ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ
1. Όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες του αναψυκτήριου, δεν τιμολογούνται και δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία ο εξοπλισμός (Πάγκοι, ράφια,
τραπεζοκαθίσματα, κ.λ.π.), καθώς και η διαμόρφωση του βοηθητικού χώρου-αποθήκης,
που θα υλοποιηθούν από τον χρήστη του αναψυκτηρίου μετά από τις απαιτούμενες
εγκρίσεις.
2. Επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων και θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Έργο

:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

Θέση

: ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ
:
: ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
: Α. ΠΑΠΠΑΣ

Ημερομηνία
Μελετητής
0. Γενικά

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων πωλητηρίου και
τις υποδομές ηλεκτρικών – υδραυλικών του αναψυκτηρίου και πρόκειται να κατασκευασθεί
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις" και τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτρολογικά και σύμφωνα με τις
ΤΟΤΕΕ 2412/1986 & 2411/1986 για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και ύδρευσης
αντίστοιχα.
1. Τροφοδοσία ΔΕΔΔΗΕ - Μετρητές
Η τροφοδοσία θα γίνει απο το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 230/400 V-50Hz. Προβλέπεται ένας
ιδιαίτερος
μετρητής για το αναψυκτήριο, ενώ το πωλητήριο θα τροφοδοτηθεί από
υφιστάμενο μετρητή..
Οι μετρητές θα έχουν γείωση την προβλεπόμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Η είσοδος του παροχικού καλωδίου και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα
υποδειχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ..
2. Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις.
α. Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια Ε1VV-R και όπου η εγκατάσταση είναι
χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες.
β. Οπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή ή όπισθεν της διπλής γυψοσανίδας+ μόνωσης και όχι
στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια H07V-U ή H07V-R μέσα σε πλαστικούς σωλήνες.
Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν
καλώδια Η05VV-R ή Η05VV-U ή H07V-U ή H07V-R και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση
χρήσης καλωδίων H07V-U ή H07V-R οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν
στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ.
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γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν
πλαστικοί σωλήνεs βαρέος τύπου 1250 Nt
δ. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο
πίνακα:
Καλώδια
3x1.5 mm
3x2.5 mm, 5x1.5 mm
3x4 mm, 5x2.5 mm
3x6 mm, 5x4 mm
3x10 mm, 5x6 mm
3x16 mm, 5x10 mm

Σωλήνας
Φ 13.5mm
Φ 16 mm
Φ 21 η Φ 23mm
Φ 21 η Φ 23mm
Φ 29mm
Φ 36mm

Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή
και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος.
Πάντως στην κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις ευθύγραμμες ή
σπιράλ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου.
ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης.
στ. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος
μεγαλύτερο από 2.5 m.
ζ. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm², ενώ για τις αντίστοιχες
ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm².
3. Πίνακες διανομής
Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP40 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η
τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει
ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα
περιλαμβάνει:




-

Γενικές ασφάλειες.
Γενικό διακόπτη.
Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA.
Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων.
4. Προσωρινή παροχή

Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος,
όπως έχει τροποποιηθεί
ή με την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία μερίμνη του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
-

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό
μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη
εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.
-

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός
διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η
παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία
ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να
φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο
τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς
κίνδυνος
ατυχήματος
(μακράν
από
συνήθεις
διακινήσεις
προσωπικού,
οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.).
-
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5. Παρατηρήσεις

-

α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50 cm
από το δάπεδο.
β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο.
γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν
προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια.
δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι
ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα.
-

6. Γειώσεις

Οι αγωγοί γείωσης τόσο του πωλητηρίου όσο και του αναψυκτηρίου θα συνδεθούν με
την υφιστάμενη γείωση
του κάστρου και θα μετρηθούν οι αντιστάσεις γείωσης. Αν δεν είναι ικανοποιητικές θα
ενισχυθούν μέχρι να
επιτευχθεί ικανοποιητική τιμή.
-

6.2 Κύριες και Συμπληρωματικές Ισοδυναμικές Συνδέσεις (ΚΙΣ, ΣΙΣ)
Η ΚΙΣ είναι η αγώγιμη ή μέσω σπινθηριστών σύνδεση σε ακροδέκτη ή ζυγό γείωσης

-

των:



κύριου αγωγού προστασίας PE (αγώγιμη σύνδεση) που αναφερθήκαμε παραπάνω
των εισερχόμενων στο κτίριο μεταλλικών δικτύων όπως:
 χαλύβδινος σωλήνας ύδρευσης (μέσω σπινθηριστή) εάν δεν είναι πλαστικός
 χαλύβδινος σωλήνας φυσικού αερίου (μέσω σπινθηριστή)
 μεταλλικοί μανδύες καλωδίων ηλεκτρικής παροχής, εάν υπάρχουν (αγώγιμη σύνδεση)
 μεταλλικοί μανδύες καλωδίων τηλεφωνικής σύνδεσης, εάν υπάρχουν (μέσω
σπινθηριστών)

των ξένων στοιχείων εσωτερικά του κτιρίου όπως:
 το δίκτυο πυρόσβεσης (αγώγιμη σύνδεση) εάν υπάρχει
 οι μεταλλικοί σωλήνες θέρμανσης (αγώγιμη σύνδεση)
 οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματισμού (αγώγιμη σύνδεση) εάν υπάρχουν
 ο μεταλλικός οπλισμός του κτιρίου
 οι οδηγοί του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει)
Εάν το πλήθος των εισερχομένων δικτύων είναι μεγαλύτερο και τα σημεία εισόδου τους
βρίσκονται σε μικρή απόσταση, προτιμότερο είναι να προβλέπεται ένας ζυγός που να
διαθέτει ανάλογες υποδοχές σύνδεσης (εξισωτής δυναμικού). Ο ζυγός θα συνδέεται με τη
γείωση με κατάλληλη όδευση ώστε να προβλεφθούν ακροδέκτες και ζυγοί γείωσης στις
θέσεις του κτιρίου που απαιτούνται ΚΙΣ.
Η ΣΙΣ εφαρμόζεται τοπικά σε ειδικούς χώρους ή εγκαταστάσεις όπου δεν μπορούν να
εφαρμοστούν μέτρα προστασίας αυτόματης διακοπής όταν εμφανιστούν επικίνδυνες τάσεις
επαφής μεγαλύτερες των 50V εναλλασσομένου ρεύματος ή 120V συνεχούς ρεύματος ή όταν
πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τιμές τάσης επαφής χαμηλότερες
των παραπάνω, όπως λουτρά και ειδικοί χώροι.
Η ΣΙΣ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά αγώγιμα μέρη, δηλαδή τα
εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού
υλικού και τα ξένα αγώγιμα στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνεται ο μεταλλικός οπλισμός του
σκυροδέματος του κτιρίου. Προς αυτό το ισοδυναμικό σύστημα πρέπει να συνδέονται και οι
ακροδέκτες γείωσης των ρευματοδοτών. Γενικά όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων
θα συνδεθούν με το σύστημα γείωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.


7. Πρόσθετα στοιχεία προστασίας
Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την
μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων.
8. Δοκιμές εγκατάστασης
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Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και της γης
Σημειώσεις:
1. Στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C, ο αγωγός ΡΕΝ θεωρείται ότι αποτελεί μέρος
της γης.
2. Κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος μπορούν να
συνδέονται μεταξύ τους.
Η αντίσταση μόνωσης, μετρούμενη με την τάση δοκιμής που δίνεται στον πίνακα, είναι
ικανοποιητική αν κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένες τις συσκευές, έχει αντίσταση μόνωσης
τουλάχιστον ίση με την τιμή του πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 61-Α
Ελάχιστη τιμή αντίστασης μόνωσης
Ονομαστική τάση
Τάση δοκιμής συνεχούς
κυκλώματος (V)
ρεύματος (V)
SELV και PELV
250
Μέχρι 500V, με εξαίρεση
500
τις
προηγούμενες
περιπτώσεις
Πάνω από 500V
1000

Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης
(ΜΩ)
0.25
0.5

1.0

Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα. Η συσκευή δοκιμής πρέπει να είναι ικανή να
παρέχει την τάση δοκιμής που ορίζεται στον πίνακα, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA.
Όταν το κύκλωμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές διατάξεις οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος
πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους κατά τη μέτρηση.
Η εγκατάσταση στο πωλητήριο περιλαμβάνει :
 Κλιματιστικό μονοφασικό split inverter με απόδοση στην ψύξη 6,9 KW και στην
θέρμανση 6,9 KW, με SEER 6,0 και SCOP 5,0 στην θερμή ζώνη.
 Αεροκουρτίνα παροχής 1100 m3/h μονοφασική, πλάτους 1,20 μ.
 Αξονικό ανεμιστήρα παροχής 200 m3/h.
 Γραμμές φωτιστικών και ρευματοδοτών.
 Σύστημα πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει Πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών με 7
ανιχνευτές καπνού,
2 υαλόφρακτα κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης, φαροσειρήνα εσωτερική 90 dB.
 Πυροσβεστικά μέσα : πυροσβεστήρες 3 ξηράς κόνεως 6 Kg 21Α – 113Β - C και 3
CO2 5 Kg 55Β – C.
 Σύστημα συναγερμού που περιλαμβάνει : Πίνακα συναγερμού 8 ζωνών με δυνατότητα
επέκτασης με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο οθόνης LCD, μνήμη τουλάχιστον 40
συμβάντων. Κομβίο πανικού συστήματος συναγερμού, σειρήνα εσωτερική κοινή με
την πυρανίχνευση 90 dB, σειρήνα εξωτερική 110 dB, 3 ανιχνευτές κίνησης παθητικών
υπερύθρων και μικροκυμάτων (PIR + MW), 15 μ., 90°, ύψος εγκατάστασης 2,4 μ.
 Σύστημα καμερών που περιλαμβάνει :
Τροφοδοτικό καμερών, σύστημα ψηφιακής καταγραφής εικόνας (DVR) οκτώ
καναλιών, σκληρός δίσκος 2 Τ για καταγραφή τουλάχιστον 15 ημερών, οθόνη
προβολής VIDEO τεχνολογίας LED τουλάχιστον 22’’ , 2 εξωτερικές έγχρωμες
ψηφιακές κάμερες Dome infrared σταθερού τύπου PTZ με αισθητήρα τεχνολογίας
CMOS ανάλυσης 2 MP με απόσταση τουλάχιστον 25 μ. , λειτουργία WDR 120 dB ,
ευαισθησία φωτισμού 0,1 Lux με F 1,4 και 0 Lux με IR ON και 2 εσωτερικές κάμερες
Dome infrared ανάλογων στοιχείων.
 Εγκατάσταση πλησίον της τηλεφωνικής λήψης Router πέντε θυρών και με ασύρματο
δίκτυο (wi – fi) και δύο λήψεις, μία σε κάθε θόλο, με διπλό καλώδιο UTP cat 6 με
ακροδέκτες RJ – 45 εντός καναλιού σε ύψος περίπου 40 cm από δάπεδο, διπλά στις
2 τηλεφωνικές λήψεις. (Δηλαδή 2 θέσεις διπλής λήψης data + 1 voice)
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 Στο κτίριο του αναψυκτηρίου θα εγκατασταθεί παροχή 5 χ 10 mm² μέχρι τον ηλεκτρικό
πίνακα με γενικό διακόπτη 3 χ 40 Α,3 ασφάλειες 32 Α και τετραπολικό ρελαί 30 mA. Η
λοιπή εγκατάσταση (όργανα πίνακα, καλωδιώσεις, συσκευές κλπ θα υλοποιηθούν
από τον χρήστη του αναψυκτηρίου) Ο πίνακας του αναψυκτηρίου θα τροφοδοτείται
από ιδιαίτερο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ.
 Στο κτίριο του αναψυκτηρίου θα εγκατασταθεί W.C. στην θέση που φαίνεται στα σχέδια
της μελέτης. Θα περιλαμβάνει τα είδη υγιεινής, το δίκτυο αποχέτευσης του W.C. και
το δίκτυο ύδρευσης για τροφοδοσία των υραυλικών υποδοχέων.
 Για τον αερισμό απαιτείται η εισαγωγή νωπού αέρα 1000m3/h σε κάθε χώρο που
επιτυγχάνεται με τη χρήση αξονικών ανεμιστήρων, οι οποίοι τοποθετούνται επί των
υαλοστασίων των εισόδων.
 Για την εγκατάσταση πυρασφάλειας θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών
διατάξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πυρ. Διάταξη 3/15, Πυρ. Διάταξη 15/2014 κλπ).

Ο Συντάξας

Αριστόνους Παππάς
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Ιούλιος 2021
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΑΑΠ
κ.α.α

Αναστάσιος Παπαγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός
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