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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για  την  αδιάλειπτη  και συνεχή  λειτουργία  του  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της 
(ΙΡ τηλεφωνίας) για το κτίριο της Λότζια και Μάντρα στην Αλικαρνασσό, είναι 
απαραίτητη  η  χρήση  εφεδρικής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ)  
ισχύος 16KVA το κάθε ένα. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενεργείας από 
τον πάροχο (∆ΕΗ) το Η/Ζ θα ξεκινήσει αυτόµατα την λειτουργιά του για την 
παραγωγή της απαιτουµένης εγκατεστηµένης και µελλοντικής ισχύς. Για τον χρόνο 
που απαιτητέ από το Η/Ζ για την λήψη των ηλεκτρικών φορτίων γίνεται χρήση 
υφισταµένων UPS που  χρησιµοποιούνται  για  να  καλύψουν  τον  χρόνο  µετάβασης 
από ∆ΕΗ σε Η/Ζ και αντίστροφα.  

Το Η/Ζ θα αποτελείται από κινητήρα Diesel και µονοφασική γεννήτρια 230V 50Hz 
ισχύς 16,0KVA σε ηχοµονωτικό περίβληµα που θα πλήρη όλες τις ευρωπαϊκές και 
διεθνής προδιαγραφές. Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούµενες εργασίες 
τοποθέτησης στήριξης, γείωσης, διατάξεις ασφάλειας και ηλεκτρικούς πίνακες. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 

Τα Η/Ζ που θα εγκατασταθούν για την εφεδρική κάλυψη των αναγκών των κτιρίων 
της Λότζια και Μάνδρας Αλικαρνασσό έχουν ως έξης: 

Κτίριο Λότζια 
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Η τοποθέτηση του Η/Ζ στο κτίριο της Λότζια θα είναι στη πίσω πλευρά του κτιρίου. 
Η τοποθέτηση της θα γίνει πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδερµα στις διαστάσεις 
του εξοπλισµού. Η τοποθέτηση του καλωδίου  ΝΥΥ από την γεννήτρια µέχρι τον 
πίνακα θα γίνει σε σπιράλ αναλογείς διατοµής τύπου conflex. Ο χώρος που θα 
τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας είναι στον πρώτο όροφο στην πίσω πλευρά του 
κτιρίου που ήδη φιλοξενείται ο δικτυακός εξοπλισµός. 

Χώρος Μάνδρα 

Η τοποθέτηση του Η/Ζ θα γίνει στην οροφή του διώροφου κεντρικού κτιρίου. Ο 
χώρος που θα τοποθετηθεί  ο ηλεκτρικός πίνακας είναι στον πρώτο όροφο που ήδη 
φιλοξενείται ο δικτυακός εξοπλισµός. Η τοποθέτηση του καλωδίου  ΝΥΥ από την 
γεννήτρια µέχρι τον πίνακα θα γίνει σε σπιράλ αναλογείς διατοµής τύπου conflex. 
Πέρα από την τροφοδότηση των τοπικών αναγκών στο χώρο αυτό θα γίνει 
τροφοδότηση δυο αποµακρυσµένων σηµείων. Το  ένα είναι το κτίριο του συνεργείου 
σε απόσταση περίπου 200m και το άλλο κτίριο είναι του καφενείου σε απόσταση 
150m.  Τα µέγιστα φόρτια και στα δυο κτίρια είναι από 500Watt.    

 

Σχέδιο Εγκατάστασης Η/Ζ 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει ανάλογη χωρητικότητα για την τοποθέτηση του 
ηλεκτρολογικού υλικού µε εφεδρεία σε ελεύθερο χώρο κατά 40%. Το περίβληµα θα 
µπορεί να είναι µεταλλικό ή πλαστικό µε δυο πόρτες σε ευκρινώς διαχωριζόµενα τα 
δυο πεδία ∆ΕΗ και UPS. Στο πεδίο του UPS η κάθε αναχώρηση θα είναι 
µικροαυτοµάτος διακόπτης µε συνδυασµό διακόπτη διαρροής ονοµαστικής έντασης 
16Α. Ενώ για το πεδίο της ∆ΕΗ η κάθε αναχώρηση θα είναι µικροαυτοµάτος 
διακόπτης ενός στοιχείου για προστασία έναντι ρευµάτων και απόζευξη του 
ουδετέρου κατά την διακοπή.  
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

Τύπος κινητήρα                                : Πετρελαιοκινητήρας 
Στροφές : 1500rpm 
Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων  : 3 Εν σειρά 
Κυβισµός : 1649 cm3 
Σύστηµα ψύξης : Υδρόψυκτο 
 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Ισχύς γεννήτριας  : 16,00KVA 230V 50Hz 

Στροφές : 1500rpm 

Κλάση Μονώσεως             : Κλάση Η 

Ρυθµιστής Τάσης  
: Αυτόµατος AVR (Automatic Voltage 

Regulator 

Σύστηµα ∆ιέγερσης                     : Αυτοδιεγειρόµενη χωρίς ψήκτρες 

Βαθµός Προστασίας : ΙΡ 23 

Στάθµη Θορύβου µε φορτίο 75%  : 68 

db/7 m 
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 ΗΛΕΚΤΡΟ  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΕΩΣ  

Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται µε εσωτερικό κύκλωµα νερού 

βεβιασµένης λειτουργίας µε κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο από αντλία 

νερού η οποία παίρνει κίνηση από τον κινητήρα. Το ψυγείο είναι σχεδιασµένο για 

λειτουργία σε τροπικά κλίµατα κατάλληλο για λειτουργία σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 50°C και ψύχεται από τον ανεµιστήρα που ωθεί τον αέρα µε φόρα από 

τον κινητήρα προς το ψυγείο. Όλα τα κινητά µέρη (ιµάντες, τροχαλίες) του 

συστήµατος ψύξεως είναι πλήρως προστατευµένα µε κατάλληλους µεταλλικούς 

προφυλακτήρες. Το ψυγείο του Η/Ζ καθώς και το σύστηµα ψύξης είναι πλήρες 

συµπεριλαµβανοµένου του αντιψυκτικού διαλύµατος.  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ  

Το σύστηµα ψύξεως είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα προθέρµανσης (Engine 

Preheater) του νερού ψύξεως του κινητήρα, το oποίο περιλαµβάνει θερµοστατικό 

διακόπτη ώστε να βρίσκεται σε µια προκαθορισµένη θερµοκρασία όταν ο κινητήρας 

του Η/Ζ δε λειτουργεί και να διακόπτεται το κύκλωµα θέρµανσης όταν το Η/Ζ είναι 

σε λειτουργία.  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  

Το σύστηµα λίπανσης αποτελείται από γραναζωτή αντλία λαδιού που παίρνει 

κίνηση από τον κινητήρα και η οποία στέλνει το λάδι υπό πίεση στα κύρια έδρανα, 

πείρο στροφάλου, πιστόνια, βαλβίδες κλπ. Το φίλτρο λαδιού είναι συνεχούς 

φιλτραρίσµατος, και υπάρχει κατάλληλος ψύκτης λαδιού ψυχόµενος από το νερό του 

κινητήρα.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

Ο πετρελαιοκινητήρας είναι εξοπλισµένος µε ανυψωτική αντλία (lift pump) 

πετρελαίου και µε αντλία εγχύσεως πετρελαίου (injection pump). Τα φίλτρα 

πετρελαίου είναι εύκολα αντικαθιστούµενα.  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ  

Ο κινητήρας φέρει ηλεκτρικό εκκινητή 12V ο οποίος ενεργοποιείται αυτόµατα 

µετά από διακοπή του δικτύου ∆ΕΗ, ή χειροκίνητα µέσω διακόπτη όταν επιλεγεί από 

τον πίνακα χειροκίνητη λειτουργία. Το σύστηµα εκκίνησης περιλαµβάνει τους 

συσσωρευτές οι οποίοι είναι πλήρεις µε ηλεκτρολύτη.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

Το προσφερόµενο Η/Ζ είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα απαγωγής καυσαερίων 

το οποίο περιλαµβάνει σιγαστήρα βιοµηχανικού τύπου (Industrial Type Silencer).  

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  

Η ηλεκτρογεννήτρια περιλαµβάνει σύστηµα προστασίας από υπερφόρτιση και 

βραχυκύκλωµα το οποίο περιλαµβάνει ∆ιπολικό Αυτόµατο ∆ιακόπτη µε σταθερή 

µαγνητική προστασία και ρυθµιζόµενη θερµική.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ  

Το προσφερόµενο Η/Ζ περιλαµβάνει ενσωµατωµένο Ψηφιακό Πίνακα 

Αυτοµατισµού & Ελέγχου Λειτουργιών Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Αυτοµάτου & 

Χειροκίνητης Εκκίνησης. 

Ο προσφερόµενος πίνακας θα περιλαµβάνει:  

• Όργανα µετρήσεων  
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• Ενδείξεις λειτουργίας  

• Επιλογικό µπουτόν λειτουργίας  

• Ενδείξεις συναγερµών  

• Επιτηρητή τάσεως του δικτύου, µε εντολή αυτόµατης εκκίνησης του 

Η/Ζ καθώς και µε εντολές αυτόµατης εναλλαγής στους διακόπτες του 

πίνακα αυτοµάτου µεταγωγής.  

• Μπουτόν Εκτάκτου Ανάγκης (Emergency Power OFF Button)  

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ Έ∆ΡΑΣΗΣ  

Το προσφερόµενο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εδράζεται µέσω ελαστικών 

αντικραδασµικών βάσεων επί ισχυρού χαλύβδινου πλαισίου (βάση του Η/Ζ) στο 

οποίο είναι ενσωµατωµένη και η δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης καυσίµου για 

8ωρη λειτουργία σε πλήρες φορτίο.  

 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ  

Το παραπάνω ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εσωκλείεται µέσα σε κατάλληλο 

ηχοµονωτικό περίβληµα µε αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, 

κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, µε στάθµη θορύβου υπό 75% φορτίο 68dBA στα 7m, κατάλληλο και για 

εξωτερική τοποθέτηση (outdoor installation).  

 

ΓΕΙΩΣΗ 

Σε κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα κατασκευαστεί ανάλογη γείωση προστασίας 

είτε µε ηλεκτρόδια γείωσης είτε µε πλάκα γείωσης ή και συνδυασµός τους. Η γείωση 

που θα συνδεθεί πάνω στο µεταλλικό ηχοµονωτικό περίβληµα θα είναι από ταινία.  

Η αντίσταση γείωσης θα έχει κατάλληλη τιµή προτιµητέα κάτω του 1Ω, που θα 

διατηρείται συνεχώς, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις προστασίας ή και 

λειτουργίας της εγκατάστασης.  
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Οι διατάξεις γείωσης πρέπει να αντέχουν στις αναµενόµενες εξωτερικές επιδράσεις 

είτε από κατασκευής τους είτε µε τη ληψη κατάλληλων µέτρων µηχανικής 

προστασίας τους.  

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


