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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
  Η παρούσα αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών 

άρδευσης  στο  Τ.Ο.Ε.Β.  Ραψάνης». 

Το έργο θα κατασκευασθεί στη Κτηματική περιοχή του Τ.Ο.Ε.Β. Ραψάνης.            . 

Το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο που θα κατασκευασθεί θα αντικαταστήσει το επιφανειακό 

δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β., με σκοπό τη μείωση απώλειας νερού από το επιφανειακό δίκτυο. 

Τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων. 
 Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 
 α. συμβατικά στοιχεία του έργου δηλαδή τη Διακήρυξη, το Τιμολόγιο, την Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή.  
 β. τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους ελληνικούς Κανονισμούς για κάθε κατηγορία, 
  
 Έκταση εγκαταστάσεων. 
 Η έκταση των εγκαταστάσεων που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό, ενώ κατά την εκτέλεση θα ισχύσουν τα της προσφοράς του αναδόχου. 
 
      Δίκτυα άρδευσης 
      Θα κατασκευασθούν με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-
χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των σωλήνων να προσκομίσει 
στην υπηρεσία, τα παρακάτω πιστοποιητικά δοκιμών από επίσημο φορέα 
πιστοποίησης και δική του επιβάρυνση: 
1. Πιστοποιητικό δοκιμής στεγανότητας συνδέσμου υποδοχής σε νερό ή αέρα με 
φορτίο παραμόρφωσης και γωνιακή εκτροπή, σύμφωνα με ISO 3633:2002, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1053:1999 , ΕΛΟΤ  ΕΝ 1401:2009 , ΕΛΟΤ  ΕΝ 1277:2005 
2. Πιστοποιητικό αντοχής σε πίεση σε θερμοκρασία 20οC, 60οC,  80οC για χρόνο 1, 
100, 1000, 8740h. 

ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  

ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β  
ΡΑΨΑΝΗΣ»  



   
  

 

 

 

Το έργο περιλαμβάνει: 

A. Tη προμήθεια και τοποθέτηση 13.740μ.μ. υπόγειων πλαστικών αρδευτικών αγωγών 

από σκληρό PVC 10 atm, PVC 12,5 atm και PVC 16 atm 

Οι διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων είναι οι εξής : 

                        α)           DN 160     10 atm          810  μ.μ.  

                        β)           DN 160     12,5 atm     3.000  μ.μ.  

                        γ)           DN 200     12,5 atm     5.430  μ.μ.  

                        δ)           DN 160     16 atm           600  μ.μ.  

                        ε)           DN 200     16 atm        2.100  μ.μ.  

                        στ)        DN 280     16 atm        1.800  μ.μ.  

      Οι ανωτέρω διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων θα συνδεθούν με υπάρχοντα  

booster,  (Q=70m3/h,  H=90mYΣ)  του υφιστάμενου  δικτύου. 

Στην θέση Μεγάλη Καψάλα, θα εγκατασταθεί νέο booster,  (Q=130m3/h,  H=145mYΣ) 

που θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και θα τροφοδοτεί τον αγωγό DN 280, 16 atm.         

Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών 

διπλού ή ενός στομίου καθώς και οι συσκευές ασφαλείας του δικτύου. 

 

Β.1 Την αντικατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο του 

ποταμού Πηνειού, με νέο ηλεκτρικό πίνακα (πίλλαρ), ισχύος 2X55KW, ως παρακάτω: 

   Τεχνική περιγραφή πίλλαρ δύο (02) εκκινητών soft starter 

Ηλεκτρολογικός πίνακας εκκινητή ονομαστικής έντασης 250Α, 400V AC. Αποτελείται 
από τυποποιημένο μεταλλικό κιβώτιο τύπου πίλλαρ, βαθμού προστασίας IP55/IK10, 
από λαμαρίνα DKP πάχους 2,00mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος 
RAL7035. Ο πίνακας πίλλαρ θα περιλαμβάνει: 

 Τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου, ονοματικής έντασης 250Α, 

με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) περιοχής 

ρύθμισης 175…250Α και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) και ικανότητα 

διακοπής βραχυκυκλώματος 36kA. 

 Απαγωγείς υπερτάσεων τύπου Τ1+2, με κρουστικό ρεύμα Iimp(10/350) ίσο με 12,5kA 

και Iimp(8/20) :ίσο με 80kA. 

 Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων, ενδεικτικού τύπου DMTME, για την μέτρηση 

των παρακάτω ηλεκτρικών μεγεθών: 

o VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVAR, cosφ σε γραμμές 230/400V. 



   
  

To πολυόργανο θα συνεργάζεται με τους απαραίτητους μετασχηματιστές 
έντασης με πρωτεύον 250Α και δευτερεύον 5Α, κλάσης 0,5A, 10VA.To 
πολυόργανο θα ασφαλίζεται κατάλληλα. 

 Λυχνίες παρουσίας τάσης πόρτας, Φ22mm, οι οποίες ασφαλίζονται με φυσίγγια 

κατάλληλης ονομαστικής έντασης. 

 2 (δύο) τεμάχια ομαλοί εκκινητές (soft starter) ονομαστικής ισχύος 55kW. H 

τεχνική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του πεδίου εκκινητή ακολουθούν: 

o Ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος σε λυχνίες Φ22 πόρτας 

o Ωρομετρητή πόρτας 

o Διακόπτη 3 θέσεων για χειροκίνητη – στάση – αυτόματη λειτουργία 

o Ανεμιστήρα 

 2 (δύο) τεμάχια αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, ονοματικής έντασης 

160Α, με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) 

περιοχής ρύθμισης 116…250Α και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) και ικανότητα 

διακοπής βραχυκυκλώματος 18kA. 

 Ρελέ προστασίας έναντι ξηράς λειτουργίας. 

Οι ζυγοί των φάσεων θα είναι χάλκινοι διατομής κατάλληλοι για ονοματική ένταση 250 Α. 
Ο ζυγός γείωσης θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα. Η συγκράτηση του 
συστήματος ζυγών θα γίνεται από κατάλληλους πιστοποιημένους μονωτήρες.  
Η αυτόματη λειτουργία καθορίζεται από φλοτέρ στάθμης. 
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρακάτω δοκιμές σειράς 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60439-1: 

 δοκιμή ως προς γη 16 Α DC για 1 sec. 

 δοκιμή μόνωσης 500 V DC για 3 sec. 

 δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 2500 V για 120 sec. 

 οπτικός και διαστατικός έλεγχος. 

 έλεγχος καλωδιώσεων. 

 δοκιμή ηλεκτρικών, πνευματικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών. 

 δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων. 
Ο κατασκευαστής του πίλλαρ εκκινητή θα διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO:9001 για την 
κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. 
Ο πίνακας θα φέρει σήμανση κλεμμών, του διακοπτικού υλικού, των καλωδίων και 
σήμανση στην μετώπη. 
 

Β.2  Τεχνική περιγραφή πίλλαρ ενός (01) εκκινητή 

Ο συγκεκριμένος πίνακας (πίλλαρ) ενός (01) εκκινητή, θα εγκατασταθεί στο κεντρικό 

αντλιοστάσιο, και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Προσθήκη ηλεκτρολογικού πίνακα εκκινητή ονομαστικής έντασης 250Α, 400V AC. 
Αποτελείται από τυποποιημένο μεταλλικό επιδαπέδιο πεδίο, βαθμού προστασίας 
IP55/IK10, από λαμαρίνα DKP πάχους 2,00mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
χρώματος RAL7035. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πεδίου είναι 0,60m πλάτος, 0,63m 
βάθος και 2,03m ύψος. Το πεδίο του εκκινητή θα περιλαμβάνει: 



   
  

 Τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου, ονοματικής έντασης 250Α, 

με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) περιοχής 

ρύθμισης 175…250Α και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) και ικανότητα 

διακοπής βραχυκυκλώματος 36kA. 

 στον πίνακα θα τοποθετηθεί ομαλός εκκινητής (soft starter) ονομαστικής ισχύος 

110kW. H τεχνική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του πεδίου εκκινητή 

ακολουθούν: 

 

o Ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος σε λυχνίες Φ22 πόρτας 

o Ωρομετρητή πόρτας 

o Διακόπτη 3 θέσεων για χειροκίνητη – στάση – αυτόματη λειτουργία 

o Ανεμιστήρα 

Οι ζυγοί των φάσεων θα είναι χάλκινοι διατομής κατάλληλοι για ονοματική ένταση 1000 
Α και θα διατρέχουν το πάνω μέρος του πίνακα σε όλο το μήκος του. Ο ζυγός γείωσης 
θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα. Η συγκράτηση του συστήματος ζυγών θα 
γίνεται από κατάλληλους πιστοποιημένους μονωτήρες για την ισχύ βραχυκύκλωσης. 
Ο πίνακας θα έχει την δυνατότητα επέκτασης και από τις δύο πλευρές και θα είναι 
επισκέψιμος και από την πίσω πλευρά. 
Η αυτόματη λειτουργία καθορίζεται από φλοτέρ στάθμης που είναι τοποθετημένα στην 
δεξαμενή του αντλιοστασίου. 
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρακάτω δοκιμές σειράς 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60439-1: 

 δοκιμή ως προς γη 16 Α DC για 1 sec. 

 δοκιμή μόνωσης 500 V DC για 3 sec. 

 δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 2500 V για 120 sec. 

 οπτικός και διαστατικός έλεγχος. 

 έλεγχος καλωδιώσεων. 

 δοκιμή ηλεκτρικών, πνευματικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών. 

 δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων. 
Ο κατασκευαστής του πεδίου εκκινητή θα διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO:9001 για την 
κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. 
Ο πίνακας θα φέρει σήμανση κλεμμών, του διακοπτικού υλικού, των καλωδίων και 
σήμανση στην μετώπη. 

 

B.3  Τεχνική περιγραφή πεδίου inverter 

Ο συγκεκριμένος πίνακας (πίλλαρ) τριών (03) inverter, θα εγκατασταθεί στο υπάρχον 

κτίριο του αντλιοστασίου (θέση Πουρνάρι), και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 

Ηλεκτρολογικός πίνακας inverter με ονομαστική ένταση 160Α, 400V AC. Αποτελείται 
από τυποποιημένο μεταλλικό επιδαπέδιο πεδίο, βαθμού προστασίας IP55/IK10, από 
λαμαρίνα DKP πάχους 2,00mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL7035. 



   
  

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πεδίου είναι 0,60m πλάτος, 0,63m βάθος και 2,03m ύψος. 
Το πεδίο του εκκινητή θα περιλαμβάνει: 

 Τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου, ονοματικής έντασης 160Α, 

με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) περιοχής 

ρύθμισης 116-160Α και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) και ικανότητα διακοπής 

βραχυκυκλώματος 18kA. 

 στον πίνακα θα τοποθετηθούν 3 (τρία) τεμάχια μετατροπείς συχνότητας (inverter) 

ονομαστικής ισχύος 18,5kW. H τεχνική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του 

πεδίου εκκινητή ακολουθούν: 

o Ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος σε λυχνίες Φ22 πόρτας 

o Ωρομετρητή πόρτας 

o Διακόπτη 3 θέσεων για χειροκίνητη – στάση – αυτόματη λειτουργία 

o Ανεμιστήρα 

o Ποτενσιόμετρο πόρτας ρύθμισης στροφών 

 Απαγωγείς υπερτάσεων τύπου Τ1+2, με κρουστικό ρεύμα Iimp(10/350) ίσο με 12,5kA 

και Iimp(8/20) :ίσο με 80kA. 

 Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων, ενδεικτικού τύπου DMTME, για την μέτρηση 

των παρακάτω ηλεκτρικών μεγεθών: 

o VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVAR, cosφ σε γραμμές 230/400V. 

To πολυόργανο θα συνεργάζεται με τους απαραίτητους μετασχηματιστές 
έντασης με πρωτεύον 160Α και δευτερεύον 5Α, κλάσης 0,5A, 10VA.To 
πολυόργανο θα ασφαλίζεται κατάλληλα. 

 Λυχνίες παρουσίας τάσης πόρτας, Φ22mm, οι οποίες ασφαλίζονται με φυσίγγια 

κατάλληλης ονομαστικής έντασης. 

 Μικροαυτόματοι διακόπτες χαρακτηριστικής καμπύλης C, με αντοχή σε 

βραχυκύκλωμα 6kA, ονοματικής έντασης 50Α. 

 Ρελέ προστασίας έναντι ξηράς λειτουργίας. 

Ο πίνακας θα έχει την δυνατότητα επέκτασης και από τις δύο πλευρές και θα είναι 
επισκέψιμος και από την πίσω πλευρά. 
Η αυτόματη λειτουργία καθορίζεται από φλοτέρ στάθμης που είναι τοποθετημένα στην 
δεξαμενή του αντλιοστασίου. 
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρακάτω δοκιμές σειράς 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60439-1: 

 δοκιμή ως προς γη 16 Α DC για 1 sec. 

 δοκιμή μόνωσης 500 V DC για 3 sec. 

 δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 2500 V για 120 sec. 

 οπτικός και διαστατικός έλεγχος. 

 έλεγχος καλωδιώσεων. 

 δοκιμή ηλεκτρικών, πνευματικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών. 

 δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων. 



   
  

Ο κατασκευαστής του πεδίου εκκινητή θα διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO:9001 για την 
κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. 
Ο πίνακας θα φέρει σήμανση κλεμμών, του διακοπτικού υλικού, των καλωδίων και 
σήμανση στην μετώπη. 

 

Β.4  Τεχνική περιγραφή πίλλαρ ενός (01) inverter 

Ο συγκεκριμένος πίνακας (πίλλαρ) ενός (01) inverter, θα εγκατασταθεί στο υπάρχον 

κτίριο του αντλιοστασίου (θέση Τούμπανο), και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 

Ηλεκτρολογικός πίνακας inverter ονομαστικής έντασης 63Α, 400V AC. Αποτελείται από 
τυποποιημένο μεταλλικό κιβώτιο τύπου πίλλαρ, βαθμού προστασίας IP55/IK10, από 
λαμαρίνα DKP πάχους 2,00mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL7035. 
Στο εσωτερικό του πίλλαρ θα εγκατασταθεί μεταλλικό κιβώτιο, βαθμού προστασίας 
IP55/IK10, από λαμαρίνα DKP πάχους 1,50mm, με διανομή με κανάλι και μία μεταλλική 
πόρτα. Ο πίνακας πίλλαρ θα περιλαμβάνει: 

 Τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου, ονοματικής έντασης 63Α, 

με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) περιοχής 

ρύθμισης 44,1-63Α και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) και ικανότητα διακοπής 

βραχυκυκλώματος 18kA. 

 Απαγωγείς υπερτάσεων τύπου Τ1+2, με κρουστικό ρεύμα Iimp(10/350) ίσο με 12,5kA 

και Iimp(8/20) :ίσο με 80kA. 

 Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων, ενδεικτικού τύπου DMTME, για την μέτρηση 

των παρακάτω ηλεκτρικών μεγεθών: 

o VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVAR, cosφ σε γραμμές 230/400V. 

To πολυόργανο θα συνεργάζεται με τους απαραίτητους μετασχηματιστές 
έντασης με πρωτεύον 80Α και δευτερεύον 5Α, κλάσης 0,5A, 10VA.To 
πολυόργανο θα ασφαλίζεται κατάλληλα. 

 Λυχνίες παρουσίας τάσης πόρτας, Φ22mm, οι οποίες ασφαλίζονται με φυσίγγια 

κατάλληλης ονομαστικής έντασης. 

 1 (ένα) τεμάχιο inverter ονομαστικής ισχύος 18,5kW. H τεχνική περιγραφή και τα 

χαρακτηριστικά του πεδίου εκκινητή ακολουθούν: 

o Ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος σε λυχνίες Φ22 πόρτας 

o Ωρομετρητή πόρτας 

o Διακόπτη 3 θέσεων για χειροκίνητη – στάση – αυτόματη λειτουργία 

o Ανεμιστήρα 

o Ποτενσιόμετρο ρύθμισης στροφών 

 Ρελέ προστασίας έναντι ξηράς λειτουργίας. 

Η αυτόματη λειτουργία καθορίζεται από φλοτέρ στάθμης. 



   
  

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρακάτω δοκιμές σειράς 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60439-1: 

 δοκιμή ως προς γη 16 Α DC για 1 sec. 

 δοκιμή μόνωσης 500 V DC για 3 sec. 

 δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 2500 V για 120 sec. 

 οπτικός και διαστατικός έλεγχος. 

 έλεγχος καλωδιώσεων. 

 δοκιμή ηλεκτρικών, πνευματικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών. 

 δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων. 
Ο κατασκευαστής του πίλλαρ εκκινητή θα διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO:9001 για την 
κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. 
Ο πίνακας θα φέρει σήμανση κλεμμών, του διακοπτικού υλικού, των καλωδίων και 

σήμανση στην μετώπη 

 

Γ.1.  Ο ομαλός εκκινητής ισχύος 55KW, θα εγκατασταθεί στο νέο πίλλαρ στο 

αντλιοστάσιο του ποταμού Πηνειού, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 
Τεχνική Προδιαγραφή για ομαλούς εκκινητές με έλεγχο και στις τρείς (03) 

φάσεις και προστασία του κινητήρα 

1. Συμμόρφωση με τα πρότυπα 
Οι ομαλοί εκκινητές που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αντλητικών 
συγκροτημάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IECEN 60947-1, EN 60947-2 και παράλληλα να 
συμμορφώνονται με την οδηγία «Εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης» 2006/95/EC και την 
οδηγία «Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας» (EMC) n° 2004/108 EC. 
 
2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει: 

 Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208-600 V AC, τάση ελέγχου 100-250 V AC, 50/60 
Hz. 

 Ενσωματωμένα ρελέby-pass για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και στις 
τρεις φάσεις. 

 Δυνατότητα συνδεσμολογίας μέσα στο τρίγωνο. 
 Ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία Modbus RTU και δυνατότητα επιπλέον 

επικοινωνίας με άλλα πρωτόκολλα (Ethernet, Profibus κ.α.), με τη χρήση 
πρόσθετης κάρτας. 

 Τρεις κατ’ ελάχιστον προγραμματιζόμενες εξόδους (μεταγωγικά ρελέ), όπου κάθε 
ρελέ μπορεί να σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση και την ολοκλήρωση της 
εκκίνησης, καθώς και ένα συμβάν. Το συμβάν μπορεί να προγραμματιστεί ώστε 
να σηματοδοτεί προστασία, σφάλμα ή προειδοποίηση. 

 Δυνατότητα ελέγχου της ροπής (torque control) ώστε να μειώνεται το υδραυλικό 
πλήγμα κατά το σταμάτημα της αντλίας. 

 Ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, προγραμματισμένο για ομαλή εκκίνηση και 
στάση κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα. Η λειτουργία του κινητήρα θα 
ελέγχεται από τα θυρίστορ και στις τρεις φάσεις, τόσο στην εκκίνηση όσο και στη 
στάση. Θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική θερμική προστασία διπλής ρύθμισης για 
την εκκίνηση και την λειτουργία.  

 Προηγμένη προστασία για τον κινητήρα και τον ίδιο τον εκκινητή με 
ενσωματωμένη ηλεκτρονική θερμική προστασία από υπερφόρτιση, υπερένταση, 
υποφόρτιση, προστασία από ασυμμετρία φάσεων, αντιστροφή φάσεων και 



   
  

υπερφόρτιση των θυρίστορ. Η προστασία υπερφόρτισης θα επιτυγχάνεται μέσω 
προσομοίωσης της θερμοκρασίας του κινητήρα από το μετρούμενο ρεύμα. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των τυλιγμάτων του κινητήρα 
μέσω θερμίστορ PTC και δυνατότητα κλειδώματος του ρότορα. 

 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να προστατεύεται τόσο από τηκτές ασφάλειες 
υπερταχείας διακοπής τύπου BUSSMANN.   

 Δυνατότητα να λειτουργήσει και με έλεγχο στις δύο φάσεις σε περίπτωση που 
έχουν πρόβλημα τα θυρίστορ της μίας φάσης. 

 Δυνατότητα για διαδοχική εκκίνηση μέχρι και 3 διαφορετικών κινητήρων. 
 
3 Διάγνωση σφάλματος 

 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω διαγνώσεις σφαλμάτων, 
τόσο για προστασία του εξοπλισμού εκκίνησης, όσο και του φορτίου και του ίδιου 
του εκκινητή.  
- Σφάλμα απώλειας φάσης 
- Σφάλμα υψηλού ρεύματος 
- Σφάλμα χαμηλής τάσης ελέγχου 
- Εσφαλμένη συνδεσμολογία 
- Κακή ποιότητα δικτύου 
- Υπερφόρτιση θυρίστορ 

 
4 Επικοινωνία με τον χρήστη 

 Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενο στεγανό (ΙΡ 66) χειριστήριο με 
οθόνη LCD και μενού στην αγγλική γλώσσα. Η οθόνη θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 18 χαρακτήρων με μνήμη αποθήκευσης σφαλμάτων, πληκτρολόγιο 
χειρισμού 4 πλήκτρων, 3 λυχνίες για τις ενδείξεις λειτουργίας, ρολόι πραγματικού 
χρόνου, καταγραφή των 20 τελευταίων συμβάντων, 2 ψηφιακές εισόδους για 
εκκίνηση και στάση και 2 επιπλέον προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους. 
 

5 Συνθήκες περιβάλλοντος 
 Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει επιβερνικωμένες ηλεκτρονικές κάρτες για 

αυξημένη προστασία σε επιβαρυμένα από σκόνη και υγρασία περιβάλλοντα. 
 Ο εκκινητής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -25 οC έως 

+60 οC με μέγιστη  μεταβολή λειτουργίας στα ονομαστικά του μεγέθη 0,8% ανά 
οC, πάνω από τους 40 οC. 

 Ο εκκινητής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε υψόμετρο μέχρι και τα 4.000 
m με μέγιστη μεταβολή λειτουργίας στα ονομαστικά του μεγέθη 0,67% ανά m, 
πάνω από τα 1.000 m. 

 
Δ.  Τεχνική περιγραφή inverter 18,5Kw 

1. Τροφοδοσία 
 Τάση δικτύου: 380 έως 480 V, +10%/-15% 
 Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz ±5% 
 Συντελεστής Ισχύος (συνφ): 0.98 
 Βαθμός απόδοσης: 98% 
 Σύστημα γείωσης: γειωμένα (ΤΝ) και αγείωτα (ΙΤ) δίκτυα 

 

2. Έξοδος κινητήρα 
 Τάση εξόδου: 3 Φάσεις, 0 έως Τάση Δικτύου 
 Συχνότητα εξόδου: 0 έως 500 Hz 
 Οι μετατροπείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με καλώδια κινητήρα 

μήκους 100 m κατ’ ελάχιστον για ισχύ έως 5.5 kW, 200 m για ισχύ έως 11 kW και 



   
  

300 m για μεγαλύτερη ισχύ. 

 

3. Συνθήκες λειτουργίας 
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -15 °C έως 50 C (ή έως 55 °C για ισχύ από 250 kW 

έως 500 kW). Τα ονομαστικά μεγέθη θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς 
 Yποδιαστασιολόγηση για θερμοκρασία έως 50 °C για ισχύ τουλάχιστον έως 22 kW. 
 Υψόμετρο: 0 έως 4000 m. 
 Τα ονομαστικά μεγέθη θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς υποδιαστασιολόγηση 

για υψόμετρο τουλάχιστον έως 1000 m. 
 Σχετική υγρασία: < 95% (χωρίς συμπυκνώματα) 
 Βαθμός προστασίας: IP 21  
 Μέθοδος τοποθέτησης: Για ισχύ έως 250 kW επίτοιχη στήριξη ή στήριξη σε 

ικρίωμα ή στην πλάτη ηλεκτρικού πίνακα ή πεδίου. Θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα τοποθέτησης με κατάλληλες φλάντζες στην πλάτη ηλεκτρικού πίνακα 
ή πεδίου με τον τομέα ψύξης (ψύκτρες) εκτός του πίνακα ή του πεδίου. 

 Για ισχύ από 250 kW έως 500 kW ο Μ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τροχούς κύλισης 
και τηλεσκοπική ράμπα ώστε να μπορεί εύκολα να σύρεται και να αποσύρεται σε 

 ηλεκτρικό πίνακα ή πεδίο. 
 Συμμόρφωση με το πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) (EN 61800-

3): κατ’ ελάχιστον κατηγορία C2 (δημόσια δίκτυα με πολλούς καταναλωτές), για 
ισχύ έως 250 kW ή κατ’ ελάχιστον κατηγορία C3 (βιομηχανικά ιδιωτικά δίκτυα) για 
ισχύ έως 500 kW 

 Οι μετατροπείς πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλες διατάξεις για την 
ορθή γείωση των καλωδίων τροφοδοσίας, των καλωδίων του κινητήρα και των 
καλωδίων ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(EMC - κλωβός Faraday) χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων εξαρτημάτων 

 

4. Γενικά χαρακτηριστικά 
 Ευκολία και φιλικότητα στη χρήση 
 Πλήρης ψηφιακός έλεγχος από μικροϋπολογιστή 
 Πλήρες πακέτο αυτοπροστασίας και προστασίας του κινητήρα 
 Δύο (2) προγραμματιζόμενες Αναλογικές Είσοδοι 0/2..10 V DC ή 

0/4..20 mA, με ακρίβεια ± 1,5% 
 Δύο (2) προγραμματιζόμενες Αναλογικές Έξοδοι 0..10 V DC ή 0..20 mA, με    

ακρίβεια  ± 1% 
 Έξι (6) προγραμματιζόμενες Ψηφιακές Είσοδοι (NPN ή PNP) 
 Τρείς (3) προγραμματιζόμενες Ψηφιακές Έξοδοι τύπου ρελέ 

(μεταγωγικές 250 V AC / 30 V DC, 2A) 
 Ρολόι πραγματικού χρόνου 
 Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24 V DC 250 mA. 
 Ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus RTU (ΕΙΑ-485) 

ενώ θα πρέπει να διατίθενται κατ’ επιλογή τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας DeviceNet, Profibus-DP, CANopen, ControlNet, 
EtherCAT, POWERLINK και EtherNet IP / Modbus TCP PROFINET IO 

 Επιβερνικωμένες πλακέτες. 
 Μονάδα φρένου: για ισχύ τουλάχιστον έως 22 kW ο μετατροπέας θα πρέπει να 

 διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα φρένου (brake chopper) ενώ για 
μεγαλύτερη ισχύ οι μονάδες φρένου θα πρέπει να διατίθενται 
προαιρετικά ως συσκευές εξωτερικής τοποθέτησης 

5. Προστασίες 
 



   
  

 Υπερφόρτιση μετατροπέα 
 Θερμοκρασία μετατροπέα 
 Βραχυκύκλωμα μετατροπέα 
 Υπέρταση δικτύου 
 Υπόταση δικτύου 
 Απώλεια φάσης δικτύου 
 Υπερφόρτιση κινητήρα 
 Μηχανικό μπλοκάρισμα κινητήρα 
 Σφάλμα προς γη (Earth fault protection) 

 

6.  Ειδικές λειτουργίες 
 

 10 κατ’ ελάχιστον, έτοιμα προγράμματα με προκαθορισμένες και προεπιλεγμένες 
λειτουργίες των εισόδων/εξόδων για τυπικές κοινές εφαρμογές και λειτουργίες 
π.χ. επιλογή μεταξύ αυτομάτου και χειροκίνητου ελέγχου ή επιλογή ελεγκτή PID 

 Χρήση PID Control με αυτόματη εκκίνηση και στάση ανάλογα με την απαίτηση της 
εφαρμογής. Να διαθέτουν δυο ξεχωριστούς ελεγκτές PID π.χ. για τον έλεγχο 
κινητήρα και έναν επιπλέον ελεγκτή PID για τον έλεγχο μιας ακόμα εξωτερικής 
διεργασίας π.χ. τρίοδη/τετράοδη βάνα 

 Έλεγχος λειτουργίας έως 4 αντλιών ή ανεμιστήρων 
 Εφτά (7) προκαθορισμένες ταχύτητες 
 Αντιστάθμιση διολίσθησης των στροφών (IR compensation) αυτόματη αντιστάθμιση 

πτώσης τάσης στους μικρούς κινητήρες 
 Αποφυγή κρίσιμων συχνοτήτων συντονισμού για προστασία των μηχανολογικών 

εξαρτημάτων 
 Προσωρινό ξεπέρασμα βύθισης τάσης 
 Λειτουργία προθέρμανσης του κινητήρα για την αποφυγή δημιουργίας 

συμπυκνωμάτων σε αυτόν (τροφοδοσία με ρεύμα DC) 
 Δυνατότητα ελέγχου του ενσωματωμένου ανεμιστήρα ψύξης ώστε αυτός να σταματά 

όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί 
 Δυνατότητα ελέγχου κοινών ασύγχρονων κινητήρων αλλά και σύγχρονων κινητήρων 

μόνιμης μαγνήτισης (PMSM) καθώς και σύγχρονων κινητήρων μαγνητικής 
αντίστασης (SynRM) χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένης έκδοσης λογισμικού ή 

 εξαρτημάτων. 
 Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας 24 V DC για το κύκλωμα ελέγχου ώστε να είναι 

δυνατή η παραμετροποίηση χωρίς την σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας 
ισχύος 

 Δυνατότητα σύνδεσης θερμίστορ για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων του 
κινητήρα. Η σύνδεση θα πρέπει να έχει επαρκή μόνωση ώστε να επιτρέπει την 
σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας στο τύλιγμα του κινητήρα με το 
μετατροπέα, χωρίς επιπρόσθετες απαιτήσεις για γαλβανική απομόνωση 
ανάμεσα στον αισθητήρα θερμοκρασίας και το μετατροπέα. 

 

7.  Λογισμικό 
 
Οι μετατροπείς πρέπει να διαθέτουν λογισμικό για PC για την παραμετροποίηση, την 

τεκμηρίωση και τη συντήρηση που να διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο για κάθε 

ενδιαφερόμενο. Οι ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν σε αυτό το 



   
  

λογισμικό θα πρέπει να ικανοποιούνται: 

Να διαθέτουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε PC με ένα απλό καλώδιο επικοινωνίας πχ. 

USB, ή καλώδιο Ethernet (patch cable RJ45) 

Να είναι δυνατή η παραμετροποίηση, αποθήκευση και επαναφορά των ρυθμίσεων του 

μετατροπέα 

Να είναι διαθέσιμη η δυνατότητα εμφάνισης μόνο των παραμέτρων που έχουν 

τροποποιηθεί από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις 

Να είναι διαθέσιμη μια λειτουργία ονομαστικής εύρεσης κάθε παραμέτρου 

Να υποστηρίζεται η εκτύπωση ολοκληρωμένης ή επιλεγμένης λίστας παραμέτρων ή 

λίστας τροποποιημένων παραμέτρων 

Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη καταγραφή και απεικόνιση 8 τουλάχιστον λειτουργιών 

Να είναι δυνατή η δημιουργία «πακέτων παραμέτρων» με ολοκληρωμένες λίστες 

παραμέτρων, καταγραφές συμβάντων (event logs) και άλλα δεδομένα 

 
 
Ε. Τεχνική Προδιαγραφή για ομαλούς εκκινητές με έλεγχο και στις 3 φάσεις και 
προστασία του κινητήρα (για εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων) 
 
1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
1.1. Συμμόρφωση με τα πρότυπα 
Οι ομαλοί εκκινητές που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αντλητικών 
συγκροτημάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC EN 60947-1, EN 60947-2 και παράλληλα να 
συμμορφώνονται με την οδηγία «Εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης» 2006/95/EC και την 
οδηγία «Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας» (EMC) n° 2004/108 EC. 
 
1.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει: 

 Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208-600 V AC, τάση ελέγχου 100-250 V AC, 50/60 
Hz. 

 Ενσωματωμένα ρελέ by-pass για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και στις 
τρεις φάσεις. 

 Δυνατότητα συνδεσμολογίας μέσα στο τρίγωνο. 
 Ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία Modbus RTU και δυνατότητα επιπλέον 

επικοινωνίας με άλλα πρωτόκολλα (Ethernet, Profibus κ.α.), με τη χρήση 
πρόσθετης κάρτας. 

 Τρεις κατ’ ελάχιστον προγραμματιζόμενες εξόδους (μεταγωγικά ρελέ), όπου κάθε 
ρελέ μπορεί να σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση και την ολοκλήρωση της 
εκκίνησης, καθώς και ένα συμβάν. Το συμβάν μπορεί να προγραμματιστεί ώστε 
να σηματοδοτεί προστασία, σφάλμα ή προειδοποίηση. 

 Δυνατότητα ελέγχου της ροπής (torque control) ώστε να μειώνεται το υδραυλικό 
πλήγμα κατά το σταμάτημα της αντλίας. 

 Ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, προγραμματισμένο για ομαλή εκκίνηση και 
στάση κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα. Η λειτουργία του κινητήρα θα 
ελέγχεται από τα θυρίστορ και στις τρεις φάσεις, τόσο στην εκκίνηση όσο και στη 
στάση. Θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική θερμική προστασία διπλής ρύθμισης για 
την εκκίνηση και την λειτουργία.  

 Προηγμένη προστασία για τον κινητήρα και τον ίδιο τον εκκινητή με 
ενσωματωμένη ηλεκτρονική θερμική προστασία από υπερφόρτιση, υπερένταση, 
υποφόρτιση, προστασία από ασυμμετρία φάσεων, αντιστροφή φάσεων και 
υπερφόρτιση των θυρίστορ. Η προστασία υπερφόρτισης θα επιτυγχάνεται μέσω 



   
  

προσομοίωσης της θερμοκρασίας του κινητήρα από το μετρούμενο ρεύμα. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των τυλιγμάτων του κινητήρα 
μέσω θερμίστορ PTC και δυνατότητα κλειδώματος του ρότορα. 

 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να προστατεύεται τόσο από τηκτές ασφάλειες 
υπερταχείας διακοπής τύπου BUSSMANN … A με τις ανάλογες βάσεις, όσο και 
από απαγωγούς υπερτάσεων κλάσης Τ2. 

 Δυνατότητα να λειτουργήσει και με έλεγχο στις δύο φάσεις σε περίπτωση που 
έχουν πρόβλημα τα θυρίστορ της μίας φάσης. 

 Δυνατότητα για διαδοχική εκκίνηση μέχρι και 3 διαφορετικών κινητήρων. 
 
1.3 Διάγνωση σφάλματος 

 Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω διαγνώσεις σφαλμάτων, 
τόσο για προστασία του εξοπλισμού εκκίνησης, όσο και του φορτίου και του ίδιου 
του εκκινητή.  
- Σφάλμα απώλειας φάσης 
- Σφάλμα υψηλού ρεύματος 
- Σφάλμα χαμηλής τάσης ελέγχου 
- Εσφαλμένη συνδεσμολογία 
- Κακή ποιότητα δικτύου 
- Υπερφόρτιση θυρίστορ 

 
1.4 Επικοινωνία με τον χρήστη 

 Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενο στεγανό (ΙΡ 66) χειριστήριο με 
οθόνη LCD και μενού στην αγγλική γλώσσα. Η οθόνη θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 18 χαρακτήρων με μνήμη αποθήκευσης σφαλμάτων, πληκτρολόγιο 
χειρισμού 4 πλήκτρων, 3 λυχνίες για τις ενδείξεις λειτουργίας, ρολόι πραγματικού 
χρόνου, καταγραφή των 20 τελευταίων συμβάντων, 2 ψηφιακές εισόδους για 
εκκίνηση και στάση και 2 επιπλέον προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους. 
 

1.5 Συνθήκες περιβάλλοντος 
 Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει επιβερνικωμένες ηλεκτρονικές κάρτες για 

αυξημένη προστασία σε επιβαρυμένα από σκόνη και υγρασία περιβάλλοντα. 
 Ο εκκινητής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -25 οC έως 

+60 οC με μέγιστη  μεταβολή λειτουργίας στα ονομαστικά του μεγέθη 0,8% ανά 
οC, πάνω από τους 40 οC. 

 Ο εκκινητής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε υψόμετρο μέχρι και τα 4.000 
m με μέγιστη μεταβολή λειτουργίας στα ονομαστικά του μεγέθη 0,67% ανά m, 
πάνω από τα 1.000 m. 

 
Ενδεικτικός τύπος: ABB PSTX 
   

      Ζ.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποβρύχιου Υδραυλικού Μέρους 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CAPRARI 

ΤΥΠΟΣ AΝΤΛΙΑΣ E12S50/5A 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΩΤΩΝ 5 

ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 130 m³/h 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 145 m 

ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ DN 150 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 110 kW [HP] 



   
  

[150] 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 2925 rpm 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 74,15 % 

 Οι υδραυλικές αποδόσεις της αντλίας διασφαλίζονται από τις προδιαγραφές                     
ISO 9906 Grade 3B 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της CAPRARI S.p.A. : ISO 9001:2000,                   
No 00327-94-AQ. 

 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Υποβρύχιας Αντλίας 
Η αντλία είναι φυγόκεντρη, πολυβάθμια, μικτής ροής, ικανή να διέρθει σε γεώτρηση 
διαμέτρου 12΄΄. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της αντλίας είναι επικαλυμμένες με ειδική 
στρώση οικολογικής αντιδιαβρωτικής βαφής κατάλληλη για πόσιμο νερό. Τα 
χαρακτηριστικά της αντλίας επαληθεύονται και από τα διαγράμματα επίσημων δοκιμών 
του κατασκευαστή, οι οποίες διεξάγονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό κινητήρα 2 πόλων, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9906 Grade 3B.  O κατασκευαστής της αντλίας 
διαθέτει πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001.   
Αναρρόφηση  
Η αναρρόφηση της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά 
DIN 1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες και φέρει 
ειδικό λαβύρινθο για την απομάκρυνση της άμμου από τον άξονα της αντλίας και του 
ηλεκτρικού κινητήρα. 
Κατάθλιψη  
Η κατάθλιψη της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά 
DIN 1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες, φέρει 
ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρο και φλαντζωτό καταθλιπτικό 
στόμιο DN 150. 
 
Βαθμίδες Άντλησης 
Οι βαθμίδες της αντλίας είναι κατασκευασμένες από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά 
DIN 1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες και 
συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες και περικόχλια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
Στο εσωτερικό των βαθμίδων ο άξονας της αντλίας εδράζεται σε ελαστικά έδρανα ειδικής 
σύνθεσης, τα οποία έχουν εγχυθεί πάνω σε χαλύβδινα δακτυλίδια. Οι βαθμίδες στα 
σημεία τριβής τους με τις πτερωτές φέρουν εναλλάξιμους τριβείς από ειδικό ελαστικό 
εγχυμένο πάνω σε χαλύβδινα δακτυλίδια ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της 
αντλίας ακόμα και με περιεκτικότητα άμμου 40g/m³.  
Πτερωτές 
Οι πτερωτές της αντλίας είναι μικτής ροής. Είναι κατασκευασμένες από φαιούχο 
χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες 
ανωμαλίες και στερεώνονται πάνω στον άξονα της αντλίας με κωνικές σφήνες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. Για να εξασφαλίζεται η σωστή και απροβλημάτιστη 
λειτουργία της αντλίας, όλες οι πτερωτές είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. 
 
Η ροπή αδράνειας του μονοβάθμιου περιστρεφόμενου συστήματος είναι 0,03848 kgm² 
και  αυξάνεται κατά 0,03756 kgm² για κάθε επιπλέον βαθμίδα. 
Άξονας  
Ο άξονας της αντλίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος, κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στα ακραία του σημεία εδράζεται 
σε ορειχάλκινα έδρανα τα οποία φέρουν ειδικό σύστημα απομάκρυνσης της άμμου. 
Σύνδεσμος Σύνδεσης Αντλίας και Κινητήρα (Κόπλερ)  



   
  

Ο σύνδεσμος σύνδεσης της αντλίας με τον ηλεκτρικό κινητήρα είναι κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στερεώνεται στο κατώτατο 
άκρο του άξονα της αντλίας με σφήνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Φίλτρο – Προφυλακτήρας Καλωδίων 
Το φίλτρο αναρρόφησης και ο προφυλακτήρας των καλωδίων είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα και στερεώνονται πάνω στο σώμα της αντλίας με ανοξείδωτους 
κοχλίες.   
 
Όρια Λειτουργίας 

Πυκνότητα αντλούμενου νερού 1kg/dm³ 

Ιξώδες αντλούμενου νερού 1mm²/s (1cSt) 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας με τη βάνα κλειστή 3min 

Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε αιωρούμενα 
στερεά 

40g/m³ 

 
Ζ.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υποβρύχιου Ηλεκτρικού Κινητήρα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οι αποδόσεις 
του 

ηλεκτρικού 
κινητήρα 

διασφαλίζοντ
αι από τις 
προδιαγραφέ

ς                          
IEC 34-1. 

 Πιστοποιητικό 
διασφάλισης 

ποιότητας της CAPRARI S.p.A. : ISO 9001:2000,                     No 00327-94-AQ. 
 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Κινητήρα 
Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, Eurovoltage – Multifrequency, 
ικανός να διέρθει σε γεώτρηση διαμέτρου 10΄΄, κατάλληλος για μόνιμη και συνεχή 
λειτουργία εντός του ύδατος. Είναι τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
50 Hz, διπολικός, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, βαθμού προστασίας IP 68 (κατά DIN 
40050). Παράγει την πλήρη του ισχύ απροβλημάτιστα ακόμα και με αυξομειώσεις της 
ονομαστικής τάσης του δικτύου που κυμαίνονται από +6% έως -10%, επίσης αποδίδει 
την πλήρη του ισχύ με θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 25°C. Οι αποδόσεις του 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CAPRARI  

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MAC 10150 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Eurovoltage – 
Multifrequency 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Ρ2) 110 
[150] 

kW [HP] 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 2925 rpm 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 88,5 % 

Συν.φ 0,87 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙP 68 (DIN 40050) 

ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ (αντιστοιχία) Υ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ DOL ή Υ/Δ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  50 Hz 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 380-400 Volt 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

207 A 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

242 mm 

ΜΗΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1595 mm 

ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 383 kg  



   
  

ηλεκτρικού κινητήρα διασφαλίζονται από τις προδιαγραφές IEC 34-1.  O κατασκευαστής 
του ηλεκτρικού κινητήρα διαθέτει πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001.   
 
Στάτης 
Ο στάτης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι διαιρούμενος σε 3 μέρη, πλούσιων διαστάσεων 
και βάρους, ώστε να απαιτεί μικρή ταχύτητα νερού διαβροχής (≈ 0,3 m/sec στην 
εξωτερική επιφάνεια του στάτη), έτσι ο κινητήρας έχει μεγάλες ανοχές στην 
υπερθέρμανση από κακές συνθήκες ψύξης, πτώση τάσης, υπερφόρτωση κλπ. Είναι 
επαναπεριελίξιμος-επισκευάσιμος και το εξωτερικό κέλυφος του στάτη είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα X5CrNi1810-UNI 6900 ή AISI 304. Η 
εσωτερική θερμοκρασία του κινητήρα με την παραπάνω ταχύτητα νερού δεν υπερβαίνει 
σε καμία περίπτωση τους 45ºC.  
Περιέλιξη  
Οι αγωγοί της περιέλιξης είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, φέρουν στρώση μόνωσης 
από PVC και εξασφαλίζουν αντιστοιχία κλάσης μόνωσης επιπέδου Y. Ο ηλεκτρικός 
κινητήρας είναι ικανός για να κάνει τουλάχιστον 6 εκκινήσεις-στάσεις σε διάστημα μιας 
ώρας.  
Ρότορας 
Ο ρότορας του ηλεκτρικού κινητήρα φέρει μπάρες χαλκού ώστε να εξασφαλίζει υψηλές 
ηλεκτρικές αποδόσεις, εναλλάξιμους τριβείς από χρωμιούχο χάλυβα και έχει υποστεί 
δυναμική ζυγοστάθμιση. Ο άξονας του ρότορα (και κατά συνέπεια η οδόντωση) είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420. 
Έδρανα Στήριξης 
Η παραλαβή των ακτινικών φορτίων του ρότορα πραγματοποιείται από ορειχάλκινα 
έδρανα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία στηρίζονται στα αντίστοιχα κουζινέτα 
κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο GG25. O ρότορας στα ακραία του σημεία στήριξης 
φέρει επιπλέον ενίσχυση από ειδικούς εναλλάξιμους τριβείς (2 τριβείς στο άνω άκρο και 
1 τριβέας στο κάτω άκρο) κατασκευασμένους από χρωμιούχο χάλυβα. Τα αξονικά 
φορτία παραλαμβάνονται από ειδικό υδρολίπαντο ωστικό έδρανο πολλαπλής 
ευστάθειας τύπου Michell, ικανό να διαχειριστεί φορτία έως 4000kg. Τα πατίνια είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής σκληρότητας ειδικό ορείχαλκο με πολύ χαμηλό 
συντελεστή τριβής και το περιστρεφόμενο μέρος είναι κατασκευασμένο από ειδικό 
συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής.  
 
Ψύξη - Λίπανση Ηλεκτρικού Κινητήρα 
Το υγρό ψύξης και λίπανσης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι μείγμα μη τοξικής 
αντιδιαβρωτικής γλυκόλης προπυλενίου τύπου Dowcal 20 (30%) και καθαρού νερού 
(70%). Για να εξισορροπούνται οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που δρουν πάνω 
στον ηλεκτρικό κινητήρα εφαρμόζεται ειδική ελαστική μεμβράνη στο κάτω μέρος του 
κινητήρα που παραλαμβάνει τις ογκομετρικές αυξομειώσεις του υγρού ψύξης. Ο στάτης 
του ηλεκτρικού κινητήρα είναι υπερδιαστασεολογημένος και οι πλούσιες διαστάσεις του, 
δημιουργούν μία μεγάλη εξωτερική επιφάνεια ψύξης από το αντλούμενο νερό. Έτσι 
επιτυγχάνεται η τελείως αξιόπιστη ψύξη του ηλεκτρικού κινητήρα χωρίς να 
χρησιμοποιείται κανένα επιπρόσθετο σύστημα ψύξης εντός και εκτός του στάτη.  
Μηχανική Στεγανοποίηση 
Ο κινητήρας περιλαμβάνει ειδική διάταξη απομάκρυνσης της άμμου (τοποθετημένη στο 
ύψος της στεγάνωσης του άξονα) και είναι εφοδιασμένος με διπλό σύστημα στεγάνωσης 
ιδιαίτερα κατάλληλο για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον εργασίας με 
υψηλή συγκέντρωση άμμου και αλάτων, κατασκευασμένο από ειδικό ελαστικό με 
ενισχυμένο χαλύβδινο πλέγμα. 
Καλώδια Τροφοδοσίας 
Ο κινητήρας διαθέτει καλώδια τροφοδοσίας ενός κλώνου - μονού πυρήνα, ειδικής 
στεγάνωσης από συνθετικό ελαστομερές EPR κατάλληλο για πόσιμο νερό, 



   
  

πιστοποιημένο από την WRAS σύμφωνα με το πρότυπο BS 6920. Το καλώδιο 
τροφοδοσίας κάθε φάσης είναι κυλινδρικού σχήματος, φέρει ξεχωριστή και εντελώς 
ανεξάρτητη μόνωση ώστε να μπορεί να απομακρύνει τη θερμότητα αποτελεσματικά και 
να ψύχεται γρηγορότερα.  
 
Όρια λειτουργίας 

Ελάχιστη ταχύτητα νερού διαβροχής  0,3m/s 

Μέγιστη ανομοιομορφία τάσης 380V -6% +10% 

Μέγιστη ανομοιομορφία φορτίου 5%  

Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου 
νερού 

25°C 

Ακουστικός θόρυβος (ISO 3746) <70dB(A) 

 
 
Ζ.3. Τεχνική περιγραφή BOOSTER 
 
Αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου από το αντλητικό 
συγκρότημα και είναι τόσο μεγαλύτερο όσο για να δημιουργείται η αναγκαία συνθήκη 
αποφυγής σπηλαίωσης κατά την διάρκεια λειτουργίας του υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος. Το μήκος του BOOSTER θα είναι κατά 150mm κατ’ ελάχιστη διάσταση 
μεγαλύτερο του συγκροτήματος και θα φέρει στα άκρα τμήματα σωλήνας με φλάντζα 
κατά DIN αναλόγου διατομής. Η φλάντζα αναρρόφησης θα είναι όμοια με της 
κατάθλιψης. Τα άκρα του BOOSTER θα φέρουν χαλύβδινες ροδέλες αφ’ ενός για 
ευθυγράμμιση του υποβρυχίου συγκροτήματος αφ’ ετέρου για διευκόλυνση της 
προσαρμογής των ακραίων φλαντζών.  Εντός του BOOSTER το συγκρότημα θα 
στηρίζεται και θα ευθυγραμμίζεται με αυτό μέσω ειδικών στεγανών ανοξείδωτων 
αντηρίδων, ντιζών αναλόγου διατομής σε τέσσερα (4) σημεία περιφερειακά του 
ηλεκτροκινητήρα. Το σώμα του BOOSTER θα φέρει στηρίγματα χαλύβδινα από 
μορφοσίδηρο για στερέωση. Το BOOSTER θα ενώνεται με τον καταθλιπτικό αγωγό με 
σωλήνα Β.Τ. (Mannesmann) αντιστοίχου διατομής, μετά των εν αναμονή φλαντζών 

 
 

Η. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Επιφανειακού Ηλεκτρικού Κινητήρα Εδράσεως                  
IM B3 / 2p / IE2 

 
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ισχύος 110Kw, ασύγχρονος, διπολικός, τριφασικού ρεύματος, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F, οριζόντιας έδρασης 
B3 και ενεργειακής κλάσης ΙΕ2, κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτει τις εξής διεθνείς προδιαγραφές: IEC 34-
1 (γενικές απαιτήσεις για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές), ΙΕC 72 (διαστάσεις 
ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-7 (έδραση ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-5 (προστασία 
ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-9 (όρια στάθμης ακουστικού θορύβου). Σύμφωνα με τα 
πρότυπα IEC 34-5, ο ηλεκτροκινητήρας έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 55, ενώ το κάλυμμα 
του ανεμιστήρα ΙΡ 2Χ. Ο κλωβός του δρομέα κατασκευάζεται από καθαρό αλουμίνιο ενώ 
ο δρομέας είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος μαζί με τη σφήνα του αλλά χωρίς τον 
ανεμιστήρα ο οποίος ζυγοσταθμίζεται ξεχωριστά. Το ακροκιβώτιο είναι τοποθετημένο 
στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα και μπορεί να περιστραφεί και στις τέσσερις 
διευθύνσεις, φέρει δε και τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 
 

 
 

Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



   
  

Για όλα τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά προς 
έγκριση. Όλα τα περιγραφόμενα πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης 
κατασκευής, όπου δε τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος δεν υποδηλώνει 
προτίμηση αλλά ποιότητα κατασκευής, ισοδύναμη ή ανώτερη του ενδεικτικού 
τύπου. 
Επισημαίνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου η επιλογή των υλικών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία το έργου. 
 
 

o                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Η  Προϊσταμένη 

  Δομών & Περιβάλλοντος 
 
 
       
 
 

               Βάϊα  Κωστούλη         
               Πολιτικός  Μηχανικός 

          
 
 

o      

o      Λάρισα     12 - 02 – 2019  
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o  

          Ιωάννης  Στάμου 
       Ηλ/γος – Μηχ/γος  Μηχ/κός  Τ.Ε. 
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