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2 Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ – Σ..Τ. 
 

Η παξνύζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε εθαξκνγήο ησλ Η/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ «ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.)», ηνπ Γήκνπ Ν. 

Μνπδαληώλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο επί κέξνπο εγθαηαζηάζεηο: 

[1] Ύδξεπζεο 

[2] Ιζρπξώλ Ρεπκάησλ – Φσηηζκνύ 

2.1 Ύδπεςζη 

2.1.1 Σςποποιηηικέρ παπαπομπέρ 

Η εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο – άξδεπζεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

θαλνληζκώλ: 

[1] ΣΟΣΔΔ 2411/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα: Γηαλνκή θξύνπ – δεζηνύ λεξνύ 

[1] ΣΟΣΔΔ 2412/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα: Απνρεηεύζεηο 

[2] Δ.Σ.Δ.Π. 

[3] Δ.Σ.Δ.Π. 10-08-01-00 «Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ» 

[4] ΓΙΠΑΓ/νηθ.658, παξ.1, 2,3 «Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή» 

2.1.2 Δνζωμαηούμενα ςλικά – Κπιηήπια αποδοσήρ 

2.1.2.1 ωληνώζειρ 

Σν δίθηπν ύδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί από ζσιήλεο  

 πνιπαηζπιελίνπ ΡE 2
εο

 γεληάο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

13244.02 γηα δηαηνκέο κέρξη Φ16mm 

 πνιπαηζπιελίνπ ΡE 3
εο

 γεληάο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

12201-2 

 Πνιππξνππιέλην ηξηώλ ζηξσκάησλ, PPR, SDR 7,4 κε ελδηάκεζν ζηξώκα παινλήκαηνο ζύκθσλα 

κε ην πξόηππν EN ISO 15874 θαη DIN 8077/78. 

Όινη νη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πόζηκν λεξό. 

Η εγθαηάζηαζή ηνπο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 «Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ 

δηθηύσλ».  

Ο ζσιήλαο ζα αλαγξάθεη ζε θάζε κέηξν κήθνπο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν, ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαη λα θέξεη γξακκηθή αλά κέηξν αξίζκεζε ηνπ κήθνπο από ηελ αξρή ηεο 

θνπινύξαο. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα αλαγξάθεηαη θαη ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ
1)

. 

2.1.2.2 Δξαπηήμαηα ζύνδεζηρ 

-1 Ρακόπ ζωλήνων PE 

ύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 «Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ»/ παξ. 5.4. 

Θα είλαη νξεηράιθηλα νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm. 

                                                      
1
) ΔΣΔΠ 10-08-01-00, §5.2.α. 
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-2 Ρακόπ ζωλήνων πολςπποπςλενίος PP-R 

Σα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ (γσλίεο, εκη-γσλίεο, ηαπ, ζέιεο, ζπζηνιέο, ζύλδεζκνη) ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από πνιππξνππιέλην ηύπνπ PP-R. 

Σα κεηθηά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο ζα απνηεινύληαη από πνιππξνππιέλην θαη επηρξσκησκέλν νξείραιθν 

CW617N θαηά EN12164, ΔΝ12165, ΔΝ12167 αλζεθηηθό ζηελ απνςεπδαξγύξσζε. 

2.1.2.3 ςζκεςέρ ελέγσος και αζθάλειαρ δικηύος 

-1 θαιπικοί κποςνοί 

θαηξηθνί θξνπλνί θαηαζθεπαζκέλνη ζύκθσλα κε ην UNI 8858 (Ιηαιηθό πξόηππν), ΔΣΔΠ 10-08-01-00/ 

παξ. 5.5. 

Οη δηαθόπηεο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ζθαηξηθνί, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, θαηάιιεινη γηα πόζηκν λεξό. 

-2 Βαλβίδερ ανηεπιζηποθήρ 

Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη νξεηράιθηλεο θνριησηέο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζύκθσλα κε 

ην πξόηππν EN 1982-CC754S, θαηάιιειεο γηα πόζηκν λεξό. 

-3 Φίληπο νεπού 

Σα θίιηξα λεξνύ ζα είλαη νξεηράιθηλα θνριησηά, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

EN 1982-CC754S, θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό. 

-4 Μανόμεηπα 

Σα καλόκεηξα ζα είλαη γιπθεξίλεο δηακέηξνπ Φ63, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm ηνπιάρηζηνλ, ΔΣΔΠ 10-

08-01-00/ παξ. 5.5. 

2.1.2.4 Φπεάηια 

-1 Φπεάηια από ζκςπόδεμα 

Θα είλαη από ζθπξόδεκα C20/25, ζα θέξνπλ δηπιό ρπηνζηδεξό θάιπκκα κε ζηεγάλσζε θαη ζα θέξνπλ 

ζηνλ ππζκέλα ηνπο ζσιήλα PVC Φ50. Η πιήξσζε ην θελνύ κεηαμύ ησλ παξεηώλ ηνπ ζθάκκαηνο θαη 

ησλ θξεαηίσλ επαλεπηρώλεηαη κε άκκν ιαηνκείνπ θαη απνθαζίζηαηαη ε θπζηθή ή ηερλεηή (π.ρ. 

πιαθόζηξσζε) επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. 

2.1.2.5 Πςποζβεζηική θωλεά εξωηεπικού σώπος ζςνδεδεμένη ζηο δίκηςο ύδπεςζηρ 

Η ππξνζβεζηηθή θσιηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 1,5mm γαιβαληζκέλνπ 

ελ ζεξκώ πάρνπο 45κm (hot-dip galvanized) θαη : 

Ο ειαζηηθόο ζσιήλαο κήθνπο 20m ζα είλαη, ηδηαίηεξα εύθακπην, κε ππθλή πιέμε κε δύν ζπείξεο 

πςειήο πνηόηεηαο πνπ απιώλνληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ("δελ 

ηζαθίδεη") θαη ηελ αληνρή ζε πίεζε. Ο ειαζηηθόο ζσιήλαο ζα είλαη απαιιαγκέλνο από επηβιαβείο 

πιαζηηθνπνηεηέο (θζαιηθέο ελώζεηο) θαη βαξέα κέηαιια θαη αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 30bar (ελδ. ηύπνο GARDENA Highflex Comfort) 

Οη κεληεζέδεο πόξηαο ζα είλαη θξπθνύ βαξέσο ηύπνπ θαη ην πόκνιν κεηαιιηθό 

Η βαθή ζα είλαη κηαο ζηξώζεο επνμεηδηθήο βαθήο δύν ζπζηαηηθώλ απόρξσζεο RAL3000 θαη κηαο 

ζηξώζεο πνιπνπξεζαληθή ζαηηλέ δύν ζπζηαηηθώλ ηειηθή ζηξώζε απόρξσζεο RAL3000, 
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2.1.3 Μέθοδορ καηαζκεςήρ – Απαιηήζειρ ηελειωμένηρ επγαζίαρ 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 10-08-01-00/ παξ. 6. 

2.1.4 Απαιηήζειρ ποιοηικών ελέγσων καηά ηην παπαλαβή 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 10-08-01-00/ παξ. 7. 

2.1.5 Όποι ςγείαρ – Αζθάλειαρ και πποζηαζίαρ πεπιβάλλονηορ 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 10-08-01-00/ παξ. 8. 

2.1.6 Σπόπορ επιμέηπηζηρ 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 10-08-01-00/ παξ. 9. 

 

2.2 Αποσέηεςζη 

2.2.1 Σςποποιηηικέρ παπαπομπέρ 

Η εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο – άξδεπζεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

θαλνληζκώλ: 

[1] Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Ο.Κ. 

[2] Οη Δ.Σ.Δ.Π. – ΔΛΟΣ 

[3] Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Τ.Δ. 

[4] ΣΟΣΔΔ 2412/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα: Απνρεηεύζεηο 

2.2.2 Όποι και οπιζμοί 

ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηδηαίηεξνη όξνη θαη νξηζκνί. 

2.2.3 Δνζωμαηούμενα ςλικά – Κπιηήπια αποδοσήρ 

2.2.3.1 Γενικά 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 04-02-01-01/ παξ. 4 θαη ΔΣΔΠ 04-04-05-01/ παξ. 4. 

2.2.3.2 Αγωγοί από πλαζηικούρ ζωλήνερ 

Οη εληόο ηνπ εδάθνπο ζσιελώζεηο αθαζάξησλ, ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο 

εηδηθνύο γηα ππόγεηα δίθηπα θαηά ην πξόηππν EN 1401-1 ζεηξά/SDR 41 , κε εμαξηήκαηα θαη εηδηθά 

ηεκάρηα ηύπνπ "ππνδνρήο" θαηάιιεισλ γηα "ζθήλσζε" κε ηελ παξεκβνιή εηδηθνύ ειαζηηθνύ 

δαθηπιίνπ, εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα απνρεηεύζεηο. Σν ειάρηζην πάρνο ησλ ζσιελώζεσλ ζα είλαη:  

 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο [mm] Πάρνο [mm] 

110 3,2 

125 3,2 

160 4,0 

200 4,9 

250 6,2 
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315 7,7 

2.2.4 Μέθοδορ καηαζκεςήρ – Απαιηήζειρ ηελειωμένηρ επγαζίαρ 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 04-02-01-01/ παξ. 5 θαη ΔΣΔΠ 04-04-05-01/ παξ. 5. 

2.2.5 Απαιηήζειρ ποιοηικών ελέγσων καηά ηην παπαλαβή 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 04-02-01-01/ παξ. 6 θαη ΔΣΔΠ 04-04-05-01/ παξ. 6. 

2.2.6 Όποι ςγείαρ – Αζθάλειαρ και πποζηαζίαρ πεπιβάλλονηορ 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 04-02-01-01/ παξ. 7 θαη ΔΣΔΠ 04-04-05-01/ παξ. 7. 

2.2.7 Δπιμέηπηζη και Πληπωμή 

ύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 04-02-01-01/ παξ. 8 θαη ΔΣΔΠ 04-04-05-01/ παξ. 8. 

 

2.3 Ιζσςπά Ρεύμαηα 

2.3.1 Ανηικείμενο 

Η παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο ηνπ θσηηζκνύ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη
2)

 :  

 Σελ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηάθξσλ (ζθακκάησλ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελώζεσλ 

δηέιεπζεο θαισδίσλ, ησλ θξεαηίσλ θαη ηεο ζεκειίσζεο ησλ ηζηώλ θσηηζκνύ, ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θπζηθήο ή ηερλεηήο επηθάλεηαο ζηε ζέζε ησλ ζθακκάησλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο.  

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ.  

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ.  

 Σελ πξνθαηαζθεπή ή ηελ επηηόπνπ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ έδξαζεο ησλ ηζηώλ 

θσηηζκνύ.  

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αγσγνύ γείσζεο κε ηνπο αθξνδέθηεο θαη ηηο πιάθεο.  

 Σελ πξνθαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θαισδίσλ.  

 Σελ πξνθαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ έιμεο θαισδίσλ.  

 Σελ πξνθαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θηβσηίσλ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ).  

 Σηο δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ.  

2.3.2 Σςποποιηηικέρ Παπαπομπέρ 

Οη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

θαλνληζκώλ: 

[1] Σν πξόηππν ΔΛΟΣ ΗD 384: “Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο” 

[2] Οη Δ.Σ.Δ.Π. – ΔΛΟΣ 

[3] ΓΙΠΑΓ/νηθ.658, παξ.1, 2 «Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή» 

[4] Σν Π.Γ."πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ" ΦΔΚ 89Α/1982, 

[5] Σσλ νδεγηώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο ΓΔΗ. 

[6] Σν πξόηππν θαηαζθεπήο πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο ΔΝ  61439 

                                                      
2
) [3], §1. 
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[7] Σσλ Γεξκαληθώλ Καλνληζκώλ VDE θαη Ακεξηθαληθώλ Καλνληζκώλ "NATIONAL ELECTRIC 

CODE" γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από Διιεληθνύο θαη Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο. 

[8] Γηεζλώλ ηππνπνηήζεσλ θαη πξνηππνπνηήζεσλ DIN, IEC, NEMA θιπ. 

2.3.3 Όποι και οπιζμοί 

ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηδηαίηεξνη όξνη θαη νξηζκνί. 

2.3.4 Δνζωμαηούμενα ςλικά – Αποδεκηά ςλικά 

2.3.4.1 Γενικά 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §4.1. 

2.3.4.2 Τποδομή 

-1 Φπεάηια και βάζειρ ιζηών 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §4.2. 

-2 ωληνώζειρ 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §4.2. 

Δηδηθά γηα ηνπο ζσιήλεο όδεπζεο θαισδίσλ ζα ππεξηζρύεη: 

 Γηα εμσηεξηθέο δηακέηξνπο έσο 32mm ζα είλαη δηακνξθώζηκνη θπκαηνεηδείο ζσιήλεο (ζπηξάι) από 

εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθό πιηθό U-PVC, ειεύζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS), 

απηνζβελνύκελν (δελ δηαδίδεη ηελ θιόγα), θαη ρξώκαηνο κπιε RAL 5019, αληνρήο ζε ζπκπίεζε  

≥750Nt, ζεξκνθξαζηαθήο αληνρήο -25
ν
C έσο 60

ν
C. Η ζύλδεζε ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο 

αληίζηνηρεο κνύθεο. 

(ελδ. ηύπνο Κνπβίδεο Duroflex) 

 Γηα εμσηεξηθέο δηακέηξνπο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 40mm ζα είλαη εύθακπνη δηπινύ δνκεκέλνπ 

ηνηρώκαηνο από HDPE, αληνρήο ζε ζπκπίεζε ≥800Nt, ζεξκνθξαζηαθήο αληνρήο -5
ν
C έσο -90

ν
C, 

βαζκόο ζηεγαλόηεηαο κνύθαο IP44, κε νδεγό όδεπζεο θαισδίσλ από πιηθό PET αληνρήο ζε 

εθειθπζκό 650Nt 

(ελδ. ηύπνο Κνπβίδεο Geonflex) 

-3 Καλώδια – Αγωγοί – Γειώζειρ 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §4.2. 

-4 Κιβώηιο ηλεκηπικήρ διανομήρ (πίλαπ) 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §4.2. 

-5 Πίνακαρ ηλεκηπικήρ διανομήρ 

-5.1 Μεηαιιηθά κέξε 

Σν κεηαιιηθό κέξνο ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κεηαιιηθό έιαζκα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. 

Γηα όια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 

δηαθνπηηθνύ πιηθνύ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιύκκαηα θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα 
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ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ αγσγό γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηελ γείσζε 

όισλ ησλ ζηαζεξώλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ. 

ε όια ηα θηλνύκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ πόξηεο, αλνηγκέλεο κεηώπεο) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

αγσγόο πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γεηώζεσο) δηαηνκήο 6 mm
2
 ζύκθσλα κε ην ΙΔC 60364-5-54. 

-5.2 Βαζκόο πξνζηαζίαο 

Ο βαζκόο πξνζηαζίαο (ΙΡ) ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη ζύκθσλα κε ην Πξόηππν IEC 60529 πνπ 

ζα δειώλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηύπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη 

ηέηνηα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν επηζπκεηόο βαζκόο πξνζηαζίαο. 

O βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα έλαληη κεραληθώλ θξνύζεσλ ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην 

πξόηππν ΔΝ 50102. 

-5.3  Δπηινγή πιηθώλ θαηαζθεπήο 

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πίλαθα (θαλάιηα όδεπζεο θαισδίσλ, ζηεξίγκαηα κπαξώλ, θαισδίσλ θαη 

δηαθνπηώλ, κνλσηήξεο κπαξώλ θαη ινηπά πιηθά ζηήξημεο, δηαζύλδεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο ησλ 

κεηαιιηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ ηνπ πίλαθα), ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ηππνπνηεκέλα-

πηζηνπνηεκέλα πιηθά θαη λα αλήθνπλ ζηελ «νηθνγέλεηα» θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ζπζηήκαηνο 

ηππνπνηεκέλσλ-πηζηνπνηεκέλσλ πηλάθσλ (ελδεηθηηθά: Prisma-P/Merlin Gerin). Πξνο απνθπγή ηεο 

δηαηάξαμεο ηεο νκνηνγέλεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα Υ.Σ., (ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν ΔΝ  60439-1 – βιέπε παξ.5) δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πίλαθα ηα 

νπνία δελ ζα είλαη ζπκβαηά θαη εγθεθξηκέλα από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ πηλάθσλ (ελδεηθηηθά: Merlin 

Gerin). Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα είλαη είηε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ελ ιόγσ 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ είηε εμνπζηνδνηεκέλνο θαηαζθεπαζηήο πηλάθσλ. Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζα 

επηβεβαηώλεηαη κε ιίζηα έξγσλ ηα νπνία έρεη εθηειέζεη ν θαηαζθεπαζηήο πηλάθσλ, θαζώο θαη κε 

θαηάζεζε ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο 

πηζηνπνίεζεο από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο πηλάθσλ.  

-5.4 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθνύ-δηαθνπηηθνύ εμνπιηζκνύ-ζπζθεπώλ 

Η εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε 

αλαπηπζζόκελε ζεξκνθξαζία ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. Η εζσηεξηθή δηαλνκή ηνπ πίλαθα ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο κνλάδαο δηαζύλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλδέζεηο 

ειαηεξησηνύ ηύπνπ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ απαγσγή ζεξκόηεηαο ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο  

αλύςσζεο  ζεξκνθξαζίαο ζύκθσλα  κε ην  Πξόηππν  EN 60439 - 1 . 

Οη απνζηάζεηο αζθαιείαο ηόζν κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ όζν θαη  κεηαμύ ζπζθεπήο θαη κεηαιιηθνύ 

κέξνπο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ζπζθεπώλ. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπώλ ζα γίλεη ζε ζηεξίγκαηα ηθαλά λα αληέρνπλ ην βάξνο ησλ ζπζθεπώλ 

ρσξίο παξακόξθσζε θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο ηαιαληώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη  θαηά ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ή  θαηά ηελ αθόπιηζε ησλ ζπζθεπώλ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. 

Δπίζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ δηαρσξηζηηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα παξέρεηαη εζσηεξηθή 

δηακεξηζκαηνπνίεζε θαηάιιεινπ ηύπνπ. 

-5.5 Υαξαθηεξηζηηθά θπξίσλ δπγώλ δηαλνκήο 

Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από κπάξεο ειεθηξνιπηηθνύ ραιθνύ ηύπνπ ΔΣΡ 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Η δηαηνκή ησλ θπξηώλ δπγώλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά όξηα αλύςσζεο ζεξκνθξαζίαο όπσο απηά 

νξίδνληαη ζην πξόηππν  ΔΝ 60439-1. 

Η επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ κπαξώλ ραιθνύ ζα γίλεη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ειεθηξηθνύ πίλαθα ιακβάλνληαο ππόςε ην νλνκαζηηθό ξεύκα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ αληνρή 
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ζε βξαρπθύθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ βαζκό πξνζηαζίαο  ηνπ 

ειεθηξηθνύ πίλαθα. 

Η ζηήξημε ησλ δπγώλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνύ κνλσηήξσλ ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο (νλνκαζηηθή ηάζε κόλσζεο θαη αληνρή ζε 

βξαρπθύθισκα. Δπίζεο ην πιηθό θαηαζθεπήο ησλ κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθό ζε θσηηά 

θαη ζε ζεξκόηεηα παξαγόκελε από εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλόκελα ζύκθσλα κε IEC 695-2.1: 960 oC 

30s/30s. 

-5.6 Όδεπζε Καισδίσλ Βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 

Η όδεπζε ησλ θαισδίσλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ κέζα ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ζα γίλεηαη ζε πιαζηηθό 

θαλάιη όπνπ ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηεξίμεσλ δελ ζα μεπεξλά ηα 600 mm. Η 

θαισδίσζε βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ πνπ πξνέξρεηαη από ζπζθεπέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θηλνύκελα 

πιαίζηα ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα (π.ρ. πόξηα, αλνηγκέλεο κεηώπεο) ζα γίλεηαη ζε κνξθή «πιεμίδαο» 

παξέρνληαο επαξθή άλεζε θαηά ηελ θίλεζε ηνπο. Όια ηα βνεζεηηθά θπθιώκαηα ζα θαηαιήγνπλ ζε 

θιέκκεο. 

-5.7 ήκαλζε Ηιεθηξηθνύ Πίλαθα, ήκαλζε πζθεπώλ 

ηελ εκπξόο ηνπ όςε ν ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα θέξεη πηλαθίδα κε ην όλνκα, ηελ δηεύζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκό παξαγσγήο (ή άιιν ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ έξγνπ). Κάζε ζπζθεπή 

ζα θέξεη ηελ νλνκαζία ηεο ζύκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε ηνλ ζαθή 

δηαρσξηζκό ησλ θπθισκάησλ πνπ αθνξά θάζε ζπζθεπή. Η ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή θαη 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε ζπζθεπή.  

ην εζσηεξηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα ππάξρεη ζήκαλζε ησλ δπγώλ  θάζε θάζεο (αιιά θαη ησλ 

δπγώλ  νπδεηέξνπ θαη γείσζεο. 

Δπίζεο ζα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε όισλ ησλ θαισδίσλ ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

-5.8 Πηζηνπνηεηηθά Γνθηκώλ θαη εηξάο 

Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ εμήο δνθηκώλ ηύπνπ ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν  ΔΝ  60439-1: 

1. Γνθηκή αλύςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

2. Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο 

3. Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιώκαηα 

4. Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

5. Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνύ 

6. Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο 

7. Γνθηκή ηνπ βαζκνύ πξνζηαζίαο. 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά από αλαγλσξηζκέλα δηεζλή 

εξγαζηήξηα. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εθηειεζζνύλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν 

πξσηόθνιιν δνθηκώλ ζεηξάο: 

1. Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 

2. Γηειεθηξηθή δνθηκή 

3. Έιεγρνο ησλ ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιώκαηνο γείσζεο 

ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηνί πίλαθεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ θάπνην από ηα παξαπάλσ 

πηζηνπνηεηηθά ηύπνπ ή δελ έρνπλ δηελεξγεζεί όιεο νη δνθηκέο ζεηξάο. 
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2.3.4.3 Ιζηοί Φωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

-1 Ιζηοί Φωηιζμού 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 2 §4.2.2.3 

-2 Φωηιζηικά ζώμαηα 

-2.1 Φσηηζηηθά ζώκαηα νδνθσηηζκνύ ηνπνζεηεκέλα επί ηζηνύ ηύπνπ led (ηύπνο T01) 

     

 

-2.2 Γεληθά 

Φσηηζηηθό ζώκα ζα είλαηθαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηζηό κε κεραληζκό ζηήξημεο θαηαζθεπαζκέλα 

από ρπηνπξεζζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ, θαηά EN1706, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν κε πνύδξα ρακειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ραιθό, κε βαθή ζύκθσλα κε ην πξόηππν RoHS. Σν πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ηνπ 

θσηηζηηθνύ ζα έρεη πςειή κεραληθή αληνρή θαη αληνρή ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ηε γήξαλζε. Θα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ειαζηηθέο θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο, γηα πξνζηαζία έλαληη εηζρώξεζεο λεξνύ θαη 

ζθόλεο, θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά πνπ δηαηεξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην ρξόλν θαη αληέρνπλ 

ζεξκηθή ή κεραληθή θαηαπόλεζε. Διαζηηθέο θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκεία 

αζπλέρεηαο θαη κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζηεγαλόηεηα ηνπ θσηηζηηθνύ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ δελ επηηξέπνληαη. Η πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ γίλεηαη ρσξίο εξγαιεία 

αλνίγνληαο ην θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνύ. Σν θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνύ δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα 

ζπγθξάηεζεο ηνπ ζηελ αλνηθηή ζέζε. ην κπξνζηηλό ηνπ κέξνο θέξεη κάλδαιν θιεηζίκαηνο από 

δηειαζκέλν αινπκίλην θαη ειαηήξην από αλνμείδσην αηζάιη. 

-2.3 ύζηεκα ζηήξημεο 

Σν θσηηζηηθό ζα πεξηιακβάλεη κεραληζκό ζηήξημεο ζε βξαρίνλα ή ζηελ θνξπθή ηζηνύ. Ο κεραληζκόο 

ζηήξημεο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε απεπζείαο ζε  ηζηό ή ζε βξαρίνλα, κε κεηαβιεηή θιίζε 

πάλσ από ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ από 0° σο 20° γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ θαη -20° 

σο 0° γηα ηνπνζέηεζε ζε κπξάηζν (κε βήκαηα ξύζκηζεο 5° θαη’ ειάρηζην). Η εγθαηάζηαζε ησλ 

ζθηθηήξσλ ζηνλ ηζηό πξέπεη λα είλαη δπλαηή κε θνηλά εξγαιεία. Όιεο νη βίδεο θαη νη ζθηθηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην αηζάιη. Σν θσηηζηηθό πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν 

κε νδεγίεο ζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο κεζόδνπο ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. 

-2.4 Οπηηθή κνλάδα 

Η νπηηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα θαιύπηεη πιήξσο ηα απαηηνύκελα θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθαξκνγήο εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην θαη επηζπκεηό νπηηθό απνηέιεζκα. Σα LED ηεο νπηηθήο 

κνλάδαο δελ ζα θέξνπλ δηθό ηνπο πιαζηηθό θαθό, γηα ηε απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο θαη ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ, αιιά ε νπηηθή κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη αλαθιαζηήξα θαηαζθεπαζκέλν από αινπκίλην 
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θαζαξόηεηαο 99,85%, ην νπνίν πξεζάξεηαη ή ιπγίδεηαη. Όια ηα ζηνηρεία LED ζα πξνζηαηεύνληαη από 

ςεκέλν γπαιί αζθαιείαο πάρνπο 4mm θαη’ ειάρηζην. Σα LED ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ηππσκέλα 

θπθιώκαηα έρνληαο έλα ζηξώκα ζηήξημεο από αινπκίλην γηα θαιύηεξε ζεξκηθή δηάρπζε. Σα LED είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ηππσκέλα θπθιώκαηα θαηαζθεπαζκέλα από έλα ζηξώκα ππνζηεξίμεσο από 

αινπκίλην, θεξακηθό ζηξώκα κόλσζεο θαη ράιθηλν αγώγηκν ζηξώκα, κε νιηθό πάρνο 1,6 mm. 

Θα είλαη ηαμηλνκεκέλν ζύκθσλα µε ην πξόηππν θσηνβηνινγηθήο αζθάιεηαο ΔΝ 62471 : Exempt 

Group (κεδεληθό θσηνβηνινγηθό ξίζθν). 

-2.5 Θεξκηθή δηαρείξηζε 

Σν θσηηζηηθό ζώκα ζα πξέπεη λα θέξεη ζύζηεκα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ LED θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηε ζεξκηθή δηαζπνξά, κε ηξόπν ώζηε λα απνηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηα θξίζηκα εμαξηήκαηα θαη πιηθά. Η νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

ζα είλαη Ta=50°C.  

Σν θσηηζηηθό ζώκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θίιηξν αληαιιαγήο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο πίεζεο, ηόζν γηα ην δηακέξηζκα ηεο νπηηθήο κνλάδαο όζν θαη γηα ην δηακέξηζκα 

ηεο θαισδίσζεο. 

-2.6 ύζηεκα νδήγεζεο – ειεγθηήο επηθνηλσλίαο 

Ο driver ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα θέξεη ελζσκαησκέλα πξσηόθνιια dimming DALI ή 1-10V γηα ηε 

ζύλδεζε ζε ζύζηεκα θεληξηθήο δηαρείξηζεο θσηηζκνύ. Αθόκε γηα επηπιένλ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ν 

driver ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο επηπέδσλ θσηεηλόηεηαο γηα απηόλνκν dimming 

(Stand Alone Function). Σν ζύζηεκα νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη απνζπώκελν γηα εύθνιε ζπληήξεζε. 

-2.7 Ηιεθηξηθή πξνζηαζία – ζύλδεζε 

Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα θέξεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10kV θαη 10kA, 

γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηνπ από ειεθηξηθέο αλσκαιίεο. Σν θσηηζηηθό ζώκα ζα δηαζέηεη  καραηξσηό 

δηαθόπηε ν νπνίνο ζα δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ηζρύνο θαηά ην άλνηγκα ηνπ 

θαιύκκαηνο ηνπ θσηηζηηθνύ. Γηα ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε κε ηα δίθηπν ζα θέξεη πιαζηηθό ζηππηνζιίπηε 

Μ20x1.5 IP68 γηα θαιώδηα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ από 6mm έσο 13mm. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη πξν-θαισδησκέλν (όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία) θαη έηνηκν γηα ρξήζε κε 

ζθνπό ηελ επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε. Η θαισδίσζε πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε ηπραία δηαθπγή ησλ θαισδίσλ από ηα ηεξκαηηθά ηνπο, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε επαθή κε ηα ελεξγά ηκήκαηα ηνπ θειύθνπο ηνπ θσηηζηηθνύ. 

-2.8 Φηλίξηζκα 

Πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ είηε µέζσ δηαδηθαζίαο θσζθνρξσκάησζεο (phosphochromate) ή 

ηζνδύλακεο επεμεξγαζίαο  λαλνθεξακηθήο επηθάιπςεο (nanoceramic) θαη κεηέπεηηα ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή µε πνιπεζηεξηθή πνύδξα. Γνθηκή αληνρήο ζηε δηάβξσζε: 1400 ώξεο ζε νκίριε αιαηνλέθσζεο 

ζε ζπκκόξθσζε µε ην πξόηππν EN ISO 9227. 

 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο : ITALO 1 S05 4.7-4M, ITALO 1 STE-M 4.7-4M 

-2.9 Δηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

    
Σύπορ Σ02 

ITALO 1 STE-M 4.7-4M 

1 Σξόπνο ηνπνζέηεζεο ε βξαρίνλα 

2 Τιηθό θαηαζθεπήο θέιπθνπο Υπηό αινπκίλην πιήξσο αλαθιπθιώζηκν 
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3 Δίδνο θαη δηαδηθαζία βαθήο 
Ηιεθηξνζηαηηθή βαθή κε πνύδξα ρακειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ραιθό 

4 Αλνηγόκελν θέιπθνο θσηηζηηθνύ Με ρξήζε θνηλώλ εξγαιείσλ 

5 Πάρνο γπάιηλνπ θαιύκκαηνο ≥ 4mm Thermally-Treated ή Hardened 

6 Οπηηθή κνλάδα 
Αλαθιαζηήξαο από αλνδησκέλν αινπκίλην πςειήο  

θαζαξόηεηαο 

7 πλνιηθή ηζρύο θσηηζηηθνύ 102 W 

8 πλνιηθή θσηεηλή ξνή θσηηζηηθνύ 12.550 lm 

9 Φσηεηλή απόδνζε θσηηζηηθνύ 123 lm/W 

10 Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 4.000 K  

11 Γείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο (CRI) ≥ 70 

12 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο Ta Από -40
o
C έσο +50oC  

13 Γηαηήξεζε θσηεηλήο ξνήο θαηά LM80 100.000 hrs (L80B10) 

14 
Φσηνβηνινγηθή αζθάιεηα - θαηαιιειόηεηα 

ζύκθσλα κε ην EN 62471 (Risk Group) 
Καηεγνξία: Exempt - Risk Group 0 

15 Καηαλνκή θσηηζκνύ θαηά IESNA FULL CUT-OFF 

16 Γπλαηόηεηα αθαίξεζεο νπηηθήο κνλάδαο ΝΑΙ 

17 Βαζκόο ζηεγαλόηεηαο IP66  

18 Γείθηεο κεραληθήο αληνρήο IK09 

19 Σάζε ηξνθνδνζίαο 220÷240 Vac 50/60Hz 

20 Κιάζε κόλσζεο I ή II 

21 πληειεζηήο ηζρύνο 0,95 (ζε πιήξεο θνξηίν) 

22 Πξνζηαζία από ππέξηαζε 10 kV (κε ρξήζε SPD) 

23 
Μνλάδα ηξνθνδνζίαο κε δπλαηόηεηα 

Dimming 1-10V ή/θαη DALI 
NAI  

24 

Απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζηαγνληδίσλ 

(ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θσηηζηηθνύ 

NAI  

25 

Αληνρή ζηε δηάβξσζε αθόκα θαη ζε 

παξαζαιιάζην πεξηβάιινλ, θαηά ISO 

9227 

Γνθηκή αληνρήο ζηε δηάβξσζε: 1.400 ώξεο ζε 

νκίριε αιαηνλέθσζεο 

26 Γηαζηάζεηο θσηηζηηθνύ (LxWxH) 613x343x1066 mm 

27 Βάξνο θσηηζηηθνύ ≤ 6.8 kg 
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2.3.5 Μεθοδολογία εκηέλεζηρ επγαζιών 

2.3.5.1 Τποδομή 

-1 Δκζκαθή και επανεπίσωζη 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.2. 

-2 Φπεάηια και βάζειρ ιζηών 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.6 

-3 ωληνώζειρ – Έλξη καλωδίων 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.2, 5.3 θαη 5.4. 

-4 Καλώδια – Αγωγοί – Γειώζειρ 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.2, 5.3 θαη 5.4. 

-5 ηήπιξη ιζηών οδοθωηιζμού 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.7. 

-6 Κιβώηιο ηλεκηπικήρ διανομήρ (πίλαπ) 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §5.8. 
Καηά παξέθθιηζε ε δηαλνκή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ §2.3.4.2-5. 

2.3.5.2 Ιζηοί Φωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 
-1 Ιζηοί θωηιζμού 

ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 2 §5.2. 

2.3.6 Γοκιμέρ 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 2 §6. 

2.3.7 Κπιηήπια αποδοσήρ πεπαιωμένηρ επγαζίαρ 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §6 θαη / Παξάξηεκα 2 §7. 

2.3.8 Σπόπορ επιμέηπηζηρ 
ύκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ.658/ Παξάξηεκα 1 §8 θαη / Παξάξηεκα 2 §9 θαη όπνπ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζην ηηκνιόγην εξγαζηώλ. 
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