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ΚΟΠΗ - ΕΚΚΑΦΗ ΑΤΛΑΚΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Αρχικά κα πραγματοποιθκεί χάραξθ του τμιματοσ τθσ αγροτικισ οδοφ το οποίο κα ανοιχκεί ϊςτε να
τοποκετθκοφν οι ςωλινεσ και τα υπόγεια καλϊδια. Η εργαςία αυτι κα εκτελεςτεί με μθχάνθμα
κατάλλθλο και ςυνζχεια με οποιοδιποτε κατάλλθλο μθχάνθμα ι και δια χειρόσ μζχρι τθν πλιρθ
διάνοιξθ του χάνδακα. Αυτι θ διάνοιξθ αφλακα, κα είναι κατάλλθλου βάκουσ ανάλογα με το
αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου, ενϊ κα πρζπει να γίνει και ςυςςϊρευςθ των αχριςτων προϊόντων
ςε κζςεισ φορτϊςεωσ και απομάκρυνςθ ςε κζςεισ που επιτρζπονται από τθν αςτυνομία ι προςωρινι
απόκεςθ αυτϊν για τθν καταςκευι επιχωμάτων προσ επανεπίχωςθ των εκςκαφζντων χανδάκων. Τζλοσ
προβλζπεται θ αποκατάςταςθ τομϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι, δθλ. άοπλο ςκυρόδεμα επενδφςεων
κατθγορίασ C12/15 ι όπου απαιτείται με πλάκεσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ για οποιαδιποτε
απόςταςθ μεταφοράσ των υλικϊν, με τθν παραςκευι, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ.
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΩΛΗΝΑ ΔΙΕΛΕΤΗ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Η εγκατάςταςθ του ειδικοφ προςτατευτικοφ ςωλινα για τθ διζλευςθ καλωδίων θλεκτροφωτιςμοφ
από διπλό δομθμζνο πολυαικυλζνιο HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου Φ63/Φ52mm κα γίνει εντόσ του
εκςκαφζντοσ αφλακα, κα πρζπει επίςθσ να υπόκειται ςτισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΤ.
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΟΤ
Το φρεάτιο διακλαδϊςεωσ υπογείων καλωδίων κα πρζπει να είναι διαςτάςεων 35Χ35cm
προκαταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα C16/20 και οπλιςμζνο με ίνεσ προπυλενίου με χυτοςιδθρό
κάλυμμα διαςτάςεων 30Χ30cm, κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο βάςει των διεκνϊν
προδιαγραφϊν ΕΝ-124 και Α15.
ΓΕΙΩΗ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
Η γείωςθ του φωτιςτικοφ και των ιςτϊν κα επιτυγχάνεται μζςω θλεκτροδίων χαλφβδινων με
θλεκτρολυτικι επιχάλκωςθ πάχουσ 50mm, διαμζτρου Φ16mm και μικουσ 1.500mm, κα πρζπει δε να
πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΗ και κα καταλιγει ςτο τρίγωνο γείωςθσ του πίνακα.
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Για τθν εγκατάςταςθ καλωδίων ΝΥΥ 5Χ4mm2 εντόσ υπογείου ςωλινα διελεφςεωσ υπογείων καλωδίων,
το καλϊδιο κα πρζπει να υπόκειται ςτισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 843 και IEC, πολφκλωνο
με αγωγό γείωςθσ, με διατομι αγωγϊν 4mm2, ονομαςτικισ τάςθσ 0.6/1KV. Επίςθσ κα φζρει μόνωςθ
από PVC, δεν κα διακζτει κωράκιςθ ι οπλιςμό ενϊ κα ζχει εξωτερικό μανδφα από PVC.
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΙΣΟΤ
Ο ιςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ είναι φψουσ περίπου 3,50m και είναι χάλυβδινοσ. Ο κορμόσ του
ςιδθροϊςτοφ φζρει χαλφβδινθ πλάκα εδράςεωσ διαςτάςεων Φ300mm κατάλλθλθσ διατομισ και
αντοχισ. Η πλάκα εδράςεωσ κα φζρει ανάλογο κεντρικι οπι για τθν διζλευςθ του υπογείου καλωδίου
κακϊσ και αντίςτοιχεσ οπζσ για ςτερζωςθ του ιςτοφ. Ο ιςτόσ κα φζρει τθν απαραίτθτθ κυρίδα

επίςκεψθσ των καλωδίων και κα ςυνοδεφεται από κοχλιοτομθμζνα αγκφρια αναλόγου αντοχισ Φ16
mm. Ο ιςτόσ κα ζχει ενδεικτικι μορφι με κλιμακωτι μείωςθ τθσ διατομισ των μαντεμζνιων τμθμάτων
και παρεμβαλλόμενα διακοςμθτικά ςτοιχεία, δακτυλίουσ, φλάντηεσ, κάλυμμα βάςθσ κλπ. Ενδεικτικζσ
διατομζσ από Φ160 mm κοντά ςτθ βάςθ ζωσ Φ90mm ςτθν κορυφι. Κάκε βίδα ςφνδεςθσ των
τμθμάτων μεταξφ τουσ κα είναι ανοξείδωτθ. Η ςτιριξθ των ιςτϊν κα γίνει με εςωτερικό
τουμποςωλινα, ο οποίοσ επικυμθτό είναι να φζρει φλάντηα και κα αγκυρωκεί ςτο ζδαφοσ ενϊ γίνεται
ςφςφιξθ από τθν κορυφι. Στθν κορυφι ο ιςτόσ κα φζρει κϊνο διακοςμθτικό. Η τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ
και κακετοποίθςθ κα είναι προςεκτικι. Ο ιςτόσ μετά από ςχετικι προεργαςία δθλαδι απόξεςθ, τον
κακαριςμό και λοιπζσ εργαςίεσ για να μθ διακρίνονται τα ςθμεία ραφισ του κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ
αντιςκωριακισ βαφισ και με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και
επιδράςεισ, αποχρϊςεισ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να εκτελεςκεί κατά
τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα. Ο ιςτόσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ βάςθ
τθσ οδθγίασ ΕΝ 60598. Ο ιςτόσ κα φζρει αςφαλειοαποηεφκτθ με αςφάλεια κυλινδρικι 6Α, για τθν
αςφάλιςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ και το ανάλογο καλϊδιο για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ του
φωτιςτικοφ ενϊ κα υπάρχουν και οι απαραίτθτοι κοχλίεσ προςδζςεωσ του χαλκοφ γειϊςεωσ και του
αγωγοφ γειϊςεωσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Ο ιςτόσ κα φζρει εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτουσ και κα
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ανταλλακτικϊν ςε βάκοσ χρόνου.
ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΣΤΠΟΤ ΦΑΝΑΡΙΟΤ ΑΠΟ ΧΤΣΟΠΡΕΑΡΙΣΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου φαναριοφ πανομοιότυπου ςχιματοσ με τα υπάρχοντα εξωτερικοφ χϊρου από
χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, προςαρμόηεται ςε διακοςμθτικό βραχίονα, ενδεικτικϊν διαςτάςεων
φψουσ 400mm και πλάτουσ 300mm. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και καπάκι εξαγωνικισ
μορφισ καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά
χρϊματα ποφδρασ πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του
καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου.
Ο διαχυτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από επίπεδα ακρυλικά γυαλιά τραπεηοειδοφσ μορφισ,
θμιδιαφανϊν (γαλακτοφχων) ανκεκτικϊν ςε κραδαςμοφσ και ςε κερμότθτα. Θα ςτερεϊνονται ςτον
ςκελετό του φωτιςτικοφ ςϊματοσ μζςω κοχλιϊν και κα φζρει κεραμικι λυχνιολαβι τφπου E27.
Τα όργανα ζναυςθσ (ςτραγγαλιςτικό πθνίο – ballast, πυκνωτισ, θλεκτρικόσ εκκινθτισ, κλζμα
πολυαμιδίου) κα λειτουργοφν ςτα 230V/50Hz. Θα τοποκετθκοφν ςε ειδικι αποςπϊμενθ βάςθ από
γαλβανιςμζνο χάλυβα ι από ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο
χϊρο των οργάνων πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ κερμικισ αντοχισ άνω των
120 οC. Η βάςθ των οργάνων λειτουργεί και ςαν διάφραγμα διαχωρίηοντασ το χϊρο λειτουργίασ των
οργάνων από το χϊρο του λαμπτιρα ϊςτε να μθν υπάρχει επίδραςθ ςτα όργανα από τθν κερμότθτα
που παράγεται από τον λαμπτιρα, με επιπλζον χαρακτθριςτικά, όπωσ προςταςία λαμπτιρα IP43 και
προςταςία οργάνων IP43 και κλάςθσ μόνωςθσ Class I. Το καπάκι κα ανοίγει μζςω κοχλιϊν ϊςτε να μθ
χρειάηεται να κατζβει το φωτιςτικό από τον ιςτό κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των
οργάνων ζναυςθσ και του λαμπτιρα. Θα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τα Διεκνι και Ευρωπαϊκά πρότυπα και κα φζρει ςιμανςθ CE. Η όλθ καταςκευι κα πρζπει
να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα. Θα ςυνδεκοφν με το υπόγειο καλϊδιο
με καλϊδιο τφπου ΝΥΜ 3Χ1,5mm2.
ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΣΤΠΟΤ ΜΠΑΛΑ Φ300mm
Το φωτιςτικό ςϊμα τφπου μπάλασ εξωτερικοφ χϊρου από γαλακτοφχο γυαλί, προςαρμόηεται με τθν
μζκοδο τθ ζδραςθσ ςε διακοςμθτικό βραχίονα. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και κζλυφοσ
ςφαιρικισ μορφισ τφπου μπάλασ, θ βάςθ τθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα, βαμμζνο
θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά χρϊματα ποφδρασ πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ
του Διμου. Ο διαχυτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από διαφανζσ πολυκαρβονικό υλικό θμιςφαιρικοφ
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ςχιματοσ ανκεκτικό ςτθ UV ακτινοβολία (για αποφυγι κιτρινίςματοσ), ςε κραδαςμοφσ και ςε
κερμότθτα. Ρροςαρμόηεται απόλυτα ςε ειδικι βάςθ από polycarbonate υλικό που ςυνδζεται με το
ςϊμα του φωτιςτικοφ μζςω κοχλιϊν. Η προςταςία ζναντι τθσ ςκόνθσ και τθσ υγραςίασ, με ςκοπό τθν
τζλεια ςτεγανότθτα, εξαςφαλίηεται με τθν τοποκζτθςθ ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων. Η κεραμικι
λυχνιολαβι κα είναι τφπου E27 και θ τοποκζτθςθ λαμπτιρα ςε κατακόρυφθ κζςθ. Τα όργανα ζναυςθσ
(ςτραγγαλιςτικό πθνίο – ballast, πυκνωτισ, θλεκτρικόσ εκκινθτισ, κλζμα πολυαμιδίου) κα λειτουργοφν
ςτα 230V/50Hz. Θα τοποκετθκοφν ςε ειδικι αποςπϊμενθ βάςθ από γαλβανιςμζνο χάλυβα ι από
ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο χϊρο των οργάνων
πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ κερμικισ αντοχισ άνω των 120 οC.
Η βάςθ των οργάνων λειτουργεί και ςαν διάφραγμα διαχωρίηοντασ το χϊρο λειτουργίασ των οργάνων
από το χϊρο του λαμπτιρα ϊςτε να μθν υπάρχει επίδραςθ ςτα όργανα από τθν κερμότθτα που
παράγεται από τον λαμπτιρα, με επιπλζον χαρακτθριςτικά, όπωσ προςταςία λαμπτιρα IP43 και
προςταςία οργάνων IP43 και κλάςθσ μόνωςθσ Class ΙI. Θα ςυνδεκοφν με το υπόγειο καλϊδιο με
καλϊδιο τφπου ΝΥΜ 3Χ1,5mm2.
ΛΑΜΠΣΗΡΕ LED
Οι λαμπτιρεσ ςτα φωτιςτικά ςϊματα τφπου πυροφάνι κα είναι τεχνολογίασ LED ιςχφοσ
36W/27W/18W ςτα 4.000Κ, κεραμικισ λυχνιολαβισ Ε27, ΙP44, PF>0,9, φωτεινότθτασ
3.200lm/2.400lm/1800lm, διαςτάςεων Φ120mm/Φ100mm/Φ80mm, γωνίασ δζςμθσ 270ο και
διάρκειασ ηωισ τουλάχιςτον 25.000h.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΑ
Οι μικροαυτόματοι πρζπει να είναι κατάλλθλοι για εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ, να ζχουν πλάτοσ ζνα
ςτοιχείο ενϊ θ αντοχι τουσ ςε βραχυκφλωμα πρζπει να είναι 3kΑ. Το ραγοχλικό κα πρζπει να παρζχει
υψθλό ςυντελεςτι αςφαλείασ, να είναι καταςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ πλάτουσ
πολλαπλάςιου του 17,5 mm (βιμα), και κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε άνοιγμα μετϊπθσ 45 mm. Οι
μικροαυτόματοι κα ακολουκοφν τα πρότυπα ΕΝ60898 και ΕΝ 60947 όςον αφορά τθν ικανότθτα
διακοπισ απόηευξθσ ενϊ κα ακολουκοφν τυποποιθμζνεσ κλάςεισ διακοπισ κατά CEE 19 ι VDE 0641. Οι
διακόπτεσ κα ζχουν υποχρεωτικι ςιμανςθ κατά CE.
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