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ΔΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΓΙΑ ΣΙ
ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
1. Γεληθά
Σα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σα
πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο
θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο ησλ κεραλεκάησλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ, σο πξνο ηελ
ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία ηνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνπλ απηέο. Ο φξνο
απηφο ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν πνπ ζα αθνξά ηα πξντφληα απηά, θαη ζα πξνέξρεηαη
απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο ησλ κεραλεκάησλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα
αλαιψζηκα.
Οη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζπληζηνχλ ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηφζν ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Φ/Β
ζηνηρεία, αληηζηξνθείο, ζηεξίγκαηα, πιαίζηα, θαισδηψζεηο, δηαηάμεηο αζθαιείαο θιπ)
φζν θαη νη ίδηεο νη εγθαηαζηάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο ψζηε λα παξέρνπλ αζθαιείο
ζπλζήθεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα βέιηηζηε απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο.
Οη απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο.
2. Πηζηνπνηήζεηο
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ην νπνίν
θαηαζθεπάδεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξνέξρνληαη απφ
εξγνζηάζηα πνπ έρνπλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηππνπνηεκέλεο
θαηά ην πξφηππν IS09001, ISO 14001 θαη ISO 18001. Σα είδε απηά ζα είλαη θαηλνχξγηα
θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο φρη κεγαιχηεξεο ησλ δχν εηψλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Η
εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο ζα πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηείηαη ζχληνκνο ρξφλνο απφθξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο,
θαζψο θαη φηη ν (Γήκνο Λεβαδέσλ δελ κπνξεί λα έρεη κεγάιεο πνζφηεηεο δηαζέζηκσλ
αληαιιαθηηθψλ, ζα πξέπεη ηα πξνζθεξφκελα είδε λα πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζηα κε
λφκηκν δηαλνκέα ζηελ Διιάδα, κε έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη εμνπζηνδνηεκέλν έκκηζζν
ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο.
Σα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ 62446 θαη φιεο
ηηο ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο ηνπ.
3. Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
Όινη νη ηχπνη ησλ ειηαθψλ γελλεηξηψλ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη
ζρεδηαζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο:
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: −20 νC έσο +50 νC
ρεηηθή πγξαζία: έσο 90%
χζηαζε αέξα: νκηριψδεο
4. Φωηνβνιηαϊθά πιαίζηα
4.1. Γεληθά
Σα Φ/Β πιαίζηα ζα πξέπεη λα είλαη φια ηεο ίδηαο νλνκαζηηθήο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ φια αθξηβψο ηηο ίδηεο γεσκεηξηθέο δηαζηάζεηο θαη ζα είλαη φια ηεο ίδηαο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.

Σα Φ/Β πιαίζηα, πνιπθξπζηαιιηθά ή κνλνθξπζηαιιηθά, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεκέλεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα (ή αληίζηνηρεο):

ηηο

1 Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon
terrestrial photovoltaic (PV) modules 2 [1993-04]
2 IEC/EN 61730-1/2 Photovoltaic module safety qualification
3 Electrical TUV Spec TZE 2.572.09 “Safety class II test on Photovoltaic (PV)
Modules‟‟ ή αληίζηνηρν.
4 « Declaration of conformity CE » ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηελ 2004/108/EC (ή
93/97/EC ή 89/336/EC)
5 « Electromagnetic compatibility directive» θαη ηελ 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή
73/23/EC) «Low voltage directive ».
6 Θα έρνπλ ζεηηθή ηαμηλφκεζε ηζρχνο.
7 Θα έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηεο θπςέιεο NOCT=45 ± 2.
H νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο NOCT ππνινγίδεηαη κε αθηηλνβνιία 800W/m2,
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20 νC θαη ηαρχηεηα αλέκνπ 1m/s,
8. Θα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ζε αιαηνλέθσζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 61701.
9. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ζπλνιηθφ θνξηίν αλέκνπ θαη ρηνληνχ έσο 5400 Pa.
10. Θα έρνπλ βαζκφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 15% , νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 250Wp
11. Η χπαξμε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δηφδσλ παξάθακςεο (by-pass
diodes) είλαη απαξαίηεηε.
Οη Φ/Β γελλήηξηεο πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά επίπεδνπ ηχπνπ.
Καηά ηελ παξάδνζή ηνπο, ή πξηλ απφ απηή, ηα Φ/Β Πιαίζηα ζα πξέπεη ζπλνδεχνληαη απφ
Flash Reports φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε «Flashed Ιζρχο» ηνπο φπσο ζα κεηξάηαη γηα ην
θαζέλα ρσξηζηά (ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαζθεπαζηή – bar code) πξηλ
απφ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Σέινο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζηηο ζηέγεο θαη ηα δψκαηα, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο απφ ηα φξηα ησλ ζηεγψλ θαη
δσκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ θηηξίσλ ηφζν γηα ιφγνπο αζθαιείαο φζν θαη γηα απνθπγή
πξνζζέησλ θαηαπνλήζεσλ θαη ζνξχβσλ ζε ζπλζήθεο αλέκνπ κε πςειέο ηαρχηεηεο.
4.2. Απόδνζε Φωηνβνιηαϊθήο Γελλήηξηαο
Η απφδνζε ηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά
JRC ISPRA Οδεγία 503, ή θαηά IEC 61215.
4.3. Καζνξηζκέλεο ζπλζήθεο δνθηκήο (STC – Standard Test Conditions)
Όιεο νη εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ
πλζήθεο (Γνθηκήο (STC), νη νπνίεο είλαη:
Ηιηαθή αθηηλνβνιία: 1000W/m2
Θεξκνθξαζία ζηνηρείνπ: 25 νC
Αεξφκαδα: ΑΜ=1,5

δεηνχληαη

γηα

ηηο

Καζνξηζκέλεο

4.4. Ιζρύο Φ/Β γελλήηξηαο
Η ηζρχο ηεο Φ/Β γελλήηξηαο ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν ηάζεσο θαη ξεχκαηνο:
P = I × V
Mέγηζηε ηζρχο είλαη ε ηζρχο ζην ζεκείν ηεο θακπχιεο εληάζεσο ξεχκαηνο
– ηάζεο (I–V), φπνπ ην γηλφκελν I×V είλαη κέγηζην:
PMAX = VMPP × IMPP
Σππηθέο ηηκέο γηα ηελ ηάζε θαη ην ξεχκα κηάο Φ/Β γελλήηξηαο ζην
ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο MPP (Maximum Power Point), ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε
αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC θαη ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο ΙSC δίλνληαη
θαησηέξσ :
IMPP ≈ (0,85 † 0,95) ISC
VMPP ≈ (0,75 † 0,90) VOC
4.5. πληειεζηήο πιεξώζεωο θακπύιεο (FF – Fill Factor)
O ζπληειεζηήο πιεξψζεσο, FF, θάζε θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο είλαη ν ιφγνο ηεο
κεγίζηεο ηζρχνο εμφδνπ ηνπ ζηνηρείνπ PΜΑΥ πξνο ην γηλφκελν ηεο ηάζεο αλνηθηνχ
θπθιψκαηνο VOC επί ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο
ΙSC, ππφ STC:
FF = PMAX / (VOC × ISC)

Ο ζπληειεζηήο πιεξψζεσο FF θάζε ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,75.
Ο FF ζα κεηξάηαη θαη ζα απνδεηθλχεηαη ζηελ θακπχιε I–V θάζε θσηνβνιηατθήο
γελλήηξηαο.

Δηθφλα 1 πληειεζηήο πιήξσζεο
4.6. Απόδνζε Φ/Β γελλήηξηαο
Απφδνζε γελλήηξηαο είλαη ν ιφγνο ηεο ηζρχνο εμφδνπ πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή
αθηηλνβνιία θάζεηα ζηε γελλήηξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ :
ε = P / (G × S)
4.7. Κνπηηά αθξνδεθηώλ
Κάζε ειηαθή γελλήηξηα ζα έρεη ζηεγαλφ ηεξκαηηθφ θνπηί κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ΙP65.
Σν θνπηί ζα είλαη ζηαζεξά πξνζαξηεκέλν ζηελ θνξπθή ηνπ πιαηζίνπ ζηελ πίζσ πιεπξά
ηνπ. Σα θνπηηά απηά ζα πεξηέρνπλ ηνλ ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ πφιν εμφδνπ θαη ηξείο (3)
ηνπιάρηζηνλ δίνδνπο “by-pass” πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο κέζα ζε απηά. Η πνιηθφηεηα
ησλ ηεξκαηηθψλ θνπηηψλ πξέπεη λα είλαη επθξηλψο ζεκεησκέλε.
Σα θνπηηά αθξνδεθηψλ ζα θέξνπλ θαιψδηα ζχλδεζεο δηαηνκήο 4mm2 θαη ζα έρνπλ
ηππνπνηεκέλνπο αθξνδέθηεο.
4.8. Δλδεηθηηθέο πηλαθίδεο Φ/Β πιαηζίωλ
Κάζε ειηαθή γελλήηξηα ζα θέξεη επαλάγλσζηε πηλαθίδα πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ή
πξνζαξκνζκέλε ζηε πίζσ πιεπξά ζην πιαίζην ηεο, θαη ζα αλαγξάθνληαη ζ απηήλ ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
Μέγηζηε ηζρχο ζε νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 250Wp).
Σάζε ζηελ κέγηζηε ηζρχ, [V]
Ρεχκα ζηελ κέγηζηε ηζρχ, [Α]
Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (open-circuit voltage), [V]
Ρεχκα βξαρπθπθιψζεσο (short-circuit current), [A]
πλζήθεο κέηξεζεο ησλ αλαγξαθφκελσλ κεγεζψλ, π.ρ. STC.
πλνιηθφ βάξνο θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο, [kg]
Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο.
(ηεζλήο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ηεο Φ/Β γελλήηξηαο, π.ρ.ISPRA, IEC θιπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε θσηνβνιηαηθή
γελλήηξηα, αλεμάξηεηα αλ δίλνληαη επηπιένλ ζε πηζηνπνηεηηθά ή άιια ζπλνδεπηηθά
έληππα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θχιια δνθηκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή (flash
reports).

4.9. Ηιεθηξηθή κόλωζε γελλήηξηαο
Κάζε γελλήηξηα ζα είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλε απφ ην κεηαιιηθφ πιαίζην θαη ην νπίζζην
θάιπκκα.

4.10. πκπιεξωκαηηθά ηερληθά ζηνηρεία
ηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ Φ/Β γελλεηξηψλ ζα δίλνληαη απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο
θακπχιεο εληάζεσο ξεχκαηνο – ηάζεο (I–V), ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζίαο
ιεηηνπξγίαο ,θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ειηαθήο έληαζεο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ, ζα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ησλ Φ/Β
γελλεηξηψλ ζε ζπλζήθεο SOC (Standard Operating
Conditions), γηα ηε ζεξκνθξαζία
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), θαη γηα ηελ % απψιεηα ηζρχνο ηεο
γελλήηξηαο αλά βαζκφ Κειζίνπ.
Η ηειεπηαία πιεξνθνξία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ηνπ
θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
4.11. Δγγπήζε

θωηνβνιηαϊθώλ πιαηζίωλ, ρξόλνο δωήο

Οη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε απφδνζεο, γηα
πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ εηθνζηπέληε (25) εηψλ γηα ιεηηνπξγία ζηηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο. Οη ειηαθέο γελλήηξηεο ζα έρνπλ αθφκα εγγχεζε θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ (ζε είθνζη εκέξεο), θάζε εμαξηήκαηνο
απηψλ πνπ θαηαζηξάθεθε ή παξνπζίαζε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
εγγπήζεσο ηνπ πξντφληνο ρσξίο επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε.
Η νιηθή αληηθαηάζηαζε ή ε επηζθεπή ησλ ειηαθψλ γελλεηξηψλ ζα είλαη απνθιεηζηηθή
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ν ηδηνθηήηεο δελ ζα επηβαξπλζεί κε δαπάλεο κεηαθνξάο θαη
αζθαιίζεσο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εζθαικέλσλ γελλεηξηψλ . Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί
επίζεο φια ηα έμνδα επηζθεπήο ή ελδερφκελεο πξνκήζεηαο λέαο γελλήηξηαο θαη ηεο
εγθαηάζηαζήο
ηεο ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο.
Θεσξψληαο φηη ν σθέιηκνο ρξφλνο δσήο ησλ ειηαθψλ γελλεηξηψλ είλαη 25 ρξφληα, ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε γξακκηθήο απφδνζεο κε ελεξγεηαθή απφδνζε
ηνπιάρηζηνλ 80% ζην ηέινο ηνπ 25νπ έηνπο.
Η εγγχεζε ηνπ πξντφληνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.
4.12. Πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα (Data Sheet) ηωλ θωηνβνιηαηθώλ γελλεηξηώλ
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πάλει ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα αληίζηνηρα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή ή απφ πεξηγξαθή ηνπ εγθαηαζηάηε αλ δελ είλαη δηαζέζηκα θαη ζα
πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο κεγέζε:
1. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Βάξνο
Γηαζηάζεηο
Αξηζκφο, ηχπνο θαη δηαζηάζεηο θπςειψλ
Μέγεζνο βηδψλ ζηεξέσζεο
Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (ειάρηζηα φξηα -15°C θαη +75°C)
Μέγηζηε αληνρή ζε αλεκνπίεζε [αξηζκεηηθά ρσξίο ζχζηεκα ζηήξημεο θαη safety factor
] (min 2kPa)
Μέγηζηε αληνρή ζε ραιαδφπησζε [αξηζκεηηθά ρσξίο ζχζηεκα ζηήξημεο θαη safety
factor]
Μέγηζηε αληνρή ζε πγξαζία / ρηνλφπησζε (min 5kPa)
Τιηθφ πιαηζίνπ (πξνθίι αλνδησκέλνπ αινπκηλίνπ)
Τιηθφ αληαλάθιαζεο
Αξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά δηφδσλ bypass (min 3 δηφδνπο) Αξηζκφοθαη ραξαθηεξηζηηθά
θπηίνπ ζχλδεζεο (min IP65)
2. Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ολνκαζηηθή κέγηζηε ηζρχο (min. 250 KWp)
Δγγπεκέλε ειάρηζηε κέγηζηε ηζρχο (απφθιηζε max 10% ζηα 10 έηε θαη 20% ζηα 25 έηε)
Απφθιηζε απφ νλνκαζηηθή ηζρχ εμφδνπ (max. -5%)

Ολνκαζηηθή ελεξγεηαθή απφδνζε (min. 15,0%)
Ολνκαζηηθή ηάζε
Σάζε αλνηρηνχ θπθιψκαηνο
Ρεχκα βξαρπθπθιψκαηνο
Σάζε ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο Mpp
Ρεχκα ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο Mpp
Παξάγνληαο πιήξσζεο (Fill Factor, min. 75%)
Μέγηζηε επηηξεπηή ηάζε ζπζηήκαηνο
πληειεζηέο ζεξκνθξαζίαο Isc, Voc θαη Pmax

3. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα ζπλνδεύνληαη απαξαηηήηωο από:
Γξαθήκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ ηάζεο-ηζρχνο-έληαζεο γηα δηάθνξεο ζηάζκεο
ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (min. 5) θαη έληαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (min.
5)αθνινπζνχκελα πξφηππα θαη πηζηνπνηήζεηο θαζψο θαη απφ ην φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ /
θνξέα πνπ πηζηνπνηεί (min. IEC 61215) θιάζεηο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο πιεξνθνξίεο
εγγχεζεο
5. ηήξημε θαη Πξνζηαζία
Σν κεηαιιηθφ πιαίζην ησλ γελλεηξηψλ, ζα έρεη θαηάιιειεο νπέο γηα θνριίσζε θαη
ζηήξημε ζηε βάζε ζηεξίμεσο. Θα πξέπεη επίζεο ν ηξφπνο ζπλαξκνιφγεζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο (βάζεηο – πιαίζηα ) λα δπζρεξαίλνπλ θαη θαηά ην δπλαηφλ λα απνηξέπνπλ
ηελ θινπή ησλ πιαηζίσλ. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα κεραληζκφο
απνηξνπήο ηεο θινπήο. Σν θφζηνο ηνπ ζεσξείηαη αλνηγκέλν ζην θφζηνο ησλ γελλεηξηψλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε δψκαηα νη βάζεηο
δελ ζα ηξαπκαηίδνπλ ηελ κφλσζε θαη ζα εδξάδνληαη, πρ ζε ξερή αλνμείδσηε ιεθάλε, ή
άιιε
θαηαζθεπή,
πνπ
ζα
πιεξνχηαη
κε
ραιίθη
,
πιάθεο
πεδνδξνκίνπ
ή
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία κπεηφλ θαη ε επζηάζεηα ησλ ζπζηνηρηψλ ησλ πιαηζίσλ
έλαληη αλαηξνπήο απφ αλεκνπίεζε ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αλάδνρν , κε ζρεηηθή
ζηαηηθή κειέηε,ιακβάλνληαο ππ φςε ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο. Γεληθά
ην αληίβαξν έλαληη αλαηξνπήο ζα είλαη 5 θνξέο ηνπιάρηζηνλ ην βάξνο ηνπ
θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. Δθφζνλ ε ζηήξημε ησλ βάζεσλ γίλεη απ‟ επζείαο ζηελ πιάθα
ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε αγθχξηα, νη θνριίεο αγθχξσζεο δελ ζα πξέπεη ζε
θακία πεξίπησζε λα ηξαπκαηίζνπλ ηε κφλσζε. Σα αγθχξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ παθησζεί
κε ρεκηθά ζηελ πιάθα. Σα ρεκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη επψλπκεο
πηζηνπνηεκέλεο εηαηξίαο θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ βέιηηζηε ζηεγάλσζε ηεο
θάζε νπήο ζηελ πιάθα ηνπ θηηξίνπ. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηελ θαηαζθεπή ζα
ζπγθξαηνχλ ζπξκαηφζθνηλα επίζεο βηδσκέλα ζηελ πιάθα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν. Ο
αλάδνρνο
ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ ρεκηθψλ αγθπξίσλ
θαη ηελ εγγχεζε πνπ παξέρεη απηή σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα ηεο πιάθαο, φζν θαη ηεο
ελδερφκελεο ζεξκνκφλσζεο.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δψκαηνο ζα γίλεη επηθάιπςε, ηεο επηθάλεηαο
πνπ αληίζηνηρε ζηε θσηνβνιηατθή επηθάλεηα, κε απιή ζηξψζε αζθαιηφπαλνπ κφλεο
ζηξψζεο βάξνπο 2,5 kg αλά m2.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε θεξακνζθεπέο, ε
ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ βάζεσλ κεηαμχ ησλ θεξακηδηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ζην ηέινο λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα έλαληη βξνρήο θαη
πγξαζίαο γεληθφηεξα (ζηελ πεξίπησζε ελδερφκελεο πιχζεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κε
εθηφμεπζε δέζκεο
λεξνχ) θαη λα απνθεπρζεί πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ζηα θεξακίδηα.
Αλαιπηηθφηεξα ε ζηήξημε ησλ βάζεσλ ζηελ θεξακνζθεπή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εηδηθνχ
ηχπνπ αγθχξηα πξνζαξκνζκέλα απεπζείαο ζηνλ θέξνλ νξγαληζκφ ηεο θεξακνζθεπήο ρσξίο
θζνξέο θαη νπέο ζηα θεξακίδηα. Καζψο αθαηξείηαη ην θεξακίδη ζα ηνπνζεηείηαη ε βάζε
θαη ζα μαλαπξνζαξκφδεηαη ζηε ζέζε ηνπ ρσξίο θζνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηαδήπνηε
δεκία ή βιάβε ζηελ θεξακνζθεπή, ζα απνθαηαζηαζεί κε δαπάλε ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδφρνπ
. Αθφκε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε ην επίπεδν ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 7 εθ. απφ
ην επίπεδν ηεο θεξακνζθεπήο (απηφ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην αεξηζκφ θαη ηελ
παξεκπφδηζε ζπζζψξεπζεο θχιισλ δέλδξσλ θαη ινηπψλ ζηεξεψλ ζε κηθξφ δηάθελν). Ο
πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζε ζεκεία ηνπ μχιηλνπ ζθειεηνχ
ζηεγψλ (θεξακνζθεπέο) φηαλ θξίλεη φηη ε ζηαηηθή επάξθεηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα
είλαη νξηαθή.

Σέινο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε κεηαιιηθέο
ζηέγεο, νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγαλφηεηα κε
ηε παξεκβνιή ζρεηηθψλ παξεκβπζκάησλ αλάκεζα ζηε ζηέγε θαη ηε βάζε, ψζηε ε
ζηεγαλνπνίεζε λα δηαζθαιίδεηαη θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ππεξηψδεο
αθηηλνβνιία, ζεξκνθξαζία κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ άλσ ησλ 50 ν C).
5.1. Φέξνληα πιαίζηα θωηνβνιηαϊθώλ γελλεηξηώλ
Όιεο νη ζπλδέζεηο ζηήξημεο, (βίδεο, παμηκάδηα θιπ.), ζα είλαη απφ αλνμείδσην
ράιπβα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ
αλνδησκέλν αινπκίλην ή άιιεο αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πιηθφ θαη ζα
ζπλνδεχνληαλ απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Μεηαμχ ηνπ κεηαιιηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Φ/Β γελλήηξηαο θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζηεξίμεσο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ
θαηάιιεια κνλσηηθά παξεκβχζκαηα.
ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο απνηειείηαη απφ
αινπκίλην ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά:
Σα πξνθίι αινπκηλίνπ ζα παξάγνληαη απφ βαζηθά θξάκαηα θαηά EN AW-6060(AlMgSi0.5)
/6063/6005/6082 θαη κε ρεκηθή ζχζηαζε πνπ ζπκκνξθψλεηαη βάζεη ηνπ European
Standard EN DIN573-3.
Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ, ζπκκνξθψλνληαη βάζεη ησλ European
Standard EN DIN755-2, Brinell-hardness test (acc. EN ISO 6506-1), Tensile Test
(acc. EN10002,Part1).
Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ ζπκκνξθψλνληαη βάζεη ηνπ πξνηχπνπ
Qualicoat κε ειάρηζην πάρνο βαθήο ηα 60κm.
Η αλνδίσζε ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ ζπκκνξθψλεηαη βάζεη ηνπ πξνηχπνπ Qualicoat κε
κέζε θιάζε αλνδίσζεο ηα 15κm.
Η ζηαηηθή επάξθεηα ησλ βάζεσλ Φ/Β ζα πηζηνπνηείηαη απφ ζηαηηθέο κειέηεο πνπ ζα
γίλνληαη γηα θάζε ηππνπνηεκέλε ζεηξά. Η επάξθεηα ησλ βάζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε
πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα.
Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ISO9001 θαη ISΟ14001 θαη
ΔΛΟΣ18001.
ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο
ράιπβα ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά :

ζηήξημεο

απνηειείηαη

απφ

Ο ράιπβαο ζα είλαη πςειήο αληνρήο (φξην δηαξξνήο 750 Ν/mm2)
Γαιβαληζκέλα ελ ζεξκφ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM A123
Καλέλα κέξνο ηεο ραιχβδηλεο θαηαζθεπήο δελ ζα έρεη επηθάζηζε ςεπδαξγχξνπ κε πάρνο
κηθξφηεξν ησλ 55κm (390 g/m2)
Η ζηαηηθή επάξθεηα ησλ βάζεσλ Φ/Β ζα πηζηνπνηείηαη απφ ζηαηηθέο κειέηεο πνπ ζα
γίλνληαη γηα θάζε ηππνπνηεκέλε ζεηξά. Η επάξθεηα ησλ βάζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε
πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα.
Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ISO9001 θαη ISΟ14001 θαη
ΔΛΟΣ18001.
5.2. Δγγύεζε ηθξηωκάηωλ θαη βάζεωλ ζηήξημεο
Γηα ηα ηθξηψκαηα θαη ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ ειηαθψλ γελλεηξηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο
εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εηψλ.
5.3. Παξνρή λεξνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ
Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε παξνρήο λεξνχ απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ηνπ
θηηξίνπ, ζην δψκα κε ραιθνζσιήλα Φ15 θαη νξεηράιθηλν δηαθφπηε κε ζηφκην εθξνήο πνπ
ζα έρεη εμσηεξηθφ ζπείξσκα γηα ζχλδεζε

ειαζηηθνχ ζσιήλα θαηάιιεινπ κήθνπο κε αθξνθχζην γηα ην πεξηνδηθφ πιχζηκν ησλ
πιαηζίσλ. Ο ειαζηηθφο ζσιήλαο ζα είλαη ηπιηγκέλνο ζε θαηάιιειν κεραληζκφ
πεξηηπιίγκαηνο, ζηεξηγκέλν ζην πεξηκεηξηθφ ηνηρίν,θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Σν
θφζηνο ηνπ είλαη αλνηγκέλν ζην θφζηνο ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο.
6. Αληηζηξνθείο Ιζρύνο

Γηθηύνπ

6.1. Γεληθά
Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξνο απφ έλαλ κεηαηξνπέαο αλά εγθαηάζηαζε,
κηθξήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο. Οη κεηαζρεκαηηζηέο πξνηείλεηαη λα έρνπλ γαιβαληθή
απνκφλσζε.
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηζηξνθέα δηθηχνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο γεληθέο
θαηεπζχλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ νδεγία IEC 1727 θαη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο
δηαζχλδεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ.
Θα πξέπεη λα :
1. πλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε φηη δηαζέηνπλ πξνζηαζία έλαληη λεζηδνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ην VDE 0126-1-1 ή ηζνδχλακεο κεζφδνπ θαηά IEC 62116(βεβαίσζε ηχπνπ απφ
αλεμάξηεην εξγαζηήξην)
2. Πξνζηαζίεο νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο (ππέξηαζεο-ππφηαζεο, ππεξζπρλφηεηαοππνζπρλφηεηαο)
3. πληειεζηήο Αξκνληθή παξακφξθσζεο ηνπ ξεχκαηνο (THD) ξεχκαηνο εμφδνπ κηθξφηεξν
απφ 5%, βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (πξναηξεηηθά)
4. ε πεξίπησζε ειεθηξνληθψλ κεηαηξνπέσλ ρσξίο Μ/ ζηδήξνπ ζα πξέπεη ε κέγηζηε
ηηκή εγρεφκελνπ .Ρ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5% ηεο ηηκήο
νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο, βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
(πξναηξεηηθά).
5. πληειεζηή ηζρχνο (Power factor, PF) κεγαιχηεξν απφ 0.95 γηα επαγσγηθή θαη
ρσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ππφ ηζρχ άλσ ηνπ 50% ηεο νλνκαζηηθήο.
6. Η ηηκή ηεο ελαιιαζφκελεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ειεθηξνληθνχ αληηζηξνθέα δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ην -20% (184V) ή ην +15% (264,5V) ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο
δηθηχνπ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ, ε απφδεπμε ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληνο 0,5 sec.
7. Η ζπρλφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ εμφδνπ ηνπ αληηζηξνθέα δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ ±0,5 Hz ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ.
ε
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πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 0,5 sec.
8. Η επαλαδεπμε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 3 ιεπηά.
9. Θα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ CE.
10.
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EN61000
γηα
ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC (EMC immunity EN 61000-6-2, EMC emission EN
61000-6-4, Harmonics EN 61000-3-12, Flicker EN 61000-3-11)).
11. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ απφ -10 κέρξη 45°C.
12. Απφδνζε κεηαηξνπέα κεγαιχηεξε απφ 97% (θαηά ηνλ ζπληειεζηή Δπξσπατθήο
Απφδνζεο) γηα ηνπο ηξηθαζηθνχο θαη κεγαιχηεξε απφ 95% γηα ηνπο κνλνθαζηθνχο (θαηά
ηνλ ζπληειεζηή Δπξσπατθήο Απφδνζεο).
13. Θα είλαη θαηάιιεινη γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε κε βαζκφπξνζηαζίαο IP 65 (ΔΝ
60529).
Σα παξαπάλσ ζα απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξσηφηππα έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
ηνπ κεηαηξνπέα ηζρχνο.
Ο αληηζηξνθέαο ζα έρεη δπλαηφηεηα πςειήο ηάζεο εηζφδνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο DC, ζα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απφ ηε (ΓΔΓΓΗΔ) αζθάιεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζα δηαθφπηεηαπηνκάησο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θαη ζα έρεη ελζσκαησκέλεο φιεο ηηο δηαηάμεηο
ειεθηξνλφκσλ νξίνπ ηάζεο, νξίνπ ζπρλφηεηαο, αζπκκεηξίαο ηάζεο θαη ππεξέληαζεο,
φπσο αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
Δπί πιένλ, νη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ:
1. Δλζσκαησκέλε πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα
2. Απαξαίηεηα κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο εμφδνπ
γελλεηξηψλ ιεπηνχ πκελίνπ

ζε

πεξίπησζε

εγθαηάζηαζεο

Φ/Β

3. Αζχξκαηε ζχξα επηθνηλσλίαο ή Ethernet.
4. Δλζχξκαηε ζχξα RS232 ή RS485, κνλφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησκέλν data
logger θαη web server γηα ηελ επνπηεία ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο.
5. Πξνζηαζία απφ αλαζηξνθή ηάζεο
6. Η ςχμε ζα γίλεηαη κε θπζηθφ αεξηζκφ θαη φρη κε αλεκηζηήξεο
Καηά ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη
κεηαηξνπέαο ηζρχνο λα ππεξθαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ.

ν

6.2. Δγγύεζε
Σέινο, νη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε εγγχεζε γηα πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ θαη επέθηαζεο ηεο εγγχεζεο γηα πέληε (5) επηπιένλ
ρξφληα.
Η νιηθή αληηθαηάζηαζε ή ε επηζθεπή ησλ αληηζηξνθέσλ ζα είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ θαη ν ηδηνθηήηεο δελ ζα επηβαξπλζεί κε δαπάλεο κεηαθνξάο θαη
αζθαιίζεσο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εζθαικέλσλ γελλεηξηψλ . Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί
επίζεο φια ηα έμνδα επηζθεπήο ή ελδερφκελεο πξνκήζεηαο λένπ αληηζηξνθέα θαη ηεο
εγθαηάζηαζήο ηεο ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο.
7. Μεηξεηηθό θαη Καηαγξαθηθό ύζηεκα
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πξνδηδφκελεο ζην δίθηπν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα εγθαηαζηαζεί θαηάιιειν
κεηξεηηθφ ζχζηεκα (data logger) κε δηαδηθηπαθή επαθή επηθνηλσλίαο.
Σν κεηξεηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηε κνλάδα, είηε λα είλαη
ζπκβαηφ κε ηελ ηερλνινγία ηνπ αληηζηξνθέα.
7.1. Μεηξνύκελα κεγέζε
Σα κεηξνχκελα κεγέζε ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη:
Οιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζην επίπεδν ησλ Φ/Β ζε kW/m2
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε βαζκνχο Κειζίνπ.
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο ζε βαζκνχο Κειζίνπ.
Έληαζε ξεχκαηνο, ζπλερέο ζε Αmpere dc
Σάζε, ζπλερέο ζε Volt dc
Έληαζε ξεχκαηνο, ελαιιαζζφκελν Αmpere ac
Σάζε, ελαιιαζζφκελν ζε Volt dc
Η χπαξμε ηνπ αηζζεηεξίνπ άλεκνπ θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηεοηαρχηεηαο αλέκνπ είλαη
είλαη πξναηξεηηθή.
Σα αληίζηνηρα φξγαλα θαη αηζζεηήξηα εγθαζίζηαληαη ζην δψκα ηνπ θάζε θηηξίνπ θαη ζα
πξέπεη λα έρνπλ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ ±5% αλαθνξηθά κε ηηο κέγηζηεο ηηκέο
θάζε κεηξνχκελεο παξακέηξνπ (<2% full
scale), θαη ±0.50C γηα ηελ ζεξκνθξαζία. Οη ζχλδεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ζα γίλεη κε 2
θαιψδηα UTP ηεζζάξσλ δεπγψλ CAT 6 ζε εχθακπην πιαζηηθφ ζσιήλα κε πιαζηηθή
επέλδπζε.
Σν θαηαγξαθηθφ φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κέζσ ινγηζκηθνχ επηθνηλσλίαο.
Ο κέζνο φξνο δεηγκαηνιεςίαο θαη ε πεξίνδνο ησλ θαηαγξαθφκελσλ κεγεζψλ είλαη ηππηθά
1 ιεπηφ θαη 1 ψξα αληίζηνηρα. Σα κεηξνχκελα κεγέζε ζα θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ
επηιεγκέλν απφ ηνλ ρξήζηε ρξφλν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε εκεξήζηα αξρεία, ελψ ε
πξφζβαζε ζα γίλεηαη δηαδηθηπαθά. ηελ θχξηα κνλάδα εηζφδνπ κεηξνπκέλσλ κεγεζψλ ζα
ζπλδεζεί ν Η/Τ(κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην γξαθείν ηνπ
(/ληή γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ.
Υαξαθηεξηζηηθή ζπλδεζκνινγία γηα ην κεηξεηηθφ ζχζηεκα θαη ηα φξγαλα πξνηείλεηαη
ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.

Δηθφλα 2

Σππηθή ζπλδεζκνινγία θαηαγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Φ/Β εγθαηάζηαζεο

7.2. Τπνινγηδόκελα κεγέζε
Απφ ηηο κεηξήζεηο , κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζα εμάγνληαη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο φπσο:
Ιζρχο, ζπλερέο ζε KW -dc
Δλέξγεηα, ζπλερέο ζε KWh -dc
Ιζρχο, ελαιιαζζφκελν ζε KW -ac
Δλέξγεηα, ελαιιαζζφκελν ζε KWh -ac
πλνιηθή παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε (πξνζπίπηνπζα)
ζε
KWh/m2
πλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα Φ/Β ζε KWh -dc
πλνιηθή πξνζδνζείζα ελέξγεηα απφ ηνπο κεηαηξνπείο ηζρχνο ζην δίθηπν ζε KWh -ac
Βαζκφο απφδνζεο Φ/Β γελλήηξηαο επί ηνηο εθαηφ
[%]
Βαζκφο απφδνζεο κεηαηξνπέα ηζρχνο DC/AC επί ηνηο εθαηφ
[%]
Μέζε εηήζηα εηδηθή παξαγσγή Φ/Β ζπζηήκαηνο ζε kWh/kWp
Σα αλσηέξσ ππνζπζηήκαηα, δει. θαηαγξαθηθφ φξγαλν, αηζζεηήξεο κέηξεζεο, πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε εγγχεζε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ιεηηνπξγίαο.
7.3. Πηλαθίδεο ελδείμεωλ
Γηα ιφγνπο παξνπζίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, ζα
ηνπνζεηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θνληά ζηελ θεληξηθή είζνδν ησλ θηηξηψλ πνπ ζα
γίλεη ε εγθαηάζηαζε, εηδηθή ειεθηξνληθή πηλαθίδα ελδείμεσλ (ή νζφλε LCD) ειάρηζησλ
δηαηάζεσλ 800Υ 800 mm, κε δηαδηθηπαθή επαθή επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζα απεηθνλίδεη
κε επθξίλεηα ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο.
Οη ςεθηαθέο ελδείμεηο ησλ πηλαθίδσλ ζα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ κεγέζε :
1. ηηγκηαία νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία, [W/m2]
2. ηηγκηαία ηζρχο Φ/Β ζπζηήκαηνο, [kW]
3. πλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαρζείζα απφ ηα Φ/Β απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο, [kWh] ή [MWh]
4. Δμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β, [kg]

5. Απνθπγή αεξίσλ ξχπσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β, [tn]
ηελ πηλαθίδα ζα εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ κεγέζε ηεο εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη
αζξνηζηηθά κεγέζε απφ φιεο ζπλνιηθά ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ.
Η πηλαθίδα ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα απφ ηελ δηεπαθή Ethernet. Θα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα ειεχζεξεο δηακφξθσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηαβαιιφκελν αξηζκφ ζεηξψλ θαη
ραξαθηήξσλ. Ο ηειηθφο ζρεδηαζκφο ζα γίλεη κεηά απφ ππνδείμεηο
ηεο επίβιεςεο.
8. Καιωδηώζεηο
8.1. Γεληθά
Γεληθά φια ηα θαιψδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο
αθξαίεο
θαηξηθέο
ζπλζήθεο
(ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο,
πγξαζία,
ππεξηψδεο
αθηηλνβνιία, δηάβξσζε ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο) φζν θαη ζηηο αθξαίεο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ππεξηάζεηο).
Αθφκε ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο (θξνχζε, θάκςε)
θαη ζε πξνζβνιή απφ ηα δηάθνξα ηξσθηηθά.
Σα θαιψδηα γείσζεο φπνπ πξνβιέπνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο
πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο δηαηνκέο.
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεηψζεσλ ζηελ πιεπξά .Ρ. φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή, ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή
κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνηεηλφκελε. Δηδηθφηεξα νη βάζεηο
ησλ γελλεηξηψλ ζα γεηψλνληαη κε θαιψδην ή ραιθφ δηαηνκήο 16mm2.
Σέινο ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα
πξέπεη λα νδεχνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απφ ηε κία λα κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε
αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ θαη απφ ηελ άιιε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
ηα ηξσθηηθά θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο.
8.2. Καιώδηα .Ρ.
Σα θαιψδηα ζα πξέπεη πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα παξαθάησ
:
1. Να έρνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ κήθνο φδεπζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ειεθηξηθψλ
απσιεηψλ. Να είλαη θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο -20ν C έσο +110ν C.
2. Να είλαη εληζρπκέλεο δηπιήο κφλσζεο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα
πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηζνδχλακεο κε θαηεγνξία κφλσζεο class II.
3. Να έρνπλ δνθηκαζζεί ζε θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 1,8 KV.
4. Να έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ καλδχα γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν απφ ηα ηξσθηηθά
φζν θαη απφ ηηο ππεξηάζεηο.
5. Η δηαηνκή ησλ θαισδίσλ solar ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6mm2.

Η δηαηνκή ησλ αγσγψλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα αληαπνθξίλεηαη :
1. ηε κέγηζηε αλακελφκελε ηηκή ηεο έληαζεο πνπ δηαξξέεη ην ζπγθεθξηκέλν αγσγφ
θαζψο θαη ζηε κέγηζηε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζα έρεη ιεθζεί ππφςε ν ζπληειεζηήο
αζθαιείαο πνπ θαιχπηεη εηδηθέο ζπλζήθεο αηκφζθαηξαο θαη αλαθιάζεσλ θσηφο).
2.ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πέξημ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ησλ θπηίσλ δηαζχλδεζεο
(junction boxes) πνπ ζα πιεζηάδεη ηνπο 110 νC (λα ιεθζεί ππφςε ν ζρεηηθφο
ζπληειεζηήο δηφξζσζεο ψζηε λα κελ πξνθιεζεί δεκία ζηε κφλσζε).
3. ηελ αλακελφκελε απψιεηα ηζρχνο ιφγσ ησλ θαισδηψζεσλ ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη
ζπλνιηθά ην 1% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ Φ/Βζπζηήκαηνο.
4.Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ
δηαζχλδεζεο θαη ησλ αθξνδεθηψλ ησλ πηλάθσλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιεινπο
ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη
ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ν
θίλδπλνο δεκηνπξγία ζπηλζεξηζκψλ ή ε απνζχλδεζή ηνπο.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
μερσξηζηέο πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ
δηαρσξηζηηθφ.
6. Όηαλ νη θαισδηψζεηο νδεχνπλ ελαέξηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαξθήο ζηήξημε ψζηε
λα κελ θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο φδεπζεο επί ηνπ δαπέδνπ

ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ιφγσ θπθινθνξίαο
αλζξψπσλ ή θνξηίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζσιήλα
γαιβαληδέ ή εζράξα θαισδίσλ ή πιαζηηθφ ζσιήλα.
• Η φδεπζε ησλ θαισδίσλ εληφο πιαζηηθνχ ζσιήλα ή εζράξαο θαισδίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα
κε ηηο παξαθάησ Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο:
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02: 2009: Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02:2009: Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ
Γηα ηελ απνθπγή ππεξηάζεσλ ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε
νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ λα κελ επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ βξφγρσλ. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη ηα θαιψδηα θαη ησλ δχν πφισλ ηεο θάζε ζηνηρεηνζεηξάο, λα νδεχνπλ φζν
γίλεηαη παξάιιεια.
Δπίζεο ζα Θα πξέπεη λα έρνπλ αλακελφκελν ρξφλν δσήο (εγγχεζε) ηνπιάρηζηνλ 20
ρξφληα.
8.3. Καιώδηα Δ.Ρ.
Γεληθά νη θαισδηψζεηο ζηελ πιεπξά ηνπ Δ.Ρ. ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ γηα ηε ζχλδεζε,
εγθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπο ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο φπσο επηβάιινληαη απφ ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ HD 384: «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο».
Οη αγσγνί Δ.Ρ θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ
Διιεληθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή: ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-04-20-02-01:2009 : Αγσγνί – Καιψδηα
δηαλνκήο ελέξγεηαο.
Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ψζηε νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ πέξαλ ηεο
πξνζηαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θηηξίνπ, δελ ζα
πξέπεη λα ππνβαζκίδνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
Γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ αληηζηξνθέα κε ηνλ κεηξεηή ελέξγεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί
θαιψδην αλαιφγνπ ηχπνπ θαη δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ J1VV-R 5X10 mm2, γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ 10ΚWp, ελψ γηα .
Η φδεπζε ησλ θαισδίσλ Δ.Ρ απφ ηε ζρνιηθή απιή, νπνχ απηφ απαηηεζεί ζα είλαη
ππφγεηα εληφο πιαζηηθνχ ζσιήλα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο (ΓΔΓΓΗΔ.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζα γίλεη θαη απνθαηάζηαζε ηεο επίζηξσζεο κε ην αξρηθφ
πιηθφ. Οη εξγαζίεο εθζθαθήο θαη επαλεπίρσζεο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ αγσγψλ ζα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο :
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 : Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ
ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-08-01-03-02 : Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ
9. Κπηία δηαζύλδεζεο- Πίλαθεο.
Σα θπηία δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
(ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, πγξαζία, ζεξκνθξαζία), κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ θαη έλαληη
ηξσθηηθψλ. Θα πξέπεη λα παξέρνπλ κφλσζε ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηεγνξία κφλσζεο ΙΡ 65. Η επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα παξέρνληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα.
Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ δηαζχλδεζεο, ζα πξέπεη λα
γίλνληαη κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε
ζχλδεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγία
ζπηλζεξηζκψλ ή απνζχλδεζή ηνπο. Σφζν ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θπηίσλ φζν θαη νη
κνλψζεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πνπ
κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ γχξσ απφ ηα Φ/Β ζηνηρεία.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
μερσξηζηέο πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ
δηαρσξηζηηθφ.
Σέινο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θάζε θπηίν δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα θέξεη
πξνεηδνπνηεηηθή
ζήκαλζε
κε
αλεμίηειε
γξαθή
αλζεθηηθή
γηα
ηηο
ζπλζήθεο
πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, πνπ λα ελεκεξψλεη φηη νη ελεξγέο ζπλδέζεηο θαη επαθέο
ζην εζσηεξηθφ ηνπ παξακέλνπλ ελεξγέο θαη κεηά ηελ απνκφλσζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ απφ
ηνλ κεηαηξνπέα.
10.Ηιεθηξηθόο πίλαθαο.
10.1. Θέζε ηνπνζέηεζεο

Η ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζεκείν πνπ αθ‟ ελφο λα
παξέρεη αζθάιεηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη αθ‟ εηαίξνπ λα πξνζηαηεχεηαη
έλαληη ηξίησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νηαδήπνηε βιάβε ή δεκία. Οη πίλαθεο
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ κε εηδηθφ θιεηδί θαη απφ
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. Σέινο εμσηεξηθά θαη ζε εκθαλέο ζεκείν, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ζε αλεμίηειε γξαθή, αλζεθηηθή γηα
ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.
Οη πίλαθεο θαη νη αληηζηξνθείο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ζε δψκα, φζν ζε εγθαηαζηάζεηο ζε ζηέγεο. Ο ρψξνο ζα ππνδεηρεί απφ ηε
επίβιεςε θαη ζα είλαη άκεζα πξνζβάζηκνο απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Δπίζεο θνληά ζην κεηαιιηθφ εξκάξην πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν κεηαηξνπέαο ηζρχνο ζα
ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα έλαο θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο ζθφλεο 6Kg κε
ειαζηηθφ ζσιήλα. Σν κεηαιιηθφ εξκάξην ηνπ αληηζηξνθέα ζα έρεη θαηάιιειν αεξηζκφ
θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο.
10.2. Πηζηνπνηήζεηο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο, πνπ ζα πεξηέρεη ην δηαθνπηηθφ πιηθφ ζπλερνχο θαη
ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο ζα είλαη πξνθαιησδσκέλνο θαη ζα έρεη ειεγρζεί ζην ζχλνιφ
ηνπ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα :
1. EN 60439-1: Low voltage switchgear and control gear assemblies - Part 1: Type
tested and partially type tested
assemblies.
2.
EN 60439-3: Low voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3:
Particular requirements for low voltage
switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where
unskilled persons have access for their use - Distribution boards
3. HD 60304-7-712: Electrical installations of buildings – Part 7-712:
Requirements for special installation locations - Solar photovoltaic (PV) power
supply
EN 60664-1: Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems Part 1: Principles, requirements and
tests
4. TS 50539-12: Low voltage surge protective devices - surgeprotective devices for
specific applications including DC -Part 12: Selection and application principles
– SPDs connected to photovoltaic installations
5. EN 62446:2009: Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for
system documentation, commissioning tests and inspection
Δπηπξφζζεηα
1. Θα ζπλνδεχεηαη κε νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ζρέδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
εηδηθή ζήθε δηαγξακκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
2. Θα δηαζέηεη έηνηκν αγσγφ γείσζεο 16mm2 ράιθηλν κε έηνηκν αθξνδέθηε πξέζαο θαη
ζθηγθηήξα
3. Όια ηα θαιψδηα δηαζέηνπλ αθξνδέθηεο πξέζαο.
4. Όια ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ δηαζέηνπλ ζήκαλζε
5. Πξηλ ηελ παξάδνζε ειέγρεηαη 100% κε δνθηκέο αληίζηαζεο κφλσζεο θαη ζπλέρεηαο
αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2 ((δνθηκέο
ζεηξάο)
6. Θα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ((δνθηκέο ηχπνπ) γηα ηα αθφινπζα πξφηππα EN
60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2, HD 60364-7-712, EN 60664-1, CLC/TS 50539-12,
EN 62446, EN 61643-11.
10.3. Πεξηγξαθή πίλαθα
Σν πεξίβιεκα ηνπ ζα είλαη IP 66, θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο επηζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ( ειεθηξνθφξεζε/αλνδείσζε 20κm -, ειεθηξνζηαηηθή βαθή - 80κm) θαη ηθαλνπνηεί πιήξσο ην ISO 7253. Έλα εξκάξην
κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα ππεξηεξεί ηνπ πιαζηηθνχ θαζψο δηαζέηεη κεγαιχηεξε κεραληθή
αληνρή ζε πεξίπησζε ηζρπξνχ βξαρπθπθιψκαηνο- κε πεγή ην δίθηπν - εκπνδίδνληαο ηε
δηάηξεζή ηνπ απφ ζξαχζκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο ην κεηαιιηθφ πεξίβιεκα
είλαη κεγαιχηεξεο αληνρήο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ππξθαγηάο) απφ νπνηνδήπνηε κε κεηαιιηθφ.

Κχθισκα ζπλερνχο ξεχκαηνο
• Αθξνδέθηεο θαηάιιεινπο γηα Φ/Β εγθαηαζηάζεηο ηχπνπ MC 4 ή ηζνδχλακνπ.
• Αζθαιεηναπνδεχθηεο (αζθαιεηνζήθεο - fuseholder) 32Adc @ 1000Vdc
• Αζθάιεηεο ηχπνπ gPV 10Adc @ 1000Vdc
• Γηαθφπηεο θνξηίνπ (DC Isolator) 63Adc @ 1000Vdc γηα αζθαιή απφδεπμε ηνπ ζπλερνχο
ξεχκαηνο (νη αζθαιεηνπνδεχθηεο θαη νη αθξνδέθηεο ηχπνπ MC είλαη αθαηάιιεια κέζα
απφδεπμεο ππφ θνξηίν ζχκθσλα κε δειψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο)
• Απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ γηα ην θχθισκα ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο, 3 πφισλ
12,5kA (10/350κs) / πφιν, 50kA (8/20κs) / πφιν @ 1000Vdc κε ελζσκαησκέλε ζεξκηθή
απφδεπμε ζε θάζε πφιν
• Όιεο νη θαισδηψζεηο ζην θχθισκα ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη απφ εηδηθφ θαιψδην
Φ/Β min 6mm2 ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν, πνπ δηαζέηεη δηπιή κφλσζε αληνρήο 2000Vdc
θαη ρξσκαηηζκφ αλάινγα κε ηελ πνιηθφηεηα (θφθθηλν +ve & καχξν -ve)
Κχθισκα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο
• Αζθαιεηναπνδεχθηεο (αζθαιεηνζήθεο - fuseholder) 50Aac @ 400Vac
• Αζθάιεηεο ηχπνπ aM 32Adc @ 400Vac
• Γηαθφπηεο θνξηίνπ (AC Isolator) 63Aac @ 400Vac γηα αζθαιή απφδεπμε ηνπ
ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (νη αζθαιεηνπνδεχθηεο είλαη αθαηάιιεια κέζα απφδεπμεο ππφ
θνξηίν ζχκθσλα κε δειψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο)
• Απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ γηα ην θχθισκα ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, 4
πφισλ (3Φ) ή 2 πφισλ (1Φ) 12,5kA (10/350κs) / πφιν, 50kA (8κsec) / πφιν @ 440Vac
ζε ζπλδεζκνινγία 3+1 ή 1+1 κε ελζσκαησκέλε ζεξκηθή απφδεπμε ζε θάζε πφιν αιιά θαη
θαηάιιειν ζρεδηαζκφ γηα αληνρή αθφκα θαη ζε πςειέο ππεξηάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο
TOV (π.ρ. απψιεηα νπδέηεξνπ ή ζθάικα ζηε ΜΣ), ν εηδηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ επηηξέπεη
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ζχλδεζεο γεηψζεσλ (ΣΝ & ΙΣ).
• Όιεο νη θαισδηψζεηο ζην θχθισκα ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο είλαη απφ θαιψδην
min 16mm2 ράιθηλν, πνπ δηαζέηεη κφλσζε αληνρήο 1000Vac θαη θαηάιιειν ρξσκαηηζκφ.
• Κιέκκεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη
εμεξρφκελνπ θαισδίνπ ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο
• ηππηνζιίπηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη
εμεξρφκελνπ θαισδίνπ ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο
• (Γηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο γηα 1Φ ή 3Φ παξνρή ζηα 30mA κε νλνκαζηηθφ ξεχκα
θνξηίνπ 40A @ 440Vac Σχπνπ B –
ΗΜΔΙΗ : Οη δηαηάμεηο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ηχπνπ A εθφζνλ ε πεγή πνπ ηηο
ηξνθνδνηεί κπνξεί λα παξάγεη DC ζπληζηψζεο θξίλεηαη αθαηάιιειε θαζψο δελ ζα
αληηδξάζεη αμηφπηζηα ζε πηζαλέο δηαξξνέο πξνο γε.
11.Γηαθνπηηθό Τιηθό Πίλαθα
11.1. Γηαθόπηεο Ρ
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ Ρ ζα πξέπεη λα απνκνλψλεη ηνλ αληηζηξνθέα
απφ ηε Φ/Β ζπζηνηρία (-εο).
ε θάζε ζηνηρεηoζεηξα (string) είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε δηαθνπηψλ Ρ.
Ο δηαθφπηεο ιφγσ ηεο θχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ε πιεπξά ηνπ Ρ ζεσξείηαη
φηη είλαη κφληκα ππφ ηάζε) ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεοαπνθαηάζηαζεο ξνήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ππφ θνξηίν, λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο
γηα ζπλερέο ξεχκα θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο θαη ησλ δχν πφισλ ηνπ .Ρ.
Οη ζέζεηο «ΑΝΟΙΚΣΟ»-«ΚΛΔΙΣΟ» ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη επαλάγλσζηεο γηα
ηνπο ρξήζηεο.
11.2. Μηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο Ρ
Πξνηείλεηαη
ε
ηνπνζέηεζε
κηθξναπηφκαησλ
δηπνιηθψλ
δηαθνπηψλ
Ρ
ζε
θάζε
ζηνηρεηνζεηξά, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ απφ ππεξθφξηηζε θαη απφ ησλ
ζηνηρεηoζεηξψλ απφ «αλάζηξνθα ξεχκαηα». Κάζε ζηνηρεηνζεηξά ζα πξνζηαηεχεηαη, είηε
κε κηθξναπηφκαην (θαηά πξνηίκεζε) είηε κε αζθάιεηα, αλεμάξηεηα εάλ ην νλνκαζηηθφ
ξεχκα ηνπ θαισδίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 1,25 Υ Isc ηνπ θσηνβνιηατθνπ πάλει ή
φρη .
Δάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αζθάιεηεο ζα είλαη ηχπνπ gPV @1000Vdc.

11.3. Γηαθόπηεο θνξηίνπ ΔΡ
Η πιεπξά δηαθνπηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ πίλαθα
Δ.Ρ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ
θαλνληζκφ HD384. ηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα ζα ηνπνζεηεζεί ππνρξεσηηθά έλαο
δηαθφπηεο θνξηίνπ, γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ απφ ην δίθηπν.
11.4. Γηαθόπηεο ΔΡ
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαισδηψζεσλ κεηά ηνλ αληηζηξνθέα ζα ηνπνζεηεζνχλ δηαθφπηεο
ΔΡ ζχκθσλα κε ηνλ HD 384.
11.5. Γηαθόπηεο δηαξξνήο ΔΡ
Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε κε ηνλ κεηξεηή θαη πξηλ απφ ηνλ γεληθφ δηαθφπηε ΔΡ ζα
ηνπνζεηεζεί ππνρξεσηηθά δηαθφπηεο δηαξξνήο AC, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ
αλζξψπσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απφ αηπρήκαηα, φπσο ειεθηξνπιεμία ή εθδήισζε
ππξθαγηάο, πνπ νθείιεηαη ζηε δηαξξνή ξεχκαηνο πξνο ηε γε. Έλα ν αληηζηξνθέαο δελ
έρεη πιήξε γαιβαληθή απνκφλσζε, ν δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηχπνπ Β,
γηα λα αληρλεχεη ην ξεχκα δηαξξνήο κε ζπκπεξηθνξά ζπλερνχο ξεχκαηνο.
11.6. Απαγωγείο ππεξηάζεωλ
11.6.1. Γεληθά
χκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 61643 - 11 νη απαγσγνί ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ
ρακειήο ηάζεσο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
1ε – Type 1 (T1) – Class I, πξσηεχνπζα πξνζηαζία απφ θεξαπληθά ξεχκαηα, Iimp
(10/350κs), ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ άκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα (πιήγκαηα πάλσ ζηελ
θαηαζθεπή ή ζην δίθηπν πνπ ηελ ηξνθνδνηεί).
2ε – Σype 2 (T2) – Class II, δεπηεξεχνπζα πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα, Imax
(8/20κs), ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα (πιήγκαηα θνληά ζηελ
θαηαζθεπή ή ζην δίθηπν πνπ ηελ ηξνθνδνηεί).
3ε – Σype 3 (T3) – Class IΙI, ιεπηή πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα, Isc (8/20κs)
θαη θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο, Uoc (1.2/50κs).
Οη απαγσγνί Σ1 εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. γεληθφο
πίλαθαο παξνρήο) ζηα φξηα ησλ δσλψλ LPZ 0α – LPZ 1 ή LPZ0β – LPZ 1, πξνζθέξνληαο
πξνζηαζία απφ θεξαπληθά ξεχκαηα (10/350κs) θαη
έρνληαο ζηάζκε πξνζηαζίαο (Up) κηθξφηεξε απφ 4kV παξέρνληαο πξνζηαζία ζε ζπζθεπέο
θαηεγνξίαο III; θαη IV.
Οη απαγσγνί Σ2 εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζε δηάθνξα θνκβηθά ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο
(π.ρ. ππνπίλαθεο) ζηα φξηα ησλ δσλψλ LPZ 1 – LPZ 2, πξνζθέξνληαο πξνζηαζία απφ
θξνπζηηθά ξεχκαηα (8/20κs) θαη έρνληαο ζηάζκε
πξνζηαζίαο (Up) κηθξφηεξε απφ 2,5kV παξέρνληαο πξνζηαζία ζε ζπζθεπέο θαηεγνξίαο
II.
Οη απαγσγνί Σ3 εγθαζίζηαληαη αλεμαξηήηνπ δψλεο αθξηβψο πξηλ απφ ηελ είζνδν κηαο
επαίζζεηεο ζπζθεπήο πνπ πεξηέρεη ειεθηξνληθά θπθιψκαηα (π.ρ. ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο, PLC θηι), πξνζθέξνληαο ιεπηή πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα (8/20κs)
θαη έρνληαο ζηάζκε πξνζηαζίαο (Up) κηθξφηεξε απφ 1,5kV παξέρνληαο πξνζηαζία ζε
ζπζθεπέο θαηεγνξίαο I.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ απαγσγψλ Σ3 είλαη λα
πξνεγνχληαη ηνπιάρηζηνλ απαγσγνί Σ2.
ηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηνχληαη νη Σ1 γηα πξσηεχνπζα πξνζηαζία πνπ
απάγνπλ ην κέγηζην ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο ηνπ θεξαπλνχ
Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζπζθεπήο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην IEC 664-1,
Table 1 σο εμήο:
Καηεγνξία ΙV : Τιηθά, δηαηάμεηο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαιψδηα, ηεθηέο
αζθάιεηεο, θηινβαηνσξφκεηξα.
Καηεγνξία ΙΙΙ : Γηαηάμεηο κφληκα ζπλδεδεκέλεο ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ησλ
νπνίσλ ε αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο ηνπο δηέπεηαη απφ εηδηθέο απαηηήζεηο φπσο

δηαθφπηεο,
θηλεηήξεο
θαη
γεληθά
ζπζθεπέο
θαη
κεραλήκαηα
βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Καηεγνξία ΙΙ : (ηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεο κφληκα ζπλδεδεκέλεο ζηελ
ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, θνξεηέο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία.
Καηεγνξία Ι : ζε απηή αλήθνπλ νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη γεληθά θάζε ειεθηξνληθφ
θχθισκα
ελψ παξάιιεια πεξηνξίδνπλ ηηο θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο θάησ απφ 4kV. ηελ ζπλέρεηα
αθνινπζνχλ νη Σ2 θαη Σ3 γηα δεπηεξεχνπζα θαη ιεπηή πξνζηαζία νη νπνίνη απάγνπλ
πνιχ κηθξφηεξν κέξνο ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο απάγνπλ θξνπζηηθά ξεχκαηα
νθεηιφκελα ζε έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα.
Δπηπιέσλ πεξηνξίδνπλ ηηο θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο ζε ηηκέο κηθξφηεξεο ησλ 2,5kV θαη
ησλ 1,5kV αληίζηνηρα.
Οη αγσγνί ζχλδεζεο κε ηνπο απαγσγνχο δελ πξέπεη λα νδεχνπλ παξάιιεια κε άιινπο
αγσγνχο. Δπίζεο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξνηείλεηαη νη αγσγνί ζχλδεζεο λα
νδεχνπλ επζχγξακκα θαη ην κήθνο ηνπο λα κελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 50cm. Οη απαγσγνί
ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηελ ίδηα γείσζε κε απηή ηνπ ππφ πξνζηαζία θπθιψκαηνο.
11.6.2. Απαγωγείο Τπέξηαζεωλ Ρ
Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ DC πιεπξά δηπνιηθνί απαγσγείο
ππεξηάζεσλ (SPD) T1+T2, κε ηα έμεο ραξαθηεξηζηηθά :
• Μέγηζην ξεχκα o Uν > 1.25U oc
• Δπίπεδν πξνζηαζίαο Up
≤ Uinv
• Μέγηζην ξεχκα παξνρέηεπζεο I n ≥ 40KA
• θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ δχν αζθάιεηεο εληφο αζθαιεηναπνδεχθηε.
Δάλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πάλει θαη ηνπ αληηζηξνθέα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 m ζα
ηνπνζεηεζνχλ απαγσγείο ππέξηαζεο, φρη κφλν πιεζίνλ ησλ πάλει αιιά θαη πιεζίνλ ηνπ
αληηζηξνθέα.
11.6.3. Απαγωγείο ππεξηάζεωλ ΔΡ
Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ AC πιεπξά δηπνιηθνί απαγσγείο
ππεξηάζεσλ (SPD)T1+T2, κε ηα έμεο ραξαθηεξηζηηθά :
• Μέγηζην ξεχκα Uν > 1.25U oc
• Δπίπεδν πξνζηαζίαο Up
≤ Uinv
• Μέγηζην ξεχκα παξνρέηεπζεο I n ≥ 40KA
• θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ δχν αζθάιεηεο εληφο αζθαιεηναπνδεχθηε.

Δηθφλα 4 Γηακφξθσζε ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ρσξηζκέλε ζε δψλεο θαη αληηζηνίρηζεο ηεο
πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη αλά δψλε.
11.7. Γηάηαμε κεηξεηώλ ΓΔΓΓΗΔ
Η δηάηαμε ησλ κεηξεηψλ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ (ΔΗ θαη ε γείσζε πνπ απαηηείηαη ζα
είλαη ηξηγσληθήο δηάηαμεο κε αγσγφ ραιθνχ 35 mm2 .
11.8. Γεληθόο Πίλαθαο Κηηξίνπ
ηνλ γεληθφ πίλαθα ηνπ θηηξίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγείο ππεξηάζεσλ ζε θάζε θάζε
θαη ζηνλ νπδέηεξν. Θα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : Ιimp=25KA(10/350κs),
Imax= 150KA(8/20κs).
12. Σερληθή πεξηγξαθή Δμωηεξηθνύ πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ)
12.1. Καλνληζκνί – Ννκνζεζία
Πξφηππα πζηήκαηνο
1. Διιεληθφ / Δπξσπατθφ Πξφηππν EΛΟΣ ΔΝ 62305 – 1 : 2011, “Protection against
lightning, Part 1: General Principles”.
2. Διιεληθφ / Δπξσπατθφ Πξφηππν IEC 62305 – 2 : 2010: “Protection against
lightning, Part 2: Risk Management”.
3.
Διιεληθφ / Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 3 : 2011, “Protection against
lightning. Physical damage to structures and lifehazard”.
4.
Διιεληθφ / Δπξσπατθφ Πξφηππν EΛΟΣ ΔΝ 62305 – 4 : 2011, “Protection against
Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures“.
5.Γηεζλέο Πξφηππν IEC 61643 – 12, “Low voltage surge protective devices – Part 12:
SPDs connected to low voltage power distribution systems – Selection and
application principles”.
6.Γηεζλέο Πξφηππν IEC 61643 – 22, “Low voltage surge protective devices – Part 22:
SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Selection and
application principles”.
Πξφηππα Δμαξηεκάησλ – Γηαηάμεσλ
1.
Διιεληθφ /
Components (LPC),
2.
Διιεληθφ /
Components (LPC),

Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ
Part 1: Requirements for
Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ
Part 2: Requirements for

EN 50164 – 1, “Lightning Protection
connection components”.
EN 50164 – 2, “Lightning Protection
conductors, and earth electrodes”.

3.
Διιεληθφ / Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ EN 50164 – 3, , “Lightning Protection
Components (LPC), Part 1: Requirements for isolating spark gaps”.
4. Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices – Part
11: SPDs connected to low voltage power distribution systems – Performance
requirements and testing methods”.
5. Δπξσπατθφ Πξφηππν EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices – Part
22: SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Performance
requirements and testing methods
12.2. Πηζηνπνηήζεηο
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηα δειηία
απνηειεζκάησλ
δνθηκψλ.
εκεηψλεηαη
φηη
θάζε
πιηθφ
θαη
δηάηαμε
πνπ
ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ Αληηθεξαπληθή Πξνζηαζία ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ δειηίν απνηειεζκάησλ δνθηκψλ.
Η ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ πξφηππα ζα απνδεηθλχεηαη κε δειηία απνηειεζκάησλ δνθηκψλ
εθδνζέληα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην θαηά ΔΝ ISO 17025
ζην πεδίν δηαπίζηεπζεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαθέξνληαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ζεηξάο ΔΝ 50164.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δειηία δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζα
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δειηία εθδνζέληα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εξγαζηήξην πνπ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκψλ
ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 50164.
Αληίγξαθα ησλ δειηίσλ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ πξνο έγθξηζε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ.
Tα πεξηερφκελα θάζε ελφο απφ ηα δειηία απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη θαη΄ ειάρηζην : Να
είλαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο (Structure and
Contents of test report) ησλ πξνηχπσλ ζεηξάο
ΔΛΟΣ ΔΝ 50164.
12.3. Δμωηεξηθό ΑΠ
Ο ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε απφ
άκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πιεπξηθψλ πιεγκάησλ. Παξάιιεια
πξέπεη λα δηνρεηεχεη κε αζθάιεηα ην
θεξαπληθφ ξεχκα ζηε γείσζε ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη επηθίλδπλνη ζπηλζήξεο θαη
ειεθηξηθά ηφμα κεηαμχ ηνπ ΑΠ θαη κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο. ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο έλα ΑΠ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί επάλσ ζηελ
θαηαζθεπή.
Έλα εμσηεξηθφ ΑΠ απνηειείηαη απφ ηξία γεληθά κέξε (βι. εηθφλα 1):
1ν – πιιεθηήξην ζχζηεκα
2ν – χζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ
3ν – χζηεκα γείσζεο

Δηθφλα 5 Κχξηα κέξε εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.

Σν εμσηεξηθφ ΑΠ ζα πξέπεη λα έρεη απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο
Φ/Β γελλήηξηαο. Η ειάρηζηε απφζηαζε αζθαιείαο νξίδεηαη ην 1m.
ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα ηεξεζεί ε παξαπάλσ απφζηαζε ην ΑΠ επεθηείλεηαη θαη
ζπλδέεηαη κε αγσγφ δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 6 mm2, κε ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο
εγθαηάζηαζεο.
Γελ ζα γίλεη απνδεθηφ ΑΠ ηχπνπ ηνληζκνχ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδηα ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο,
πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, έηζη ψζηε ην
επίπεδν πξνζηαζίαο λα „λαη ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ππεξεζία.
12.3.1. πιιεθηήξην ζύζηεκα
Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σερληθή
Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00:2009.
Σα θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία κπνξεί λα θαιχπηνπλ φιε ηελ ζηέγε ή έλα κέξνο ηεο.
ηελ ζπλέρεηα θαίλεηαη αλαιπηηθά ε θαηαζθεπή ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
πξνζηαζία απφ άκεζν θεξαπληθφ πιήγκα θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηεο
θπιηφκελεο ζθαίξαο. Η κέζνδνο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ κνληέιν
ζρεδηαζκνχ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή. Δθαξκφδνληαο απηή ηε
κέζνδν, ε ρσξνζέηεζε ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαηάιιειε, εάλ θαλέλα
ζεκείν ηεο ππφ πξνζηαζία θαηαζθεπήο, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε κία ζθαίξα αθηίλαο R,
πνπ θπιίεηαη ζην έδαθνο, γχξσ θαη ζηελ θνξπθή ηεο θαηαζθεπήο πξνο φιεο ηηο
δηεπζχλζεηο. Η ζθαίξα πξέπεη λα εθάπηεηαη κφλν ζην έδαθνο θαη ζην ζπιιεθηήξην
ζχζηεκα.

Πίλαθαο 1 Μέζνδνο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο
Η αθηίλα ηεο ζθαίξαο γηα 20 m γηα επίπεδν πξνζηαζίαο Ι, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.
12.3.1.1. Σκήκα δώκαηνο (ή ζηέγεο) κε θωηνβνιηαηθά πάλει
Γηα ηελ πξνζηαζία απφ άκεζν θεξαπληθφ πιήγκα ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ νξνθή ηνπνζεηνχληαη αθίδεο Φ16x850mm αινπκηλίνπ, θαηάιιεια
δηακνξθσκέλεο γηα ηε ζηήξημε – αγψγηκε ζχλδεζε ζηα κεηαιιηθά πιαίζηα ησλ
θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο αθίδσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θσηνβνιηατθψλ πάλει νλoκαζηηθήο ηζρχνο 10KWp ζε ζηέγε είλαη 4 ηεκάρηα, γηα
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει νλoκαζηηθήο ηζρχνο 10KWp ζε δψκα είλαη 6 ηεκάρηα,

ελψ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει νλoκαζηηθήο ηζρχνο 5KWp ζε δψκα είλαη 4
ηεκάρηα.
Σα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ αθίδσλ απηψλ επάλσ ζηηο βάζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ ζηάζκε
πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ. Η πξνηεηλφκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο είλαη Ι.
Οη αθίδεο απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, είηε κέζσ ησλ βάζεσλ ζηήξημεο ησλ
θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ είηε κε αγσγνχο κέζσ θαηάιιεισλ
ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ, θαζψο θαη κε ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα ηνπ ππφινηπνπ θηηξίνπ.
12.3.1.2.Τπόινηπν ηκήκα νξνθήο (ζηέγεο)
ηε ζθεπή θαη εηδηθφηεξα ζηηο γσλίεο, ηηο αθκέο θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο εμάξζεηο
ηεο θαηαζθεπήο ζα θαηαζθεπαζηεί ζπιιεθηήξην ζχζηεκα απφ ραιχβδηλνπο ζεξκά
επηςεπδαξγπξσκέλνπο αγσγνχο Φ8mm θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-2, ην νπνίν ζα ζρεκαηίδεη
βξφρνπο νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ εμαξηψληαη απφ ηελ απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο
(Βι. Πίλαθα 2).

Πίλαθαο 2 Σππηθέο δηαζηάζεηο ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο – ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 –3, table 2
Η ζηήξημε ησλ παξαπάλσ αγσγψλ ζα γίλεη κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα αλά 80cm πεξίπνπ
θαη νπσζδήπνηε ζε θάζε αιιαγή θαηεπζχλζεσο ηνπ αγσγνχ, έλα ζηήξηγκα πξν ηεο
αιιαγήο θαη έλα κεηά. Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά DIN θαη
εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλα θαηά prΔΛΟΣ ΔΝ 50164 – 4. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ην
πιηθφ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζηήξημε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί :
• Σνηρνπνηία: ηήξηγκα ραιχβδηλν επηςεπδαξγπξσκέλν ελ ζεξκψ .
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζηεγαλνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ξνδέιαο απφ
PVC.
• Κεξακίδη: Γηκεξέο ζηήξηγκα ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ πιαζηηθή βάζε θαηάιιειε
γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη ραιχβδηλε επηςεπδαξγπξσκέλε ελ ζεξκψ ππνδνρή
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνχ.
Σν ζηήξηγκα παξάιιεια κε ηε ζηήξημε ηνπ αγσγνχ ζα πξέπεη λα παξέρεη θαηάιιειε
ζηεγαλνπνίεζε.
• Μνλσκέλν δψκα: ηήξηγκα, ην νπνίν ζηαζεξνπνηείηαη κε θπβφιηζν.
• Μεηαιιηθφ πάλει: ηήξηγκα ραιχβδηλν επηςεπδαξγπξσκέλν ελ ζεξκψ κε βάζε απφ
αλνμείδσην ράιπβα.
Η ζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο βίδεο ζηεξεψζεσο ηνπ πάλει απνθεχγνληαο ηελ
δεκηνπξγία νπψλ ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα
ζηεγαλφηεηαο.
• Μεηαιιηθή αθκή: ηήξηγκα ραιχβδηλν επηςεπδαξγπξσκέλν ελ ζεξκψ.
ηα ζεκεία δηαζηαπξψζεσο ησλ ζπιιεθηεξίσλ αγσγψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζθηγθηήξεο
δηαζηαπξψζεσο ζηξνγγπιψλ αγσγψλ απφ ράιπβα επηςεπδαξγπξσκέλν ελ ζεξκψ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
50164-1 .
Κάζε 20m πεξίπνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο αγσγνχ θαζψο επίζεο ζε θάζε δηαζηαχξσζε
αγσγψλ, ζα ηνπνζεηεζεί εμάξηεκα απνξξφθεζεο ζπζηνιψλ – δηαζηνιψλ θαηαζθεπαζκέλν

απφ ράιπβα επηςεπδαξγπξσκέλν ελ ζεξκψ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1 . Η ζχλδεζή ηνπ κε ηνπο
ζπιιεθηήξηνπο αγσγνχο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε δχν κνλψλ ζθηθηήξσλ
ραιχβδηλσλ επηςεπδαξγπξσκέλσλ ελ ζεξκψ κε ζψκα αινπκηλίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1.
Η επηκήθπλζε ησλ ζπιιεθηεξίσλ αγσγψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ραιχβδηλσλ
επηςεπδαξγπξσκέλσλ ελ ζεξκψ παξάιιεισλ ζπλδέζκσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1 .
Δθφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ εμέρνπλ ηεο ζηέγεο, (πρ θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο,
θαπλνδφρνη), ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπιιεθηήξηεο ξάβδνη (αθίδεο) ηθαλνχ αξηζκνχ θαη
κήθνπο, ψζηε ε παξερφκελε γσλία πξνζηαζίαο λα πεξηέρεη ηελ ππφ πξνζηαζία έμαξζε
(βι. Πίλαθα 2).
12.3.2. Αγωγνί θαζόδνπ
Η εγθαηάζηαζε ησλ αγσγψλ θαζφδνπ ζα γίλεη
Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00:2009.
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Οη αγσγνί θαζφδνπ θαηαζθεπάδνληαη κε αγσγφ ηδίνπ πιηθνχ θαη δηαηνκήο κε απηφλ ηνπ
ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο θαηά ΔΝ 50164-2 θαη ζηεξίδνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα
ηεο θαηαζθεπήο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα αλά 1 m.
Η ζχλδεζή ηνπο κε ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα γείσζεο πξαγκαηνπνηείηαη
κε ζθηγθηήξεο «Σ» ή δηαζηαχξσζεο (100kA, 10/350κs) θαηά ΔΝ 50164-1.
Πεξίπνπ 1,5m πξηλ ηελ είζνδν ηεο θαζφδνπ ζην έδαθνο απηή δηαθφπηεηαη θαη
παξεκβάιιεηαη ιπφκελνο ζθηγθηήξαο (100kA, 10/350κs) θαηά ΔΝ 50164-1 γηα ηνλ
πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο γείσζεο θαη φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
12.3.3. ύζηεκα γείωζεο
ε θάζε θάζνδν ηνπνζεηνχληαη ξαβδνεηδήο γεησηέο θαηά ΔΝ 50164-1 θαη ΔΝ 50164-2
Φ14x1500mm. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ξαβδνεηδψλ γεησηψλ ζε θάζε θάζνδν εμαξηάηαη
απφ ηελ ζηάζκε πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ.
Η ζχλδεζε ησλ ξαβδνεηδψλ γεησηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θάζε θάζνδν πξαγκαηνπνηείηαη
κε ζθηγθηήξεο θαηά ΔΝ 50164-1 (100kA, 10/350κs) θαη αληίζηνηρνπο αγσγνχο.
ηελ θνξπθή θάζε ξάβδνπ γείσζεο ηνπνζεηείηαη θξεάηην επίζθεςεο θέξνλ θάιπκκα
βαξέσο ηχπνπ θίηξηλνπ ρξψκαηνο κε αλάγιπθα ηε ιέμε γείσζε θαη ην ζήκα ηεο.
ην πιεζηέζηεξν ζηαζεξφ ζεκείν απφ θάζε θξεάηην ή ξάβδν γείσζεο ηνπνζεηείηαη
πηλαθίδα ζήκαλζεο επί ηεο νπνίαο ραξάζζνληαη νη αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο
ηνπο.
13.Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
ηελ έλλνηα παξαπάλσ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηε
κέγηζηε απφδνζε, ε πξνκήζεηα-κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ε
πηζηνπνίεζε ησλ κειεηψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ΔΝ 62446.
Δγθαηάζηαζε πνπ δελ έρεη πηζηνπνίεζε απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα
Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ θνξέα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ θαηά ΔΝ 62446 δελ
ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Γήκν Λεβαδέσλ.
Η ζχλδεζε κε ην δίθηπν ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα ηέιε ζχλδεζεο ζα
βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Λεβαδέσλ.
Αθφκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ρξφλνπ εγγχεζεο
ηφζν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ειάρηζηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θάζε ζπζηήκαηνο ρσξηζηά. Η ζπληήξεζε ησλ
θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ
ηνπο δχν θνξέο ην ρξφλν θαη ζα δηαξθέζεη γηα ηξία ρξφληα.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη
πιήξε εηθφλα ηνπ θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ
ηειηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζηηο δηαζέζηκεο
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ κε ηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ειηνθάλεηαο.
Η επηινγή ησλ κεγεζψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηζηνίρσλ ζηνηρείσλ ηεο
εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε θαη ηερληθά ηεθκεξησκέλε.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ γεληθνχ πίλαθα Υ.Σ. ζηελ
πιεπξά ηνπ Δ.Ρ., ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΓΓΗΔ.

Ο αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα αλαιάβεη ηα παξαθάησ :
13.1. Λεπηνκεξή Πεξηγξαθή ηωλ Φωηνβνιηαϊθωλ ηαζκώλ
Ο αλάδνρνο ζα παξαδψζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα θάζε θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε,
πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε θάζε θηίξην, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
1. Σεθκεξίσζε αξρηηεθηνληθήο έληαμεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ.
2. Η ηειηθή ζέζε θαη δηάηαμε ησλ πιαηζίσλ ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ αλάιπζε ζθίαζεο,
κε ςεθηαθή θσηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη ζπζρεηηζκφ ηνπ νξίδνληα κε ηελ
εηήζηα πνξεία ηνπ ήιηνπ, πνπ ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία.
3. Δλεξγεηαθή κειέηε κε αλάιπζε φισλ ησλ βαζηθψλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ θαη
πξνζνκνίσζε παξαγσγήο βάζεη κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επιφγνπ ρξνληθνχ εχξνπο γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζα αθνξνχλ κεληαίεο
πξνβιέςεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηνπιάρηζην 25 ρξφληα θαη ζα νδεγνχλ κε ηξφπν
ηεθκεξησκέλν ζηελ εθηηκψκελε ειάρηζηε εγγπεκέλε παξαγσγή ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο
αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη γηα θάζε εγθαηάζηαζε « Πεξηγξαθή ηεο θσηνβνιηατθήο
εγθαηάζηαζεο ».
4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο
δηακφξθσζεο ησλ θάζεσλ θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ην δίθηπν.
5. Αλάιπζε φισλ ησλ επηκέξνπο ππνινγηζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηνπ
πιήζνπο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ηνπ είδνπο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ αληηζηξνθέσλ,
ηεο δηάηαμήο ηνπο, ησλ γσληψλ ζηήξημεο σο πξνο ηελ ειηαθή ηξνρηά.
6. Τπνινγηζκνχο ηεο δηαηνκήο ησλ γξακκψλ ηζρχνο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο
εγθαηάζηαζεο φζν θαη απφ θαη πξνο απηή, ψζηε ε πηψζε ηάζεο θαη θφξηηζή θαηά κήθνο
ηνπο λα δηαηεξείηαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ.
7. Τπνινγηζκφ φισλ ησλ βαζηθψλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ (έληαζε, ηάζε, ηζρχο) ζηηο
εηζφδνπο/εμφδνπο θάζε δνκηθνχ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο.
8. Σεθκεξίσζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ
ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη.
9. Βεβαίσζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ ζηεγψλ θαη δσκάησλ πνπ έρνπλ επηιεγεί (γηα
ην ηκήκα ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κφλν), απφ
δχν αξκφδηνπο κεραληθνχο.
10.Πεξηγξαθή ησλ δηαηάμεσλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο (ππεξεληάζεηο, ππεξηάζεηο,
αηκνζθαηξηθέο ππεξηάζεηο, κε
ηνληδνπζα αιεμηθεξαπληθε πξνζηαζηα) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζήο
ηνπο κε ηηο πθηζηάκελεο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η
ειάρηζηε ζηάζκε πξνζηαζίαο ηεο εμσηεξηθήο αληηθεξαπληθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ
θσηνβνιηατθε γελλήηξηα ζα πξέπεη λα είλαη Ι.
11. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
12. Παξνπζίαζε ηνπ πιήζνο θαη ηνπ είδνπο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (θπξίσλ θαη
ζπλνδεπηηθψλ), ηεο ζεηξάο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζήο ηνπο
13Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β
πάλειο κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (πξνιεπηηθή ζπληήξεζε,
απνθαηάζηαζε βιαβψλ, θ.η.ι.
14. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εηήζηνπ ηαθηηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο.
15.Αλαιπηηθή
πεξηγξαθή
ηνπ
ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο
θαη
απεηθφληζεο
ησλ
παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν θφζηνο φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη αλνηγκέλν ζην θφζηνο ηνπ
θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ ζα απνδεκησζεί μερσξηζηά.
13.2. Καηάινγνο ζρεδίωλ ηεο εγθαηάζηαζεο
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε θάζε θηίξην ηα
παξαθάησ ζρέδηα:
1. Πιήξε αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
2. ρέδηα ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ (π.ρ. ζχζηεκα γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ θ.ι.π.)
3. Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο
4. Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο κε αλαιπηηθή ζρεδίαζε ηεο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ σο πξνο
ην ππνθείκελν θηίξην
5. Σνπνγξαθηθά ζρέδηα ησλ νδεχζεσλ φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε
θαισδίσλ (ηζρχνο θαη ηειεπηθνηλσλίαο)
6. Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο.
7. Να επηκειεζεί ηεο παξνπζίαζεο – επεμήγεζεο ησλ αλσηέξσ.

Σν θφζηνο φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη αλνηγκέλν
θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ ζα απνδεκησζεί μερσξηζηά.

ζην

θφζηνο

ηνπ

13.3. Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
Παξάιιεια ζα πξέπεη λα :
1. Δμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ
2. Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζε θχξησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ
έξγσλ (πρ. εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ θαη πξνζβάζεσλ, αζθάιηζεο, εμνπιηζκφο
πξνζηαζίαο θαηά ειεθηξνπιεμίαο αηφκσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, γεηψζεσλ, αληηθεξαπληθήο
πξνζηαζίαο θιπ)
3. Θέζε ζε ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε δνθηκψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ζα
ηεθκεξηψλνληαη απφ ζρεηηθά πξσηφθνιια.
4. Δθπφλεζε εγρεηξηδίνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
5. Πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηεο εγθαηάζηαζεο.
6. Οινθιεξσκέλν ρξνλνδηάγξακκα αλά θάζε.
7. Ηκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ηελ κε φριεζε ησλ καζεκάησλ
ησλ ζρνιείσλ θαη γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
8. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε ηεο ελίζρπζεο ζε ζεκεία ηνπ μχιηλνπ ζθειεηνχ
ζηεγψλ (θεξακνζθεπέο) , φηαλ θξίλεηαη φηη ε ζηαηηθή επάξθεηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε
ζα είλαη νξηαθή.
9. Η θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ρακειήο ηάζεο Ρ απφ ηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα κέρξη
ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΓΓΗΔ, αλεμαξηήηνπ κήθνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηξεηήο βξίζθεηαη
εθηφο ηνπ θηηξίνπ ε φδεπζε ηνπ ζα γίλεηαη ππφγεηα. Η αθξηβήο δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ
ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Η θαηαζθεπή λένπ ηνηρίνπ θαη πηιιαξ γηα ηελ θηινμελία ηνπ κεηξεηή απνδηδφκελεο
ελέξγεηαο, φηαλ δελ είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζην πθηζηάκελν πίιιαξ κε ηνλ
κεηξεηή θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ.
Σν θφζηνο φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη αλνηγκέλν ζην θφζηνο ηνπ
θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ ζα απνδεκησζεί μερσξηζηά εθηφο εάλ πεξηιακβάλεηαη
ζην ηηκνιφγην.
13.4. Αδεηνδνηήζεηο
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή
ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ, πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
γηα ηέηνηνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ
απαηηνχληαη πξφζζεηεο κειέηεο, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη
δελ απνδεκηψλνληαη μερσξηζηά.
Αλαιπηηθφηεξα ν αλάδνρνο ο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
1. Αίηεζε πξνο ηνλ ΓΔΓΓΗΔ Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή),
πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ, ηα εμήο:
i. ηνηρεία ηνπ απηνπαξαγσγνχ (θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ).
ii. ηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, κε έληππν αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ.
iii. ηνηρεία ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα, θαζψο θαη ινηπά
ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ.
iv. ηνηρεία ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ
ζχζηεκα, θαζψο θαη ηπρφλ αλαγθαία ζπκθσλεηηθά, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
δηθαηψκαηνο έληαμεο ζηελ παξνχζα.
Σπρφλ ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ

3. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ Γηθηχνπ, εμεηάδεη ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη εληφο ελφο (1) κελφο ζε δηαηχπσζε
Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε
δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο.
Η θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ηελ απνδνρή Πξνζθνξάο
χλδεζεο πνπ ζα γίλεη απφ ηελ ΓΔΓΓΗΔ βαξχλεη ηνλ Γήκν Λεβαδέσλ.

4. Μεηά ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο απφ ην Γήκν ππνγξάθεηαη ε χκβαζε
χλδεζεο κεηαμχ ηνπ απηνπαξαγσγνχ θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαη θαηαβάιιεηαη
ε ζρεηηθή δαπάλε απφ απηφλ.
Η θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ εληφο ελφο (1) κήλα
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ.
5. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηε ζχλαςε
χκβαζεο πκςεθηζκνχ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή κε ηνλ νπνίνλ είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν
απηνπαξαγσγφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηαλάισζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξνχζα.
Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ νινθιεξψλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
6.Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ππνβάιιεηαη
αίηεκα πξνο ηνλ ΓΔΓΓΗΔ (Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή), κε ην νπνίν ζπλππνβάιινληαη:
i. αληίγξαθν ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ,
ii. ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε,
κε ζπλεκκέλα: α) ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
λεζηδνπνίεζεο, β) κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο, γ) νη
ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηηο νπνίεο ν αληηζηξνθέαο ζα πξέπεη λα
παξακέλεη εληφο. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ +15%
έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο θαη +0,5 Hz έσο -0,5 Hz ηεο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο
(γηα ηα ΜΓΝ ηα φξηα απφ -2,5 Hzέσο +1,5 Hz). Δπίζεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη
λα αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ξπζκίζεσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη
εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο:
α. απφδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα,
β. επαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία πξψηα ιεπηά
γ. αλαθνξά ζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο, πνπ δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5 δεπηεξφιεπηα,
iii. ππεχζπλε δήισζε ηνπ απηνπαξαγσγνχ φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ
βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πεξίπησζεο, ii ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
13.5. Πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ 62446
Γηα θάζε Φ/Β εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη:
1. Έιεγρνο ησλ ζρεδίσλ, ηερληθψλ πεξηγξαθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ
ησλ πιηθψλ, γηα ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ην ΔΝ 62446 θαη φιεο ηηο ηππνπνηεηηθέο
παξαπνκπέο .
2. Δπηζεψξεζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ κεηξήζεσλ
θαη δνθηκψλ.
Οη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνπλ απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ γηα ηνλ έιεγρν
Φ/Β ζπζηεκάησλ θαηά ΔΝ 62446.
Καηά ηελ επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνπλ νη παξαθάησ κεηξήζεηο θαη έιεγρνη:
1. Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο
1.1 Έιεγρνη ζηα θπθιψκαηα ππφ ελαιιαζζφκελε ηάζε (ac circuits)
• Δμαθξίβσζε χπαξμεο κέζσλ πξνζηαζίαο θαη ρεηξηζκνχ
• Δμαθξίβσζε ζσζηήο ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληηζηξνθέσλ
1.2 Έιεγρνη ζηα θπθιψκαηα ππφ ζπλερή ηάζε (dc circuits)
• Έιεγρνο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
πξνηχπσλ
• Δπηβεβαίσζε ησλ πιηθψλ φηη ηθαλνπνηνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα απφδνζεο θαη
πξνζηαζίαο
• Σήξεζε εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο
κειέηεο εθαξκνγήο
• Δμέηαζε ηεο πξνζηαζίαο απφ αληίζηξνθν ξεχκα
• Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ρεηξηζκψλ ππφ dc ηάζε (dc disconnector switch)
• Δμαθξίβσζε ηεο νξζήο δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ δηφδσλ αληίζηξνθεο ξνήο
1.3 Πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία

• Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθφπηε δηαξξνήο έληαζεο (RCD)
• Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε απαγσγψλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ(SPD)
2. Πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ζηελ εγθαηάζηαζε
2.1. Έιεγρνη ζηα θπθιψκαηα ππφ ελαιιαζζφκελε ηάζε (ac circuits)
Σν πξφηππν IEC62446:2009 ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο,
παξαπέκπεη
ζηνπο
ειέγρνπο
πνπ
πξνβιέπνληαη
ζην
πξφηππν
HD384,
γηα
ηηο
εγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο.
Οη έιεγρνη απηνί είλαη νη εμήο:
• Γνθηκή εμαθξίβσζεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη ησλ αγσγψλ θχξηαο θαη
ζπκπιεξσκαηηθήο αηκνδπλακηθήο ζχλδεζεο
• Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο
• Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο ησλ θαισδίσλ ελαιιαζζφκελεο ηάζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο
• Δμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε απηφκαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο
• Έιεγρνο ηεο πνιηθφηεηαο ησλ ελαιιαζζφκελσλ θπθισκάησλ
• Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (ειεθηξνπιεμηαθψλ)
2.2. Έιεγρνη ζηα θπθιψκαηα ππφ ζπλερή ηάζε (dc circuits)
• Γνθηκή εμαθξίβσζεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη ησλ αγσγψλ θχξηαο θαη
ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο
• Έιεγρνο ηεο πνιηθφηεηαο ησλ αθξνδεθηψλ ζπλερνχο ηάζεο
• Πξαγκαηνπνίεζε κέηξεζεο ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ζε φια ηα ΦΒ strings ηεο
εγθαηάζηαζεο
• Πξαγκαηνπνίεζε κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ζε φια ηα ΦΒ strings
ηεο εγθαηάζηαζεο
• Πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ ησλ νλνκαζηηθψλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαηά
ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
ηεο εγθαηάζηαζεο
• Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο
13.6. Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ- Οδεγίεο ρξήζεωο θαη ζπληεξήζεωο
1. Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ην
πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία πάλσ ζηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή.
2. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη έλα ππφκλεκα πνπ ζα πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο
νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αληίγξαθα ηνπ
ππνκλήκαηνο ζα δνζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γ/λζεηο ησλ
ζρνιείσλ.
3. Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα εγθαηαζηήζεη ζε θάζε κεράλεκα θαη
ζπζθεπή ελδεηθηηθή πηλαθίδα νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κε θάιπκκα απφ
δειαηίλα, ζε θαηάιιειν πιαίζην, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη απαηηνχκελνη ρεηξηζκνί γηα
ηελ ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ηελ ζπρλφηεηά ηνπο θαη ηα
ζπληζηψκελα πιηθά.
4. Δηδηθά γηα ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζ‟
απηνχο ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο κέζα ζε θαηάιιειν πιαίζην, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε θνριίεο θαη ζα θαιχπηεηαη απφ δειαηίλα θαη φπνπ ζα
αλαγξάθνληαη:
• Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα, φπσο πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα
• Ο πξννξηζκφο ηνπ πίλαθα
• Ο πξννξηζκφο θάζε γξακκήο πάλσ απφ ηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο ή δηαθφπηεο ή
κηθξναπηφκαηνπο.
• Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα θαη ηεο εγθαηάζηαζεο.
5. Σπρφλ αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο, π.ρ.
ειεθηξηθέο γξακκέο θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ άιινπο πίλαθεο,
γξακκέο πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ άιιε ζέζε πξηλ απφ ηελ επέκβαζε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα.
6. Όια ηα ηεχρε νδεγηψλ, νη πηλαθίδεο θηι πξέπεη λα εγθξηζνχλ έγγξαθα απφ ηελ
επίβιεςε σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, πξηλ ζεσξεζεί
φηη ν αλάδνρνο εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Σν θφζηνο φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη αλνηγκέλν ζην θφζηνο ηνπ
θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ ζα απνδεκησζεί μερσξηζηά.
13.7. Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηε ιήςε θαη πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη θαηά ην ζηάδην
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. Δγθαηαζηάζεηο
• Η ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα
γίλεη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο κφλσζεο ηφζν ησλ
ζηεγψλ φζν θαη ησλ δσκάησλ ησλ θηηξίσλ. ηελ πεξίπησζε θπθινθνξίαο ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ ζε θεξακνζθεπέο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ησλ θεξακηθψλ
ζηνηρείσλ θαη λα απνθεπρζεί ε κεηαηφπηζή ηνπο.
• Όπνπ πξνβιέπνληαη γεηψζεηο εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα
αλάινγεο κνξθήο θαη δηαηνκήο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο.
Η εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
κελ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη λα κε δηαηαξαρζεί ε
αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ θηηξίνπ.
2. Πξνζσπηθφ
Καζψο ηα Φ/Β πιαίζηα ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ππφ ζπλερή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ κε ηε ζεηξά πνπ γεληθά πξνηείλεηαη θαη απφ
ηνπο θαηαζθεπαζηέο Φ/Β πιαηζίσλ (ηα Φ/Β πιαίζηα εγθαζίζηαληαη ζην ηειεπηαίν
ζηάδην).
Καηά ηε ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ, ν εγθαηαζηάηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο
αθξνδέθηεο ησλ πιαηζίσλ ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ζπλερήο ηάζε. πλήζσο ε ηηκή
απηή δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αζθαιείαο ζπλερνχο επαθήο, βάζε ηνπ θαλνληζκνχ IEC
364-4-41. Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο ησλ ηάζεσλ ησλ πιαηζίσλ ηνπ εκπνξίνπ θπκαίλνληαη
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θαη 100V (αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θειηψλ).
Παξά ηαχηα, νη ειεθηξνληθνί αληηζηξνθείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα
ζπλήζσο απαηηνχλ ηελ ελ ζεηξά ζχλδεζε πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν πιαηζίσλ, κε απνηέιεζκα
ε ηάζε ηεο ζηνηρεηνζεηξάο λα ππεξβαίλεη ζπρλά ηα φξηα αζθαιείαο. Η ηάζε ηεο
ζηνηρεηνζεηξάο είλαη ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ ελ ζεηξά πιαηζίσλ επί ηε κέγηζηε
ηάζε ηνπ ελφο. πλεπψο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη απφ
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα κέηξα:
• Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία εγθαηάζηαζεο:
εκαληηθφ κέξνο ηεο θαισδίσζεο κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β
πιαηζίσλ. Δλδεηθηηθά, πξψηα ηνπνζεηνχκε ην γεληθφ κέζν απφδεπμεο ηεο πιεπξάο .Ρ.
θαη ηα θηβψηηα ζπλδέζεσλ.
ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ πφιν ηεο φιεο ζπζηνηρίαο κε ην
γεληθφ κέζν απφδεπμεο ρσξίο λα έρνπκε πινπνηήζεη ηηο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο ησλ
πιαηζίσλ. Καηφπηλ αθνινπζεί ε ελ ζεηξά ζχλδεζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ζηνηρεηνζεηξάο,
ελψ ηέινο ην γεληθφ κέζν απφδεπμεο ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ
αληηζηξνθέα. Η πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απνζθνπεί ζηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ ηάζεσλ
θαηά ηελ εγθαηάζηαζε.
• Δγθαηάζηαζε κε κεδεληθή ειηνθάλεηα:
Γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο πςειψλ ηάζεσλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα
γίλεη είηε θαιχπηνληαο πιήξσο ηα πιαίζηα είηε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο φπνπ απηφ
είλαη δπλαηφ. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθψλ γαληηψλ θαη κνλσκέλσλ εξγαιείσλ.
• Πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
εηδηθή ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο.
• Δπηινγή κφλσζεο θαισδίσλ θαη θηβσηίσλ ζχλδεζεο:
Η ρξήζε θαισδίσλ θαη θηβσηίσλ ζχλδεζεο δηπιήο κφλσζεο ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηάηαη ε ρξήζε πιηθψλ θαη πιαηζίσλ θιάζεο ΙΙ
(Class II construction). Δπεηδή ε θιάζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ πιαηζίσλ κπνξεί λα κελ
είλαη εκθαλήο, ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα ηελ επηβεβαηψλεη επηθνηλσλψληαο κε ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
• Δπηινγή Φ/Β πιαηζίσλ κε πξνεγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζχλδεζεο:

Σα Φ/Β πιαίζηα πνπ δηαζέηνπλ κνλσκέλνπο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ειαρηζηνπνηνχλ ηελ
πηζαλφηεηα έθζεζεο ηνπ εγθαηαζηάηε ζε επηθίλδπλεο ηηκέο ηάζεο. Η επηινγή απηή
είλαη απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη απφ κε εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ.
• Απνθπγή γείσζεο ηεο πιεπξάο .Ρ. θαηά ηελ εγθαηάζηαζε:
Έλα ζχζηεκα ζην νπνίν θαλέλαο απφ ηνπο δχν πφινπο δελ είλαη γεησκέλνο εγθπκνλεί
ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο (ζπγθξηηηθά κε έλα γεησκέλν ζχζηεκα) επεηδή ειαρηζηνπνηείηαη
ν αξηζκφο πηζαλψλ δηαδξνκψλ γηα ην ξεχκα ειεθηξνπιεμίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ
ππνζέζνπκε φηη ζε έλα ζχζηεκα κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθφ πφιν ν εγθαηαζηάηεο έξζεη
ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζηνηρεηνζεηξάο - θαη βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε
γε – δεκηνπξγείηαη δξφκνο ξεχκαηνο κέζσ απηνχ θαη ηεο γεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε
ηάζε ζηελ νπνία ζα εθηεζεί ν εγθαηαζηάηεο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηάζεσλ ησλ ελ
ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ πιαηζίσλ κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ επαθήο θαη ηνπ αξλεηηθνχ πφινπ ηεο
ζηνηρεηνζεηξάο.
Ωζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ νκάδα εγθαηάζηαζεο θαη ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Σν πξνζσπηθφ εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια
ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο (θφξκεο εξγαζίαο, γάληηα,
ππνδήκαηα, θξάλε, εξγαιεία κε ηηο απαξαίηεηεο κνλψζεηο γηα εξγαζία ζε θαιψδηα θαη
αθξνδέθηεο ππφ ηάζε θιπ).
Ο αλάδνρνο πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε θηίξην νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ Γήκνπ θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθφ, ηηο εηδηθφηεηεο, ηνλ
ππεχζπλν ηεο νκάδαο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηνπλ. Αθφκε ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ιεθζεί
θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην.
Σέινο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε ηήξεζε ζρνιαζηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα θηίξηα θαζψο θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο
θαη εκέξεο ζε φια ηα θηίξηα θπθινθνξνχλ εξγαδφκελνη, γηα ηα δε ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα βξίζθνληαη καζεηέο γηα φιε ηε ζρνιηθή πεξίνδν.
13.8. Σαθηηθή πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο
Α. πλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνζέξρεηαη 2 θνξέο εηεζίσο, ζηα θηίξηα φπνπ
επξίζθνληαη ηα θ/β, ζα ηα επηζεσξεί θαη ζα δηελεξγεί φιεο ηηο εξγαζίεο πεξηνδηθήο
ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη. Γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε παξνρήο λεξνχ απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ
δηθηχνπ ηνπ θηηξίνπ, ζην δψκα κε ραιθνζσιήλα Φ15 θαη νξεηράιθηλν δηαθφπηε κε
ζηφκην εθξνήο πνπ ζα έρεη εμσηεξηθφ ζπείξσκα γηα ζχλδεζε ειαζηηθνχ ζσιήλα
θαηάιιεινπ κήθνπο κε αθξνθχζην γηα ην πεξηνδηθφ πιχζηκν ησλ πιαηζίσλ. Ο ειαζηηθφο
ζσιήλαο ζα είλαη ηπιηγκέλνο ζε θαηάιιειν κεραληζκφ πεξηηπιίγκαηνο, ζηεξηγκέλν ζην
πεξηκεηξηθφ ηνηρίν, θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο.
Η ηαθηηθή πεξηνδηθή ζπληήξεζε αθνξά:
• ηνλ θαζαξηζκφ
Η παξνπζία ζθφλεο απνηειεί ζεκαληηθή αηηία κείσζεο απφδνζεο. Σα θ/β πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επηθάζηζε ζθφλεο κε ζπρλφ θαζαξηζκφ.
Ο ηαθηηθφο θαζαξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε δεζηφ λεξφ θαη αιθαιηθά θαζαξηζηηθά. Οη
ιεθέδεο θαζαξίδνληαη κε κεραληθφ ηξφπν θαη κε
θαηάιιεια ρεκηθά. Πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή βνχξηζα ή πδξνβνιή. Οη
βνχξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαζαξηζηηθψλ πιηθψλ ζπληζηάηαη
λα έρνπλ καιαθή ηξίρα θαη λα επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε. Οη επηθάλεηεο
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε πξνζνρή. Ο θαζαξηζκφο ησλ Φ/Β απφ πάζεο θχζεσο
επηθαζίζεηο ζα
γίλεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν, Μάξηην/Απξίιην φηαλ έρνπλ πεξάζεη νη βξνρέο θαη
επηέκβξην ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ.
• ηνλ ηαθηηθφ πεξηνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θαισδηψζεσλ.
Αλαιπηηθφηεξα:
o Δμακεληαίνο έιεγρνο φισλ ησλ ζπζθίμεσλ(κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ).
o Δμακεληαία αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, φπνπ απαηηείηαη.
o Δηήζηεο κεηξήζεηο θαισδίσλ θαη ησλ κνλψζεψλ ηνπο.
o Δηήζηεο κεηξήζεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη κεηξήζεηογεηψζεσλ.
Β. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ Γήκν
δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα θ/β.
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Γ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, επζχλε θαη επηκέιεηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ηαθηηθή ζπληήξεζε θαζψο θαη ηπρφλ εμαξηεκάησλ ειαηησκαηηθψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη
ιήμεη ε εγγχεζε, φρη φκσο εμαξηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά απφ ηε ζπλήζε ή θαθή
ρξήζε, ή απφ άζθεζε βίαο, δνιηνθζνξάο ή βαλδαιηζκνχ, ή άιιε φκνηα αηηία.
Η θάζε επίζθεςε θαη εξγαζία ηαθηηθήο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ζα
θαηαγξάθεηαη ακέζσο ζηελ θαξηέια ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζήο
ηεο. ‟ απηήλ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο, νη βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ
θαη επηζθεπάζηεθαλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ.
Γ. Υξνληθή δηάξθεηα ζπληήξεζεο
Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο αξρίδεη απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο
ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα (3) ηξία ρξφληα απφ ηελ
βεβαησκέλε πεξάησζεο εξγαζηψλ ησλ θ/β ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
επηζεσξεί δχν θνξέο ην ρξφλν ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ηαθηηθή
πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
13.9. Έθηαθηε επηδηόξζωζε βιαβώλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη, εληφο ηξηψλ (3) ην πνιχ εκεξψλ απφ
ηελ εηδνπνίεζε ηεο επίβιεςεο ή (ηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ γηα λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε,
γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ.
Η νιηθή αληηθαηάζηαζε ή ε επηζθεπή νπνηνδήπνηε εμαξηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα
είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ν Γήκνο Λεβαδέσλ δελ ζα επηβαξπλζεί κε
δαπάλεο κεηαθνξάο θαη αζθαιίζεσο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εζθαικέλσλ εμαξηεκάησλ. Ο
αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί επίζεο φια ηα έμνδα επηζθεπήο ή ελδερφκελεο πξνκήζεηαο
λένπ εμαξηήκαηνο ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο.
13.10.Αζθάιηζε θωηνβνιηαϊθήο εγθαηάζηαζεο
Κάζε θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε ζα αζθαιηζηεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα ηξηψλ (3) εηψλ
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Οη θαιππηφκελνη θίλδπλνη ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ :
1. Ππξθαγηά, Κεξαπλφο
2. Έθξεμε ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
3. Δπξεία έθξεμε
4. Φσηηά απφ δάζνο
5. Πιεκκχξα, ζχειια, Καηαηγίδα
6. Υηφλη, ραιάδη. Παγεηφο, Βάξνο ρηνληνχ
7. Κινπή δηαξξήμεσο ή θαη αλαξξίρεζεσο
8. Καθφβνπιεο βιάβεο
9. Βξαρπθπθιψκαηα κε εζηία θσηηάο
10.Βξαρπθπθιψκαηα ρσξίο εζηία θσηηάο
11.εηζκφο ή θαη ππξθαγηά ζπλέπεηα ζεηζκνχ
12.Καζίδεζε-Καηνιίζζεζε
13.Αζηηθή επζχλε -_Τιηθέο δεκηέο έλαληη ηξίησλ
ηηο θαιχςεηο Πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, ραιάδη, παγεηφο, βάξνο ρηνληνχ,
θαθφβνπιεο βιάβεο θαη θινπή ζα ηζρχεη απαιιαγή 10% επί ηεο δεκίαο κε ειάρηζην ηα
250 €.
ηηο θαιχςεηο εηζκφο, θαζίδεζε, θαηνιίζζεζε ζα ηζρχεη απαιιαγή 2% επί ηεο
αζθαιηδφκελεο αμίαο.
ηελ θάιπςε Βξαρπθχθισκα κε εζηία θσηηάο θαη βξαρπθχθισκα ρσξίο εζηία θσηηάο ζα
ηζρχεη απαιιαγή 500 €.
Απψιεηα θεξδψλ: 5 εκέξεο γηα νιηθή δεκηά εθηφο ζεηζκνχ, 7 εκέξεο γηα νιηθή δεκηά
απφ ζεηζκφ.
Η αζθάιηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ρξνληθά επεθηείλεηαη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο έσο ην
ηέινο ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο (ηξία έηε –νξηζηηθή παξαιαβή έξγνπ).
14.ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
14.1. Σξόπνο θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεωλ
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε:
Σνπο φξνπο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο ΓΔΓΓΗΔ γηα θάζε θαηεγνξία.
Σνπο φξνπο ησλ επίζεκσλ θαλνληζκψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ, γηα φζα απφ απηά δελ ππάξρνπλ επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.

Σνπο Γεξκαληθνχο ή/θαη ακεξηθαληθνχο θαλνληζκνχο Τ(Δ-DIN-ASA, γηα φζεο πεξηπηψζεηο
δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο σο άλσ θαλνληζκνχο.
Σνπο φξνπο απηήο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο, ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.
Σνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εκπεηξίαο θαζψο θαη ηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο.
14.2. Πνηόηεηα Τιηθώλ
Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν εξγνιάβνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα είλαη
θαηλνχξγηα θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, αξίζηεο πνηφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα
θαη ηηο εδηθέο εληνιέο ηεο επίβιεςεο, σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαηάζεηο, ηελ
εκθάληζε, ηελ αληνρή, ηελ απφδνζε θιπ.
Όπνπ
ζηε
κειέηε
αλαθέξεηαη
ν
ελδεηθηηθφο
ηχπνο
ελφο
πιηθνχ,
ηνλίδεηαη
θαηεγνξεκαηηθά, φηη ε αθξηβήο έλλνηα ηνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ησλ πιηθψλ δελ
πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ νίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά
παξεκθεξή, ηεο απηήο φκσο ή θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο.
Γηα θάζε έξγν είλαη απαξαίηεην φιεο νη πξνζθεξφκελεο θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο λα
είλαη ησλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί ην ζχλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ εηαηξίεο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO
9001:2008 θαη 14001:2004.
14.3. Παξαγγειία κεραλεκάηωλ
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξνηνχ παξαγγείιεη ή πξνζθνκίζεη νηηδήπνηε, λα
ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ηνπ Έξγνπ έληππα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε γηα ην
ζρεκαηηζκφ ζαθνχο γλψκεο γηα ην κεράλεκα πνπ ζα παξαγγειζεί ή ζα πξνζθνκηζζεί απφ
ηνλ Αλάδνρν.
Μηα ηέηνηα έγθξηζε απφ ηελ Δπίβιεςε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζή
ηνπ λα εγθαηαζηήζεη άξηζηεο πνηφηεηαο κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
14.4. Αζάθεηεο- Καθνηερλίεο
Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ν
εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη έγθαηξα νδεγίεο απφ ηελ Δπίβιεςε ηνπ
Έξγνπ, πξνο ηηο εληνιέο ηεο νπνίαο ππνρξεψλεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη έγθαηξα.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ή θαηφπηλ θαη κέρξη ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή δηαπηζησζεί φηη θάπνηεο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη θαθφηερλα ή θαη έρνπλ
εληειψο παξαιεθζεί, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηο αλαθαηαζθεπάζεη ζχκθσλα κε ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Δπίβιεςεο.
14.5. Άδεηεο έλαξμεο ηωλ εξγαζηώλ-Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ – Έιεγρνο
ζηαηηθήο επάξθεηαο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο
ηνπο
αξκφδηνο
θνξείο
θαη
ππεξεζίεο
θαη
λα
ζπγθεληξψζεη
ηα
απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ην Γίθηπν
(ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ)
θαη ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε εηαηξία
ε νπνία είλαη Κάηνρνο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα φιεο ηηο πην πάλσ
ελέξγεηεο ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, ε δε Τπεξεζία πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή ησλ
απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο ζχλδεζεο ηνπ θ/β κε ην δίθηπν
ηεο ζχκθσλα κε ηε δηαηππσκέλε πξνζθνξά ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία, πφηε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην δίθηπν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ
δηθηχνπ πνπ αξρίδεη απφ ηηο ζπλδέζεηο ησλ παξνρψλ ηνπ θηηξίνπ κε ην δίθηπν.
Γηα θάζε κία θ/β εγθαηάζηαζε πνπ είλαη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία, ζα μεθηλνχλ άκεζα
φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο.
Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θ/β ζπζηεκάησλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγμεη ηε θέξνπζα
ηθαλφηεηα θάζε ζηέγεο ψζηε απηή λα θέξεη κε αζθάιεηα ην επηπιένλ θνξηίν πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θ/β ζπζηεκάησλ.
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14.6. Πνηόηεηα εξγαζηώλ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο έληερλα, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
Η Δπίβιεςε κπνξεί λα θάλεη, κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, δνθηκέο, αλαιχζεηο θαη
ειέγρνπο γηα ηα δηάθνξα πιηθά, κεραλήκαηα, φξγαλα, εξγαζίεο θηι.
Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ κε άξηζην ηξφπν
Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα ή παξάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ, νχηε
ειαηησκαηηθφ θαζνξηζκφ ή αζάθεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δξγνιαβίαο,
ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα γίλνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη εγθαηαζηάζεηο θαηά άξηζην
ηξφπν.
14.7. Πξνζωπηθό ηνπ αλαδόρνπ
Η δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ αλαηίζεηαη ζε αξκφδηνο ηερληθνχο κε ηα απαηηνχκελα απφ ην
λφκν πξνζφληα γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
άξηζηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο
Με θξνληίδα ηνπ (ηεπζπληή ηνπ Έξγνπ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην κε κνξθή θαη
πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη εηδηθφ θαη έκπεηξν θαη λα έρεη
λφκηκε άδεηα γηα ηελ εθηεινχκελε εξγαζία.
14.8. Απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηωλ εγθαηαζηάζεωλ
ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο(εθζθαθέο, ηξχπεο, απιάθηα, κεξεκέηηα θηι.)
Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Κάζε δεκηά δε ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ζα απνθαζίζηαηαη απφ
ηνλ Αλάδνρν θαιφηερλα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή.
14.9. Γνθηκέο εγθαηαζηάζεωλ
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπο ζα γίλνπλ κε
κέξηκλα, θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο νη δηάθνξεο
δνθηκέο θαη ζα ζπληαρζνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο απηέο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, αλ
απηφ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ή ηελ Δπίβιεςε.
Ο εξγνιάβνο ζα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα γηα ηηο δνθηκέο φξγαλα, πξνζσπηθφ θαη
ζπζθεπέο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα ηνλ βαξχλνπλ απνιχησο.
Αλ θαηά ηηο δνθηκέο δηαπηζησζεί βιάβε, αλεπάξθεηα, κεηνλεθηήκαηα, ειαηηψκαηα, θαθή
πνηφηεηα θηι πιηθψλ,
κεραλεκάησλ, δηαηάμεσλ, ζπζηεκάησλ ή θαη νιφθιεξσλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε ηερληθή επηζθεπή, ζπκπιήξσζε, αληηθαηάζηαζε, αλαπιήξσζε,
δηφξζσζε, ξχζκηζε θιπ.
Μεηά απφ ηηο εξγαζίεο απηέο ππνρξενχηαη ζε επαλάιεςε ησλ δνθηκψλ κέρξη ηα
απνηειέζκαηα απφ απηέο λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ Δπίβιεςε.
Αλ θαηά ηηο δνθηκέο πξνθιεζνχλ δεκηέο, βιάβεο, θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζε
πιηθά άιισλ εξγνιαβηψλ ηνπ εξγνδφηε ή αθφκε δπζηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ, ζηελ
επίβιεςε ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλνξζψζεη κε
δαπάλεο ηνπ ζαλ κφλνο ππεχζπλνο ησλ δνθηκψλ απηψλ.
Οη δνθηκέο έρνπλ σο εμήο:
Γνθηκέο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζζνχλ δνθηκέο θαη νη κεηξήζεηο κνλψζεσλ,
ζπλερείαο, γεηψζεσο θιπ., πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο θαλνληζκνχο.
Γνθηκέο θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ
Θα γίλνπλ φιεο νη δνθηκέο γηα ηελ απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ απηνκαηηζκνχ, ηνπ
ρεηξηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα
Σεχρε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρέδηα.
Γνθηκέο απφδνζεο κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θιπ. Θα δνθηκαζζνχλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ησλ
αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο ή ησλ θαηαζθεπαζηψλ πξνο
δηαπίζησζε ηεο απφδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
14.10. πληήξεζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ρσξίο ακνηβή, λα ζπληεξεί ηε θ/β εγθαηάζηαζε γηα
δηάζηεκα (3) ηξηψλ εηψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηελ ιήμεη ηεο πεξηφδνπ ησλ
ηξηψλ εηψλ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπο. Θα κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε φπνηαο
βιάβεο παξνπζηαζηεί εληφο ηξηψλ (3) ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο
επίβιεςεο ή Γηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ.
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