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 ΤΕΧΝΙΚ

Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
   
       1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή του έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ" .

     2. ΣΤΥΛΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Θα χρησιμοποιηθούν  σιδηροιστοί ύψους 4,8 μ για φωτιστικό σώμα κορυφής και με βάση το
σχέδιο ιστού που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Οι μεταξύ τους αποστάσεις θα είναι περίπου 22-
24 μ   και ιστοί 8 μ για προβολείς ανάδειξης μνημείου όπως προκύπτει από την συνημμένη
μελέτη.
Θα τοποθετηθούν επί αγκυρίων και η μεταλλική τους πλάκα θα βρίσκεται 10 εκ. κάτω από το
επίπεδο  του πεζοδρομίου,  τα  δε  αγκύρια  θα  κοπούν για  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  ασφάλεια
όδευσης.
Όλοι  οι  ιστοί  θα  ευθυγραμμιστούν  και  αλφαδιαστούν  στηριζόμενοι  σε  σταθερή  βάση  και  η
κατασκευή τους θα είναι αυτή που αναφέρεται στα άρθρα τιμολογίου.

     3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνει από τον εξωτερικό ηλεκτρικό πίνακα. Το
κύκλωμα τροφοδοτήσεως κάθε Φ.Σ θα είναι υπόγεια με καλώδια τύπου NYY διατομής 5X6 τ.χ.,
5Χ4 τ.χ, 5Χ2.5 τ.χ. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 0.4 μ. Σε
χαντάκια και  θα οδεύουν  μέσα σε  σε  πλαστικό  σωλήνα  διπλού τοιχώματος  Φ 93/110.   Οι
συνδέσεις  των  τροφοδοτικών  καλωδίων  θα  γίνονται  αποκλειστικά  στις  θυρίδες  των  ιστών
δηλαδή  το  καλώδιο  θα  μπαίνει  σε  κάθε  ιστό  θα  συνδέεται  και  θα  ξαναβγαίνει  για  την
τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Φρεάτια διαστάσεων 40Χ40 για το τράβηγμα των καλωδίων
θα τοποθετηθούν κοντά σε κάθε στύλο.
Από το ακροκυβώτιο κάθε στύλου θα αναχωρεί καλώδιο NYM 3 Χ 1.5 τ.χ. για την τροφοδότηση
κάθε  Φ.Σ.του  στύλου.  Σε  κάθε  ακροκυβώτιο  θα  υπάρχουν  οι  ασφάλειες  προστασίας  των
καλωδίων  προς  τα  Φ.Σ.,οι  ακροδέκτες  συνδέσεως  των  εισερχομένων  και  εξερχόμενων
καλωδίων,  γειώσεις  κ.λ.π.  Σε κάθε στύλου θα συνδέεται  ο κύριος αγωγός γειώσεως μ'έναν
γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 16 τ.χ. με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. Στο τέλος της
τροφοδοτικής  γραμμής,  μετά  τον  τελευταίο  στύλο  κύριος  αγωγός  γειώσεως  (16  τ.χ.)  θα
γειώνεται ξανά μέσω ενός ηλεκτροδίου (χαλκός) διατομής Φ.22
Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα με τη βοήθεια του φωτοκύτταρου σε συνδυασμό με
έναν χρονοδιακόπτη.

 4. ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Για  τη  γείωση  της  εγκ/σης  του οδικού  φωτισμού  θα προβλέπεται  γυμνός  αγωγός  χάλκινος
πολύκλωνος διατομής 16 τ.χ. ο οποίος θα εγκ/θεί στο έδαφος μαζί με το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ο αγωγός αυτός θα συνδέεται με το ηλεκτρόδιο γειώσεως και τη γείωση του γενικού ηλ. πίνακα.
Το ακροκυβώτιο κάθε ιστού θα γειώνεται πάνω στον αγωγό γειώσεως μέσω γυμνού αγωγού
χάλκινου μονόκλωνου διατομής 16 τ.χ. Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται με τη βοήθεια
σφικτήρων μέσα στο φρεάτιο.



  

5. ΑΚΡΟΚΥΒΩΤΙΑ ΙΣΤΩΝ

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκ/θεί ένα μονό/διπλό ακροκυβώτιο, για την τροφοδότηση των Φ.Σ.,
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ.  Απόφασης. Το όλο κιβώτιο
θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό με τη βοήθεια δυο κοχλιών και θα κλείνει με
πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβώτιου με τη
βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών.
    
6. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΚΟΡΥΦΗΣ 40 Watt

Φωτιστικό Σώμα τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) υψηλής φωτεινότητας 40 W ) ως τεχνικές
προδιαγραφές.

7. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ   led  30 Watt  
       

Προβολείς led 30 Watt εσωτερικού χώρου για ανάδειξη εκθεμάτων ως τεχνικέ προδιαγραφές.

8. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ   led    15  0 Watt  

Προβολείς  led 150 Watt  εξωτερικού χώρου ΙΡ 66 για την ανάδειξη του μνημείου  ως τεχνικές
προδιαγραφές. 

9. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Πριν τις εκσκαφές θα καθαιρεθούν οι πλάκες τσιμέντου και η άσφαλτος ή οποιοδήποτε υλικό
υπάρχει στις διαδρομές που έχουν επιλεγεί και με βάση τις υποδείξεις του επιβλέποντα του
έργου.  Οι  εκσκαφές  θα  γίνουν  με  μηχανικά  μέσα  και  με  τέτοιο  τρόπο  που  να  μην
δημιουργούνται  προβλήματα  στην  κυκλοφορία  των  οχημάτων  και  των  παίζων,  να  υπάρχει
άμεση  απομάκρυνση  των  προϊόντων  εκσκαφής  και  να  λαμβάνονται  όλα  τα  προστατευτικά
μέτρα κατά μήκος των εκσκαφών. Τα καλώδια θα διέρχονται μέσα σε πλαστικό σωλήνα διπλού
τοιχώματος Φ 93/110  που θα τοποθετηθεί σε βάθος 0.4μ περίπου και πλάτους 0.5μ περίπου
στο πυθμένα του οποίου θα στρωθεί στρώμα άμμου και σ όλο το μήκος θα προστατευθεί με
τούβλα 19χ9χ9 που θα τοποθετηθούν σε βάθος 0.20 μ από την επιφάνεια του εδάφους η θα
τοποθετηθεί διάτρητη ταινία σήμανσης κατά μήκος του για προστασία .Μέσα στους σωλήνες θα
υπάρχει ένας οδηγός από γαλβανισμένο σύρμα για τη διέλευση των καλωδίων.

10.ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

 Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος
από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDPE)  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  σε  υπόγειες
ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων
πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων.
 Ο σωλήνας αποτελείται από δύο συνεξωθημένα (co-extruded) τοιχώματα, δομημένα εξωτερικά
για  μεγαλύτερη  αντοχή  στην  κρούση,  μικρότερο  βάρος  και  μεγαλύτερη  ευκαμψία  και  λεία
εσωτερικά  για  να  διευκολύνουν  τη  διέλευση  των  καλωδίων.  Τα  δύο  τοιχώματα  λόγω  της
παραγωγικής διαδικασίας (συνεξώθηση) είναι αδύνατον να διαχωριστούν. Ο σωλήνας πρέπει
να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης (μούφα).
 Η όδευση των καλωδίων από τα φρεάτια στους υποπίνακες θα γίνεται σε σωλήνες σπιράλ.
Όλες οι κατάλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν σε προστατευτικές



ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από
εξωγενείς παράγοντες.

 
11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ

Μετά  το  τέλος  των  εργασιών  θα  γίνει  πλήρης  αποκατάσταση  του  πεζοδρομίου  με  πλάκες
τσιμέντου των διαστάσεων που προϋήρχαν καθώς καθώς και οιουδήποτε άλλου υλικού υπήρχε
επίσης και της ασφάλτου που έχει καθαιρεθεί.

12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

   Οι  ηλεκτρολογικές  εργασίες  που  θα  γίνουν  στο  μνημείο  θα  είναι  η  αντικατάσταση  του
ηλεκτρικού πίνακα, προβολέων, φωτιστικών,διακοπτών τα νέα φωτ,σώματα και οι προβολείς
θα είναι νέας τεχνολογίας led για εξυκονόμηση ενέργειας.
Επίσης θα τοποθετηθεί και κλιματιστική μονάδα θέρμανσης – ψύξης.  
Θα γίνει και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

13. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΛΙΜΝΗΣ 

   Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που θα γίνουν στην λίμνη θα είναι ο εγκιβωτισμός σωληνώσεων,
φρεάτια απορροής , καλώδια  και συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου.

      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

   Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                     Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
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