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1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ
1181.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα.
1181.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ε δπλαηόηεηα ύδξεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη.

1181.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1181.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1181.3.1

Σνπνζέηεζε σιελώζεσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Παξαιιειία ζσιελώζεσλ πξνο ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία,
(2)
Υξήζε εηδηθώλ εμαξηεκάησλ ζηηο ζπλδέζεηο
(3)
Απόζηαζε δηθηύσλ από όκνξα δίθηπα.
(4)
Γηέιεπζε κέζα από δάπεδα (αλάγθε έγθξηζεο)
(5)
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο θαη κόλσζεο
(6)
Απνζηάζεηο από ηειηθή επηθάλεηα ηνίρνπ νξνθήο ε άιιεο εγθαηαζηάζεηο.
(7)
Πεξίπησζε ζύλδεζεο κε δίθηπν κε πόζηκνπ ε ιπκάησλ κέζσ ζπζθεπώλ, κεραλεκάησλ ή εμαξηεκάησλ ηεο
πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο.
1181.3.2

πλδέζεηο σιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
πλδέζεηο γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ
(2)
Δθηέιεζε θνριησηώλ ζπλδέζεσλ (επηηξέπεηαη κόλνλ ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ )
(3)
Υξήζε αδξαλνύο ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ
(4)
ύλδεζε ζσιελώζεσλ ζε πξνζπειάζηκα ζεκεία
(5)
Δπίηεπμε ζηεγαλόηεηαο
(6)
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο βαιβίδσλ, βαλώλ θαη εηδηθώλ ζπζθεπώλ (Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο ζπγθόιιεζε).
1181.3.3

Κακππιώζεηο θαη Γσλίεο σιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Υξήζε εηδηθώλ εμαξηεκάησλ γηα νπνηαδήπνηε δηάκεηξν.
(2)
Υξήζε ελ ςπρξώ θακπύισζεο γηα θακππιώζεηο κηθξόηεξεο από 45ν
(3)
Δμέηαζε γηα ξπηηδώζεηο, θζνξάο επηθαλεηαθήο επηςεπδαξγύξσζεο, δηαηήξεζε θπθιηθήο δηαηνκήο (Κάκςεηο
ζσιήλσλ "ελ ζεξκώ" απαγνξεύνληαη).
(4)
Υξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλνηθηήο θακπύιεο γηα θακππιώζεηο κεγαιύηεξεο από 45° θαη γηα γσλίεο.
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1181.3.4

Κιίζεηο σιελώζεσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Κιίζε δηθηύνπ γηα αληαεξηζκό θαη εθθέλσζε
(2)
Υξήζε απηνκάησλ εμαεξηζηηθώλ θαη θξνπλώλ εθθέλσζεο.
1181.3.5
ηήξημε σιελώζεσλ
(1)
Γεληθά

(2)

Διέγρεηαη ε ζηήξημε ζε κόληκα νηθνδνκηθά ζηνηρεία (απαγνξεύεηαη ε εμάξηεζε ελόο ζσιήλα κε ζύξκα ή κε
άιιν ζσιήλα).
Τιηθά ζηεξηγκάησλ

(3)

Διέγρνληαη ηα πιηθά ησλ ζηεξίμεσλ
Ράβδνη αλάξηεζεο

(4)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Σξόπνο αλάξηεζεο
ii.
Γηαηνκή θαη κνξθή ξάβδσλ αλάξηεζεο
iii.
Μήθνο θαη δηάκεηξνο ξάβδσλ αλάξηεζεο
Απνζηάζεηο θαη ηξόπνη ζηήξημεο

(5)
(6)
(7)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Γηαζηήκαηα θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο ζηήξημεο
ii.
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο
iii.
Οκαδηθή αλάξηεζε γηα νκάδεο ζσιήλσλ
Διέγρεηαη ε ζηήξημε εληνηρηζκέλσλ ζσιήλσλ
Διέγρεηαη ε ζηήξημε κνλσκέλσλ ζσιελώζεσλ
Αγθπξώζεηο

(8)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Καηάιιειε δηάηαμε αγθύξσζεο
ii.
Υξήζε θνριηώζεσλ
iii.
Υξήζε νξεηράιθηλσλ θιαληδώλ ζηελ πεξίπησζε ραιθνζσιήλσλ
Μέζνδνη ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεξηγκάησλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Οπέο, βύζκαηα θαη θνριίεο (νλνκαζηηθέο δηάκεηξνη)
ii.
Σξόπνο θαηαζθεπήο
iii.
Υξήζε ζηξηθσληώλ γηα ζηήξημεο επί μπινθαηαζθεπώλ

1181.3.6

Γηέιεπζε ζσιελώζεσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Γπλαηόηεηα ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ ζσιήλσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο ρσξίο θζνξά ηνπ νηθνδνκηθνύ
ζηνηρείνπ.
(2)
Ύπαξμε ρηησλίσλ θαη ζπλαξκνγή κε ζσιήλα
(3)
Μήθνο θαη πνηόηεηα ρηησλίσλ από ζηεγλέο, πγξέο θαη ζηεγαλνπνηεκέλεο επηθάλεηεο
(4)
Υξήζε κνλσηηθνύ πιηθνύ ζηα δηάθελα.
1181.3.7

Γηαζηνιέο

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Αλάπηπμε ηάζεσλ
ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΑΛΦΧ
ειίδα

YPETHO/EP8/ΟΔΜΚ/arc_odh2

2 από 34

Κσδ. Αξ. Σεύρνπο

:

ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε

:
:
:

ρέδην
02/12/2002
0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

(2)
(3)

Παξαιαβή δηαζηνιώλ ζε επζείεο θαη θακπύιεο ζσιελώζεηο
Ύπαξμε θαη πνηόηεηα ζπλδέζκσλ

1181.3.8

σιελώζεηο εθηόο Κηηξίνπ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Βάζνο ηνπνζέηεζεο ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ από παγεηό.
(2)
Καζαξηζκόο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά από ηηο αθαζαξζίεο.
(3)
Πξνζηαζία έλαληη ηπρόλ εηζβνιήο μέλσλ ζσκάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.
1181.3.9

Βαθή σιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ θαη ειαηνρξώκαηνο
(2)
ήκαλζε ζσιήλσλ
1181.3.10

Μνλώζεηο σιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Αξηζκόο ζηξώζεσλ επνμεηδηθήο πίζζαο γηα ζσιήλεο ζε ηάθξνπο, δάπεδα ή ηνίρνπο
(2)
Πνηόηεηα κόλσζεο γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ ζε ππόγεηα.
(3)
Πνηόηεηα κόλσζεο ζσιήλσλ δεζηνύ λεξνύ
1181.3.11

ύλδεζε Μεραλεκάησλ θαη Δηδώλ Τγηεηλήο

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Γπλαηόηεηα απνζύλδεζεο από δίθηπν ρσξίο επηπηώζεηο ζηελ ππόινηπε εγθαηάζηαζε
(2)
Πνηόηεηα ζπλδέζκσλ
1181.3.12

ηδεξέο Καηαζθεπέο από Μαύξα Διάζκαηα θαη Μνξθνζίδεξν

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
πλδέζεηο θαη δηαηνκέο
(2)
Υξήζε απηαζθαιηδνκέλσλ πεξηθνριίσλ
(3)
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ θαη ειαηνρξώκαηνο
(4)
Πξνζηαζία ζηηιβσκέλσλ εμαξηεκάησλ
(5)
Πξνζηαζία εμαξηεκάησλ πνπ ππόθεηληαη ζε δηάβξσζε
1181.3.13

Δγθαηάζηαζε πζθεπώλ θαη Μεραλεκάησλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Πιεξόηεηα ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ
(2)
πλδέζεηο θαη πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ
(3)
Πιεξόηεηα ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ απηνκαηηζκνύ.
1181.3.14

Πηλαθίδεο Αλαγλώξηζεο

Διέγρνληαη ηα αθόινπζα:
(1)
Ύπαξμε πιαθώλ αλαγλώξηζεο γηα θάζε κεράλεκα, ή ζπζθεπή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, πνηόηεηα θαη δηαζηάζεηο.
(2)
Αθξίβεηα επθξίλεηα θαη πεξηερόκελν πηλαθίδσλ.
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1181.4

Έιεγρνη, δνθηκέο θαη απνιύκαλζε

1181.4.1

Γίθηπν σιελώζεσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Γηαξξνέο θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ ππό πίεζε θαη ζε δηάξθεηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο
(2)
Αληηθαηάζηαζε εμ νινθιήξνπ ησλ πξνβιεκαηηθώλ ηκεκάησλ
1181.4.2

Φύθηεο λεξνύ

Διέγρεηαη ε παξνρή θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ λεξνύ
1181.4.3

Πηεζηηθό πγθξόηεκα

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ζ παξνρή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πηέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο
(2)
Ζ νξζή ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
(3)
Ύςνο ζνξύβσλ θαη Κξαδαζκώλ.
1181.4.4

Καζαξηζκόο θαη Απνιύκαλζε ηνπ Γηθηύνπ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Απνιύκαλζε δηθηύνπ-δηάξθεηα θαη ζύλζεζε δηαιύκαηνο
(2)
Έθπιπζε ησλ ζσιήλσλ κε λεξό ηνπ δηθηύνπ παξνρήο.
(3)
Απνηειέζκαηα ρεκηθήο θαη βαθηεξηνινγηθήο εμέηαζεο.

1182.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ

1182.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ζε θηηξηαθά έξγα.
1182.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνξξνήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε.

1182.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε. Δπίζεο όια ηα
πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ. Σα δείγκαηα
παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1182.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1182.3.1

Γίθηπν Απνρέηεπζεο Οκβξίσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Αγθύξσζε θαη εγθηβσηηζκόο
(2)
Ζ ζύλδεζε ησλ πδξνξξνώλ κε ηα ζηόκηα απνξξνήο ηνπ δώκαηνο.
1182.3.2

Λεθάλεο πιινγήο Οκβξίσλ (Σαξαηζνκόιπβα)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε ιεθαλώλ ζπιινγήο νκβξίσλ.
(2)
Πάρνο θαη ζπγθόιιεζε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ
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Καηάζη. Δγγξ.
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0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

1182.3.3

Σάθξνη πεξηζπιινγήο νκβξίσλ

Διέγρεηαη ην θάιπκκα.

1182.4

Έιεγρνη θαη δνθηκέο

Διέγρεηαη ε ζηεγαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο :Ζ δνθηκή ηνπ ππνγείνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο
νκβξίσλ ζα γίλεη κε λεξό. Γηα ηελ δνθηκή ησλ θαηαθόξπθσλ ζηειώλ ζα πσκαηηζζνύλ νη απνιήμεηο ησλ ζηειώλ θαη
ζα πιεξσζνύλ κε λεξό γηα 24 ώξεο. Μέζα ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα, δελ πξέπεη λα παξαηεξεζεί πηώζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ λεξνύ. Γελ ζα γίλνληαη επηρώζεηο ή εγθηβσηηζκνί ζσιελώζεσλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θάιπςε ησλ
ζσιήλσλ πξηλ γίλνπλ νη παξαπάλσ δνθηκέο θαηά ηκήκαηα ή ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.

1183.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΤΜΑΣΧΝ

1183.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο ιπκάησλ ζε θηηξηαθά έξγα.
1183.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ε δπλαηόηεηα απνρέηεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη.

1183.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1183.3

Λύκαηα

Διέγρεηαη ε θύζε ησλ ιπκάησλ(πςειή νμεηδσηηθόηεηα) γηα απνθπγή ηνπνζέηεζεο αθαηάιιεισλ ζσιήλσλ. Να
ειεγρζεί εάλ ν πιεζηέζηεξνο βηνινγηθόο κπνξεί λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ιπκάησλ.

1183.4

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1183.4.1

πλδέζεηο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Δάλ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα ίδηαο θαηαζθεπήο κε ηνπο ζσιήλεο γηα γσλίεο, δηαθιαδώζεηο, αιιαγέο
δηαηνκήο ζσιήλσλ θιπ.
(2)
Δάλ νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ή κε ηα εηδηθά ηεκάρηα γίλνληαη κε ζθήλσζε ηνπ επζέσο άθξνπ
ηνπ ελόο κέζα ζηελ θεθαιή ηνπ άιινπ, αθνύ πξνεγνύκελα γίλεη επάιεηςε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο ηεο
θεθαιήο κε θαηάιιειε θόιια.
(3)
ύλδεζε αλόκνησλ πιαζηηθώλ.
1183.4.2

πλδέζεηο γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Δάλ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα κε ηνπο ζσιήλεο γηα γσλίεο, δηαθιαδώζεηο, αιιαγέο δηαηνκήο ζσιήλσλ θιπ.
(2)
Σνλίδεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθόιιεζε γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ.

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

1183.4.3

πλδέζεηο ρπηνζηδήξσλ ζσιήλσλ

Διέγρεηαη εάλ νη ελώζεηο ησλ ρπηνζηδήξσλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ζα γίλνληαη κε ελζθήλσζε θαη ζπγθόιιεζε κε
θξάκα κνιύβδνπ θαη θαζζίηεξνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο Καλνληζκνύο;
1183.4.4

Κιίζεηο σιελώζεσλ

Διέγρνληαη νη επηηξεπηέο θιίζεηο γηα θάζε δηαθνξεηηθή νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζσιήλα.
1183.4.5
Καηαζθεπή ηνπ Γηθηύνπ
(1)
Τπόγεην δίθηπν

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
ε έδξαζε ηνπ ππνγείνπ δηθηύνπ θαη ε θάιπςε ηνπ
ii.
ε ειάρηζηε δηάκεηξνο
Οξαηό δίθηπν
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ζ ζηήξημε ηνπ δηθηύνπ γηα επζείεο ζσιελώζεηο θαη αιιαγέο δηεύζπλζεο.
ii.
Ζ εππάζεηα ηνπ δηθηύνπ από βαλδαιηζκνύο θαη αηπρήκαηα.
Καηαθόξπθεο ζσιελώζεηο
i.
Διέγρεηαη εάλ είλαη εληνηρηζκέλεο ζηελ ηνηρνπνηία.
ii.
Διέγρεηαη εάλ νδεύνπλ κέζα ζε θαηαθόξπθα επηζθέςηκα θαλάιηα.
iii.
Διέγρεηαη ε ζηήξημε ηνπο.
iv.
Διέγρεηαη ε δηάκεηξνο ηνπο.
σιήλεο αεξηζκνύ
Διέγρεηαη εάλ ηνπιάρηζηνλ:
i.
πλδένληαη κε έλαλ θεληξηθό ζσιήλα αεξηζκνύ πνπ νδεύεη θνληά ζηελ νξνθή.
ii.
Γεκηνπξγνύληαη ζύιαθεο αέξα.
iii.
Οη ελώζεηο ησλ θεθιηκέλσλ ζσι. εμαεξηζκνύ γίλνληαη ηνπι. 1,5 m πάλσ από ηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.
iv.
Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο αεξηζκνύ ζα επεθηείλνληαη πάλσ από ην δώκα ζε ηθαλό ύςνο θαη ζε ηθαλή
απόζηαζε από αλνίγκαηα;
v.
Φέξνπλ ζπξκάηηλε θεθαιή;
vi.
Όηαλ δηέξρνληαη από νξνθέο νη αξκνί είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνη;
ηόκηα Καζαξηζκνύ
i.
Διέγρεηαη εάλ ππάξρνπλ ζηόκηα θαζαξηζκνύ ζε θάζε απόιεμε θαη αξρή ησλ επζέσλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ, ζε αιιαγέο δηεύζπλζεο θαζώο θαη ζε επζείεο νδεύζεηο (ρσξίο δηαθιαδώζεηο), θάζε 15 κέηξα κήθνπο.
ii.
Διέγρεηαη εάλ δελ ζπγθξαηνύλ ιύκαηα,
iii.
Διέγρεηαη εάλ είλαη πξνζηηά γηα θαζαξηζκό ηνπ δηθηύνπ
Παγίδεο
Διέγρεηαη εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί όπνπ απαηηείηαη δει ζε όινπο ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο θαη πδξαπιηθέο
θαηαζθεπέο νη νπνίεο ελώλνληαη ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν.
Φξεάηηα Αγσγώλ Απνρέηεπζεο
i.
Διέγρεηαη εάλ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θξεάηηα ειέγρνπ ηνπ γεληθνύ νξηδνληίνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο
ζηα ζεκεία ζπιινγήο πνιιώλ γξακκώλ θαη αιιαγήο δηεύζπλζεο νξηδνληίσλ αγσγώλ θαη ζηα επζύγξακκα νξηδόληηα ηκήκαηα, ζε απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο όρη πεξηζζόηεξν ησλ 15 m, έμσ από ην θηίξην.
ii.
Διέγρεηαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ.
Μεραληθόο ίθσλαο Αθαζάξησλ
Διέγρεηαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ.

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΑΛΦΧ
ειίδα

YPETHO/EP8/ΟΔΜΚ/arc_odh2

6 από 34

Κσδ. Αξ. Σεύρνπο

:

ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε

:
:
:

ρέδην
02/12/2002
0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

(9)

ηήξημε Τδξαπιηθώλ Τπνδνρέσλ

(10)

Διέγρεηαη ν ηξόπνο ζηήξημεο ησλ πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο.
πλδέζεηο Τδξαπιηθώλ Τπνδνρέσλ
Διέγρεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο θαη ν ηξόπνο ζύλδεζεο εηδηθά ησλ ιεθαλώλ WC.

1181.4.6
Έιεγρνη θαη δνθηκέο
(1)
Διέγρεηαη ε ζηεγαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ κε λεξό θαη αέξα ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο πξηλ ηηο επηρώζεηο
θαη εγθηβσηηζκνύο.
(2)
Έρνπλ δνθηκαζζεί όια ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ;
(3)
Έρεη δνθηκαζζεί ην εμσηεξηθό δίθηπν;
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

Πίλαθαο 1183.1 : Καηάινγνο επηζεσξήζεσλ εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο ιπκάησλ
Αλαθνξά
#

Φάζε

Δξγαζία

Έιεγρνο

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γ/Α

Παξαηεξήζεηο

ΟΔΜΚ

ΓΣΤ

ΠΔ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Παξαιαβή
θαη απνζήθεπζε πιηθώλ

Ζ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά ηεύρε ή/θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή;

1183.2

1183.2

Πξνθαηαξθηηθή

1183.4.1

1183.3.1

1
2

Υξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα ίδηαο θαηαζθεπήο κε ηνπο ζσιήλεο
γηα γσλίεο, δηαθιαδώζεηο, αιιαγέο δηαηνκήο ζσιήλσλ θηι.;

3
4

5

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

6
7
8

Σα πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο
ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο;

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

πλδέζεηο
πιαζηηθώλ
ζσιήλσλ

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ή κε ηα εηδηθά ηεκάρηα γίλνληαη κε ζθήλσζε ηνπ επζέσο άθξνπ ηνπ ελόο κέζα ζηελ θεθαιή
ηνπ αιινύ, αθνύ πξνεγνύκελα γίλεη επάιεηςε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο ηεο θεθαιήο κε θαηάιιειε θόιια;

ΟΗΚΠΔΠΔ-5.2

πλδένληαη κόλν όκνηα πιαζηηθά;
πλδέζεηο
γαιβαληζκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ

Υξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα ίδηαο θαηαζθεπήο κε ηνπο ζσιήλεο
γηα γσλίεο, δηαθιαδώζεηο, αιιαγέο δηαηνκήο ζσιήλσλ θηι.;

πλδέζεηο
ρπηνζηδεξώλ ζσιήλσλ

Οη ελώζεηο ησλ ρπηνζηδεξώλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ελζθήλσζε θαη ζπγθόιιεζε δηα θξάκαηνο κνιύβδνπ θαη θαζζίηεξνπ
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο;
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

Αλαθνξά
#

Φάζε

Δξγαζία

Έιεγρνο

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γ/Α

Παξαηεξήζεηο

ΟΔΜΚ

ΓΣΤ

ΠΔ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Τπόγεηνπ
δηθηύνπ

Ζ έδξαζε ηνπ ππόγεηνπ δηθηύνπ, ε θάιπςή ηνπ θαη ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ είλαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε;

10

Οξαηνύ
δηθηύνπ

Ζ ζηήξημε ηνπ νξαηνύ δηθηύνπ ζηηο επζείεο ζσιελώζεηο θαη αιιαγέο
δηεύζπλζεο δηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε;

11
12

Δγθαηάζηαζε
δηθηύνπ

Καηαθόξπθσλ ζσιελώζεσλ

σιήλσλ
εμαεξηζκνύ

Ζ ζηήξημε θαη ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ θαηαθόξπθσλ ζσιήλσλ
είλαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε;

Οη ελώζεηο ησλ θεθιηκέλσλ ζσιήλσλ εμαεξηζκνύ γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 m πάλσ από ηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ;
Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο εμαεξηζκνύ επεθηείλνληαη πάλσ από ην δώκα ζε ηθαλό ύςνο θαη ζε ηθαλή απόζηαζε από αλνίγκαηα;

15
16

σιήλσλ
εμαεξηζκνύ

Όηαλ δηέξρνληαη από νξνθέο ε αξκνί ησλ ζσιήλσλ εμαεξηζκνύ
είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνη;

ηνκίσλ
θαζαξηζκνύ

Σνπνζεηήζεθαλ ζηόκηα θαζαξηζκνύ ζε θάζε απόιεμε θαη αξρή ησλ
επζέσλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ, ζε αιιαγέο δηεύζπλζεο
θαζώο θαη ζε επζείεο νδεύζεηο (ρσξίο δηαθιαδώζεηο), θάζε 15 m
πεξίπνπ;

17

18

Οη θαηαθόξπθεο ζσιελώζεηο είλαη εληνηρηζκέλεο ζηελ ηνηρνπνηία;
Οδεύνπλ κέζα ζε θαηαθόξπθα επηζθέςηκα θαλάιηα;

Οη ζσιήλεο εμαεξηζκνύ ζπλδένληαη κε ηνλ θεληξηθό ζσιήλα αεξηζκνύ πνπ νδεύεη θνληά ζηελ νξνθή;

13
14

1183.4.5

Δγθαηάζηαζε
δηθηύνπ

ΟΗΚΠΔΠΔ-5.2

Δίλαη πξνζηηά γηα θαζαξηζκό ηνπ δηθηύνπ;

19
Παγίδσλ

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ

Έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο ζε όινπο ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο
θαη ηηο πδξαπιηθέο θαηαζθεπέο πνπ ελώλνληαη ζην απνρεηεπηηθό
δίθηπν;

- ΜΑRNET - ΑΛΦΧ
ειίδα
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Κσδ. Αξ. Σεύρνπο

:

ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε

:
:
:

ρέδην
02/12/2002
0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

Αλαθνξά
#

Φάζε

Δξγαζία

Έιεγρνο

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γ/Α

Παξαηεξήζεηο

ΟΔΜΚ

ΓΣΤ

ΠΔ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Φξεαηίσλ

Καηαζθεπάζηεθαλ θξεάηηα ειέγρνπ ηνπ γεληθνύ νξηδνληίνπ δηθηύνπ
απνρέηεπζεο ζηα ζεκεία ζπιινγήο πνιιώλ γξακκώλ θαη αιιαγήο
δηεύζπλζεο νξηδνληίσλ αγσγώλ θαη ζηα επζύγξακκα νξηδόληηα ηκήκαηα, ζε απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο όρη πεξηζζόηεξν ησλ 15 m, έμσ
από ην θηίξην;

ηεγαλόηεηαο

Έγηλε έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ κε λεξό θαη αέξα ζύκθσλα
κε ηνπο Καλνληζκνύο πξηλ ηηο επηρώζεηο θαη ηνπο εγθηβσηηζκνύο;

Καιήο ιεηηνπξγίαο

Έγηλαλ δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ
(εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ);

20

21
22

Έιεγρνη
θαη δνθηκέο

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ
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1183.3.2
ΟΗΚΠΔΠΔ-6

Κσδ. Αξ. Σεύρνπο

:

ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε

:
:
:

ρέδην
02/12/2002
0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

1200.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΟΒΔΖ

1200.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξόζβεζεο ζε
θηηξηαθά έξγα.
1200.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη κόληκν ππξνζβεζηηθό δίθηπν ζηελ πεξηνρή θαη ειέγρνληαη όιεο
νη παξαδνρέο ηεο κειέηεο.

1200.2
(1)
(2)

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο
ΓΣΤ. Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1200.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1200.3.1

πζηήκαηα Καηαζβέζεσο κε Νεξό

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Υξήζε γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ
(2)
Κιίζε ηνπ δηθηύνπ .
(3)
Ύπαξμε ζσιήλσλ εθθέλσζεο κε βάλα θαη ηάπα ζηα άθξα ηνπο.
1200.3.2

Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο

Διέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ ν ηξόπνο εγθαηάζηαζεο
1200.3.3

Ππξνθξαγκνί

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε ππξνθξαγκώλ ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ ή θαισδίσλ ε αεξαγσγώλ από ην θέιπθνο
ππξνδηακεξίζκαηνο ή ππξνπξνζηαηεπόκελνπ θξέαηνο όπνπ απαηηείηαη.
(2)
Τιηθό ππξνθξαγκώλ

1200.4

Έιεγρνη θαη δνθηκέο

1200.4.1

Γίθηπα σιελώζεσλ

Διέγρεηαη ε ζηεγαλόηεηα ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε 150% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο ησλ αληιηώλ.
1200.4.2

Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Θέζε εγθαηάζηαζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ
(2)
Σύπνο θαη κέγεζνο θάζε ππξνζβεζηήξα
(3)
Ύπαξμε νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο πάλσ ζε θάζε ππξνζβεζηήξα
(4)
Αληνρή ηεο ππνδνρήο εμάξηεζεο ηνπο

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ
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Κσδ. Αξ. Σεύρνπο
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ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε
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ρέδην
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

1221.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔΡΗΜΟΤ

1221.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ .
1221.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη ρώξνο ζηηο ςεπδνξνθέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ, shafts
θαζόδνπ ησλ αγσγώλ εμαεξηζκνύ.

1221.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1221.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1221.3.1
Γίθηπα Αεξαγσγώλ
(1)
Αεξαγσγνί

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα γαιβαληζκέλσλ ραιπβδόθπιισλ
ii.
Πάρνο ηεο ιακαξίλαο θαη εγθάξζηα ζύλδεζε ησλ αεξαγσγώλ
iii.
Σύπνο εγθαξζίσλ εληζρύζεσλ
Καηαζθεπή Αεξαγσγώλ

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Δζσηεξηθή νκαιόηεηα
ii.
Σύπνο ησλ θαηά κήθνο ξαθώλ
iii.
Καιή θαηάζηαζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο.
iv.
ύλδεζε θιαληδώλ εληζρύζεσο
v.
Γνκηθή επάξθεηα ιακαξίλαο γηα αληνρή ζε θξαδαζκνύο θαη πιήξε αθακςία.
vi.
ηεγαλόηεηα αεξαγσγώλ
vii.
Αθηίλα θακππιόηεηαο ησλ αεξαγσγώλ
viii.
Ύπαξμε πηεξπγίσλ αιιαγήο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα.
ix.
Κιίζε ηεο κεηαβνιήο ζηηο δηαηνκέο απμήζεηο θαη γηα κεηώζεηο
ηήξημε Αεξαγσγώλ

(4)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αζθάιεηα θαη κε ύπαξμε θξαδαζκώλ
ii.
Γηαζηάζεηο ξάβδσλ αλάξηεζεο από ηηο νξνθέο γηα νξηδόληηεο νδεύζεηο
iii.
Γηαζηάζεηο θαη απόζηαζε ζηεξηγκάησλ ζηηο θαηαθόξπθεο δηαδξνκέο
iv.
Ύπαξμε πιαζηηθώλ παξεκβπζκάησλ κεηαμύ ησλ ζηεξηγκάησλ θαη ησλ αεξαγσγώλ
v.
Πξνζηαζία από δηαβξώζεηο
vi.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ γξαθηηνύρνπ κίληνπ.
vii.
Πξόβιεςε δπλαηόηεηαο απνζπλαξκνιόγεζεο αεξαγσγώλ
Αληρλεπηέο Ππξθαγηάο Αεξαγσγώλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κ/ΞΗΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΑΛΦΧ
ειίδα

YPETHO/EP8/ΟΔΜΚ/arc_odh2

12 από 34

Κσδ. Αξ. Σεύρνπο

:

ΟΔΜΚ-Β-8.0

Καηάζη. Δγγξ.
Ζκεξνκελία
Έθδνζε

:
:
:

ρέδην
02/12/2002
0

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

(5)

Ύπαξμε αληρλεπηώλ ππξθαγηάο ζε θαηάιιειεο επηζθέςηκεο ζέζεηο.
ηεξέσζε ππξαληρλεπηώλ θαη ζθξάγηζκα νπώλ.
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ηεο αληίζηνηρεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο κε ελεξγνπνίεζε ησλ ππξαληρλεπηώλ.
Μόλσζε Αεξαγσγώλ

(6)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα θαη πάρνο εμσηεξηθήο κόλσζεο
ii.
Ύπαξμε εμσηεξηθήο επηθάιπςεο θύιινπ αινπκηλίνπ θαηάιιεια επηθνιιεκέλσλ ζηελ εμσηεξηθή κόλσζε.
ηεγαλνπνίεζε αξκώλ

i.
ii.
iii.

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
πλέρεηα κόλσζεο ζε όιν ην κήθνο ησλ αεξαγσγώλ, αθόκα θαη ζηηο δηειεύζεηο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ
δαπέδσλ εθηόο από ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δηαθξάγκαηα θαηά ηεο ππξθαγηάο
ii.
Ύπαξμε αζθαιηηθνύ πιηθνύ κε ελδηάκεζε πεξηηύιημε κε παιόπαλν θαη ηειηθή επηθάιπςε κε θύιιν
αινπκηλίνπ γηα αεξαγσγνύο πνπ βξίζθνληαη εληόο εδάθνπο
iii.
Ύπαξμε πξνζηαηεπηηθήο γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο θαηά ηηο δηειεύζεηο ησλ κνλσκέλσλ αεξαγσγώλ
από ηνίρνπο ή δάπεδα. Δπίζεο ε θάιπςε πεξηκεηξηθήο πιεπξάο ηεο ηξππάο ηνπ ηνίρνπ κε ιακαξίλα
θαη κήθνπο όζν θαη ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ θελνύ κεηαμύ ησλ δπν θύιισλ ιακαξίλαο κε πάπισκα νξπθηώλ ηλώλ.
1221.3.2
Αλεκηζηήξεο
(1)
Αμνληθνί αλεκηζηήξεο

(2)

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Σνπνζέηεζε θαη αζθαιή ζηήξημε ηνπ αλεκηζηήξα ζην άλνηγκα ηεο νξνθήο.
ii.
Σνπνζέηεζε ηνπ αεξαγσγνύ απόιεμεο ζην δώκα.
iii.
Ζιεθηξηθή ζύλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα θαη ηνλ δηαθόπηε ρεηξηζκνύ.
Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο
i.
Σνπνζέηεζε θαη αλάξηεζε ηνπο από ηελ νξνθή.
ii.
ύλδεζε κε ηα δίθηπα ησλ αεξαγσγώλ.
iii.
Ζιεθηξηθή ηνπο ζύλδεζε κε ηνπο πίλαθεο θαη ηνπο δηαθόπηεο ρεηξηζκνύ.
Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο Γώκαηνο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Σνπνζέηεζε θαη πεξαίσζε ηνπο ζην δώκα κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ θνιάξνπ.
ii.
ύλδεζε ηνπο κε ηα δίθηπα ησλ αεξαγσγώλ.
iii.
Σελ ειεθηξηθή ηνπο ζύλδεζε κε ηνπο πίλαθεο θαη ηνπο δηαθόπηεο ρεηξηζκνύ

1221.4

Έιεγρνη - δνθηκέο

1221.4.1
Αλεκηζηήξεο
(1)
Γίθηπν αεξαγσγώλ

(2)
(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Καζαξηόηεηα δηθηύνπ
ii.
Γηαξξνέο αέξα
Διέγρεηαη ε ξύζκηζε ηνπ Αέξα
Γνθηκή απόδνζεο αλεκηζηήξα
Καηά ηελ δνθηκή απόδνζεο ειέγρνληαη ηα παξαθάησ:
Μέγεζνο, ηύπνο, ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο (RΡΜ), ζηαηηθή πίεζε, παξνρή αέξα, έληαζε ξεύκαηνο θηλεηήξα.
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1222.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΜΑΝΖ

1222.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζε θηηξηαθά έξγα.
1222.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.

1221.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1221.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1221.3.1
Γίθηπν ζσιελώζεσλ ζέξκαλζεο
(1)
σιήλεο

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα ραιπβδνζσιήλσλ, ραιθνζσιήλσλ, γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ
ii.
Θέζε ζσιήλσλ θαη κεραλεκάησλ. (παξαιιειία ε θαζεηόηεηα κε ηνίρνπο)
iii.
Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη κεραλεκάησλ εκπξόο από θσηηζηηθά ζώκαηα, πόξηεο,
παξάζπξα θαη αιιά αλνίγκαηα.
iv.
Δπάξθεηα αλνρώλ από ηνίρνπο, γσλίεο ηνίρσλ, νξνθέο θαη δάπεδα γηα ζπγθνιιήζεηο θαη ζπλδέζεηο
(ηνπιάρηζηνλ 150 mm).
v.
Δπάξθεηα αλνρώλ γηα κόλσζε
vi.
ρεκαηηζκόο παγίδσλ λεξνύ.
vii.
Καζαξηόηεηα δηθηύνπ
viii.
Ύπαξμε δηειεθηξηθώλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ ζηδεξώλ θαη κε ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ.
ix.
Κιίζε ζσιελώζεσλ
x.
Σνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ ηνπ κνλνζσιελίνπ (Απαγνξεύεηαη ε ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ ζηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην δάπεδν).
πλδέζεηο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Οη ζπλδέζεηο ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο ζσιήλεο θαζώο θαη κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ δηθηύνπ, γηα δηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ κέρξη 2 ίληζεο (πξέπεη λα είλαη βηδσηέο)
ii.
Παξεκβνιή αδξαλνύο ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ από ηαηλία ΣΔFLON
iii.
πγθόιιεζε κεηαμύ ζσιήλσλ άλσ ησλ 2"
iv.
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ξαθώλ ζηνπο ζπγθνιιεκέλνπο ζσιήλεο γηα πάρε άλσ ησλ 3mm.-θξεδάξηζκα
v.
θαηαιιειόηεηα ειεθηξνδίσλ
vi.
θαηαιιειόηεηα ζπξκάησλ απηνγελνύο ζπγθόιιεζεο
vii.
ζπγθνιιήζεηο ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ
viii.
δπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ
ix.
πνηόηεηα παξεκβπζκάησλ
x.
πνηόηεηα αζεκνθόιιεζεο θαη θαζζηηεξνθόιιεζεο
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(3)

xi.
ζπλδέζεηο ησλ ραιθνζσιήλσλ ηνπ κνλνζσιελίνπ κε ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα
xii.
Ύπαξμε δηειεθηξηθώλ ζπλδέζκσλ γηα απνθπγή γαιβαληθνύ θαηλνκέλνπ.
Κακππιώζεηο σιήλσλ

(4)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Υξήζε εηδηθώλ εμαξηεκάησλ γηα νπνηαδήπνηε δηάκεηξν.
ii.
Υξήζε ελ ςπρξώ θακπύισζεο γηα θακππιώζεηο κηθξόηεξεο από 45ν
iii.
εμέηαζε γηα ξπηηδώζεηο,
iv.
δηαηήξεζε θπθιηθήο δηαηνκήο.
v.
Υξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ γηα θακππιώζεηο κεγαιύηεξεο από 45° θαη γηα γσλίεο
Λπόκελνη ύλδεζκνη

(5)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ
ii.
Θέζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ
iii.
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ
Γηέιεπζε σιήλσλ ζε Οηθνδνκηθά ηνηρεία

(6)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ύπαξμε ρηησλίσλ ζηηο δηειεύζεηο ζσιήλσλ κέζα από ηνίρνπο ή δάπεδα. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε
ησλ ζσιήλσλ κέζα από ηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηνπ θηηξίνπ εθηόο αλ απηό έρεη πξνβιεθζεί από ηελ
ζηαηηθή κειέηε.
ii.
Πνηόηεηα πιηθνύ ρηησλίσλ
iii.
Γηάκεηξνο ρηησλίσλ γηα άλεηε ηνπνζέηεζε κόλσζεο επί ησλ ζσιελώζεσλ,
iv.
θξάγηζκα δηαθέλνπ κεηαμύ κόλσζεο θαη ρηησλίνπ γηα δηέιεπζε από εμσηεξηθό ηνίρν.
v.
ηεγάλσζε ζηηο δηειεύζεηο κέζα από ζηεγαλνπνηεκέλεο νξνθέο ή δάπεδα (ρξήζε κνιύβδνπ ε εηδηθώλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ παξεκβπζκάησλ
vi.
Μόλσζε κεηαμύ ζσιήλσλ θαη ρηησλίσλ
ηήξημε σιελώζεσλ

(7)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Απόζηαζε ζηεξεώζεσλ νξηδνληίσλ ζσιελώζεσλ θαη ζεκείσλ θακπήο.
ii.
Πνηόηεηα αλαξηήξσλ ,ληηδώλ θαη δαθηπιηδηώλ.
iii.
Γηαζηνιή σιελώζεσλ
iv.
Γπλαηόηεηα παξαιαβήο ησλ δηαζηνιώλ ηόζσλ ησλ θπξίσλ δηθηύσλ θαη ησλ δηαθιαδώζεσλ.
Βαθή σιελώζεσλ

(8)
(9)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ θαη πάρνπο επνμεηδηθήο πίζζαο γηα εληόο εδάθνπο ζσιήλεο.
ii.
Ύπαξμε παιόκαιινπ κεηαμύ ησλ ζηξώζεσλ.
iii.
Ύπαξμε πεξηηύιημεο κε θύιια αινπκηλίνπ, θαη κε θάκπνη εκπνηηζκέλν κε αζθαιηηθό ζε κε κνλσκέλνπο ζσιήλεο.
iv.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ γηα ζσιήλεο δηεξρόκελνπο από νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή εληνηρηζκέλνπο
κέζα ζε ςεπδνδάπεδα.
v.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ θαη ζηξώζεσλ ειαηνρξώκαηνο γηα νξαηνύο ζσιήλεο
vi.
πζηεκαηηθή ζήκαλζε ζσιήλσλ γηα ρξήζε, θαη θαηεύζπλζε ξνήο
Διέγρεηαη ε πνηόηεηα ζσιήλσλ.
Μόλσζε σιελώζεσλ Νεξνύ ζέξκαλζεο
i.

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
Σξόπνο θαηαζθεπήο κόλσζεο
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ii.
iii.
iv.
1222.3.2

πλέρεηα κόλσζεο
Ύπαξμε πξνζηαηεπηηθώλ πεξηβιεκάησλ ζηνπο αλαξηήξεο, ζηα ρηηώληα δηέιεπζεο θαη ζηα ζεκεία αλάξηεζεο.
Ύπαξμε πξνζηαζίαο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο κε θύιιν από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ζηεγάλσζεο
θαη βαθήο κε κηα ζηξώζε πξνεηνηκαζίαο θαη δπν ζηξώζεηο ηειηθήο βαθήο.
Θεξκαληηθά ζώκαηα δεζηνύ λεξνύ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
ηήξημε ζηνπο ηνίρνπο
(2)
Ύπαξμε εδηθώλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο
(3)
Ύπαξμε βαιβίδαο ειέγρνπ ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνύλ νη ζσιελώζεηο δεζηνύ λεξνύ κέζσ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ
(4)
Ύπαξμε εμαεξηζηηθνύ.

1222.4

Έιεγρνη – δνθηκέο

1222.4.1

Γίθηπν σιελώζεσλ

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ελεξγεηώλ:
(1)
Τδξνζηαηηθή δνθηκή ζσιελώζεσλ, πξηλ ηνπνζεηεζνύλ νη κνλώζεηο ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ.
(2)
Ζ ξύζκηζε θαη κέηξεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ.
(3)
Αληηπαξαβνιή κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζηώλ θαη ξνώλ ζηα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ πνπ ππάξρνπλ ξπζκηζηηθέο
βαιβίδεο, αληιίεο, θιπ. ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ κειέηε.
(4)
Γνθηκή ππό πίεζε αέξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελώζεσλ θαπζίκνπ.
1222.4.2
Αληιίεο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε θιαληδώλ ζύλδεζεο
(2)
ύλδεζε θαη ζηήξημε ησλ ελ ζεηξά αληιηώλ
(3)
ηήξημε θαη έδξαζε αληιηώλ -Ύπαξμε αληηδνλεηηθώλ ζηεξηγκάησλ ζε βάζε από ζθπξόδεκα.
1222.4.3
Θεξκαληηθά ζώκαηα
Διέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ ε ζηεγαλόηεηα.

1223.

EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ

1223.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ ζε θηηξηαθά έξγα.
1223.1.1
ρέδηα Μειέηεο
Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.

1223.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
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1223.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1223.3.1
σιήλεο
(1)
Γεληθά
Διέγρεηαη ε πνηόηεηα ραιπβδνζσιήλσλ, ραιθνζσιήλσλ.
(2)
Σνπνζέηεζε σιελώζεσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Θέζε ζσιήλσλ θαη κεραλεκάησλ. (παξαιιειία ε θαζεηόηεηα κε ηνίρνπο)
ii.
Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη κεραλεκάησλ εκπξόο από θσηηζηηθά ζώκαηα, πόξηεο,
παξάζπξα θαη αιιά αλνίγκαηα.
iii.
Δπάξθεηα αλνρώλ από ηνίρνπο, γσλίεο ηνίρσλ, νξνθέο θαη δάπεδα γηα ζπγθνιιήζεηο θαη ζπλδέζεηο
(ηνπιάρηζηνλ 150 mm).
iv.
Δπάξθεηα αλνρώλ γηα κόλσζε
v.
ρεκαηηζκόο παγίδσλ λεξνύ.
vi.
Καζαξηόηεηα δηθηύνπ
vii.
Ύπαξμε δηειεθηξηθώλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ ζηδεξώλ θαη κε ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ.
viii.
Κιίζε ζσιελώζεσλ
ix.
Σνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ ηνπ κνλνζσιελίνπ (Απαγνξεύεηαη ε ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ ζηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην δάπεδν).
(3)
πλδέζεηο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Οη ζπλδέζεηο ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο ζσιήλεο θαζώο θαη κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ δηθηύνπ, γηα δηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ κέρξη 2 ίληζεο (πξέπεη λα είλαη βηδσηέο)
ii.
Παξεκβνιή αδξαλνύο ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ από ηαηλία ΣΔFLON
iii.
πγθόιιεζε κεηαμύ ζσιήλσλ άλσ ησλ 2"
iv.
Πξνεηνηκαζία ησλ ξαθώλ ζηνπο ζπγθνιιεκέλνπο ζσιήλεο γηα πάρε άλσ ησλ 3mm.
v.
Φξεδάξηζκα
vi.
Καηαιιειόηεηα ειεθηξνδίσλ
vii.
Καηαιιειόηεηα ζπξκάησλ απηνγελνύο ζπγθόιιεζεο
viii.
πγθνιιήζεηο ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ
ix.
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ
x.
Πνηόηεηα παξεκβπζκάησλ
xi.
Πνηόηεηα αζεκνθόιιεζεο θαη θαζζηηεξνθόιιεζεο
xii.
πλδέζεηο ησλ ραιθνζσιήλσλ ηνπ κνλνζσιελίνπ κε ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα
xiii.
Ύπαξμε δηειεθηξηθώλ ζπλδέζκσλ γηα απνθπγή γαιβαληθνύ θαηλνκέλνπ.
(4)
Κακππιώζεηο σιήλσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Υξήζε εηδηθώλ εμαξηεκάησλ γηα νπνηαδήπνηε δηάκεηξν.
ii.
Υξήζε ελ ςπρξώ θακπύισζεο γηα θακππιώζεηο κηθξόηεξεο από 45ν
iii.
Ύπαξμε ξπηηδώζεσλ,
iv.
Γηαηήξεζε θπθιηθήο δηαηνκήο.
v.
Υξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ γηα θακππιώζεηο κεγαιύηεξεο από 45° θαη γηα γσλίεο
(5)
Λπόκελνη ύλδεζκνη
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ
ii.
Θέζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

iii.
Γπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ
Γηέιεπζε σιήλσλ ζε Οηθνδνκηθά ηνηρεία
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ύπαξμε ρηησλίσλ ζηηο δηειεύζεηο ζσιήλσλ κέζα από ηνίρνπο ή δάπεδα. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε
ησλ ζσιήλσλ κέζα από ηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηνπ θηηξίνπ εθηόο αλ απηό έρεη πξνβιεθζεί από ηελ
ζηαηηθή κειέηε.
ii.
Πνηόηεηα πιηθνύ ρηησλίσλ
iii.
Γηακέηξνπ ρηησλίσλ γηα άλεηε ηνπνζέηεζε κόλσζεο επί ησλ ζσιελώζεσλ,
iv.
θξάγηζκα δηαθέλνπ κεηαμύ κόλσζεο θαη ρηησλίνπ γηα δηέιεπζε από εμσηεξηθό ηνίρν.
v.
ηεγάλσζε ζηηο δηειεύζεηο κέζα από ζηεγαλνπνηεκέλεο νξνθέο ή δάπεδα (ρξήζε κνιύβδνπ ε εηδηθώλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ παξεκβπζκάησλ
vi.
Μόλσζε κεηαμύ ζσιήλσλ θαη ρηησλίσλ
ηήξημε σιελώζεσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Απόζηαζε ζηεξεώζεσλ νξηδνληίσλ ζσιελώζεσλ θαη ζεκείσλ θακπήο.
ii.
Πνηόηεηα αλαξηήξσλ, ληηδώλ θαη δαθηπιηδηώλ.
iii.
Γηαζηνιή σιελώζεσλ
iv.
Γπλαηόηεηα παξαιαβήο ησλ δηαζηνιώλ ηόζσλ ησλ θπξίσλ δηθηύσλ θαη ησλ δηαθιαδώζεσλ.
Βαθή σιελώζεσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ γηα ζσιήλεο δηεξρόκελνπο από νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή εληνηρηζκέλνπο κέζα ζε ςεπδνδάπεδα.
ii.
Αξηζκόο ζηξώζεσλ κίληνπ θαη ζηξώζεσλ ειαηνρξώκαηνο γηα νξαηνύο ζσιήλεο
iii.
πζηεκαηηθή ζήκαλζε ζσιήλσλ γηα ρξήζε, θαη θαηεύζπλζε ξνήο
Γίθηπα σιελώζεσλ Απνρέηεπζεο πκππθλσκάησλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα ζσιήλσλ.
ii.
Ύπαξμε παγίδαο ζηθσλίνπ ζηελ έμνδν ζπκππθλσκάησλ θάζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο.
Μόλσζε σιελώζεσλ Φύμεο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Σξόπνο θαηαζθεπήο κόλσζεο
ii.
πλέρεηα κόλσζεο
iii.
Ύπαξμε πξνζηαηεπηηθώλ πεξηβιεκάησλ ζηνπο αλαξηήξεο θαη ζηα ρηηώληα δηέιεπζεο θαη ζηα ζεκεία
αλάξηεζεο.
iv.
Ύπαξμε πξνζηαζίαο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο κε θύιιν από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ζηεγάλσζεο
θαη βαθήο κε κηα ζηξώζε πξνεηνηκαζίαο θαη δπν ζηξώζεηο ηειηθήο βαθήο.

1223.3.2
Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε βάζεο θαη αληηδνλεηηθώλ ζηεξηγκάησλ.
(2)
Ύπαξμε επθάκπησλ θνκκαηηώλ αεξαγσγώλ γηα ηελ ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ κε ηνπο αεξαγσγνύο πξνζαγσγήο, επηζηξνθήο, απόξξηςεο θαη αλαξξόθεζεο θξέζθνπ αέξα
(3)
Ύπαξμε ζύλδεζεο κε ξαθόξ κε ηα δίθηπα ςπρξνύ θαη δεζηνύ λεξνύ
(4)
ύλδεζε ηνπ ζηνκίνπ απνρέηεπζεο ηεο ιεθάλεο απνζηξάγγηζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ πγξαληήξα ηεο κνλάδαο κε ηε ζσιήλσζε απνρέηεπζεο, κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο ζηθσλίνπ.
(5)
Πιεξόηεηα θαη ζύλδεζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ κνλάδσλ.
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1223.3.3
Σνπηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
ύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο ζσιελώζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο δεζηνύ θαη ςπγκέλνπ λεξνύ
(2)
ύλδεζε ηνπο κε ηηο αλακνλέο απνρέηεπζεο .
(3)
ύλδεζε ησλ νξγάλσλ απηνκαηηζκνύ ηνπο κε ην ειεθηξηθό δίθηπν, ην δηαθόπηε θαη ην ζεξκνζηάηε
(4)
Οξηδνληίσζε θαη ζηεξέσζε.
1223.3.4
Δγθαηάζηαζε Φπθηώλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Σνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ςπρξνύ λεξνύ πάλσ ζε εηδηθή βάζε κε αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
(2)
ύλδεζε ησλ ςπθηώλ κε όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη δίθηπα θπθινθνξίαο λεξνύ θαζώο θαη ηελ ζηεξέσζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζσιελώζεσλ κε αζθαιή ηξόπν.
(3)
Ζιεθηξηθή ζύλδεζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ (θαισδηώζεηο-ζσιελώζεηο) κε ηνπο πίλαθεο θιηκαηηζκνύ.
1223.3.5
Αληιίεο ζεξκόηεηαο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Σνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο πάλσ ζε εηδηθή βάζε κε αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
(2)
ύλδεζε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο κε όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη δίθηπα θπθινθνξίαο ςπθηηθνύ πγξνύ θαζώο θαη ηελ ζηεξέσζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζσιελώζεσλ κε αζθαιή ηξόπν.
(3)
Ζιεθηξηθή ζύλδεζε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο (θαισδηώζεηο-ζσιελώζεηο) κε ηνπο πίλαθεο θιηκαηηζκνύ.
1223.3.6
πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Σνπνζέηεζε θαη ζηήξημε όισλ ησλ νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ, ε ζύλδεζε ηνπο κε ηα θαιώδηα, ηηο ζσιελώζεηο θαζώο θαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνύιηθα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ
(2)
Οκαδνπνίεζε θαηά ιεηηνπξγία θαη ελζσκάησζε ζηνλ πίλαθα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ζεηξηαθνύ ειέγρνπ (sequential control) θαη αιιεινκαλδαιώζεσλ (interlocks) θαζώο θαη ησλ ξπζκηζηώλ θαη ρξνλνδηαθνπηώλ.
(3)
Ύπαξμε ζηνλ πίλαθα θαηάιιεινπ κεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνύ ηάζεο.
(4)
Ύπαξμε ζηνλ πίλαθα ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ ιεηηνπξγίαο-ζηάζεο-βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρεη.
(5)
Αξίζκεζε όισλ ησλ θαισδίσλ κέζα ζηνλ πίλαθα θαη ύπαξμε δηαγξάκκαηνο αλαξηεκέλν ζην πίζσ κέξνο
ηεο πόξηαο.
(6)
Δπθνιία πξόζβαζεο θαη πξνζπειαζηκόηεηα όισλ ησλ νξγάλσλ απηνκαηηζκνύ.
1223.3.7
Αληηθξαδαζκηθή Έδξαζε Μεραλεκάησλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε αληηθξαδαζκηθώλ έδξαζεο γηα ηα ζηξεθόκελα θαη ηα παιηλδξνκηθά κεραλήκαηα
(2)
Πνηόηεηα αληηθξαδαζκηθώλ
(3)
Δπηινγή ησλ αληηθξαδαζκηθώλ ζρεηηθά κε ην εύξνο ζπρλνηήησλ ζπληνληζκνύ , ζύκθσλα κε ην ΗSΟ 2372.
1223.3.8
Δγθαηάζηαζε πζθεπώλ θαη Μεραλεκάησλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Πιεξόηεηα ησλ ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ κε όιν ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό.
(2)
Δηνηκόηεηα γηα ιεηηνπξγία.
1223.3.1. Δλδεηθηηθέο Πηλαθίδεο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε πιαθώλ αλαγλώξηζεο γηα θάζε κεράλεκα, βάλα, ζεξκόκεηξν θαη θάζε άιιν όξγαλν θαη ζπζθεπή.
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(2)
Πνηόηεηα, δηαζηάζεηο, επθξίλεηα γξακκάησλ θαη αθξίβεηα πεξηγξαθήο.
Ζ πηλαθίδα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
(1)
Σνλ ηύπν θαη ηνλ αξηζκό ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
(2)
Σνλ αξηζκό ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο.
(3)
Μέγεζνο ή απόδνζε.
(4)
ύζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη.
(5)
ύζηεκα πνπ ειέγρεη.

1223.4
(1)

(2)

Έιεγρνη -Γνθηκέο

Έιεγρνο ηάζκεο ζνξύβνπ
i.
Πξέπεη ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζηα δσκάηηα λα κελ μεπεξλά ην 35 ηεο θιίκαθαο ΝΟ (Νoise Criteria όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην ΑSΖRΑΔ Systems, θεθαιαίν 35.
ii.
Πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκόξθσζε κεηξήζεσλ ζνξύβνπ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ κε ην πξόηππν
ΑRΗ 575 ε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
iii.
Πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκόξθσζε ησλ κεηξήζεσλ ζνξύβνπ ππαηζξίσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ
κε ην πξόηππν ΑRΗ 270 ε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
Ζ δνθηκή απόδνζεο θάζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
i.
Αλεκηζηήξαο: Μέγεζνο, ηύπνο, ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο (RΡΜ), ζηαηηθή πίεζε, παξνρή αέξα, έληαζε
ξεύκαηνο θηλεηήξα.
ii.
Θεξκαληηθό, ςπθηηθό θαη κεηαζεξκαληηθό ζηνηρείν: Μέγεζνο, κεησπηθή ηαρύηεηα ζηνηρείνπ, ζπλζήθεο
εηζόδνπ θαη εμόδνπ αέξα, ζεξκνθξαζία εηζόδνπ θαη εμόδνπ λεξνύ ζην ζηνηρείν, παξνρή λεξνύ δηα ηνπ
ζηνηρείνπ θαη ηελ πηώζε πηέζεσο ζε απηό.
iii.
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκώλ: ζεξκνζηαηώλ, πγξνζηαηώλ, απηνκάησλ δηαθξαγκάησλ θιπ.

1241.1

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ

1241.1

Δζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

1241.1.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνύ θαη θίλεζεο ζε θηηξηαθά έξγα.
1241.1.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1241.1.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
1241.1.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Γξακκώλ
Πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ γεληθνί έιεγρνη:
i.
Παξαιιειία ε θαζεηόηεηα όισλ ησλ γξακκώλ (ρσλεπηέο ή νξαηέο κε ζσιήλεο ή ρσξίο ζσιήλεο) κε
ηηο πιεπξέο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθώλ.
ii.
Πξνζηαζία όισλ ησλ θαηαθόξπθσλ ηκεκάησλ ησλ γξακκώλ πνπ δηαπεξλνύλ ηα δάπεδα, κέρξη έλα
ύςνο 1,60 κ. κε ραιπβδνζσιήλεο βαξέσο ηύπνπ.
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Πξνζηαζία κε ραιπβδνζσιήλεο όισλ ησλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ησλ γξακκώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε
ρακειόηεξν ύςνο από ην ζπλεζηζκέλν.
Δγθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ
i.
Γεληθά
iii.

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

ii.

-

Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ή αθαίξεζεο ησλ θαισδηώζεσλ θαη ζπξκαηώζεσλ εύθνια θαη ρσξίο
ηξαπκαηηζκνύο ηεο κόλσζεο ηνπο.

-

Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ

-

Κιίζε ζσιελώζεσλ, θιίζε πξνο ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο

Οη αθξηβείο ζέζεηο θαη ηα ύςε από ην δάπεδν ησλ θνπηηώλ ζύλδεζεο ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ,
ζπζθεπώλ θιπ.
Καζεηόηεηα ζσιελώζεσλ κε ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο
Αξηζκόο θακππιώζεσλ ρσξίο κεζνιάβεζε θνπηηνύ δηαθιάδσζεο.
Αξηζκόο ελώζεσλ (Δλώζεηο κέζα ζην πάρνο ησλ ηνίρσλ ή ησλ δαπέδσλ απαγνξεύνληαη)
Κακππιόηεηα ησλ ζσιελώζεσλ .
Σξόπνο ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ κε ηα θνπηηά

Ύπαξμε πξνζηνκίσλ ζσιήλσλ
Υσλεπηέο σιελώζεηο
Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ ρώξσλ ειέγρεηαη εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη:

-

θιεξνί πιαζηηθνί ζσιήλεο (επζείο ή ζπηξάι) ζε όινπο ηνπο μεξνύο ρώξνπο.

-

Υαιπβδνζσιήλεο επζείο ζε όινπο ηνπο πγξνύο ρώξνπο θαη ζηηο ρσλεπηέο ζσιελώζεηο ζε ζθπξόδεκα.

-

Απαγνξεύεηαη ε θαηαζθεπή ρσλεπηώλ γξακκώλ κε θαιώδηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ απ' επζείαο
κέζα ζην επίρξηζκα.

Δύθακπηνη ραιπβδνζσιήλεο (ζπηξάι) ή ραιπβδνζσιήλεο επζείο ζε όινπο ηνπο μεξνύο ρώξνπο
γηα ηα ηκήκαηα ησλ γξακκώλ πνπ απαηηνύλ κία απμεκέλε κεραληθή αληνρή.

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

iii.

-

Ζ απόζηαζε κεηαμύ παξαιιήισλ ζσιήλσλ

-

Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ θαη θνπηηώλ ζηνπο ηνίρνπο. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γύςνπ.

Ζ ειάρηζηε απόζηαζε από ζσιήλεο ζεξκνύ λεξνύ θαη από ζσιήλεο θξύνπ λεξνύ
Απόζηαζε ρσλεπηώλ θάησ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ
Δπηκέιεηα αλνίγκαηνο απιαθηώλ γηα ηνλ εληνηρηζκό ησλ ζσιήλσλ
Λάμεπζε θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηνηρία, ππνζηπιώκαηα, δνθνί θηι.- ζπλήζσο απαγνξεύεηαη)

Διαρηζηνπνίεζε κείσζεο ζηαηηθήο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ιόγσ δηέιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ
ζσιελώζεσλ εληόο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
Οξαηέο σιελώζεηο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

-

Ύπαξμε ραιπβδνζσιήλσλ.

-

Απόζηαζε ζηεξηγκάησλ

Πνηόηεηα εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ησλ ζσιελώζεσλ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηξόπνο
ζηεξέσζεο
Τδαηνζηεγαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ
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-

(3)

Απόζηαζε παξαιιήισλ ζσιελώζεσλ θαη απόζηαζε ζσιήλα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο από
ζσιήλα ζεξκνύ λεξνύ θαη από ζσιήλεο θξύνπ λεξνύ
Δγθαηάζηαζε Αγσγώλ θαη Καισδίσλ
i.
Γεληθά
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

ii.

-

Οκνηόηεηα κόλσζεο αγσγνύ γείσζεο θαη νπδέηεξνπ θάζε θπθιώκαηνο

-

Έλσζε αγσγώλ θαη δηαθιάδσζε αγσγώλ

Σνπνζέηεζε κέζα ζηνλ ίδην ζσιήλα κε ηνπο ππνινίπνπο αγσγνύο .
Ζ απόζηαζε ησλ αγσγώλ θάζε θπθιώκαηνο. Απαγνξεύεηαη ε κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο ηνπο ρσξίο παξεκβνιή ζηνηρείσλ αζθάιεηαο. Διάρηζηε δηαηνκή αγσγώλ ζηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ ζα
είλαη 1,5 mm² θαη ζηα θπθιώκαηα θίλεζεο 2,5 mm2,
Απνγπκλώζεηο αγσγώλ

Μεηάπησζε από δηαθνξεηηθό ηύπν αγσγνύ (Καιώδηα ρσλεπηά ζε ηνίρνπο ή νξνθέο δελ ζα γίλνληαη δεθηά)
Οξαηέο γξακκέο θαισδίσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

-

ηήξημε
Απόζηαζε πιαζηηθώλ ζηεξηγκάησλ απόζηαζεο ή ζθηγθηήξσλ
Δπζπγξακκία πιαζηηθώλ ζηεξηγκάησλ απόζηαζεο ή ζθηγθηήξσλ
Πνηόηεηα θαη ηξόπνο ζηήξημεο θαλαιηώλ ε εηδηθώλ ζραξώλ γηα πεξηζζόηεξα θαιώδηα
Αλάκεημε θαισδίσλ ηζρύνο κε θαιώδηα ηειεπηθνηλσληώλ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ.
Σνπνζέηεζε θαισδίσλ ζηηο ζράξεο θαη πξνζηαζία θαισδίσλ θαηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζράξαο
ε ζθάιαο ζηήξημεο.

iii.

Πξνζηαζία θαισδίσλ από θπζηθέο δεκηέο θαη ζεξκνθξαζίεο.
ήκαλζε θαισδίσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

-

Δπηζήκαλζε ηνπ αξηζκνύ θπθιώκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαιώδην

(4)

Πνηόηεηα θαη ζπρλόηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ επηζεκάλζεσλ
Δγθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ σκάησλ

(5)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αθξηβή ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ
ii.
Αγθίζηξσζε ησλ θσηηζηηθώλ
iii.
Γπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ ιακπηήξσλ από ην εκπξόζζην ηκήκα ηνπο.
Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ

(6)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ ,ζέζε ηνπο θαη ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο θαη κε ηα εηζεξρόκελα θαη απεξρόκελα θαιώδηα
ii.
Απόζηαζε από ηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.
Γεηώζεηο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αζθάιεηα ηνπ ηξόπνπ γείσζεο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θιπ.
ii.
Μνληκόηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
γείσζεο.
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iii.
iv.

ήκαλζε ηνπ αγσγνύ γείσζεο θαζ’ όιν ηνπ ην κήθνο ηνπ.
Πνηόηεηα ζπλδέζεσλ θαη επαθώλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ κε ην ζύζηεκα γείσζεο.

1241.1.5
Έιεγρνη θαη δνθηκέο
(1)
Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο πξνο γε

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Αληίζηαζε κόλσζεο έλαληη ηεο γεο θάζε ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ αζθαιεηώλ ή βξίζθεηαη κεηά ηελ ηειεπηαία αληίζηαζε.
ii.
Όξην αληίζηαζεο γηα ζπλερή ηάζε γηα αγσγνύο , δηάξθεηα κέηξεζεο θαη ζύλδεζε νξγάλνπ κε γξακκή
iii.
Σαπηόρξνλε ιεηηνπξγία δηαθνπηώλ θαη ιακπηήξσλ θαη όρη ζπζθεπώλ .
Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
ύγθξηζε κε αληηζηάζεηο κόλσζεο πξνο ηελ γε.
ii.
Σαπηόρξνλε ιεηηνπξγία δηαθνπηώλ θαη αζθαιεηώλ θαη όρη ζπζθεπώλ θαη ιακπηήξσλ .
Μεηξήζεηο Αληηζηάζεσλ Γεηώζεσλ

(4)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Δάλ νη κεηξήζεηο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ.
ii.
Γηαζθάιηζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κίαο εκέξαο από ηελ κέηξεζε έσο ηελ ηειεπηαία βξνρόπησζε.
Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο

(5)

Διέγρεηαη ε ζσζηή ζύλδεζε ησλ δηαθνπηώλ (όρη δηαθόπηεο ζηνλ νπδέηεξν), ε ζπλέρεηα ησλ γεηώζεσλ θαη ε
ζπλέρεηα ησλ αγσγώλ ζε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.
Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Πηλάθσλ
Καηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ νη πίλαθεο ηεζνύλ ππό ηάζε, ζα ειεγρζεί ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ, ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηνπο θαη ε ύπαξμε γείσζεο.
ηελ ζπλέρεηα νη πίλαθεο ηίζεληαη ππό ηάζε, ειέγρεηαη ε θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη δηελεξγνύληαη νη έιεγρνη θαη δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.

1241.2

Δγθαηάζηαζε ππνζηαζκνύ

1241.2.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκνύ.
1241.2.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1241.2.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Διέγρνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά.
1241.2.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Γηειεύζεηο από Οηθνδνκηθά ηνηρεία
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πξόβιεςε δηειεύζεσλ θαισδίσλ ζσιελώζεσλ ε ζραξώλ κέζσ ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα
θαη ηεο ηνηρνπνηίαο
ii.
Διαρηζηνπνίεζε δεκηώλ ζην θηίξην από ελδερόκελεο δηαλνίμεηο θαη ινηπέο θζνξέο
iii.
Απνθαηάζηαζε δεκηώλ
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(2)

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Κίλδπλνο βξαρπθπθιώκαηνο
ii.
Μέηξα αζθάιεηαο.
iii.
Δπθνιία ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο.
iv.
Δγθαηάζηαζε κεηαζρεκαηηζηή
Γεηώζεηο
Διέγρεηαη ε εγθαηάζηαζε.

1241.2.5

Έιεγρνη θαη δνθηκέο

Θα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη:
(1)
Έιεγρνο ησλ κνλώζεσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Σ θαη Υ.Σ.
(2)
Έιεγρνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Μεηαζρεκαηηζηή.
(3)
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε όισλ ησλ ειεθηξνλόκσλ πξνζηαζίαο Τ.Σ. θαη Υ.Σ.
(4)
Ο έιεγρνο κέηξεζεο ησλ αληηζηάζεσλ γεηώζεσλ.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο ζα ππνβιεζνύλ ζε όιεο ηηο δνθηκέο ζεηξάο πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ΗΔC 76-726. Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ παξνπζία εθπξνζώπσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ή ζε
αλαγλσξίζηκν εξγαζηήξην.
Θα γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο:
(1)
Θεξκηθήο θαηαπόλεζεο
(2)
Βξαρπθύθισζεο
(3)
Αληνρήο ζεηζκηθώλ δνλήζεσλ
(4)
Αληνρήο ζηε θσηηά
(5)
Μεηξήζεηο ζηεο καγλεηηθήο επαγσγήο γύξσ από ηνλ κεηαζρεκαηηζηή από Ο έσο 4 κέηξα θαη γηα θνξηία
1/3, 2/3 θαη 3/3 ηνπ νλνκαζηηθνύ.
(6)
Βαζκνύ απόδνζεο
Γηα ηηο παξαπάλσ δνθηκέο θαη όπνηεο άιιεο θξηζεί απαξαίηεην από ηελ Τπεξεζία, κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή.

1241.3

Δγθαηάζηαζε ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο (Ζ/Ε)

1241.3.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνπαξαγσγνύ
δεύγνπο.
1241.3.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ. Διέγρεηαη εάλ ν ρώξνο γηα ην Ζ/Ε είλαη επαξθήο θαη θαιά αεξηδόκελνο.
1241.3.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Διέγρνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά.
1241.3.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Γεληθά
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
v.
Βάζε Ζ/Ε θαη πξνζηαζία ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ έλαληη ησλ θξαδαζκώλ πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεύγνπο.
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(2)

vi.
Αλεμαξηεζία βάζεο ηνπ Ζ/Ε από ηελ πιάθα έδξαζεο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ δεύγνπο.
πξκαηώζεηο

(3)

Δμαζθαιίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Όιεο νη ζπξκαηώζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε άξηζην ηξόπν αθήλνληαο αξθεηνύο βξόγρνπο γηα ζπληήξεζε.
ii.
ζα εμαζθαιηζζεί ε πξόζδεζε όισλ ησλ ζπξκαηώζεσλ ζε ζαιάκνπο, αλά 150mm ηνπιάρηζηνλ θαη ζα
εμαζθαιηζζεί πιήξσο πξνζηαζία έλαληη μέζεο.
iii.
ζα γίλεη αλαγλσξηζηηθή επηζήκαλζε ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
iv.
ζα ηνπνζεηεζνύλ αθξνδέθηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ γηα εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο.
Γεηώζεηο

(4)

Διέγρεηαη ε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ θόκβνπ θάζε γελλήηξηαο όζν θαη ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ησλ Ζ/Ε.
Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο

(5)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ε ύπαξμε ησλ παξαθάησ:
i.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνύ
ii.
ρέδηα θαισδίσζεο, ζπλδεζκνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνύ θαη ηνπ Ζ/Ε.
iii.
Δγρεηξίδην νδεγηώλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα.
iv.
Δγρεηξίδην εμαξηεκάησλ ηνπ Ζ/Ε κε ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο θάζε εμαξηήκαηνο, ηελ νλνκαζία ηνπο
ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
v.
Δγρεηξίδην νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ Ζ/Ε.
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ
Δμαζθαιίδεηαη όηη ν ρξήζηεο είλαη γλώζηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Ε.

1241.3.5
Έιεγρνη θαη δνθηκέο
(1)
Γνθηκέο ηεο γελλήηξηαο ζην Δξγνζηάζην

(2)

Διέγρεηαη αλ ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξηέρεη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ
έγηλαλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο γελλήηξηαο θαη εηδηθά:
i.
Λήςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο ζε θελό.
ii.
Λήςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο ζε βξαρπθύθισκα.
iii.
Λήςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο ππό θνξηίν.
iv.
Έιεγρνο ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ ηπιίγκαηνο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, ηνπ δξνκέα, ηνπ δξνκέα
δηέγεξζεο, ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο, ηνπ βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο δηέγεξζεο.
v.
Έιεγρνο ππεξθόξηηζεο.
vi.
Έιεγρνο ζηξνθώλ.
vii.
Έιεγρνο πςειήο ηάζεο ζηάηνξα.
viii.
Έιεγρνο πςειήο ηάζεο δξνκέα.
ix.
Έιεγρνο πςειήο ηάζεο ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο.
x.
Έιεγρνο ζνξύβνπ.
xi.
Έιεγρνο θξαδαζκώλ.
xii.
Έιεγρνο κόλσζεο.
xiii.
Έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο.
Γνθηκέο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζην Δξγνζηάζην
Διέγρεηαη αλ ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξηέρεη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ
έγηλαλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη εηδηθά:
i.
Έιεγρνο ηζρύνο.
ii.
Έιεγρνο ζηξνθώλ (ζηαζεξόηεηα θιπ).
iii.
Έιεγρνο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ππό δηάθνξα θνξηία.
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(3)

iv.
Έιεγρνο θαηαλάισζεο ιαδηνύ.
v.
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο:
vi.
λεξνύ ςύμεο.
vii.
ιαδηνύ.
viii.
θαπζαεξίσλ.
ix.
θπιίλδξσλ.
x.
Έιεγρνο πίεζεο ιαδηνύ.
xi.
Έιεγρνο ξπζκίζεσλ βαιβίδσλ θαη αληιηώλ θαπζίκνπ.
xii.
Έιεγρνο αλνρώλ εδξάλσλ ζηξνθαινθόξσλ.
xiii.
Έιεγρνο πίεζεο αλάθιεμεο.
Έιεγρνη θαη Γνθηκέο ζην Δξγνηάμην
Γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη:
i.
Έιεγρνη πξνεθθίλεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο γηα θαηάιιειε ιίπαλζε θαη επζπγξάκκηζε.
ii.
Γνθηκέο κόλσζεο θαη αγώγηκεο ζπλέρεηαο ηεο γελλήηξηαο θαη ησλ βνεζεηηθώλ ζπζηεκάησλ.
iii.
Τπνδεδεηγκέλνπο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ειέγρνπο κεηά ηελ εθθίλεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο πεξηζηξνθήο, αιιεινπρίαο θάζεσλ θαη νξγάλσλ θαη ειέγρνπο γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο, απηνκαηηζκνύ θαη ζήκαλζεο.
iv.
Γνθηκέο θόξηηζεο ζύκθσλα κε ην ΗSΟ 3046/1 κέρξη ΗS0 3046/6 γηα 24 ώξεο.

1241.4

Δγθαηάζηαζε γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο

1241.4.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.
1241.4.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1241.4.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Διέγρνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη δείγκαηα.
1241.4.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Δπηινγή θαη εγθαηάζηαζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Υξήζε πιηθώλ κε κεγάιε δηαθνξά ειεθηξνιπηηθήο ηάζεσο (π.ρ. ζηδήξνπ κε ραιθό),
ii.
Πνηόηεηα πιηθώλ ζηεξηγκάησλ , ζθηθηήξσλ , ζπλδέζκσλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ
iii.
Υξήζε δηκεηαιιηθήο επαθήο CUPAL ζε ζύλδεζε εμαξηεκάησλ ραιθνύ κε πιηθά από ράιπβα ή αινπκίλην,
iv.
ύλδεζε αγσγώλ κεηαμύ ησλ κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ή νμπγνλνθόιιεζε (απαγνξεύεηαη )
v.
Υξήζε κεζόδνπ εμσζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο γηα όιεο νη ζπλδέζεηο ζηα απξόζηηα ζεκεία (ππόγεηεο
ζπλδέζεηο θιπ.),
vi.
πλδέζεηο ζηα θξεάηηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο γείσζεο
vii.
Απνζηάζεηο ζηεξηγκάησλ ζπιιεθηεξίσλ αγσγώλ θαζόδνπ
viii.
Πνηόηεηα ζηεξηγκάησλ ζε δώκαηα θαη κε ζηεγαλνπνηεκέλεο επηθάλεηεο.
ix.
Απόζηαζε νξύγκαηνο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ηνπ θηηξίνπ από ηελ ζεκειίσζε
Γεθπξώζεηο κεηαιιηθώλ κεξώλ θαη ζηδήξνπ νπιηζκνύ
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Γεθπξώζεηο θαη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ εληόο θαη εθηόο ηνπ θηηξίνπ
ii.
Γηαηνκή αγσγώλ γεθύξσζεο ζην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ
iii.
Απ' επζείαο ζύλδεζε ράιθηλσλ αγσγώλ κε ηνλ νπιηζκό ηνπ θηηξίνπ (δελ επηηξέπεηαη)
iv.
Ύπαξμε αλακνλώλ έμσ από ην ζθπξόδεκα απνηεινπκέλσλ από πξόζζεηα ηκήκαηα ραιύβδηλσλ
ξάβδσλ ζπγθνιινύκελσλ ζηνλ νπιηζκό.
v.
πγθόιιεζε αλακνλώλ κε ηνπο ράιθηλνπο αγσγνύο κε ηελ παξεκβνιή ηκεκάησλ επηθαζζηηεξσκέλνπ
ράιθηλνπ αγσγνύ κε εμσζεξκηθή ζπγθόιιεζε.
Έιεγρνο δηαδηθαζίαο ζπγθνιιήζεσλ εμσζεξκηθνύ ηύπνπ

1241.4.5
(1)
(2)

Έιεγρνη θαη δνθηκέο

Θα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο:
Αλ ε εγθαηάζηαζε ζπκθσλεί κε ηελ κειέηε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ θαη ηα ηζρύνληα
πξόηππα θαη θαλνληζκνύο.
Αλ όια ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ηθαλά λα εθπιεξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο γηα
ηηο νπνίεο κειεηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληνρήο ηνπο ζε δηάβξσζε.

1241.4.6

Οδεγίεο επηζεώξεζεο θαη ζπληήξεζεο

Έιεγρνο ύπαξμεο εγρεηξηδίνπ νδεγηώλ επηζεώξεζεο, ζπληήξεζεο θαη εληνπηζκνύ βιαβώλ.

1242.

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ

1242.1

Δγθαηάζηαζε ηειεθώλσλ

1242.1.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηειεθώλσλ.
1242.1.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1242.1.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
1242.1.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Γεληθά

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πιήξεο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ θαη νπνηνπδήπνηε αιινύ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ
ii.
Απόζηαζε ησλ ζσιήλσλ ή θαισδίσλ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ από γξακκέο ηζρπξώλ ξεπκάησλ.
iii.
πκθσλία κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΟΣΔ πνπ ηζρύνπλ.
Καισδηώζεηο, σιελώζεηο θαη ράξεο Καισδίσλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
πλέρεηα θαισδίσλ
ii.
πλδέζεηο ζηνπο θαηαλεκεηέο θαη ζηα θνπηηά νξγάλσλ δηαθνπήο ησλ πξηδώλ ηειεθώλνπ.
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

(3)

iii.
Όδεπζε θαισδίσλ ζε δηαθνξεηηθή ζράξα από απηή ησλ θαισδίσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ.
Δγθαηάζηαζε Πξηδώλ Σειεθώλνπ

(4)

Διέγρεηαη ε ζέζε θαη θαηαζθεπή επηηνίρσλ πξηδώλ ηειεθώλνπ.
Δγθαηάζηαζε Σειεθσληθώλ Καηαλεκεηώλ
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Θέζε, ζηάζκε θαη ηξόπνο εγθαηάζηαζεο ηειεθσληθώλ θαηαλεκεηώλ
ii.
Ζ ζύλδεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ηειεθσληθώλ θαισδίσλ θαη ε κηθηνλόκεζε ησλ αλαρσξνπζώλ γξακκώλ ζηηο νξηνισξίδεο, ε νκαδνπνίεζε θαη ε ζήκαλζε ηνπο.

1241.1.5
Έιεγρνη θαη δνθηκέο
(1)
Γνθηκή ζπλερείαο
(2)

Πξαγκαηνπνηείηαη κέηξεζε θαη έιεγρνο θαισδίσλ από ηνλ θαηαλεκεηή κέρξη ηηο δηάθνξεο ιήςεηο.
Γνθηκέο εγθαηάζηαζεο
Έιεγρνο όινπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ γηα ζπκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο,

1242.2

Δγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο

1242.2.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο .
1242.2.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1242.2.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
1242.2.4
Έιεγρνη θαη δνθηκέο
(1)
Γεληθά

(2)

Δμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ
i.
Ύπαξμε δνθηκώλ θαη ειέγρσλ από εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνύο ηνπ νίθνπ πνπ πξνκεζεύεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο.
ii.
Ύπαξμε πηζηνπνηεηηθώλ. Ζ επηηπρία ησλ δνθηκώλ θαη ειέγρσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη όπνπ ζα βεβαηώλεηαη όηη όιε ε εγθαηάζηαζε είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη θαλνληζκώλ.
Έιεγρνη θαη Γνθηκέο κε ηελ εγθαηάζηαζε εθηόο ηάζεο

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα
ii.
Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ θαη κεηαμύ αγσγώλ θαη γεο.
iii.
Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αληρλεπηώλ, θνκβίσλ ζπλαγεξκνύ θαη ερεηηθώλ κέζσλ.
Έιεγρνη θαη δνθηκέο κε ηελ εγθαηάζηαζε ππό ηάζε
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Μέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο εξεκίαο θάζε θπθιώκαηνο
ii.
Μέηξεζε ηεο κέγηζηεο έληαζεο πνπ απνξξνθάηαη από ηελ εγθαηάζηαζε.
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ
ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Πξόηππα Σεύρε γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα

Οδεγόο Δπίβιεςεο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ – Λνηπά Έξγα

Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ από έλαλ αληρλεπηή ή θνκβίν ζπλαγεξκνύ γηα θάζε αληίζηνηρν θύθισκα.
ηε ζπλέρεηα ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ από δύν αληρλεπηέο γηα θάζε θύθισκα. Γηαπίζησζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ κεζώλ ζπλαγεξκνύ.
Έιεγρνο εμνπιηζκνύ εγθαηάζηαζεο
i.
Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ειεγρζνύλ ηα παξαθάησ:
ii.
Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, .
iii.
ζέζε ησλ αληρλεπηώλ
iv.
Σύπνο ησλ αληρλεπηώλ
v.
Γηόξζσζε ηεο θιίκαθαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ αληρλεπηώλ εθ' όζνλ απαηηείηαη
vi.
Σξόπνο εγθαηάζηαζεο ησλ αληρλεπηώλ
vii.
Κάιπςε ηνπ θώλνπ ειέγρνπ ησλ αληρλεπηώλ ζηηο άιιεο θαηαζθεπέο π.ρ. θώηα, ζράξεο θαισδίσλ
θιπ.
viii.
Λεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην ΖΑLΟΝ.
iii.

(4)

1242.3

Δγθαηάζηαζε θεληξηθήο θεξαίαο R-TV

1242.3.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο θεξαίαο RTV.
1242.3.2

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.
1242.3.3

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο όια ηα πιηθά (δείγκα) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ηεο ΓΣΤ.
Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
1242.3.4
Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
(1)
Γεληθά

(2)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Γηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ θαισδηώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ.
ii.
Απόζηαζε ησλ ζσιήλσλ ή θαισδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο από γξακκέο ηζρπξώλ ξεπκάησλ
Καισδηώζεηο, θαη σιελώζεηο θαη ράξεο Καισδίσλ

(3)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Πνηόηεηα θαισδηώζεσλ
ii.
Όδεπζε θαισδηώζεσλ-Ύπαξμε δηαθιαδσηήξσλ ζε δηαθιαδώζεηο.
Δγθαηάζηαζε Πξηδώλ Κεξαίαο R-ΣV

(4)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ύπαξμε εηδηθώλ θνπηηώλ νξγάλσλ δηαθνπήο,
ii.
Σξόπνο ηνπνζέηεζεο θαη ζηάζκε
iii.
Ύπαξμε ηεξκαηηθήο πξίδαο.
Δγθαηάζηαζε θεξαηώλ θαη Δληζρπηηθνύ πγθξνηήκαηνο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Ύπαξμε ηζηνύ
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ii.
1242.3.5

ύλδεζε θάζε θεξαίαο κε ην εληζρπηηθό ζπγθξόηεκα κε μερσξηζηό νκναμνληθό θαιώδην.
Έιεγρνη θαη δνθηκέο

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα δνθηκαζζεί ζε θάζε ιήςε κε μερσξηζηέο κεηξήζεηο, κε ηηο νπνίεο λα απνδεηθλύεηαη ε
ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θάζε ζπζθεπήο ηειεόξαζεο ή ξαδηνθσληθνύ δέθηε, πνπ κειινληηθά ζα ζπλδεζεί ζε απηέο.

1280.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ

1280.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλειθπζηήξσλ ζε
θηίξηα.
Διέγρνληαη ηα παξαθάησ:
πκκόξθσζε κε ηνπο ζηνπο θαλνληζκνύο θαηαζθεπήο θαη δνθηκώλ κεραλεκάησλ ζπζθεπώλ θαη πιηθώλ ηνπ
πλδέζκνπ Ζιεθηξνιόγσλ ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ησλ αλειθπζηήξσλ,
πκκόξθσζε ζηνπο θαλνληζκνύο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ ΔΝ 81.1,2
πκκόξθσζε κε ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ πεξί εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ειιεληθνύ
θξάηνπο.
1280.1.1

ρέδηα Μειέηεο

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.

1280.2

Τιηθά

Διέγρεηαη εάλ ε παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Δπίζεο ειέγρνληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά. Σα δείγκαηα παξακέλνπλ πξνο θύιαμε έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ.

1280.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1280.3.1

Ζιεθηξηθή εμάξηεζε

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Ύπαξμε ραιπβδνζσιήλσλ γηα όιεο νη απαηηνύκελεο ειεθηξηθέο γξακκέο ρεηξηζκνύ, θσηηζκνύ, ζεκάλζεσο
θηλδύλνπ, θσηεηλώλ ζεκάησλ.
(2)
Δάλ ηα εύθακπηα θαιώδηα εμππεξεηήζεσο ηνπ ζαιάκνπ απνηεινύλ έλα εληαίν ηεκάρην (κνλνθόκκαην, ρσξίο
ζπλδέζεηο) θαη εάλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ραιπβδνζσιήλα κέρξη ην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζαιάκνπ ζην
θξέαξ.
(3)
Δάλ ν θάζε πίλαθαο αλειθπζηήξα θέξεη εηδηθή δηάηαμε πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο δηθηύνπ πάλσ από 15%
ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο.
1280.3.2

Ζρνκόλσζε

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
(1)
Απνθπγή κεηάδνζεο ησλ δνλήζεσλ θαη ηνπ ζνξύβνπ ζην θηίξην.
(2)
Ζρνκόλσζε ηεο θηλεηήξηαο κεραλήο θαη ησλ ηξνραιηώλ
(3)
Ζρνκόλσζε πίλαθα ρεηξηζκώλ ζε ζρέζε κε ην δάπεδν θαη ηα ηνηρώκαηα
(4)
Απνθπγή δεκηνπξγίαο ερνγέθπξαο από ηηο ζσιελώζεηο ησλ θαισδίσλ
(5)
Πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθώλ δνθηκώλ (ε επηηξεπηή ζηάζκε ζνξύβνπ ζηα κεραλνζηάζηα είλαη 75 DB (A).)
1280.3.3

Ραδηνθσληθά παξάζηηα

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
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(1)
(2)

Γεκηνπξγία παξαζίησλ ζηνπο γεηηνληθνύο δέθηεο ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο.
Ύπαξμε αληηπαξαζηηηθώλ δηαηάμεσλ.

Γνθηκέο

1280.4

Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 81.1 θαη ΔΝ 81.2 θαη ζα ζπληαρζνύλ ηα αληίζηνηρα πξσηόθνιια
δνθηκώλ.

1300.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ

1300.1

Γεληθά

ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνκαηηζκώλ θαη
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε θηίξηα .
πλήζσο έλα ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη:
Όξγαλα, ζπζθεπέο, αηζζεηήξηα,
Γίθηπα , θαισδηώζεηο
Σνπηθά θέληξα ειέγρνπ
Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ
Λνγηζκηθό
ρέδηα Μειέηεο

1300.1.1

Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κειεηώληαη κε πξνζνρή από όινπο ηνπ ππεύζπλνπο
ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ.

Τιηθά

1300.2
(1)

(2)

(3)

Γεληθά
Διέγρεηαη αλ ε ζπγθξόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηα πξνδηαγεγξακκέλα
όξγαλα θαη ζπζθεπέο:
ηα ζπλήζσο πεξηιακβαλόκελα θαη ειεγρόκελα όξγαλα, ζπζθεπέο θαη αηζζεηήξηα ειέγρνληαη ηα παξαθάησ:

-

Πεξηνρή κεηξήζεσλ

-

ηηβαξόηεηα θαηαζθεπήο θαη αλάξηεζεο

Αθξίβεηα κεηξήζεσλ
Βαζκόο πξνζηαζίαο
Ύπαξμε αλαγλσξηζηηθήο πηλαθίδαο.
Ύπαξμε πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ γηα θάζε όξγαλν θαη αηζζεηήξην(ρξεηάδεηαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο)
Πξννξηζκόο ρξήζεο (βηνκεραληθή ε νηθηαθή)

πκθσλία θάζε ζπζθεπήο κε εζληθά θαη δηεζλή πξνδηαγεγξακκέλα πξόηππα
Πιεξόηεηα παξειθνκέλσλ Γίθηπν-θαισδηώζεηο
Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

-

Καιππηόκελε απόζηαζε
πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα ΔΗΑ RS-422, ή ΔΗΑ RS-485.
Γπλαηόηεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο κίαο ηνπηθήο κνλάδαο ειέγρνπ, ην δίθηπν λα είλαη ηθαλό απηνκάησο
λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηηο ππόινηπεο κνλάδεο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία.
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(4)

Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ

(5)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Θέζε
ii.
Αξηζκόο ειεγρνκέλσλ ζεκείσλ
iii.
Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηνπηθό δίθηπν
iv.
Γπλαηόηεηα ειέγρνπ από ηελ θεληξηθή κνλάδα ε ή κε ηε βνήζεηα ηνπηθώλ ρεηξηζηεξίσλ
v.
Ύπαξμε θσηεηλώλ ελδείμεσλ, γηα θαηαζηάζεηο ζπλαγεξκώλ, επηθνηλσλία δηθηύνπ θαη θαηάζηαζε απηνδνθηκήο .
vi.
θαηξηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ κνλάδσλ.
vii.
Γπλαηόηεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηύνπ, θάζε ηνπηθήο κνλάδαο λα ζπλερίζεη λα ειέγρεη ηα
ζεκεία ηνπ κε ηηο πην ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο.
Κεληξηθή ζπζθεπή Διέγρνπ- Πεξηθεξεηαθά

(6)

Διέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i.
Σύπνο ππνινγηζηή θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζηώλ, κλήκεο, ζθιεξώλ δίζθσλ , δηζθεηώλ,
CD’s θιπ
ii.
Σύπνο θαη δηαζηάζεηο νζόλεο, θάξηαο νζόλεο
iii.
Σύπνο Modem
iv.
Σύπνο θαη πνηόηεηα πιεθηξνινγίνπ
v.
Σύπνο θαη πνηόηεηα πνληηθηνύ
vi.
Σύπνο θαη πνηόηεηα εθηππσηώλ
vii.
Ύπαξμε θαη πνηόηεηα θνξεηήο ηεξκαηηθήο θνλζόιαο ειέγρνπ
Λνγηζκηθό
i.
Γεληθά

ii.

-

Ύπαξμε αδεηώλ ρξήζεο γηα θάζε εγθαζηζηάκελν πξόγξακκα.

-

Όια ηα δεδνκέλα θαη ηα κελύκαηα πνπ θαλεξώλνληαη ζηελ νζόλε ζα ζπλνδεύνληαη από ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλόο πνπ αλαγγέιιεηαη.

-

Ζ δηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη θεληξηθώλ - πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζα είλαη ηέηνηα
ώζηε ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη νη δηαδνρηθέο ιεηηνπξγίεο δελ ζα αιιεινζπγθξνύνληαη θαη δελ
ζα πξνμελνύλ θαζπζηεξήζεηο, ή ζβεζίκαηα ζηε ιήςε ζπλαγεξκώλ, αλαινγηθώλ κεηξήζεσλ ή
γξαθηθώλ απεηθνλίζεσλ ζηελ νζόλε, ή ζηελ εηζαγσγή εληνιώλ από ην πιεθηξνιόγην.

-

Ζ ηηκή όισλ ησλ αλαινγηθώλ εηζόδσλ ζα επαλειέγρεηαη ζε δηαζηήκαηα όρη πάλσ από 10 δεπηεξόιεπηα.

-

Σα κελνύ ησλ πξνγξακκάησλ ζα επηηξέπνπλ ζε κε έκπεηξνπο ρεηξηζηέο λα ιεηηνπξγνύλ ζπλεζηζκέλνπο ρεηξηζκνύο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, παξέρνληαο κελύκαηα ζηελ νζόλε κε ηε κέζνδν
ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ.

Έιεγρνο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ δηεπθνιύλζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξνγξακκάησλ
Κπξίσο είλαη επηζπκεηά ηα αθόινπζα:

-

iii.

Ζ πξόζβαζε ησλ ρεηξηζηώλ ζηα πξνγξάκκαηα γηα ηξνπνπνίεζε ή εθζπγρξνληζκό ή αιιαγή
παξακέηξσλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία επίπεδα πξόζβαζεο κε ζπλζεκαηηθά αζθαιείαο.
Διέγρεηαη αλ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ην αθόινπζν ινγηζκηθό θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο ελέξγεηεο
πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί:

-

Πξνγξάκκαηα ζπλαγεξκώλ θαη θαηαζηάζεσλ
Πξόγξακκα αλαινγηθώλ εηζόδσλ
Πξόγξακκα απαγόξεπζεο ζπλαγεξκώλ
Πξόγξακκα έλαξμεο - παύζεο εγθαηαζηάζεσλ
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-

Πξόγξακκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Πξόγξακκα σξώλ ιεηηνπξγίαο
Πξόγξακκα αξρείνπ δεδνκέλσλ
Πξόγξακκα επαλεθθίλεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο
Πξόγξακκα θύθινπ ιεηηνπξγίαο θνξηίσλ
Πξόγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο
Πξόγξακκα ακέζνπ ςεθηαθνύ ειέγρνπ

1300.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

1300.3.1

Καισδηώζεηο

Ηζρύνπλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαισδηώζεηο ρακειήο ηάζεο
Λακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε ην δίθηπν λα είλαη δηαθξηηό θαη ζεζεκαζκέλν.

1300.4

Γνθηκέο –Έιεγρνη

Οη δνθηκέο, ξπζκίζεηο θαη ε παξαιαβή ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνύ ζα γίλνπλ κε έλα ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ώζηε
λα παξαιεθζεί ην έξγν ζε πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αμηνπηζηία.
1300.4.1

Γνθηκέο

Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη κηα πιήξεο αλαθνξά κε όιεο ηηο δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη:
(1)
'Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ ησλ ηνπηθώλ κνλάδσλ ειέγρνπ κε έμνδν αλαινγηθή ή δύν ζέζεσλ θαη είζνδν αλαινγηθή ή δύν ζέζεσλ.
(2)
'Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη θαηάζηαζε AUTO/MANUAL ή ΔΝΣΟ/ ΔΚΣΟ ή ΔΣΟΗΜΟ/Δ
ΔΠΗΚΔΤΖ
(3)
Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη άκεζνο ςεθηαθόο έιεγρνο
(4)
'Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ δίδνπλ ζεκάλζεηο βιάβεο ιόγσ ππεξθόξησζεο ή έιιεηςεο λεξνύ/αέξα ή
ζηάζκεο ή πίεζεο.
(5)
Δπαιήζεπζε επηθνηλσλίαο ηνπ θπξίνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηνπ δεπηεξεύνληνο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ θέληξσλ ειέγρνπ.
(6)
Δπαιήζεπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο νλνκαζίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ
(7)
Δπαιήζεπζε δεηνπκέλσλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ (ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο- πίεζεο) θαη ζρεκαηηθώλ δηαγξακκάησλ εγθαηαζηάζεσλ.
1300.4.2

Ρπζκίζεηο

Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη κηα πιήξεο αλαθνξά κε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη:
(1)
Σηο επηζπκεηέο ηηκέο ησλ δηαθόξσλ βξόρσλ ειέγρνπ ηνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ ζπζθεπώλ.
(2)
Σηο δηάθνξεο παξακέηξνπο, όπσο: εύξνο αλαινγίαο, θάησ όξην ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο, άλσ όξην πγξαζίαο πξνζαγσγήο, ζεκάλζεηο άλσ θαη θάησ νξίνπ γηα θάζε ζεκείν αλαινγηθήο κέηξεζεο.
(3)
Σηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο ησλ νξγάλσλ κε εληνιή δύν ζέζεσλ (π.ρ. ξννζηάηεο, αεξνζηάηεο, θηι.).
1300.4.3

Δγρεηξίδηα θαη ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο

Διέγρεηαη εάλ ππάξρνπλ ηα πην θάησ εγρεηξίδηα θαη ηειηθά ζρέδηα:
(1)
Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε θαη’ ειάρηζην:

-

Καηαιήμεηο θαισδίσλ κε ζηνηρεία αλαγλώξηζεο ησλ θαη πξννξηζκνύ ησλ.
Καηάινγνο θαισδηώζεσλ θαη πξννξηζκνύ ησλ (αξηζκόο ρώξνπ θαη ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνύλ).
Καηάινγνο ζεκείσλ ειέγρνπ κε αλαθνξά ηεο ζέζεο ησλ θαη ησλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ.
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-

(2)

Σερληθά ζηνηρεία θαη έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή όισλ ησλ επηκέξνπο ζπζθεπώλ.

Γηαγξάκκαηα δηαζύλδεζεο κε ηνπο πίλαθεο θίλεζεο (γεληθό δηάγξακκα).
Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε θαη’ ειάρηζην:
Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θσδηθνπνίεζε όισλ ησλ νξγάλσλ ζπζθεπώλ-εγθαηαζηάζεσλ.

-

(3)

Έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ.
Δγγξαθή κελπκάησλ.
Δγγξαθή ζπιινγήο ζηαηηζηηθώλ.
Δγγξαθή γξαθηθώλ.
Δγγξαθή ηζηνξηθώλ ηάζεσλ.
Δγγξαθή ζπλζεκαηηθώλ.
Δγγξαθή παξακέηξσλ.
Δγγξαθή ακέζνπ ςεθηαθνύ ειέγρνπ.

Δγγξαθή ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ.
ρέδηα
Διέγρεηαη εάλ ππάξρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ:

-

ρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο.
Καηόςεηο ησλ επηπέδσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε θαη ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπώλ ειέγρνπ
κε απεηθόληζε ηεο πνξείαο ησλ θαισδίσλ.
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