεν συνιστάται διότι οι 

σωλήνες θα καταστραφούν από την πίεση εκτόξευσης του σκυροδέµατος . Κατά συνέπεια δεν 

µπορούµε να κατασκευάσουµε δίκτυο µε ευθύγραµµους σωλήνες είτε επιφανειακά στους 

υπάρχοντες τοίχους είτε εκ των υστέρων . Για το λόγο αυτό η κατασκευή των δικτύων των 

σωλήνων θα γίνει µε εύκαµπτους σωλήνες ηλεκτρολογικού τύπου βαρέως τύπου , οι οποίοι 

διαπιστωµένα θα αντέχουν τις πιέσεις του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ( ~ 6atm ) . Οι σωλήνες 

θα τοποθετηθούν επί των υπαρχόντων τοίχων πριν την έγχυση του σκυροδέµατος . Στα σηµεία 

που θα υπάρχουν κουτιά διακλάδωσης , κουτιά διακοπτών και οι πίνακες θα υπάρχει περίσσεια 

σωλήνα . Μετά την έγχυση του σκυροδέµατος τοπικά είναι εφικτή η διάνοιξη των οπών για τα 

κουτιά . Οι πίνακες θα τοποθετηθούν επίτοιχα . 

Για τις αλλαγές επιπέδου θα γίνεται χρήση εύκαµπτου σωλήνα από τα ίδια υλικά . 

Σε όλους τους χώρους του κτιρίου επειδή πρέπει να αναδειχτεί ο διάκοσµος των ξύλινων οροφών 

δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων οροφής . Για το λόγο αυτόν επελέγη η λύση 

της τοποθέτησης επίτοιχων απλικών έµµεσου φωτισµού . 

Ένα ακόµη σηµείο που είχαµε να αντιµετωπίσουµε ήταν αυτό της εισόδου της κεντρικής 

τροφοδοτικής γραµµής προς τον πίνακα του ισογείου . Λόγω της διατοµής του καλωδίου η είσοδος 

θα έπρεπε να γίνει µε σωλήνα διαµέτρου κατ’ ελάχιστον 40mm . Αυτό όµως ήταν ανέφικτο διότι το 

πάχος του µανδύα του σκυροδέµατος , εντός του οποίου θα όδευε το καλώδιο είναι 40mm . Για το 

λόγο αυτό επελέγη η λύση να τοποθετηθεί ο γενικός πίνακας Α.Π στην αποθήκη έξω από την 

είσοδο του κτιρίου , ώστε αφ’ ενός µεν να ηλεκτροδοτηθούν οι 2 κλιµατιστικές µονάδες και ο 

φωτισµός του περιβάλλοντα χώρου αφ’ ετέρου στο κτίριο να εισέλθουν 2 µικρότερα καλώδια ( 

τροφοδοσίας των 2 επιµέρους πινάκων Α1.Π & Α2.Π ) µε διατοµή σωλήνα µικρότερη των 40 mm 

του πάχους του µανδύα του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος . 
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7.2 ΠΑΡΟΧΗ  -  ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

Το  κτίριο  θα  ηλεκτροδοτηθεί  µε  παροχή  από  το  δίκτυο  διανοµής  της  ∆ΕΗ . Η  τοποθέτηση  

του  µετρητή  θα  γίνει  επί της ρυµοτοµικής γραµµής , στην είσοδο της Α πλευράς του οικοπέδου . 

Σε κάθε περίπτωση την  οριστική θέση  θα  υποδείξει  η  ∆ΕΗ και καλό είναι να ζητηθεί εξ αρχής 

πρόβλεψη ώστε αν απαιτηθεί να γίνει αντίστοιχα τροποίηση της µελέτης . Επίσης πέραν από την 

µελέτη ο  χώρος  υποδοχής  του  µετρητή  της  ∆ΕΗ  καθώς  και  η  είσοδος  του  κεντρικού  

τροφοδοτικού  καλωδίου  στο  κτίριο  θα  γίνει  σε  συνεργασία  µε  την  ∆ΕΗ  και  ακολουθώντας  

τις  κατασκευαστικές  υποδείξεις  της . 

Προκειµένου να αφιχθεί το τροφοδοτικό καλώδιο στον γενιικό πίνακα έχει διαµορφωθεί υπόγειο 

δίκτυο σωλήνων ( από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 2” ) , το οποίο µέσω των ενδιάµεσων 

φρεατίων ΦΗ-01 έως και ΦΗ-04 οδηγεί το καλώδιο πλησίον του πίνακα Α.Π . Στο τελευταίο στάδιο 

η είσοδος του καλωδίου γίνεται µε υπόγεια όδευση εντός σωλήνος εκ ΡΕ διαµέτρου Φ63 . 

Το  κεντρικό  τροφοδοτικό  καλώδιο  θα  είναι  τύπου  J1VV-U  5Χ25 , και  θα  τροφοδοτεί  τον  

κεντρικό  Πίνακα  ( πίνακας  Α.Π) , απ’  όπου  θα  τροφοδοτούνται  όλοι  οι  επιµέρους  πίνακες  

του  κτιρίου .  

Κατά  την  µελέτη  το  δίκτυο  διαµορφώθηκε  έτσι ώστε κάθε  επιµέρους  επίπεδο να  

τροφοδοτείται  µε  αποκλειστικά  κυκλώµατα , τα  οποία  δεν  θα  έχουν  σχέση  µε  κυκλώµατα και 

καταναλώσεις  των  υπόλοιπων  επιπέδων . 

 

Κατόπιν  αυτών  στο  υπ’  όψιν  κτίριο  θα  εγκατασταθούν  οι  κάτωθι  υποπίνακες . 

• Ο  Α1.Π  ηλεκτρικός  πίνακας  του ισογείου  

• Ο  Α2.Π  ηλεκτρικός  πίνακας  του ορόφου  

 

Το δίκτυο διανοµής ξεκινάει από τον Α.Π και καταλήγει στους τοπικούς πίνακες , όπως  αυτοί  

ανεφέρθησαν  πιο  πάνω. Από τον Α.Π θα ηλεκτροδοτούνται επίσης οι αντλίες θερµότητας καθώς 

και ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου . 

 

Τα καλώδια του δικτύου διανοµής θα είναι τύπου A05VV-U ή R  και η όδευση τους θα γίνεται 

σύµφωνα µε τις αρχές που αναπτύχθηκαν στην αρχή της παραγράφου . 

 
7.3 ΑΚΡΑΙΑ  ∆ΙΚΤΥΑ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ   
 

Τα ακραία δίκτυα διανοµής περιλαµβάνουν όλες τις γραµµές τροφοδοσίας από τους πίνακες προς 

όλες τις τελικές καταναλώσεις, δηλαδή προς τα φωτιστικά σώµατα, ρευµατοδότες και κάθε άλλη 

συσκευή ή µηχάνηµα που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία. Οι καλωδιώσεις των ακραίων δικτύων 

διανοµής θα είναι οι εξής: 



 - 26 - 

•   Τροφοδοσία εσωτερικού φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών µε αγωγούς καλώδια τύπου 

A05VV-U . 

Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν , όπως έχει ήδη αναφερθεί , ορατά µέσα σε εύκαµπτους πλαστικούς 

σωλήνες  εκ  U-PVC . 

•    Τα καλώδια τύπου J1VV-U του εξωτερικού δικτύου διανοµής ή του εξωτερικού φωτισµού εντός 

γαλβανισµένων  σιδηροσωλήνων διαµέτρων  2” και 1” , σε βάθος 0,40 m περίπου  (  προκειµένου  

για  τις  µεγαλύτερες  καταναλώσεις  (  προβολείς – ιστοί  φωτισµού )) ,  είτε  εντός  κυµατοειδών  

σωλήνων  τ.  CONFLEX  ΒΤ  προκειµένου  για  πιθανές  µικρότερες  καταναλώσεις . 

  

Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 

κατακόρυφες γραµµές και οι παρακάµψεις εµποδίων θα γίνουν µε οµαλές καµπύλες χωρίς 

παραµορφώσεις και κακώσεις. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι συνεχούς µόνωσης, οι δε οπές 

των εισόδων που δεν χρησιµοποιούνται, θα κλείνονται µε πώµα (τάπες). Με τάπες επίσης θα 

εφοδιάζονται τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 

 

Οι γραµµές φωτισµού θα κατασκευαστούν από καλώδια τύπου A05VV-U και διατοµής 1,5mm2 ( 

πλην των εξωτερικών δικτύων φωτισµού , στα οποία λόγω µεγάλης απόστασης θα 

χρησιµοποιηθούν καλώδια διατοµής 2,5mm2 προς αποφυγή µεγάλης πτώσης τάσης ) . Οµοίως οι 

γραµµές ρευµατοδοτών θα κατασκευαστούν από καλώδια τύπου A05VV-U διατοµής 2,5mm2
 . 

 

7.4 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ  -  ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ   
 

Η  αφή  και  η  σβέση  των  φωτιστικών  σωµάτων  προβλέπεται  να  γίνεται  µε  τοπικούς  

διακόπτες ή ρυθµιζόµενους διακόπτες .  Οι  τύποι  και  οι  θέσεις  των  διακοπτών  φαίνονται στα 

σχέδια  . Οι διακόπτες τοποθετούνται σε ύψος ~1.20m από ΤΣ∆ . 

Οι  ρευµατοδότες των χώρων θα  τοποθετηθούν  σε  ύψος  περίπου  ~0,50 m  από  την  ΤΣ∆ , 

εκτός αν άλλως αναφέρεται στα σχέδια . 

Γιά  ασφάλεια  έναντι  ατυχήµατος  σε  όλους  τους  πίνακες  , στα  κυκλώµατα  φωτισµού  και  

ρευµατοδοτών  γενικής  χρήσης , προβλέπεται  να  τοποθετηθούν  αντιηλεκτροπληξιακοί  

διακόπτες  διαφυγής  των  30 mA  , µε οµαδοποίηση των φορτίων . 

Γενικά  όλοι  οι  διακόπτες  που  θα  τοποθετηθούν  στους  διάφορους  χώρους  θα  είναι  της  ίδιας  

σειράς , ώστε  να  µην  εµφανίζεται  δυσαρµονία . 

 
7.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στους χώρους του κτιρίου θα εγκατασταθούν επίτοιχες απλίκες έµµεσου 

φωτισµού , µε προτεινόµενο ενδ. τύπου απλίκα PHILIPS DRIM PEG 4092-57 µε λαµπτήρα Ε27 
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Halogen A Pro – 150 W  , ή παρεµεφερή τύπο σε περίπτωση κατάργησης του τύπου από την 

εταιρία . 

Εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθούν στεγανές απλίκες ενδ. τύπου iguzzini Ellipse BH53 . 

Για τους χώρους των WC επελέγησαν στεγανά spot τοποθετηµένα εντός της ψευδοροφής µε 

λυχνίες τεχνολογίας LED µε ισχύ 6W . 

Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι οι επιλογές φωτιστικών είναι απλώς ενδεικτικές ώστε να 

προσδιορίζονται η εµφάνιση , η ποιότητα και η απόδοση των φωτιστικών . 

 

7.6 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΧΑΡΕΣ 
 

Στο  δίκτυο  σωληνώσεων  θα  χρησιµοποιηθούν  κατά  περίπτωση : 

• Σωλήνας  κυµατοειδής  εκ  U-PVC , ενδ.  τύπου  CONFLEX ΒΤ  ΚΟΥΒΙ∆Η , για  εξωτερικές  

εγκαταστάσεις  µικρών  φωτιστικών ή άλλος εφόσον πιστοποιείται από τον κατασκευαστή για 

αντοχή στις πιέσεις του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 

 

Σε  γενικές  γραµµές , θα  ακολουθήσουµε  τον  ακόλουθο  πίνακα , σε  ότι  αφορά  το  µέγεθος  

των  σωληνώσεων , εντός  των  οποίων  θα  οδεύσουν  οι  αγωγοί . 

 

Καλώδια     3 Χ 1.5 τχ         Σωλήνας     13.5  χιλ. 

     "             3 Χ 2.5  & 5 Χ 1.5 τχ          "          16   χιλ. 

     "        3 Χ 4  &  5 Χ 2.5  τχ         "      21 ή 23  χιλ. 

     "        3 Χ 6  &  5 Χ 4 τχ                    " 23  χιλ. 

     "        3 Χ 10  &  5 Χ 6  τχ           "  29  χιλ. 

    "              3 Χ 16  &  5 Χ 10  τχ         " 36  χιλ. 

 

 
7.7 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 
  

Σε  όλες  τις  εσωτερικές  διαδροµές  θα  χρησιµοποιηθούν  καλώδια  τύπου  A05VV-U ή R . 

Τέλος  σε  όλες  τις  οδεύσεις    εξωτερικών  χώρων  θα  χρησιµοποιούνται  καλώδια  τύπου  J1VV-

U ή R . 

‘Ολες  οι  οριζόντιες  εντοιχισµένες  διαδροµές  των  καλωδίων  θα  γίνουν  σε  ύψος  τουλάχιστον  

2.30  m  από  το  δάπεδο  του  χώρου . Θα  ακολουθήσουν  καθαρά  οριζόντιες  και  κατακόρυφες  

διαδροµές , ενώ  στις  αλλαγές  κατεύθυνσης  και  στις  διακλαδώσεις  θα  τοποθετηθούν  

ηλεκτρολογικά  κουτιά . 

Στις  γραµµές  φωτισµού  θα  χρησιµοποιήσουµε  αγωγούς ή καλώδια  διατοµής  1.5  τχ  ή  2.5  τχ  

(ανάλογα  µε  τα  φορτία  και  τις  αποστάσεις  ώστε  η  εµφανιζόµενη  πτώση  τάσης  να  µην  
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υπερβαίνει  το  1% - Βλ.  και  σχέδια  πινάκων )  , ενώ  στις  γραµµές  των  ρευµατοδοτών  

αγωγούς ή καλώδια  διατοµής  2.5  τχ. Σε  γραµµές  ειδικών  φορτίων  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  

καλωδίων  µεγαλύτερης  διατοµής , όπως αυτά  φαίνονται  στα  σχέδια  των  ηλ.  πινάκων , που  

συνοδεύουν  την  µελέτη . 

Σε  όλες  ανεξαίρετα  τις  γραµµές  θα  υπάρχει  αγωγός  γείωσης . 

 
7.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο εξωτερικός φωτισµός συνίσταται από φωτιστικά σώµατα επί ιστού και από µεµονωµένους 

προβολείς για την ανάδειξη του κτιρίου . 

Για την όδευση των δικτύων ηλεκτροδότησης των εν λόγω φωτιστικών θα αναπτυχθεί στον 

περιβάλλοντα χώρο υπόγειο δίκτυο από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε 11 ενδιάµεσα φρεάτια 

έλξης και αλλαγής κατεύθυνσης . 

Το  υπόγειο  δίκτυο  θα  κατασκευασθεί  από  γαλβανισµένους  σιδηροσωλήνες  ΒΤ  (πράσινη  

ετικέτα ) διαµέτρου  2’’ και 1”. Ειδικά στην διαδροµή ΦΗ-01 έως και ΦΗ-04 προβλέπεται εκτός του 

σιδηροσωλήνα για την όδευση του τροφοδοτικού καλωδίου η τοποθέτηση και δεύτερου 

σιδηροσωλήνα διαµέτρου 2” σε παράλληλη όδευση ( επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση και 

ενός σιδηροσωλήνα διαµέτρου 1” για την όδευση των ασθενών – ήτοι των τηλεφωνικών καλωδίων 

και του καλωδίου του ηλεκτρικού κουδουνιού ) . Η  τοποθέτηση  των  σωλήνων  θα  γίνει  εντός  

πλήρους  εκσκαφής  πλάτους  ~0.10 – 0.20 m  και  βάθους  ~0.40  m . Οι  σωλήνες  πριν  την  

τοποθέτηση  τους  θα  επαλείφονται  µε  δύο  στρώσεις  πισσούχου  µονωτικού , ώστε  να  

εξασφαλίζεται  η  µεγαλύτερη  προστασία  τους  από  τις  διαβρώσεις . Η  κατασκευή  των  δικτύων  

θα  είναι  συνεχής  από  φρεάτιο  σε  φρεάτιο . Προκειµένου  να  γίνεται  η  ηλεκτροδότηση  των  

ιστών , προβλέπεται  στα  πλησιέστερα  φρεάτια  η  τοποθέτηση  πλαστικού  σωλήνα  εύκαµπτου  

τ. Conflex  ΒΤ , διαµέτρου  63 mm .  

Η  τοποθέτηση  των  σιδηροσωλήνων  θα  γίνεται  απ’  ευθείας  στο  έδαφος . Μετά  την  

τοποθέτηση  των  σωλήνων  θα  γίνεται  επίχωση  µε  επιλεγµένα  προϊόντα  εκσκαφών  και  στη  

συνέχεια  διάστρωση  µε  τα  υλικά , που  προβλέπονται  από  την  αρχιτεκτονική  µελέτη.   

Η  κατασκευή  των  φρεατίων  θα  γίνεται  από  οπλισµένο  σκυρόδεµα , µε  πάχος  πλευρών  και  

πυθµένα  10 cm . ‘Όλα  τα  φρεάτια  θα  φέρουν  διπλό  χυτοσιδηρό  κάλυµµα  .  
 
Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  σε  επιλεγµένες  θέσεις  του  περιβάλλοντα  χώρου  κτιρίου  θα  

τοποθετηθούν  φωτιστικοί  ιστοί  (14 συνολικά ) , µε  τους  οποίους  εξασφαλίζεται  γενικός  

νυκτερινός  φωτισµός και τρείς προβολείς για τον φωτισµό του κτιρίου . 

Ο  κάθε  φωτιστικός  ιστός  θα  έχει  συνολικό  ύψος  >3.00 m . Θα  είναι  κατασκευασµένος    από  

χαλυβδοσωλήνα  ( χωρίς  ραφή )  διαµέτρου  125 mm . Στη  βάση  του  θα  φέρει  τετράγωνη  

φλάντζα  στήριξης  από  χαλυβδοέλασµα  ικανού  πάχους  και  διαστάσεων  35*35 cm . Η  βάση  
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θα  φέρει  στα  άκρα  και  σε  απόσταση  20 cm  µεταξύ  τους , τέσσερις  οπές  Φ26 mm , ενώ  στο  

µέσον  θα  υπάρχει οπή  για  την  διέλευση  των  καλωδίων . Η  στήριξη  θα  επιτυγχάνεται  µέσω  

των  τεσσάρων  ήλων  διαµέτρου  ¾ ‘’  συγκολληµένων  στον  οπλισµό  της  βάσης  έδρασης , 

όπως  αυτή  περιγράφεται  στην συνέχεια . Στο  σπείρωµα  των  ήλων  θα  τοποθετηθεί  

περικόχλιο  διαµέτρου  ¾’’  για  την  στήριξη  της  πλάκας  έδρασης  κατά  την  ζυγοστάθµιση  των  

φωτιστικών  ιστών , καθώς  και  δύο  επιπλέον  περικόχλια  ίδιας  διαµέτρου  για  την  τελική  

στήριξη  της  πλάκας  έδρασης . 

Κάθε  ιστός  θα  φέρει  σε  ύψος  περίπου  0.60 m  από  τη  βάση  στήριξης  θυρίδα  επίσκεψης  

από  χαλυβδοέλασµα , η  οποία  θα  έχει  τέλεια  εφαρµογή  και  θα  ασφαλίζει  µε  βίδες . Στη  

θέση  της  θυρίδας  θα  γίνεται  η  σύνδεση  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  του  ιστού  µε  το  

δίκτυο  ηλεκτροφωτισµού . 

Η  συνολική  κατασκευή  των  ιστών  θα  βαφεί  αρχικά  µε  δύο  στρώσεις  αντισκωριακό  µίνιο  και  

µία  στρώση  ηλεκτροστατικής  βαφής , σε  απόχρωση  της  επιλογής  της επίβλεψης . 

Στην  κορυφή κάθε  ιστού  θα  υπάρχει  µονό  φωτιστικό  σώµα , σύµφωνα µε τα σχέδια ,  πλήρως  

εγκατεστηµένο  και  ηλεκτρικά  συνδεδεµένο  µε  όλα  τα  απαραίτητα  εξαρτήµατα  και  µικρουλικά. 

Το  φωτιστικό  θα  είναι  εφοδιασµένο  µε  όλα  τα  απαραίτητα  εξαρτήµατα  ( µετασχηµατιστή , 

πυκνωτή  διόρθωσης  συνηµίτονου , µικροασφάλεια  και  αντιπαρασιτική  µονάδα ) , τοποθετηµένα  

εντός  του  σώµατος  του  φωτιστικού.  

Οι  φωτιστικοί  ιστοί  θα  συνδεθούν  στο  ηλεκτρικό  δίκτυο  ώστε  να  παραδοθούν  σε  πλήρη  και  

απρόσκοπτη  λειτουργία . 

Επισηµαίνεται ότι συνιστάται τα επιλεγέντα φωτιστικά να συνοδεύονται από τον ιστό της ίδιας 

εταιρίας κατασκευής . 

Η  έδραση  των  φωτιστικών  ιστών  θα  γίνει  σε  βάσεις  έδρασης  , διαστάσεων  40*40*60 cm,  

κατασκευασµένες  από  οπλισµένο  σκυρόδεµα  ποιότητας  Β160  περιεκτικότητας  300  Kgr  

τσιµέντου , σύµφωνα  και  µε  το  σχέδιο  λεπτοµερειών . 

Σε  κάθε  βάση  θα  ενσωµατωθεί  η  βάση  αγκύρωσης  του  αντίστοιχου  φωτιστικού  ιστού , η  

οποία  θα  αποτελείται  από  τέσσερις  ήλους  µήκους  περίπου  0.40 m  και  διατοµής  ¾’’ , οι  

οποίοι  θα  απολήγουν  σε  σπείρωµα  µήκους  0.10 m  καλά  επεξεργασµένο . Οι  τέσσερις  ήλοι  

θα  είναι  συνδεδεµένοι  µεταξύ  τους  ( και  χιαστί )  µε  ηλεκτροσυγκολληµένες  πάνω  τους  

σιδηρογωνιές  20*20*2 , ευρισκόµενοι  στις  τέσσερις  κορυφές  του  τετραγώνου . Η  

ηλεκτροσυγκόλληση  θα  γίνεται  στο  τµήµα  προ  του  σπειρώµατος . 

Στο  σπείρωµα  των  ήλων  θα  τοποθετηθεί  περικόχλιο  διαµέτρου  ¾’’  για  την  στήριξη  της  

πλάκας  έδρασης  κατά  την  ζυγοστάθµιση  των  φωτιστικών  ιστών , καθώς  και  δύο  επιπλέον  

περικόχλια  ίδιας  διαµέτρου  για  την  τελική  στήριξη  της  πλάκας  έδρασης . 
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7.9 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Επειδή το κτίριο είναι υφιστάµενο και δεν παρέχονται άλλες δυνατότητες δεν θα γίνει εγκατάσταση 

θεµελιακής γείωσης . 

Προβλέπεται η εγκατάσταση τριγώνου γείωσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου . Αυτή θα 

συνίσταται από τρία ηλεκτρόδια µήκους ~ 3.00 m τοποθετηµένων στις κορυφές ισόπλευρου 

τριγώνου µήκους πλευράς 3.00m . Στις θέσεις των ηλεκτροδίων θα τοποθετηθούν φρεάτια 

ελέγχου. Για την κατασκευή της γείωσης θα γίνει χρήση αγωγού εκ Cu διατοµής 25cm2 , ο οποίος 

µε υπόγεια όδευση θα απολήξει στην θέση του µετρητή της ∆ΕΗ . 

 

7.10 ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Στους  χώρους  του  κτιρίου ,  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  αυτόνοµων  φωτιστικών  σωµάτων  

ασφάλειας  ( εφεδρικού  φωτισµού ) . Τα  φωτιστικά  αυτά  θα  τοποθετηθούν  στα  αντίστοιχα  του  

χώρου  κυκλώµατα  φωτισµού .  

 

7.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Οι  ηλεκτρικοί  πίνακες  του  κτιρίου , θα  είναι  προστασίας  ΙΡ 40 ( βλ.  σχέδια  πινάκων ) .  

Οι  πίνακες  θα  αποτελούνται  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  µανταλώνει  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) , τα  οποία  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  

αφαιρούνται  εύκολα . Η  πλάκα  αυτή  θα  αφαιρείται , χωρίς  να  υπάρχει  ανάγκη  να  αφαιρεθεί  

η  πόρτα  του  πίνακα . 

‘Ολα  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  
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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 . 

Οι  πίνακες  θα  συγκροτηθούν  µε  βάση  τις  παρακάτω  βασικές  αρχές . 

 

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

διαρροής  προς  την  γή , 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  κλέµες  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  κλέµες . 

Σε  περίπτωση  που  τοποθετηθούν  περισσότερες  σειρές  κλέµες , 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  κλέµες  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  κλέµες. 

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  γιά  όλα  τα  κυκλώµατα  όλων  των  πινάκων . Επίσης  πρέπει  στις  τριφασικές  

διανοµές  κάθε  φάση  να  κατέχει , σε  σχέση  µε  τις  άλλες , την  ίδια  θέση . 

Οι  αγωγοί  των  εσωτερικών  συνδέσεων  θα  είναι  διατοµής  τουλάχιστον  ίσης  µε  εκείνη  των  

αφικνουµένων  και  αναχωρουσών  γραµµών . 

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

Το  µεταλλικό  κιβώτιο  θα  φέρει  στην  άνω  βάση  "KNOCKOUTS", γιά  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 . ‘Όλες  οι  γραµµές  θα  αναχωρούν  µέσω  στυπιοθλίπτη . Οι  

αποστάσεις  τους  θα  είναι  τέτοιες , ώστε  αν  χρειαστεί  να  είναι  εφικτή  η  διεύρυνση  τους  για  

διέλευση  καλωδίου  µεγαλύτερης  διατοµής . 
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Η τοποθέτηση του ηλ. Πίνακα Α.Π θα γίνει εντοιχισµένα , του Α1.Π επίτοιχα και του Α2.Π 

εντοιχισµένα εντός της κατασκευής του κελύφους . 

 

7.12 ∆ΟΚΙΜΕΣ   
 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση µετά την αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, 

θα ελεγθεί , ώστε να διακριβωθεί , στο µέτρο του δυνατού , οτι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του 

Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 . 

Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν από αδειούχους ηλεκτρολόγους , οι οποίοι θα διαθέτουν τα νόµιµα 

προσόντα για ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων . 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα αποτελέσµατα θα τεκµηριωθούν σε ένα πρωτόκολλο . 

Ο έλεγχος θα συνίσταται από τα κάτωθι : 

 
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
 

Σκοπός της είναι η εξακρίβωση οτι το µόνιµα εγκατεστηµένο υλικό  

 Είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού , 

 Έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά , σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

και τις οδηγίες του κατασκευαστή , 

 ∆εν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσµενώς στην ασφάλεια . 

 

Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να περιλαµβάνει το περιεχόµενο της παραγράφου 611.3 του 

Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 . 

 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 
Πρέπει να εκτελεσθούν στο µέτρο που έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες δοκιµές και µετρήσεις : 

 ∆οκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και 

συµπληρωµατικής σύνδεσης ( βλ. άρθρο 612.2 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ) . 

 Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ( βλ. άρθρο 612.3  του 

Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ) . 

 ∆οκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων στις περιπτώσεις εφαρµογής SELV και 

PELV και στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό ( βλ. άρθρο 612.4 του  

Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 . 

 Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων ( βλ. άρθρο 612.5 του Ελληνικού Προτύπου 

ΕΛΟΤ HD 384 ) . 
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 Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης ( βλ. 

άρθρο 612.6 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ). 

 Έλεγχος της πολικότητας  ( βλ. άρθρο 612.7 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ) . 

 Έλεγχος λειτουργίας ( βλ. άρθρο 612.8 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ) . 

 Πτώση τάσεως ( βλ. άρθρο 612.9 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 – εφόσον 

προετοιµασθεί  και ενσωµατωθεί στο πρότυπο ) . 

 

Στις περιπτώσεις που κάποια δοκιµή ή µέτρηση δίνει µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα , πρέπει µετά 

τον εντοπισµό της αίτιας και την πραγµατοποίηση της σχετικής διόρθωσης , να επαναληφθούν 

τόσο αυτή η δοκιµή όσο και οι προηγούµενες , των οποίων το αποτέλεσµα είναι δυνατόν να έχουν 

επηρεασθεί από την ανωµαλία που εντοπίστηκε ή από την διόρθωση που έγινε . 

 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 
 

Μετά την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης επισηµαίνεται η ανάγκη για την διεξαγωγή τακτικών 

επανελέγχων , οι οποίοι για τη περίπτωση του σταθµού διενεργούνται ανά δύο έτη . 

Οι επανέλεγχοι πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνουν : 

• Οπτική επιθεώρηση , συµπεριλαµβάνοντας τη προστασία έναντι άµεσης επαφής και 

προστασία από πυρκαγιά , 

• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης , 

• Μέτρηση της συνέχειας του αγωγού προστασίας , 

• Έλεγχο της προστασίας έναντι έµµεσης επαφής και 

• Λειτουργικό έλεγχο των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος ( RCDs ) και των διατάξεων 

επιτήρησης µόνωσης ( IMDs) . 
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8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ  
 

Αναφερόµενοι  στα  ασθενή  ρεύµατα  οι  εγκαταστάσεις  τους  θα  περιλαµβάνουν  τα  παρακάτω  

δίκτυα : 

 

• ∆ίκτυο  τηλεφωνικό  που  θα  αναπτυχθεί  στο  σύνολο  του  κτιρίου  και  σε  επιλεγµένες  

θέσεις . 

• ∆ίκτυο Data  που  θα  αναπτυχθεί  στο  σύνολο  του  κτιρίου  και  σε  επιλεγµένες  θέσεις 

ταυτόσηµες µε αυτές του τηλεφωνικού δικτύου . 

• ∆ίκτυο διανοµής σήµατος R-TV , και 

• ∆ίκτυο  συστήµατος  συναγερµού . 

 

8.1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Το  κτίριο  προβλέπεται  να  γίνει  εγκατάσταση  διανοµής  τηλεφωνικού σήµατος  σε  7  

εσωτερικές  θέσεις . Για  το  λόγο  αυτό  προβλέπεται  στην αποθήκη έξω από το κτίριο η  

τοποθέτηση  του  κεντρικού  κατανεµητή , στον  οποίο  θα  καταλήξουν οι  γραµµές  του  ΟΤΕ . 

Από  τον  κατανεµητή  οι  γραµµές  µεταφέρονται  στον χώρο υποδοχής του ισογείου , όπου 

προβλέπεται η τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου µε δυναµικότητα 4 εισερχοµένων γραµµών και 

15 εξερχοµένων γραµµών ( προφανώς µεγαλύτερης δυναµικότητας από τις απαιτήσεις του κτιρίου 

αλλά µε δυανατότητες να καλύψει µελλοντικές απαιτήσεις ) . Από το τηλεφωνικό κέντρο 

αναχωρούν ξεχωριστές γραµµές για επιλεγµένες  θέσεις , όπου τοπθετούνται τηλεφωνικές λήψεις . 

Οι  τηλεφωνικές  λήψεις  θα  είναι  τύπου  RJ45  και  θα  τοποθετηθούν  σε  θέσεις  που  φαίνονται  

στα   σχέδια . Το  ύψος  τοποθέτησης  των  τηλεφωνικών  λήψεων  είναι  ~0.50 m  από  ΤΣ∆ .  

Η  διανοµή  του  σήµατος  θα  γίνεται  µε  καλώδια  UTP-Cat6 4'' . 

Η  όδευση  των  καλωδίων  θα  γίνει  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 7 της παρούσας . 

 

Ο κατανεµητής που θα τοποθετηθεί στο κτίριο, θα είναι τύπου ερµαρίου (rack) τουλάχιστον  10” . 

Θα είναι χαλύβδινος, βαµµένος µε ανοδείωση , θα  έχει  πάχος τουλάχιστον 2 mm , προστασία 

ΙΡ55 , 4 σηµεία στήριξης στον τοίχο καθώς  και  πλάτη στήριξης ρεγκλετών από το ίδιο υλικό . 

Τέλος  θα φέρει θύρα µε κλειδαριά ασφαλείας καθώς επίσης και πολύπριζο τάσεως 220 V. Μέσα 

στο κατανεµητή θα τοποθετηθούν ρεγκλέτες καρφωτού τύπου, για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων 

(πχ SIEMON COΜΡΑΝΥ ΗΠΑ). Ο αριθµός των ρεγκλετών θα είναι 25% µεγαλύτερος από τα 

τερµατιζόµενα καλώδια . 
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8.2 ∆ΙΚΤΥΟ  DATA 
 

Σε  επιλεγµένες  θέσεις  του  κτιρίου  τοποθετούνται  λήψεις  Data .  

Σκοπός της εγκαταστάσεως του συστήµατος αυτού είναι η εξυπηρέτηση  των σηµερινών και των 

µελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του κτιρίου. 

Προβλέπεται η κατασκευή ενός µικρού καλωδιακού συστήµατος, το οποίο θα είναι σε θέση να 

καλύπτει τόσο τις ανάγκες υπηρεσιών φωνής όσο και τις ανάγκες δικτύου υπολογιστών. 

Το καλωδιακό σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει τις θέσεις εργασίας, στις οποίες 

είναι δυνατόν να συνδέονται τηλεφωνικές συσκευές (απλές αναλογικές ή ψηφιακές) ή τερµατικά µε 

διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως : 

• Ethernet/IEEE 802.3 

• Token Ring/IEEE 802.5 

• IBM3270, S/3X και AS400 

• V.24-V.28/RS-232C 

• FDD/ANSI X3T9.5 

• Apple/Local Talk, Arcnet 

Οι πιο πάνω συνδέσεις θα γίνονται µε απλούς προσαρµογείς και χωρίς την χρησιµοποίηση 

ενδιάµεσων συσκευών ή modems, θα είναι δε κατασκευής του ίδιου οίκου, που κατασκευάζει και 

τα υπόλοιπα τµήµατα του δικτύου. 

Στην κατασκευή του δικτύου περιλαµβάνονται η εγκατάσταση του γενικού κατανεµητή voice-data, 

των ειδικών καλωδιώσεων εντός σωλήνων σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7 ανεξάρτητων και σε 

απόσταση από οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, και οι ειδικές λήψεις τηλεφώνων και data RJ 

45. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατηγορίας 6. 

Η οριζόντια καλωδίωση αφορά την εγκατάσταση UΤΡ καλωδίου χαλκού κατηγορίας 6 , σύµφωνα 

µε το πρότυπο δοµηµένης καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, από την θέση εργασίας στον κεντρικό 

κατανεµητή , η οποία δεν ξεπερνά τα 90µ. 

 

Προβλέπεται η εγκατάσταση παροχών από κάθε θέση εργασίας µέχρι τον κατανεµητή . Λόγω των 

µικρών αποστάσεων µέσα στο κτίριο, επαρκεί ένας κατανεµητής για όλο το κτίριο ο οποίος θα 

τοποθετηθεί στο ισόγειο στο χώρο υποδοχής.  

Ο τερµατισµός των UΤΡ καλωδίων στον κατανεµητή γίνεται σε patch panels cat 6 .  

Το ύψος τοποθέτησης των τελικών λήψεων είναι 0.50 m από την ΤΣ∆ .  

Τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία του δικτύου (λήψεις, καλώδια, patch cards, κατανεµητές κλπ) θα είναι 

κατηγορίας 6 ως προς την ικανότητα µετάδοσης σηµάτων. 
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Σε περιπτώσεις παράλληλης όδευσης καλωδίων UΤΡ και δικτύων ισχυρών ρευµάτων πρέπει να 

λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 cm. Η ίδια µέριµνα πρέπει να 

λαµβάνεται στις περιπτώσεις γειτνίασης καλωδίων UΤΡ και λαµπτήρων φθορισµού. 

Επίσης όπου υπάρξει υποχρεωτική, από τις κατασκευαστικές ανάγκες διασταύρωση 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε δίκτυα ισχυρών ρευµάτων θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε στο 

συγκεκριµένο σηµείο τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια να περιβάλλονται από χαλυβδοσωλήνες. 

 
8.3 ∆ΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

Για  την  ασφάλεια  του  κτιρίου  προβλέπεται  η  εγκατάσταση  πλήρους  συστήµατος  συναγερµού 

, το  οποίο  θα  αποτελείται : 

 

• Από  τον  κεντρικό  πίνακα , ο  οποίος  θα  εγκατασταθεί  σε  επίκαιρη  θέση  στο  ισόγειο  

του  κτιρίου ( στο χώρο υποδοχής ) και  θα  διαθέτει  20  ζώνες ( οι 3 εφεδρικές )  . Πιο 

συγκεκριµένα προβλέπονται συνολικά 15 ζώνες ενεργές και επιπλέον 2 ακόµη ζώνες που 

θα καλύψουν τις ανάγκες πυροπροστασίας , όπως αυτές αναφέρονται στο τέλος της 

παραγράφου . 

• Από τροφοδοτικό κουτί για τις σειρήνες 12V,5A που θα εγκατασταθεί δίπλα από  τον  

κεντρικό  πίνακα συναγερµού που θα συνδέεται µε τον πίνακα συναγερµού µέσω ρελέ που 

θα είναι εγκατεστηµένο στον πίνακα. 

• Από  ραντάρ  ανίχνευσης  κίνησης  τοποθετηµένα  σε  επίκαιρες  θέσεις  πλησίον  της  

οροφής  και  µε  τρόπο  ώστε  να  ελέγχεται  κάθε  πιθανό  σηµείο  διέλευσης , συνδεδεµένα 

ένα σε κάθε ζώνη για λόγους ασφαλείας. 

• Από  µαγνητικές  επαφές  τοποθετηµένες  στα  ανοίγµατα  των  κουφωµάτων, 

συνδεδεµένες σε σειρά σε κάθε ζώνη ( max 20 µαγνητικές  επαφές ). 

• Από  ζεύγος  εσωτερικής σειρήνας – φάρου  τοποθετηµένα  εντός  του  ισογείου (εκτός 

ζώνης). 

• Από  ζεύγος  εσωτερικής σειρήνας – φάρου  τοποθετηµένα  εκτός  του  ισογείου  (εκτός 

ζώνης). 

• Από πληκτρολόγια , τοποθετηµένα σε επιλεγµένες θέσεις του ισογείου και του ορόφου . 

Οι  ανιχνευτές ( κίνησης ή θραύσης υάλων) κάθε  ζώνης  θα  συνδεθούν  εν  σειρά  µε  καλώδια  

τύπου  LIYCY 4x0.22 mm². 

Το ζεύγος εξωτερικής σειρήνας-φάρου ζώνης  θα  συνδεθεί  µε τον πίνακα  µε  καλώδια  τύπου  

LIYCY 6x0.22 mm². 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος συναγερµού θα συνδέονται µε τον πίνακα συναγερµού 

µε  καλώδια  τύπου  LIYCY 4x0.22 mm². 
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Η  όδευση  των  καλωδίων  θα  γίνει  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο κεφάλαιο της 

παρούσας . 

Επειδή για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόµατου 

συστήµατος πυρανίχνευσης προκειµένου να αποφύγουµε την εγκατάσταση διπλών φαροσειρήνων 

προβλέπεται η διασύνδεση των δύο πινάκων µε καλώδιο UTP 4'' CAT 6 , ως είσοδος σε 

ανεξάρτητη ζώνη . 

 
8.4 ∆ΙΚΤΥΟ  R-TV 
 

Στη στέγη του  κτιρίου  προβλέπεται  να  εγκατασταθεί  κεραία , η  οποία  µέσω  ενισχυτή  σήµατος  

και  διακλαδωτή  θα  δώσει  τηλεοπτικό  σήµα  σε  επιλεγµένες  από  την  µελέτη  θέσεις .  

Η "κεντρική κεραία" περιλαµβάνει 2 κεραίες τύπου ΥΑGΙ ( για τη λήψη του σήµατος τηλεοράσεως ) 

και µία κεραία δίπολο (για την λήψη του σήµατος ραδιοφώνου) σε κοινό ιστό. Οι κεραίες 

τηλεόρασης θα είναι κατάλληλες για όλα τα κανάλια στις συχνότητες UHF και VHF και του 

ραδιοφώνου για κύµατα µακρά, µεσαία, βραχέα και FΜ. 

Στον όροφο και εντός του χώρου προετοιµασίας θα  τοποθετηθεί  ο  κεντρικός  διακλαδωτής , από  

τον  οποίο  θα  αναχωρήσουν  οι  γραµµές  του  δικτύου . Το σύνολο των λήψεων του κτιρίου 

έχουν κατανεµηθεί συνολικά σε δύο ανεξάρτητες γραµµές , οι οποίες θα αναχωρήσουν από τον 

διακλαδωτή . Σε κάθε γραµµή αντιστοιχεί µία λήψη .  

Η  διανοµή  του  σήµατος  θα γίνει  µέσω  οµοαξονικού  καλωδίου  χαρακτηριστικής  αντίστασης  

75 Ω , το  οποίο  θα  οδεύει   εντός  εύκαµπτων σωλήνων σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7 της 

παρούσας .  

Σκοπός των εγκαταστάσεων αυτών είναι η εξασφάλιση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος 

στις  θέσεις  που  προβλέπονται  στα  σχέδια . 

Στις επιλεγµένες θέσεις , οι οποίες φαίνονται στα σχέδια , θα τοποθετηθούν κατάλληλες λήψεις 

τερµατικές . Το ύψος τοποθέτησης είναι 0.50 m από την ΤΣ∆ .  

 


