
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξνο πξνκήζεηα πδξαπιηθά πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πιαηεηώλ, θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα αξίζηεο πνηόηεηαο λα πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλν νίθν 

θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο θαη ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. 

(πξόηππα ΔΛΟΣ, ΔΝ, ΣΟΣΔΔ,) (DIN, ISO θιπ.)   

Όια ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη από βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκόδνπλ πηζηνπνηεκέλε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαηά ISO από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηώκαηα, ζύκθσλα κε 

όζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ πνηόηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, 

ην ζρήκα, ην ρξσκαηηζκό, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο. Σα πιηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα έρνπλ πεξάζεη από εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο, δνθηκέο, 

κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε πνηόηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηόηεηεο ηνπο, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

Όια ηα πξνζθνκηδόκελα πιηθά ζα πξνέξρνληαη από βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκόδνπλ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ην πξόηππν ISO9000:2000 ή αλώηεξν (ISO9001 

θιπ). Σα ρπηνζηδεξά γαιβαληδέ βηδσηά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνξδνλάηα, ζα είλαη θιάζεο 

πίεζεο ΡΝ25 (25 atm) θαη ζα πιεξνύλ ηα πξόηππα ISO 49, EN 10242, ELOT 567.ζα είλαη 

θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη ζεκαζκέλα κε εηηθέηεο όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή 

νλνκαζία ηνπο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο, ν ρξόλνο παξαγσγήο ηνπο, ν ρξόλνο δσήο ηνπο θαη 

όζα ηα ζρεηηθά πξόηππα θαη ε λνκνζεζία θαζνξίδνπλ, δόθηκα, ζύγρξνλα, θαηλνύξγηα, 

άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ζηα εγθεθξηκέλα 

πξόηππα, ζηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα θαη ζα ζπλνδεύνληαη από όια ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα 

εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντόλησλ από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ην είδνο θαη ε πνηόηεηά ηνπο  

Οη ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνπκπόξακα) ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δίθηπα 

ύδξεπζεο θαη ζέξκαλζεο θαη ζα πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN 6892/6893. 

Οη ζεξκνθνιιεηνί ζσιήλεο θαη ηα ζεξκνθνιιεηά εμαξηήκαηα πνιππξνππιελίνπ RANDOM 

(PPR), ζα είλαη θαηάιιεια γηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη ζέξκαλζεο, ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο 20 atm(PN20), θαη ζα πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN8077-78 & EN ISO 15874. 



Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θηηξηαθήο απνρέηεπζεο από PVC-U ζα είλαη βαξέσο ηύπνπ (ΒΣ), 

νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6atm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ1329.  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε κεηαθνξάο λεξνύ ππό πίεζε PVC-U ζα έρνπλ νλνκαηηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 10atm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ1452-2 «πζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ γηα παξνρή λεξνύ - Με πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U). 

Σα εηδηθά ηεκάρηα – εμαξηήκαηα ειέγρνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ώζηε λα απνθιείεηαη ε 

ρξήζε ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ ειαηηώκαηα ηξαπκαηηζκνύ ή απνθιίζεηο 

από ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο, πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ηνπο θαη γεληθά ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σπρόλ απόθιηζε θάπνηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο από ηηο πξνδηαγξαθέο, ζπλεπάγεηαη α-

πόξξηςε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Όια ηα είδε ζα δηαζέηνπλ ην ζήκα  CE.  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηα από ηα πιηθά ηζρύνπλ ηα εμήο  : 

1. Υαλύβδινα θεπμανηικά ζώμαηα εξυηεπικού βπόγσος ηύπος panel για 

μονοζυλήνιο και διζυλήνιοζύζηημα. Πάσορ/ύτορ/μήκορ,22/900/800, ή  
ιζοδςνάμος. 

Υαιύβδηλα ζεξκαληηθά ζώκαηα εμσηεξηθνύ βξόγρνπ ηύπνπ panel γηα κνλνζσιήλην 

θαη δηζσιήλην ζύζηεκα.Οηδηαζηάζεηο ησλ ζσκάησλ πάρνο/ύςνο/κήθνο, 22/900/800, 

ή ηζνδπλάκνπ, θαηαζθεπαζκέλα από ραιπβδνέιαζκα ςπρξήο εμέιαζεο πάρνπο θαη’ 

ειάρηζηνλ 1,25mm, ζύκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ΔΝ 10130 θαη ΔΝ 

10131.Σνπιάρηζηνλν καίαλδξνο λα έρεη κηθξό βήκα, λα είλαηζπγθνιιεκέλνο δηπιά 

(ζηνπο απινύο θαηζηα δηάθελα ησλ απιώλ) θαη λα επεθηείλεηαη ζενιόθιεξν ην ύςνο 

ηνπ ζώκαηνο. Δλδεηθηηθνύ ρξώκαηνο ιεπθό RAL 9016 ή πάγνπ RAL 9010 ή 

ηζνδπλάκνπ . Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό απνδόζεσο ηνπιάρηζηνλ θαηά DΗΝ EN 

442 in Watt/Kcal/h (t / t90/70°C) θαη πνηόηεηνο  DIN  ISO 9001,θαζώο επίζεο 

επηζπκεηό λα ηθαλνπνηνύλ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο όπσο: DIN 4704, DIN 

CERTO,UNI θαη άιιεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο όπσο θαη λα 

ππνβάιινληαηζε ηειηθό έιεγρν ζηεγαλόηεηαο θαη πνηόηεηαο. 

ΣερληθάΥαξαθηεξηζηηθά: Οκνηόκνξθν πάρνο βαθήο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζώκαηνο κε δηπιή ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαηά DΗΝ 55900-2,ππνδνρέο ζηεξίγκαηνο 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο,πίεζε δνθηκήο 12 bar, πίεζε ιεηηνπξγίαο max10 

bar,ζύλδεζε 4 xG 1/2"εζσηεξηθό ζπείξσκα, καδίκε ηα ζώκαηα ζα παξαδίλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα ηνίρνπ, ην εμαεξηζηηθό θαηηα πιηθά ζηήξημεο. Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζα 



παξαδίδνληαη κε πξνζηαηεπηηθέο πιαζηηθέο γσλίεο θαηζπζθεπαζκέλακε δηάθαλν 

πιαζηηθό. 

2. Σοπική  κλιμαηιζηική μονάδα ανεμιζηήπα ζηοισείος (F.C.U.) δαπέδος  

Απνηεινύκελε από  πεξίβιεκα  ραιπβδνειάζκαηνο βακκέλν  κε ρξώκα ΝΣΟΤΚΟ, από 

ζηνηρείν λεξνύ κε ραιθνζσιήλεο ηξηώλ ζεηξώλ,  από  θπγνθεληξηθό  αλεκηζηήξα κε 

δηαθόπηε ηεζζάξσλ ζέζεσλ, ιεθάλε ζπγθεληξώζεσο  ζπκππθλσκάησλ,  θίιηξν  αέξα  

πιελόκελνπ  ηύπνπ δύν νξεηράιθηλνπο δηαθόπηεο, θίιηξν λεξνύ θιπ κε ζεξκνζηάηε ειέγρνπ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα κε πδξνζηάηε θαη πιήξεο ρεηξηζηήξην ρεηκώλα -ζέξνπο  θαη 

ηξίνδε βάλλα αλάκημεο ,κε  θίιηξν  λεξνύ  κε  ηα  ινηπά  εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνύ. 

3. ΧΛΗΝΔ u-PVC . 

σιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην ( u-PVC) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2 ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-08-06-02-01 

 

4. ΧΛΗΝΔ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ ΤΦΗΛΗ 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ(HDPE)  
1. Απνδεθηά πιηθά 

Οη πξνο πξνκήζεηα ζσιήλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

αθνξνύλ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE). Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο 

πνηόηεηαο HDPE (High Density Polyethylene) ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλώλ. 

Σα πνιπαηζπιέληα είλαη ζεξκνπιαζηηθά, δειαδή κπνξνύλ λα κνξθνπνηεζνύλ ζεξκαηλόκελα 

θαη λα επαλαζηεξενπνηεζνύλ νζεζδήπνηε θνξέο. 

Σν κνξηαθό βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη από 2000 έσο 40.000. 

Οη ηππηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ηδηόηεηα Μνλάδα Μέζνδνο δνθηκήο Σηκή 

Γείθηεο ξνήο MFI 

190/5 

g/10min EN ISO 1133:2000-

02 

0,3-0,7 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 23ν C θαη ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Όξην δηαξξνήο  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Δπηκήθπλζε ζην 

ζεκείν δηαξξνήο 
% 

EN ISO 527-1:1996² 15 

Αληνρή εθειθπζκνύ 

ζηε 

ζξαύζε 

N/mm² 

Σαρύηεηα δνθηκήο 32 

Δπηκήθπλζε ζηε 

ζξαύζε 
% 

125 mm/min > 800 

Αληνρή ζηελ θάκςε N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μέηξν θάκςεσο N/mm²  800 



θιεξόηεηα Shore D - DIN 53505:2000-08
4
 60 

Αληνρή ζε θξνύζε - EN ISO 8256:2004
5
 Υσξίο ζξαύζε 

Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 

Πεξηνρή ηήμεσο 
ν
 C  130 

πληειεζηήο 

γξακκηθήο δηαζηνιήο 
K 

-1
 ASTM D 696-03

6
 1,7 ∙ 10

-4
 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ζηνπο 

20
ν
 C 

W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Ζιεθηξηθέο ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 20
ν
 C θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Δηδηθή αληίζηαζε Χ ∙ cm ASTM D257-99
8
 > 10

16
 

Δπηθαλεηαθή 

αληίζηαζε 

Χ ASTM D257-99
8
 > 10

13
 

 

2. Δθαξκνδόκελα πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο 

2.1 Πξόηππα γηα ζσιήλεο δηθηύσλ ύδξεπζεο 

ΔΝ 12201-1:2003      Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

Part1: 

                                       General-πζηήκαηα ζσιελώζεσλ πδξνδόηεζεο από 

                                       πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 1: Γεληθόηεηεο. 

EN 12201-2:2003        Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

                                       Part2: 

                                       Pipes-πζηήκαηα ζσιελώζεσλ πδξνδόηεζεο από 

                                       πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 2: σιήλεο. 

 

2.2 Πξόηππα δνθηκώλ 

ΔΝ 12099                      Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and 

                                       Volatile Content-πζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ-Τιηθά θαη 

                                      ζπζηαηηθά κέξε ζσιελώζεσλ πνιπαηζπιελίνπ-Πξνζδηνξηζκόο 

                                      ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ πηεηηθώλ. 

ΔΝ 921:1994               Plastics Piping Systems-Σhermoplastics pipes-Determination of 

                                      Resistance to internal pressure at constant temperature 

                                     -πζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί 

                                      ζσιήλεο - Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε ππό 

                                      ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. 

 



 

3.Απνδεθηά πιηθά-Γνθηκέο κίγκαηνο πξώηεο ύιεο-Γνθηκέο ζσιήλσλ 

3.1 Γεληθά 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθώλ Πξνδηαγξαθώλ (EN) θαη ζα παξάγνληαη ζύκθσλα κε απηέο. 

Πξντόληα από άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο θαη πξώηεο ύιεο από θξάηε - 

κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνύζα 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζεσξνύληαη ηζνδύλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκώλ θαη 

ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, όηαλ κε απηνύο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην 

βαζκό επαξθώο ε απαηηνύκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ 

θαηαιιειόηεηα ρξήζεο. 

 Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά EN ISO 

9000:2000-12 (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary – πζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηόηεηαο – Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιόγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Ζ ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 

ρξήζε ζε δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ, από επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκό ή Ηλζηηηνύην ρώξαο ΔΔ (πρ. 

DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

 

3.2 ύλζεζε ηεο πξώηεο ύιεο πνιπαηζπιελίνπ (compound) – Σηκή MRS 

Σν κίγκα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ – πςειήο ππθλόηεηαο HDPE (compound) ησλ ζσιήλσλ ζα 

είλαη: 

 Γεύηεξεο γεληάο, ηύπνπ PE 80 (MRS 8 θαηά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO1167-

1:2003-0710, EN ISO 12162:1996-0411) ή 

 Σξίηεο γεληάο ηύπνπ, PE 100 (MRS 10 θαηά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO1167-

1:2003-072, EN ISO 12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή: είλαη ε αληνρή ηνπ πιηθνύ 

όπσο πξνθύπηεη από πδξαπιηθέο δνθηκέο πίεζεο θαηά EN ISO 1167-1:2003-07 ή θαηά EN 

921:1994 αλακελόκελε αληνρή κεηά από πεξίνδν 50 εηώλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

30 δνθηκέο πίεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο 200, 600, 800 C. 

Ζ θιάζε 100 είλαη πεξίπνπ θαηά 25% αλζεθηηθόηεξε ζε πίεζε από ηελ θιάζε 80, θαη απηό 

έρεη σο απνηέιεζκα κηθξόηεξα πάρε ηνηρσκάησλ γηα ηελ ίδηα νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ ζσιήλα. 

Ζ επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 ή PE 80 θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ 

κειέηε, ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο θιάζεο PE 100, θαζώο ε θιάζε απηή παξνπζηάδεη 

θαιύηεξε αληίζηαζε ζηελ δνθηκή RCP (Rapid crack propagation: ηαρεία επέθηαζε 

ξεγκάησλ) θαη κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα δηαξξνώλ ηνπ δηθηύνπ. 

 

3.3 Δηδηθό βάξνο 



Σν πνιπκεξέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη ππθλόηεηα ζηελ πεξηνρή 953 – 960 Kg/m³ 

ζηνπο 23ν C θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιύηεξε από 930 Kg/m³. Ο έιεγρνο ηεο ππθλόηεηαο 

απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε όηη δελ εκπεξηέρεηαη πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλόηεηαο ζηα 

κίγκαηα. 

Γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θιάζεσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηπρόλ 

ελζσκάησζεο πιηθνύ άιιεο πνηόηεηαο παξαηίζεληαη νη ππθλόηεηεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ 

πνιπαηζπιελίνπ: 

HDPE (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο):                                     940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλόηεηαο):                                       930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γξακκηθό, ρακειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην):                910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλόηεηαο):                                     900-910 Kg/m³ 

 

3.4 Γείθηεο ξνήο 

Θα ηεξνύληαη ηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ 12201-1:2003. Ζ δνθηκή αθνξά ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεπζηνύ πιηθνύ (ζρεηηθό πξόηππν EN ISO 1133:2000-02: 

Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate 

(MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πιαζηηθά – Πξνζδηνξηζκόο ηεο καδηθήο 

παξνρήο ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MVR) ησλ 

ζεξκνπιαζηηθώλ). 

Ο δείθηεο ξνήο MFI (Melt flow index) ζα είλαη ην πνιύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

 

3.5 Πεξηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθά θαη λεξά 

Μεηξάηε ε απώιεηα πιηθνύ κεηά από κία ώξα ζε θνύξλν ζηνπο 105ν C θαηά EN 12118:1997 

(Plastic piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry 

– πζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ – Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πγξαζία ζηα 

ζεξκνπιαζηηθά κε θνπιινκεηξία). 

Ζ επηηξεπόκελε απώιεηα πηεηηθώλ αλέξρεηαη ζε 350 Kg/m³, ε δε επηηξεπόκελε απώιεηα 

λεξνύ θάησ από 300 mg/kg. 

 

3.6 Αληίζηαζε ζε επέθηαζε ξσγκήο 

Γηα ηνλ έιεγρν απηό ππάξρνπλ δύν κέζνδνη δνθηκήο: 

1. Ζ πιήξεο δνθηκή ζύκθσλα κε ην EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 

conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – 

Full – scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] –Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ξεπζηώλ – Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηαζεο ζε γξήγνξε αλάπηπμε ξήγκαηνο 

[RCP] – Γνθηκή πιήξνπο θάιπςεο θιίκαθαο [FST]). 



2. Ζ κηθξήο θιίκαθαο δνθηκή (Small scale Steady state - S4 – test) θαηά EN ISO13477:2005-

05 (thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to 

rapid crack propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – 

Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηε κεηαθνξά πγξώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηαζεο ζε 

ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησζεο. Γνθηκή κηθξήο θιίκαθαο ππό ζηαζεξέο ζπλζήθεο). 

Καηά ηε δνθηκή απηή δεκηνπξγείηαη κηα ξσγκή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Καηόπηλ απμάλεηαη 

ε πίεζε ηνπ αγσγνύ θαη κεηξάηε ε θξίζηκε πίεζε ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη. 

 

4. Γηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνύλ κε ηα αληίζηνηρα πξόηππα. 

Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηππηθώλ δηαζηάζεσλ γηα ζσιήλεο ΡΔ 100 ησλ 12,5 

atm. 

 

Γηάκεηξνο Πάρνο ηνηρσκάησλ (mm) Βάξνο 

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πιαζηηθνύ ζσιήλα από πνιπαηζπιέλην ΡΔ ηξίηεο (3εο) γεληάο (PE 100, 

MRS 10, ζ.80). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθόξησζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

5. ΤΠΟΒΡΤΥΙΔ ΑΝΣΛΙΔ ΑΝΟΞΔΙΓΧΣΔ 

Οη   αληιίεο ζα είλαη κία κνλνβάζκηεο  κε πηεξσηή εκη-αλνηρηνύ ηύπνπ  ή κε πηεξσηή ηύπνπ 

vortex . Θα  εθνδηάδνληαη κε ρηηώλην από αλνμείδσην ράιπβα γηα ςύμε θαηά ηε ιεηηνπξγία. 



Σν θίιηξν ζην θάησ κέξνο εκπνδίδεη ηελ είζνδν ζηελ αληιία ζσκαηηδίσλ κεγαιύηεξσλ από 

απηά γηα ηα νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ε αληιία. Σν θίιηξν ηνπνζεηείηαη κε θιηπ πάλσ ζην 

θέιπθνο ηεο αληιίαο. Όιεο νη αληιίεο ζα δηαηεζνύλ κε  δηαθόπηε κε θινηέξ, γηα απηόκαηε ή 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Οη 3-θαζηθέο εθδόζεηο έρνπλ έλαλ επηπιένλ εθθηλεηήξα ζπλδεδεκέλν 

κε ηνλ δηαθόπηε κε θινηέξ. Ζ έμνδνο ζην πάλσ κέξνο ηεο αληιίαο ζα είλαη  ζε Rp 1 1/2 έσο 

Rp 2. 

Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πξναηξεηηθό αλεπίζηξνθν θιαπέ ζηελ έμνδν γηα λα απνηξέςεη ηελ 

αλάζηξνθε ξνή. 

Δθαξκνγέο 

Νεξό θαη όκβξηα ύδαηα ζηελ θπηνθνκία 

Νεξό από πνηακνύο θαη ιίκλεο 

Όκβξηα ύδαηα, ύδαηα απνζηξάγγηζεο θαη ύδαηα από πιεκκύξεο 

Νεξό γηα ηελ πιήξσζε/εθθέλσζε πεξηεθηώλ, ιεθαλώλ, δεμακελώλ, θιπ. 

Απόβιεηα από ληνπο, πιπληήξηα θαη λεξνρύηεο θάησ από ηε ζηάζκε ησλ ππνλόκσλ 

Νεξό πηζίλαο 

Νεξό ηάθξνπ απνξξνήο 

Τπόγεηα ύδαηα (εθαξκνγέο κείσζεο ζηάζκεο) 

Οηθηαθά απόβιεηα από ζπζηήκαηα βόζξσλ θαη επεμεξγαζίαο ηιύνο 

Τγξά πνπ πεξηέρνπλ ίλεο από ηελ ειαθξηά βηνκεραλία, πιπληήξηα, θιπ. 

Απόβιεηα από νδνγέθπξεο, ππόγεηεο δηαβάζεηο, θιπ. 

Νεξό απνζηξάγγηζεο από ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνύ ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο unilift AP grundfos ή άιινπ  ηζνδύλακνπ ηύπνπ. 

6.Κςκλοθοπηηήρ ςτηλήρ απόδοζηρ  

Ζιεθηξνληθά ξπζκηδόκελνο, πδξνιίπαληνο θπθινθνξεηήο, γηα ελζσκάησζε ζε ζσιελώζεηο. 

Γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ θαη ςύμεο (-10 °C έσο +110 °C) Με 

ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή ξύζκηζε ηζρύνο γηα ζηαζεξή/κεηαβαιιόκελε δηαθνξά πίεζεο. 

ηάληαξ ζεξκνκνλσηηθά θειύθε. Δξγνζηαζηαθά εμνπιηζκέλνο κε έλα θνπκπί ρεηξηζκνύ γηα: 

 Αληιία On/Off  

 Δπηινγή ηνπ ηξόπνπ ξύζκηζεο: 

o dp-c (ζηαζεξή δηαθνξά πίεζεο) 

o dp-v (κεηαβαιιόκελε δηαθνξά πίεζεο) 

o dp-T (δηαθνξά πίεζεο ειεγρόκελε κέζσ ζεξκνθξαζίαο) κέζσ 

νζόλεο/ζηνηρείνπ IR, Modbus, BACnet, LON ή Can 

o Όξην Q γηα πεξηνξηζκό ηεο κέγηζηεο παξνρήο (ξύζκηζε κέζσ ζηνηρείνπ IR) 

o Λεηηνπξγία κε ζηαζεξέο ζηξνθέο (ξύζκηζε ζηαζεξώλ ζηξνθώλ) 



 Απηόκαηε ιεηηνπξγία κείσζεο (απηνεθκάζεζε) 

 Ρύζκηζε νλνκαζηηθώλ ηηκώλ ή αξηζκνύ ζηξνθώλ 

Γξαθηθή νζόλε αληιίαο κε ζηξεθόκελε έλδεημε γηα νξηδόληηα θαη θάζεηε δηάηαμε κνλάδαο, 

γηα έλδεημε: 

 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

 Σξόπνο ξύζκηζεο 

 Ολνκαζηηθή ηηκή δηαθνξάο πίεζεο ή αξηζκνύ ζηξνθώλ 

 Μελύκαηα ζθαικάησλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ 

ύγρξνλνο θηλεηήξαο ηερλνινγίαο ECM κε πςειό βαζκό απόδνζεο θαη πςειή ξνπή 

εθθίλεζεο, απηόκαηε ιεηηνπξγία απεκπινθήο θαη ελζσκαησκέλε πιήξε πξνζηαζία θηλεηήξα. 

Λπρλία έλδεημεο βιάβεο, ςπρξή επαθή γηα γεληθό κήλπκα βιάβεο, δηεπαθή IR γηα αζύξκαηε 

επηθνηλσλία κε ηε ζπζθεπή ρεηξηζκνύ θαη ζέξβηο όπσο νζόλε/ζηνηρείν Wilo IR. 

Θέζε ππνδνρήο γηα δνκνζηνηρεία Wilo IF Stratos κε ζύξεο γηα απηνκαηηζκό θηηξίνπ ή 

δηαρείξηζε δεύγνπο αληιηώλ (πξόζζεηα εμαξηήκαηα: Γνκνζηνηρεία IF Stratos Modbus, 

BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Aus, Ext.Min, SBM, Ext.Aus/SBM ή DP). 

Πεξίβιεκα αληιίαο από θαηό ρπηνζίδεξν κε επίζηξσζε θαηαθόξεζεο, πηεξσηή από πιαζηηθό 

εληζρπκέλν κε παινλήκαηα, άμνλαο από αλνμείδσην ράιπβα κε θνπδηλέηα άλζξαθα κε 

κεηαιιηθή επίζηξσζε. 

ε αληιίεο κε θιάληδα - Δθδόζεηο κε θιάληδα: 

 Σππηθή έθδνζε γηα αληιίεο DN 32 έσο DN 65: πλδπαζηηθή θιάληδα PN 6/10 

(θιάληδα PN 16 θαηά EN 1092-2) γηα θόληξα θιάληδεο PN 6 θαη PN 16 

 Σππηθή έθδνζε γηα αληιίεο DN 80 / DN 100: Φιάληδα PN 6 (θαηαζθεπή PN 16 θαηά 

EN 1092-2) γηα θόληξα θιάληδα PN 6  

 Δηδηθή έθδνζε γηα αληιίεο DN 32 έσο DN 100: Φιάληδα PN 16 (θαηά EN 1092-2) 

γηα θόληξα θιάληδα PN 16  

 Κέιπθνο αληιίαο Υπηνζίδεξνο (EN-GJL-250) 

 Πηεξσηή Πιαζηηθό (PPS - 40% GF) 

 Άμνλαο αληιίαο Αλνμείδσηνο ράιπβαο (X39CrMo17-1) 

 Έδξαλα Άλζξαθαο, εκπνηηζκέλνο κε κέηαιιν 



 Μέγηζηε παξνρή Qmax 17,0 m3/h 

 Μέγηζην ύςνο άληιεζεο Hmax8,4 m 

πλδέζεηο ζσιήλσλ 

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο θιάληδαο DN 50 

 Μήθνο θαηαζθεπήο l0  240 mm 

Κηλεηήξαο/Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα 

 Γείθηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο (EEI) ≤ 0,20 

 Δθπνκπή παξεκβνιώλ EN 61800-3;2004+A1;2012 / Καηνηθίεο (C1) 

 Αληνρή ζε παξεκβνιέο EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2) 

 Ρύζκηζε αξηζκνύ ζηξνθώλ Μεηαηξνπέαο ζπρλόηεηαο 

 Βαζκόο πξνζηαζίαο IP X4D 

 Καηεγνξία κόλσζεο F 

 ύλδεζε ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 1~230 V, 50/60 Hz 

 πρλόηεηα δηθηύνπ F 50/60 Hz 

 Ολνκαζηηθή ηζρύο κνηέξ P2200 W 

 Αξηζκόο ζηξνθώλ n1400 - 4800 1/min 

 Καηαλάισζε ηζρύνο 1~230 V P1 12 - 300 W 

 Ρεύκα ζε 1~230V I 0,22 - 1,32 A 

 Πξνζηαζία θηλεηήξα ελζσκαησκέλν 

 ηππηνζιίπηεο θαισδίνπ PG 1x7/1x9/1x13,5 

 Δλδεηθηηθόο Σύπνο  Stratos 50/1-8  ή άιινο ηζνδύλακνο ηύπνο . 

 

7. ΔΠΙΣΟΙΥΟ ΛΔΒΗΣΑ ΑΔΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΧΗ 

Δπηηνίρηνο ιέβεηαο αεξίνπ, πςειήο απόδνζεο (κέρξη θαη 109.8%)  24KW ζηε ζέξκαλζεο θαη 

28kw ζην δεζηό λεξό ρξήζεο ,κε εηδηθή πξνζηαζία θαηά ηεο βξνρήο θαη ηεο πγξαζίαο 

(IPx5D) γηα αηνκηθή ζέξκαλζε θαη γηα άκεζε παξάγσγε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. 

 Απηόκαηε ξύζκηζε βαιβίδαο αεξίνπ. 

 Απηόκαηε πξνζαξκνγή ζηνλ ηύπν αεξίνπ ρσξίο αιιαγή αθξνθπζίσλ ή παξακέηξσλ. 

 ∆ηαζθάιηζε βέιηηζηνπ βαζκνύ απόδνζεο. 

 Δμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ. 



 ∆ηαξθήο έιεγρνο δείθηε δειεηεξίαζεο (CO/CO2) γηα κέγηζηε αζθάιεηα  

 Μνληέιν ζπκπύθλσζεο κε βαζκό απόδνζεο 109.8% θαηά DIN 4702-Σ8. 

 GAS ADAPTIVE CONTROL 

 Απηνθσηηδόκελνο πίλαθαο ειέγρνπ. 

 Τςειόο ιόγνο πξνζαξκνγήο ηζρύνο ζε επνρηθέο απαηηήζεηο θηεξίσλ 1:7. 

 Αλνμείδσηνο ζάιακνο θαύζεο AISI 316L. 

 Βαζκόο απόδνζεο κέρξη θαη 109.8%. 

 Παξαγσγή ΕΝΥ κε ΗΝΟΥ πιαθνεηδή ελαιιάθηε. 

 Νένο ζρεδηαζκόο θειύθνπο κνλάδαο κε ερνκνλσηηθή πξνζηαζία γηα αζόξπβε 

ιεηηνπξγία <45db ζην 1 κέηξν από ηε κνλάδα. 

 Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 3 bar. 

 Δμσηεξηθή ηνπνζέηεζε ρσξίο εξκάξην (IPX5D). 

 Δξγνζηαζηαθή αληηζηάζκηζε εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο (απαηηεί πξόζζεην 

πξναηξεηηθό αηζζεηήξην εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο). 

 ∆πλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ειηαθό ζύζηεκα γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ. 

 Αληηπαγεηηθή πξνζηαζία θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. 

 ύζηεκα πξνζηαζίαο από εκπινθή θπθινθνξεηή θαη ηξίνδεο. 

 Απηόκαην By-pass. 

 Φεθηαθό ζύζηεκα κέηξεζεο πίεζεο γηα πξνζηαζία από έιιεηςε λεξνύ. 

 πκβαηό κε αληάπηνξα 360° (710268902). 

 Πεξηιακβάλεη θπθινθνξεηή κεηαβιεηώλ ζηξνθώλ ρακειήο θαηαλάισζεο (ζύκθσλα 

κε θαλνληζκό ErP). 

 Ο επίηνηρνο ιέβεηαο ζπκπύθλσζεο αεξίνπ ζα πιεξεί ηα EN 297 / EN 437 / EN 483 / 

EN 677 / EN 625 / EN 60335-1 / EN 60335-2-102 / EN 55014-1/ θαζώο 

θαηεπζπληήξηα νδεγία ΔΔ 90/396/EWG (θαηεπζπληήξηα νδεγία  ζπζθεπώλ αεξίνπ), 

92/42/EWG (θαηεπζπληήξηα νδεγία βαζκνύ απόδνζεο), 2006/95/EG (θαηεπζπληήξηα 

νδεγία ρακειήο ηάζεο) θαη 2004/108/EG (θαηεπζπληήξηα νδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηόηεηαο EMV), κε ειεθηξνληθή αλάθιεμε θαη ειεθηξνληθή επίηήξεζε 

ζεξκνθξαζίαο  θαπζαεξίσλ, γηα ζέξκαλζε ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη παξαγσγή 

δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο 

κέρξη 95°C θαη 3 bar επηηξεπόκελε ππεξπίεζε ιεηηνπξγίαο θαηά EN 12828. 

Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ Ariston ή άιινπ ηζνδύλακνπ ηύπνπ. 

 

 



8. Γιβάθμιοι πιεζηικοί καςζηήπερ Αεπίος από  160-300Kw  

ηνλ πηεζηηθό θαπζηήξα αεξίνπ πεξηιακβάλεηαη : 

 Ο θνξκόο. 

 Ο θηλεηήξαο. 

 Ζ θηεξσηή ή αλεκηζηήξαο. 

 Ο κεηαζρεκαηηζηήο. 

 Σα ειεθηξόδηα έλαπζεο ηνπ θαπζίκνπ. 

 Ο απηόκαηνο θαύζεο ή ειεθηξνληθό. 

 Ζ κπνύθα. 

 Ζ θινγνθεθαιή. 

 Σν ηάκπεξ ηνπ αέξα. 

 Γηα ηελ παξνρή αεξίνπ ππάξρεη  

ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ  

 Φίιηξν αεξίνπ. 

 Ρπζκηζηήο πίεζεο. 

 Πξεζζνζηάηεο. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα αεξίνπ. 

ΡΑΜΠΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

 Γηαθόπηεο αεξίνπ. 

 Φίιηξν γξακκήο αεξίνπ. 

 Ρπζκηζηήο πίεζεο. 

 Πξεζνζηάηεο ρακειήο πίεζεο. 

 Πξεζνζηάηεο πςειήο πίεζεο. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα. 

 Ζιεθηξνληθό θαπζηήξα. 

   MULTI BLOCK 

Σα εμαξηήκαηα πνπ απνηεινύλ ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίνπ θαηαζθεπάδνληαη ζαλ εληαία 

θαηαζθεπή, πνπ νλνκάδεηαη multi block. 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ην VPS.( ζύζηεκα ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο βαιβίδσλ αεξίνπ). 

 

 

 

 

 

 



 Οη θαπζηήξεο  απηνί πξέπεη λα  είλαη πηζηνπνηεκέλνη, ζύκθσλα κε ηνπο επξσπατθνύο 

θαλνληζκνύο EN 676 θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, 

L.V.73/23/EEC θαη απόδνζεο 92/42/EEC.Οη θαπζηήξεο πξέπεη λα  είλαη ρακειώλ 

εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (Low NOx) θαη πηζηνπνηεκέλνη, 

ζύκθσλα κε ηα απζηεξόηεξα όξηα εθπνκπώλ ησλ Διβεηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ BUWAL-LRV 92 θαη ΒlmSchV 1996.Δπίζεο λα  έρνπλ απηόκαην ειεθηξηθό 

ληάκπεξ αέξα γηα πξόζζεηε νηθνλνκία ζην θαύζηκν. Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ Riello ή άιινπ 

ηζνδύλακνπ ηύπνπ. 

  ΛΑΡΗΑ 31-5-2018 

 Ζ  ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                          Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ                                                                                                               

                                                                         ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ                                                                                                 

                                                                                                     ΤΝΣΖΡΖΖ    

   ΑΝΑΣΑΗΑ ΤΝΑΠΑΛΟΤ                                              ΒΑΗΛΗΚΖ  ΜΠΟΤΜΠΗΣΑ    

 

  

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

ΠΑΣΗΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 


