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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά 
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών 
σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού.  

Η εγκατάσταση του Φ/Β Σταθμού θα πραγματοποιηθεί στις θέσεις "Ξερολαγκάδα" και 
"Μουτελάκη"  εκτός Σχεδίου Τ.Κ. Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας και στόχος είναι η 
σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το ηλεκτρικό Δίκτυο Μ.Τ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με σκοπό την 
εξοικονόμηση  στα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του μηχανισμού Virtual Net-
Metering. 

Ο ένας ΦΒ σταθμός θα συμψηφίζει εικονικά την εγκατάσταση της ΕΕΛ (Μονάδα Βιολογικού 
καθαρισμού) και ο δεύτερος θα συμψηφίζει ομοίως  επιλεγμένες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις 
ύδρευσης που βρίσκονται σε διαφορά σημεία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας. 

Οι σταθμοί πρόκειται να χωροθετηθούν σε επίπεδα, ανεξάρτητα, μη γειτονικά, αγροτεμάχια 
εκτάσεως 17 και 19 στρεμμάτων περίπου  που βρίσκονται ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι υπό προμήθεια Φ/Β Σταθμοί. Επιπλέον 
περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μακροχρόνια ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που δεν θα θέτει σε κίνδυνο 
τα υπολογισμένα έσοδα από αυτές. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκείνα που δεν περιγράφονται αν αποτελούν 
αναγκαία για τον Ανάδοχο προκειμένου να συνδεθεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Περιλαμβανόμενες εργασίες 
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες με την αναγραφόμενη σειρά όπως αυτές 
περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.  

• Σήμανση Ορίων Αγροτεμαχίου 
• Απόξεση Φυτικών Γαιών και Τοπικής Βλάστησης 
• Χάραξη Αγροτεμαχίου 
• Χάραξη Οδεύσεων Καλωδίων 
• Πλάκα Έδρασης Οικίσκου 
• Τοποθέτηση Πασσάλων Θεμελίωσης 
• Κατασκευή – Τοποθέτηση Περίφραξης 
• Σταθερές Μεταλλικές Βάσεις 
• Σύστημα ΦΒ Πλαισίων - Σύστημα Αντιστροφέων 
• Καλωδιώσεις Συστήματος 
• Υποσταθμος / Κεντρικός Οικίσκος Εγκατάστασης 
• Σύστημα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας 
• Σύστημα Τηλεπίβλεψης / Τηλεμετρίας 
• Συστήματα Ασφαλείας 
• Έλεγχος Εγκατάστασης 
• Συντήρηση Φ/Β σταθμών και δοκιμαστική λειτουργία 3 ετών 
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           Συνοπτική περιγραφή εργασιών      

Η κατασκευή του έργου, αρχίζει με την μόρφωση του επιπέδου του οικοπέδου, προκειμένου να 
οριζοντιωθεί. Στην συνέχεια, θα κατασκευαστεί η περίφραξη της έκτασης, αφού λόγοι ασφάλειας, 
τόσο των υλικών, όσο και των ανθρώπων, επιβάλλουν την φύλαξη του χώρου  εγκατάστασης. 
Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν οι βάσεις στήριξης των ΦΒ πάνελ, ο οικίσκος και όλες οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις για την ορθή λειτουργία του πάρκου. Τέλος, θα γίνει η τοποθέτηση των 
πάνελ και η σύνδεση των inverters, καθώς και η σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Βασικός εξοπλισμός Εγκατάστασης 
Ο βασικός Η/Μ εξοπλισμός για  την  σύνδεση  του Φ/Β  Σταθμού  στο  δίκτυο  ΔΕΔΔΗΕ είναι ο 
ακόλουθος: 

Βασικός Η/Μ εξοπλισμός 

1. Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) 
2. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β Πλαισίων 
3. Σύστημα θεμελίωσης των Βάσεων Στήριξης Φ/Β Πλαισίων  
4. Μετατροπείς ισχύος (Inverter) DC/AC 
5. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Inverter DC/AC 
6. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
7. Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
8. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΑC) 
9. Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
10. Υποσταθμός Μέσης Τάσης 
11. Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) 
12. Σύστημα Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας 
13. Εγκεκριμένους από τον ΔΕΔΔΗΕ μετρητές παραγωγής ενέργειας  
14. Προκατασκευασμένος Οικίσκος Σύνδεσης & Ελέγχου Φ/Β Σταθμού 
15. Σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β Παραγωγής. 

Βασικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού 
Για την επιλογή του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο επιλέχθηκαν  τα ακόλουθα: 

1. Η χωροθέτηση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει σε σύμφωνα με τους κανονισμούς χωροθέτησης 
Φ/Β συστημάτων 

2. Η συνολική εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς των Φ/Β Σταθμών θα είναι ως εξής: 999.50 
KWp<Ppv<1 

3. Η εγκατεστημένη ισχύς και η προτεινόμενη διαστασιολόγηση για το κάθε σύστημα, θα 
προκύπτει και θα γίνεται αποδεκτή από το κατάλληλο επίσημο πρόγραμμα 
διαστασιολόγησης των μετατροπέων DC/AC του κατασκευαστή που θα επιλεγεί. 

4. Η πτώση τάσης στα D.C. καλώδια (από τα άκρα της στοιχειοσειράς έως την είσοδο του 
κάθε Μετατροπέα Ισχύος) δεν θα είναι μεγαλύτερη από 1,5% της ονομαστικής (MPPT) σε 
συνθήκες πλήρους φορτίου και θερμοκρασία 90οC.  

5. Η πτώση τάσης στα A.C. καλώδια (Χαμηλής Τάσης από τα άκρα των μετατροπέων 
DC/AC έως την είσοδο του Μ/Σ και Μέσης Τάσης έως τον μετρητή ΔΕΔΔΗΕ αθροιστικά) 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη  από  1,0% της  ονομαστικής  σε  συνθήκες  πλήρους 
φορτίου  για κάθε  αντιστροφέα χωριστά. Για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης δίδεται 
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σχετικός πίνακας με την αντίσταση των καλωδίων ανά διατομή σε θερμοκρασίες 90o C. 
Για λόγους αξιολόγησης όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τιμές. Το 
κριτήριο της πτώσης τάσης στο AC θα πρέπει να ικανοποιείται για κάθε αντιστροφέα 
Ισχύος χωριστά. Δηλαδή σε περίπτωση Πτώσης τάσης στην Χαμηλή τάση ίσης με 0,9% 
και στην μέση ίσης με 0,11%, η αθροιστική πτώση τάσης δεν είναι αποδεκτή. Για την 
πτώση τάσης στην ΜΤ συνυπολογίζονται όλη παραγωγή ταυτόχρονα (Μέγιστη Ισχύς ανά 
καλώδιο ΜΤ). Στον υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν επίδραση του ΜΣ. 

6. Οι χάνδακες αγωγών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) (όπου και εφόσον αυτοί υφίστανται) δεν θα 
διασταυρώνονται με χάνδακες οποιουδήποτε είδους αγωγού Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) ή 
ασθενών ρευμάτων 

7. Οι αποστάσεις μεταξύ των προβολών των Φ/Β πλαισίων (δύο διαδοχικών βάσεων στον 
άξονα βορρά νότου) στο οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίσες ή 
μεγαλύτερες από 2,5 φορές το καθαρό ύψος των Φ/Β πλαισίων (συμβολίζεται με Η Στο 
σχέδιο που ακολουθεί) για την αποφυγή σκιάσεων επί των Φ/Β πλαισίων και όχι 
μικρότερη από 4 μέτρα. Στο ενδεικτικό σχέδιο που ακολουθεί η ζητούμενη απόσταση 
συμβολίζεται με d Δηλαδή d = 2.5 x H, (ελάχιστο 4m) 

8. Η τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει με κλίση 25ο με Νότιο προσανατολισμό 
9. Οι Inverters DC/AC τοποθετούνται επί των βάσεων στήριξης των Φ/Β πλαισίων, στην 

πίσω (βορινή πλευρά) με κατάλληλη κατασκευή από υλικό ίδιο των βάσεων ή με 
κατάλληλες βάσεις που προμηθεύει ο κατασκευαστής των Inverter. 

10. Η χωροθέτηση του Φ/Β σταθμού θα γίνει εντός του γηπέδου που ορίζεται από τις 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 του πίνακα του σχεδίου το οποίο θα παραδοθεί στους 
προσφέροντες κατά την επίσκεψη τους στον χώρο εγκατάστασης.  Η περίφραξη του 
σταθμού θα πρέπει να περικλείει το σύνολο του γηπέδου αυτού.   

11. Η χωροθέτηση των Φ/Β θα γίνει σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τους 
κανονισμούς χωροθέτησης Φ/Β σταθμών επί γηπέδων. 

12. Η χωροθέτηση των τραπεζιών των Φ/Β πλαισίων επί των μεταλλικών βάσεων, θα πρέπει 
να προβλέπει διαδρόμους προσπέλασης εγκάρσια μεταξύ των τραπεζιών, φάρδους 
τουλάχιστον 1m, ανά τουλάχιστον 50m.  

13. Ο οικίσκος ελέγχου θα τοποθετηθεί στο κέντρο ενός ορθογωνίου βάθρου κατάλληλων 
διαστάσεων. Το ορθογώνιο αυτό (σαν ενιαίο σύνολο) αποτελεί χώρο ασφαλείας του 
Οικίσκου και θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρα (5μ.) από 
την περίφραξη (οποιοδήποτε τμήμα του ορθογωνίου). Η χωροθέτηση των Φ/Β πλαισίων 
θα πρέπει να εξασφαλίζει πως δεν θα σκιάζονται από τον οικίσκο ελέγχου.  

14. Υποσταθμός Μέσης Τάσης για τις ανάγκες του Φ/Β Σταθμού θα είναι, συνολικής 
ονομαστικής ισχύος Μετασχηματιστή τουλάχιστον 1000kVA και θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τα IEC. Η εγκατάσταση 
του εξοπλισμού του Υ/Σ θα γίνει εντός προπαρασκευασμένου οικίσκου, για την 
εγκατάσταση του οποίου θα κατασκευαστούν θεμέλια από οπλισμένη πλάκα 
σκυροδέματος κατάλληλης επιφάνειας και ύψους τουλάχιστον 25 εκ. και θα συνοδεύεται 
από στατική μελέτη η οποία  θα αποδεικνύει την στατική επάρκεια της έδρασης. 

Ενδεικτική Χωροθέτηση Φ/Β Σταθμού 
Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο vii της παραγράφου 1.3.2  και την φυσική διαμόρφωση του 
γηπέδου εγκατάστασης για την αποφυγή  σκιάσεων και  φυσικών εμπόδιων,  κ.τ.λ.) , παρατίθεται 
ενδεικτική χωρομέτρηση του Φ/Β σταθμού και οι συντεταγμένες κορυφών των διαθέσιμων 
γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΚ στο σύστημα ΕΓΣΑ 87.  
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Θέση Ξερολαγκάδα" 
Εικόνα 1: Ενδεικτική χωροθέτηση του συστήματος επι του καθορισμένου γηπέδου. Με κόκκινο διακρίνεται το όριο της 
ζώνης εγκατάστασης βάση των κανονισμών εγκατάστασης Φ/Β πλαισίων σε γήπεδα. 
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Θέση "Μουτελάκη 
Εικόνα 2: Ενδεικτική χωροθέτηση του συστήματος επι του καθορισμένου γηπέδου. 
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Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) 
 

Κατά την εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να τηρούνται στο απόλυτο τα ακόλουθα: 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει ώστε το προσωπικό του να λαμβάνει και να τηρεί 
όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας που επιτάσσει η Ελληνική 
Νομοθεσία και οι Τεχνικοί Κανονισμοί Ασφαλούς εργασίας για την εργασία υπό τάση. 

• Πριν την εκτέλεση ηλεκτρολογικών συνδέσεων θα πρέπει να ελέγχεται οπτικά η καλή 
κατάσταση των καλωδίων των Φ/Β πλαισίων. 

• Τα Φ/Β πλαίσια, κατά την μεταφορά τους από την προστατευτική συσκευασία του 
κατασκευαστή  προς τις μεταλλικές βάσεις εγκατάστασης, θα πρέπει να συγκρατούνται 
από το μεταλλικό τους πλαίσιο, όχι από τα καλώδια τους ή από το κυτίο διασύνδεσης. 

• Τα  Φ/Β πλαίσια  δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανενός είδους κάμψη, στρέψη ή άλλη 
καταπόνηση ενάντια στις οδηγίες του κατασκευαστή και το εγχειρίδιο καλής 
εγκατάστασης. 

• Απαγορεύεται αυστηρώς η βάδιση, στήριξη και εν γένει μη προβλεπόμενη εφαρμογή 
φόρτισης επί της προστατευτικής επιφάνειας των Φ/Β πλαισίων. 

• Τα Φ/Β πλαίσια δεν θα πρέπει να χαράσσονται με αιχμηρά αντικείμενα. 
• Μεταξύ των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ελάχιστη απόσταση ίση με 

δέκα (10) χιλιοστά (mm) προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί η θερμική διαστολή 
τους. 

• Ο τρόπος εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του 
κατασκευαστή αναφορικά με την στήριξη τους στις μεταλλικές βάσεις. 

• Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι στήριξης (clamps) των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να είναι, σε 
είδος και αριθμό, κατάλληλοι για την στήριξη των Φ/Β πλαισίων και να τοποθετούνται 
εντός του εύρους που ορίζεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
κατασκευαστή. 

Μετατροπείς Ισχύος (inverters) DC/AC 
Οι μετατροπείς ισχύος θα τοποθετηθούν στην πίσω πλευρά (βορινή) των βάσεων στήριξης των 
Φ/Β πλαισίων. Η προστασία του μετατροπέα από την ηλιακή ακτινοβολία και τα καιρικά 
φαινόμενα θα εξασφαλίζετε από την ίδια την κατασκευή των βάσεων στήριξης του Φ/Β 
συστήματος και τον υψηλό βαθμό προστασίας ≥IP65.  

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση των μετατροπέων ισχύος θα πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι: 

• Έμπροσθεν των μετατροπέων θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος (τουλάχιστον ενός 
μέτρου από την πρόσοψη των μετατροπέων) προκειμένου να μπορούν να γίνουν εργασίες. 

• Οι  μετατροπείς  δεν  θα  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  είναι  εκτεθειμένοι  σε  άμεση  
ηλιακή ακτινοβολία. 

• Η τοποθέτηση των μετατροπέων σε εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
όλες τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. 

• Κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης οι μετατροπείς θα πρέπει να 
προστατεύονται από ξένα σώματα π.χ. από σκόνη από τη διάνοιξη με τρυπάνι ώστε να μην 
εισχωρήσει εντός τους. ηλεκτρικά αγώγιμη σκόνη μέσα στη μονάδα μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη ή κακή λειτουργία. 
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• Ο τρόπος έδρασης των μετατροπέων επί των βάσεων στήριξής τους θα πρέπει να συμφωνεί 
με το εγχειρίδιο καλής εγκατάστασης που παρέχει ο κατασκευαστής τους. 

• Η  ελάχιστη  απόσταση  των  μετατροπέων  από  το  έδαφος  (είτε  έχει  επιλεγεί  
κατακόρυφη  είτε οριζόντια τοποθέτηση) ορίζεται ίση με πενήντα (50) εκατοστά. 

• Η  ελάχιστη  αποδεκτή  απόσταση  στον  οριζόντιο  άξονα  μεταξύ  δύο  μετατροπέων  
ισχύος  που τοποθετούνται δίπλα ο ένας στον άλλο ορίζεται στα τριάντα (30) εκατοστά. 

• Προς αποτροπή τυχόν υπερθέρμανσης του εξοπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ροή 
του αέρα γύρω από τους μετατροπείς δεν εμποδίζεται. 

• Τυχόν τοποθέτηση του μετατροπέα υπό κλίση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν ξεπερνά 
το ανώτερο επιτρεπτό όριο που θέτει ο κατασκευαστής. 

Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β πλαισίων & σύστημα θεμελίωσης  
Οι Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε η ελάχιστη απόσταση 
των Φ/Β Πλαισίων από το έδαφος δε θα είναι μικρότερη από 0,5m και η κλίση των Φ/Β Πλαισίων 
ως προς το οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να είναι 25ο, με επιτρεπόμενη απόκλιση κατά την 
εγκατάσταση ±1o. 

Η διαστασιολόγηση των στατικών φορέων θα γίνει μετά από στατική μελέτη που θα ακολουθεί 
τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κατά περίπτωση εφαρμοζόμενους 
Ευρωκώδικες. Συγκεκριμένα, για την μελέτη των συστημάτων στήριξης κατ’ ελάχιστο και όχι 
περιοριστικά θα πρέπει να θεωρηθούν τα μόνιμα φορτία, οι θερμοκρασιακές μεταβολές, το 
φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέμου σύμφωνα με τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ. Επίσης θα πρέπει στη 
φάση του σχεδιασμού και της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης  και των Φ/Β  Πλαισίων 
να  ληφθεί  μέριμνα  για τη συμβατότητα  των διαφόρων υλικών του εξοπλισμού αυτού (Φ/Β 
Πλαίσια, συστήματα στήριξης, μηχανικές συνδέσεις μεταξύ τους, κλπ) ώστε να μην εμφανίζονται 
ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και τη χρήση κατάλληλων υλικών, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων (χρήση διμεταλλικών επαφών, κ.λ.π.). Όλες 
οι συνδέσεις, όπως κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.., πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
Πριν την είσοδο κάθε Inverter DC/AC και πλησίον του κάθε Inverter, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
κατάλληλος πίνακας ζεύξης Σ.Ρ. (D.C.) για την προστασία τόσο των πλαισίων από ανάστροφα 
ρεύματα, όσο και του Inverter DC/AC από υπερτάσεις. Ο Πίνακας D.C. θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος για εξωτερική τοποθέτηση και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

• Τουλάχιστον σαράντα (40) εισόδους (±) για υποδοχή είκοσι (20) στοιχειοσειρών Φ/Β 
πλαισίων. 

• Ασφάλειες τύπου gPV σε κάθε θετικό και αρνητικό πόλο της στοιχειοσειράς, 
χαρακτηριστικών 26Α/1000V DC 

• Διακόπτες απόζευξης – τουλάχιστον έναν ανά  στοιχειοσειρά του Inverter, 40A/1000V 
DC.  

• Απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων τύπου T2 για την αντιμετώπιση ρευμάτων που 
προκαλούνται από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα. Οι απαγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σύστημα παρακολούθησης. Απαιτείται τουλάχιστον ένας απαγωγός κρουστικών 
υπερτάσεων ανα στοιχειοσειρά Inverter. 

• Προστασία τουλάχιστον ΙΡ65. 
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Δίνεται η δυνατότητα ο πίνακας να είναι ενσωματωμένος στον Inverter DC/AC. Σε περίπτωση 
ενσωματωμένου πίνακα στον inverter, επιτρέπεται η χρήση inverter με σχεδιασμό που δεν απαιτεί 
ασφάλειες (Fuse free Design). 

 

Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
Ο τρόπος σύνδεσης του εξοπλισμού θα έχει ως ακολούθως. Τα Φ/Β πλαίσια θα συνδεθούν εν 
σειρά επί των μεταλλικών βάσεων στήριξης τους για τον σχηματισμό Στοιχειοσειρών (Strings). 
Κάθε string θα οδεύει με αποκλειστικό καλώδιο έως τον Πίνακα Ελέγχου DC του εκάστοτε 
inverter DC/AC στον οποίο και πρόκειται να συνδεθεί. O Πίνακας DC δύναται να είναι 
ενσωματωμένος (υποτμήμα) του αντιστροφέα ισχύος DC/AC. 

Σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις καλωδιώσεων που θα γίνουν, θα χρησιμοποιηθούν οι  
κατάλληλοι ακροδέκτες. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία βρόγχων κατά την όδευση των καλωδιώσεων Σ.Ρ. με την 
όσο  το δυνατόν παράλληλη πορεία των καλωδίων των δύο πόλων. Ακόμη τόσο οι συνδέσεις των 
καλωδίων μεταξύ τους όσο και οι συνδέσεις στα κυτία διασύνδεσης θα πρέπει να γίνονται με 
τρόπο σταθερό ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία σπινθηρισμών και επί πλέον να γίνεται 
ασφαλής απομόνωση των ακροδεκτών των δύο πόλων. 

Κατά την ένωση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους, τα περισσευούμενα καλώδια, θα μαζεύονται και 
στερεώνονται  σε σταθερό σημείο με κατάλληλο στήριγμα, έτσι ώστε να μην είναι τεντωμένα 
αλλά κατά την ταλάντευσή τους να μην ακουμπούν τα Φ/Β πάνελ. Σε περίπτωση χρήσης 
δεματικών ταινιών για την στήριξη των καλωδίων, τότε αυτές θα πρέπει να έχουν  ειδική έγκριση 
για αντοχή σε ακτινοβολία UV. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν λευκά δεματικά ή 
δεματικά χωρίς ειδική έγκριση σε εξωτερικούς ή εκτεθειμένους στην ηλιακή ακτινοβολία χώρους. 
Η άκρη κάθε καλωδίωσης θα πρέπει να φέρει ένδειξη της ονομασίας της με ετικέτα. Η ετικέτα θα 
πρέπει να είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση (αντοχή στη διάβρωση από UV, υγρασία και 
θερμοκρασία). 

Επίσης θα πρέπει να φέρει ετικέτα με την προειδοποιητική ένδειξη για την αποφυγή αποσύνδεσης 
υπό φορτίο όπως ορίζουν τα πρότυπα. 

Παράλληλα με τα καλώδια Σ.Ρ. θα πρέπει να τοποθετηθεί και το καλώδιο γείωσης των Φ/Β 
πάνελ. Όπου χρησιμοποιείται σωλήνα, η σωλήνα θα πρέπει να φέρει κατάλληλες πιστοποιήσεις 
για αντοχή σε ακτινοβολία UV, να είναι κατασκευασμένη για άμεσο ενταφιασμό (στα σημεία που 
απαιτείται ενταφιασμός). Οι άκρες των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι μονωμένες για την 
αποφυγή εισόδου υγρασίας ή μικρών  ζώων. Η μόνωση θα πρέπει να γίνει με ειδικό μέσο για 
σφράγιση σωλήνων που θα επιτρέπει την εύκολή απομάκρυνσή της για πιθανή τεχνική 
υποστήριξη (π.χ. σωλήνες κάλυψης διακένου με σιλικόνη, ειδικά θερμοσυστελλόμενα ή υγρού 
μίγματος γύψου και στουπιών κλπ και όχι με πολυουρεθάνη) 

Σύνδεσμοι (Connectors) Φ/Β Πλαισίων- Strings 

Σε ικανοποίηση του προτύπου IEC 62446:2016, oι connectors που θα συνδεθούν μεταξύ τους 
(αρσενικό-θηλυκό) για τις ηλεκτρικές συνδέσεις DC πρέπει να είναι του ίδιου οίκου και τύπου. 
Διευκρινίζεται ότι τα ζεύγη connectors στην πλευρά των Φ/Β και τα ζεύγη connectors στις 
εισόδους των inverter, δύναται να είναι διαφορετικού τύπου ή/και οίκου, με την προϋπόθεση ότι 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των Φ/Β και των inverter αντίστοιχα. 
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Σε κάθε περίπτωση οι connectors που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστασίας τουλάχιστον 
IP66, θα έχουν αντοχή σε τάση τουλάχιστον 1000V (σε συμφωνία με την τάση λειτουργίας της 
καλωδίωσης των φ/β πλαισίων και των μετατροπέων που θα προταθούν) και θα πρέπει πληρούν 
το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50521:2008. Επίσης απαγορεύεται να κόβονται τα καλώδια των Φ/Β 
πλαισίων, εκτός αν υπάρξει γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή των Φ/Β πλαισίων, ότι η 
κοπή αυτή δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της εγγύησης των Φ/Β πλαισίων. 

Περιγραφή Οδεύσεων 

H όδευση των καλωδίων από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι τον αντιστροφέα θα γίνεται όπου είναι εφικτό 
κατά μήκος των βάσεων στήριξης των πλαισίων και στην πίσω πλευρά με κατάλληλη 
συγκράτηση επί των μεταλλικών ικριωμάτων, η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν θα τραυματιστεί 
(βραχυπρόθεσμα κατά την τοποθέτηση αλλά και μακροπρόθεσμα κατά την λειτουργία) ο 
εξωτερικός μανδύας προστασίας των καλωδίων. 

Σε  περίπτωση που χρειαστεί τα καλώδια να οδεύσουν εγκάρσια στις φωτοβολταϊκές συστοιχίες, 
η όδευση τους θα γίνει εντός του εδάφους σε χαντάκια κατάλληλου πλάτους και βάθους 600mm. 
Οι χάνδακες αυτοί δεν θα πρέπει να διασταυρώνονται με χάνδακες καλωδίων Μέσης Τάσης. Όλα 
τα υπόγεια καλώδια θα οδεύσουν εντός σωλήνων κατάλληλων για εγκατάσταση στο έδαφος. Οι 
σωλήνες θα είναι διαμορφώσιμες (εύκαμπτες), κυματοειδής εξωτερικά και λείες εσωτερικά, 
κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), θλιπτικής αντοχής ≥750Ν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το ΕΝ 61386-24. Θα διαθέτουν τη δυνατότητα να 
συνδεθούν με μούφες και θα φέρουν οδηγό όδευσης καλωδίων. Θα είναι ελεύθεροι αλογόνων. 

Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης 
(AC) 
Στην έξοδο του κάθε Inverter θα τοποθετηθεί πίνακας ΑC προκειμένου να προστατεύει ηλεκτρικά 
τον Inverter από θερμικά και επαγωγικά φαινόμενα στο δίκτυο διανομής AC. 

Στο τμήμα αυτό του AC πίνακα θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

• Μηχανικός Διακόπτης Φορτίου AC (ΑC Switch/isolator) 
• Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων T1&T2 για την προστασία της εξόδου ΑC του Inverter 

Από την έξοδο του AC πίνακα του Inverter DC/AC, καλώδιο κατάλληλης διατομής θα οδηγείται 
προς τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) του Υποσταθμού στον οποίο και θα 
συνδεθεί. 

Τμήματα του πίνακα AC ή και εξολοκλήρου ο πίνακας (με όλες τις σχετικές προστασίες που 
περιγράφονται) δύναται να είναι προσάρτημα που παρέχεται από τον κατασκευαστή του inverter 
και συνδέεται απευθείας στο σώμα του inverter που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που είναι 
ενσωματωμένος στον Inverter δίνεται η δυνατότητα να είναι ενιαίος με τον πίνακα DC και να 
είναι ενσωματωμένοι σε ένα κυτίο από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
Τα καλώδια θα οδεύσουν εντός χάνδακας βάθους 600mm. Ο πυθμένας του χάνδακα και το 
γέμισμα μέχρι 100mm πάνω από τον σωλήνα αποτελείται γενικά από άμμο για να δημιουργείται 
μια συνεχής και επίπεδη επιφάνεια. Η έδραση του σωλήνα γίνεται σε μια λεπτή στρώση ύψους 
δέκα (10) εκατοστών από άμμο. Η πλήρωση του υπολοίπου του χάνδακα θα γίνεται από τα 
προϊόντα της εκσκαφής. Όλα τα υπόγεια καλώδια θα οδεύσουν εντός σωλήνων κατάλληλων για 
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εγκατάσταση στο έδαφος. Οι σωλήνες θα είναι διαμορφώσιμες (εύκαμπτες), κυματοειδής 
εξωτερικά και λείες εσωτερικά, κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE), θλιπτικής αντοχής ≥750Ν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το ΕΝ 61386-24. Θα 
διαθέτουν την δυνατότητα να συνδεθούν μούφες και θα φέρουν οδηγό όδευσης καλωδίων. Η 
σωλήνα θα είναι ελεύθερη αλογόνων. 

 Σύνδεση στο δίκτυο 

 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 
Η σύνδεση του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο θα γίνει μέσω νέου υποσταθμού μέσης τάσης.  

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης για τις ανάγκες του Φ/Β Σταθμού θα είναι, συνολικής ονομαστικής 
ισχύος Μετασχηματιστή τουλάχιστον 1000kVA και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τα IEC. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του Υ/Σ 
θα γίνει εντός προπαρασκευασμένου οικίσκου, για την εγκατάσταση του οποίου θα 
κατασκευαστούν θεμέλια από οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος κατάλληλης επιφάνειας και ύψους 
τουλάχιστον 25 εκ. από την επιφάνεια του έδαφους  και θα συνοδεύεται από στατική μελέτη η 
οποία  θα αποδεικνύει την στατική επάρκεια της έδρασης. Σε περίπτωση που επιλεγεί Μ/Σ ελαίου 
θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή ελαιολεκάνης κάτω από το χώρο του Μ/Σ, ώστε σε 
περίπτωση διαρροής να μπορεί διαφύγει εκεί το έλαιο του Μ/Σ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
η ελαιολεκάνη να ελέγχεται για τυχόν διαρροές του Μ/Σ. 

Θα κατασκευαστέι βάση όπου θα εδράζει τον Υποσταθμό σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές 
του Υποσταθμού, και  την στατική μελέτη που θα υποβάλλει ο συμμετέχων.  Η ακριβής θέση του 
υποσταθμού θα οριστεί βάση του σημείου διασύνδεσης και της απαραίτητης απόστασης από τις 
φωτοβολταικές σειρές, ώστε να μην σκιάζει τα φωτοβολταικά πλάισια.  

Ο υποσταθμός θα φέρει Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 1000kVA. Η έξοδος του Φ/Β Σταθμού θα 
ελέγχεται από ηλεκτρονόμο προστασίας (κατάλληλο για σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ) και θα 
προστατεύεται από αλεξικέραυνα Μέσης Τάσης. 

Ο Υποσταθμός θα είναι διαμερισματοποιημένος σε τρεις υποχώρους: στον χώρο εξοπλισμού 
μέσης τάσης, στον χώρο του μετασχηματιστή ισχύος και στο χώρο εξοπλισμού Χ.Τ. 

Κάθε χώρος του Υ/Σ θα είναι ανεξάρτητα επισκέψιμος με πόρτες που φέρουν κλειδαριές 
ασφαλείας και θέση υποδοχής λουκέτου. Η πόρτα του χώρου μέσης τάσης θα μανδαλώνει 
μηχανικά με το αντίστοιχο εσωτερικό εξοπλισμό του. 

Για την διατήρηση της θερμοκρασίας του Υ/Σ στα προβλεπόμενα όρια, εκτός των διατάξεων που 
βοηθούν τον φυσικό αερισμό των χώρων, η οροφή του Υ/Σ είναι επενδυμένη με θερμομονωτικό 
υλικό, και ο χώρος του  Μ/Σ  φέρει  2 ανεμιστήρες  που  ενεργοποιείται  από  θερμοστάτη  χώρου  
(εξαναγκασμένη  κυκλοφορία αέρα).  Η ικανότητα παροχής αέρα του ανεμιστήρα θα είναι 
κατάλληλη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη ψύξη του Μ/Σ. Η είσοδος του αέρα θα 
γίνεται από κατάλληλων διαστάσεων ανοίγματα με περσίδες, με κατάλληλη προστασία για την 
αποφυγή εισόδου εντόμων (πχ. σίτα κατάλληλης πλέξης). 

Η στέγη θα είναι διαμορφωμένη με κλίση για να αποφεύγεται η συγκέντρωση των νερών της 
βροχής και φέρει εσωτερικά στρώμα θερμικής μόνωσης. 

Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  περιβλήματος  συνδέονται  αγώγιμα  μεταξύ  τους  με  χάλκινο  
πολύκλωνο καλώδιο διατομής 50 mm2. Επιπλέον θα υπάρχει ισοδυναμικός ζυγός 
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100x10x500mm διασυνδεμένος με την περιμετρική του οικίσκου (Cu 30x3mm) όπου συνδέονται 
όλες οι μονάδες του εξοπλισμού. 

Στην μεταλλική βάση να υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες γείωσης, ισοκατανεμημένοι 
περιφερειακά για σύνδεση σε ισοδυναμικό βρόχο. 

Εσωτερικά σε κάθε διαμέρισμα θα υπάρχει φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες LED, χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης οι οποίοι θα προσφέρουν επαρκή φωτισμό. 

Στο δάπεδο θα έχουν προβλεφθεί κατάλληλα ανοίγματα για την είσοδο των καλωδίων.  

Η έδραση του Υ/Σ γίνεται σε βάση από σκυρόδεμα και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών και του τύπου του Μ/Σ ισχύος (ελαίου η ξηρού τύπου). 

Ο κάθε υποσταθμός παραδίδεται με τα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς. 

Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) 
Τα καλώδια Μέσης Τάσης θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος χαντακιών πλάτους 1000mm και 
βάθους 800mm, σε οριζόντια απόσταση 250mm μεταξύ τους και τουλάχιστον 100mm από το 
πλευρικό τοίχωμα του χαντακιού, και σε απόσταση 50mm από τον πυθμένα του  χαντακιού. 
Πάνω  από  τα  καλώδια ΜΤ και σε απόσταση 200mm θα εγκατασταθούν πλάκες οπλισμένου 
σκυροδέματος διαστάσεων 40 x 50 x 5cm για μηχανική προστασία. Η πλήρωση του χαντακιού θα 
γίνει με άμμο επιχρίσματος (κόκκου 3mm) για αποφυγή τραυματισμού των καλωδίων και 
εξασφάλιση βελτιωμένης θερμικής αγωγιμότητας. 

Οικίσκος Ελέγχου Φ/Β Σταθμού  
Στον Φ/Β Σύστημα θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος Οικίσκος τύπου «ΚΙΟΣΚΙ». Η έδραση 
του θα γίνει επί οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με στατική μελέτη κατάλληλης ειδικότητας 
Μηχανικού που θα κατατεθεί στην υπηρεσία. Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  περιβλήματος  
συνδέονται  αγώγιμα  μεταξύ  τους  με  χάλκινο  πολύκλωνο καλώδιο διατομής 35mm2. Στην 
μεταλλική βάση θα υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες γείωσης, ισοκατανεμημένοι περιφερειακά για 
σύνδεση σε ισοδυναμικό βρόχο.  

Οι διαστάσεις του οικίσκου θα είναι τουλάχιστον 3m X 2m. Ο σκελετός και η βάση του οικίσκου 
θα είναι κατασκευασμένα από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 3mm. Επί του σκελετού 
βιδώνονται πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης πάχους 50mm και οροφής πάχους 50mm 
(πυκνότητα πολυουρεθάνης 40kg/m3). Η ανάρτηση του οικίσκου θα γίνεται από τέσσερα σημεία. 
Στο δάπεδο του οικίσκου θα βιδωθεί δάπεδο OSB πάχους 18mm. Ο οικίσκος θα έχει τον 
ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Μια (1) μονόφυλλη πόρτα από προφίλ αλουμινίου λευκής απόχρωσης διαστάσεων 
900x2000mm. 

• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούμενη από ένα τριφασικό πίνακα διανομής με 
αναχωρήσεις για φωτισμό οικίσκου, σύστημα συναγερμού, σύστημα CCTV και τρεις 
ρευματοδότες 16Α. 

• Δύο (2) στεγανά φωτιστικά σώματα, τύπου LED έως 36W με τον αντίστοιχο διακόπτη 
• Ένα (1) εξωτερικό στεγανό φωτιστικό, πάνω από την πόρτα με τον αντίστοιχο διακόπτη 
• Rack κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), κατάλληλης ισχύος, για την ασφαλή 

λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
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Εντός του οικίσκου ελέγχου (στο διαμορφωμένο γραφείο) θα τοποθετηθεί το σύστημα 
παρακολούθησης και συλλογής των δεδομένων (Data Logger) και ο εξοπλισμός του συναγερμού. 

Γειώσεις, Εξωτερική Προστασία, Ισοδυναμικές Προστασίες του Συστήματος 
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας της προστασίας από 
υπερτάσεις και του συστήματος γείωσης του δικτύου συνεχούς ρεύματος θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών: 

• ΕΛΟΤ EN 62305.01: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές”. 
• ΕΛΟΤ EN 62305.02: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση 

διακινδύνευσης”. 
• ΕΛΟΤ EN 62305.03: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη 

σε δομές και κίνδυνος για τη ζωή”. 
• ΕΛΟΤ  EN  62305.04:  2010,  “Αντικεραυνική  προστασία  -  Μέρος  4:  Ηλεκτρικά  και  

ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών”. 

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) του Φ/Β Σταθμού θα 
πραγματοποιηθεί βάσει της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 (2006). Η στάθμη αντικεραυνικής 
προστασίας (Lightning Protection Level - LPL) η οποία έχει προσδιοριστεί μετά από 
προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
62305.02, για τις στάθμες προστασίας που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 είναι στάθμη 
Προστασίας  ΙV. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή Σ.Α.Π. και η στάθμη που θα προταθεί θα 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη βάση μελέτης ανάλυσης κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση η 
κλάση προστασίας που θα προσφέρεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρθηκε 
ανωτέρω. 

Εσωτερικό και εξωτερικό ΣΑΠ  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό ΣΑΠ θα είναι ανθεκτικά στις 
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις και τη θερμική και μηχανική καταπόνηση που επιφέρει το ρεύμα 
του κεραυνού, χωρίς να παρουσιάσουν βλάβες ή αλλοιώσεις. Ομοίως θα διασφαλιστεί η 
ανθεκτικότητα έναντι διάβρωσης μέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών και της 
διαστασιολόγησης των επιμέρους συνιστωσών του ΣΑΠ. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί 
καθόδου μπορεί να είναι γενικά κατασκευασμένοι από τα ακόλουθα υλικά (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
62305.03): επικασσιτερωμένος χαλκός, θερμά γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, 
αλουμίνιο. Εξαρτήματα από αλουμίνιο δεν θα τοποθετηθούν εντός του εδάφους ή σκυροδέματος. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποφυγή της διάβρωσης στα σημεία όπου ενώνονται 
διαφορετικού τύπου υλικά. Θα αποφευχθεί η επαφή μεταξύ υλικών από χαλκό και γαλβανισμένων 
επιφανειών ή υλικών από αλουμίνιο. Στην περίπτωση που η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 
υλικών είναι αναγκαία, θα γίνει χρήση διμεταλλικών ελασμάτων σε συνδέσεις εκτός του εδάφους 
και ανοξείδωτων εξαρτημάτων σε συνδέσεις εντός του εδάφους ή του σκυροδέματος. Σε σημεία 
όπου ο κίνδυνος διάβρωσης είναι αυξημένος (σημεία εισόδου στο έδαφος ή το σκυρόδεμα), οι 
συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα. 

Τα  εξαρτήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για την κατασκευή  του  ΣΑΠ  θα  πρέπει  να  
ικανοποιούν  τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, 62561-2. 

Προστασία από υπερτάσεις 
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Η προστασία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από υπερτάσεις, θα επιτευχθεί με τον 
καθορισμό ζωνών προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04. Για την οριοθέτηση των ζωνών 
προστασίας στα επιμέρους συστήματα θα γίνει χρήση της μεθόδου της κυλιόμενης σφαίρας με 
ακτίνα όπως προδιαγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 για την προκύπτουσα στάθμη 
αντικεραυνικής προστασίας. Για τον περιορισμό των επαγόμενων υπερτάσεων θα υλοποιηθεί 
κατάλληλη δρομολόγηση των αγωγών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος των αγώγιμων 
βρόχων. Λύσεις θωράκισης θα υλοποιηθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η προστασία των 
εσωτερικών συστημάτων (μετατροπείς, κ.λπ.) θα εξασφαλιστεί με την εγκατάσταση των 
κατάλληλων διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις (απαγωγοί υπερτάσεων). 

Για την επιλογή των διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις θα διεξαχθεί εκτίμηση κινδύνου 
σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 και .02 και θα ληφθεί υπόψη η ζώνη προστασίας σύμφωνα 
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04 για την επιλογική συνεργασία τους. Στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η 
προστασία από υπερτάσεις θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60664.01. Οι διατάξεις 
προστασίας από υπερτάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
61643.11 για τα συστήματα ισχύος και ΕΛΟΤ EN 61643.21 για τα συστήματα επικοινωνίας. Η 
επιλογή και η εγκατάστασή τους θα γίνει με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61643.12, IEC 60364-5-
53 και IEC 61643-22. Ανάλογα με τη ζώνη αντικεραυνικής προστασίας όπου θα γίνει η 
εγκατάσταση των απαγωγών, θα επιλεγεί η θέση και ο τύπος τους (Type 1, 2, 3 κατά ΕΛΟΤ EN 
61643.11) σύμφωνα με την σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. Τα συστήματα ισχύος και 
επικοινωνίας που εισέρχονται σε κάθε ζώνη προστασίας θα προστατεύονται έναντι υπερτάσεων 
στα όρια της ζώνης. Επιπρόσθετες διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων θα εγκατασταθούν όπου η 
απόσταση μεταξύ του απαγωγού και του υπό προστασία εξοπλισμού ξεπερνά τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη. Οι απαγωγοί υπερτάσεων που θα εγκατασταθούν για την προστασία του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα εξασφαλίζουν την ασφαλή απαγωγή του κεραυνικού ρεύματος και 
τη διατήρηση της παραμένουσας τάσης σε επίπεδα συμβατά με τη στάθμη μόνωσης του υπό 
προστασία εξοπλισμού. 

Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος, θα χρησιμοποιηθούν απαγωγοί υπερτάσεων 
κατάλληλοι για δίκτυα DC της μέγιστης τάσης λειτουργίας και ρεύματος βραχυκύκλωσης του 
Φ/Β Σταθμού στην εκάστοτε θέση τοποθέτησής τους 

Σύστημα  γείωσης 

Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής θα περιλαμβάνει κατάλληλη μόνωση των ενεργών αγωγών 
και γείωση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του εξοπλισμού στο σύστημα γείωσης και 
ισοδυναμικής προστασίας του Φ/Β Σταθμού. 

Το προτιμητέο σύστημα γείωσης για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος είναι τύπου ΙΤ 
(αγείωτοι ενεργοί αγωγοί) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60364.01. 

Το πλέγμα της γείωσης θα πρέπει να κατασκευαστεί περιμετρικά όλων των διατάξεων με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτρέπει την σύνδεση όλων των Φ/Β βάσεων. 

Από τον εξωτερικό περιμετρικό δακτύλιο του πλέγματος θα πρέπει να προβλεφθούν οι αναμονές 
για την σύνδεση της περίφραξης και όλων των περιμετρικών μεταλλικών στοιχείων (π.χ. ιστοί 
φωτισμού, ιστοί για κάμερες κτλ). 

Το πλέγμα γείωσης με δεδομένο ότι οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των Φ/Β θα τοποθετηθούν 
απευθείας στο έδαφος θα κατασκευαστεί από αγωγό ταινίας χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν 
θερμώ διαστάσεων 30mm X 3,5mm (St/tZn).  Χάλκινος  ή χαλύβδινος επιχαλκωμένος (250μm) 
αγωγός  θα πρέπει να  χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν  χαλύβδινα στοιχεία τα οποία είναι 
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εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα και θαμμένα στο έδαφος. Το βάθος εγκατάστασης της ταινίας δεν 
θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0,5m και δεν θα πρέπει να γειτνιάζει με μονωτικά υλικά (π.χ. 
καλώδια). 

Οι αναμονές για την σύνδεση των Φ/Β βάσεων αλλά και όλων των μεταλλικών 
εγκαταστάσεων/εξαρτημάτων όπως  ιστοί  φωτισμού,  μεταλλικοί  οικίσκοι, κάμερες,  περίφραξη 
κτλ,  θα κατασκευαστούν από χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο αγωγό διατομής 10mm. 

Επιπλέον, προτείνεται η εγκατάσταση ράβδων γείωσης στις 4 γωνίες του οικίσκου ελέγχου. Οι 
ράβδοι γείωσης θα πρέπει να είναι μήκους 1,5m και διατομής σταυρού (+50Χ1500mm). Η 
σύνδεση των ράβδων με την περιμετρική ταινία γείωσης του οικίσκου ελέγχου θα 
πραγματοποιηθεί με κυλινδρικό χαλύβδινο αγωγό Φ10 το οποίο θα συνδέεται στο ένα του άκρο 
με τη ράβδο μέσω σφιγκτήρα και με το άλλο άκρο στον ταινία του πλέγματος με σφιγκτήρα. 

Όλες οι ενώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση βιδωτών σφιγκτήρων. Όλες οι ενώσεις θα 
πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 και όλοι οι αγωγοί είναι εντός είτε εκτός 
εδάφους συμπεριλαμβανομένου και ακίδων σύλληψης θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. 

Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ, που 
αναφέρονται παραπάνω. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα Δελτία Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών 
Δοκιμών των υλικών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιμές, που ορίζονται από τα 
πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561, προερχόμενα από πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο 
εργαστήριο ή από υπηρεσία εργαστηριακών δοκιμών πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 

 Διάταξη Μέτρησης ΔΕΔΔΗΕ 
O ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προμήθεια, πιστοποίηση και εγκατάσταση του μετρητή 
ενέργειας ευθύνης του αυτοπαραγωγού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ όπως θα 
καταγράφονται στους όρους σύνδεσης.  

 Σύστημα Παρακολούθησης, Εποπτείας, Ελέγχου & Συλλογής Δεδομένων Φ/Β  

Σύστημα Καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας Ιnverters 
Στον Φ/Β σταθμό Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 
δεδομένων (datalogger). Το σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής μετρήσεων των  Inverters 
AC/DC, θα αποτελείται από μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών 
από τα αισθητήρια και μετρητικά όργανα και όργανα ελέγχου που βρίσκονται εγκατεστημένα 
τοπικά (μπορεί να είναι και ενσωματωμένα στον Εξοπλισμό). Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης 
με την διάταξη μέτρησης ΔΕΔΔΗΕ και να δέχεται επιπλέον ψηφιακές εισόδους και εξόδους. H 
μονάδα αυτή καταγράφει, αποθηκεύει, μεταδίδει και απεικονίζει  τα  δεδομένα  παραγωγής  των  
Inverters και του Φ/Β σταθμού,  αδιάλειπτα  επί 24ώρου βάσεως. Τα δεδομένα αυτά είναι 
ενδείξεις, σημάνσεις και λειτουργικά μεγέθη. 

Δεδομένα - Μετρούμενα  Μεγέθη 
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Τα δεδομένα που θα καταγράφονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται θα είναι κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 

• Συνολική παραγόμενη/καταναλισκόμενη ενέργεια από τον Φ/Β Σταθμό (kWh)  και  από 
τον κάθε Μετατροπέα του σταθμού. 

• Στιγμιαία ενεργός ισχύς (kW)  από τον Φ/Β Σταθμό και από τον κάθε Μετατροπέα του 
σταθμού 

• Ηλεκτρολογικά μεγέθη (DC και AC) των Μετατροπέων, (τάση, ένταση, ισχύς, ενέργεια, 
κλπ.) για κάθε διαφορετική στοιχειοσειρά ανά MPPT. 

• Τάση στο ζυγό AC (V) των φορτίων. 
• Συχνότητα AC (Hz). 

Μετεωρολογικός Σταθμός – Μετεωρολογικά μεγέθη 
Για την ενίσχυση της δυνατότητας παρακολούθησης της απόδοσης του Φ/Β σταθμού και 
εξαγωγής ποιοτικών αποτελεσμάτων, θα εγκατασταθεί ένας σταθμός καταγραφής 
μετεωρολογικών παραμέτρων. Ο σταθμός θα τοποθετηθεί επι του οικίσκου ελέγχου. Ο 
Μετεωρολογικός σταθμός θα έχει την δυνατότητα να καταγράφει τα ακόλουθα μεγέθη με τις 
κάτωθι προδιαγραφές: 

• Θερμοκρασία  περιβάλλοντος με εύρος λειτουργίας αισθητήρα από -40ο  έως 80οC και 
ακρίβεια μετρήσεων έως +/- 0.3°C. 

• Προσπίπτουσα ολική  ακτινοβολία στην  κλίση των Φ/Β πλαισίων (W/m2) με όρια 
λειτουργίας αισθητήρα από 0 έως 1750W/m2 και ακρίβεια μετρήσεων εντός ορίων του +/- 
5%. 

• Θερμοκρασία Φ/Β πλαισίων (οC) με εύρος λειτουργίας αισθητήρα από -40ο έως 80οC και 
ακρίβεια μετρήσεων εντός ορίων του +/- 0.3°C. 

• Ταχύτητα αέρα (m/s) με κατώφλι ταχύτητας εισόδου 0,5m/s και μέγιστη ταχύτητα 45m/s 
• Διεύθυνση αέρα (deg) με ακτίνα κάλυψης 360 μοίρες, ακρίβεια μέτρησης κατά ελάχιστο 

+/- 3◦ και κατώφλι ταχύτητας εισόδου 0,5m/s 
• Υγρασία περιβάλλοντος με εύρος 0%-100%RH (σχετική υγρασία) και ακρίβεια 2%RH 

Για την μέτρηση των παραπάνω μεγεθών οι μετεωρολογικοί σταθμοί (πέραν της κεντρικής 
μονάδας καταγραφής, αποθήκευσης και απεικόνισης μετρήσεων) θα αποτελούνται κατά ελάχιστο 
από τα κάτωθι μετρητικά όργανα: 

1. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα (πυρανόμετρο) για την καταγραφή της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 
(global irradiance) 

2. 1 τ.μ.χ.  αισθητήρα  (πυρανόμετρο)  για την  καταγραφή  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  στο  
επίπεδο κλίσης και προσανατολισμού (plane of array) των φ/β πλαισίων. 

3. 1 τ.μ.χ αισθητήρα καταγραφής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
4. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα καταγραφής της θερμοκρασίας των φ/β πλαισίων. 
5. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα καταγραφής της ταχύτητας του ανέμου και της διεύθυνσης του. 
6. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα υγρασίας περιβάλλοντος 

Λογισμικό συστήματος καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας Ιnverters και 
επικοινωνία εξοπλισμού 

Σύστημα Παρακολούθησης Απόδοσης Φ/Β Σταθμού 
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Το λογισμικό των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
επεξεργασία και παρουσίαση των συλλεγόμενων μετρήσεων και πρέπει να ικανοποιεί κατ’ 
ελάχιστο τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη 
• Να παρέχει την Δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων αναφορών (report), και αποστολής 

τους σε κατάλληλη μορφή αρχείου (.pdf, .xls, .html, κλπ.) σε προγραμματιζόμενα χρονικά 
διαστήματα, καθώς   επίσης   και   η   αποστολή   μηνυμάτων   συμβάντων   (π.χ.   βλαβών,   
δυσλειτουργιών, ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης, κ.τ.λ.) 

• Να παρουσιάζει ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες τιμές μίας παραμέτρου 
• Να υπολογίζει Μέσους όρους, Αθροίσματα, Μέγιστες και ελάχιστες τιμές και την ώρα 

εμφάνισής τους, Τυπική απόκλιση της κατανομής των τιμών, για διαστήματα ημέρας, μήνα 
και έτους και για επιλεγόμενο χρονικό διάστημα 

• Να δημιουργεί γραφήματα για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους 
• Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών γραφικών στο ίδιο γράφημα 
• Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  καθορισμού  από  τον  χρήστη  της  αρχικής  μέρας  από  τη 

οποία θα αρχίζουν όλοι οι υπολογισμοί (μέσοι όροι, μέγιστα, ελάχιστα κ.τ.λ.) 
• Να υπάρχουν επίπεδα ασφάλειας μέσω κωδικών πρόσβασης 
• Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων BACK-UP και αποκατάστασης 

(RESTORE) με απλό χειρισμό 
• Να επιτρέπει επιλογή των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπωθούν 

 
Συλλογή  – Επεξεργασία  - Αποθήκευση  - Απεικόνιση  Δεδομένων 

Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε τα 
δεδομένα να συλλέγονται με συνεχή επικοινωνία, να είναι επεξεργάσιμα, να απεικονίζονται και 
να αποθηκεύονται. Τα  συλλεγμένα  λειτουργικά  δεδομένα αφού  επεξεργαστούν  πρέπει  να  
αποθηκεύονται αυτόματα  στο τοπικό σύστημα συλλογής δεδομένων (datalogger) . 

Η  ανάγνωση των  αρχείων από το σύστημα  συλλογής  δεδομένων  (datalogger)  θα  πρέπει  να  
έχει την δυνατότητα να γίνεται τόσο τοπικά με σύνδεση φορητού Η/Υ (σε θύρα Ethernet ή RS485 
ή RS232 ή USB του  datalogger)  όσο  και  απομακρυσμένα  από  το  τοπικό  σύστημα  εποπτείας  
και  ελέγχου  μέσω  της σύνδεσης που θα υπάρχει μεταξύ των συστημάτων. 

Όλες οι επί μέρους συσκευές και μονάδες που συμμετέχουν στα συστήματα συλλογής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης δεδομένων και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα πρέπει να 
τροφοδοτούνται μέσω τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής τάσης που θα εξασφαλίζουν την 
αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία τους ακόμα και μετά την διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας. 

Εσωτερική Επικοινωνία 

Οι ελεγκτές και τα dataloggers του κάθε συστήματος Καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας των 
Ιnverters καθώς και των Μετεωρολογικών Σταθμών μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό (modem, 
router, switch κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι συμβατοί (να εξασφαλίζουν δηλαδή τη δυνατότητα 
επικοινωνίας) με τη τεχνολογία των Ιnverters,  των  οργάνων  μέτρησης, των αισθητηρίων  
οργάνων και των υπόλοιπων μονάδων συλλογής δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των πρωτοκόλλων επικοινωνίας όλων των παραπάνω 
συσκευών που αποτελούν υποσυστήματα του συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου 
και συλλογής δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. Η μετάδοση της πληροφορίας δύναται να γίνει είτε 
ενσύρματα είτε ασύρματα είτε με συνδυασμό των παραπάνω. 
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Η επικοινωνία όλων των μονάδων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 

Προδιαγραφές Καλωδίων Επικοινωνίας 

Τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και ιδιαίτερα εκείνες που 
αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν 
μπορεί να είναι τύπου LiYCY ή/και Li2YCY ή CAN. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η 
συμβατότητα των καλωδίων με τον εξοπλισμό, ενώ η όδευση τους θα γίνεται όπως προβλέπουν οι 
προστασίες των καλωδίων. 

Περιγραφή Οδεύσεων Καλωδίων Επικοινωνίας 

Τα καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αγωγούς γείωσης και θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους εντός των καναλιών σε θέματα 
μηχανικής αντοχής και παρεμβολών. Η τοποθέτηση των καλωδίων του συστήματος επικοινωνίας 
θα γίνεται εντός ανεξάρτητων σωλήνων/σχαρών από τα καλώδια ισχύος. Οι περιοχές εξόδου των 
καλωδίων από τα σπιράλ (δηλαδή στα σημεία τερματισμών καλωδίων) θα πρέπει να καλύπτονται 
– μονώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλου υλικού (θερμοσυστελλόμενο). 

Σωλήνες Όδευσης Καλωδίων Επικοινωνίας 

Ο σωλήνας τύπου σπιράλ πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: 

• Να είναι UV-resistant (για τα μήκη σωληνώσεων που βρίσκονται εκτός εδάφους) 
• Να έχει βαθμό στεγανότητας IP65 
• Αντοχή στη συμπίεση τουλάχιστον 1200 Nt/5 cm 
• Αντοχή στην κρούση τουλάχιστον 6 Joule 
• Να είναι ελεύθερος αλογόνων και βαρέων μετάλλων 
• Να είναι αυτοσβενούμενος 
• EN 61386.01 
• EN 61386.22 
• EN 50267.02.02 

Περιφερειακός Εξοπλισμός  

Σύστημα Συναγερμού 
Για την ασφάλεια του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού για την καταγραφή 
εισόδου και την ανίχνευση κίνησης στον Οικίσκο Ελέγχου και στην περίμετρο του γηπέδου 
εγκατάστασης μέσω κατάλληλων αισθητήρων (παγίδες συναγερμού). Το σύστημα θα 
περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα για την ομαλή λειτουργία (κεντρική μονάδα, τροφοδοτικό, 
πληκτρολόγιο, σειρήνα, ασύρματο τηλεχειριστήριο, μπαταρίες, καλωδιώσεις, αισθητήρες 
εντοπίσμου κίνησης (beams) κλπ). Επίπλεον, σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης ή διακοπής 
της ηλεκτρικής ισχύος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης του Αναδόχου και των 
υπεύθυνων προσώπων ή Εταιριών ασφαλείας που θα υποδείξει  η  Υπηρεσία.   

Σύστημα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (C.C.T.V.) 
Το Φ/Β Σύστημα θα διαθέτει εγκατάσταση C.C.T.V. Το σύστημα C.C.T.V. θα αποτελείται από 6 
σταθερές κάμερες εξωτερικού χώρου για την καταγραφή της περμέτρου, 2 κινητές κάμερες τύπου 
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speed-dome για την καταγραφή του ΄χωρου εγκατάστασης και μια καταγραφική μονάδα (DVR). 
Το DVR θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον θύρες σύνδεσης οχτώ καμερών και σκληρό δίσκο 
ελάχιστης χωρητικότητας 1TB. Oι κάμερες θα πρέπει να είναι ανάλυσης τουλάχιστον 2MP και να 
έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού (υπέρυθρη κάμερα). Οι κάμερες 
θα είναι τοποθετημένες περιμετρικά του γηπέδου, έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος, και 
η καταγραφική μονάδα με την οποία θα συνδέονται οι κάμερες θα βρίσκεται εντός του οικίσκου 
ελέγχου. Θα γίνει τοποθέτηση τουλάχιστον ενός τεμαχίου κάμερας στην πόρτα εισόδου του 
Οικίσκου. Οι κάμερες θα καταγράφουν  σε  όλη  την  διάρκεια  της  ημέρας  και  της  νύχτας.  Τα 
δεδομένα θα αποθηκεύονται τοπικά στους σκληρούς δίσκους των μονάδων καταγραφής, στις 
οποίες (μονάδες καταγραφής) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης απομακρυσμένα 
μέσω διαδικτύου.  

Περιμετρικός Φωτισμός 
Για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περίμετρο του Φ/Β Συστήματος, θα τοποθετηθεί 
περιμετρικός φωτισμός κατά μήκος της περίφραξης του σταθμού. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι 
τύπου οδοφωτισμού, τεχνολογίας LED, θα τοποθετηθούν επί ιστών και θα έχουν τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω:  

Περίφραξη – Πόρτες εισόδου 
Η προσφερόμενη περίφραξη θα πρέπει είναι τύπου «ΝΑΤΟ», θα έχει ύψος έως 2,5 μέτρα από το 
έδαφος. Θα αποτελείται από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 50 Χ 50, ύψους 2 μέτρων και 
μεταλλικούς ορθοστάτες οι οποίοι θα είναι πάσσαλοι από γαλβανισμένους σωλήνες διαμέτρου 
τουλάχιστον Φ48mm πάχους 1,5mm, ύψους έως 2,5 μέτρα. Οι ορθοστάτες θα εκτείνονται ανά 2,5 
μέτρα και στις γωνίες της περίφραξης θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο επάνω μέρος της περίφραξης 
θα τοποθετηθούν δύο σειρές αγκαθωτό σύρμα γαλβανιζέ. Οι ορθοστάτες της περίφραξης θα 
τοποθετηθούν σε βάθος 50cm και θα πακτωθούν μέσα σε υποδοχές εντός του εδάφους, που θα 
πληρώνονται με σκυρόδεμα. Για την ενίσχυση της περίφραξης θα πρέπει  το  συρματόπλεγμα  
στην  βάση  του  στο  έδαφος  να  εγκιβωτιστεί  σε  σκυρόδεμα  διαστάσεων 0,2mx0,2m τύπου 
σινάζι». 

Η θύρα της περίφραξης θα είναι δίφυλλη μεταλλική πόρτα ανοίγματος 5m. και ύψους 2m. από το 
φυσικό έδαφος για να διευκολύνεται η διέλευση βαρέων οχημάτων έργου. 

Η πόρτα θα αποτελείται από γαλβανισμένα εν θερμώ υλικά: 

• Σκελετό από κοιλοδοκό 40 x 40 x 3mm και στο κάτω τμήμα οριζόντιος κοιλοδοκός 
τυπικών διαστάσεων 100 x 40 x 2mm. 

• Περαστή σχάρα 63 x 125mm, κατακόρυφες λάμες στήριξη διατομής 25/3mm, οριζόντιες 
περαστές ράβδους διαμέτρου 6mm ( στο κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες 
για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5mm. 

• Δύο ορθοστάτες κοιλοδοκούς 80 x 80 x 4mm. Η στήριξη θα γίνεται με τρεις μεντεσέδες 
για κάθε φύλλο. 

• Κατακόρυφος σύρτης στο ένα φύλλο για την ακινητοποίησή της. 
 

Η πόρτα θα τοποθετηθεί στο βόρειο όριο της περίφραξης. 



 
 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα 
κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» 
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Έλεγχοι ολοκλήρωσης για οριστική παραλαβή της προμήθειας 
Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου όσο και για την 
πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
τους ελέγχους με προσωπικό της υπηρεσίας ή/ και να αναθέσει αυτούς σε εξωτερικό ανεξάρτητο 
φορέα ελέγχου. Κατά το πέρας του έργου θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι 
έλεγχοι: 

• Έλεγχος και πιστοποίηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.  
• Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι βάσει του προτύπου ΕΝ 62446:2016. 
• Οπτικοί έλεγχοι κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις). 
• Θερμογραφικοί έλεγχοι (ηλ. πίνακες, καλώδια, Φ/Β συστοιχίες). 
• Έλεγχοι και μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62446, IEC 60364, 

HD 384). 
• Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, 

γειώσεις, καλώδια). 
• Έλεγχος   και   παραλαβή   των   τελικών   σχεδίων   από   τον   Ανάδοχο   με   την   

ένδειξη   «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» («Αs Βuilt»). 
 

Καλαμάτα Νοέμβριος 2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 

 

 

ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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