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Θέµα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προµήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ
για τη λειτουργία 4 αντλητικών συγκροτηµάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία πρόσκλησης
ενδιαφέροντος την προµήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ για τη λειτουργία τεσσάρων
(4) αντλητικών συγκροτηµάτων στο αντλιοστάσιο υδροδότησης των ∆.∆. Χαλάστρας
και Ανατολικού, συνολικού προϋπολογισµού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την
Παρασκευή 9/11/2012 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 8ος όροφος
Τσιµισκή 98, 54622
Τηλ2310966968
Οι Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει:

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
-Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού
-Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
-Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς.
Η ισχύς των προσφορών θα είναι 60 ηµέρες

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα
επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται µε σαφήνεια στην προσφορά και δεν θα
είναι µεγαλύτερος από τις 10 ηµέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος.
Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ ηµερών από την έκδοση των νοµίµων
παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Αλέξανδρο
Αδαµόπουλο, στο τηλέφωνο: 2310966698.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΧΤ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αντικείµενο της προµήθειας είναι ένας πίνακας χαµηλής τάσης για την τροφοδοσία και
ασφαλή λειτουργία τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτηµάτων ισχύος 40 hp (2) και 50
hp (2), καθώς και των λοιπών βοηθητικών κυκλωµάτων (φωτισµού, PLC, κλπ)
Ο πίνακας χαµηλής τάσης (ΠΧΤ) θα είναι µεταλλικός τύπου πεδίων, σειράς 0,5 kV,
κατασκευασµένος κατά VDΕ 0660 και ΙΕC, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση στο
δάπεδο και θα τοποθετηθεί στον προβλεπόµενο χώρο του αντλιοστασίου Ο πίνακας θα
είναι κλειστού τύπου, επισκέψιµος µε θύρες από εµπρός. Ο χειρισµός των οργάνων
ζεύξεως και αποζεύξεως θα επιτυγχάνεται από την εµπρόσθια πλευρά.
Προβλέπονται τέσσερα (4) πεδία.
• Πεδίο εισόδου
• Πεδίο αντλιών 40 hp
• Πεδίο αντλιών 50 hp
• Πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων.

Κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα
Το µεταλλικό µέρος του πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι κατασκευασµένο από
µεταλλικό έλασµα πάχους τουλάχιστον 2 mm µε επικάλυψη θερµικά πολυµερισµένης
εποξειδικής πούδρας.
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις
στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κλπ) θα πρέπει να
υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του
ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων
του.
Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (πχ πόρτες, ανοιγµένες µετώπες) θα πρέπει να
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα µε το
ΙΕC 60364-5-54.
Ο βαθµός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο
IEC 60529 που θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίµων.
Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού-διακοπτικού εξοπλισµού-συσκευών
Η εγκατάσταση των συσκευών θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται
η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία στον πίνακα χαµηλής τάσης και να προτιµούνται
συνδέσεις που διευκολύνουν την απαγωγή θερµότητας ώστε να πληρούνται οι
απαιτήσεις ανύψωσης θερµοκρασίας σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 60439 - 1.
Οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο µεταξύ των συσκευών όσο και µεταξύ συσκευής
και µεταλλικού µέρους του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε
τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των συσκευών.
Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σε στηρίγµατα ικανά να αντέχουν το βάρος των
συσκευών χωρίς παραµόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που
δηµιουργούνται κατά την µεταφορά τους ή κατά την αφόπλιση των συσκευών σε
περίπτωση σφάλµατος.
Επίσης για την ασφάλεια του χρήστη του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης η
τοποθέτηση των συσκευών και προστατευτικών διαχωριστικών θα πρέπει να είναι

τέτοια ώστε να παρέχεται εσωτερική διαµερισµατοποίηση (Σύµφωνα µε το πρότυπο
EN 60439-1)
Χαρακτηριστικά κυρίων ζυγών διανοµής: Η ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι
από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των
κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει να είναι επαρκείς για την µεταφορά του ονοµαστικού
ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερµοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο
πρότυπο ΕΝ 60439-1.
Η επιλογή της διατοµής και του αριθµού των µπαρών χαλκού θα γίνει από τον
κατασκευαστή του ηλεκτρικού πίνακα λαµβάνοντας υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα
συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την επιθυµητή θερµοκρασία
λειτουργίας και τον βαθµό προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης.
Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε την χρήση κατάλληλου αριθµού
µονωτήρων ώστε να εξασφαλίζονται οι µονωτικές και µηχανικές ιδιότητες. Επίσης το
υλικό κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε
θερµότητα παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα σύµφωνα µε IEC 695-2.1:
960 oC 30s/30s.
Όδευση Καλωδίων Βοηθητικών κυκλωµάτων
Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωµάτων µέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα
γίνεται σε πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση µεταξύ µεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων
δεν θα ξεπερνά τα 600 mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωµάτων που προέρχεται
από συσκευές τοποθετηµένες σε κινούµενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα,
ανοιγµένες µετώπες) θα γίνεται σε µορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά
την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά κυκλώµατα θα καταλήγουν σε κλέµµες
Σήµανση Ηλεκτρικού Πίνακα, Σήµανση Συσκευών
Στην εµπρόσθια όψη του ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα µε το όνοµα, την
διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθµό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό
στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονοµασία της σύµφωνα µε τα
µονογραµµικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των
κυκλωµάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήµανση πρέπει να είναι ανθεκτική και
σωστά τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή.
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήµανση των ζυγών κάθε φάσης
αλλά και των ζυγών ουδετέρου και γείωσης.
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήµανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων

Πιστοποιητικά Δοκιμών τύπου και σειράς
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιµών τύπου
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 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.
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα
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

Διασφάλιση Ποιότητας
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήµανση “ CE “ σύµφωνα µε τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας ΙSO 9001 και ISO 14001 για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων
χαµηλής τάσης. Το τµήµα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για
την διεξαγωγή των δοκιµών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο
εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Επίσης µαζί µε τον ηλεκτρικό πίνακα χαµηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν
µονογραµµικά και πολυγραµµικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού
πίνακα χαµηλής τάσης καθώς και ενδεικτικά τοπολογικά σχέδια.

Ζυγοί Πινάκων
Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήριους ζυγούς (µπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.
Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύµφωνοι µε το DΙΝ 43671/9.53, χάλκινοι
επικασσιτερωµένοι, τυποποιηµένων διατοµών.
Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση µε την
ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα.

Συναρμολόγηση Πινάκων
Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα
παρέχουν άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των
κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των
πινάκων. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές:
1. Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα.
2. Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικές λυχνίςς κλπ.) θα τοποθετηθούν
συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του.
3. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές.
Η κατασκευή και συναρµολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών
όργανα διακοπής, χειρισµού, ασφάλισης, ένδειξης κλπ. να είναι εύκολα προσιτά, µετά
την αφαίρεση των µπροστινών καλυµµάτων των πινάκων, να είναι τοποθετηµένα σε
κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και
επανατοποθέτηση τους χωρίς µεταβολή της κατάστασης των διπλανών οργάνων.

Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων
1. Mέσα στους πίνακες στο πάνω και κάτω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή
σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες σειράς (κλέµενς) στερεωµένοι σε ιδιαίτερη ράβδο.
Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και
οι γειώσεις κάθε αναχωρούσας γραµµής, έτσι ώστε κάθε γραµµή εισερχόµενη στον
πίνακα, να συνδέεται µε όλους τους αγωγούς της µόνο στους ακροδέκτες και µάλιστα
συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο µέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών
και εξωτερικών αγωγών.
Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά
του πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας σειράς κλέµενς κάθε

υποκείµενη θα βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την
αµέσως υπερκείµενη της, οι εσωτερικές δε συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τους
ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η πάνω επιφάνεια τους να είναι ελεύθερη για εύκολη
σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων.
2. Οι εσωτερικές συνδεσµολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά,
δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες
διαδροµές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες
βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις, κλπ. και
θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθµούς και στα δύο άκρα τους.
3. Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα
είναι επαρκείς και θα συµφωνούν κατ' ελάχιστον προς τις διατοµές των εισερχοµένων
και εξερχόµενων γραµµών.
4. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα για την σήµανση των φάσεων. Έτσι κάθε
φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώµα και επί πλέον στις τριφασικές διανοµές κάθε φάση
θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (πχ. η R αριστερά, η S στο
µέσο, και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες.
5. Γενικά η συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να µην
απαιτείται για την λειτουργία τους παρά µόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους
µε τις γραµµές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτοί θα έχουν δοκιµασθεί και
υποστεί έλεγχο µόνωσης, τα αποτελέσµατα του οποίου θα συµφωνούν κατ' ελάχιστον
µε τους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους.
6. Όλα τα παραπάνω, δηλαδή µεταλλική κατασκευή του πίνακα, ζυγοί και εσωτερικές
συνδεσµολογίες µε τα υλικά τους περιέχονται στην τιµή του πίνακα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο πίνακας Χαµηλής Τάσης τύπου πεδίου θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα
πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:
Ονοµαστική τάση: 600 V για σύστηµα διανοµής TN-S κατά IEC 364-3, 3 φάσεων, 5
αγωγών µε γειωµένο ουδέτερο και διαχωρισµένο αγωγό προστασίας (PE) µετά το ΓΠ∆
ΧΤ.
Ονοµαστική τάση µόνωσης: 1000 V
Είδος και αριθµός ζυγών: 5 χάλκινοι ζυγοί ορθογωνικής διατοµής (3 φάσεις, ουδέτερος
και ζυγός γειώσεως). Οι ζυγοί ουδετέρου και γειώσεως θα έχουν πλήρη διατοµή όπως
οι ζυγοί των φάσεων.
Επιτρεπτή πτώση τάσεως στους ζυγούς : ≤ 1%.
Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40oC.

Ειδικές απαιτήσεις
1. Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε
ερµάριο οι αυτόµατοι ή οι ασφαλειοαποζεύκτες, οι ζυγοί, τα όργανα και οι θέσεις των
απερχοµένων καλωδίων να βρίσκονται σε τελείως αποµονωµένους χώρους που θα
χωρίζονται µεταξύ τους από χαλυβδοελάσµατα ή διαχωριστικό µονωτικό υλικό. Κάθε
ένας από τους παραπάνω χώρους θα είναι επισκέψιµος χωρίς να διαταράσσονται οι
υπόλοιποι.
2. Όλοι οι διακόπτες θα φέρουν πινακίδα µε το όνοµα των καταναλώσεων που
τροφοδοτούν. Η πινακίδα θα κατασκευαστεί από αυτοκόλλητο πλαστικό πάνω στο
οποίο θα χαραχθεί η ονοµασία της κατανάλωσης.
3. Όλες οι πόρτες θα έχουν εύκαµπτο αγωγό γείωσης.

4. Ο πίνακας τύπου πεδίου θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά
εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ.:
-Ένα (1) εφεδρικό Μ/Σ τάσεως και δύο (2) εφεδρικούς µετασχηµατιστές εντάσεως από
κάθε είδος.
-Μία (1) πλήρη σειρά διαγραµµάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων
του πίνακα.
-Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων
οργάνων του πίνακα.
-Οδηγίες λειτουργίας ρυθµίσεως και συντηρήσεως.
Ολόκληρος ο πίνακας χαµηλής τάσεως θα παραδοθεί τελικά µε όλα τα εξαρτήµατα που
περιγράφονται και επί πλέον µε κάθε άλλη συµπληρωµατική διάταξη ασφάλειας ή
βοηθητική συσκευή ή όργανο απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του
πίνακα, έστω κι αν αυτά δεν αναγράφονται στο παρόν.

Βαφή πινάκων
Η βαφή των πινάκων θα γίνει µε πούδρα που θα ψηθεί σε φούρνο (DUST PAINTING
IN OVEN). Η πούδρα θα είναι βάσεως εποξειδικής ρητίνης και ανθεκτική στη
θερµοκρασία και το φως.
ΟΡΓΑΝΑ ΠINAKΩΝ XAMHΛHΣ TAΣHΣ.
Ενδεικτικά όργανα (αµπερόµετρα – βολτόµετρα)
Ενδεικτικά όργανα θα είναι βιοµηχανικού τύπου σύµφωνα µε τους Γερµανικούς
Κανονισµούς VDE 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση µε τετράγωνη πλάκα
πλευράς 96x96 χιλ.
Κάθε βολτόµετρο θα είναι εφοδιασµένο και µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός,
3 φασικές τάσεις, 3 πολικές τάσεις). Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µε τη βοήθεια
κατάλληλων µετασχηµατιστών εντάσεως ξηρού τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού θα
είναι ανάλογος των αµπεροµέτρων.
Ηλεκτρονόµοι ισχύος
Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 230 V-50Hz.
Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων αναφέρεται σε τριφασική φόρτιση A.C Για
την φόρτιση αυτή οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα λειτουργίας για
ένα (1) εκατοµµύριο χειρισµούς. Θα προσκοµισθεί προσπέκτους µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε σετ βοηθητικών επαφών
Η τάση έλξεως του ηλεκτρονόµου θα είναι 0.75-1.1 της ονοµαστικής τάσης ενώ η τάση
αποδιέγερσης 0.40-0.60 της ονοµαστικής.
Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660/PART 1/IEC 156.
Τριπολικά θερµικά στοιχεία υπερέντασης
Τα τριπολικά θερµικά στοιχεία υπερέντασης θα είναι κατάλληλα για την προστασία των
αντιστοίχων κινητήρων. Η περιοχή λειτουργίας αυτών θα είναι ρυθµιζόµενη. Τα
θερµικά στοιχεία θα είναι εφοδιασµένα µε διάταξη αντισταθµίσεως της θερµοκρασίας
του περιβάλλοντος. Θα φέρουν µπουτόν επαναφοράς αυτόµατα και χειροκίνητα.
Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αστέρα - τριγώνου
Οι διακόπτες αστέρα – τριγώνου προορίζονται για την εκκίνηση τριφασικών
κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε σκοπό τη µείωση του ρεύµατος εκκινήσεως.
Οι διακόπτες αστέρα - τριγώνου θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρονόµους ισχύος (δίκτυο
τριγώνου-αστέρα) και χρονοδιακόπτη µεταγωγής από τη θέση “αστέρα” στη θέση
“τρίγωνο”.

Βοηθητικός εξoπλισµός πινάκων 220/380V
Ραγοδιακόπτες
Οι ραγοδιακόπτες µονοπολικοί, διπολικοί, ή τριπολlκοί (400/110V, 50ΗΖ) κατά VDE
0632 θα έχουν εξωτερική µορφή όµοια µε αυτή των µικροαυτόµατων του τύπου “L”. Η
στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35mm κατά DΙΝ 50022 µε την
βοήθεια κατάλληλης µανδάλωσης, Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν
διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων και σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων
ονοµαστικής εντάσεως 16Α, 25Α και 40Α.
Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετικό κ.λ.π. ανθεκτική σε υψηλές
θερµοκρασίες κλάσης µόνωσης Β κατά VDE 0110.
Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα πρέπει να µην µαυρίζουν από την συνεχή
λειτουργία τους και θα συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών µε τις
φάσεις του κυκλώµατος ελέγχου. Το κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα για
την ένδειξη εντός και πράσινο για την ένδειξη εκτός. Η αλλαγή των λαµπτήρων των
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα. Η διάµετρος του
καλύµµατος της λυχνίας θα είναι περίπου 32 mm και της βάσης Φ22.
Μαχαιρωτοί ασφαλειoαποζεύκτες φορτίου.
Θα είναι κατάλληλοι για µαχαιρωτές ασφάλειες κατά VDE 0660, µέρος 107 και IEC 408
κλάσεως µονώσεως 660 VAC, µε διάρκεια ζωής των µηχανικών µερών τουλάχιστον 1000
διπλούς χειρισµούς. Ικανότητας εντάσεως βραχυκυκλώσεως 15 ΚΑ και 300V/50Hz και
ικανότητας ζεύξεως σε βραχυκυκλωµένο φορτίο 100 ΚΑ. Θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 έως
+55°C.

Θα αποτελούνται από τη βάση και τον µονωµένο κινητό φορέα των µαχαιρωτών
ασφαλειών. Ο µηχανισµός των επαφών φέρεται στη βάση και εφαρµόζει κατ' ευθείαν
επί των επαφών (µαχαιριών) των ασφαλειών, θα φέρει οπωσδήποτε θάλαµο σβέσεως
τόξου και ισχύος µονωτικά - διαχωριστικά διαφράγµατα µεταξύ πόλων και ασφαλειών.
παράθυρα για τον έλεγχο των ασφαλειών.
Ασφάλειες

Όλες οι ασφάλειες, µε εξαίρεση αυτές του ασφαλειοαποζεύκτη, θα είναι τύπου
µικροαυτόµατου σύµφωνα µε το πρότυπο IEC/EN 60898-1.
Τοπικά χειριστήρια
Τα υλικά των τοπικών χειριστηρίων ποικίλουν ανάλογα των περιπτώσεων που
αναφέρονται και θα είναι:
∆ιακόπτης µε κλειδί τεσσάρων (4) θέσεων1- 0-2-3 µε µανδάλωση.
Μπουτόν µε προεξοχή πράσινου χρώµατος Φ22 (START).
Μπουτόν µε προεξοχή κόκκινου χρώµατος Φ22 (STOP)
Στυπιοθλίπτες µεταλλικοί κατάλληλων διαστάσεων και αριθµού.
Κλέµµες ράγας αριθµηµένες 2.5 mm2.
Εσωτερική συνδεσµολογία πλήρης µε καλώδιο ΝΥAF και κως (µυτάκια) στα άκρα του
καλωδίου και αρίθµηση αυτού µε τον αριθµό της αντίστοιχης κλέµµας.
Αναγραφή µε ταµπελάκια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ

Πεδίο εισόδου
Γενικός αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά και θερµικά
στοιχεία και εξωτερικό χειριστήριο.
- Βολτόµετρο µε µεταγωγέα επτά (7) θέσεων
- Τρία (3) αµπερόµετρα
- Περιοριστής υπερτάσεων
Πεδίo Η/Κ 40/50 hp (Για κάθε αντλητικό συγκρότηµα)
- Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά και θερµικά
στοιχεία και εξωτερικό χειριστήριο.
- Σύστηµα εκκίνησης αντλητικού συγκροτήµατος αστέρος τριγώνου
ισχύος 30/37 kW (40/50 hp) που θα περιλαµβάνει τηλεχειριζόµενους
διακόπτες αέρα, θερµικό ηλεκτρονόµο, ηλεκτρονικό χρονικό,
βοηθητικό ηλεκτρονόµο. Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα αντιστοιχούν σε
ισχύ ηλεκτροκινητήρα κατά µία βαθµίδα µεγαλύτερη από την
ονοµαστική ισχύ του ηλεκτροκινητήρα για τον οποίο προορίζονται.
- Τρία αµπερόµετρα.
- ∆ύο (2) µπουτόν
- Επιτηρητής ασυµµετρίας φάσεων
- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας (εντός-εκτός)
- Ενδεικτική λυχνία (εκτός από θερµικό)
- Ενδεικτική λυχνία (εκτός από στάθµη)
- Μεταγωγικό διακόπτη τεσσάρων (4) θέσεων (PLC-0-ΧειροκίνητοΑυτόµατο ο οποίος κατά τις µεταγωγές Χειροκίνητο-Αυτόµατο και
αντίστροφα δεν θα διακόπτει ούτε στιγµιαία την λειτουργία του Η/Κ
- Ωροµετρητή
-

Σενάρια λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων
Το ζεύγος των αντλητικών συγκροτηµάτων 40 hp προορίζεται για την υδροδότηση
του ∆∆ Χαλάστρας ενώ το αντίστοιχο 50 hp προορίζεται για την υδροδότηση του
∆∆ Ανατολικού. Η εκκίνηση και η στάση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα
γίνεται µε βάση την στάθµη του αντίστοιχου υδατόπυργου που θα τροφοδοτούν.
Θα καλύπτονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
• Απαραίτητη προυπόθεση για την εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος
θα είναι (µεταξύ των άλλων) η ενεργοποίηση του αισθητήριου ύπαρξης
νερού στην αναρρόφηση. (Το αισθητήριο θα εγκατασταθεί από την
ΕΥΑΘ).
• Θα λειτουργεί ένα και µόνο συγκρότηµα προς κάθε προορισµό, όταν φυσικά
απαιτείται. (Αποκλεισµός εκκίνησης δεύτερου συγκροτήµατος προς τον
ίδιο προορισµό).
• Θα υπάρχει κυκλική εναλλαγή στην λειτουργία των αντλητικών
συγκροτηµάτων κάθε ζεύγους. Η κυκλική εναλλαγή θα αγνοείται στις
περιπτώσεις ανίχνευσης βλάβης, ενός αντλητικού συγκροτήµατος, από τον
επιτηρητή φάσεων ή το θερµικό
Κατά την χειροκίνητη λειτουργία η εκκίνηση και η στάση του αντλητικού
συγκροτήµατος θα γίνεται µε τα αντίστοιχα µπουτόν ανεξάρτητα από την ζήτηση
.του αντίστοιχου υδατόπυργου.
Κατά την αυτόµατη λειτουργία η εκκίνηση και η στάση του αντλητικού
συγκροτήµατος θα γίνεται µε βάση τα σήµατα «υδατόπυργος γεµάτος» -

«υδατόπυργος άδειος».
Η λειτουργία µέσω του PLC, που αποτελεί αντικείµενο άλλης προµήθειας, θα
αντιστοιχεί στην επιλογή 1 του επιλογικού διακόπτη.
Πεδίο βοηθητικών κυκλωµάτων-αυτοµατισµού
- Μαχαιρωτός ασφαλειoαποζεύκτης φορτίου.
- ∆ύο (2) ανεξάρτητες (φάση-ουδέτερος-γείωση) γραµµές φωτισµού –
ρευµατοδοτών 40 Α
- Μία γραµµή τροφοδοσίας PLC (Το PLC είναι αντικείµενο άλλης
προµήθειας)
- Κλεµµοσειρά όπου θα µεταφέρονται µέσω ελεύθερων επαφών τα
ακόλουθα σήµατα των βλαβών και των αισθητηρίων.
1. Θερµοµαγνητικοί διακόπτες (5)
2. Θερµικά (4)
3. Επιτηρητές φάσεων (4)
4. Αισθητήριο αναρρόφησης (1)
5. Αισθητήριο κατάθλιψης (1)
6. Αντλία ΕΝΤΟΣ
7. Αντλία ΕΚΤΟΣ
8. Θέση επιλογικών διακοπτών (3Χ4)
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αναλυτικά µονογραµµικά σχέδια των πινάκων
και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου εξοπλισµού
Χρόνος παράδοσης: Θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα είναι µεγαλύτερος από 15
εργάσιµες ηµέρες.
Χρόνος εγγύησης: Θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα είναι µικρότερος από 24 µήνες
από την ηµέρα παράδοσης.
Προϋπολογισµός: 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

