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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ακολουθήθηκε το εξής νονοθετικό πλαίσιο: 
 Α)DIN 16892-16893 και τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ 15875. 
B) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz 

  Γ) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
Δ) Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υδρεύσεως ΕΥΔΑΠ 
Ε) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN 
 
1.1 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Eγκαταστάσεων" του 
ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους 
κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων 
του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν 
φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. 
 
1.2 Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, 
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις 
επιμέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προιόντα γνωστών 
κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα 
και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 
 
2. ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
2.1 Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με νερό απο το δίκτυο πόλης με ιδιαίτερους υδρομετρητές (ένας 
μετρητής για κάθε ιδιοκτησία και ένας για τις κοινόχρηστες παροχές). 
 
2.2 Oι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τα σχέδια, σε φρεάτια 
διαστάσεων 30 x 40 cm, μαζί με τους γενικούς διακόπτες των παροχών. 
 
2.3 Οι γενικές παροχές θα γίνουν με πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PEX) 
με φραγή οξυγόνου ή retiflex εντός spiral προστασίας. Όλες οι διαδρομές των σωληνώσεων και 
οι διατομές τους φαίνονται στα σχέδια. 
 
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
3.1 ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
3.1.1 Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής θερμού νερού θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών 
θερμότητας.  
 
3.1.2 Η μόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες τύπου ARMAFLEX ή 
ισοδύναμους. 
 
3.1.3 Οι σωληνώσεις του μονωτικού θα κολληθούν επάνω στους σιδηροσωλήνες με την ειδική 
κόλλα που προβλέπεται για αυτό το σκοπό. Σε περίπτωση εγκατάστασης πλαστικών 
σωληνώσεων αυτοί θα είναι προ μονωμένοι με μόνωση UV λευκή. Μέγιστη δυνατότητα 8bar 
πίεση και θερμοκρασία 95 oC.  
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3.1.4 Κατά την εφαρμογή οι μεν διαμήκεις αρμοί θα στεγανοποιηθούν με συγκόλληση της 
επικάλυψης του μανδύα με ειδική κόλλα. Οι δε εγκάρσιοι με επικόλληση πλαστική ή υφασμάτινης 
ταινίας. 
 
3.1.5 Πριν από τη μόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιμελώς και θα 
απολυμανθούν τελείως. 
 
3.1.6 Οι μονώσεις των σωληνώσεων στο ύπαιθρο θα προστατεύονται με πρόσθετη επικάλυψη 
με φύλλο αλουμινίου. 
 
3.1.7 Κάθε φύλλο αλουμινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκρα 
(σχηματισμός αύλακα με "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη τουλάχιστον κατά 50 
mm κατά γενέτειρα και περιφέρεια. 
 
3.1.8 Η στερέωση των τμημάτων της επικάλυψης μεταξύ τους θα γίνεται με επικαδμιωμένες 
λαμαρινόβιδες κατάλληλες για εγκατάσταση στο ύπαιθρο και πλαστικές ροδέλες. 
 
3.1.9 Με την ίδια μόνωση όπως οι σωλήνες θα μονωθούν και οι βάνες και τα υπόλοιπα όργανα 
και οι αντλίες. 
 
3.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
 
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω βασικές αρχές: 
 
3.2.1 Συνδέσεις: Οι συνδέσεις των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων 
του δικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες) 
γαλβανισμένων, με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως ("κορδονάτα") 
και για τυχόν διαμέτρους μεγαλύτερες από 4", με ζεύγος φλαντζών, επίσης γαλβανισμένων, 
συνδεομένων προς τους σωλήνες με κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα για την σύνδεση 
σωλήνων η ηλεκτροσυγκόλληση ή η οξυγονοκόλληση. Υλικό παρεμβύσματος TEFLON. 
 
3.2.2 Αλλαγές διευθύνσεως: Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής 
αξονικής πορείας του δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλης 
ακτίνας καμπυλότητας, γαλβανισμένο, με ενισχυμένα χείλη, εκτός από σωλήνες μικρής 
διαμέτρου, όπου επιτρέπεται η κάμψη τους χωρίς θέρμανση με ειδικό εργαλείο (μέχρι και Φ 1"). 
Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα πρέπει να μη παραμορφώνεται η κυκλική διατομή του 
και να μην προκαλείται η παραμικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώματος γαλβανίσματος αυτού. 
Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου 
ανυπέρβλητα εμπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε μετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι 
διακλαδώσεις των σωλήνων για την τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα εκτελούνται 
οπωσδήποτε με ειδικά εξαρτήματα γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη. 
 
3.2.3 Στήριξη των σωληνώσεων: Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά 
στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν 
την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται 
αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου 
αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε σιδηρογωνιές με την βοήθεια 
στηριγμάτων τύπου Ο. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις 
σιδηρογωνίες μέσω κοχλίων, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνίες κατά 
περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση 
στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση 
αναρτήσεως πρέπει να  χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής 
για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης "ισοδυνάμου" διατομής από 
την αναγραφόμενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους 
συστολοδιαστολών. 
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3.2.4 Απόσταση στηριγμάτων: Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών 
διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία όπου η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κλπ 
δημιουργεί συγκεντρωμένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο 
πλευρές. 
 
3.2.5 Αποσύνδεση σωληνώσεων: Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευαστούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος 
σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς 
χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και ηλεκτροσυγκολλήσεως. Για το σκοπό αυτό σ' όλα τα 
σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) 
κατά τις υποδείξεις της επιβλέψεως. 
 
3.2.6 Διέλευση σωλήνων από τοίχους και πλάκες: Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους 
και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm διαμορφωμένο σε 
κύλινδρο διαμέτρου κατά 3 mm μεγαλύτερης από την διάμετρο του σωλήνα. Έτσι αποφεύγεται η 
συγκόλληση του σωλήνα με τα οικοδομικά υλικά. Το διάκενο ανάμεσα στον σωλήνα και τον 
προστατευτικό μολύβδινο μανδύα θα σφραγίζεται με κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αμιάντου και 
σιλικόνη. Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος τότε η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της 
διατρήσεως με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,125 mm, ο 
οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μονώσεως. Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος 
κυλινδρικός μανδύας από φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm για την αποφυγή συγκολλήσεως με τα 
οικοδομικά υλικά. Μεταξύ των δύο μανδυών θα υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγιστεί 
με κατάλληλο υλικό πχ. κορδόνι αμιάντου και σιλικόνη. 
 
4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
 
4.1 Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε υδραυλικό υποδοχέα στους χώρους 
υγιεινής θα εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως πιο κάτω. 
 
4.2 Για κάθε δοχείο πλύσεως, λεκάνες W.C. ουρητηρίου διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, 
γωνιακός. 
 
4.3 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτήρα διακόπτης Φ1/2" 
επιχρωμιωμένος, γωνιακός. 
 
4.4 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε ντουζιέρα, θα προβλεφθεί 
ορειχάλκινος σφαιρικός κρουνός με τεφλόν Φ1/2" με επιχρωμιωμένο κάλυμμα λαβής (καμπάνα). 
 
4.5 Η σύνδεση των αναμικτήρων των νιπτήρων, των δοχείων πλύσεως W.C και ουρητηρίων 
προς τις σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού θα εκτελεσθεί με τεμάχια χαλκοσωλήνων Φ10/12 
και ειδικούς συνδέσμους χαλκοσωλήνα προς σιδηροσωλήνα Φ1/2". 
 
5. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 
 
5.1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 
5.1.1 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού θερμοκρασίας 120 

b  + c 
όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a,b,c συντελεστές που εξαρτώνται από το 

είδος του κτιρίου, καθώς και από την τιμή ΣQr , σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ. 
 
δ) Ο υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο του κρύου και του ζεστού νερού γίνεται 
ανεξάρτητα, θεωρώντας τις παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι σχέσεις 
στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί είναι: 
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2 
Q  =    V   (εξίσωση συνέχειας) 

  4 
 

 Δh λ V2 
J  =  =    x  (εξίσωση Darcy) 

  L D 2g 
 
1  k 2.51 

  = -2log (  +   )   (εξίσωση Colebrook) 
λ  3.7D Re λ 

 
 VD 

Re  =    (αριθμός Reynolds) 
  v 

 
όπου: 
 
Q: Παροχή σε m3/h 
D: Εσωτερική διάμετρος σε m 
V: Μέση ταχύτητα σε m/s 
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m 
Δh: Απώλειες πίεσης σε m 
L: Μήκος αγωγού σε m 
λ: Συντελεστής τριβής 
k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm 
Re: Αριθμός Reynolds 
v: Ιξώδες νερού σε m2/sec 

2  
2 

 
όπου: 
 

Σζ: Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου 
ρ: Πυκνότητα νερού 

οC και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Για διαμέτρους μέχρι 2" οι βαλβίδες 
θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές. 

 
5.1.2 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του 
νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί θόρυβο ή πλήγμα. 
 
5.2 ΝΙΠΤΗΡΑΣ 
 
Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων σύμφωνα με τα 
σχέδια και θα συνοδεύονται από:  
α. Χυτοσιδηρένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
β. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, επιχρωμιωμένη. 
γ. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1 1/4" με σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο 
αποχετεύσεως με ροζέτα. 
δ. Διπλοκρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο πολυτελούς 
εμφανίσεως. 
ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού με τα δίκτυα θερμού - κρύου 
νερού με τα απαραίτητα ρακόρ. 
 



7 

5.3 ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
5.3.1 Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη VITREUS CHINA και θα 
εφοδιαστεί με πλαστικό κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το 
σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού. 
 
5.3.2 Η λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής ή υψηλής πιέσεως ή από βαλβίδα 
εκπλύσεως όπως καθορίζεται στα σχέδια. 
 
 
 
5.4 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 
 
Προβλέπεται κατασκευασμένος από χάλυβα 18/8 πάχους πλάσματος 0,8 mm κατ' ελάχιστο, 
κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με μία ή δύο λεκάνες. Το πλάτος του νεροχύτη θα 
είναι 50 cm περίπου και το μήκος 80 cm (μία λεκάνη) ή 120 cm (δύο λεκάνες) περίπου, θα 
συνοδεύονται δε από: 
α. Πλαστικό σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι). 
β. Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωμένη πλήρη με τάπα και αλυσίδα (μία ανά λεκάνη). 
γ. Διπλοκρουνό για την ανάμειξη θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο. 
δ. Πλαστικοσωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη). 
 
5.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 
 
Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικού 
θερμοσιφώνου στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο. Ο θερμοσίφωνας θα είναι εφοδιασμένος με 
ηλεκτρικές αντιστάσεις θερμόμετρο θερμοστάτη περιοχής μέχρι 90οC και ασφαλιστική δικλείδα 
και θα είναι κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, όπως αναφέρεται στα σχέδια. Στην εγκατάσταση 
του θερμοσίφωνα συμπεριλαμβάνοται τα στηρίγματά τους στα οικοδομικά στοιχεία, οι 
χαλκοσωλήνες συνδέσεως προς το δίκτυο κλπ. 
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Το δίκτυο παροχής νερού πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του θα τεθεί για ένα 24ωρο σε 
πίεση 7 atm για τον έλεγχο της στεγανότητάς τους. Για κάθε δοκιμή θα συνταχθούν πρωτόκολλα 
δοκιμών και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 H ακόλουθη τεχνική περιγραφή βασίζεται: 
 
α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86 
γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικής κατασκευής 
αποχωρητηρίων" 
δ) Στο Π.Δ. 38/91 
 
1.2 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του 
ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους 
κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων 
του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν 
φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. 
 
1.3 Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, 
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις 
επιμέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών 
κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα 
και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 
 
 
 
2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής είναι κατασκευασμένα από λευκή 
υαλώδη πορσελάνη. 
 
3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί με βάση τους ακόλουθους 
γενικούς όρους: 
 
3.1. Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά 
κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των 
επισήμων κανονισμών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι 
πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 
8061/8062/19531. 
 
3.2. Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες U-PVC 6 atm. 
 
3.3. Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-
PVC 6 atm. 
 
3.4. Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από 
πλαστικοσωλήνες. 
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3.5. Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 
4 atm διαστάσεων Φ 40 mm. 
 
3.6. Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες U-PVC 4 atm. 
 
3.7. Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε 
βάση από σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και πλάτους το οποίο θα 
διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός 
αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα 
γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το μισό της διαμέτρου 
τους και ύστερα με τα προιόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά. 
 
3.8. Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκος των υπογείων 
αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα 
διαστάσεων, θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται πιο κάτω. 
Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα 
περιεκτικότητας 200 kg τσιμέντου ανά mΤα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τις διαστάσεις 
τους θα είναι περίπου όπως παρακάτω: 

 

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg) 

27 x 27 15 

30 x 40 25 

40 x 50 50 

50 x 60 75 

 
Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων 
που δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερη από 1:100 
 
3.9. Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους 
κανονισμούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό πάχος 
τοιχωμάτων. 
 
3.10. Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το 
δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του 
πάχους των χρησιμοποιημένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται ότι το ελάχιστο βάρος τους κατά 
διάμετρο θα είναι: 

 

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg) 

Φ32 x 1.8 0.26 

Φ40 x 1.8 0.33 

Φ50 x 1.8 0.42 

Φ63 x 1.8 0.54 

Φ75 x 1.8 0.64 

Φ90 x 1.8 0.77 

Φ100 x 2.1 0.99 

Φ110 x 2.2 1.16 

Φ125 x 2.5 1.48 

Φ140 x 2.8 1.84 

Φ160 x 3.2 2.41 
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Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον 
σχηματισμό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε 
σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα διάφορα 
λύματα των οικιακών και των περισσοτέρων βιομηχανικών αποχετεύσεων. Η προσαρμογή 
ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. Οι συνδέσεις 
πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να  εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών με 
καμπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο διακλάδωσης για διευκόλυνση της 
ροής στους σωλήνες. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων με σιδηροσωλήνες θα γίνονται με ειδικό 
ορειχάλκινο κοχλιωτό σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα με 
τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα. Η 
προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες πρέπει να 
εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της ροής και η 
συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις 
προσαρμογής των εξαρτημάτων τους. Για τη στερέωση πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα 
μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού τους θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία. 
 
3.11. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών 
αποχετεύσεως πάνω από το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από 
γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα 
προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάμετροι των στομίων 
καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
3.12. Οι πλαστικοκατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από φύλλο 
πλαστικού πάχους 4 mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες 
διαμέτρου 100 mm.Το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα 
(κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδομικά 
υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικοσωλήνες, δεν είναι αναγκαία η επάλειψή τους με 
προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρας. 
 
 
4. AΠOXETEYΣH ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Η αποχέτευση των ομβρίων της στέγης, των μπαλκονιών κλπ, θα γίνει με συλλεκτήρες οροφής 
και κατακόρυφες υδρορροές σύμφωνα με τα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές καταλήγουν στο 
ισόγειο του κτιρίου απ' όπου τα όμβρια οδηγούνται δια μέσου φρεατίων ομβρίων στην πρασιά με 
ελεύθερη απορροή. Οι θέσεις των υδρορροών, οι διάμετροί τους, καθώς και οι υπόλοιπες 
λεπτομέρειες του δικτύου αποστράγγισης των ομβρίων φαίνονται στα σχέδια. Οι κατακόρυφες 
υδρορροές θα κατασκευασθούν απο σωλήνες PVC 6atm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ίδια με την 
αποχέτευση ακαθάρτων. 
 
 
5. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
5.1 Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα 
 
Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας 
της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση 
όλων των οσμοπαγίδων με νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης 
στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση μέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38 mm ΣΥ και 
κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, η πίεση πρέπει να 
διατηρηθεί σταθερή. 
 
 
 
 



11 

 
5.2 Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 
 
Μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του 
απαιτούμενου ύψους απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες, εκτελείται η δοκιμή 
ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός 
υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Ο αριθμός και 
το είδος των επιλεγόμενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση τον πίνακα:  
 

Αριθμός ΥΥ 

Αριθμός ΥΥ που πρέπει να εκφορτιστούν από 
ταυτόχρονα κάθε είδος σε στήλη ή κλάδο 

Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρες 
Νεροχύτες Κουζινών 

1 έως 9 1 1 1 
 
Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση 
σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί 
νερό σε καμμία οσμοπαγίδα. 
 
Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, αλλά με πίεση 
μέχρι μέχρι 25 mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή θα θεωρηθεί πετυχημένη 
όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3 min. 
 
Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής και θα υπογραφούν από τον 
επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Οι τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων πυρασφάλειας. (σύμφωνα με την Π.Δ. 
15/2014, ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014) 
 

1. ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η πυροσβεστική φωλιά αποτελείται από το μεταλλικό ντουλάπι μέσα στο οποίο θα 
περιέχεται: 

 -Η σφαιρική βάνα 1/2in 

 -Ο συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης, εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας Φ 1/2in 
και μήκους 15μ. 
 
2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ 
 Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν την Ευρωπαική Οδηγία 97/23 ως εξοπλισμός 
υπό πίεση και εφόσον είναι κατασκευασμένοι μετά το Νοέμβριο του 1999 θα φέρουν εγχάρακτο το 
σήμα CE στο κέλυφος του πυροσβεστήρα. Ειδικότερα, οι πυροσβεστήρες CO2 θα ικανοποιούν 

την Ευρωπαική Οδηγία 99/36 ως  μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση και εφόσον είναι 
κατασκευασμένοι μετά το Δεκέμβριο του 2001 θα φέρουν εγχάρακτο το σήμα ‘’π’’ στο κέλυφος του 
πυροσβεστήρα. 

 
Επίσης θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ΕΝ 3 . Θα συντηρούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 
618/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/2005. 
 
Στο πάνω μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή, ενώ ο πυθμένας θα φέρει 
σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για να μην εφάπτεται στο έδαφος. 
 
Στο πάνω μέρος θα υπάρχει οπή πλήρωσης με πώμα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, 
εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης.  
 
Το φιαλίδιο θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 250 ατμ. 
 

Το μήκος εκτόξευσης της σκόνης κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6.5 m. 
 
2α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 
 Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. 
Πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό. E ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ. Κατάλληλος για 
λεβητοστάσια ή υδροστάσια. Κατασβεστική ικανότητα A B C Υλικό κατάσβεσης ABC 40% Ξηρά 
Σκόνη Θερμοκρασία λειτουργίας 68°C Μέση πίεση θραύσης 55,00bar Πίεση δοκιμής 26bar 
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 18,00bar Όγκος εξοπλισμού 1,60Lt Υλικό δοχείου St12  Βαφή RAL 
3000 Προσεγγ. Μεικτό βάρος 2,60Kg Προσεγγ. Διαστάσεις 250 x 160 mm 

 
 

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 
Πυροσβεστήρας CO2 5kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE ερυθρού χρώματος,  

 κλείστρο πιστοποιημένο από TUV με χοανίδιο και ενισχυμένη βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά 
EN3, CE  & SOLAS . 
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       4.  Φωτισμός ασφαλείας. 
 Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων 

κινδύνου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να παρέχουν το 50% της φωτεινότητας μέσα σε 5sec και 
την πλήρη φωτεινότητα μέσα σε 60sec, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. 

 Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης πρέπει να διατηρούν τον 
προβλεπόμενο φωτισμό για 1 τουλάχιστον ώρα (hr), σε περίπτωση διακοπής του κανονικού 
φωτισμού 

 Στις οδεύσεις διαφυγής πλάτους μέχρι 2m, η φωτεινότητα του δαπέδου κατά μήκος του κεντρικού 
άξονα της όδευσης διαφυγής δεν θα είναι μικρότερη από 1lx και για την παράπλευρη της όδευσης 
διαφυγής ζώνη, πλάτους τουλάχιστον το ήμισυ του πλάτους της όδευσης διαφυγής, η φωτεινότητα 
του δαπέδου δεν θα είναι μικρότερη από 0.5lx, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, με την επιφύλαξη 
τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων καθοριζόμενων στις ειδικές ανά χρήση κτιρίων διατάξεις. 

 

Σε επίκαιρες θέσεις στο κτήριο θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας που να εξασφαλίζουν φωτεινή ένταση 

10 LUX στο επίπεδο του δαπέδου για χρόνο >1 1/2 h τουλάχιστον μετά από διακοπή της ΔΕΗ. Η μεταγωγή 

από το κύριο στο εφεδρικό σύστημα τροφοδότησης των φωτιστικών ασφαλείας πρέπει να είναι <10sec. 
Τα φωτιστικά θα φέρουν λαμπτήρα φθορισμού 1x20W η φωτιστικά τύπου led. 

 
Όλα αυτά τα φωτιστικά έχουν πάνω τους πινακίδες σήμανσης. Σήμερα οι πινακίδες πρέπει να περιέχουν 
εικονοσύμβολα για να είναι κατανοητές και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. 
Κατασκευαστικά οι πινακίδες πρέπει να είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1838 όπου ορίζονται 
τα χρώματα, τα μεγέθη των συμβόλων και η μέγιστη απόσταση από την οποία είναι κατανοητές οι ενδείξεις 
τωνπινακίδων. 
Για τις αυτοφωτιζόμενες πινακίδες (αυτές που βρίσκονται δηλαδή πάνω σε ένα φωτιστικό ασφαλείας) η 
απόσταση ορατότητας είναι 200 φορές το ύψος της πινακίδας.  

  

 
 
        5.  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡAΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σκοπός του κάτωθι περιγραφομένου συστήματος είναι η πρόληψη των κινδύνων από 
πυρκαγιά με: 
α) Την ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, πυρακτώσεως ή αποτόμου 
ανόδου της θερμοκρασίας. 

       β) Την ενεργοποίηση συστήματος αυτομάτου κατασβέσεως 
 

6.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Ο χώρος του υδροστασίου ελέγχεται από δύο ανιχνευτές έναν θερμοδιαφορικό και 
έναν καπνού.  
Οι ανιχνευτές συνδέονται σε μία ζώνη και καταλήγει στον πίνακα συναγερμού. Ο 
πίνακας συναγερμού φέρει κατάλληλες αναμονές για τη σύνδεση των πυρανιχνευτών.  
Η διακοπή ρεύματος, της ηλεκτρικής συνέχειας ή το βραχυκύκλωμα ενός ανιχνευτή και 
η αφαίρεση του ανιχνευτή από τη βάση του προκαλούν σήμα βλάβης στον πίνακα 
ελέγχου. 
Ο τελευταίος ανιχνευτής κάθε ζώνης φέρει το τελικό στοιχείο ζώνης που επιτρέπει τη 
ροή του ρεύματος ηρεμίας για την επίβλεψη του κυκλώματος από τον κεντρικό πίνακα 
πυρανιχνεύσεως 

- κατασβέσεως. Η μεγίστη ωμική αντίσταση κάθε ζώνης είναι 250 ΩΜ και η τάση είναι 
12V DC και το ρεύμα ηρεμίας είναι 100μΑ, το ρεύμα συναγερμού 100mA. 

 
Τα καλώδια που ανήκουν στο σύστημα πυρανιχνεύσεως ή κατασβέσεως δεν πρέπει 
να οδηγούνται  παράλληλα με τα καλώδια τάσεως άνω των 220V για την αποφυγή 



14 

επαγωγικών ρευμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν λανθασμένους 
συναγερμούς 
 
6.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ 
 
Κοντά στις δύο εξόδους, προβλέπεται η τοποθέτηση κουμπιών συναγερμού 
πυρκαγιάς με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα. 
Τα κουμπιά συνδέονται σε ζώνες αναγγελίας πυρκαγιάς με το χέρι και κάθετη κυρίως 

διάταξη ώστε ο εντοπισμός από τον πίνακα συναγερμού. 

Η σύνδεση των κουμπιών στον πίνακα συναγερμού γίνεται όπως και η σύνδεση των 
ανιχνευτών. 
Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα από το 
έδαφος και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών 
ανελκυστήρων ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. 
 
6.3 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 
Στη βάση κάθε ανιχνευτή είναι ενσωματωμένη λυχνία συναγερμού για τον εντοπισμό  
του ανιχνευτή που έδωσε συναγερμό και τις δοκιμές. 
Έξω από τους κλειστούς χώρους και πάνω από τις εισόδους τοποθετούνται οι 
φωτεινοί επαναλήπτες για τον εντοπισμό του χώρου που κινδυνεύει. 
Σε όλα τα τμήματα των κτιρίων και σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται κουδούνια 
συναγερμού 105 DB / μέτρο. Καλωδιώσεις σειρήνων 2 x 1.5 NYM. 
Στον πίνακα ενδείξεις συναγερμού θα εντοπίζουν τη ζώνη που έδωσε συναγερμό και 
παράλληλα θα ηχεί ενσωματωμένος βομβητής. 
Με την ίδια μέθοδο θα επισημαίνονται και οι βλάβες του όλου συστήματος. 
 
6.4 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 
Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει 

 α) Τον πίνακα, δηλ. 
(1) Ενδείξεις περιοχών 

(2) Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. 
Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. 
H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά .Η μεταγωγή 
από τη μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ. 
(3) Σύστημα αυτόματης επανάταξης. 
(4) Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 
(5) Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 
(6) Ηχητικά όργανα συναγερμού(σειρήνες, βομβητές, κουδούνι) 
(7) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη μπαταρία. 
(8) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC. 
(9) Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ΑLARM) και 
ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT). 

 β)Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mm2
 

 γ) Πυρανιχνευτές καπνού. 
Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν στα ορατά και αόρατα προϊόντα της καύσης. Ανιχνεύουν 
το καπνό σε χώρους με καθαρή ατμόσφαιρα  (σχετική υγρασία μικρότερη από 95% 
ταχύτητα αέρα 5 m/sec) και δίνουν έγκαιρα διέγερση. Η ακτινοβολία που εκπέμπουν 
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είναι  μικρότερη από 10 μCu.Η τοποθέτηση τους γίνεται στην οροφή που καλύπτουν  
χώρο μέχρι 100 τ.μ. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 μ, ενώ για 
διαδρόμους 15 μ, και η μέγιστη απόσταση από το τοίχο 3.6μ. 
Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα νέον που 
αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. 
Οι ανιχνευτές αυτού του είδους έχουν τοποθετηθεί στους χώρους που φαίνονται στα 
σχετικά σχέδια. 

 δ) Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν όταν μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο η θερμοκρασία 
ανέβει πάνω από κάποιο όριο (π.χ. 10 οC). Είναι κατάλληλη για ανίχνευση φωτιάς 
χωρίς καπνό ρυπαρούς χώρους εκεί όπου δημιουργούνται καπνοί ή 
ατμοί(λεβητοστάσια, πλυντήρια κτλ). 
Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές δεν ενδείκνυται σε χώρους που προσβάλλονται  ηλιακή 
ακτινοβολία. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο ανιχνευτών είναι 13 μ, ενώ η μέγιστη 
απόσταση από το τοίχο είναι 6μ.Οι ανιχνευτές αυτού του είδους έχουν τοποθετηθεί 
στους χώρους που φαίνονται στα σχετικά σχέδια  και καλύπτουν επιφάνεια έως 50 τ.μ. 
(βλέπε σχετικά σχέδια). 

 ε) Φωτεινός επαναλήπτης (οπτικός συναγερμός) 
Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από περιστρεφόμενο λαμπτήρα αερίου  
XENON υψηλής φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως των 5 W,δίνοντας αφεσβενόμενο 
φως. Τοποθετήθηκαν όπως φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 

 στ) Σειρήνα συναγερμού. 
Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονικής ηχητικής απόδοσης 100 DB/m και θα 
είναι ενσωματωμένη με τον φωτεινό επαναλήπτη. Η ηχητική απόδοση των σειρήνων 
θα υπερισχύει της μέγιστης στάθμης του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές 
συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο .Η 
τοποθέτηση τους φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 

 ζ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος 

 
 

ΘΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Α/Α Είδος ανιχνευτή Θέση Ποσό
τητα 

Ζώνη 

 Θερμοδιαφορικός Υδροστάσιο 1 Α 

 Ιονισμού - 
Καπνού 

Υδροστάσιο 1  

 
6.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 
Μόλις ενεργοποιηθεί ένας πυρανιχνευτής ανάβει στον πίνακα η ενδεικτική λυχνία που 
αντιστοιχεί στο χώρο που καλύπτει ο ανιχνευτής αυτός. 
Συγχρόνως αναβοσβήνει ο φωτεινός επαναλήπτης του ανιχνευτή αυτού ώστε να 
γίνεται εύκολα ο εντοπισμός του χώρου κινδύνου. Επίσης ακούγεται ηχητικό σήμα 
συναγερμού για ειδοποίηση των ενοίκων. Μετά τη καταστολή της εστίας πυρός ή του 
αιτίου συναγερμού γίνεται επανάταξη από τον πίνακα ελέγχου ώστε το σύστημα να 
είναι πάλι σε ετοιμότητα. 
Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης υπάρχει στον πίνακα σχετική ένδειξη της 
θέσης του κόμβου που τον προκάλεσε ώστε να ευχεραίνεται ο εντοπισμός. Το 
σύστημα μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα τοπικά για τον έλεγχο καλής λειτουργίας .Με 
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τη πίεση ενός κομβίου ανά ζώνη ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες ώστε να ελέγχεται ότι 
βρίσκονται σε λειτουργία. 
Επίσης τοπικά μπορεί να ελέγχεται και το ηχητικό κύκλωμα. 
Σε περίπτωση διακοπής ενός κλάδου τροφοδοσίας κάποιου κυκλώματος υπάρχει 
σχετική οπτική ένδειξη στο πίνακα συνοδευόμενη από ειδικό βόμβο βλάβης. 
Οι σειρήνες συναγερμού είναι δυο ήχων διακεκομμένου για προειδοποίηση και 
συνεχούς για εκκένωση. Τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στις κατόψεις των 
σχετικών σχεδίων έτσι που να καλύπτουν ηχητικά κάθε σημείο των χώρων. 
 
Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς. 

Αυτόνομη συσκευή με μπουτόν πυρανίχνευσης που διαθέτει φαροσειρήνα και 
κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης. Ενεργοποιείται με την πίεση του δακτύλου ενώ με 
ειδικό κλειδί επαναφέρεται στην αρχική θέση για την εκ νέου ενεργοποιησή του αν 
χρειαστεί. 

Το κομβίο είναι συνδεδεμένο με φαροσειρήνα. Η Φαροσειρήνα ενεργοποιούμενη 
από το κομβίο έχει ηχητικό σήμα >80dB ενώ έχει και φωτεινή κόκκινη επαναληπτική 
ένδειξη. Η Φαροσειρήνα δε φέρει μπαταρία για τη λειτουργία της σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 

Συνδέονται απευθείς στο ρεύμα και είναι ανεξάρτητα πίνακα πυρανίχνευσης. 
Τοποθετείται κοντά στην έξοδα διαφυγής, 
Το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11 

“Εκκινητές συναγερμού χειρός” και ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23. 
 
 
 
Αυτόματη συρόμενη ηλεκτρική πόρτα 

 

Αυτόματη συρόμενη γυάλινη ηλεκτρική πόρτα, δίφυλη, με μηχανισμό αυστηρά ευρωπαϊκών 

και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη 

διάρκεια ζωής.  

 

Με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αξιόπιστο και ασφαλή μικροεπεξεργαστή και 

πλακέτα ασφαλείας. Η λειτουργία τους γίνεται με ειδικά radar ανίχνευσης κίνησης, 

φωτοκύτταρα ασφαλεία και με φωτοκύτταρα ασφαλείας ενώ διαθέτει βαλβίδα απασφάλισης 

που επιτρέπει στον χρήστη να ανοίξει τη πόρτα χειροκίνητα σε περίπτωση που υπάρχει 

διακοπή ρεύματος. 

 

Το πλαίσιο είναι από αλουμίνιο silver anodized και το γυαλί είναι laminate 10mm. Ο 

μηχανισμός «κλειδώνει» όταν κλείσει η πόρτα, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται η 

τοποθέτηση κλειδαριάς.  

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία τους μετατρέπεται σε χειροκίνητη φέρει δε 

βαλβίδα απασφάλισης που επιτρέπει στον χρήστη να ανοίξη τη πόρτα χειροκίνητα. 

 

 

 

 



17 

 

7. Πυράντοχη πόρτα ή κούφωμα 

 Πυράντοχες Μεταλλικές Μονόφυλλες Θύρες  

 Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας με δείκτη πυραντίστασης εξήντα λεπτά (60´), 
κλάση πιστοποίησης τύπου REI 60 ή EI 60 ή ισοδύναμου, τυποποιημένες και βιομηχανικά 
προκατασκευασμένες, με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, κατασκευασμένες και 

Τυπική διάσταση θυρών : 0,90 x 2,20 m.   

 
κυανή, RAL 5010 ή RAL 5015, σε συνεννόηση και με την Επιβλεψη, έπειτα από επίδειξη 

κατασκευασμένο αμφίπλευρα από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο 
χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,8 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα 
φούρνου, με κατάλληλες πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του θυρόφυλλου για 
τοποθέτηση μηχανισμού εξόδου κινδύνου - μπάρα πανικού (panic bar) καθώς και άλλου 
προαιρετικού εξοπλισμού και με εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο 
θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, φύλλα - πλάκες πετροβάμβακα / 
ορυκτοβάμβακα, κατάλληλης πυκνότητας και πάχους για πυραντίσταση εξήντα λεπτών 

ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 1,5 mm, ηλεκτροστατικά 
βαμμένη με πούδρα φούρνου στην ίδια απόχρωση με αυτή του θυρόφυλλου, με 
κατάλληλη υποδομή (οπές στήριξης, τζινέτια κλπ) για περιμετρική στήριξη σε τοίχο ή 

- ταινία 
καπνοστεγανότητας σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή περιμετρικά της μεταλλικής κάσας, 
κατάλληλου πάχους και ποιότητας για πυραντίσταση εξήντα λεπτών (60´), για την πλήρη 

τύπου με ρουλεμάν, ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος, με ρυθμιζόμενη προένταση (πίρος με 
ελατήριο) για την επαναφορά και αυτόματο κλείσιμο του θυρόφυλλου και δύο (2) πίροι 

μηχανισμός εξόδου κινδύνου αποτελούμενος από πυράντοχη χαλύβδινη κλειδαριά 
πανικού, με αυτόματο ξεκλείδωμα από την μπάρα πανικού (panic bar), χωρίς αφαλό για 
κλειδί, υποδοχή, χωνευτή στην κάσα, για την “γλώσσα” της κλειδαριάς, πυράντοχο 
πόμολο και επιστόμιο, με κορμό από χάλυβα και μπάρα πανικού (panic bar) εσωτερικά 
του θυρόφυλλου, που να εξασφαλίζει με απόλυτη ασφάλεια την εκκένωση του χώρου του 

συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (μεταλλικά ή και πλαστικά αρμοκάλυπτρα, γωνιές, 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της θύρας, 
– 

πρόσθετου εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί, όπως κύλινδρο για κανονικό (standard) αφαλό 
και κλειδί, αρθρωτό υδραυλικό μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς θύρας  

 

Πυράντοχα Διαχωρίσματα με Σύστημα Ξηράς Δόμησης με Γυψοσανίδες  

Πυράντοχα διαχωρίσματα κατασκευασμένα και εγκατεστημένα σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας, με αποδοχή από το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος ως πυράντοχη διαχωριστική κατασκευή με δείκτη 

οχες 
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γυψοσανίδες τύπου F κατά ΕΛΟΤ EN520:2005 ή τύπου GKF κατά DIN 18180 ή 

Εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές 
ίνες, φύλλα - πλάκες πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλληλης πυκνότητας και 

- 
ταινία καπνοστεγανότητας περιμετρικά του πυράντοχου διαχωρίσματος και των 
ανοιγμάτων όδευσης σωλήνων και καλωδιώσεων, κατάλληλου πάχους και ποιότητας για 

Κατάλληλα και κάθε είδους εξαρτήματα, συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (τελειώματα, 
υλικά επικόλλησης και συγκόλλησης, βοηθητικά υλικά, μικροϋλικά, αρμοκάλυπτρα, 
γωνιακές συνδέσεις, καλύπτρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση του 

των επιφανειών των γυψοσανίδων, ειδική διαμόρφωση στις θέσεις ηλεκτρομηχανολογικών 
στοιχείων, σωληνώσεων, καλωδιώσεων κτλ., συναρμογή των συστημάτων ξηράς 
δόμησης με τις υφιστάμενες ή νέες κατασκευές, φινίρισμα και αστάρωμα των 

διαχωρισμάτων ίδιας απόχρωσης με αυτήν της περιοχής εγκατάστασής των σύμφωνα και 
με τις επί τόπου οδηγίες και εντολές της Επιτροπής, με οικολογικό, πιστοποιημένο, άοσμο 
πλαστικό χρώμα κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από γυψοσανίδα, το οποίο θα 
πληροί τα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ για την απονομή του οικολογικού σήματος 
(ecolabel), θα προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή, δεν θα 
περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΰδη και 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες και θα χαρακτηρίζεται από ευκολία εφαρμογής, υψηλή 
καλυπτικότητα και απόδοση και άριστες αντοχές σε διεργασίες καθαρισμού. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ – ΑΣΘΕΝΗ) 
 

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ : 

 

1.1  ΜΕΤΡΗΤΕΣ : Θα τοποθετηθεί  στο ισόγειο το γνωμοκιβώτια για να τοποθετήσει η ΔΕΔΔΗΕ 

τριφασικό μετρητή, παροχής Νο 4.                              

 

1.2  ΓΕΙΩΣΗ :  Ως σύστημα γείωσης επιλέγεται η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το DIN 18015, το  

οποίο θα συνδεθεί  με τα γνωμοκιβώτια, με τις συσκευές roof top και μέ κάθε άλλη συσκευή η/μ που είναι 

εγκατεστημένη στιο κτίριο. Επιπλέον οι στήλοι φωτισμού θα γειώνονται ο κάθε ένας με ηλεκτρόδιο γείωσης. 

Μέσω του αγωγού γείωσης της ηλεκτρικής παροχής όλες οι γειώσης ενώνονται και καταλήγουν στην μπάρα 

γείωσης που υπάρχει στον ηλεκτρικό πίνακα εντός του κτιρίου. Η μπάρα γείωσης ενώνεται με τη θεμελιακή 

γείωση μέσω της αναμονής Φ 25μμ2 που υπάρχει και στην οποία αναμονή συνδέεται και ο μετρητής της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

                                                                                 

1.3 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Πίνακες διανομής :  Θα τοποθετηθεί ένας κεντρικός πίνακας . Είναι κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό 

υλικό, λαμαρίνα και περιλαμβάνουν διακόπτες γραμμών, ασφάλειες γραμμών, διακόπτη αντιηλεκτροπληξίας 

καθώς και όργανα. Από τον κεντρικό πίνακα  θα τροφοδοτούνται όλοι οι υποπίνακες (αν υπάρχουν). 

 

Γραμμές φωτισμού : Θα είναι ανεξάρτητες και θα αποτελούνται από 3 αγωγούς    ΝΥΑ των 1,5 mm2 σε 

πλαστική σωλήνα των 13,5 mm2.                                                                   

Γραμμές ρευματοδοτών: Θα είναι ανεξάρτητες, μέχρι τρεις ρευματοδότες σε κάθε γραμμή και θα οι γραμμές 

θα είναι με 3 αγωγούς ΝΥΑ των 2,5 mm2σε πλαστική σωλήνα των 16 mm2 ή ΝΥΜ 3x2,5 mm2.                                                                  

 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ            

                                                                                

2.1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Για την επικοινωνία της εισόδου και της εξοδου με τον οικίσκο θα τοποθετηθούν καλώδια δικτύου 

SFTP θωρακισμένα για ηλεκτρικές συχνότητες κατηγορίας CAT 6. Σε κάθε παροχή θα 

τοποθετηθεί και εφεδρικό καλώδιο. 

 

2.2 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΤΕ : 

    Θα τοποθετηθεί πρίζα τηλεφώνου στον χώρο του οικίσκου με ανεξάρτητο δίκτυο αγωγών (2  ΝΥΑ      

    0,8 mm2 σε Φ 11 mm) μέχρι τον κατανεμητή του ΟΤΕ στην είσοδο.                                   

              

                                       

3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 

 Ως σύστημα γείωσης επιλέγεται η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το DIN 18015 η οποία είναι 

ουσιαστικά ένας χαλύβδινος αγωγός σε μορφή ταινίας ο οποίος τοποθετείται περιμετρικά εντός της πλάκας 

θεμελίωσης και μέσα στο μπετό. Η τοποθέτηση της χαλύβδινης ταινίας γίνεται κατακόρυφα με την μεγάλη 

επιφάνεια της να είναι κάθετη προς της επιφάνεια του εδάφους.  
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Στη θέση αυτή η χαλύβδινη ταινία στηρίζεται μέσω ειδικών στηριγμάτων που ονομάζονται 

ορθοστάτες και τοποθετούνται σε απόσταση 2 μέτρων τουλάχιστον μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 

καλύτερη τοποθέτηση της ταινίας μέσα στο μπετό στο μέσο, ώστε να έχει μηδενική διάβρωση, μηχανική 

αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 

Όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί πίνακες γειώνονται με διατομή καλωδίου ίση με τη διατομή του 

καλωδίου από το οποίο τροφοδοτούνται 

Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής πρέπει εντός του κτιρίου και έξω από το μπετό να γεφυρωθούν 

τα αντίστοιχα τμήματα θεμελιακής γείωσης με κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης ώστε να 

εξασφαλίζεται αγώγιμη συνέχεια.  

Η συνεχής λειτουργία της θεμελιακής γείωσης είναι δεδομένη λόγω του ότι είναι μέσα σε παχύ 

μπετόν και ταυτόχρονα προστατεύεται από τη διάβρωση αλλά και από μηχανικές επιδράσεις. 

 Με βάση την προστασία έναντι της διάβρωσης και την διάρκεια ζωής γίνεται εκλογή υλικών και των 

διαστάσεων της θεμελιακής γείωσης. Ως υλικό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χάλυβας  θερμά 

επιψευδαργυρωμένος. Για χρήση χαλύβδινης ταινίας επιλέγεται η ταινία με διαστάσεις 40mm x 4mm. 

Η γείωση των μεταλλικών μερών των συσκευών, οργάνων, μηχανημάτων, φωτιστικών σωμάτων, 

ρευματοδοτών κ.τ.λ. θα πραγματοποιηθεί δια μέσου ιδιαιτέρου αγωγού γείωσης, ο οποίος θα αρχίζει από 

της συσκευές αυτές και θα καταλήγει στην  μπάρα γείωσης του εκάστου πίνακα ή υποπίνακα από εκεί θα 

καταλήγει στην υποδοχή γείωσης της θεμελιακής γείωσης. Υποδοχές γείωσης βρίσκονται δίπλα σε κάθε 

ηλεκτρικό πίνακα και συνδέονται με την θεμελιακή γείωση.  

Εδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες γειώνονται και στη χαλύβδινη λάμα γείωσης ο κάθε ένας από 

αυτούς αλλά και μέσω του καλωδίου της  παροχής τους αφού αυτό είναι πενταπολικό (τρεις φάσεις 

+ουδέτερος +γείωση) η οποία τελικά καταλήγει στη γείωση του κεντρικού πίνακα Α.Π. 

Έλεγχος γείωσης 

Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι μικροτερη από 1 Ω . 

Η μέτρηση της αντίστασης γίνεται με γειώμετρο. 
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  1 

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ 

ΘΕΜΕΛΙΟ 

 
11,27       ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

43,49  ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ(ΕΣΩΤΕΡ/ΕΞΩΤΕΡ) ΓΙΑ 
ΓΕΙΩΣΗ    

           ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ή ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

15,50       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

60       ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ 

13      ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 40μμ χ 4μμ 

14      ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

18      ΑΓΩΓΟΣ Φ10 St/tZn 64 00 010 ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΣ  

           ΑΠΟ ΤΟΝ Α ΟΡΟΦΟ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΤΟΥ Α           ΟΡΟΦΟΥ 

43,49  ΥΠΟΔΟΧΕΣ 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ(ΕΣΩΤΕΡ/ΕΞΩΤΕΡ) 

 

13      ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 40μμ χ 4μμ 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΓΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 3 

ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟ 

ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 
33      ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ  

 

43 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 

49 ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
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Σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  Κ.Εν.Α.Κ,  εφαρμόζονται  ελάχιστες  προδιαγραφές  για  το  

σύστημα εξαερισμού ή μηχανικού αερισμού για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια ως εξής:  

Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτήρια του τριτογενή τομέα, θα καλύπτονται μέσω μηχανικού  

αερισμού  (προσαγωγής  νωπού,  ή  κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδα  διαχείρισης  αέρα  ΚΚΜ).  

Κάθε  σύστημα μηχανικού  αερισμού που εγκαθίσταται στο κτήριο με παροχή νωπού αέρα ≥  

60%,  επιτυγχάνει  ανάκτηση  θερμότητας  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  68%  για  συστήματα  με  

πτερυγιοφόρους σωλήνες και 73% για τα λοιπά συστήματα ανάκτησης. 

 Οι  αεραγωγοί  διανομής  κλιματιζόμενου  αέρα  (προσαγωγής  και  ανακυκλοφορίας)  που  

διέρχονται  από  εξωτερικούς  χώρους  των  κτηρίων  διαθέτουν  θερμομόνωση  με  αγωγιμότητα  

θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και πάχος θερμομόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ  

για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm.  

Ειδικότερα,  κάθε  νέο  σύστημα  εξαερισμού  ή  μηχανικού  αερισμού  θα  πρέπει  είναι  σύμφωνο  

με τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  και  τις  κοινές  ευρωπαϊκές  ενεργειακές  απαιτήσεις  

σχεδιασμού Ecodesign, όπως θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 για τις 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μονάδων εξαερισμού ή μηχανικού αερισμού και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 για την  σήμανση  της  κατανάλωσης  ενέργειας  των  οικιακών  

μονάδων.  Συγκεκριμένα  είναι  υποχρεωτική από το 2016 η ανάκτηση θερμότητας ανάλογα με το 

τύπο του εναλλάκτη. Επίσης θα πρέπει  να  διαθέτει  υποχρεωτικά  σύστημα  παράκαμψης  της  

παροχής  αέρα  (bypass),  σύστημα μετάδοσης κίνησης είτε πολλαπλών ταχυτήτων είτε 

μεταβλητής ταχύτητας, και από το 2018 σύστημα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων 

(για μονάδα αμφίδρομης ροής) με διάταξη παραγωγής οπτικών σημάτων ή με συναγερμό.  

 

 

Μονάδες ROOF Top 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘEΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ROOFTOP ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
R32 

 
Οι μονάδες rooftop θα είναι κατασκευασμένες στη λογική plug & play για ψύξη, θέρμανση και 

διαχείριση καθαρού αέρα, θα έχουν δηλαδή σχεδιασθεί ώστε να παρέχουν δυνατότητα εύκολης 

τοποθέτησης, με μοναδική ανάγκη τη σύνδεση των αεραγωγών και της ηλεκτρικής παροχής. 

Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις LOT21 TIER II όπως ορίζονται από την οδηγία EcoDesign. 

Θα χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό R32 και θα διαθέτουν συσκευή κατάλληλη για ανίχνευση πιθανών 

διαρροών του ψυκτικού υγρού R-32 [σύμφωνα με τις απαιτήσεις IEC 60335-2-40] 

 

Τα επιφανειακά πάνελ θα είναι διπλά και μονωμένα για βέλτιστη ακουστική και θερμική μόνωση. 

Όλα τα εξαρτήματα των μονάδων θα είναι στερεωμένα με βίδες και μπουλόνια 

επιψευδαργυρωμένα και ανθεκτικά στη διάβρωση. Οι δοκοί βάσης θα είναι σταθεροποιημένες και 

θα συγκροτούν ανθεκτικά θεμέλια για ολόκληρη τη μονάδα, ενώ θα διαθέτει οπές περονοφόρου 

ανυψωτή για εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση. 

 

Θα υπάρχουν διαθέσιμος ο παρακάτω  τύπος με τα αναγραφόμενα βασικά χαρακτηριστικά :  
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Free cooling έως 100% με 4 dampers, εξαγωγή και ανάκτηση θερμότητας με πλακοειδή 

εναλλάκτη, με ικανότητα διαχείρισης καθαρού αέρα 50%. 

Οι συμπιεστές θα είναι Inverter και θα έχουν την εξής κατανομή : 25 - 60 kW ένα κύκλωμα και 

ένας συμπιεστής, στην κατηγορία 70-120kw ένα κύκλωμα και δυο συμπιεστές ενώ σε αυτές από 

140 – 190, δυο κυκλώματα και τέσσερις συμπιεστές με κατάλληλο συνδυασμό λειτουργίας.  

Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικά κλειστοί τύπου scroll, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης και 

θα διαθέτουν εσωτερική προστασία υπερφόφτωσης. 

 

Οι μονάδες θα χρησιμοποιούν ανεμιστήρες inverter EC plug με καθοδήγηση ιμάντα / τροχαλίας, 

οπότε θα μπορούν να λειτουργούν σε ευρεία γκάμα παροχής αέρα και εξωτερικής στατικής πίεσης . 

Οι τροχαλίες και οι ιμάντες θα μπορούν να αλλαχθούν επί τόπου, ώστε να προσαρμοσθεί η παροχή 

αέρα και η εξωτερική στατική πίεση στις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου και δικτύου αεραγωγών. 

 

Η σύνδεση των αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής αέρα θα μπορεί να γίνει τόσο οριζόντια 

όσο και κατακόρυφα, με εύκολη προσαρμογή των εξαρτημάτων. 

 

Οι σερπαντίνες τόσο του συμπυκνωτή όσο και του εξατμιστή θα είναι 3 σειρών και θα είναι 

κατασκευασμένες από χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερικές εγκοπές, ενώ θα είναι μηχανικά 

συνδεδεμένες με πτερύγια αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας. 

Θα έχουν δε ελεγχθεί με άζωτο με αντοχή  609 psig και θα έχουν υποβληθεί σε τέστ διαρροής 

υψηλής ακρίβειας με ήλιο στα 235 psig. Θα πρέπει να διαθέτουν υδρόφιλη επίστρωση χρυσών 

πτερυγίων (gold fin NA549), ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή σε διαβρωτικό 

περιβάλλον. 

 

Το ψυκτικό κύκλωμα θα διαθέτει ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα ώστε να εξασφαλίζεται ο 

ακριβής έλεγχος της ροής ψυκτικού υγρού. Θα διαθέτει επίσης διακόπτη χαμηλής και υψηλής 

πίεσης ψυκτικού υγρού, καθώς και θύρες πίεσης service γραμμής ψυκτικού υγρού. 

 

Οι μονάδες θα διαθέτουν πίνακα ελέγχου, με μόνωση πολυαιθυλενίου πάχους 10mm, ο οποίος θα 

διαθέτει κατάλληλους αλγορίθμους για τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου. Η εναλλαγή 

λειτουργίας ψύξης – θέρμανσης – ανεμιστήρα θα λαμβάνεται με ηλεκτρονικά σήματα από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. 

 

Θα παρέχονται ως standard τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
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• δοχείο αποστράγγισης και θερμαντικό στοιχείο προς αποφυγή παγώματος των 

συμπυκνωμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Η αποχέτευση συμπυκνωμάτων 

θα είναι από μεταλλικό έλασμα και θα έχει επίχρισμα σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή στη 

διάβρωση. Επίσης, θα διαθέτει μόνωση πολυαιθυλενίου πάχους 5mm. 

 Φίλτρο ISO Coarse 75% (G4) 

 Υδρόφιλη επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών πτερυγίων της μονάδας 

 Προστατευτικό πλέγμα για προστασία του στοιχείου από μεγάλα αντικείμενα που μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιά στα πτερύγια 

•  Συναγερμός για ειδοποίηση όταν κάποιο φίλτρο είναι βουλωμένο και χρειάζεται 

αντικατάσταση 

•  Modbus μέσω RS485 ή μέσω TCP-IP 

•  BACnet μέσω TCP-IP 

•  Επαφή χωρίς τάση, μίας λειτουργίας 

 Ενεργός έλεγχος προσαρμογής του damper, ο οποίος θα επιτρέπει τη ρύθμισή του με βάση 

τη θερμοκρασία του μίγματος, μεταξύ εξωτερικού και αέρα επιστροφής 

 Ρελέ επιτήρησης μέγιστης και ελάχιστης τάσης, το οποίο θα λειτουργεί επίσης και ως 

συναγερμός σύνδεσης αντίστροφης φάσης, για τη προστασία του εξοπλισμού από 

υπερτάσεις και εσφαλμένη σύνδεση φάσης. 

 Ευελιξία κατεύθυνσης ροής αέρα από πλευράς αναρρόφησης και προσαγωγής. Ανάλογα με 

το μοντέλο και το μέγεθος, οι επιλογές θα μπορούν να αλλάξουν. 

 Φίλτρο ISO ePM10 70% (M6 - φίλτρο τύπου σάκου), για επιπλέον φίλτρανση.  

 Ανιχνευτής CO2   

 Ελεγκτής σταθερής πίεσης αέρα 

 Ανιχνευτής για επιπλέον μέτρηση της θερμοκρασίας αέρα του χώρου. 

 Ανιχνευτής πυρκαγιάς και καπνού 

 Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για απομακρυσμένη εγκατάσταση. 

 Αντικραδασμικές βάσεις για ελαχιστοποίηση των κραδασμών της μονάδας και ενίσχυση της 

ηχοαπορρόφησης  

 Αδιάβροχη κουκούλα και φίλτρο για την παροχή καθαρού αέρα (και εξάτμιση όπου ισχύει) 

 

Η παροχή κλιματιζόμενου αέρα προς το κτίριο για την  κάθε μία από τις δύο συσκευές ROOF Top 

θα είναι, το λιγότερο 9000m3/h και η διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση θα πρέπει να είναι το 

λιγότερο 60Pa. 
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Η απαιτούμενη ισχύς για την κάθε μία από τις δύο μονάδες θα είναι το λιγότερο στην ψύξη 35Kw 

και στη θέρμανση 43Kw. 

Ο βαθμός απόδοσης των μονάδων τόσο σε λειτουργία ψύξης όσο και σε λειτουργία θέρμανσης θα 

είναι: 

Λειτουργία Ψύξης  EER 3,00 

Λειτουργία Θέρμανσης  COP 3,20 

 

Τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας των μονάδων θα είναι: 

Λειτουργία Ψύξης από  0οC (DB) ως +52 οC (DB) 

Λειτουργία Θέρμανσης  από -15οC (WB) ως +18 οC (WB) 

 

Ενδεικτικός τύπος Daikin MTS (UATYA‐ BBAY1) – 50. 
 
 

 

Αεραγωγοί 
Η λαμαρίνα κατασκευής έχει πάχος 8/10 του χιλ. Για να είναι ανθεκτικά τα τεμάχια των 

αεραγωγών στις υπερ ή υποπιέσεις (σε σχέση με την πίεση του προς κλιματιζόμενου χώρου)  όπου 

αναπτύσσονται στην προσαγωγή και την απαγωγή του αέρα αντίστοιχα, δημιουργούνται νεύρα 

μορφής Χ  σε όλες τις διαστάσεις πλευράς πάνω από τα 30cm x 30cm.  

 

 

Κατασκευή της φλάντζας που συνδέει τους αεραγωγούς. 

Τα κομμάτια των αεραγωγών αφού κατασκευαστούν συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζες οι 

οποίες και αυτές κατασκευάζονται από δύο διαφορετικά τεμάχια.  

 

Μόνωση αεραγωγών 

Η μόνωση γίνεται με υαλοβάμβακα που από την εξωτερική του πλευρά έχει αλουμινόφυλο 

ενισχυμένο με πλέγμα.  Στην αρχή κόβουμε τον υαλοβάμβακα στο συνολικό μήκος της περιμέτρου 

του αεραγωγού. Σε κάθε κομμάτι αεραγωγού αντιστοιχεί ένα κομμάτι υαλοβάμβακα.  Με διάφανη 

ταινία στερεώνουμε πρόχειρα την μία αρχική ακμή του υαλοβάμβακα στον αεραγωγό Μετά 

τυλίγουμε τον αεραγωγό με τον υαλοβάμβακα και στο τέλος η τελική ακμή του υαλοβάμβακα 

πρέπει να καλύπτει την αρχική ακμή του υαλοβάμβακα κατά 3~5cm, όπου και πάλι στερεώνουμε 

τον υαλοβάμβακα αλλά αυτή τη φορά περνάμε την ταινία σε όλη την περίμετρο του αεραγωγού 

(γύρω-γύρω) και σε τρία διαφορετικά σημεία, στην αρχή στο τέλος και στη μέση. Μετά 

καλύπτουμε με αλουμινοταινία την τελική ακμή του υαλοβάμβακα. Γυρίζουμε τον αεραγωγό να 

καθίσει κάθετα (πάνω σε μια από τις δύο φλάντζες) και χρησιμοποιούμε πάλι την διάφανη ταινία 

και ξεκινώντας από πάνω (κάτω ακριβώς από τη φλάντζα) αρχίζουμε να τυλίγουμε γύρω-γύρω τον 

αεραγωγό και κινούμαστε σε μορφή σπείρας, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και ολοκληρώνουμε την 

στερέωση στην κάτω φλάντζα, προσέχοντας να τυλίξουμε τον αεραγωγό το λιγότερο τρεις φορές 

με την διαφανής ταινία 

 

Σύνδεση αεραγωγών μεταξύ τους 

Η σύνδεση γίνεται μέσω των φλαντζών που έχουν στερεωθεί στις άκρες των αεραγωγών. Μεταξύ 

των φλαντζών μπαίνει σιλικόνη άσπρη η οποία παίζει το ρόλο της αποτροπής να τρίβεται φλάντζα 
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με φλάντζα και να προκαλεί έτσι θόρυβο και της μόνωσης από τα εξέλθει ή να εισέλθει μέσα 

αέρας. Οι φλάντζες μεταξύ τους στερεώνονται με βίδες – παξιμάδι μία σε κάθε γωνία (υπάρχει ήδη 

οπή) αλλά και στο μέσο της κάθε πλευράς τοποθετείται λαμαρινόβιδα για καλύτερη στερέωση. 

 

Ειδικά για τους αεραγωγούς που βρίσκονται εκτός κτιρίου, πρέπει να υπάρξει προστασία για να 

μην καταστραφεί η εξωτερική μόνωση από τα πουλιά. Αυτό θα γίνει με επιπλέον λαμαρίνα που θα 

τοποθετηθεί πάνω από την υπάρχουσα μόνωση του αεραγωγού. Η επιπλέον λαμαρίνα θα είναι 

σχήματος Π και θα τοποθετηθεί “φορεθεί” πάνω στον αεραγωγό καλύπτοντας τις τρεις από τις 

τέσσερις πλευρές του. Από κάτω μπορεί να συγκρατηθεί με διαμήκης βίδες ( μεταλλικές ντίζες 

ενός μέτρου) και με παξιμάδια ασφαλείας. 
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