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1 .  ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  

1 .1  ΠΙΝΑΚΕΣ  (PILLAR ) 

Οι πίνακες θα είναι στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), 
διαστάσεων 1,25x1,00x0,30m για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους 
από σκυρόδεμα. 

Οι  εσωτερικές ωφέλιμες  διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,25m, ύψος 1,00m, και βάθος 
0,30m. Το εσωτερικό  του  πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους 
χωρους με δύο θύρες οι οποίες: 

 α) θα κλείνουν  με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος,  

β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστες ) για να 
παρουσιάζουν αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να εφαρμόζουν  καλά στο 
κλείσιμο,  

γ) θα αναρτώνται στο  σώμα  του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα 
έχει  χωνευτή κλειδαριά. 

Στο  χώρο  που  προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η η θύρα θα φέρει παράθυρο και στην ράχη του 
πίλλαρ θα είναι στερεωμένη  με  συγκόλληση ή με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm  για  να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα 
όργανα της Δ.Ε.Η.  Στο χώρο που  προορίζεται  για την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  
από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. 

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης  
κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή προστασίας IP55 
και οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ μετά την κατασκευή του θα υπόκεινται 
σε θερμό γαλβάνισμα και εποξειδική βαφή. 

Η αφή και η σβέση των φώτων θα γίνεται με χρονοδιακόπτες σε συνδυασμό με αυτήν του 
Δημοτικού φωτισμού. 

 

1 .2  ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  

1 . 2 . 1  Α ΣΦ ΑΛΕ ΙΕ Σ  

Οι συντηκτικές ασφάλειες που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου NOZED και θα αποτελούνται 
από την βάση, μήτρα φυσίγγιο και πώμα ασφαλείας βάσεως. 

1 . 2 . 2  Δ ΙΑ ΚΟΠΤ Ε Σ Τ ΥΠΟ Υ  P A CC O  

Οι διακόπτες των πινάκων προβλέπονται από τα μονογραμμικά των πινάκων. Θα είναι δε 
τύπου pacco περιστροφικοί βαρέως τύπου εντάσεως, ανάλογης προς τις επιμέρους 
καταναλώσεις. 
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1 . 2 . 3  Α Υ ΤΟ ΜΑΤ Ο Σ ΔΙΑ ΚΟ ΠΤΗ Σ ΔΙ ΑΡ ΡΟ ΗΣ ΡΑΓ Α Σ ( ΡΕΛΑ Ι  

Δ ΙΑ ΦΥ ΓΗ Σ):  

Αυτόματος διακόπτης διαρροής ραγας (ρελαί διαφυγής) τριφασικός εντάσεως 4Χ40 Α και 
ευαισθησίας 30mA. Για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής ως προς γη 
εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος.  

Οι ΔΔΕ θα διακόπτουν σε ρεύμα διαρροής ΙΔn = 30mA σε χρόνο περίπου 30ms.  

Θα έχουν ονομαστικό ρεύμα (Ιn) όπως αναφέρεται παραπάνω.  

Κατά τα πρότυπα: IEC/EN 61008 και VDE0660, VDE 0100. 

1 . 2 . 4  ΜΙ ΚΡΟ Α ΥΤΟ ΜΑΤΟ Ι  

Για την προστασία των γραμμών, θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι διακόπτες για τάση 
380./220 V με θερμική προστασία από υπερένταση και ηλεκτρομαγνητισμό στοιχείο σε 
βραχυκύκλωμα ονομαστικής έντασης μέχρι 32 Α, με τις χαρακτηριστικές σύμφωνα με το VDE 
0641 CEE 19, BS 3871 PART1. 

1 . 2 . 5  Ε ΝΔΕ ΙΚΤ ΙΚΕ Σ ΛΥ Χ Ν ΙΕ Σ  

Αυτές θα έχουν το σχήμα και το μέγεθος των μικροαυτόματων της σειράς W και θα είναι 
κατάλληλες για στερέωση σε ράγες με μηχανική μανδάλωση. 

Τα κυκλώματα που ελέγχονται από συντηκτικές ασφάλειες θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες με 
λαμπτήρα αίγλης και διαφανές κρυστάλλινο κάλυμμα του αυτού χρώματος με τα πλαστικά 
καλύμματα το οποίο θα κοχλιώνεται μέσω επιχρωμιωμένου πλαισίου σχήματος δακτυλίου. 

1 . 2 . 6  Χ Ω ΝΕ ΥΤΟ Ι ΔΙ ΑΚΟ ΠΤΕ Σ  

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα. Η στερέωσή τους θα 
γίνεται με μανδάλωση πάνω σε ράγες τυποποιημένων διαστάσεων, θα έχουν δε το σχήμα και 
τις διαστάσεις των μικροαυτόματων της σειράς W. 

1 .3  ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Ο ακριβής τύπος των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν φαίνεται στα αρχιτεκτονικά 
σχέδια. 

Οι στύλοι θα πακτωθούν και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις λεπτομέρειες Οι 
στύλοι θα είναι. γαλβανισμένοι χαλυβδίνοι ιστοί. Οδοφωτισμού. 

Τα φωτιστικά που θα εγκατασταθούν θα είναι φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σε  βραχίονα εγκατάστασής του επί του 
ιστού. 

Ο τύπος των φωτιστικών θα είναι UFO PICC423X423 με λάμπες LED 34W/4280 lm. 

Οι διακλαδώσεις των υπογείων καλωδιών J1VV για την τροφοδότηση των φωτιστικών 
σωμάτων εξωτερικού φωτισμού θα γίνεται σε φρεάτια μπροστά από κάθε φωτιστικό . 
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Τα εν λόγω φρεάτια θα είναι κατάλληλα για καλώδια J1VV  μέχρι και 5  10 μμ2. Θα περιέχουν 
μια ασφάλεια πλήρη τύπου ταμπακέρας, τις γέφυρες και τις βίδες σύνδεσης όλων των αγωγών 
και του αγωγού γείωσης και τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες εισόδου και εξόδου των 
καλωδίων διακλάδωσης και τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Επίσης προβλέπονται Φωτιστικά σώματα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, LED, κατάλληλα για 
εξωτερικό χώρο κυκλικής διατομής Φ85 mm, κυκλικής διατομής περιπατούμενο IP67 / IK08 / 
μέγιστο ανεκτό βάρος πάνω στο φωτιστικό 1,5 Tn.  

Τέλος σε επιλεγμένα σημεία μικρών κήπων θα εγκατασταθούν ταινίες LED 12V, 4,8W/m, 
στεγανότητας IP67, θερμού φωτός, 250lm 

 

1 . 3 . 1  Κ ΑΛ ΩΔΙ Α  Κ ΑΙ  ΑΓ ΩΓΟ Ι  

1 . 3 . 1 . 1  Τ ΥΠ Ο Ι  Κ ΑΛ Ω Δ Ι Ω Ν  

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι  καλώδιο ενέργειας ονομαστικής τάσης 
0,6 / 1KV από χαλκό κατασκευασμένο με μόνωση εσωτερική επένδυση και εξωτερική 
επένδυση PVC τύπου J1VV. 

Στον χαρακτηρισμό των καλωδίων θα πρέπει να τηρηθεί με σχολαστικότητα ο προβλεπόμενος 
από τους κανονισμούς χρωματισμός των τριών φάσεων του ουδετέρου και της γείωσης. 

Απαγορεύεται η αλλαγή χρωματισμού των φάσεων. 

Για χαμηλή τάση θα τηρηθούν οι παρακάτω χρωματισμοί : 

ΦΑΣΗ L 1(R) ΜΑΥΡΗ 

ΦΑΣΗ L 2(S) KOKKINH  

ΦΑΣΗ L 3(T) ΚΑΦΕ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΡΝ (0) ΓΚΡΙ 

ΓΕΙΩΣΗ Ρ (Ε) ΚΙΤΡΙΝΗ 

1 . 3 . 1 . 2  ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ Σ Η  Κ ΑΛ Ω Δ Ι Ω Ν  

Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύεται η 
αλλαγή της θέσης τους σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. 

Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν τα φωτιστικά σώματα στο ύπαιθρο θα οδεύουν μέσα σε 
σωλήνες από PVC ανάλογων διατομών όπως φαίνονται στα σχέδια. Οι σωλήνες θα οδεύουν 
εντός τους εδάφους σε βάθος 0,5 μ. 

Στις θέσεις διακλαδώσεως καλωδίων θα κατασκευασθούν φρεάτια ο αριθμός και η θέση των 
οποίων βρίσκονται στα σχέδια. 

Ο πυθμένας των φρεατίων θα είναι διαμορφωμένος κατάλληλος για την ελεύθερη ροή των 
υγρών. 

Η κατασκευή των οποίων θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να δεχθούν κάλυμμα με το πλαίσιό 
τους. 
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Τα καλύμματα θα είναι χυτοσίδηρα ή μεταλλικά με πλαίσια αναλόγων διαστάσεων. 

1 . 3 . 2  ΓΕ ΙΩ ΣΕ Ι Σ  

1 . 3 . 2 . 1  Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Δ Ι Ο  Γ Ι ΕΩ Σ Η Σ  Π Ι Λ Λ Α Ρ  

Ράβδος γείωσης διαμέτρου  14mm και μήκους 1500mm ,εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΕΝ 
50164-2, EΛOT ΤΠ 1501-05-07-01-00,κατασκευασμένη από χάλυβα, επιχαλκωμένου 
ηλεκτρολυτικά με πάχος επιμετάλλωσης >250μm χαλκού, δηλαδή προμήθεια και έμπηξη στο 
έδαφος μιας ράβδου με τη χρήση βαριάς η κρουστικού μηχανήματος σε κατακόρυφη θέση. 

1 . 3 . 2 . 2  Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Δ Ι Α  Γ ΕΙ Ω Σ Η Σ  ΤΡ Ο Φ Ο Δ Ο ΤΙ Κ Η Σ  Γ Ρ ΑΜ Μ Η Σ  

Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 
mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου 
αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, 
συγκολλημένο. 

1 . 3 . 2 . 3  Μ ΕΘ Ο Δ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι ΑΣ  Γ Ι Α ΤΙ Σ  Κ ΑΤ Α Ν ΑΛ Ω Σ ΕΙ Σ  ΧΑΜ Η Λ Η Σ  

Τ Α Σ Η Σ  

Για το δίκτυο χαμηλής τάσης σαν προστασία έναντι σφαλμάτων κ.λ.π. προβλέπεται η 
ουδετέρωση. Στους γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης από τους οποίους θα τροφοδοτηθούν οι 
καταναλώσεις θα υπάρχει ιδιαίτερος ζυγός γείωσης ο οποίος θα γεφυρωθεί με τον εισερχόμενο 
δια του καλωδίου ουδετέρου και τον ζυγό του ουδετέρου. 

Η σύνδεση του ζυγού γείωσης με τις επιμέρους καταναλώσεις θα είναι τέτοια ώστε και 
διακεκριμένη θα είναι και εύκολα λύσιμη με την χρησιμοποίηση ακροδεκτών ράγας ταχείας 
συνδέσεως. Από το σημείο συνδέσεως μέσα στον πίνακα και προς την κατεύθυνση των 
καταναλώσεων ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός γείωσης θα είναι τελείως χωρισμένοι και 
μονωμένοι τουλάχιστον ο ουδέτερος και καμία δε παραπέρα σύνδεση θα είναι επιτρεπτή. 

Ο αγωγός γείωσης μπορεί να είναι μονωμένος μέσα στον ίδιο σωλήνα επικάλυψης ή καλωδίου 
ή μπορεί να τοποθετηθεί ξεχωριστά αγωγός. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




