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Προς
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο19/2014 για την «Προµήθεια
και εγκατάσταση δύο παρόµοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το αντλιοστάσιο
«Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούµπας» προς «Ουτσάρσο»
Σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 20827/11-9-2014
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης, παραθέτουµε τις κάτωθι απαιτούµενες διευκρινίσεις:
1.

Στη σελ. 13, παρ. 1.2.1. διευκρινίζεται ότι ο Αυτόµατος ∆ιακόπτης είναι ∆ιακόπτης
Εισόδου ∆ΕΗ, ισχύει για την περίπτωση της εγκατάστασης «Α/Σ Ουτσάρσο» και δεν
απαιτείται οπωσδήποτε, στην περίπτωση του «Α/Σ Τούµπας-προς-Ουτσάρσο» όπου ο
ζητούµενος είναι ουσιαστικά υποπίνακας (ΓΥΠΧΤ) και τροφοδοτείται από πεδίο του
ΓΠΧΤ του κυρίως Α/Σ Τούµπας.

2.

Στη σελ. 14, παρ. 1.3.1. διευκρινίζεται ότι ο Αυτόµατος ∆ιακόπτης είναι Γενικός
∆ιακόπτης Πίνακα και στις δύο εγκαταστάσεις.

3.

Στη σελ. 14, µετά την παρ. 1.3.1. να διευκρινιστεί ότι για την καλύτερη προστασία του
εξοπλισµού θα χρησιµοποιηθεί «Ένας επιτηρητής τριών φάσεων (3Φ) R-S-T για 1)
Έλεγχο ανόδου τάσης µε περιοχή ρύθµισης ±5% έως ±15%, 2) Απώλεια φάσης 3)
∆ιαδοχή φάσεων R-S-T (κίνηση του κινητήρα προς µια κατεύθυνση), ένδειξη σωστής
διαδοχής µε led, και «Όλη η απαραίτητη προστασία υπερτάσεων (αντικεραυνική) για το
PLC και Μετρητή Στάθµης», ενδεικτικά τύπου Dehn ή Phoenix Contact 230 V, 10 kA (8/20
µs).

4.

Στη σελ. 14, παρ. 1.3.1., σηµείο 3 διευκρινίζεται ότι Οµαλός εκκινητής (soft starter)
Schneider Electric θα είναι γενικώς της οικογένειας ATS48.

5.

Στη σελ. 15, παρ. 1.4.1, σηµείο 1 «Επαρκής χώρος στο πάνω µέρος για την µελλοντική
τοποθέτηση rack και εγκατάσταση PLC Siemens S7 1500….» απαιτείται µόνο για την
περίπτωση του «Α/Σ Ουτσάρσο». ∆εν απαιτείται για την περίπτωση του «Α/Σ Τούµπαπρος-Ουτσάρσο».

6.

Στη σελ. 15, παρ. 1.4.1, σηµείο 2, να διευκρινιστεί ότι «ο µικροαυτόµατος ράγας
κυκλώµατος εξωτερικού φωτισµού θα είναι τύπου RCCB δηλ. θα περιλαµβάνει
προστασία από ρεύµατα διαφυγής κατά IEC 60364.

7.

Στη σελ. 15, να διευκρινιστεί ότι η παράγραφος 2 είναι «επί ποινή αποκλεισµού».

8.

Στη σελ. 16, παρ. 3, να διευκρινιστεί ότι: «Μετά το πέρας της κατασκευής του πίνακα θα
διενεργηθούν οι δοκιµές σειράς. Ο έλεγχος και η δοκιµή θα γίνει στο εργαστήριο
ποιοτικού έλεγχου του κατασκευαστή. Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν από διακριβωµένα και
πιστοποιηµένα όργανα. Θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού δοκιµών. Οι
έλεγχοι και οι δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής:

•

Οπτικός και διαστατικός έλεγχος

•

∆οκιµή ως προς τη γη.

•

∆οκιµή µόνωσης.

•

∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής.

•

Έλεγχος καλωδιώσεων.

•

∆οκιµή ηλεκτρικών βοηθητικών συσκευών και λειτουργιών.

•

∆οκιµή µηχανικών µανδαλώσεων.

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα καταγραφούν σε πλήρες Πρωτόκολλο ∆οκιµών το οποίο
θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
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