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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

EIΣΑΓΩΓΗ   

Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την 

αποπεράτωση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11» 

του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ”. 

 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχετεύσεως λυμάτων και όμβριων 

Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού  

Εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενών ρευμάτων 

Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

  

Η συγκρότηση των εγκαταστάσεων περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. 

 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων υδρεύσεως  

του ανωτέρω κτιρίου 

 

Σαν εγκατάσταση ύδρευσης θεωρείται η παροχή κρύου και ζεστού νερού ή μόνο 

κρύου νερού  στους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου (λεκάνες, νιπτήρες, νεροχύτες, 

ουρητήρια κ.λ.π.). 

 

Η παροχή νερού για όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς θα γίνει από το δίκτυο πόλης 

της περιοχής . 
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

 

• Τους Ελληνικούς κανονισμούς διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους 

(Διάταγμα 23-6-1936 και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους Υπουργείου 

Συγκοινωνιών 61800/20-11-1973). 

• Την προμελέτη  της Υπηρεσίας. 

• Τους κανονισμούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ). 

• Τους όρους αυτής της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων 

εκτελέσεως του έργου. 

• Τους κανονισμούς DIN, VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται 

από τους αντίστοιχους κανονισμούς ή διατάξεις του ελληνικού κράτους. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας καθώς και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

 

Τα υλικά τέλος που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. 

 

3. ΟΡΙΑ 

Το δίκτυο διανομής του κρύου νερού θα αρχίζει από τον μετρητή στο πεζοδρόμιο 

μπροστά από το οικόπεδο που βρίσκεται το κτίριο στην θέση που φαίνεται στα σχέδια 

και θα τελειώνει στις διάφορες καταναλώσεις του κτιρίου. 

 

Το δίκτυο διανομής του ζεστού νερού χρήσης θα αρχίζει από τρείς θερμαντήρες 500 lt 

που θα τοποθετηθούν στον χώρο του λεβητοστασίου και θα τελειώνει στους 

υδραυλικούς υποδοχείς. Για τις ανάγκες σε ζεστό νερό στο κυλικείο θα τοποθετηθεί 

τοπικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80 lt. 

 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86 οι παραδοχές για την παρούσα μελέτη είναι οι εξής: 
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Παροχή υδραυλικών υποδοχέων 

 

Υδρ. Υποδοχέας Εσ. 

Διάμετρος 

(mm) 

Πίεση 

Λειτουργίας 

mΥΣ 

Παροχή 

κρύου  

lt/s 

Παροχή 

ζεστού   

lt/s 

Νιπτήρας 14 10 0.1 0.1 

Νιπτήρας 

διακόπτης εκροής 

14 5 0.1 0 

Λεκάνη  18 5 0.10 0 

Νεροχύτης 14 10 0.2 0.2 

Ντουζιέρα 14 10 0.2 0.2 

Ουρητήριο 14 5 0.1 0 

 

Ταχύτητες νερού στα δίκτυα  

 

1. Κύρια δίκτυα διανομής     1,5 - 2 m/s 

2. Κατακόρυφες στήλες     1,0 - 1,5 m/s 

3. Δευτερεύοντα δίκτυα διανομής    1,0 m/s 

 

Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης 

 

1. Ζεστό νερό χρήσης στους υποδοχείς 60οC 

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την ύδρευση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες 

ανάλογων διατομών και προδιαγραφών. 

 

Το νερό από τον μετρητή ύδρευσης θα οδεύει μέσα σε χαλκοσωλήνα  διαμέτρου DN 

50 υπόγεια στο έδαφος και θα  οδηγείται σε έναν συλλέκτη κρύου νερού στον χώρο 

του λεβητοστασίου  του κτιρίου από όπου αναχωρούν οι στήλες τροφοδοσίας. 

 

Από τον συλλέκτη κρύου νερού θα αναχωρούν τέσσερις κλάδοι ενώ θα υπάρχει  και 

μία  αναμονή. Αναλυτικά: 
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1. Ένας κλάδος θα τροφοδοτεί τις καταναλώσεις του κτιρίου με χαλκοσωλήνα 

διατομής Φ40 ή πλαστική σωλήνα ανάλογης διατομής και προδιαγραφών.  

2. Ένας κλάδος θα τροφοδοτεί τον αυτόματο πλήρωσης του λέβητα με  χαλκοσωλήνα  

διατομής Φ15 ή πλαστική σωλήνα ανάλογης διατομής και προδιαγραφών. 

3. Ένας κλάδος θα τροφοδοτεί την δεξαμενή πυρόσβεσης  με σιδηροσωλήνα 

διατομής Φ50 ή πλαστική σωλήνα ανάλογης διατομής και προδιαγραφών. 

4. Ένας κλάδος θα τροφοδοτεί τον θερμαντήρα με χαλκοσωλήνα διατομής Φ25 ή 

πλαστική σωλήνα ανάλογης διατομής και προδιαγραφών. 

5.  Θα υπάρχουν και δύο αναμονές. 

   

Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα τόσο για το ζεστό όσο για το κρύο νερό θα 

τοποθετηθεί διακόπτης τύπου καμπάνας. 

 

Οι σωληνώσεις ζεστού νερού  και νερού ανακυκλοφορίας θα μονωθούν, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο, σε όλο τους το μήκος . 

  

Μέσα από περάσματα τοίχων κλπ οι σωλήνες θα περιβάλλονται από σωλήνα 

μεγαλύτερης διαμέτρου. Μέσα  σε πλαστική σωλήνα διατομής PVC 100 θα οδεύει και 

το υπόγειο τμήμα της κεντρικής παροχής (από τον μετρητή μέχρι το λεβητοστάσιο). 

 

Η σύνδεση των αναμικτήρων θα γίνει με ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους σωλήνες 

διαμέτρου 11mm. 

 

Οι συλλέκτες κρύου και ζεστού νερού  θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα. 

  

Το ζεστό νερό χρήσης για τα αποδυτήρια θα παρασκευάζεται από  τρεις θερμαντήρες 

500 lt (από επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου 50kW) ενώ για το κυλικείο από έναν 

ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 80 lt. 

 

Για το ζεστό νερό θα υπάρχει και δίκτυο ανακυκλοφορίας το οποίο θα ξεκινάει από ένα 

ζεύγος κυκλοφορητών και θα οδεύει παράλληλα με αυτό του ζεστού νερού.  

  

Όλες οι σωλήνες θα στηρίζονται με κατάλληλα στηρίγματα σε μόνιμα οικοδομικά 

στοιχεία ανά 3 m περίπου. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

6

  

Κατά την στήριξη των σωλήνων θα ληφθεί μέριμνα για την ελεύθερη μετακίνηση των 

σωλήνων και την παραλαβή των επιμηκύνσεων λόγω συστολών – διαστολών. 

  

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης 

των ακάθαρτων νερών και των λυμάτων του ανωτέρου κτιρίου. 

 

Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων - λυμάτων θα γίνει από όλα τα λουτρά και το 

κυλικείο  του κτιρίου. 

 

Τα ακάθαρτα νερά και τα λύματα διαμέσου μηχανοσίφωνα τοποθετημένου στο άκρο 

του κτιρίου θα συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.   

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

 

• Τους ελληνικούς κανονισμούς διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους 

(Διάταγμα 23-6-1936 και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους Υπουργείου 

Συγκοινωνιών 61800/20-11-1973 και Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 444/18-12-

1961). 

• Τους κανονισμούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ 2411/86). 

• Την  προμελέτη  της Υπηρεσίας. 

• Τους όρους αυτής της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων 

εκτελέσεως του έργου. 

• Τους κανονισμούς DIN, VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται 

από τους αντίστοιχους κανονισμούς ή διατάξεις του ελληνικού κράτους. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας καθώς και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

 

Τα υλικά τέλος που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. 
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3. ΟΡΙΑ 

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίζουν από τους διαφόρους υδραυλικούς υποδοχείς και θα 

καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης.  

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές είναι αυτές που αναφέρονται στην ΤΟΤΕΕ 2411/86 όπως παρακάτω: 

 

Υδραυλικοί υποδοχείς 

 

Υδραυλικό Υποδοχέας Σωλήνας Σύνδεσης 

Νιπτήρας DN 40 

Λεκάνη DN 100 

Νεροχύτης DN 70 

Ντουζιέρα  DN 50 

Σιφόνι Δαπέδου  DN 50 

Κλίση αγωγών   1:100 

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα λύματα των υδραυλικών υποδοχέων οδηγούνται μέσω εξωτερικού δικτύου με 

φρεάτια στο κεντρικό φρεάτιο και κατόπιν μέσω μηχανοσίφωνα τοποθετημένου στο 

άκρο του κτιρίου θα συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.  

 

Η αποχέτευση όλων των λυμάτων γίνεται με βαρύτητα. 

 

Από κάθε συγκρότημα ειδών υγιεινής δημιουργείται ένα δίκτυο οριζόντιο το οποίο 

οδηγεί τα λύματα στο εξωτερικό δίκτυο όπου με ανοικτά φρεάτια  οδηγούνται στο 

κεντρικό μηχανοσίφωνα. 

 

Έξω από το κτίριο θα κατασκευασθούν ανοικτά φρεάτια τα οποία θα δέχονται τα 

λύματα και τα ακάθαρτα νερά από το συγκρότημα. 

 

Για την κατασκευή του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες  από PVC 

6atm 
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Όλο το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα όπως αναλύεται 

στις προδιαγραφές. Πλαστικά θα είναι και τα σιφώνια, τάπες καθαρισμού κ.λ.π. 

 

Οι στήλες εξαερισμού του δικτύου θα επεκτείνονται πάνω από την στέγη στο ύπαιθρο 

σε ύψος περίπου 1m. 

 

Όλοι οι οριζόντιοι σωλήνες αποχέτευσης θα κατασκευασθούν με κλίση 1-2 %. 

 

Επειδή  το δίκτυο είναι οριζόντιο δεν υπάρχει κίνδυνος σιφωνισμού και για αυτό δεν 

προβλέπεται εξαερισμός από κάθε υποδοχέα. Εξαερίζονται τα τερματικά σημεία των 

δικτύων (τάπες καθαρισμού κλπ). 

 

Τα άκρα των σωλήνων αερισμού που καταλήγουν στο δώμα  θα προστατεύονται με 

πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα. 

 

Στα  δύο ακραία φρεάτια του δικτύου θα υπάρχει  από μια μίκα αερισμού. Θα γίνει 

προσπάθεια  η μίκα αερισμού να τοποθετηθεί σε απόσταση 1 m από το κάθε ακραίο 

φρεάτιο. 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση της εγκατάστασης αποχέτευσης 

των όμβριων νερών των δωμάτων του ανωτέρω κτιρίου . 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων θα ακολουθηθούν οι κανονισμοί της 

αποχέτευσης όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2 της αποχέτευσης 

ακαθάρτων. 

 

3. ΟΡΙΑ 

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίζουν από τα δώματα και από εκεί με την βοήθεια 

κατακόρυφων στηλών θα καταλήγουν είτε με ελεύθερη απορροή στο έδαφος είτε με 

την βοήθεια δικτύου στους γύρω δρόμους. 
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4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Ύψος βροχής  300lt/s.ha 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η αποχέτευση των όμβριων του κτιρίου θα γίνει στους περιβάλλοντες στο κτίριο 

δρόμους. 

 

Τα όμβρια νερά του δώματος του κτιρίου προβλέπεται με κατάλληλη συγκέντρωση 

τους, προς τις διατάξεις συλλογής όμβριων που θα οδηγούν τα όμβρια νερά σε 

υδροροές από γαλβανισμένη  σιδηροσωλήνα 4” από όπου με οριζόντιο δίκτυο από 

σωλήνα PVC αφού μεσολαβήσει φρεάτιο τύπου αμμοσυλέκτη  με ελεύθερη απορροή 

οδηγούν τα όμβρια νερά στα ρείθρα των δρόμων που περιβάλλουν το κτίριο. 

 

Τα όμβρια του δώματος του κτιρίου καθώς και τα του  περιβάλλοντος χώρου θα 

οδηγούνται με κατάλληλες κλίσεις των δρόμων στις φυτεμένες εκτάσεις καθώς και 

στον δρόμο μπροστά από το οικόπεδο ή σε δίκτυο ομβρίων. 

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η εγκατάσταση θέρμανσης  όλων των 

χώρων του κτιρίου (αποδυτήρια, γραφεία, χώρος άθλησης κλπ) και  η κατασκευή του 

συστήματος κλιματισμού. 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι  εγκαταστάσεις κλιματισμού - αερισμού θα κατασκευαστούν σύμφωνα με: 

 

• Τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς (Γ.Ο.Κ., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). 

• Τους Διεθνείς κανονισμούς DIN  κλπ εκτός εάν καλύπτονται  από τους 

παραπάνω ελληνικούς κανονισμούς. 

• Την οριστική μελέτη της Υπηρεσίας. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

10

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων 

συσκευών, μηχανημάτων και οργάνων. 

• Τις οδηγίες που θα δοθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό, επί τόπου του 

έργου. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας 

εργασία, που να ανταποκρίνεται στις Δυτικοευρωπαϊκές απαιτήσεις και 

τεχνολογίες για παρόμοια κτίρια. 

 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 Συνθήκες περιβάλλοντος: Οι εξωτερικές συνθήκες υπολογισμού ελήφθησαν ως 

ακολούθως: 

 

α. Χειμώνας 

 

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 0οC 

  Σχετική υγρασία 90% 

   

 Εσωτερικές συνθήκες, θα είναι ως ακολούθως: 

 

α. Χειμώνας 

 

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου αίθουσας  19οC 

 

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου αποδυτηρίων 22οC 

   

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου λοιπών χώρων 20οC 

 

 

Υπολογισμός των  θερμαντικών φορτίων :  

Τα θερμαντικά φορτία των χώρων έχουν υπολογισθεί με πρόγραμμα Η/Υ που 

στηρίζεται στο DIN 4701. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την θέρμανση όλων των χώρων του κτιρίου θα εγκατασταθεί σύστημα ψύξης-

θέρμανσης. 

 

Πιο αναλυτικά ο αγωνιστικός χώρος – κερκίδες θα κλιματίζεται και θερμαίνεται με 

ανεξάρτητη μονάδα Roof-Top 180kW που θα τοποθετηθεί στο δώμα των 

αποδυτηρίων πάνω από το μηχανοστασίου. 

Ο χώρος εισόδου θεατών και κυλικείου (φουαγιέ)  θα κλιματίζεται και θερμαίνεται με 

σύστημα VRV αποτελούμενο από μια εξωτερική μονάδα VRV ισχύος 33kW και πέντε 

(5) εσωτερικών μονάδων ισχύος 6,7kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη, τοποθετημένες 

στη ψευδοροφή (τύπου κασέτας). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε ειδικά 

διαμορφωμένη θέση στο δώμα του ισογείου. 

Αντίστοιχα, ο χώρος των αποδυτηρίων του γυμναστηρίου θα κλιματίζεται και 

θερμαίνεται με σύστημα VRV αποτελούμενο από μια εξωτερική μονάδα VRV ισχύος 

28kW και τέσσερις (4) εσωτερικές μονάδες ισχύος 5,3kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη, 

μία (1) εσωτερική μονάδα ισχύος 4,2kW για ψύξη/θέρμανση και μία (1) εσωτερική 

μονάδα ισχύος 2,6kW για ψύξη/θέρμανση, όλες ψευδοροφής τύπου κασέτας. 

 

Θα τοποθετηθεί θερμοστάτης χώρου που θα ενεργοποιεί τον καυστήρα και τους 

κυκλοφορητές. 

 

Για το ζεστό νερό χρήσης θα τοποθετηθεί ξεχωριστός επίτοιχος λέβητας φυσικού 

αερίου ισχύος 50kW που θα τροφοδοτεί με ζεστό νερό τους εναλλάκτες των τριών 

boiler.  

 

Το σύστημα κλιματισμού αποκλειστικά με αέρα αποτελείται από μια μονάδα ενιαίου 

τύπου κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο και το σύνολο 

του συστήματος αεραγωγών. 

Η τοποθέτηση της μονάδας πάνω σε μεταλλικές βάσεις διατομής ‘’Η’’’  θα γίνει με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της και η επισκεψιμότητά της. 

Η προσαγωγή του αέρα στο χώρο του γηπέδου θα γίνεται από μία μονάδα ενιαίου 

τύπου ψυκτικής/θερμικής ικανότητας 180KW, μέσω ενός δικτύου ορθογωνικών 

αεραγωγών μονωμένων με εύκαμπτες μονωτικές πλάκες από αφρώδες 

πολυαιθυλένιο, ενδεικτικού τύπου frelen πάχους 10mm και εξωτερικά της μόνωσης 

επενδεδυμένων με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,60mm. 
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Τα στόμια της οροφής θα είναι κυκλικά περιστρεφόμενης δέσμης. 

    

5. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

Ο χώρος του λεβητοστασίου θα κατασκευασθεί στην άκρη του χώρου στο τμήμα των 

αποδυτηρίων όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 

Εντός του χώρου αυτού θα εγκατασταθούν ο λέβητας για τα ΖΝΧ, οι τρείς 

θερμαντήρες νέρου (μπόιλερ) 500lt διπλής ενέργειας, το δοχείο διαστολής, οι 

κυκλοφορητές  οι συλλέκτες και τα υπόλοιπα μικρούλικα. 

 

Η διάταξη μηχανημάτων και ο αερισμός του λεβητοστασίου θα είναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Γ.Ο.Κ. και στον Κτιριοδομικό κανονισμό. 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων  έχoυν  σκοπό την παροχή της 

απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του και 

περιλαμβάνουν την ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, την ηλεκτρική εγκατάσταση 

κίνησης, την ηλεκτρική εγκατάσταση πινάκων, την ηλεκτρική εγκατάσταση 

ρευματοδοτών  και την εγκατάσταση της γείωσης . 

 

 

2.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους παρακάτω 

κανονισμούς. 

 

• Τις ισχύουσες οδηγίες της Δ.Ε.Η. για παροχή χαμηλής τάσης. 

• Τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ. 

• Την προμελέτη  της Υπηρεσίας. 

• Τους Διεθνείς κανονισμούς DIN και IEC για όσα σημεία δεν καλύπτονται από 

τους αναφερόμενους παρακάτω ελληνικούς κανονισμούς. 

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων 

συσκευών, μηχανημάτων και οργάνων. 
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• Τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε. ) του 

έργου. 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι απαιτούμενες εντάσεις φωτισμού που έχουν ληφθεί είναι : 

 

 α. Αίθουσα αθλοπαιδιών 1000 lux  

 β. Αποδυτήρια 300 lux   

 γ. Ιατρείο 400 lux 

 δ. Κυλικείο 400 lux 

 ε.  Χώροι υγιεινής 200 lux 

 στ. W.C.  200 lux  

 

 Ο συντελεστής συντηρήσεως έχει ληφθεί 0,80. 

 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί από την ΔΕΗ με χαμηλή τάση παροχής No. 6. 

 

Η παροχή καλύπτει ολόκληρο το κτίριο. Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του κτιρίου 

θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο. Από εκεί θα αναχωρούν τα καλώδια για την 

τροφοδοσία των υποπινάκων που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις του κτιρίου  καθώς 

και τον πίνακα του περιβάλλοντα χώρου που θα τοποθετηθεί και αυτός στο 

μηχανοστάσιο 

  

Η εγκατάσταση  θα μπορεί να καλυφθεί εν μέρη από ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

ισχύος 30 KVA το οποίο θα τοποθετηθεί σε θέση στο μηχανοστάσιο. 

 

  

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού περιλαμβάνουν : 

 

 α. Τις σωληνώσεις, τους αγωγούς και τα καλώδια 

 β. Τους διακόπτες και τους ρευματοδότες 

 γ. Τα φωτιστικά σώματα 
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Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς 

του Ελληνικού κράτους "περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" με αγωγούς 

ΝΥΑ ή καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ, μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες, ορατούς ή 

χωνευτούς στον τοίχο ή στην οροφή ή με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ σε στηρίγματα, ή 

πάνω σε μεταλλικές σχάρες ή ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Ο φωτισμός του κτιρίου χωρίζεται στον φωτισμό του χώρου της αίθουσας ,  στον 

φωτισμό των κερκίδων στον φωτισμό των  αποδυτηρίων , στον φωτισμό του κυλικείου  

και του χώρου των θεατών και στον φωτισμό των χώρων των W.C αποθηκών κλπ . 

Επίσης υπάρχει ο εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου  που αποτελείται από προβολείς 

τοποθετημένους πάνω στο κτίριο αλλά και πλαφονιέρες πάνω από κάθε πόρτα 

(είσοδο στο κτίριο).  

 

Τα φωτιστικά σώματα είναι: 

• Για την κύρια αίθουσα 30 φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα   που θα 

φέρουν λαμπτήρα LED 250 W . 

• Για τους χώρους του ιατρείου φωτιστικά σώματα φθορισμού με λαμπτήρες 

4X18 W. 

• Για τους χώρους των αποδυτηρίων φωτιστικά σώματα φθορισμού με 

λαμπτήρες 4Χ18W και 2X36 W  δύο τύπων στεγανά και απλά.. 

• Για τους χώρους των κερκίδων φωτιστικά σώματα φθορισμού με δύο 

λαμπτήρες 36 W. 

• Για τους χώρους των W.C αποθηκών κλπ. φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες 

LED 10W και 20 W. 

 

Τα φωτιστικά σώματα χειρίζονται γενικά από τοπικούς διακόπτες. Ο φωτισμός στην 

αίθουσα αθλοπαιδιών χειρίζεται από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της αίθουσας.O  

φωτισμός της αίθουσας είναι ικανός να ανταποκριθεί  στις ανάγκες για τηλεοπτικές 

καλύψεις των εκδηλώσεων μέσα στον χώρο. Στην μελέτη εφαρμογής θα 

επιβεβαιωθούν οι αποδόσεις ανάλογα με το φωτιστικό που θα επιλεγεί. 

 

Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι βαθμού στεγανότητας όπως 

φαίνεται στα σχέδια. Όλοι θα είναι τύπου Schuko απλοί.  
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Οι γραμμές των ρευματοδοτών είναι ανεξάρτητες των γραμμών φωτισμού και θα 

κατασκευασθούν με αγωγούς 2,5 mm2. 

 

Tα καλώδια που θα αναχωρούν από τον Γενικό Πίνακα προς τους υποπίνακες θα 

είναι ΝΥΥ. 

 

6. ΠΙΝΑΚΕΣ 

Ο Γενικός Πίνακας βρίσκεται στο λεβητοστάσιο .Αυτός τροφοδοτεί όλους τους πίνακες 

του κτιρίου καθώς και τον πίνακα του  λεβητοστασίου . 

 

Συνολικά θα τοποθετηθούν οι πιο κάτω πίνακες: 

 

1.Γενικός ηλεκτρικός πίνακας στο λεβητοστάσιο (Γ.Η.Π). 

2.Πίνακας αίθουσας αθλοπαιδιών στο θυρωρείο (Α.Π). 

3.Πίνακας αποδυτηρίων στο θυρωρείο (Π.1). 

4.Πίνακας χώρου κοινού  (Π.2). 

5.Πίνακας κυλικείου (Π.Κ). 

6.Πίνακας λεβητοστασίου (Π3). 

 

7. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Το δίκτυο της γείωσης αποτελείται από θεμελειακή γείωση. Στο δίκτυο γείωσης θα 

συνδεθούν όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το δίκτυο θα 

εξασφαλίζει την απαιτούμενη ωμική αντίσταση. 

 

8. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

1. Γενικά 

Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας θα είναι τύπου κλωβού FARADAY . 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές DΙΝ 48801 καθώς και τις Ελληνικές 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1197 . 

Οι αγωγοί συλλογής αναπτύσσονται στις θέσεις που προτιμάει ο κεραυνός δηλ. στα υψηλά 

σημεία των δωμάτων (μηχανοστάσια ανελκυστήρων κλπ.), σε τυχόν υπάρχουσες 

υπερκατασκευές (π.χ. καμινάδα) κλπ. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί συνδέονται με όλες τις 

μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται στο δώμα . 
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Οι αγωγοί καθόδου συνδέουν το συλλεκτήριο σύστημα με τη γείωση . 

Οι αγωγοί καθόδου ενώνονται με το συλλεκτήριο σύστημα πάνω, ενώ στο κάτω μέρος 

συνδέονται με λυόμενο σύνδεσμο προς τη γείωση . 

Οι ακίδες αλεξικέραυνου θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό Φ16X600mm με μια αιχμηρή 

απόληξη επιμελώς επινικελωμένη και σπείρωμα στερέωσης στο άλλο άκρο. 

Το συλλεκτήριο σύστημα θα εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συλλαμβάνει όλους 

τους κεραυνούς χωρίς κατά το δυνατόν, να έρχεται σε επαφή με τα αντικείμενα που 

προστατεύει για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα . 

Οι αγωγοί καθόδου θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να οδηγούν από το συλλεκτήριο σύστημα 

προς την διάταξη γείωσης από τον συντομότερο δρόμο . 

Μεγάλη προσοχή θα δοθεί ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα υπερπήδησης μεταξύ των 

στοιχείων της αντικεραυνικής εγκατάστασης και των μεταλλικών μερών του κτιρίου. 

2.      Γενική διάταξη 

Το σύστημα απαρτίζεται από τα εξής μέρη : 

• Συλλεκτήριους αγωγούς 

• Αγωγούς καθόδου 

• Σύστημα γείωσης 

• Όργανα προστασίας 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί αποτελούνται από μονόκλωνο αγωγό από κράμα αλουμινίου 

(AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ8mm που τοποθετούνται περιμετρικά επί των στηθαίων των 

δωμάτων με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων (ανά 1,5 μέτρο περίπου στήριγµα οριζόντιου 

αγωγού διαµέτρου Φ8-10 mm, από PVC, µε εγκοπές στήριξης του αγωγού, κατάλληλο για 

επιφάνειες µονωµένου δώµατος,) που ενώ στερεώνουν τον αγωγό επιτρέπουν την αξονική 

κίνηση του για να παραλάβει θερμικές συστολοδιαστολές . 

Η περιμετρική διαδρομή διασυνδέεται με εγκάρσιους αγωγούς σε τρόπο ώστε κανένα 

σημείο του δώματος να μην έχει απόσταση μεγαλύτερη των 5 m από τον αγωγό . 

Οι αγωγοί καθόδου κατασκευάζονται ομοίως από διπλό μονόκλωνο αγωγό από κράμα 

αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ8mm και συνδέονται αγώγιμα με το πλέγμα 

συλλεκτήριων αγωγών των δωμάτων και της μεταλλικής στέγης. Η όδευση των 
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κατακόρυφων αγωγών καθόδου θα γίνει εσωτερικά των υποστυλωμάτων . Οι αγωγοί 

καθόδου θα έχουν διατομή Φ8mm . 

3.      Κατασκευαστικά στοιχεία 

Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου θα γίνει με χρήση εξαρτημάτων κατασκευασμένων 

ειδικά για τέτοια εγκατάσταση . Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η εγκατάσταση του 

συστήματος συλλήψεως του κεραυνού να είναι καλαίσθητη και να μην αλλοιώνει την 

αρχιτεκτονική του κτιρίου . 

Η αντικεραυνική προστασία θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους γερμανικούς 

κανονισμούς VDE 0185 και τα περιγραφόμενα πιο κάτω . 

• Η σύνδεση αγωγών μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση 

απαγορεύεται. Θα χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι σφικτήρες για κάθε περίπτωση. 

• Η σύσφιξη των αγωγών στα στηρίγματα θα γίνεται με τέτοιο τρόπο (όχι πολύ σφικτά) 

ώστε να επιτρέπουν την ολίσθηση των αγωγών κατά την αλλαγή του μήκους τους 

από τις μεταβολές των θερμοκρασιών . 

• Η χρησιμοποίηση του εξαρτήματος απορρόφησης των συστολών - διαστολών που 

αναφέρεται στις προδιαγραφές είναι αναγκαία σε κάθε 50m μήκους αγωγού και σε 

κάθε διασταύρωση αγωγών στα δώματα του κτιρίου. 

• Θα αποφεύγονται οι μεγάλες καμπύλες των αγωγών και όπου απαιτείται η διέλευση 

δια μέσου οικοδομικών στοιχείων όπως π.χ. μαρκίζες, βεράντες και γενικά 

οικοδομικές προεξοχές, για στεγανοποίηση των οροφών κλπ., θα χρησιμοποιείται 

ειδικό εξάρτημα (διαπεραστήρας). 

• Τα στηρίγματα των συλλεκτήριων αγωγών θα τοποθετούνται ανά 1m περίπου και 

οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και 

ένα μετά . 

Σε μονωμένες και στεγανοποιημένες ταράτσες απαγορεύεται να ανοίγονται τρύπες, 

διότι χάνουν τη στεγάνωσή τους . Τα μόνα στηρίγματα που θα χρησιμοποιούνται 

είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές . Τα στηρίγματα αυτά θα 

τοποθετούνται ανά 1m περίπου . 
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• Όταν απαιτείται η στήριξη αγωγού επί στηθαίου ή τοίχου με ή χωρίς επικάλυψη 

μαρμάρου, τότε εφ'όσον χρησιμοποιηθεί στήριγμα που πακτώνεται με UΡΑΤ θα 

χρησιμοποιείται οπωσδήποτε ροδέλα στεγανοποιήσεως . 

                       

 

 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνουν : 

 

 α. Tις εγκαταστάσεις τηλεφώνων 

 β. Την εγκατάσταση του πίνακα αποτελεσμάτων. 

γ.    Τα ηχητικά συστήματα 

  

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

 

• Τους όρους της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των υπολοίπων 

στοιχείων της Συμβάσεως εκτελέσεως του έργου. (Συμβατικών στοιχείων) 

• Τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς και διατάξει για κάθε κατηγορία 

εγκαταστάσεων. 

• Τους ισχύοντες επίσημους κανονισμούς της χώρας προελεύσεως των 

μηχανημάτων, συσκευών ή οργάνων για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημοι 

κανονισμοί του Ελληνικού κράτους. 

• Την  προμελέτη  της Υπηρεσίας. 

• Τους κανονισμούς DIN, VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από 

τους αντίστοιχους κανονισμούς ή διατάξεις του ελληνικού κράτους. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας καθώς και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

• Τα σχέδια και διαγράμματα συγκρότησης των εγκαταστάσεων. 

• Τις οδηγίες των κατασκευαστών ή αντιπροσώπων των ειδικών 

εγκαταστάσεων. 

• Τους κανονισμούς του ΟΤΕ. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Στον χώρο του μηχανοστασίου  θα τοποθετηθεί ο κεντρικός τηλεφωνικός κατανεμητής 

των 10 ζευγών και δίπλα ένα rack. Από εκεί θα αναχωρούν τα καλώδια προς το 

γραφείο , το θυρωρείο , το ιατρείο ,το κυλικείο και γενικά όπου αλλού απαιτηθεί . 

 

Σε κάθε θέση τηλεφώνου θα καταλήγει ένα καλώδιο UTP 100 cat6 με διάταξη αστέρα. 

  

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας σκοπό έχει την τοποθέτηση 

καταλλήλων μέσων για την έγκαιρη ανίχνευση και κατάσβεση της πυρκαϊάς. 

 

Προβλέπονται οι εξής εγκαταστάσεις πυροπροστασίας: 

     

 1. Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με νερό 

 2. Εγκατάσταση πυροσβέσεως με ξηρά σκόνη 

 3. Φορητά πυροσβεστικά μέσα 

 4. Φωτισμός ασφαλείας 

 5. Πυρανίχνευση - χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού 

  

 

2. ΟΡΙΑ 

Το δίκτυο διανομής του νερού θα αρχίζει από την συστοιχία πλαστικών δεξαμενών 

που είναι τοποθετημένες στον περιβάλλοντα χώρο και θα  καταλήγουν στις 

πυροσβεστικές φωλιές. 

 

Το δίκτυο πυρανίχνευσης θα αρχίζει από τον πίνακα πυρανίχνευσης και θα καταλήγει 

στους πυρανιχνευτές, κομβία κλπ. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

 

• Τον ΠΔ 71/88 

• Την 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη 

• Τους όρους αυτής της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των 

υπολοίπων στοιχείων της Συμβάσεως εκτελέσεως του έργου. (Συμβατικών 

στοιχείων) 

• Τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς και διατάξει για κάθε κατηγορία 

εγκαταστάσεων. 

• Την προμελέτη  της Υπηρεσίας. 

• Τους ισχύοντες επίσημους κανονισμούς της χώρας προελεύσεως των 

μηχανημάτων, συσκευών ή οργάνων για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημοι 

κανονισμοί του Ελληνικού κράτους. 

• Τους κανονισμούς DIN, VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από 

τους αντίστοιχους κανονισμούς ή διατάξεις του ελληνικού κράτους. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας καθώς και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

• Τα σχέδια και διαγράμματα συγκρότησης των εγκαταστάσεων. 

• Τις οδηγίες των κατασκευαστών ή αντιπροσώπων των ανιχνευτών. 

• Το δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών θα υπολογιστεί σύμφωνα με την 

Πυροσβεστική Διάταξη Δ3 παράρτημα Β και όπου απαιτούνται πρόσθετα 

στοιχεία με τους αμερικανικούς κανονισμούς NFPA. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1. Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με νερό 

Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 

(πυροσβεστικές φωλιές) 

Για τις ανάγκες της πυρόσβεσης θα τοποθετηθεί ένα πυροσβεστικό συγκρότημα 

αποτελούμενο από μια ηλεκτροκίνητη αντλία μια πετρελαιοκίνητη αντλία μια αντλία 

διατήρησης της πίεσης και ένα πιεστικό δοχείο. Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα 

τοποθετηθεί στον χώρο του λεβητοστασίου. 
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Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα αναρροφά νερό από μια τσιμεντένια υπόγεια 

δεξαμενή 25m3 που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο. 

Οι πυροσβεστικές φωλιές έχουν τοποθετηθεί σε πυκνή διάταξη έτσι ώστε κάθε σημείο 

της αίθουσας άθλησης  να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από την 

άκρη του εύκαμπτου σωλήνα (μάνικας), ο οποίος θα έχει μήκος 20 μέτρα. 

 

Ένα δίδυμο πυροσβεστικό υδροστόμιο (SIAMESE CONNECTION) έχει τοποθετηθεί 

στην όψη του κτιρίου, για την σύνδεση των πυροσβεστικών οχημάτων. 

 

Οι δεξαμενές πυροσβέσεως τροφοδοτούνται από το υδροδοτικό δίκτυο της περιοχής. 

 

Ολόκληρο το δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα. 

 

 

4.2. Εγκατάσταση πυρόσβεσης με ξηρά σκόνη 

Για τον καυστήρα του λέβητα καθώς και για την δεξαμενή έχει τοποθετηθεί τοπική 

κατάκλιση με ξηρά σκόνη που προέρχεται από φιάλη με αυτόματη κεφαλή, 

ανηρτημένη σε χαμηλό ύψος πάνω τους (μία για κάθε συσκευή). 

 

Σχετικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση πυρκαϊάς θα γίνεται διακοπή της παροχής 

καυσίμου προς τον λέβητα. 

 

4.3. Φορητά πυροσβεστικά μέσα 

Έχουν τοποθετηθεί φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6 χιλιόγραμμων, σε 

τέτοια ποσότητα  ώστε κανένα σημείο να μην απέχει περισσότερο από 15 μ από 

πλησιέστερο πυροσβεστήρα καθώς επίσης και τροχήλατοι πυροσβεστήρες CO2 δίπλα 

σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου. 

 

4.4. Φωτισμός ασφαλείας 

Προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας –πανικού σε περίπτωση βλάβης του δικτύου της 

ΔΕΗ ή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης .Θα τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός 

φωτιστικών ασφαλείας  αυτονομίας τουλάχιστον μιας ώρας, ώστε να διευκολύνεται η 

έξοδος από τους χώρους αυτούς. 
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Τα φωτιστικά ασφαλείας θα τοποθετηθούν σε χώρους διακίνησης ατόμων δηλαδή 

στους διαδρόμους κερκίδων στις εισόδους και εξόδους θεατών κλπ. 

Τα φωτιστικά σώματα θα φέρουν λαμπτήρα φθορισμού 8 W με ενσωματωμένο 

διακόπτη ON-OFF που θα μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο 220V. 

 

 

4.5. Πυρανίχνευση-χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού 

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης έχει τοποθετηθεί στους επικίνδυνους χώρους  . Ο 

πίνακας πυρανίχνευσης έχει τοποθετηθεί στο  θυρωρείο  και έχει συνδεθεί ηχητικά με 

τις  σειρήνες συναγερμού.  

Οι χώροι που έχουν τοποθετηθεί οι ανιχνευτές είναι :  

1) Λεβητοστάσιο  

2) Μηχανοστάσιο 

3) Αποθήκη υλικών  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

Το σύστημα αποτελείται από: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ο οποίος περιλαμβάνει: 

1) Στοιχείο 6περιοχών 

Μία   για το λεβητοστάσιο   

Μία  για την μηχανοστάσιο  

Μία  για την αποθήκη   

Μία  για χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα   

Κύρια και εφεδρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Η εφεδρική τροφοδοσία επαρκεί για 

συναγερμό 30 λεπτών. 

Σύστημα αυτόματης επανένταξης  

Σύστημα επιτήρησης των γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης 
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Σύστημα αφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών  

Ηχητικά όργανα συναγερμού επί του πίνακα και συνδεδεμένο με τις σειρήνες 

συναγερμού. 

 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Οι καλωδιώσεις που συνδέουν τους ανιχνευτές και τα κομβία  με τον πίνακα 

πυρανίχνευσης θα είναι από καλώδιο ΝΥΜ 2 x 1,5 . Το καλώδιο που θα συνδέει τους 

ανιχνευτές με τους φωτεινούς  επαναλήπτες όπου αυτοί έχουν τοποθετηθεί  θα είναι 

από ΝΥΜ 4 x 0,75. 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

Οι ανιχνευτές που έχουν  τοποθετηθεί είναι ιονισμού στην αποθήκη   και 

θερμοδιαφορικοί στο λεβητοστάσιο και την δεξαμενή  . 

 

Ανιχνευτης ιονισμου 

Θα  τοποθετηθεί στην αποθήκη . 

Ο ανιχνευτής ιονισμού θα είναι τύπου καπνού και τοποθετείται στην οροφή του προς 

προστασία χώρου. 

Ο ανιχνευτής ιονισμού θα περιλαμβάνει στοιχείο από Αμερίκιο η δε ραδιενέργεια του 

θα είναι μικρότερη από 1 mCu (μικροκιουρί). 

Η κεφαλή θα είναι επανετάξιμου τύπου δηλαδή μετά από ενεργοποίηση θα έχει 

δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς εφ'όσον δεν υπάρχει πια ο λόγος για τον 

οποίον ενεργοποιήθηκε. 

Ο ανιχνευτής ιονισμού θα καλύπτει επιφάνεια το πολύ 50 μ2. θα  λειτουργεί με 

ρευμα 24 V και δεν θα επειρεάζεται από ρευμα αέρα μέχρι 10 μ/s. 

Ο ανιχνευτές  θα είναι κατασκευασμένος από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού. 
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Ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί  

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός θα τοποθετηθεί  στο λεβητοστάσιο και στην δεξαμενή  . 

Η τοποθέτηση του θερμοδιαφορικού ανιχνευτή θα  γίνει από την οροφή του προς 

προστασία χώρου προστασίας  

Η τοποθέτηση του θερμοδιαφορικού ανιχνευτή θα  γίνει από την οροφή του προς 

προστασία χώρου και έχει ληφθεί υπ’ όψη η κατασκευή της οροφής και τα δομικά 

στοιχεία που την αποτελούν. 

Γενικά ο ανιχνευτής που θα  τοποθετηθεί απέχει από τον τοίχο απόσταση μεγαλύτερη 

από 15 εκ. του μέτρου και από την οροφή 15-30 εκ καλύπτει δε επιφάνεια το μέγιστο 

20μ2. 

Η διέγερση του ανιχνευτή γίνεται όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 30οC ή 

εκτίθεται σε ρεύμα 0,85ms. Ο χρόνος ενεργοποίησης του θα είναι 30sec. 

 

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ 

Φωτεινοί  επαναλήπτες τοποθετούνται   έξω από όλους τους επικίνδυνους χώρους. 

 

ΚΟΜΒΙΑ 

Τα κομβία θα τοποθετηθούν κοντά στις εξόδους διαφυγής. Θα βρίσκονται μέσα σε 

μεταλλικά κουτιά και θα ενεργοποιούνται με το σπάσιμο του προστατευτικού γυαλιού.  

 

 

                                                                                   Βόλος,    03 - 03 - 2017 

                                                                                             Ο Συντάξας 

 

 

                                                                                  Ανάργυρος  Κελαϊδόπουλος 

                                                                                   Μηχανολόγος  Μηχανικός 

 


