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1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 
Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα 

(Υπουργικές  Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ.) που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 

ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, υπό την προϋπόθεση οτι δεν έρχονται 

σε αντίθεση με  τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις 

σχετικές ΚΥΑ. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 

Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 

Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 

Υποδομή οδοφωτισμού 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 

Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 
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Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί  

σύμφωνα με τα άρθρα των Συμπληρωματικών Προδιαγραφών που ακολουθούν. 

 
 

 

 
 

 

 

1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ 

 

 

1.1 Πλαστικοί σωλήνες – Κουτιά 

 

Οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Βιοµηχανίας 

Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEC STANDARDS, και τις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 799. 

Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου (κατάλληλοι για εσωτερικές χωνευτές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) που θα εγκατασταθούν, θα είναι από PVC διαµέτρου Φ 13,5mm, Φ 

16mm, Φ 20 mm, Φ 25mm, Φ 32mm και Φ 40 mm. 

Οι πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου σπιράλ που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από PVC µε τα 

παρακάτω στοιχεία : 

Εξωτερική διάµετρος (mm) : 16 20 25 32 40 50 63 

Εσωτερική διάµετρος (mm) : 11,1 14,6 18,9 24,9 31,9 40 52,6 

 
Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου (κατάλληλοι για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση 

και ιδιαίτερα για όπου θέλουµε ηλεκτροµονωτική ικανότητα, αντοχή σε υγρασία, µεγάλη 

θερµοκρασία και αντοχή σε θραύση) που θα εγκατασταθούν, θα είναι κατασκευασµένοι από PVC 

κατά τα διεθνή πρότυπα IEC STANDARDS, 

µε τις παρακάτω διαστάσεις : 

 

1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
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Εξ. διάµετρος (mm)       16 20 25 32 40 50 63 

Εσ. διάµετρος (mm)      12,5 16.7  21.3 27.7 35.2 44.1 57.3 

Πάχος τοιχώµατος (mm)    1.75 1.65 1.85 2.15 2.40 2.95 2.85 

Οι εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες σπιράλ βαρέως τύπου (κατάλληλοι για εγκατάσταση µέσα σε 

µπετόν) που θα εγκατασταθούν, θα είναι κατασκευασμένοι κατά τα IEC Standards, µε τις 

παρακάτω διαστάσεις : 

Εξ. διάµετρος (mm) 13.5 16 23 29 
 

 
Τα πλαστικά από PVC κουτιά διακλαδώσεως βαρέως τύπου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

ιδιαίτερης αντοχής και στεγανότητας, των παρακάτω διαστάσεων: 

Στρογγυλά (συναρµολογούµενα) διαµέτρου 75mm, βάθους 32mm 

Τετράγωνα διαστάσεων 100Χ100Χ42mm 

 

 

Τα πλαστικά από PVC κουτιά διακλαδώσεως βαρέως τύπου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

ιδιαίτερης αντοχής και στεγανότητας, των παρακάτω διαστάσεων : 

∆ιαµ. σωλήνα (mm) 16 20 25 32 

Εσωτ. διαστάσεις(mm) 62Χ62Χ32 82Χ82Χ36 91Χ91Χ41 100Χ100Χ51 
 

 
Τα εξαρτήµατα των πλαστικών σωλήνων (καµπύλες, µούφες, κολάρα, ρακόρ) θα είναι αναλόγου 

ποιότητας µε τους σωλήνες. 

Τα κουτιά οργάνων διακοπής θα είναι από PVC, διαµέτρου 64mm, και βάθους 35mm µε ειδική 

κατασκευή για τέλεια συγκράτηση των µηχανισµών. 

 

 

2. ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

2.1 Ραγοδιακόπτες 
 

Οι ραγοδιακόπτες (µονοπολικοί έως τετραπολικοί 415/220V,50ΗΖ) θα έχουν εξωτερική µορφή 

όµοια µε αυτή των µικροαυτόµατων της παραπάνω παραγράφου αλλά θα ανοίγουν και θα 

κλείνουν ένα κύκλωµα σε φορτίο. 

 

Οι ραγοδιακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν ως διακόπτες χειρισµού συσκευών 
θα είναι ονοµαστικής έντασης 25Α έως 40 Α, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
IEC 408 και 669-1, BS 5419 και VDE 0660. 

 

Οι ραγοδιακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν ως διακόπτες φορτίου, θα είναι 
ονοµαστικής έντασης 40 Α έως 160 Α, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60943-3 
και θα έχουν περιστροφικό χειριστήριο. 

 

2.2 Μικροαυτόµατοι 
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Για τον έλεγχο και την προστασία των κυκλωµάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωµάτων 

θα χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι, καµπύλης "C" για τα κυκλώµατα φωτισµού και 

ρευµατοδοτών και µικροαυτόµατοι καµπύλης "D" για τα κυκλώµατα κινητήρων. 

 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι γενικά ονοµαστικής εντάσεως από 10Α έως 32Α και κατάλληλοι για 

τάση µέχρι 400V AC, µε θερµική προστασία σε υπερένταση και ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο 

προστασίας σε βραχυκύκλωµα, το οποίο θα διεγείρεται για τιµές ρεύµατος 5 έως 10 φορές το 

ονοµαστικό για την καµπύλη "C" και 10 έως 14 φορές το ονοµαστικό για την καµπύλη "D". 

 

Ικανότητα διακοπής κατά IEC 947.2 τουλάχιστον 6 ΚΑ για τα κυκλώµατα φωτισµού και 

ρευµατοδοτών και 10 ΚΑ για τα κυκλώµατα κινητήρων 

 

 

2.3 Βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες 

 

Μια πλήρης ασφάλεια αποτελείται από τη βάση, τη µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το φυσίγγιο. 

Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύµφωνα προς τα DIN 49510 ως 49325 

µετά σπειρώµατος 

Ε 27 για φυσίγγια 2 έως 35Α 

 
Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεωµένη στη βάση του πίνακα µε βίδες ή θα φέρει σύστηµα 

ταχείας µανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα. 

Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από 

πορσελάνη. 

Μέσα στη βάση τοποθετείται µήτρα για το φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή 

φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης. 

Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN 49514. 

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύµφωνα µε το DIN 49515 και µε τις προδιαγραφές 

VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό 500V. 

Τα φυσίγγια θα είναι ονοµαστικών εντάσεων σε Α : 

6,10,16,20,25,35 για Ε 27 

 
Τα φυσίγγια θα είναι δυο τύπων : 

φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική του ένταση µικρής διάρκειας 

(gG) φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις µεγαλύτερης διάρκειας (αΜ) 

 

 

2.4 Eνδεικτικές λυχνίες 

 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22 mm  . 

 

Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι 

διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 

συναρμολογημένα στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τον 

διακοσμητικό δακτύλιο, το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι 

συναρμολογημένα στο κάλυμμα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην 

χρειάζεται καμία επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

 

Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα είναι 

τύπου Bayonet.  
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Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W. 

 

Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που δείχνουν ως 

εξής: 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ένδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από 
σφάλμα (υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λπ.) 

Εντολή σταματήματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
Προσοχή-

Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή 

ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα, 
θερμοκρασία, στάθμη, πίεση κ.λπ.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ 
Μηχανή έτοιμη 

προς λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 

Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός 
λειτουργεί 

Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική 
τιμή τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει 
ετοιμότητα για επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωμα χειρισμού 

υγιές 

Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε 

λειτουργία 

Λειτουργία μηχανής 

ΜΠΛΕ 

Όλες 

 οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

 

Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

- Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 

- Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20  έως +40 C. 

- Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110. 

- Ονομαστικό ρεύμα : 2Α 

- Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 

- Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

 

 

 

2.5 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής 

 

Ο αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης έναντι σφάλµατος διαρροής πρέπει να είναι υψηλής 

ευαισθησίας και να διακόπτει ακαριαία και σε χρόνο το πολύ 30 msec, επικίνδυνες τάσεις που 

µπορούν να εµφανισθούν λόγω κατεστραµµένης µονώσεως ή λόγω επαφής µε ηλεκτροφόρα µέρη. 

 

Θα είναι ευαισθησίας 30 mA και θα φέρει ενδεικτικό διακοπής στην πρόσοψή του (κόκκινη 

σηµαία). 
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Ο αυτόµατος θα είναι τετραπολικός για τριφασικά κυκλώµατα ή διπολικοί για μονοφασικά 

κυκλώματα, ονοµαστικής εντάσεως 25Α έως 100Α, σύµφωνα µε τα διαγράµµατα πινάκων και θα 

είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς BS4293, CEE27 και IEC 1008. 

 

 

 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ, ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ Κ.Τ.Λ. 

 

 

3.1 ∆ιακόπτης Κυκλωµάτων Φωτισµού 

 

Οι διακόπτες κυκλωµάτων φωτισµού που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν γενικά πλήκτρο, θα είναι 

έντασης 10Α και τάσης 250V κατάλληλοι για εγκατάσταση σε τοίχο, αλλά και σε ηλεκτρικό κανάλι 

(απλοί ή αλλέ-ρετούρ ή κομιτατέρ). 

 

Στους χώρους κατηγορίας πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών οι διακόπτες θα είναι στεγανοί. 

Σε χώρους που απαιτούνται διπλοί ρευµατοδότες θα τοποθετηθούν ανάλογα κουτιά οργάνων 

διακοπής. 

 

3.2 Ρευµατοδότης 

 

Οι ρευµατοδότες 220V θα είναι επίτοιχοι ή χωνευτοί, διπολικοί µε γείωση, έντασης 16Α και τάσης 

250V και θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε τοίχο, ηλεκτρικό κανάλι αλλά και ηλεκτρική 

κολώνα διανοµής. 

 

 

4. ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
 

4.1 Καλώδιο Εσωτερικών Εγκ /σεων ΝΥΜ 

 

Τα ηλεκτρικά καλώδια ΑΟ5VV (ΝΥΜ) είναι καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, ονοµαστικής 

τάσης 300/500V. 

 

Τα καλώδια ΑΟ5VV θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 563. 

Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Αγωγοί : Μονόκλωνοι (ΑΟ5VV-U) ή πολύκλωνοι αγωγοί (ΑΟ5VV-R) 

Μόνωση αγωγών : PVC  

Εσωτερική επένδυση : Ελαστικό  

Εξωτερική επένδυση : PVC 

 
4.2 Καλώδιο Ενέργειας ΝΥΥ 

 

Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής των Ηλεκτρικών Πινάκων ∆ιανοµής όπως και παροχής 

µηχανηµάτων θα είναι τύπου J1VV (NYY) τοποθετηµένα πάνω σε σχάρες είτε µέσα σε σωλήνες. 

Τα καλώδια θα είναι ονοµαστικής τάσης 600/1000V και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε την 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 843. 

Θα έχουν δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Αγωγοί : Μονόκλωνοι (J1VV-U) ή πολύκλωνοι (J1VV-R) ή τριγωνικοί πολύκλωνοι 

αγωγοί (J1VV-S) 
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Μόνωση αγωγών : Θερµοπλαστική ύλη PVC 

Εσωτερική επένδυση : Ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατοµής  

Ταινία από θερµοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγµένη στους αγωγούς για τα 

J1VV-S 

Εξωτερική επένδυση : Θερµοπλαστική ύλη PVC 

 

 
4.3 Καλώδιο Ενέργειας ΝΥΑ 

 

Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" έχουν θερµοπλαστική µόνωση και θα είναι απόλυτα σύµφωνοι µε τον 

πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία 1α των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς 

κανονισµούς VDE 0250, 0283 και DIN 47102. 
 

5. ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
 

5.1 Σχάρες τοποθετήσεως καλωδίων 

 

Κατά τις οµαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευµάτων ΝΥΥ, ΝΥΜ ή γυµνού χάλκινου αγωγού, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ανάλογα προς τη θέση τους και τις απαιτήσεις ασφάλειας, 

µεταλλικές σχάρες γνωστού εργοστασίου, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτού τύπου, 

µε τα κατάλληλα εξαρτήµατά τους για στήριξη των ίδιων και των καλωδίων. 

 

Αναλόγως των ατµοσφαιρικών συνθηκών στους χώρους διέλευσης των σχαρών προβλέπονται δύο 

διαφορετικοί τρόποι αντιδιαβρωτικής προστασίας των σχαρών. 

 

Σχάρες, θερµογαλβανισµένες για εσωτερικούς χώρους µε ξηρή ατµόσφαιρα. 

 

Οι σχάρες θα έχουν γαλβανισθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο SENDZIMIR κατά DIN EN 10142 (FS) µε 

επικάλυψη ψευδαργύρου 275gr/m2. Μετά την κατεργασία και τη διάτρηση των σχαρών οι οπές 

και οι τοµές που δηµιουργούνται θα υποστούν ειδική καθοδική γαλβανική προστασία. 

 

Σχάρες οι οποίες µετά την κατεργασία και τη διάτρησή τους υφίστανται θερµό γαλβάνισµα µε 

εµβάπτιση, κατά DIN 50976 (FT) όπου προβλέπεται επικάλυψη 400gr/m2 και στις δύο πλευρές. 

 

Οι παραπάνω σχάρες τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους µε υγρή διαβρωτική ατµόσφαιρα ή σε 

εξωτερικούς χώρους. 

 

Τα πλευρικά τοιχώµατα των σχαρών θα έχουν ειδική διαµόρφωση των χειλιών τους µε καµπύλη 

180ο ώστε να υπάρχει προστασία από ατυχήµατα των εργαζοµένων αλλά και προστασία των 

καλωδίων από τραυµατισµούς των µονώσεων. 

 

Προτείνεται η χρήση ταχυσυνδέσµων στην σύνδεση µεταξύ των σχαρών λόγω της µείωσης του 

χρόνου συναρµολόγησης αλλά και λόγω της ‘’καθαρότερης’’ επιφάνειας χωρίς βίδες και παξιµάδια 

που προστατεύει τα καλώδια από τραυµατισµούς. 

 

Οι σχάρες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
 



 [ 11/18 ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
 

 

 

Πλάτος 

(mm) 

Ύψος 

(mm) 

Ελάχιστο πάχος 

(mm) 

Μέγιστη απόσταση 

µεταξύ 

στηριγµάτων 

(mm) 

100 35 1,00 1500 

200 60 1,00 1500 

300 60 1,00 1500 

    

 
 

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στήριξής 

τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, τα υλικά σύνδεσης και 

στερέωσης), επίσης γαλβανισµένα. 
 

 
 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 

Οι µεταλλικοί πίνακες διανοµής θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ηµιχωνευτή ή επίτοιχη 

εγκατάσταση, όπως καθορίζεται στα σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές IEC 439.1, 

κατασκευασµένοι και εξοπλισµένοι όπως καθορίζεται στις παρακάτω παραγράφους, και θα έχουν 

βαθµό προστασίας σύµφωνα µε τα DIN 40050/IEC 144, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των χώρων που 

τοποθετούνται. 

Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται : 

Από µεταλλικό ερµάριο από γαλβανισµένη λαµαρίνα για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα. 

Από µεταλλικό πλαίσιο, τοποθετηµένο στο µπροστινό µέρος του πίνακα πάνω στον οποίο θα 

στερεώνεται η πόρτα του πίνακα. 

Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα έχει ειδικό κλειδί (Pass-

Partout) όµοιο για όλους τους πίνακες. 

Στο κάτω δεξιά εσωτερικό µέρος της πόρτας θα τοποθετηθεί πινακίδα κάτω από διαφανές 

πλαστικό πάχους 1mm που να δείχνει µε λεπτοµέρεια τη συνδεσµολογία του πίνακα. 

Στο κέντρο του εξωτερικού µέρους της πόρτας θα τοποθετηθεί πινακίδα από χαραγµένο πλαστικό, 

µε την ονοµασία του πίνακα. 

Από µεταλλική µετωπική πλάκα, στην οποία θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του 

πίνακα. 

Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν κατάλληλες χάρτινες πινακίδες µε πλαστικά καλύµµατα, για να 

γραφτούν τα κυκλώµατα. 

 

 

Η πλάκα αυτή θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο µε τέσσερις τουλάχιστον επιχρωµιωµένες ή 

ανοξείδωτες βίδες, που να µπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα µε το χέρι, χωρίς να υπάρχει ανάγκη 

αφαιρέσεως της πόρτας του πίνακα. 

Το πάχος της λαµαρίνας του ερµαρίου και της µπροστινής πλάκας θα είναι 1,5mm. Θα προβλεφθεί 

µηχανική ασφάλιση της µετωπικής πλάκας όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα είναι στη θέση 

ΕΝΤΟΣ 

Σηµειώνεται ότι οι στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι γενικά κατασκευασµένοι όπως και οι µη 

στεγανοί πίνακες µε τη διαφορά ότι : 

Oι εισερχόµενες και εξερχόµενες ηλεκτρικές γραµµές θα προσαρµόζονται στεγανά πάνω σε αυτούς 

µε κατάλληλα εξαρτήµατα χαλύβδινων σωλήνων (στυπιοθλίπτες, παξιµάδια κλπ). 
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Θα έχουν, υποχρεωτικά, πόρτα, στεγανά προσαρµοζόµενη στο πλαίσιό της, µε ελαστικό 

παρέµβυσµα. 

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ' αυτούς όργανα διακοπής, χειρισµού, 

ασφαλίσεως, ενδείξεων κλπ να είναι προσιτά εύκολα, µετά από την αφαίρεση της µετωπικής 

πλάκας των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη 

αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των 

γειτονικών οργάνων. 

Οι µπάρες των πινάκων θα είναι κατά DIN 43671/9.53 ίσης τουλάχιστον επιτρεπόµενης εντάσεως 

µε το γενικό διακόπτη του πίνακα και θα αντέχουν στα ρεύµατα βραχυκυκλώσεως. 

Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και θα έχουν ευχέρεια 

στην είσοδο και σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων, όπως επίσης θα πρέπει να δοθεί µεγάλη 

σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνισή τους. 

Οι κατασκευαστικές αρχές που θα τηρηθούν είναι : 

Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα. 

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι τοποθετηµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συµµετρικά ως προς 

τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Για τα φώτα των χώρων που ελέγχονται όχι από τοπικούς διακόπτες αλλά απ' ευθείας από τους 

πίνακες θα χρησιµοποιηθούν διακόπτες, τύπου πίνακα, όµοιους σε εµφάνιση µε τους 

µικροαυτόµατους προστασίας των γραµµών. Έτσι στους σχετικές πίνακες φωτισµού, οι 

µικροαυτόµατοι και οι διακόπτες τύπου πίνακα (ραγοδιακόπτες) θα διακριθούν σε δύο οµάδες : 

Στους διακόπτες τους οποίους το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό θα χειρίζεται για το άνοιγµα και 

σβήσιµο των φώτων ορισµένων χώρων και στους µικροαυτόµατους τους οποίους δεν θα πρέπει να 

χειρίζεται, επειδή ανήκουν σε γραµµές που τροφοδοτούν φώτα ελεγχόµενα από τοπικούς 

διακόπτες ή άλλες καταναλώσεις. 

Για να αποφύγουµε ανωµαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισµών, οι δύο οµάδες πρέπει να 

τοποθετηθούν σε σαφώς ξεχωρισµένες µεταξύ τους θέσεις στον πίνακα ή να έχουν διαφορετικό 

χρώµα στο µοχλό χειρισµού. 

Επειδή δεν είναι από τώρα γνωστή η σειρά, µε την οποία θα φθάνουν τα καλώδια στην πάνω 

πλευρά του πίνακα θα αφεθεί χώρος (10 τουλάχιστον εκατοστών), 

µεταξύ της σειράς των κλέµενς (βλέπε παρακάτω) και της πάνω πλευράς του πίνακα και θα 

"χτυπηθούν" (KNOCKOUTS), ώστε να µπορούν να ανοιχθούν µε ένα απλό χτύπηµα. Οι τρύπες 

αυτές θα είναι όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (αφού ληφθούν υπ' όψη και τα καλώδια 

προσαγωγής καθώς και οι εφεδρικές γραµµές και οι αγωγοί γειώσεων) και σε διάµετρο ίση προς 

την µικρότερη διάµετρο που απαιτείται για κάθε πίνακα, θα έχουν όµως αρκετή απόσταση µεταξύ 

τους, ώστε να µπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα για την δίοδο και των µεγαλύτερων καλωδίων 

ή σωλήνων. 

Όπου απαιτείται, µπορούν οι τρύπες να διαταχθούν και σε περισσότερες της µιας σειράς. 

Μέσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν 

ακροδέκτες ("κλέµενς") από κεραµικό υλικό, στους οποίους θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους 

αγωγούς φάσεως, και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις για κάθε γραµµή που αναχωρεί ή φθάνει στον 

πίνακα σε τρόπο ώστε κάθε γραµµή που µπαίνει ή βγαίνει από τον πίνακα να συνδέεται µε όλους 

τους αγωγούς της µόνο σε κλέµενς και µάλιστα συνεχόµενα. Η σειρά (ή σειρές) των κλέµενς θα 

βρίσκονται, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια σειρές κλέµενς, κάθε υποκείµενη θα βρίσκεται 

σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αµέσως υπερκείµενη της, οι δε 

εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τα κλέµενς από το πίσω µέρος, σε τρόπο ώστε η 

πάνω επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την ευχερή σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι 

χαρακτηριζόµενες στα σχέδια σαν εφεδρικές γραµµές θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικώς 

συνεχείς µέχρι τα κλέµενς. 
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Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνικής και αισθητικής απόψεως, 

δηλαδή τα καλώδια θα οδεύουν οµαδικά µέσα σε κανάλια PVC ή µεµονωµένα, ευθείες και 

σύντοµες διαδροµές, θα είναι δε στα άκρα τους καλώς προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε 

κατάλληλες βίδες και ροδέλες, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ και θα 

φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς και στα δύο άκρα τους. Ακόµα µεγάλη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί από αισθητική και λογική άποψη στην άρτια πρόσδεση των καλωδίων σε οµάδες, όπου αυτό 

χρειάζεται. 

Οι ζυγοί (µπάρες) χαλκού που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τυποποιηµένων διατοµών. Οι διατοµές 

των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι επαρκείς και θα 

συµφωνούν κατ' ελάχιστο προς τις αναφερόµενες στα σχέδια για τις αντίστοιχες γραµµές που 

φθάνουν ή αναχωρούν και να αντέχουν στα ρεύµατα βραχυκυκλώσεως. 

Απαραίτητο είναι να τηρηθεί ένα καθορισµένο σύστηµα όσον αφορά τη σήµανση των φάσεων. 

Έτσι η ίδια φάση θα σηµαίνεται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα και επί πλέον στις τριφασικές διανοµές 

κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες και θα τηρείται η ίδια 

πάντοτε σειρά (π.χ. η R αριστερά, η S στο µέσο, η Τ δεξιά), όσον αφορά στις ασφάλειες και στα 

κλέµενς. 

Γενικά, η συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να µην χρειάζεται για τη 

λειτουργία τους παρά µόνο η τοποθέτησή τους, η στερέωσή τους και η σύνδεσή τους µε τις 

γραµµές που µπαίνουν και βγαίνουν, οι οποίες θα έχουν αριθµούς κυκλωµάτων. 

Επίσης οι πίνακες θα έχουν δοκιµασθεί και υποστεί έλεγχο µονώσεως, που τα αποτελέσµατά τους 

θα γνωστοποιηθούν µε έγγραφο στην Επίβλεψη κατά την παράδοση των πινάκων. Τα 

αποτελέσµατα αυτά θα συµφωνούν κατ' ελάχιστο µε αυτά που καθορίζονται από τους επίσηµους 

Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους. 

Στην µπροστινή επιφάνεια των πινάκων θα εµφανίζονται οι λαβές χειρισµού του γενικού διακόπτη, 

των αυτοµάτων διαρροής, των µικροαυτόµατων, των διακοπτών φορτίου, των διακοπτών ισχύος 

(C.B) των υποπινάκων, των λυχνιών ενδείξεως τάσεως και οι µπροστινές πλάκες των οργάνων 

µετρήσεως. 

 

 

Οι πίνακες χαµηλής τάσης θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονοµαστική Ένταση λειτουργίας Ιn                   (σύμφωνα με µονογραµµικά σχέδια ) 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας                           400 V (έως και 690 V) 

Αριθµός  Φάσεων                                            3Ph +N +PE  

Τάση µόνωσης                                                Ui  1000 V  

Συχνότητα Λειτουργίας                                     50 / 60 Ηz 

Λειτουργία σε σύστηµα γειώσεως ΤΝ (ή TT – IT) 

 

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εξής δοκιµών τύπου σύµφωνα µε το 

πρότυπο EN 60439-1: 

∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 

∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης 

∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 

∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας 

∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 

∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας 

∆οκιµή του βαθµού προστασίας. 
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Θα  πρέπει να 

υπάρχουν διαθέσιµατα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. 

Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο 

πρωτόκολλο δοκιµών σειράς: 

Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 

∆ιηλεκτρική δοκιµή 

Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης 

Ο  πίνακας   θα   φέρει  υποχρεωτικά   την σήµανση “ CE “ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

Νέας Προσέγγισης 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Επίσης µαζί µε τον ηλεκτρικό πίνακα χαµηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν µονογραµµικά και 

πολυγραµµικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ – DATA) 

 

 

1.1. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

 
Στο δίκτυο των τηλεφώνων - data θα χρησιµοποιηθούν καλώδια, τύπου UTP Cat 6 

µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

∆ιάµετρος αγωγών 0.5 mm. 

Πάχος µόνωσης 0.6 mm. 

Γείωση µε χάλκινο συρµατίδιο διαµέτρου 0.5 mm. 

Μέγιστη αντίσταση βρόγχου 130 Ω/Κm. 

Ελάχιστη αντίσταση µόνωσης 20 ΜΩ /Km. 

Μέγιστη χωρητικότητα λειτουργίας σε 800 ΜHz, 150 nF /Km. 

Απόσβεση γραµµής σε 800 MHz, 200 mNp /Km. 

Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V. 

Οριακές θερµοκρασίες πριν και µετά την τοποθέτηση –30 °C έως +60 °C. 

 

 

 

 

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

Η Εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές 

Οδηγίες, τις παρακάτω ΠΕΤΕΠ και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή με την οποία αναφέρονται προηγουμένως. 

 

2. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
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Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ PP-R τρίτης γενιάς Με ή χωρίς εξωτερικό 

φίλτρο UV 

 
 

Οι πλαστικές σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένα 

από πολυπροπυλένιο PP Random. 

 

Το PPR είναι ουδέτερο υλικό που δεν διαβρώνεται από χηµικά απόβλητα, κάνει απόσβεση 

θορύβων, έχει χαµηλό συντελεστή αγωγιµότητας, µικρές απώλειες τριβών, δεν είναι τοξικό, 

διαµορφώνεται εύκολα και είναι ελαστικό. Η κατασκευή των σωλήνων για πίεση λειτουργίας PN20 

SDR6 & SDR 7.4 γίνεται σύµφωνα µε το DIN8077/78 και τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το 

DIN16962. 

 

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ειδικό βάρος: 0,895gr/cm3 

Θερµική αγωγιµότητα: 0,24W/mK 

Ειδική θερµότητα: 2,0KJ/KgK 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής: 1,5x10-4K-1 

Καταπόνηση σε εφελκυσµό: 40N/mm2 

Σκληρότητα σε εφελκυσµό: 21N/mm2 

Επιµήκυνση σε εφελκυσµό: 800% 

 
 

Εξωτερική 

διάµετρος 

Εσωτερική 

διάµετρος 

Πάχος 

Τοιχωµάτων 

mm mm mm 

20 14,40 2,80 

 

3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
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25 18,00 3,50 

32 23,20 4,40 

40 29,00 5,50 

50 36,20 6,90 

63 45,80 8,60 

 

 
 

 

1.2. Σφαιρικός διακόπτης (ball valve) 

 

Οι σφαιρικοί διακόπτες θα είναι κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10bar, 

κατάλληλοι για θερμοκρασία ρευστού 80C, σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα DIN και θα 

αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

 

- σώμα από φωσφορούχο ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, αντοχής σε εφελκυσμό 2000kg/cm2. 

- βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη. 

- στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο με ενισχυμένη βάση με TFE. 

- λαβή χαλύβδινη με πλαστικοποιημένη επένδυση ή επιχρωμιωμένη στις εμφανείς θέσεις. 

- έδρα λαβής ενισχυμένη με TFE. 

 

Οι σφαιρικοί διακόπτες θα επιτυγχάνουν απόλυτα στεγανή διακοπή με κίνηση της χειρολαβής τους 

κατά 90. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς 

σωλήνες ελεύθερης ροής 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί  

σύμφωνα με τα άρθρα των Συμπληρωματικών Προδιαγραφών που ακολουθούν. 

 

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
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α. Οι σωλήνες αποχέτευσης ομβρίων θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό 

PVC κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 6 atm στους 200 C. 

β. Το πάχος των τοιχωµάτων για εσωτερικά δίκτυα ΕΛΟΤ 1256 θα είναι ως εξής: 
 

 
Εξωτ.∆ιαµ 

(mm) 

40 50 75 100 125 140 160 Φ200 Φ250 Φ300 

Πλάτος 

τοιχ.(mm) 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 4,9 6,1 7,0 

 

γ. Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 

δ. Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε 

µούφα και ελαστικό δακτύλιο. 

 
1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 

α. Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευής σύµφωνης µε 

το   

                   DIN19534  και θα έχουν τα ακόλουθα πάχη: 

 
 

ND 

(Ονοµαστική ∆ιάµετρος) 

OD 

(Εξωτερική ∆ιάµετρος) 

Πάχος 

100 110 3,0 

125 125 3,1 

150 160 3,9 

200 200 4,9 

250 250 6,1 

300 315 7,7 

350 355 8,7 

 

 

 

Ηράκλειο………………….. 
 

 

 
 

      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Μπιολάκης Μανόλης                                               Φουρναράκης Γιώργος  

Ηλεκρολόγος Μηχανικός                                         Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                      Πολεοδόμος ΠΕ  

                                                                                           με Α Βαθμό 
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