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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου "Μελέτη
Βιοκλιματικού-Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας" και συγκεκριμένα στη
τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων:


Ισχυρών ρευμάτων.



Άρδευσης πρασίνου και υδραυλικών εγκαταστάσεων μικρής υδάτινης διαμόρφωσης.

Αναφορά γίνεται και στη δυνατότητα απορροής ομβρίων υδάτων από τις στρωμένες επιφάνειες.
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2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παραπάνω έργου και περιλαμβάνει την
εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων.
Ειδικότερα, μελετάται η εγκατάσταση νέου συστήματος οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας
LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Α++) και υψηλής απόδοσης στις οδούς, οι οποίες προβλέπεται
να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ώστε να μην διαταράσσεται από
τα νέα φωτιστικά σώματα η αισθητική των υφιστάμενων μνημείων. Αναλυτικά, η αναβάθμιση φωτισμού
θα καλύψει τους παρακάτω οδικούς άξονες:
Άξονας 1: Οδός - Λουτρού – Ελευθερίας – Κυριωτίσσης – Ρήγα Φεραίου – Μυτιλέκα – Περδικάρη
Άξονας 2: Οδός Περικλέους – Αντ. Καμάρα – Βασ. Κωνσταντίνου
Άξονας 3: Οδός Σοφού - Δημοσθένους - Παναγίας Δεξιάς - Γουδή
Άξονας 4: Οδός Ολγάνου
Επίσης, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες οδοί περιλαμβάνουν οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία θα
διαμορφωθούν καταλλήλως, εξετάζεται και ο φωτισμός των πλατειών στις περιοχές της Παλιάς
Μητρόπολης Βέροιας και των Δίδυμων Λουτρώνων Βέροιας. Τα σχέδια κατόψεων, που αφορούν το
σύνολο της μελέτης ισχυρών ρευμάτων, διαθέτουν αρίθμηση ΙΣΧ-1 έως και ΙΣΧ-5. Επίσης, στο σχέδιο
ΙΣΧ-6 δίνονται τα μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων ισχυρών ρευμάτων (πίλλαρ οδοφωτισμού).
2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:


Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”.



Πρότυπο ΕΛΟΤ 13201.01 “Φωτισμός οδών – Μέρος 1ο: Επιλογή των κλάσεων φωτισμού”.



Πρότυπο ΕΛΟΤ 13201.02 “ Φωτισμός οδών – Μέρος 2ο: Απαιτήσεις επιδόσεων”.



Πρότυπο ΕΛΟΤ 13201.03 “ Φωτισμός οδών – Μέρος 3ο: Υπολογισμός επιδόσεων ”.



Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Οδοφωτισμού Ιούλιος 2018 – “Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων
Οδοφωτισμού”.



ΠρότυποEN 12464-2: Lighting of work places – Part 2: Outdoor work places.

2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και τα παρακάτω τεχνικά βοηθήματα:


Π. Ντοκόπουλου "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών".



Schneider Electric AG “Electrical Installation Guide 2018”.
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2.4 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.4.1 Παροχέτευση
Η τροφοδοσία του συστήματος οδοφωτισμού θα πραγματοποιείται από μια σειρά ανεξάρτητων
τυποποιημένων μονοφασικών και τριφασικών παροχών του ΔΕΔΔΗΕ, προστατευόμενες με τα κατάλληλα
ασφαλιστικά μέσα. Δεδομένου ότι προβλέπεται υπογειοποίηση του σημερινού εναέριου δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες τροφοδοσίες των
πινάκων οδοφωτισμού.
Συνολικά ο νέος οδοφωτισμός θα ηλεκτροδοτηθεί από οκτώ (8) νέους πίνακες (Πίνακες Π.1 έως Π.7 και
υποπίνακας Π2.1) διεσπαρμένους σε θέσεις, όπου και σήμερα υπάρχουν αντίστοιχοι πίνακες
οδοφωτισμού.
Συγκεκριμένα, ο φωτισμός των οδών Ρήγα Φεραίου και Κυριωτίσσης θα τροφοδοτείται από μια νέα
τυποποιημένη μονοφασική παροχή υπ’ αριθμόν No3(8kVA) με μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας
ονομαστικής έντασης 32A, ενώ το διακοπτικό υλικό των αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα
βρίσκεται εντός του πίνακα Π.1, όπως φαίνεται στα σχέδια ΙΣΧ-1 και ΙΣΧ-2. Η παροχή θα ληφθεί μέσω
καλωδίου E1VV-R 3x10mm².
Ο φωτισμός των οδών Μυτιλέκα, Περδικάρη, Ελευθερίας, Λουτρού και Μητροπόλεως (ΙΣΧ-1 και ΙΣΧ-2) θα
τροφοδοτείται από μια νέα ανεξάρτητη τυποποιημένη τριφασική παροχή υπ’ αριθμόν No2(25kVA) με
μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας ονομαστικής έντασης 40A, ενώ το διακοπτικό υλικό των
αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα βρίσκεται εντός του πίνακα Π.2. Η παροχή θα ληφθεί μέσω
καλωδίου E1VV-R 5x10mm². Επιπλέον, ο πίνακας Π.2 θα τροφοδοτεί και έναν τριφασικό υποπίνακα Π2.1
για την κάλυψη του φωτισμού και των φορτίων της υδάτινης δεξαμενής νερού στην πλατεία των Δίδυμων
Λουτρώνων Βέροιας. Επίσης, εντός του υποπίνακα Π2.1 θα τοποθετηθεί ο προγραμματιστής άρδευσης
(ΙΣΧ-2).
Στη συνέχεια, ο φωτισμός των οδών Αντωνίου Καμάρα, Βασ. Κωνσταντίνου, Περικλέους και της πλατείας
στην περιοχή της Παλιάς Μητρόπολης Βέροιας (ΙΣΧ-3) θα τροφοδοτείται από μια νέα ανεξάρτητη
τυποποιημένη τριφασική παροχή υπ’ αριθμόν No2(25kVA) με μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας
ονομαστικής έντασης 40A, ενώ το διακοπτικό υλικό των αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα
βρίσκεται εντός του πίνακα Π.3. Η παροχή θα ληφθεί μέσω καλωδίου E1VV-R 5x10mm².
Ο φωτισμός της οδού Σοφού, όπως φαίνεται στα σχέδια ΙΣΧ-3 και ΙΣΧ-4, θα τροφοδοτείται από μια νέα
ανεξάρτητη τυποποιημένη μονοφασική παροχή υπ’ αριθμόν No3(8kVA) με μικροαυτόματο διακόπτη
προστασίας ονομαστικής έντασης 32A, ενώ το διακοπτικό υλικό των αναχωρήσεων των γραμμών
τροφοδοσίας θα βρίσκεται εντός του πίνακα Π.4. Η παροχή θα ληφθεί μέσω καλωδίου E1VV-R 3x10mm².
Ο φωτισμός των οδών Γουδή, Παναγιάς Δεξιάς και τμήματος της οδού Δημοσθένους (ΙΣΧ-3 και ΙΣΧ-4) θα
τροφοδοτείται από μια νέα ανεξάρτητη τυποποιημένη μονοφασική παροχή υπ’ αριθμόν No3(8kVA) με
μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας ονομαστικής έντασης 32A, ενώ το διακοπτικό υλικό των
αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα βρίσκεται εντός του πίνακα Π.5. Η παροχή θα ληφθεί μέσω
καλωδίου E1VV-R 3x10mm².
Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
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Ο φωτισμός της οδού Ολγάνου (ΙΣΧ-5) θα τροφοδοτηθεί από μια νέα ανεξάρτητη τυποποιημένη
μονοφασική παροχή υπ’ αριθμόν No3(8kVA) με μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας ονομαστικής
έντασης 32A, ενώ το διακοπτικό υλικό των αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα βρίσκεται εντός
του πίνακα Π.6. Η παροχή θα ληφθεί μέσω καλωδίου E1VV-R 3x10mm².
Τέλος, ο φωτισμός του υπόλοιπου τμήματος της οδού Δημοσθένους, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΙΣΧ-4, θα
τροφοδοτείται από μια νέα ανεξάρτητη τυποποιημένη μονοφασική παροχή υπ’ αριθμόν No3(8kVA) με
μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας ονομαστικής έντασης 32A, ενώ το διακοπτικό υλικό των
αναχωρήσεων των γραμμών τροφοδοσίας θα βρίσκεται εντός του πίνακα Π.7. Η παροχή θα ληφθεί μέσω
καλωδίου E1VV-R 3x10mm².
Ο διαχωρισμός σε επτά μετρητές πραγματοποιείται τόσο για τον περιορισμό των μηκών των
καλωδιώσεων, αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των τροφοδοσιών και σε κάθετους
δρόμους σε μελλοντικά στάδια.
Όλοι οι πίνακες χαμηλής τάσης (Π.1, Π.2, Π2.1, Π.3, Π.4, Π.5, Π.6, Π.7) θα είναι επιδαπέδιοι τύπου
Πίλλαρ (Pillar) και θα διαθέτουν βαθμό προστασίας κατ’ ελάχιστον IP55. Οι πίνακες Π.1, Π.4, Π.5, Π.6 και
Π.7 θα είναι μονοφασικοί (230V, 50Hz) και θα διαθέτουν 8 αναχωρήσεις. Οι πίνακες Π.2 και Π.3 θα είναι
τριφασικοί (400V, 50Hz) και θα διαθέτουν 8 αναχωρήσεις. Τέλος, ο υποπίνακας Π2.1 θα είναι επίσης
τριφασικός, ωστόσο επειδή θα περιλαμβάνει και τα κυκλώματα της δεξαμενής νερού θα διαθέτει 20
αναχωρήσεις. Ο λόγος που αποφασίστηκε οι παραπάνω πίνακες να είναι τριφασικοί, είναι η ανάγκη για
μελλοντική κάλυψη των φορτίων που πρόκειται να προστεθούν κατά την διεξαγωγή πολιτιστικών
εκδηλώσεων στις αντίστοιχες περιοχές.
Ο υποπίνακας Π2.1 θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα τροφοδοσίας του υδάτινου στοιχείου δηλαδή:


Την αντλία ανακυκλοφορίας νερού.



Τον υποβρύχιο φωτισμό της δεξαμενής νερού.



Το φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας UV.



Την αντλίας αποστράγγισης.



Τον αυτοματισμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού του υδάτινου στοιχείου.



Τον φωτισμό του μηχανοστασίου της δεξαμενής νερού.



Έναν ρευματοδότη του μηχανοστασίου.



Τον εξαερισμό του μηχανοστασίου.



Τον φωτισμό της περιοχής πέριξ της θέσης εγκατάστασης του πίνακα.



Τον προγραμματιστή άρδευσης.

Οι θέσεις των οκτώ pillar παρουσιάζονται στα σχέδια ισχυρών ρευμάτων (Π.1/ΙΣΧ-1, Π.2/ΙΣΧ-2,
Π.2.1/ΙΣΧ-2, Π.3/ΙΣΧ-3, Π.4/ΙΣΧ-4, Π.5/ΙΣΧ.4, Π.6/ΙΣΧ-5 και Π.7/ΙΣΧ-4).
2.4.2 Οδεύσεις καλωδίων - σωληνώσεων - καναλιών
Όλα τα καλώδια ισχύος θα είναι τύπου E1VV-U (πρώην ΝΥΥ) και θα οδεύουν εντός του εδάφους μέσα σε
πλαστικούς σωλήνες σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος PVC 6 atm διαμέτρου Φ90mm. Κάθε σωλήνας
θα έχει την δυνατότητα υποδοχής μέχρι έξι καλωδίων κυκλωμάτων ισχύος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί
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για κάποιο τμήμα της όδευσης ένας σωλήνας, παράλληλα σε αυτόν θα στρώνεται δεύτερος αντίστοιχος
σωλήνας.
Τα καλώδια τροφοδοσίας θα καταλήγουν στην βάση του φωτιστικού σώματος και θα αφήνεται μήκος
ικανό (περίπου 1,5m) για την σύνδεση τους στο ακροκιβώτιο εντός του στύλου του φωτιστικού σώματος.
Από το ακροκιβώτιο και μέχρι το φωτιστικό σώμα η ηλεκτρική σύνδεση θα υλοποιείται με τριπολικό
καλώδιο H05VV-U 31.5mm2 (πρώην ΝΥΜ).
Τα υποβρύχια φωτιστικά σώματα θα προμηθευτούν με προεγκατεστημένο καλώδιο μόνωσης νεοπρενίου
μήκους 10m.
Οι διατομές των καλωδίων E1VV-U των γραμμών φωτισμού παρουσιάζονται στα μονογραμμικά
διαγράμματα της μελέτης. Λόγω της περιορισμένης ισχύος κάθε φωτιστικού σώματος, δεν απαιτείται η
χρήση τριφασικής γραμμής τροφοδοσίας.
Κάθε φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού θα τροφοδοτείται από έναν ενεργό αγωγό και τον ουδέτερο αγωγό
ενός διπολικού καλωδίου ισχύος. Ο αγωγός γείωσης θα είναι ανεξάρτητος και περιγράφεται αναλυτικά σε
επόμενη παράγραφο του παρόντος τεύχους.
Τα φωτιστικά σώματα που αφορούν στον διακοσμητικό φωτισμό του ιστορικού πλατάνου ή τον φωτισμό
στις πέργκολες στην οδό Ολγάνου ή τον φωτισμό της δεξαμενής νερού ή του μηχανοστασίου αυτής και
τα οποία διαθέτουν σχετικά περιορισμένο μήκος όδευσης, θα τροφοδοτούνται από τριπολικά καλώδια
ισχύος με ενσωματωμένους αγωγούς φάσης, ουδετέρου και αγωγού προστασίας (PE).
Οι πλαστικοί σωλήνες της εγκατάστασης θα οδεύουν σε υπόγεια κανάλια πλάτους 500mm και βάθους
700mm. Η περιοχή του καναλιού στην οποία θα τοποθετείται ο πλαστικός σωλήνας, θα καλύπτεται με
άμμο λατομείου συνολικού πάχους 200mm για την παρεμπόδιση διείσδυσης τρωκτικών εντός αυτού.
Επάνω από τον πλαστικό σωλήνα θα εγκατασταθούν τσιμεντoπλάκες πάχους 60mm για προστασία.
Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί ειδική πλαστική ταινία σημάνσεως κατάλληλη για παραμονή στο
έδαφος. Το υπολειπόμενο τμήμα του καναλιού θα πληρωθεί με χώμα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους.
Λεπτομέρεια του καναλιού όδευσης των σωληνώσεων παρουσιάζεται στα σχέδια ισχυρών ρευμάτων.
Όλες οι διακλαδώσεις θα γίνονται εντός των ακροκιβωτίων των ιστών των φωτιστικών σωμάτων. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό οι διακλαδώσεις θα γίνονται με στεγανές μούφες χυτορητίνης.
2.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
2.5.1 Γενικά
Ο γενικός φωτισμός των οδών και των πλατειών θα υλοποιηθεί με έναν τύπο φωτιστικών σωμάτων, Φ.1.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.2 θα χρησιμοποιηθούν για τον διακοσμητικό φωτισμό του ιστορικού πλατάνου,
που βρίσκεται επί των οδών Βασ.Κωνσταντίνου και Γουδή.
Για τον φωτισμό στις πέργκολες, που βρίσκονται επί της οδού Ολγάνου, θα χρησιμοποιηθούν τα
φωτιστικά σώματα Φ.3.
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Ο διακοσμητικός και συμπληρωματικός φωτισμός της δεξαμενής νερού θα υλοποιηθεί με τα υποβρύχια
φωτιστικά σώματα τύπου Φ.4.
Το φωτιστικό σώμα Φ.5 θα χρησιμοποιηθεί για τον εσωτερικό φωτισμό του μηχανοστασίου της
δεξαμενής νερού (μικρού συντριβανιού τύπου καταρράκτη).
Τέλος, τα φωτιστικά σώματα Φ.6 προβολικού τύπου θα χρησιμοποιηθούν για τον διακοσμητικό φωτισμό
του βράχου, του ποταμού ή κάποιας αρχιτεκτονικής επέμβασης επί της οδού Ολγάνου (παραπλεύρως του
ποταμού).
Στα σχέδια ισχυρών ρευμάτων υπάρχει η ακριβής θέση των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και η αύξουσα
αρίθμηση των φωτιστικών σωμάτων ανά τύπο.
Στο τεύχος προδιαγραφών δίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και
ενδεικτικοί τύποι.
2.5.2 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.1
Τα φωτιστικά σώματα Φ.1 θα καλύψουν τις οδούς Λουτρού, Ελευθερίας, Κυριωτίσσης, Ρήγα Φεραίου,
Μυτιλέκα,

Περδικάρη,

Μητροπόλεως,

Περικλέους,

Αντ.

Καμάρα,

Βασ.

Κωνσταντίνου,

Σοφού,

Δημοσθένους, Παναγίας Δεξιάς και Γουδή. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της οδού
Ολγάνου (παραπλεύρως του ποταμού), καθώς και για τον φωτισμό των πλατειών στις περιοχές της
Παλιάς Μητρόπολης και των Δίδυμων Λουτρώνων Βέροιας.
Πρόκειται για φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου, κυλινδρικής διατομής, που φέρουν πολλαπλά LEDs
με ανταυγαστήρες (ένα ανά LED) και διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας. Επομένως, η
τάση τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων Φ.1 είναι 230V (AC), 50Hz.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.1 θα διαθέτουν συνολική ισχύ (LED+driver) έως 42W το καθένα και φωτεινή ροή
τουλάχιστον ίση με 2600lm. Η θερμοκρασία χρώματος που θα αποδίδει το φωτιστικό θα είναι 4.000°K ±
5% (ψυχρό λευκό) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, CRI, θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 70. Η
κατανομή της φωτεινής έντασης θα είναι Full Cut-Off ασύμμετρη στα επίπεδα C90-C270, κατάλληλη για
οδικό φωτισμό.
Στην φωτογραφία που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μορφή του φωτιστικού σώματος Φ.1 και ο τρόπος
στήριξής του στον ιστό εγκατάστασης.
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Φωτογραφία 1. Μορφή φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού Φ.1
2.5.3 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.2
Για τον διακοσμητικό φωτισμό του ιστορικού πλατάνου της Βέροιας, που βρίσκεται επί των οδών Γουδή
και Βασ. Κωνσταντίνου, θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα Φ.2 τύπου spot με προβολικά
χαρακτηριστικά. Αυτά τα δύο φωτιστικά θα είναι τετραγωνικής μορφής και θα στηριχθούν επάνω στον
κορμό του πλατάνου, σε ύψος 2,00m (στο σημείο που ο κορμός είναι οριζόντιος, πριν αρχίσει το επικλινές
κομμάτι του). Η σκόπευσή τους θα τοποθετηθεί στις φυλλωσιές του πλατάνου και το καλώδιο
τροφοδότησής τους θα οδεύει εντός σωλήνα (τύπου Μπέργκμαν), ο οποίος θα βαφτεί σε χρώμα καφέ,
ώστε να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή οπτική όχληση. Στην φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται το
σημείο, στο οποίο θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα Φ.2.

Φωτογραφία 2. Σημείο τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Φ.2 στον κορμό του ιστορικού πλατάνου
Τα φωτιστικά σώματα Φ.2 διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας. Επομένως, η τάση
τροφοδοσίας τους είναι 230V (AC), 50Hz.
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Τα φωτιστικά σώματα Φ.2 θα διαθέτουν LED συνολικής ισχύος εώς 28W και φωτεινής ροής τουλάχιστον
3116lm. Η θερμοκρασία χρώματος που θα αποδίδουν θα είναι 4.000°K ± 5% (ψυχρό λευκό). Στην
φωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή του φωτιστικού σώματος Φ.2.

Φωτογραφία 3. Μορφή φωτιστικού σώματος Φ.2 διακοσμητικού φωτισμού ιστορικού πλατάνου
2.5.4 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.3
Για τον φωτισμό των περγκολών, που βρίσκονται επί της οδού Ολγάνου (παραπλεύρως του ποταμού), θα
χρησιμοποιηθεί γραμμικός φωτισμός (φωτιστικό σώμα Φ.3), που θα τοποθετηθεί στις δοκούς οροφής των
περγκολών. Ο συγκεκριμένος φωτισμός θα ενισχύει τον τοπικό φωτισμό των περγκολών, ώστε να
ενισχύεται το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν ταινίες LED, οι οποίες
θα τοποθετηθούν σε προφίλ αλουμινίου μήκους 2,00m. Απαραίτητη είναι η στεγανότητα των ταινιών
LED, εφόσον προβλέπονται για εξωτερική χρήση.
Η ταινία LED θα διαθέτει ισχύ εώς 12W/m και φωτεινή ροή τουλάχιστον ίση με 1084lm/m. Επίσης, το
πλήθος των LED θα είναι τουλάχιστον 126LEDs/m και η θερμοκρασία χρώματος που θα αποδίδει η ταινία
θα είναι 4000K ± 5% (ψυχρό λευκό). Στην φωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή του
φωτιστικού σώματος Φ.3 (ταινία LED+προφίλ αλουμινίου).

Φωτογραφία 4. Μορφή ταινίας LED (αριστερά) και προφίλ αλουμινίου (δεξιά)
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Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα (ταινίες LED) δεν θα διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό
λειτουργίας. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητο τροφοδοτικό σταθερή τάσης εξόδου 24V (DC) και
βαθμού προστασίας IP67, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός κυτίου διακλάδωσης στο πλευρικό τοίχωμα
εντός του πλησιέστερου φρεατίου τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων. Η ακριβής τοποθέτηση
τροφοδοτικών θα έχει ως εξής:


Ένα τροφοδοτικό ισχύος 100W, εντός του φρεατίου που βρίσκεται στη βάση στήριξης του
φωτιστικού σώματος Φ1.111, για την σύνδεση των 6m ταινίας LED της πέργκολας (συγκεκριμένα
για τη σύνδεση των Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3).



Ένα τροφοδοτικό ισχύος 100W, εντός του φρεατίου που βρίσκεται απέναντι από το φωτιστικό
Φ1.109, για την σύνδεση των 6m ταινίας LED της πέργκολας (συγκεκριμένα για τη σύνδεση των
Φ3.4, Φ3.5, Φ3.6).



Δύο τροφοδοτικά ισχύος 100W το καθένα, εντός του φρεατίου που βρίσκεται ενδιάμεσα των
φωτιστικών Φ1.107 και Φ1.108, για την σύνδεση των 16m ταινίας LED της πέργκολας
(συγκεκριμένα για τη σύνδεση των Φ3.7, Φ3.8, Φ3.9, Φ3.10).

2.5.5 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.4
Για τον φωτισμό του στοιχείου νερού θα χρησιμοποιηθούν υποβρύχια φωτιστικά σώματα τύπου spot με
λαμπτήρα LED ισχύος έως 3,5W και φωτεινής ροής τουλάχιστον ίσης με 298 lm. Τα φωτιστικά σώματα θα
εγκατασταθούν επίτοιχα εντός του νερού (στο μέσον της τοιχοποιίας), θα διαθέτουν βαθμό προστασίας
IP68 και μηχανική αντοχή σε κρούση IK08. Στην φωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή του
φωτιστικού σώματος Φ.4.

Φωτογραφία 5. Μορφή υποβρύχιου φωτιστικού σώματος Φ.4
Για λόγους ασφαλείας τα φωτιστικά σώματα δεν θα διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, αλλά
εξωτερικό, το οποίο θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του υποπίνακα Π2.1. Συγκεκριμένα, εντός του
υποπίνακα Π2.1, θα τοποθετηθούν δύο τροφοδοτικά ισχύος 17W το καθένα, τα οποία θα διαθέτουν
σταθερό ρεύμα εξόδου 350mA. Το πρώτο τροφοδοτικό θα συνδεθεί στα φωτιστικά Φ4.1, Φ4.2, Φ4.3 και
Φ4.4, ενώ το δεύτερο θα τροφοδοτεί τα φωτιστικά Φ4.5 και Φ4.6. Όλες οι συνδέσεις θα γίνονται εντός
του μπετόν. Στην φωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης.
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Φωτογραφία 6. Σύνδεση καλωδίου υποβρύχιων φωτιστικών σωμάτων
2.5.6 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.5
Ένα στεγανό γραμμικό φωτιστικό σώμα (τύπου Φ.5) εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένα LED θα
εγκατασταθεί εντός του μηχανοστασίου της δεξαμενής νερού (μικρού συντριβανιού τύπου καταρράκτη)
για την κάλυψη των απαιτήσεων φωτισμού κατά την είσοδο στον χώρο από την καταπακτή εισόδου.
Το φωτιστικό σώμα Φ.5 θα διαθέτει LED συνολικής ισχύος έως 36W και φωτεινής ροής τουλάχιστον
4100lm. Η μορφή του φωτιστικού σώματος Φ.5 φαίνεται στην φωτογραφία που ακολουθεί.

Φωτογραφία 7. Μορφή γραμμικού φωτιστικού σώματος οροφής Φ.5
2.5.7 Φωτιστικό σώμα τύπου Φ.6
Για τον διακοσμητικό και συμπληρωματικό φωτισμό του βράχου, του ποταμού ή κάποιας αρχιτεκτονικής
επέμβασης επί της οδού Ολγάνου (παραπλεύρως του ποταμού), θα χρησιμοποιηθούν τα φωτιστικά
σώματα Φ.6 τύπου προβολέα. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά τύπου Φ.6 σε κάθε
μεταλλικό ιστό οδοφωτισμού ύψους 7,00m (εκατέρωθεν των πλευρών κάθε ιστού, σε οριζόντια μπάρα
γαλβανισμένου χάλυβα μήκους 0,80m). Κάθε φωτιστικό σώμα Φ.6 θα διαθέτει ενσωματωμένο βραχίονα
στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες για την σωστή και ακριβή
στόχευση. Η σκόπευσή τους θα τοποθετηθεί στα σημεία που επιθυμούμε να ενισχυθεί ο φωτισμός,
δηλαδή στο βράχο, στο ποτάμι ή στην αρχιτεκτονική επέμβαση. Στο σχέδιο ισχυρών ρευμάτων, ΙΣΧ-5,
φαίνονται οι ακριβείς θέσεις των φωτιστικών σωμάτων Φ.6, καθώς και οι κατευθύνσεις σκόπευσής τους.
Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
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Τα φωτιστικά σώματα Φ.6 διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό λειτουργίας. Επομένως, η τάση
τροφοδοσίας τους είναι 230V (AC), 50Hz.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.6 θα διαθέτουν LED συνολικής ισχύος εώς 80W και φωτεινής ροής τουλάχιστον
9100lm. Η θερμοκρασία χρώματος που θα αποδίδουν θα είναι 4.000°K ± 10% (ψυχρό λευκό). Στην
φωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή του φωτιστικού σώματος Φ.6.

Φωτογραφία 8. Μορφή φωτιστικού σώματος Φ.6 διακοσμητικού φωτισμού βράχου, ποταμού ή
αρχιτεκτονικής επέμβασης
Ωστόσο, στην οδό Ολγάνου, πρίν από την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τύπου Φ.6, πρέπει να
προηγηθούν οι ακόλουθες εργασίες:


Καθαίρεση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων προβολέα με λαμπτήρα εκκένωσης.



Αποξήλωση των μεταλλικών ιστών, των ακροκιβωτίων και των παρελκόμενων υλικών.



Μεταφορά των παραπάνω σε μέρος που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή.



Αποκατάσταση των σημείων που ήταν τοποθετημένοι οι προβολείς.

2.5.8 Ιστοί και περιοχές τοποθέτησης
Τα φωτιστικά σώματα τύπου Φ.1 θα τοποθετηθούν επάνω σε κυλινδρικούς ιστούς φωτισμού,
κατασκευασμένους από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ (70μm) και βαφή ακρυλικής πούδρας.
Οι ιστοί θα διαθέτουν διάμετρο 102mm, πάχος 3mm και θα αποτελούνται από ένα ενιαίο τμήμα συνεχούς
ραφής (χωρίς πολλαπλά μέρη). Ο ιστός στην κορυφή θα φέρει τμήμα σιδηροσωλήνα διαμέτρου 76mm ως
υποδοχή για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος Φ.1.
Οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν ύψος 5,00m επάνω από την τελική στάθμη του εδάφους,
ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά μεγέθη φωτοτεχνίας, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13201.
Παράλληλα, οι ιστοί δεν θα στηριχθούν σε αγκύρια, αλλά θα τοποθετηθούν σε θαμμένη βάση, ώστε να
αποφευχθούν πιθανότητες τραυματισμού διερχομένων, να ενισχυθεί η διευκόλυνση των πεζών και
ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και να εξομαλυνθεί η διέλευση των μικρών οχημάτων και
τρικύκλων, για την εξυπηρέτηση της περιοχής στα στενότερα τμήμα του οδικού δικτύου.
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Φωτογραφία 9. Ιστός ωφέλιμου ύψους 5,00m
Στην παραπάνω φωτογραφία παρουσιάζεται η πλάγια όψη του ιστού που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι
εμφανές πως ο ιστός, που θα ανέλθει σε ύψος 5,00m επάνω από την στάθμη του εδάφους, θα διαθέτει
συνολικό μήκος 5,60m, εκ των οποίων τα 0,60m θα τοποθετηθούν εντός του εδάφους.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.2 θα τοποθετηθούν στον κορμό του ιστορικού πλατάνου σε ύψος 2,00m περίπου
πάνω από το έδαφος.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.3 (ταινίες LED+προφίλ αλουμινίου) θα τοποθετηθούν στις δοκούς οροφής των
περγκολών, στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο ΙΣΧ-5.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.4 θα τοποθετηθούν στα πλευρικά τοιχώματα της δεξαμενής νερού (μικρού
συντριβανιού τύπου καταρράκτη) και υψομετρικά στο μέσον αυτών. Η ακριβής θέση τοποθέτησής τους
φαίνεται στο σχέδιο ΙΣΧ-2.
Το φωτιστικό σώμα Φ.5 θα τοποθετηθεί στην οροφή του μηχανοστασίου της δεξαμενής νερού.
Τέλος, τα φωτιστικά σώματα Φ.6 τύπου προβολέα θα τοποθετηθούν επάνω σε κυλινδρικούς ιστούς
φωτισμού, κατασκευασμένους από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ (70μm) και βαφή ακρυλικής πούδρας.
Οι ιστοί θα διαθέτουν διάμετρο 120mm, πάχος 3mm και θα αποτελούνται από ένα ενιαίο τμήμα συνεχούς
ραφής (χωρίς πολλαπλά μέρη). Οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν ύψος 7,00m επάνω από
την τελική στάθμη του εδάφους. Παράλληλα, οι ιστοί δεν θα στηριχθούν σε αγκύρια, αλλά θα
τοποθετηθούν σε θαμμένη βάση, ώστε να αποφευχθούν πιθανότητες τραυματισμού διερχομένων και να
ενισχυθεί η διευκόλυνση των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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Φωτογραφία 10. Ιστός ωφέλιμου ύψους 7,00m
Στην παραπάνω φωτογραφία παρουσιάζεται η πλάγια όψη του ιστού που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι
εμφανές πως ο ιστός, που θα ανέλθει σε ύψος 7,00m επάνω από την στάθμη του εδάφους, θα διαθέτει
συνολικό μήκος 8,00m, εκ των οποίων το 1,00m θα τοποθετηθεί εντός του εδάφους.
Όλα τα φωτιστικά τοποθετούνται σε θέσεις που απεικονίζονται στα σχέδια ισχυρών ρευμάτων (ΙΣΧ-1 ως
ΙΣΧ-5) και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε στάθμη φωτισμού, όπως παρουσιάζεται στο τεύχος
υπολογισμών και στο παράρτημα αυτού.
2.5.9 Ωράριο Λειτουργίας
Όλα τα κυκλώματα φωτισμού, όπως φαίνεται και στα σχέδια μονογραμμικών διαγραμμάτων, ΙΣΧ-6, θα
είναι εξοπλισμένα με τηλεχειροζόμενο διακόπτη ισχύος.
Η έναυση και η σβέση των φωτιστικών σωμάτων τύπου Φ.1 θα ελέγχεται από δέκτη τηλεχειρισμού
ακουστικής συχνότητας (συσκευή ΤΑΣ), που θα χορηγηθεί από τον Δήμο Βέροιας. Αυτός ο δέκτης θα
διεγείρει το βοηθητικό τύλιγμα του ρελαί ισχύος και θα οπλίζει το κύκλωμα ισχύος που θα τροφοδοτεί τις
γραμμές τροφοδοσίας.
Τα φωτιστικά σώματα Φ.2, Φ.3, Φ.4 και Φ.6 θα ενεργοποιούνται μέσω χρονοδιακόπτη ο οποίος θα είναι
ενσωματωμένος στα πίλλαρ Π.2.1, Π.3 και Π.6. Το ωράριο λειτουργίας θα καθοριστεί από τον
επιβλέποντα του έργου.
Τέλος, το φωτιστικό σώμα Φ.5 θα ενεργοποιείται από στεγανό διακόπτη δεξιά από την κλίμακα της
καταπακτής εισόδου.

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής

13

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

2.5.10 Βάση στήριξης φωτιστικού σώματος
Κάθε φωτιστικό σώμα τύπου Φ.1 θα εδράζεται πάνω σε μια βάση οδοφωτισμού ιστών 4-6 μέτρων με
διαστάσεις 1000mm (Μήκος) x 500mm(Πλάτος) x 700mm (Βάθος). Η συνολική βάση στήριξης θα είναι
κατασκευασμένη από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας C35/45.
Η βάση θα διαθέτει και φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 290mm (Μήκος) x 290mm
(Πλάτος) x 550mm (Βάθος). Μεταξύ του φρεατίου έλξης καλωδίων και του κέντρου τοποθέτησης του
φωτιστικού σώματος, θα υπάρχει σωλήνας σπιράλ Φ50 για την διέλευση του καλωδίου. Η βάση θα
διαθέτει δύο οπές διαμέτρου Φ110mm για την υποδοχή του σωλήνα Φ90mm (είτε στην άφιξη ή στην
αναχώρηση) και δεν θα διαθέτει αγκύρια στήριξης. Η στάθμη τοποθέτησης της βάσης θα είναι ίση με την
τελική στάθμη της οδού.
Κάθε φωτιστικό σώμα τύπου Φ.6 θα εδράζεται πάνω σε μια βάση οδοφωτισμού ιστών 6-9 μέτρων με
διαστάσεις 1500mm (Μήκος) x 700mm(Πλάτος) x 800mm (Βάθος). Η συνολική βάση στήριξης θα είναι
κατασκευασμένη από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας C35/45.
Η βάση θα διαθέτει και φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 415mm (Μήκος) x 415mm
(Πλάτος) x 500mm (Βάθος). Μεταξύ του φρεατίου έλξης καλωδίων και του κέντρου τοποθέτησης του
φωτιστικού σώματος, θα υπάρχει σωλήνας σπιράλ Φ100 για την διέλευση του καλωδίου. Η βάση θα
διαθέτει δύο οπές διαμέτρου Φ110mm για την υποδοχή του σωλήνα Φ90mm (είτε στην άφιξη ή στην
αναχώρηση) και δεν θα διαθέτει αγκύρια στήριξης. Η στάθμη τοποθέτησης της βάσης θα είναι ίση με την
τελική στάθμη της οδού.
2.6 ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η προστασία των οκτώ πινάκων (Π.1-Π.2-Π2.1-Π.3-Π.4-Π.5-Π.6-Π.7) εξωτερικού χώρου τύπου Pillar της
εγκατάστασης, από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα, θα πραγματοποιηθεί από διπολικούς ή
τετραπολικούς μικροαυτόματους τοποθετημένους στην άφιξη του πίνακα και οι οποίοι διαστασιολογούνται
για να προστατεύουν το καλώδιο τροφοδοσίας, βάσει της προβλεπόμενης παροχής και του υπό προστασία
εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν διπολικοί μικροαυτόματοι για τα μονοφασικά πίλλαρ
(Π.1-Π.4-Π.5-Π.6-Π.7) και τετραπολικοί μικροαυτόματοι για τα τριφασικά πίλλαρ (Π.2-Π.2.1-Π.3).
Κάθε μια ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων προστατεύεται μέσω διπολικού
μικροαυτόματου χαρακτηριστικής Β.
Εντός του ακροκιβωτίου, που διαθέτει ο ιστός, θα εγκατασταθεί μικροαυτόματος ονομαστικής εντάσεως
6Α για τον προστασία της γραμμής H05VV-U 3x1,5mm².
Κάθε μια ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας αντλιών προστατεύεται μέσω διπολικού μικροαυτομάτου
χαρακτηριστικής Κ.
Οι υπολογισμοί αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών της παρούσας μελέτης, όπως
πραγματοποιήθηκαν με εφαρμογή συγκεκριμένου λογισμικού υπολογισμού. Μέσω μικροαυτομάτων
προστατεύονται και οι υπόλοιπες γραμμές τροφοδοσίας του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και οι γραμμές
τροφοδοσίας των προγραμματιστών άρδευσης.
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Για την προστασία από ηλεκτροπληξία έναντι άμεσης ή έμμεσης επαφής, προβλέπεται η τοποθέτηση
διπολικού ή τετραπολικού διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα
λειτουργίας 30mA. Επιλέγεται η χρήση πολλαπλών ΔΔΡ για τον ευκολότερο εντοπισμό βλάβης στα
διάφορα κυκλώματα, αλλά και για τον περιορισμό της έκτασης διακοπής τροφοδοσίας στην εξεταζόμενη
περιοχή (αποφεύγεται η συσκότιση ολόκληρης περιοχής σε περίπτωση διαρροής, τροχαίου ατυχήματος
επάνω σε στύλο οδοφωτισμού κλπ).
Εντός των ηλεκτρικών πινάκων προδιαγράφεται η χρήση τηλεχειριζόμενων διακοπτών (ρελέ) για την αφή
και την σβέση κάθε φωτιστικού σώματος.
Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν ενδεικτικές λυχνίες ύπαρξης τάσης, καθώς και απαγωγούς κρουστικών
υπερτάσεων T1 και T2.
Τέλος, οι πίνακες Π.1, Π.2, Π.3, Π.4, Π.5, Π.6 και Π.7 θα διαθέτουν και ρευματοδότη ράγας για
τροφοδοσία φορητών συσκευών. Αυτό το κύκλωμα θα προστατεύεται με μονοπολικό μικροαυτόματο
χαρακτηριστικής Β και θα τροφοδοτείται με καλώδιο τύπου H05VV-U (πρώην ΝΥM).
Η διαστασιολόγηση των μέσων προστασίας κάθε πίνακα παρουσιάζεται στα μονογραμμικά διαγράμματα
της παρούσας μελέτης (ΙΣΧ-6).
2.7 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Για την γείωση της εγκατάστασης φωτισμού προβλέπεται γυμνός αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής
25 mm2, ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα προς το τροφοδοτικό
καλώδιο των ιστών.
Οι αγωγοί γείωσης θα συνδέονται με τον ζυγό γείωσης των πινάκων Π.1, Π.2, Π2.1, Π.3, Π.4, Π.5,
Π.6,Π.7, καθώς και με κάθε μεταλλικό ιστό στήριξης του φωτιστικού σώματος (ισοδυναμική σύνδεση). Η
σύνδεση θα γίνει μέσω ειδικού ανοξείδωτου συνδέσμου, ο οποίος θα στηρίζεται επί του ιστού φωτισμού
με ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια.
Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα γειώνεται πάνω στον αγωγό γειώσεως μέσω γυμνού αγωγού χάλκινου
μονόκλωνου διατομής 6 mm2. Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται με την βοήθεια σφικτήρων μέσα
στο φρεάτιο της βάσεως του σιδηροϊστού, απ' όπου περνάει και ο αγωγός γειώσεως.
Τέλος, στο σύστημα γείωσης προβλέπεται η ενσωμάτωση πλακών γειώσεως μέσα στο έδαφος σε βάθος 1
m στο τέλος κάθε γραμμής τροφοδοσίας. Η κατασκευή τους είναι πλάκες χαλκού διαστάσεων 5005005
mm. Οι πλάκες γειώσεως θα συνδεθούν προς τον αγωγό γειώσεως των 25 mm².
Ο αγωγός γείωσης των φωτιστικών σωμάτων διακοσμητικού φωτισμού (φωτιστικά σώματα Φ.2, Φ.3 και
Φ.4) δεν θα είναι ανεξάρτητος της ηλεκτρικής παροχής και θα παρέχεται μέσω τριπολικού καλωδίου
τροφοδοσίας (αγωγός προστασίας PE).
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2.8 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΩΝ
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο, για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων,
κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του διαιρούμενο ποτήρι με
τρεις τρύπες για καλώδιο μέχρι E1VV 410mm2 και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί
σταθερή επαφή των καλωδίων.
Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος του
ακροκιβωτίου θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση. Επίσης, θα υπάρχουν ασφάλειες, τύπου ταμπακιέρας,
πλήρεις καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι, οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα
του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ για την πρόσδεση του χαλκού
γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώματος.
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό με τη βοήθεια δύο κοχλιών και θα
κλείνει με πώμα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με την βοήθεια δύο ορειχάλκινων
κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική αύλακα με ελαστική ταινία σταθερά κολλημένη
σ' αυτήν για την πλήρη εφαρμογή του πώματος.
2.9 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
2.9.1 Ρευματοδότες – Διακόπτες
Ο διακόπτης φωτισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για την αφή και σβέση του φωτιστικού σώματος του
μηχανοστασίου, θα είναι απλός επίτοιχος βαθμού προστασίας IP55. Ο διακόπτης θα τοποθετηθεί δίπλα
στην σκάλα καθόδου, σε ύψος 1,60m περίπου από το έδαφος, στην θέση που υποδεικνύεται στο σχέδιο
ισχυρών ρευμάτων.
Αντίστοιχα, εντός του χώρου θα εγκατασταθεί στεγανός μονοφασικός ρευματοδότης εντάσεως 16Α,
βαθμού προστασίας IP55, για την τροφοδοσία φορητών συσκευών και εργαλείων.
2.9.2 Καλώδια
Οι γραμμές τροφοδότησης των κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα είναι αγωγοί χαλκού με
μόνωση PVC. Η κατηγορία των καλωδίων για τα παραπάνω κυκλώματα είναι H05VV (πρώην ΝΥΜ). Οι
γραμμές τροφοδότησης απλών κυκλωμάτων κίνησης θα είναι τύπου E1VV (πρώην ΝΥΥ).
Για τις αντλίες και τα υποβρύχια φωτιστικά σώματα προβλέπεται και η χρήση καλωδίων H07RN-F.
Κάθε μονοφασική τροφοδοσία υλοποιείται με τριπολικό καλώδιο εκ των οποίων ο ένας αγωγός είναι ο
αγωγός φάσης, ο δεύτερος είναι ο ουδέτερος αγωγός N και ο τρίτος είναι ο αγωγός προστασίας PE.
Η διαστασιολόγηση των καλωδίων, καθώς και των μέσων προστασίας τους, έγινε με βάση το πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384.
Ο υπολογισμός των διατομών των αγωγών έγινε λαμβάνοντας μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης: 4%
(αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται και στο τεύχος των υπολογισμών).
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Διακλαδώσεις καλωδίων γίνονται μέσα σε κουτιά διακλαδώσεων (μπουάτ).
Οι διατομές και τα μήκη των γραμμών τροφοδοσίας, καθώς και τα μέσα προστασίας τους, απεικονίζονται
στα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης (ΙΣΧ-6).
2.9.3 Οδεύσεις καλωδίων κυκλωμάτων
Η όδευση όλων των ηλεκτρικών καλωδίων θα πραγματοποιηθεί μέσω εύκαμπτων πλαστικών ηλεκτρικών
σωλήνων (σπιράλ), σύμφωνα με τις διατομές του παρακάτω πίνακα:
Πλήθος x διατομή αγωγών σε mm2

Ελάχιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος
σωλήνων σε mm

3x2,5

Φ13,5

3x4

Φ16

3x6

Φ16

3x10
Φ23
Πίνακας 2.1. Οι απαιτούμενες διάμετροι πλαστικών σωλήνων σε σχέση με τα καλώδια που φέρουν
Η στήριξη των σωληνώσεων θα πραγματοποιηθεί με ειδικά τεμάχια της ίδιας προϊοντικής κατηγορίας τόσο
επίτοιχα όσο και από την οροφή.

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις διανομής νερού υπό πίεση, μελετήθηκαν σύμφωνα με τους παρακάτω
κανονισμούς:
1. ΤΟΤΕΕ 2411/86. Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού.
3.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
3.2.1 Συστήματα άρδευσης
Οι εγκαταστάσεις άρδευσης αφορούν στις εκτάσεις χλοοτάπητα, ανθώνων αλλά και μεμονωμένων
δέντρων τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα εντός των υπό διαμόρφωση πάρκων αλλά και στους
περιμετρικούς δρόμους. Η άρδευση των παραπάνω εκτάσεων προτείνεται να γίνει ως εξής:


Οι επιφάνειες χλοοτάπητα θα αρδεύονται με στατικούς καταιονητήρες νερού, τύπου ανύψωσης.



Οι εκτάσεις των ανθώνων θα αρδεύονται με συστήματα σταλακτοφόρων σωλήνων επί του
εδάφους.



Οι λάκκοι φύτευσης των μεμονωμένων δέντρων στους περιμετρικούς δρόμους θα αρδεύονται από
μικρούς στατικούς καταιονητήρες νερού ειδικού τύπου, οι οποίοι θα τοποθετούνται εντός των
λάκκων, πέριξ των ριζών των δέντρων.

Τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Τύπος

Ακτίνα / Διαστάσεις [m]

Πίεση [bar]

Παροχή [m³/h]

PSU-04-10-180

3,0

2,0

0,22

PSU-04-15-180

4,6

2,0

0,42

1,5 × 4,5

2,0

0,15

Τοπικός σταλάκτης ρίζας
δέντρου

1÷4,80

0,11

-

-

0,22

CS-515
PCB/PCN 50
Σωλήνας με σταλάκτες
(ενδεικτικά 30 m μήκος)
Πίνακας 3.1.

Χαρακτηριστικά καταιονητήρων pop-up (ενδεικτικά της εταιρείας Hunter)

3.2.2 Διανομή του νερού
Η κάλυψη της συνολικής έκτασης του έργου θα γίνει από επτά (7) κεντρικά φρεάτια διανομής, όπως
παρουσιάζονται στα σχετικά σχέδια.
Συνολικά θα κατασκευαστούν έξι (1) παροχετεύσεις από το δημοτικό δίκτυο σε θέσεις πλησίον των
κεντρικών φρεατίων διανομής (καθώς η μία είναι υφιστάμενη) με ευθύνη της δημοτικής εταιρείας
ύδρευσης, μία παροχέτευση ανά κεντρικό φρεάτιο. Η κατασκευή των σχετικών φρεατίων των
παροχετεύσεων αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ενώ αυτή των αγωγών παροχέτευσης, των
μετρητών νερού και του διακοπτικού υλικού είναι ευθύνη της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης. Οι θέσεις
των φρεατίων επιλέχθηκαν βάση των εκτάσεων πρασίνου στην περιοχή μελέτης αλλά και της
δυνατότητας τροφοδοσίας τους.
Τα κεντρικά φρεάτια διανομής θα φέρουν εντός αυτών τον απαιτούμενο εξοπλισμό όπως τις δικλείδες
απομόνωσης, βάνες αντεπιστροφής, τους μειωτές πίεσης, τα φίλτρα νερού, τις ηλεκτροβάνες ελέγχου
των διαφόρων κλάδων και αυτόματα εξαεριστικά ενώ ο προγραμματιστής άρδευσης ελέγχου των
ηλεκτροβανών θα βρίσκεται εντός μεταλλικού pillar σε κοντινή απόσταση.
Προκειμένου να γίνουν οι υπολογισμοί, όλες οι επιφάνειες άρδευσης διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος
των φυτών και τοποθετούνται τα κατάλληλα συστήματα. Οι επιφάνειες με σταλάκτες χαρακτηρίζονται και
η ζητούμενη ονομαστική παροχή προκύπτει αναλογικά με την έκτασή τους. Στο παράρτημα των
υπολογισμών

(της

μελέτης

εφαρμογής)

παρουσιάζονται

όλες

οι

επιφάνειες

άρδευσης

με

τα

χαρακτηριστικά τους μεγέθη, όπως και στο σχετικό σχέδιο. Σε σχετικό πίνακα θα παρουσιάζονται επίσης
οι αποστάσεις τοποθέτησης των σταλακτοφόρων σωλήνων, οι αποστάσεις των σταλακτών και η
ποσότητα του νερού οι αυτοί καταιονίζουν. Τα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα ανάλογα με τη τελική
επιλογή

της

διαμόρφωσης

των

ανθώνων

(πυκνότητα

και

είδος)

πιθανόν

να

απαιτείται

να

διαφοροποιηθούν στο στάδιο της κατασκευής, από τον ανάδοχο εργολάβο.
Το δίκτυο των σωληνώσεων µέσα σε κάθε φρεάτιο άρδευσης προτείνεται να κατασκευαστεί από
γαλβανισµένους χαλυβοσωλήνες (κατά ΕΝ10220). Οι συνδέσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων γίνονται µε
σπειρώµατα και ρακόρ. Όλα τα όργανα και τα εξαρτήµατα θα είναι ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10
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atm. Από τον κεντρικό διανομέα του κάθε συστήματος θα αναχωρούν υπόγειες σωληνώσεις προς τις
επιφάνειες άρδευσης.
Οι κεντρικές σωληνώσεις διανομής του νερού θα είναι από πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς
σύμφωνα τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13244.02 και ΕΛΟΤ EN 13244.01 (κατά την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-0100:2009), αντοχής σε εσωτερική πίεση 10 atm και θα οδεύουν υπόγεια σε βάθος 60-80 cm.
Οι οδεύσεις του δικτύου σωληνώσεων κάτω από δρόμους – πεζοδρόμους θα γίνεται εντός πλαστικών
σωληνώσεων προστασίας PVC 6 atm.
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, αλλά και µε τα όργανα ή τα εξαρτήµατα των δικτύων θα
κατασκευάζονται µε χρήση ηλεκτροµουφών (διαδικασία ηλεκτροσύντηξης). Αγκυρώσεις του δικτύου αλλά
και τους εξοπλισμού θα κατασκευάζονται σε σηµεία εγκατάστασης οργάνων, στις διασταυρώσεις, στις
αλλαγές διεύθυνσης.
Όλα τα φρεάτια του δικτύου θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν
χυτοσιδηρά καλύμματα.
Ο επιμερισμός της συνολικής έκτασης είναι σε τμήματα ανά κεντρικό φρεάτιο ελέγχου, τα οποία
ελέγχονται ανεξάρτητα με ενσωμάτωση αυτοματισμού ελέγχου ώστε να είναι δυνατός ο χρονικός
επιμερισμός της άρδευσης των επιμέρους τμημάτων, που οδηγεί σε χαμηλή ζήτηση για την παροχή αιχμής
του νερού, όπως παρουσιάζεται στο τεύχος των υπολογισμών.
Στα τερματικά σημείων των κλάδων του δικτύου διανομής προτείνεται να υπάρχουν φρεάτια ελέγχου του
δικτύου (εντός αυτών θα βρίσκονται αυτόματα εξαεριστικά).
3.2.3 Αυτοματισμός δικτύου άρδευσης
Εντός του κάθε κεντρικού φρεατίου διανομής, κάθε σωλήνωση η οποία θα τροφοδοτεί επιμέρους δίκτυο
θα φέρει ηλεκτροβάνα αυτόματου ελέγχου, ενώ η εντολή για εκκίνηση ή παύση θα δίνεται μέσω των
σημάτων του κεντρικού προγραμματιστή άρδευσης. Η επικοινωνία του προγραμματιστή με τις
ηλεκτροβάνες θα γίνεται με καλώδιο μεταφοράς του σήματος NYY 2 ζευγών 2,5 mm² (το ένα ζεύγος είναι
εφεδρικό) τοποθετημένο μέσα σε σωλήνα προστασίας καλωδίων.
Το σύστημα θα είναι σε θέση να εκτελεί χρονικά προγραμματισμένους κύκλους άρδευσης, να κρατά
ιστορικά στοιχεία, να εμφανίζει στοιχεία για την παροχή και την πίεση του δικτύου.
3.3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο τμήμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνονται (υπερσυμβατικά) και οι
σχετικές για την εξυπηρέτηση μικρής υδάτινης διαμόρφωσης στην περιοχή των δίδυμων λουτρώνων.
Συγκεκριμένα, στην αρχιτεκτονική πρόταση διαμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται και ένα μικρό σιντριβάνι
τύπου καταρράκτη.
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3.3.1 Εγκαταστάσεις
Η απαιτήσεις εξυπηρέτησης της υδάτινης διαμόρφωσης αφορούν σε:


Επιστροφή νερού από στόμιο δαπέδου και από επίτοιχη διάταξη υπερχειλιστή (skimmer).



Προσαγωγή του επεξεργασμένου καθαρού νερού μέσω ειδικών στομίων στην υδάτινη
διαμόρφωση.



Διάταξη τροφοδοσίας με καθαρό νερό από το δημοτικό δίκτυο για την αναπλήρωση των
απωλειών νερού μέσω ειδικού στομίου με πλωτήρα εντός της διαμόρφωσης του υπερχειλιστή.



Διάταξη υπερχείλισης για την απόρριψη των πλεοναζόντων ποσοτήτων νερού (π.χ. λόγω εισροής
όμβριων υδάτων).



Διάταξη εκκένωσης της διαμόρφωσης από το νερό.

Η απαίτηση για επεξεργασία του νερού της διαμόρφωσης θα εξυπηρετείται από υδραυλική εγκατάσταση
τοποθετημένη σε υπόγειο χώρο μηχανοστασίου.
Συγκεκριμένα σε παραπλήσιο χώρο της κατασκευής πλησίον και όπως παρουσιάζεται σε σχετικό σχέδιο
προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου μηχανοστασίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και ενδεικτικών
διαστάσεων όπως παρουσιάζεται σε σχετικό σχέδιο (οι διαστάσεις των δομικών στοιχείων που
παρουσιάζονται στο σχέδιο είναι ενδεικτικές – οι τελικές διαστάσεις θα προκύψουν από τη στατική
επίλυση της κατασκευής την οποία θα επιληφθεί ο Δήμος Βέροιας). Η πρόσβαση στο υπόγειο
μηχανοστάσιο θα γίνεται από την οροφή του μέσω καταπακτής και κατακόρυφης σκάλας με μεταλλικά
σκαλιά προσαρμοσμένα στον τοίχο. Ο αερισμός – εξαερισμός του θα γίνεται από δύο (2) αγωγούς από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διατομής Φ 100 προς τον εξωτερικό αέρα στο δώμα του μηχανοστασίου
μέσω διαμόρφωσης λαιμού χήνας (goose neck) ή καπέλου εξαερισμού, ενώ για την κίνηση του αέρα θα
απαιτηθεί η τοποθέτηση αξονικού ανεμιστήρα Φ100 σε κάθε ένα σωλήνα ο οποίος να ενεργοποιείται από
χρονοδιακόπτη ή θερμοστάτη χώρου, ένας για προσαγωγή αέρα και ένας για απόρριψη. Εντός του
μηχανοστασίου σε φρεάτιο ενδεικτικών διαστάσεων 0,50 × 0,50 × 0,50 m θα βρίσκεται τοποθετημένη
υποβρύχια αντλία αποστράγγισης για την απομάκρυνση τυχόν υδάτων που θα εισρεύσουν στον υπόγειο
χώρο. Εντός του μηχανοστασίου θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
Ο εξοπλισμός ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση μιας υδάτινης διαμόρφωσης,
στοχεύοντας το σύστημα να παραμείνει απαλλαγμένο από άλγη και φερτές ύλες, προσεγγίζει αυτόν μιας
μικρής πισίνας και απαρτίζεται:


από προφίλτρο πριν τη διάταξη της αντλίας ανακυκλοφορίας για την αρχική φίλτρανση του
νερού,



αντλία ανακυκλοφορίας η οποία θα πρέπει να έχει παροχή τουλάχιστον ίση με το ένα τέταρτο της
ποσότητας του νερού που περιέχεται στη λεκάνη με στόχο μια τουλάχιστον ανακυκλοφορία ανά 4
ώρες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και λόγω της μικρής έκτασης της κατασκευής προτείνεται το
σύστημα επεξεργασίας να είναι κοινό με το σύστημα δημιουργίας του επιθυμητού φαινομένου
(καταρράκτης) κι έτσι τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα προκύψουν από την κάλυψη των
συγκεκριμένων αναγκών. Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, η αντλία ανακυκλοφορίας θα
έχει χαρακτηριστικά παροχής 9,0 m³/h και μανομετρικού 12 mWS.

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής

20

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων



αμμόφιλτρο για τη συγκράτηση στερεών υλών, το οποίο θα διαθέτει πολυβάνα για την περιοδική
πλύση του και απόρριψη των συγκεντρωμένων στερεών. Το αμμόφιλτρο θα είναι διατομής 600
mm και η ταχύτητα φίλτρανσης δεν θα ξεπερνά τα 30 m/h.



εξοπλισμό απολύμανσης αποτελούμενο από συσκευή UV, ικανότητας παροχής νερού 15 m³/h και
δοχείο για χλωρίωση του νερού με προσθήκη ταμπλετών.



σωληνώσεις τροφοδοσίας της διαμόρφωσης μέσω των 4 στομίων προσαγωγής τύπου δαπέδου
και διάστασης 2”, επιστροφής του νερού μέσω δύο διατάξεων υπερχείλισης ανακυκλοφορίας
(skimmers) και στομίου δαπέδου και σωληνώσεων προς την αντλία ανακυκλοφορίας εντός του
μηχανοστασίου, αυτοματισμούς, ηλεκτρολογικές συνδέσεις κ.α.

Οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας του νερού της δεξαμενής από τα στόμια των υπερχειλιστών ή το στόμιο
δαπέδου, προς το μηχανοστάσιο και στη συνέχεια από την επεξεργασία του νερού προς τα στόμια
προσαγωγής δαπέδου όπως και η σωλήνωση προσαγωγής φρέσκου νερού από το δίκτυο της πόλης προς
το επίτοιχο στόμιο νερού αναπλήρωσης θα είναι πλαστικές από πολυπροπυλένιο τυποποίησης SDR9 (λόγω
της απόστασης δεξαμενής νερού με το μηχανοστάσιο υπάρχει ο κίνδυνος οι σωληνώσεις από PVC να
σπάσουν κι έτσι επιλέγεται το πολυπροπυλένιο). Οι λοιπές σωληνώσεις, δηλαδή των απορρίψεων των
πλύσεων από το αμμόφιλτρο, της αντλίας αποστράγγισης του μηχανοστασίου και της εκκένωσης –
υπερχείλισης της δεξαμενής θα είναι πλαστικές από PVC.
Η αναπλήρωση του νερού της διαμόρφωσης θα γίνεται μέσω ειδικού στομίου τροφοδοτούμενου από το
δημοτικό δίκτυο με διάταξη πλωτήρα.
Τέλος σε περιμετρικό τοιχείο της δεξαμενής θα υφίσταται στόμιο υπερχείλισης και στο πυθμένα της
στόμιο εκκένωσης η ροή του οποίου θα ελέγχεται από βάνα τοποθετημένη εντός φρεατίου.
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ
Η συνολική έκταση ευθύνης της μελέτης είναι εντός αστικής περιοχής. Στο σύνολο των οδών υφίσταται
δημοτικό δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων ενώ οι επεμβάσεις δεν διαταράσσουν την δυνατότητα
απορροής τους.
Και στη μελλοντική κατάσταση, η απορροή των οβρίων θα γίνεται προς τα υφιστάμενα φρεάτια απορροής
του δημοτικού δικτύου. Ενδεχόμενη τροποποίηση των υφισταμένων φρεατίων όσον αφορά στη στάθμη
τοποθέτησης των σχαρών θα γίνει κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες
της επιβλέπουσας αρχής.
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