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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την οριστική (μελέτη προσφοράς) των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ». 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 
 

 Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

 

Στην τεχνική περιγραφή γίνεται ανάλυση των συστημάτων και των λύσεων που ακολουθήθηκαν 

στην εγκατάσταση, καθώς και κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. 
 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου κατασκευής και της ποιότητας των υλικών, μηχανημάτων και 

συσκευών γίνεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.  
 

Τονίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις του κτηρίου  μελετήθηκαν με γνώμονα : 
 
 Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν το κτήριο. 

 Τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό αρχικό κόστος. 

 Την αξιοπιστία. 

 Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την ευκολία προσεγγίσεως των δικτύων 

για ευχερή συντήρηση. 

 Την εξοικονόμηση ενέργειας. 

    .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Για τη σύνταξη της μελέτης ακολουθήθηκαν οι παρακάτω κανονισμοί στην  εγκατάσταση. 

 Για την εγκατάσταση Ηλεκτρικών, ο κανονισμός ΕΗΕ, οι κανονισμοί της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και 

οι κανονισμοί VDE, DIN, IEC και CEG. 
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       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α. Εισαγωγή. 
 

Οι παρούσες εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης του Λιμεναρχείου Ύδρας. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του κτιρίου θα 

πραγματοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Η εγκατάσταση θα γίνει στον χώρο των 

γραφείων , στην κουζίνα και στον προαύλιο χώρο. 

5. Περιγραφή της υφιστάμενηςκατάστασης. 
 

Η υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση στο Λιμεναρχείο αποτελείται από ένα Γενικό Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης και έναν υποπίνακα στον χώρο της κουζίνας οι οποίοι τροφοδοτούν με εξωτερικά 

καλώδια ρευματοδότες  θερμοσίφωνα , ηλεκτρική κουζίνα.    Η παρούσα ηλεκτρική εγκατάσταση 

είναι απαρχαιωμένη με έντονα σημάδια φθοράς και σε πολλά σημεία επικίνδυνη. 

Θα γίνει αποξηλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης υποδομής καθώς επίσης, αντικ/ση των 

εξωτερικών καλωδίων, των ηλεκτρικων πινάκων, των φωτιστικών σωμάτων  στον χώρων των 

γραφείων όπως επίσης και  στους  προαύλιους χώρους. 

 

 

Δ.  Ηλεκτρική Εγκατάσταση  

1. Γενικά 
 
Για τον  γενικό φωτισμό των γραφείων προτείνεται να αντικατασταθούν τα παρόντα  φωτιστικά, 

με κρεμαστά φωτιστικά τύπου καμπάνας σε γκρί χρώματος  led titan 90W, 

Θα τοποθετηθούν δύο πίνακες διανομής  χωνευτοί αναλόγων αναχωρήσεων, ο ένας  

θα τοποθετηθεί στο χώρο των γραφείων και ο άλλος στον χώρο της κουζίνας . 

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια  τοίχου 105mmX50mm  με βάση στήριξης και  

θα τοποθετηθούν αναλόγως ύψους, διακόπτες  και πρίζες . 

 Στα ασθενοί ρεύματα θα τοποθετηθεί κανάλι εξωτερικού  τοίχου που θα  

προσαρμοστούν οι πρίζες τηλεφώνου και data. 
 
Στο σύστημα πυρανίχνευσης θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος και θα τοποθετηθεί νέος  

πίνακας  δύο ζωνών  ο οποίος θα έχει επιπλέον εφεδρική τροφοδότηση από συστοιχία 

συσσωρευτών , και μία φαροσειρήνα πυρανίχνευσης .Σε κάθε δωμάτιο θα τοποθετηθεί κεντρικά 
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ένας πυρανιχνευτής ορατού καπνού ενώ στην κουζίνα ένας θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής  και 

στην έξοδο των γραφείων θα τοποθετηθεί ένα κομβίο .  

 
 

2. Πίνακες - Διανομή - Ταυτοχρονισμός 
 
Προκειμένου να τροφοδοτηθεί ο νέος ηλεκτρικός πίνακας, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες. 

 Η αποξήλωση του υπάρχοντα πίνακα και η τοποθέτηση νέου πίνακα με γενικό διακόπτη  

2Χ40Α, όπως επίσης και η αποξήλωση του  υποπίνακα στον χώρο της κουζίνας. 

3. Ηλεκτρική εγκατάσταση. 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση των γραφείων   

αποξηλώνεται και τοποθετούνται εκ νέου πλαστικά κανάλια από τα οποία θα περάσει  η 

ηλεκτρική εγκατάσταση.  

Κατά την εκπόνηση της ηλεκτρολογικής μελέτης χρησιμοποιήσαμε συντελεστές ταυτοχρονισμού 

τέτοιους ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εγκατάστασης, με το 

μικρότερο δυνατόν λειτουργικό κόστος. Οι συντελεστές ταυτοχρονισμού που χρησιμοποιήσαμε 

επιλέχθηκαν μετά τις επί τόπου επισκέψεις μας στα γραφεία του κτιρίου.  
 
 

Καλώδια - Οδεύσεις 

Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια, ΝΥΜ. τα οποία θα μπούν σε κανάλι τοίχου , όπως επίσης και 

καλώδια ασθενών ρευμάτων U/UTP CAT6.  Θα υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των οδεύσεων 

ισχυρών-ασθενών. 
 

Ρευματοδότες - Διακόπτες 

Οι ρευματοδότες θα είναι τύπου σούκο 2M 16A , Στο κτίριο ο αριθμός των ρευματοδοτών 

υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις. Oι διακόπτες θα είναι επίτοιχοι 10Α. Η εγκατάσταση των διακοπτών 

- ρευματοδοτών θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 

 

 

 

 

Φωτισμός 

Προβλέπονται  φωτιστικά τύπου καμπάνας  «LED Titan 90W Neutral» για τάση 230 V τα οποία 

θα αναρτηθούν από την οροφή του κτηρίου με αλυσίδες. Ο αριθμός και η θέση των φωτιστικών 
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θα καθορισθεί    από τις απαιτήσεις σε φωτεινή ένταση καθώς και από τα  στοιχεία του κτιρίου. Η 

όλη εγκατάσταση υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της λειτουργίας .Για την επιλογή των τύπων των 

φωτιστικών ελήφθησαν υπ'όψη οι φθορές που υφίστανται τα φωτιστικά καθώς και η έλλειψη 

συντήρησης σε κτίρια όμοιου τύπου.Στό προαύλιο χώρο  θα τοποθετηθούν σε κάθε έξοδο  

φωτιστικά πλαφονιέρας  led 1X3W  220V και δύο προβολείς με αισθητήρα κίνησης 1Χ400W. 
 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                                                             Πειραιάς,        /12 /2017 

 
  

                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ 
                                                                    ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

     
  
  

      

 

 


