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Τεχνική Περιγραφή       ΔΔ-ΧΧΧ/ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ 
 

 
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΟΥ  
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΤ 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή (ΤΠ) καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού, 
κατασκευής, δοκιμών, προμήθειας, παράδοσης, απόδοσης και εγγύησης τριφασικού 

Διακόπτη Αυτόματης Επαναφοράς (Δ/ΑΕ) κενού για εναέρια συστήματα διανομής 
μέσης τάσης (20 και 15 kV), με Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (ΠΜΕ). 
 

 

2.   ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

Η παρούσα  Τεχνική Περιγραφή βασίζεται στα ακόλουθα  πρότυπα:  
 
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙΕC) 

- IEC 62271-111 και IEEE 37.60: High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: 
Overhead, pad-mounted, dry vault, and submersible automatic circuit reclosers and fault 

interrupters for alternating current systems up to 38 kV 
- IEC 62271-1:High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications 

- IEC 62271-100: High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current 
circuit-breakers 

-  IEC 62271-103: High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV 
- IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed 

switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV  
- IEC 60694: Common Specifications for High-Voltage Switchgear and Controlgear 

Standards 

- IEC 60071-1 & 60071-2: Insulation Coordination  
- IEC 60060-2: High voltage test techniques 

- IEC 60273: Characteristics of Indoor & Outdoor Post Insulators for Systems with Nominal 
voltage greater than 1000 V 

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage 

>1000V – General definitions, test methods and acceptance criteria  
- IEC 61952: Insulators for overhead lines – Composite line post insulators for A.C. systems 

with a normal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance 
criteria 

- IEC 60507: Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used in alternating 

current systems  
- IEC 60815: Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions 

- IEC 60870-2-1: Telecontrol equipment and systems – Part 2: Operating conditions – 
Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility 

- IEC 60870-3:Telecontrol equipment and systems. Part 3: Interfaces (electrical 

characteristics) 
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- IEC 60255-4:Single input energizing quantity measuring relays with dependent specified 
time 

- IEC 60255-3:Electrical relays - Part 3: Single input energizing quantity measuring relays 

with dependent or independent time 
- IEC 60255-151:Measuring relays and protection equipment - Part 151: Functional 

requirements for over/under current protection 
- IEC 60255-21-1: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on 

measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal) 
- IEC 60068-2-1:Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold 
- IEC 60068-2-2:Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat 

- IEC 60068-2-30:Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic 
(12 h + 12 h cycle) 

- IEC 60068-2-5:Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar 
radiation at ground level and guidance for solar radiation testing 

- IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

- IEC 60270: High-Voltage Test Techniques—Partial Discharge Measurements 
- IEC 600044-2: Inductive voltage Transformers  

- 61869-2: Instrument transformers, Additional requirements for current transformers 
- 61869-3: Instrument transformers, Additional requirements for inductive voltage 

transformers 

- IEC 60044-7: Instrument transformers, Electronic voltage transformers 
- IEC 60044-8: Instrument transformers –Electronic current transformers  

- IEC 60896-21: Stationary lead-acid batteries – Part 21: Valve regulated types – Methods 
of test 

- IEC 60896-21: Stationary lead-acid batteries – Part 22: Valve regulated types – 

Requirements 
 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ΙSO  

- ISO 1460: Hot dip galvanized coatings on iron and steel  
- ISO 1459: Metallic Coatings -Protection against Corrosion by Hot Dip Galvanizing –Guiding 

Principles 
- ISO 1461: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications 

and test methods 
- ISO 9000: Quality management and quality assurance standards -Guidelines for selection 

and use. 

 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή Πρότυπα της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή άλλα 

-  EN 10882-2: Stainless steel flat products for general purpose. 
- ΔΕΗ/ΧΚ 11.02/11.03.2008: Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ σε 

αντικείμενα από σίδερο και χάλυβα 
-  ΔΕΗ/ΧΚ 11.04/ 11.03.2008: Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση 

- ANSI C37.61 και IEEE Std 321: Guide for the Application, Operation, and Maintenance 
of Automatic Circuit Reclosers 

- ANSI C37.85-2002 - American National Standard Safety Requirements for X-Radiation 
Limits for AC High-Voltage Power Switchgear. 
Όπου διαφέρει κάποια πρόβλεψη αυτής της Τεχνικής Περιγραφής από εκείνες των 

προτύπων που απαριθμούνται παραπάνω, θα ισχύει η πρόβλεψη της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής. Σε περίπτωση αποκλίσεων η σειρά προτεραιότητας θα είναι η 

εξής: 
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- Παρούσα Τεχνική Περιγραφή  
- Πρότυπα EΝ, 
- Πρότυπα IEC, 

- Λοιπά πρότυπα (ANSI, ISO, ΔΕΗ κλπ),  
 
 

3.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες 
 

Το προϊόν θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο στις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές συνθήκες: 

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -25°C έως +40°C 1 παρουσία πάγου ή χιονιού. 

 Μέγιστη μέση θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος μετρούμενη επί περίοδο 24 
ωρών: +35°C 

 Υψόμετρο: Έως 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 Ισοκεραυνική στάθμη: Μέση τιμή 25, μέγιστη τιμή 100 
 Έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία: Πάνω από 2800 ώρες το χρόνο με ανώτατη τιμή 

τα 1100W/m2 για οριζόντιες επιφάνειες 
 Σχετική υγρασία: 15% έως 95% 

 Περιοχές με παράκτια αλατούχα ομίχλη και/ή βιομηχανική ρύπανση με αντίστοιχες 
πυκνότητες αλατούχων αποθέσεων μεταξύ 2 και 3  g/m3 

3.2 Χαρακτηριστικά συστημάτων διανομής 
 

Ο Δ/ΑΕ προορίζεται για χρήση σε τριφασικό σύστημα διανομής τριών αγωγών, με 
γειωμένο ουδέτερο στο σημείο αναχώρησης (κόμβος ΜΤ υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ), μέσω 

αντίστασης που περιορίζει το μονοφασικό σφάλμα προς γη στα 1000Α. Το δίκτυο ΜΤ θα 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική τάση συστήματος: 15 kV και 20 kV. 

 Μέγιστη τάση συστήματος: 24 kV. 
 Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz. 

 Στάθμη βραχυκύκλωσης: 250 MVA. 
 
 

4. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Δ/ΑΕ θα τοποθετείται σε στύλο και θα είναι κατάλληλος για εναέριες γραμμές 

διανομής 20 kV ή 15 kV. Θα περιλαμβάνει διακόπτες κενού εντός πόλων στερεάς 
(διηλεκτρικής) μόνωσης οι οποίοι θα περιέχονται σε δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 

σχεδιασμένο για εκτόνωση σφάλματος τόξου ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια 
ζωής και αξιοπιστία υπό τις συνθήκες λειτουργίας εξωτερικού χώρου που καθορίζονται 

στην παράγραφο 3 της παρούσας ΤΠ. 
Σε περίπτωση σφάλματος στο τμήμα της γραμμής που ελέγχεται από τον Δ/ΑΕ, ο Δ/ΑΕ 
θα ανοίγει αυτόματα και, μετά από ελάχιστο νεκρό χρόνο, θα κλείνει ξανά και θα 

παραμένει κλειστός εφόσον η γραμμή δεν παρουσιάζει πλέον σφάλμα (Αυτόματη 
επαναφορά ενεργοποιημένη). Αν το σφάλμα παραμένει, ο Δ/ΑΕ θα αποσυνδέει ξανά το 

                                                           
1
 Η μέγιστη θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος για τον πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ είναι +55°C 
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υπό έλεγχο τμήμα της γραμμής. Ο Δ/ΑΕ θα έχει δυνατότητα τουλάχιστον τριών κύκλων 
αυτόματης επαναφοράς στο ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης εφόσον το σφάλμα 
παραμένει και, στη συνέχεια, θα μανδαλώνει σε ανοικτή θέση μέχρι να γίνει επαναφορά 

(reset) τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεχειρισμού. Αν το σφάλμα είναι παροδικό, ο 
Δ/ΑΕ θα παραμένει κλειστός και η επαναφορά του μηχανισμού λειτουργίας θα γίνεται 

αυτόματα. 
Ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας μέχρι τη μανδάλωση θα ρυθμίζεται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό ακαριαίων ή χρονικά καθυστερημένων πτώσεων έως ένα 
ελάχιστο αριθμό τεσσάρων λειτουργιών. 
Ο Δ/ΑΕ θα συνεργάζεται με διακόπτες ισχύος, διακόπτες απομόνωσης και 

ασφαλειοαποζεύκτες. 
 

 

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις θα έχουν ως εξής: 

 
 Τάση λειτουργίας        20 kV 

 Ονομαστική μέγιστη τάση:       24 kV 
 Αριθμός φάσεων:        3 
 Ονομαστική συχνότητα:       50 Hz 

 Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας:     630 Α 
 Ονομαστική ικανότητα διακοπής φορτίου:     630 Α 

 Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου:   25 A 
 Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής:   5 A 
 Επιτρεπόμενη ένταση βραχείας διάρκειας:      12,5 kA/3 s 

 Ονομαστικό συμμετρικό ρεύμα διακοπής (RMS):    12,5kA 
 Ονομαστικό συμμετρικό ρεύμα ζεύξης κατά το βραχυκύκλωμα (rms):12,5kA 

 Ονομαστικό ασύμμετρο ρεύμα ζεύξης κατά το βραχυκύκλωμα (αιχμή):31,25 kAp 
 Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση (1,2/50 μs) φάση προς γη,  

     μεταξύ φάσεων και κατά μήκος διακόπτη:     125 kVp 

  Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (1 λεπτό) φάση προς γη 
  και κατά μήκος διακόπτη εν ξηρώ:      60 kV rms 

 Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (10 δευτερόλεπτα) εν υγρώ:    
                                                                                                                                   50 kV rms 
 Μηχανικές λειτουργίες:                       10.000 
 Λειτουργίες σε πλήρες φορτίο (630 Α):                    10.000 
 Αριθμός λειτουργιών διακοπής σε σφάλμα (12,5 kA):                  50 
 Ελάχιστο μήκος ερπυσμού μονωτήρων:                       610 mm 

 

 

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δ/ΑΕ 
 
6.1. Σχεδιασμός 
 
Ο Δ/ΑΕ θα είναι διακοπτικός εξοπλισμός συμπαγής, ελαφρύς, χωρίς ανάγκες 

συντήρησης και θα είναι εφοδιασμένος με βραχίονα στήριξης σε στύλο για την εύκολη 
εγκατάστασή του σε κατακόρυφο στύλο από ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα με διάμετρο 
διατομής περίπου 160 έως 330 mm για τη στήριξη γραμμών 20 kV ή 15 kV. Θα πρέπει 
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να είναι δυνατό το εύκολο πέρασμα προστατευτικής ζώνης μεταξύ του στύλου και του 
δοχείου του Δ/ΑΕ. Ο βραχίονας στήριξης θα είναι κατάλληλος για στερέωση σε έναν 
μόνο στύλο. Ο Δ/ΑΕ θα είναι πλήρης με όλους τους μηχανισμούς λειτουργίας και τα 

υπόλοιπα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των 
βραχιόνων στήριξης σε στύλο για τον Δ/ΑΕ, τον πίνακα ελέγχου και τον 

μετασχηματιστή ισχύος τροφοδοσίας (βραχίονας στερέωσης, ρυθμιζόμενα 
υποστηρίγματα, εγκάρσιοι βραχίονες, κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες, δακτύλιοι 

ανύψωσης, κ.λπ.), καλώδια με κατάλληλα βύσματα που συνδέουν το κύριο σώμα του 
Δ/ΑΕ με τον πίνακα ελέγχου, καθώς και το μετασχηματιστή ισχύος τροφοδοσίας προς 
τον πίνακα ελέγχου. Ο Δ/ΑΕ θα είναι εξοπλισμένος με δακτυλίους ανύψωσης 

κατάλληλων χαρακτηριστικών, τοποθετημένους έτσι ώστε να διευκολύνουν την 
ανύψωση του εξοπλισμού και το σωστό προσανατολισμό του χωρίς μεταβίβαση 

δυνάμεων από τους ιμάντες ανάρτησης στους μονωτήρες διέλευσης κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανύψωσης και χωρίς να απαιτείται η χρήση αρτάνης ανύψωσης με 
ιμάντες. Κατά το σχεδιασμό των βραχιόνων στερέωσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα σχέδια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα: 

• Σχέδια αρ. F-5, FCP-4 και FCP-5 με τις διαστάσεις όλων των στύλων από ξύλο και 

οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται σε εναέρια δίκτυα διανομής. Στο 
σχέδιο αρ. FCP-5 τα κέντρα των οπών του στύλου από οπλισμένο σκυρόδεμα θα 
απέχουν μεταξύ τους 300 mm και η διάμετρος των οπών θα είναι 22 mm για την 

υποδοχή κοχλία διαμέτρου 20 mm. 
 Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής εναέριου τηλεχειριζόμενου Δ/ΑΕ 

Με την έγκριση των σχεδίων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει τα ακριβή μήκη των 
απαιτούμενων καλωδίων (κυρίως 12 m από τον πίνακα ελέγχου της ΠΜΕ έως τον Δ/ΑΕ 
και 10 m από τον πίνακα ελέγχου της ΠΜΕ έως τον μετασχηματιστή ισχύος 

τροφοδοσίας). 

Η πλευρά της πηγής και η πλευρά του φορτίου του Δ/ΑΕ θα είναι εναλλάξιμες, δηλαδή 

κάθε πλευρά θα μπορεί να συνδεθεί στην πηγή τροφοδοσίας. Ο μηχανικός σχεδιασμός 
και η αντοχή της μονάδας και όλων των στοιχείων της θα είναι σε θέση να αντέχουν τις 
μηχανικές δυνάμεις κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Θα αντέχουν τις 

ηλεκτροδυναμικές δυνάμεις χωρίς μείωση της αξιοπιστίας και/ή της ικανότητας 
μεταφοράς ρεύματος του Δ/ΑΕ.  

Όλα τα μη μεταλλικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μονωτικών υλικών καλωδίων, 
θα είναι ικανά να αντέχουν τις επιδράσεις υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 
6.2. Μηχανισμός λειτουργίας 
 
Η λειτουργία του Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει εκούσια ηλεκτρική λειτουργία (τηλεχειρισμός 

από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και τοπική λειτουργία μέσω του πίνακα ελέγχου) και 
εκούσια μηχανική λειτουργία (με μηχανισμό μονωτικού ακοντίου). Επιπρόσθετα, η 

ηλεκτρική λειτουργία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του πίνακα ελέγχου σε 
περίπτωση βραχυκυκλώματος για την προστασία του τμήματος της γραμμής ΜΤ που 
ελέγχεται από τον Δ/ΑΕ. Από τούδε και στο εξής στην παρούσα ΤΠ, η εκούσια (μέσω 

εντολής) λειτουργία ανοίγματος του Δ/ΑΕ – ηλεκτρική (τοπικά ή απομακρυσμένα) ή 
μηχανική – θα καλείται άνοιγμα ενώ η αυτόματη λειτουργία ανοίγματος του Δ/ΑΕ σε 

περίπτωση βραχυκυκλώματος θα καλείται πτώση. Αντίστοιχα η εκούσια λειτουργία 
κλεισίματος θα καλείται κλείσιμο ενώ η αυτόματη λειτουργία κλεισίματος, μετά από 

πτώση του Δ/ΑΕ, θα καλείται επαναφορά.  
Και οι τρεις πόλοι του Δ/ΑΕ θα λειτουργούν συγχρόνως από το μηχανισμό ηλεκτρικής ή 
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μηχανικής λειτουργίας. 
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα περιέχει δισταθή μαγνητικό ενεργοποιητή έτσι ώστε να 
μην απαιτείται ισχύς λειτουργίας για τη διατήρηση της μονάδας σε ανοικτή ή κλειστή 

θέση.  

Ο μηχανισμός μονωτικού ακοντίου θα επιτρέπει το ανεξάρτητο άνοιγμα του πίνακα 

ελέγχου σε περίπτωση αστοχίας του ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου. Όταν η λαβή 
αυτού του μηχανισμού τραβιέται προς τα κάτω μέσω μονωτικού ακοντίου, ο Δ/ΑΕ θα 

ανοίγει και ταυτόχρονα θα μανδαλώνει ηλεκτρικά και μηχανικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο 
η λαβή είναι κατεβασμένη, δεν θα είναι δυνατό το ηλεκτρικό κλείσιμο του Δ/ΑΕ, είτε 
τοπικά από τον πίνακα ελέγχου ή από απόσταση μέσω απομακρυσμένου Κεντρικού 

Συστήματος Ελέγχου. Η λαβή θα παραμένει σε αυτή τη θέση, υποδεικνύοντας την 
κατάσταση μανδάλωσης. Προκειμένου να κλείσει ο Δ/ΑΕ, η λαβή πρέπει πρώτα να 

επανέλθει στην αρχική θέση λειτουργίας προκειμένου να αρθεί η μανδάλωση. Στη 
συνέχεια, ο Δ/ΑΕ θα κλείνει ηλεκτρικά μέσω του πίνακα ελέγχου ή απομακρυσμένου 
Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου. Το μονωτικό ακόντιο είναι φορητό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται από τους τεχνικούς εναερίων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ και δεν εμπίπτει 
στο αντικείμενο της προμήθειας. 

Θα δίνεται σαφής και αδιαμφισβήτητη ένδειξη σε χειριστή ο οποίος θα βρίσκεται στο 
έδαφος, αναφορικά με την κατάσταση των κύριων επαφών του Δ/ΑΕ. Αυτό θα γίνεται 
μέσω ένδειξης που θα συνδέεται μηχανικά με το μηχανισμό λειτουργίας και θα είναι 

ευκρινής για παρατηρητή που στέκεται σε απόσταση δέκα μέτρων κάτω από τον Δ/ΑΕ. 
Τα σύμβολα και τα χρώματα των ενδείξεων θα είναι Κόκκινο «ON» για τη θέση ON και 

πράσινο «OFF» για τη θέση OFF.  Τα χρώματα θα παραμένουν ανεξίτηλα σε όλη τη 
διάρκεια ζωής των προϊόντων. Δεν είναι αποδεκτά βαμμένα σύμβολα. 

 

6.3. Πρόβλεψη για Τηλεχειρισμό 
 
Ο Δ/ΑΕ θα είναι εξοπλισμένος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τη διευκόλυνση των 
λειτουργιών τηλεχειρισμού, προστασίας και επιτήρησης: 

α) Μαγνητικό ενεργοποιητή για την εκτέλεση λειτουργιών ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ και 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ.  

β) Επαφές ένδειξης κατάστασης (θέσης) του Δ/ΑΕ που θα είναι στερεωμένες 
απευθείας πάνω στο μηχανισμό λειτουργίας.  

γ) Επαφές αλληλασφάλισης λαβής που θα υποδεικνύουν την κατάσταση 

μανδάλωσης του Δ/ΑΕ 
δ)  Τριφασικό σετ μετασχηματιστών έντασης για προστασία, μέτρηση και συλλογή 

δεδομένων. 
ε)  Αισθητήρες τάσης για την παρακολούθηση της τάσης της γραμμής και στους έξι 

ακροδέκτες του Δ/ΑΕ (τρεις στην πλευρά της πηγής και τρεις στην πλευρά του 

φορτίου), ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση της 
διαθεσιμότητας παροχής από κάθε κατεύθυνση. 

 

6.4. Συνδέσεις 
 
Οι ακροδέκτες του Δ/ΑΕ θα είναι κατασκευασμένοι από επικασσιτερωμένο χαλκό ή 

ορείχαλκο με ελάχιστο πάχος επικασσιτέρωσης 15 μm. Θα φέρουν 2 οπές διαμέτρου 
12 mm διατεταγμένες κατά μήκος και θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή 

ακροδεκτών τύπου πλάκας ή coss (αυτοί οι ακροδέκτες δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο 
της προμήθειας). Οι ακροδέκτες συνδέονται με αγωγούς 50 ως 240 mm2 από χαλκό ή 
αλουμίνιο.  
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6.5. Βαθμός προστασίας 
 

Το δοχείο του Δ/ΑΕ πρέπει να διαθέτει ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ67.  
 

6.6. Γείωση 
 

Θα προβλεφθεί ένας ακροδέκτης γείωσης για τη σύνδεση του μεταλλικού σώματος και 
της βάσης στήριξης του Δ/ΑΕ στο σύστημα γείωσης του στύλου. Ο ακροδέκτης γείωσης 

θα είναι κατάλληλος για τη υποδοχή χάλκινου αγωγού 16 mm2. 
 

6.7. Διακοπτικό και μονωτικό μέσο 
 

Ο θάλαμος διακοπής του Δ/ΑΕ θα είναι τύπου κενού. Ο θάλαμος διακοπής κενού θα 
αποτελεί «σύστημα ερμητικά στεγανοποιημένο», κατάλληλο για μακροχρόνια 

λειτουργία. Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 30 χρόνια. Ο Υποψήφιος 
προμηθευτής θα παρέχει πιστοποιητικά που θα το αποδεικνύουν. Για την απόδειξη 
αυτού του χαρακτηριστικού, μπορεί να γίνει αποδεκτή παρέκταση της διάβρωσης 

επαφών για περίοδο 30 ετών, που μετριέται κατά τη διάρκεια δοκιμής σύμφωνα με τη 
παρ. 6.5 του προτύπου IEC 62271-111, με εφαρμογή της μεθόδου μέτρησης του 

κατασκευαστή για τον καθορισμό της διάβρωσης επαφής, που είναι αποδεκτή από τον 
Επιθεωρητή του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο πίνακας ελέγχου του Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει σύστημα το οποίο θα παρέχει 

προσεγγιστική ένδειξη της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής των διακοπτών κενού. Αυτό 
το σύστημα θα χρησιμοποιεί τη μετρούμενη τιμή διακοπτόμενου ρεύματος και μια 

σχέση εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή του διακόπτη κενού για τον υπολογισμό της 
υπολειπόμενης διάρκειας ζωής των διακοπτών.  

Οι Υποψήφιοι  θα αναφέρουν τις συνέπειες από την απώλεια κενού στην: 

• Διηλεκτρική αντοχή του Δ/ΑΕ σε ανοικτή θέση 
• Ικανότητα του Δ/ΑΕ για ζεύξη/απόζευξη ρεύματος φορτίου 

• Ικανότητα του Δ/ΑΕ για ζεύξη/απόζευξη σε βραχυκύκλωμα. 

Επίσης, ο Υποψήφιος θα δηλώνει στην προσφορά το κατά πόσο ο Δ/ΑΕ είναι 
εξοπλισμένος με λειτουργία δέσμευσης (λειτουργίας) σε περίπτωση απώλειας κενού ή 

με διάταξη ενδεικτική της απώλειας ικανότητας διακοπής του Δ/ΑΕ. Η εν λόγω δήλωση 
δεν θα αξιολογείται αλλά θα έχει χαρακτήρα ενημέρωσης. 

Θα παρέχονται πλήρεις οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται σε 
περίπτωση απρόβλεπτης απώλειας κενού. 

Εξαιτίας του κινδύνου υπερπίεσης λόγω εσωτερικού τόξου μεταξύ φάσεων, ο 

σχεδιασμός του Δ/ΑΕ θα υποβληθεί σε δοκιμή εσωτερικού σφάλματος σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 62271-200, άρθρο 6.106 και Παράρτημα Α. Ο Δ/ΑΕ θα ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις για Κατάταξη Εσωτερικού Τόξου C, 12,5 kA, τουλάχιστον για 0,2 
δευτερόλεπτα. 
Θα προβλεφθούν ανακουφιστικές διατάξεις πίεσης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 

στο Δ/ΑΕ να αντέχει με ασφάλεια τις επιδράσεις της υπερβολικής αύξησης πίεσης λόγω 
εσωτερικού σφάλματος. Λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο επίτευξης της ανακούφισης 

πίεσης και απόδειξης της αποτελεσματικότητάς της θα υποβάλλονται με την τεχνική 
προσφορά. 

Για τη μόνωση μεταξύ φάσεων και τη μόνωση φάσης προς γη του Δ/ΑΕ θα 

χρησιμοποιηθεί στερεό μονωτικό υλικό. Το μονωτικό υλικό θα διαθέτει υψηλή αντοχή 
στο όζον, το οξυγόνο, την υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία και τον βανδαλισμό και 
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θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε περιοχές με ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 
(κονιώδες/αλάτι/βιομηχανικές αποθέσεις, παρουσία συμπύκνωσης/βροχής/παγετού). 
Επίσης, δεν θα περιέχει τοξικά ή επικίνδυνα για το περιβάλλον συστατικά.  

Δεν θα γίνουν αποδεκτές επιστρώσεις ή καλύμματα προστασίας από υπεριώδη 
ακτινοβολία.  

Το στερεό μονωτικό υλικό θα προσφέρει πλήρη εγκλεισμό του εσωτερικού διακόπτη 
κενού. Ο εγκλεισμός θα είναι επίσης πλήρως συνδεδεμένος με τους ακροδέκτες των 

μονωτήρων διέλευσης στην πλευρά της πηγής και την πλευρά του φορτίου.  
Το ελάχιστο μήκος ερπυσμού των μονωτήρων διέλευσης θα είναι 610 mm. 
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των μονωτήρων διέλευσης 

ΜΤ δεν θα είναι μικρότερη από 220 mm ανεξάρτητα από το αν έχει πραγματοποιηθεί 
επιτυχής δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής. 

 

6.8. Προστασία έναντι διάβρωσης  
 
Η μονάδα θα είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 3 

της παρούσας περιγραφής. Το δοχείο του Δ/ΑΕ και οι κοχλίες θα είναι κατασκευασμένοι 
από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο EN 10882-2. Εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά, όλα τα σιδερένια και χαλύβδινα τμήματα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ 

μετά τις ποικίλες διαδικασίες, όπως  σιδηροπριόνισμα, αφαίρεση δια της κοπής, 
διάτρηση, διάνοιξη οπών, λιμάρισμα, κύρτωση, κατεργασία κοπής κλπ. σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 461 ή την προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΧΚ1.02 και το συγκεκριμένο πάχος 
επίστρωσης που αναφέρεται εκεί. 
 

 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Δ/ΑΕ   
 

7.1. Πίνακας ελέγχου – ΠΜΕ (RTU) 
 

Ο πίνακας ελέγχου θα περιλαμβάνει την Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (–ΠΜΕ) και όλο 
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η ΠΜΕ θα είναι συμβατή με τα συστήματα SCADA του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο πίνακας θα είναι σχεδιασμένος με βάση τις προδιαγραφόμενες συνθήκες λειτουργίας , με 
πρόβλεψη για επαρκή εξαερισμό και εξοπλισμένος με ανθεκτικό μηχανισμό κλειδώματος  

της πόρτας του, η οποία θα κλειδώνει με λουκέτο με ένα στέλεχος συγκράτησης 8 mm με 
την πόρτα σε κλειστή θέση. Δεν θα είναι δυνατή η εύκολη εισαγωγή αντικειμένου, όπως 

ένας λοστός, μεταξύ της πόρτας και του πίνακα, καθώς και το δια της βίας άνοιγμα της 
πόρτας, όταν αυτή είναι κλειστή και κλειδωμένη με λουκέτο. Θα προβλεφθεί 
αναστολέας κλεισίματος ώστε να διατηρείται η πόρτα ανοιχτή ενόσω οι χειριστές 

παρευρίσκονται στη μονάδα. Στο εσωτερικό της πόρτας θα προβλεφθεί θήκη εγγράφων 
για τη φύλαξη όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης. 

Θα είναι δυνατή η αποσύνδεση του καλωδίου από το δοχείο του Δ/ΑΕ, ενώ ο Δ/ΑΕ είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και να αποτρέπεται η 

πρόκληση ζημιών ή δυσλειτουργιών. Οι Μ/Σ έντασης θα πρέπει να προστατεύονται έναντι 
ανοιχτού κυκλώματος (αν εφαρμόζεται). Η προστασία αυτή θα είναι ενσωματωμένη στον 
ίδιο τον Δ/ΑΕ και θα ενεργοποιείται όταν απουσιάζει η ΠΜΕ ή το καλώδιο σύνδεσης.  Θα 

διατεθεί συνδετήρας στιβαρός, πολλαπλών ακίδων και ανθεκτικός στις  καιρικές συνθήκες. 
Συνδετήρες θα υπάρχουν τόσο στο δοχείο του Δ/ΑΕ όσο και στον πίνακα ελέγχου. 

Ο Προμηθευτής θα διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου μπορεί 
να αντέχει την επίδραση της θερμότητας από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία της 
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παραγράφου 3.1 χωρίς να προκαλείται ζημιά και/ή δυσλειτουργία. Λεπτομέρειες θα δοθούν 
με την τεχνική προσφορά. 
Ο πίνακας ελέγχου θα στερεώνεται κάτω από το δοχείο του Δ/ΑΕ και θα συνδέεται με το 

Δ/ΑΕ μέσω πολυπολικού καλωδίου ελέγχου μήκους 12 m. Το πολυπολικό καλώδιο θα είναι 
ανθεκτικό στην  υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και θωρακισμένο επαρκώς από κάθε 

ηλεκτροστατική και ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που θα μπορούσε να προκαλέσει 
δυσλειτουργία της προστασίας ή του εξοπλισμού ελέγχου. Το καλώδιο θα συνδέεται με τον 

Δ/ΑΕ και τον πίνακα ελέγχου μέσω διατάξεων βυσμάτων και υποδοχών. Η είσοδος του 
καλωδίου ελέγχου στον πίνακα ελέγχου θα γίνεται από το κάτω μέρος. Στην είσοδο αυτή 
θα παρέχεται προστασία έναντι υγρασίας και βανδαλισμού για την αποτροπή της αφαίρεσης 

του συνδετήρα του καλωδίου από κάποιο άτομο. Ο θάλαμος θα διαθέτει πρόβλεψη για 
είσοδο από το κάτω μέρος, τουλάχιστον δύο επιπρόσθετων καλωδίων (καλώδιο 

τροφοδοσίας, κτλ.). Αυτό θα γίνεται μέσω προδιατρημένων οπών κατάλληλης διαμέτρου. 
Οι οπές θα ταπώνονται με κατάλληλο τρόπο. 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι εξοπλισμένος με οπισθοφωτιζόμενη οθόνη LCD για λειτουργία 

τη νύχτα, μενού και δείκτη/πλήκτρα πλοήγησης για τη λειτουργία της οθόνης LCD, 
κατάλληλους διακόπτες ελέγχου/μπουτόν/πλήκτρα συντόμευσης και φωτεινές ενδείξεις 

(LED) για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της μονάδας και την παρακολούθηση της 
κατάστασης του Δ/ΑΕ. Η μονάδα ελέγχου θα διαθέτει κωδικούς ασφαλείας με δυνατότητα 
προγραμματισμού από τον πελάτη προκειμένου να περιορίζεται το επίπεδο πρόσβασης στην 

προβολή καταστάσεων λειτουργίας, τη λειτουργία του Δ/ΑΕ και τις πλήρεις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης και τις λειτουργίες του Δ/ΑΕ σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  

Ως ελάχιστη απαίτηση, ο πίνακας ελέγχου θα είναι εφοδιασμένος με  τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τοπικής λειτουργίας μέσω διακοπτών/μπουτόν/πλήκτρων συντόμευσης: 

 Για καθέναν από τους ακόλουθους διακόπτες/μπουτόν/πλήκτρα συντόμευσης, θα 

παρέχεται ενδεικτική λυχνία LED, ορατή υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας, 
προκειμένου να υποδεικνύει την αντίστοιχη λειτουργία και την κατάσταση του Δ/ΑΕ: 

 ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
Θα παρέχεται ένα ξεχωριστό μπουτόν για κάθε εντολή. Το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑ και 
η αντίστοιχη λυχνία LED θα έχουν πράσινο χρώμα ενώ το κουμπί ΚΛΕΙΣΙΜΟ και 

η αντίστοιχη λυχνία LED θα έχουν κόκκινο χρώμα. Το ΑΝΟΙΓΜΑ από 
οποιονδήποτε τοπικό χειριστή δεν θα προκαλεί λειτουργία επαναφοράς. Μετά 

από το ΚΛΕΙΣΙΜΟ από τοπικό χειριστή, θα ενεργοποιείται η λειτουργία μίας μόνο 
πτώσης. 

 ΤΟΠΙΚΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ λειτουργία 

Στη θέση ΤΟΠΙΚΗ, το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) του συστήματος 
SCADA-DMS δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει εντολές, δηλαδή δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ λειτουργία.  
 Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς 
 Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) προστασίας σφάλματος ως προς γη (EF) 

 Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) προστασίας ευαίσθητου σφάλματος ως 
προς γη (SEF) 

 Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) λειτουργίας πινακίδας εργασίας 
 Επιλογή ρυθμίσεων ομάδας προστασίας 

 
 Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) λειτουργίας κατάργησης γρήγορων 

πτώσεων 

 «Μηδενισμός (επαναφορά)» των μανδαλωμένων λυχνιών LED των σχετιζόμενων με 
πτώση (π.χ. σημάνσεις τύπου σφάλματος και φάσεων στις οποίες έχει παρουσιαστεί 
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σφάλμα) με εξαίρεση τη λυχνία LED ελέγχου OK και τη λυχνία LED «Κατάσταση 
Διακόπτη Επαναφοράς» (βλέπε παρακάτω). 

 «Μηδενισμό (επαναφορά)ς» της ΠΜΕ (αν χρειάζεται). Όλα τα υποσυστήματα 

(συμπεριλαμβανομένου του router) θα απενεργοποιούνται από τον χρήστη.  
 Δοκιμή μπαταριών. Θα εκτελεί τη δοκιμή πλήρους διάρκειας ζωής μπαταρίας όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 
 
Επίσης, ως ελάχιστη απαίτηση, θα παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των ακόλουθων 
πληροφοριών υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη LCD, 
μέσω αποκλειστικών λυχνιών LED, πλήκτρων συντόμευσης  ή πλήκτρων πλοήγησης 
μενού/δείκτη, για την υποβοήθηση του προσωπικού συντήρησης: 

 Σφάλμα φάσης Α / Β / Γ, σφάλμα γης, ευαίσθητο σφάλμα γης 

 Μονάδα ελέγχου ΟΚ 
 Τροφοδοσία μονάδας ελέγχου ΟΚ 
 Περιοχή κατάστασης Δ/ΑΕ (μηδενισμός, κύκλος λειτουργία, μανδάλωση σε κατάσταση 

«ανοιχτός» (κλείδωμα))  
 Σήμανση (εις) ακεραιότητας εξοπλισμού  

 Φάση Α / Β / Γ ενεργή 
 Πτώση λόγω στοιχείων προστασίας τάσεως (υπό/υπέρταση) 
 Πτώση λόγω στοιχείων προστασίας συχνότητας (υπό/υπέρσυχνότητα) 

 Λειτουργία ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ σε θέση ON 
 Αντίστροφη ισχύς ΕΝΕΡΓΗ 

 Κατάσταση διαύλου επικοινωνίας  
 Έως δέκα προηγούμενες πτώσεις: Τύπος σφάλματος (π.χ. φάση ή γη) ή απώλεια 

φάσης και η εμπλεκόμενη στο σφάλμα φάση/φάσεις, ημερομηνία και ώρα εκδήλωσης, 

διακοπτόμενο ρεύμα, κτλ. 
 Μετρητής λειτουργιών και υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των διακοπτών κενού 

 Οι ακόλουθες μετρήσεις του συστήματος ισχύος: Στιγμιαία ενεργός τιμή (rms) 
ρευμάτων φάσεων και ουδετέρου (Ia, Ib, Ic, In), rms τάση μεταξύ φάσεων και φάσης 
- γης και στις δύο πλευρές του Δ/ΑΕ (Vab, Vbc, Van, Vbn, Vcn), συχνότητα, συνολική 

ισχύς και ισχύς ανά φάση (kW, kVa, kVAR), συνολική ή καθαρή ενέργεια (kWh) σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, επιλεγόμενο ρεύμα μέγιστης ζήτησης 

χρονικής περιόδου, συνολικός και ανά φάση συντελεστής ισχύος, ακολουθιακά 
ρεύματα και τάσεις, τάση μπαταρίας, κτλ. 

 

Επιπλέον, ο πίνακας ελέγχου θα φέρει τυπικές ηλεκτρικά απομονωμένες θύρες 
επικοινωνίας με φορητό υπολογιστή. Το απαιτούμενο λογισμικό θα τρέχει στη τελευταία 

έκδοση των Windows. Ο φορητός υπολογιστής δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της 
προμήθειας. Ο σκοπός του φορητού υπολογιστή είναι να εξυπηρετεί  τη λειτουργία της 
μονάδας και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της ΠΜΕ, καθώς επίσης και την αποστολή και 

λήψη πληροφοριών στο χώρο εγκατάστασης. Ως ελάχιστη απαίτηση, όλες οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, θα μπορούν να προβληθούν και στον 

φορητό υπολογιστή. Κατά την επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου και φορητού 
υπολογιστή, θα υπάρχει κωδικός σύνδεσης. 
 

Ο πίνακας ελέγχου θα παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 5.000 χρονικά 
στοιχισμένων συμβάντων στη μόνιμη μνήμη. Αυτά τα συμβάντα θα είναι όλες οι σημάνσεις 

(εσωτερικές και εξωτερικές), οι λειτουργίες του Δ/ΑΕ, τα συμβάντα που σχετίζονται με την 
ποιότητα ισχύος και τις αλλαγές στις παραμέτρους και ρυθμίσεις λειτουργίας. Ο χρήστης θα 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω του φορητού υπολογιστή. Όλα τα γεγονότα 
καταγράφονται στη ημερολόγιο συμβάντων (event Log) με χρονολογική σειρά. 



 

 14 

Ο πίνακας ελέγχου θα έχει επίσης τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει στην 
μνήμη του όλα τα δείγματα των αναλογικών μετρήσεων και ψηφιακών σημάτων κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης ενός σφάλματος ώστε να είναι δυνατή η γραφική αναπαράστασή τους 

για τις ανάγκες ανάλυσης των σφαλμάτων. Οι παλμογραφικές εκθέσεις καταγραφής 
συμβάντων θα μπορούν να ανακτηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το λογισμικό 

του Πίνακα Ελέγχου - ΠΜΕ του συστήματος SCADA σε μορφή Comtrade. 
 

Σε περίπτωση απώλειας τροφοδότησης από το δίκτυο θα υπάρχει μια παροχή μπαταρίας, 
μέσα στον πίνακα, για αδιάλειπτη τροφοδοσία. Στον πίνακα ελέγχου θα περιλαμβάνονται 
μέσα για την επαναφόρτιση των μπαταριών. Αυτά πρέπει να έχουν όλες τις αναγκαίες 

διατάξεις ώστε να διατηρούνται οι μπαταρίες φορτισμένες χωρίς απώλεια του κύκλου ζωής 
τους. Η τεχνική που θα χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να είναι η 

λεγόμενη φόρτιση «συντήρησης αιωρούμενου τύπου» (η μπαταρία θα είναι μόνιμα 
συνδεδεμένη με το φορτίο, πιθανόν μέσω ενός μετατροπέα, παράλληλα με τον φορτιστή). 
Ως εκ τούτου, ο φορτιστής θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις και της μπαταρίας και του 

φορτίου.  

Οι μπαταρίες θα παρέχουν ενέργεια για τη λειτουργία όλων των μονάδων (Δ/ΑΕ, πίνακας 

ελέγχου, ΠΜΕ και σύστημα επικοινωνίας). Θα παραδοθούν προεγκατεστημένες στον 
Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ χωρίς συνδεδεμένους ακροδέκτες. Οι μπαταρίες πρέπει να 
στεγανοποιούνται ερμητικά και να μη χρειάζονται συντήρηση. Πρέπει να έχουν ελάχιστη 

προσδοκώμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού 10 χρόνια σε θερμοκρασία λειτουργίας 20°C. Ο 
υποψήφιος θα διαθέσει αναλυτική τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή των μπαταριών 

προκειμένου να αποδείξει την ανωτέρω αναφερόμενη διάρκεια ζωής από το σχεδιασμό 
τους. Oι μπαταρίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 60896 Μέρος 21 και 22 
και να έχουν επαρκή χωρητικότητα στους 20°C ώστε: 

 να τροφοδοτούν τη λειτουργία της ΠΜΕ τουλάχιστον για 36 ώρες χωρίς φόρτιση 
(δηλαδή με την τροφοδοσία Ε.Ρ. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ). 

 να εκτελούν τουλάχιστον 6 πλήρεις κύκλους λειτουργίας του Δ/ΑΕ κατά τη διάρκεια 
του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία και οι 
6 κύκλοι σημειώνονται μετά από 12 ώρες λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής και σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C. Ο προμηθευτής θα διαθέσει τεκμηρίωση σχετικά με 
τα διαγράμματα εκφόρτισης και τη διαθέσιμη χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων 

μπαταριών ανά εύρος θερμοκρασίας.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά αποδεικτικά στοιχεία ως προς 
τη συμμόρφωσή της με αυτές τις απαιτήσεις (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή της μπαταρίας), παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
επιλογής της απαραίτητης χωρητικότητας της μπαταρίας. Θα διατεθούν πίνακες που θα 

παρουσιάζουν τόσο την ονομαστική όσο και τη μέγιστη κατανάλωση της ΠΜΕ, του Δ/ΑΕ, 
του router, κτλ. 

Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται αυτόματα.  
Στην ΠΜΕ, θα παρέχεται αυτόματο κύκλωμα διακοπής τροφοδοσίας της μπαταρίας. Θα 
λειτουργεί όταν η συνεχής τάση τροφοδοσίας πέφτει κάτω από το όριο ασφαλείας (βαθιά 

εκφόρτιση), που μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες. Κατάλληλη σήμανση πρέπει να 
παράγεται και να μεταδίδεται (αρκετά δευτερόλεπτα πριν από τη διακοπή τροφοδοσίας) στο 

ΚΣΕ του συστήματος SCADA. 

Το σύστημα μπαταριών θα περιλαμβάνει εγκατάσταση δοκιμής μπαταριών. 
Ενσωματωμένο όργανο/όργανα, το οποίο θα μπορεί να δέχεται εντολές εξ’ αποστάσεων 

ή τοπικά, θα υποδεικνύει και μεταδίδει στο σύστημα SCADA πληροφορίες σχετικές με 
την κατάσταση των μπαταριών.  
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Οι προσφερόμενοι τύποι μπαταριών θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις και ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των μπαταριών που είναι διαθέσιμες στον εμπόριο και 
δεν θα έχουν ιδιοταγή σχεδιασμό. 

 

7.2. Λειτουργίες και δυνατότητες της ΠΜΕ  
 

Οι απομακρυσμένοι έλεγχοι και οι ενδείξεις θα είναι οι εξής: 

Τηλεχειρισμός (ελάχιστες προδιαγραφές): 

 Άνοιγμα Δ/ΑΕ (κανένα ΑΝΟΙΓΜΑ από απομακρυσμένο χειριστή δεν θα προκαλεί 

λειτουργία επαναφοράς)  
 Κλείσιμο Δ/ΑΕ (μετά από ΚΛΕΙΣΙΜΟ από απομακρυσμένο χειριστή, θα ενεργοποιείται η 

λειτουργία μόνο μιας πτώσης). 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτόματων ακολουθιών (επαναφορά) 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προστασίας EF 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προστασίας SEF 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προστασίας υπότασης/υπέρτασης 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προστασίας υπερ/υπό συχνότητας 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας «Πινακίδας εργασίας» 
 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας Απενεργοποίησης γρήγορων πτώσεων 

 Αλλαγή ομάδας ρυθμίσεων προστασίας 
 Μηδενισμός (καθαρισμός) σημάνσεων και εντάσεων σφαλμάτων 
 Μηνύματα συγχρονισμού από το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
 Εντολή ελέγχου φόρτισης μπαταρίας 

 
Απομακρυσμένες ψηφιακές ενδείξεις (ελάχιστες προδιαγραφές): 

 Ανοικτή κατάσταση Δ/ΑΕ 
 Κλειστή κατάσταση Δ/ΑΕ 
 Κατάσταση τοπικής/απομακρυσμένης λειτουργίας 

 Κατάσταση αυτόματης ακολουθίας (ON/OFF) 
 Κατάσταση προστασίας EF (ON/OFF) 

 Κατάσταση προστασίας SEF (ON/OFF) 
 Κατάσταση προστασίας υπότασης/υπέρτασης (ON/OFF) 
 Κατάσταση προστασίας υπερ/υπό συχνότητας (ON/OFF) 

 Κατάσταση λειτουργίας πινακίδας εργασίας (ON/OFF) 

 Κατάσταση λειτουργίας απενεργοποίησης γρήγορης πτώσης 
 Πτώση λόγω στοιχείου υπερέντασης φάσεων ακαριαίου χρόνου 
 Πτώση λόγω στοιχείου υπερέντασης φάσεων με καθυστέρηση χρόνου 
 Πτώση λόγω στοιχείου υπερέντασης γης ακαριαίου χρόνου 
 Πτώση λόγω στοιχείου υπερέντασης γης με καθυστέρηση χρόνου 
 Πτώση λόγω προστασίας ευαίσθητου σφάλματος ως προς γη 
 Μανδάλωση Δ/ΑΕ σε θέση «ανοιχτός» 
 Ενεργή ομάδα ρυθμίσεων προστασίας 
 Οι ακόλουθες σημάνσεις: 

 Απώλεια τροφοδοσίας 100 V ac 
 Εσωτερικές σημάνσεις της ΠΜΕ (επαγρύπνηση watchdog) 

 Έξι (6) εφεδρικές σημάνσεις (για παράδειγμα, πόρτα πίνακα ελέγχου ανοιχτή), 
που ενεργοποιούνται με το κλείσιμο ξηρών επαφών 
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 Χαμηλή στάθμη τάσης μπαταρίας 
 Δέσμευση κλεισίματος Δ/ΑΕ από τη λειτουργία ελέγχου συγχρονισμού  

 Αποτυχία δοκιμής φόρτισης μπαταρίας. 

 

Απομακρυσμένες αναλογικές ενδείξεις (ελάχιστες προδιαγραφές): 

Οι ακόλουθες μετρήσεις (πραγματικές τιμές μετά από κλήση στην ΠΜΕ από το ΚΣΕ): 

 Ενεργός τιμή (r.m.s) ρεύματος φάσων και ουδετέρου σε Α (Ia, Ib, Ic, In) 
 Ενεργός τιμή (r.m.s) τάσης μεταξύ φάσεων και φάσεως - γης (kV) και στις δύο πλευρές 

του Δ/ΑΕ (Vab, Vbc, Van, Vbn, Vcn). Μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας κατά την 
κατασκευή του εξοπλισμού στο εργοστάσιο ή ενός κυκλώματος βαθμονόμησης 

ενσωματωμένου στον πίνακα ελέγχου η ακρίβεια της μέτρησης (όπως θα μεταδίδεται 
στο σύστημα SCADA), θα είναι μέχρι 1%, της πραγματικής τιμής. Η ακρίβεια αυτή θα 
επιτυγχάνεται τουλάχιστον, σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες θερμοκρασίας αέρα 

περιβάλλοντος 20 C και σχετικής υγρασίας 65%, μολονότι η ακρίβεια των ανιχνευτών 
τάσης μπορεί να είναι έως και 3% σε όλο το εύρος λειτουργίας. 

 Τριφασική ενεργός ισχύς σε kW 
 Τριφασική άεργος ισχύς σε kVArs 
 Συνολική τριφασική ενεργός ενέργεια σε kWh σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 
 Επιλεγόμενο ρεύμα μέγιστης ζήτησης ανά χρονική περιόδο  
 Συντελεστής ισχύος  

 Μετρητής λειτουργιών Δ/ΑΕ 
 Υπολειπόμενη ζωή των διακοπτών κενού 
 Τάση μπαταρίας 

 
Η ΠΜΕ θα διαθέτει θύρα Ethernet κατάλληλη για την επικοινωνία της με το ΚΣΕ μέσω 

πρωτοκόλλου IEC 60870-5-104. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της ίδιας θύρας για την 
αλλαγή των παραμέτρων του προγραμματισμού της RTU εξ’ αποστάσεως, μέσω της 

σύνδεσης GPRS, ανεξάρτητα από τη λειτουργία SCADA. 

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο μειοδότης θα παράσχει εκτίμηση του 
αναμενόμενου μηνιαίου όγκου δεδομένων (σε Mbytes) που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των 

συστημάτων SCADA και της ΠΜΕ, μέσω του πρωτοκόλλου IEC 104, με βάση τις ακόλουθες 
παραδοχές: 

- Αιτήματα που αποστέλλονται από το σύστημα SCADA για την επαλήθευση της 
κατάστασης επικοινωνίας, κάθε 10 λεπτά. 

- Γενικές κλήσεις για ενημέρωση της κατάστασης της ΠΜΕ και ενημέρωση όλων των 

μετρήσεων, κάθε ώρα. 
- 10 συμβάντα ανά ημέρα. 

 
Το λογισμικό της ΠΜΕ θα εκτελεί εκτεταμένες διαδικασίες αυτο-ελέγχου (watchdog), 
προκειμένου να παρακολουθεί τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Κατάλληλοι διαγνωστικοί 

έλεγχοι θα μεταδίδονται στο ΚΣΕ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Υποψήφιος θα αναφέρει 
στην προσφορά του τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του τύπου προβλήματος, παρέχοντας 

σύντομη περιγραφή της λογικής που περιλαμβάνεται. Η ΠΜΕ θα έχει τα μέσα για την 
επαναφορά (χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση) του modem /router σε περίπτωση 
«παγώματος» ή «εμπλοκής» για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του σφάλματος υλικού.  
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7.3. Μετρήσεις και αναφορές ποιότητας ισχύος 
 
Ο Πίνακας Ελέγχου - ΠΜΕ θα έχει τις ακόλουθες δυνατότητες ποιότητας ισχύος. Ο 

χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω του φορητού υπολογιστή: 

 Μετρήσεις διακοπών τροφοδοσίας (παροχής) 

Αυτό το χαρακτηριστικό θα καταγράφει τα ακόλουθα: 

 Συνολικό αθροιστικό αριθμό διακοπών. Διαφορετικά, θα αναφέρεται κατάλογος 

συμβάντων διακοπής με αριθμό εγγραφής που θα υποδεικνύει την πιο πρόσφατη 
διακοπή 

 Συνολική αθροιστική διάρκεια διακοπών. Διαφορετικά, θα αναφέρεται ο χρόνος 

έναρξης και λήξης κάθε συμβάντος διακοπής  
 Η ώρα και η διάρκεια κάθε συμβάντος διακοπής στο ημερολόγιο συμβάντων 

Ως έναρξη της διακοπής θα ορίζεται η απώλεια τάσης τροφοδοσίας σε μία ή 
περισσότερες φάσεις για χρόνο οριζόμενο από το χρήστη. Η λήξη της διακοπής 
θα επέρχεται με την επαναφορά της τάσης και στις τρεις φάσεις για χρόνο που 

ορίζεται από το χρήστη. Ο πίνακας ελέγχου – ΠΜΕ θα καταγράφει τον αριθμό, τη 
συνολική διάρκεια, την ώρα έναρξης και λήξης κάθε διακοπής στο τμήμα του 

δικτύου σε κάθε πλευρά του Δ/ΑΕ. Όταν ανιχνεύεται διακοπή σε μία πλευρά, θα 
γίνεται χρονομέτρηση και καταγραφή των δεδομένων. 

 Ανάλυση αρμονικών 

Η λειτουργία αυτή θα υπολογίζει τις άρτιες και περιττές αρμονικές έως 15ης τάξης 

και την ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) για τις τέσσερις εντάσεις (Ia, Ib, 
Ic, In) και δώδεκα τάσεις (έξι μεταξύ φάσεων και έξι μεταξύ φάσης - γης). Κάθε 
στάθμη αρμονικής καθώς επίσης και η στάθμη του δείκτη THD θα προβάλλεται 

υπό μορφή γραφικής αναπαράστασης μέσω κατάλληλου λογισμικού σε φορητό 
υπολογιστή. Επιπρόσθετα, όταν οποιαδήποτε μεμονωμένη αρμονική υπερβαίνει 

μία τιμή κατωφλίου που ορίζεται από το χρήστη για χρονικό διάστημα που επίσης 
ορίζεται από το χρήστη, θα καταγράφεται ένα συμβάν το οποίο θα υποδεικνύει 
την αρμονική, την τιμή κορυφής και τη χρονική επισήμανση. Θα παρέχεται 

καταγραφή δεδομένων ιστορικού αρμονικών.  

 Καταγραφή κυματομορφών 

Ο πίνακας ελέγχου – ΠΜΕ θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου 
δεδομένων κυματομορφών έντασης (Ia, Ib, Ic, In) και τάσης (μεταξύ φάσεων 

και φάσης προς γη), με ελάχιστο ρυθμό 1600 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο. 
Αυτή η λειτουργία θα ρυθμίζεται από το χρήστη είτε από τον πίνακα ελέγχου ή 

μέσω κατάλληλου λογισμικού με φορητό υπολογιστή. 

 Παρακολούθηση βυθίσεων και ανυψώσεων τάσης  

Θα παρέχονται πληροφορίες βυθίσεων και παροδικών υπερτάσεων εκτός του 
εύρους που ρυθμίζεται από το χρήση και του καθοριζόμενου χρονικού 

διαστήματος. Θα παρέχεται καταγραφή δεδομένων ιστορικού βυθίσεων και 
ανυψώσεων τάσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πίνακας Ελέγχου – ΠΜΕ θα μπορεί 
να αναγνωρίσει ένα συμβάν βύθισης μόνο όταν το μέτρο της φασικής τάσης 

πέφτει κάτω από την οριακή τιμή (κατώφλι) βύθισης και παραμένει πάνω από 
την οριακή τιμή διακοπής για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη. 
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7.4. Βαθμός προστασίας 
  

Ο βαθμός προστασίας του πίνακα ελέγχου πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΡ54. Η πόρτα του 
πίνακα θα είναι εξοπλισμένη με αντικαταστάσιμη στεγανοποίηση ενός τεμαχίου από 

καουτσούκ χωρίς αρμούς και κενά. Ο πίνακας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα και όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό πρέπει να είναι από 

αντισκωριακό υλικό, ή να προστατεύονται με κατάλληλη αντιδιαβρωτικό υλικό.  
Η κατασκευή πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο IEC 
60870-2-1.  

 
Επίσης ο πίνακας της μονάδας ελέγχου-ΠΜΕ πρέπει να διαθέτει: 

 Φυσικό εξαερισμό για την εξαγωγή της υγρασίας. Ο πίνακας πρέπει να επιτρέπει τον 
εξαερισμό οποιασδήποτε υγρασίας στο εσωτερικό της ΠΜΕ προς τα έξω. Όλοι οι 
αγωγοί εξαερισμού πρέπει να προστατεύονται από την είσοδο ζωυφίων. Ο 

σχεδιασμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε σε κάθε περίπτωση εισόδου νερού, αυτό να 
εκρέει από το κάτω μέρος του θαλάμου χωρίς να επηρεάζει τα ηλεκτρικά ή 

ηλεκτρονικά μέρη.  

 Θερμαντική αντίσταση (βαρέος τύπου) ελεγχόμενη από θερμοστάτη για τη 
διατήρηση του θαλάμου στους 20°C ώστε να βελτιστοποιείται η διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας. Η θερμαντική αντίσταση δε θα μπορεί να τίθεται σε λειτουργία σε 
περίπτωση τροφοδοσίας από την μπαταρία. 

 Επιπρόσθετη προστασία στο εσωτερικό, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία 
του Δ/ΑΕ υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και όταν η μπροστινή πόρτα του 
είναι ανοιχτή για σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια χειροκίνητης 

λειτουργίας. 
 

7.5. Προστασία και ασφάλεια 
 

Ο πίνακας ελέγχου θα έχει κατάλληλους ακροδέκτες για τη γείωση όλων των μεταλλικών 
εξαρτημάτων. Θα είναι εξοπλισμένος με εξωτερικό κοχλία σύνδεσης γείωσης Μ12, με 

περικόχλιο, περικόχλιο ασφαλείας και οδοντωτή ροδέλα. Θα υπάρχει πρόβλεψη για τη 
διασφάλιση της ηλεκτρικής συνέχειας όλων των εκτεθειμένων μεταλλικών επιφανειών. 
Ακροδέκτες γείωσης θα τοποθετούνται σε κάθε τέτοιο εξοπλισμό. Θα παρέχεται ιμάντας 

γείωσης μεταξύ του καλύμματος (θύρας) και του σώματος (σασί) του πίνακα. 
Το καλώδιο ελέγχου θα είναι επαρκώς γειωμένο ώστε να θωρακίζει τον εξοπλισμό ελέγχου 

έναντι ηλεκτρικής παρεμβολής. 
Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα θωρακισμένος έτσι ώστε η κεραία GSM/GPRS που 
τοποθετείται να μην προκαλεί παρεμβολές στην κανονική λειτουργία του εξοπλισμού. Όπου 

ισχύουν απαιτήσεις ελάχιστης απόστασης για την τοποθέτηση κεραίας, αυτές θα πρέπει να 
αναφέρονται. 

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό ψηφιακών και αναλογικών 
εισόδων/εξόδων. Πρέπει να υπάρχει γαλβανική απομόνωση των καρτών 
εισόδου/εξόδου. Η τάση μόνωσης θα είναι 2,5 kV (rms). 

Θα χρησιμοποιηθεί κύκλωμα παρακολούθησης έντασης στα πιο σημαντικά εξαρτήματα της 
ΠΜΕ, προκειμένου να διακόπτει την τροφοδοσία όταν η ένταση υπερβαίνει τα όρια 

ασφαλείας (π.χ. παρουσία βραχυκυκλώματος). Επίσης οι επαφές έξοδου θα προστατεύονται 
έναντι βραχυκυκλώματος με χρήση κατάλληλων ασφαλειών. Λεπτομερείς πληροφορίες για 

αυτά τα χαρακτηριστικά θα περιλαμβάνονται στην προσφορά και στην τεκμηρίωση της ΠΜΕ. 
 Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του πίνακα ελέγχου (τροφοδοσία, θύρες μέτρησης, κτλ.) θα 
διαθέτουν προστασία έναντι υπερέντασης, αιχμών και μεταβατικών τάσεων.  
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8. Ρυθμίσεις της ΠΜΕ 
 
Ο Πίνακας Ελέγχου-ΠΜΕ θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και 

προστασίας βασισμένο σε μικροεπεξεργαστή, το οποίο θα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. Όλες οι ρυθμίσεις και οι παράμετροι που 
ορίζονται από το χρήστη θα διατηρούνται σε μόνιμη μνήμη. Η επιλογή των παραμέτρων 

των λειτουργιών που αναφέρονται παρακάτω θα γίνεται με τρεις τρόπους: (1) Μέσω της 
διαδικασίας διαμόρφωσης παραμέτρων του πίνακα ελέγχου,  (2) με τη λήψη τους 

(downloading) στην ΠΜΕ μέσω της κανονικής διαδικασίας διαμόρφωσης από φορητό 
υπολογιστή και (3) εξ αποστάσεως μέσω της σύνδεσης GPRS, ανεξάρτητα από τη 
λειτουργία του SCADA.  

 

8.1. Κατευθυντική προστασία υπερέντασης – Λειτουργία δέσμευσης 

κατεύθυνσης 
 
Όλα τα στοιχεία υπερέντασης (Φάσης, Γης, SEF) θα μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να 

είναι κατευθυντικά, έτσι ώστε η λειτουργία του στοιχείου προστασίας να εξαρτάται από την 
κατεύθυνση του ρεύματος βραχυκύκλωσης. Κάθε στοιχείο υπερέντασης θα έχει δύο 
ανεξάρτητες ομάδες ρυθμίσεων, η πρώτη για σφάλματα εμπρόσθιας κατεύθυνσης και η 

δεύτερη για σφάλματα ανάστροφης κατεύθυνσης. Επιπρόσθετα, η ΠΜΕ θα περιλαμβάνει τη 
λειτουργία δέσμευσης κατεύθυνσης για τον περιορισμό του ανοίγματος σε σφάλματα που 

εκδηλώνονται μόνο σε καθορισμένη πλευρά του Δ/ΑΕ (πλευρά πηγής ή πλευρά φορτίου). 
Οι ανωτέρω λειτουργίες θα ρυθμίζονται σε θέση ΟN  ή  OFF. Όταν η κατευθυντική 
προστασία είναι ρυθμισμένη σε θέση ON όλα τα στοιχεία υπερέντασης θα λειτουργούν 

χρησιμοποιώντας την ομάδα ρυθμίσεων που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του σφάλματος 
(εμπρόσθια ή ανάστροφη). Όταν η λειτουργία δέσμευσης κατεύθυνσης είναι ρυθμισμένη σε 

θέση ON, όλα τα στοιχεία υπερέντασης θα λειτουργούν μόνο για την κατεύθυνση που έχει 
επιλεχθεί από το χρήστη (εμπρόσθια ή ανάστροφη). Τέλος, όταν η κατευθυντική προστασία 
και η λειτουργία δέσμευσης κατεύθυνσης έχουν ρυθμιστεί σε θέση OFF, όλα τα στοιχεία 

υπερέντασης θα λειτουργούν ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του ρεύματος 
βραχυκύκλωσης. Οι παράμετροι αυτών των λειτουργιών (χαρακτηριστική γωνία, 

κατεύθυνση ενεργοποίησης, δηλ. εμπρόσθια ή ανάστροφη, κτλ.) θα ρυθμίζονται χωριστά 
για σφάλματα φάσης, σφάλματα γης και ευαίσθητα σφάλματα ως προς γη. Θα παρέχονται 
δυνατότητες που να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των κατευθυντικών στοιχείων 

υπερέντασης για ισχυρά σφάλματα φάσεων, όπου υπάρχει ενδεχόμενο κατάρρευσης 
(μηδενισμού) των τάσεων πόλωσης της γραμμής. Ο Δ/ΑΕ θα διατηρεί την 

κατευθυντικότητα μέχρι και στο 1% της πρωτεύουσας τάσης. Ο κατασκευαστής θα διαθέσει 
στοιχεία που θα το αποδεικνύουν. Επιπλέον, ο κατασκευαστής θα προσφέρει επαρκείς 
μεθόδους πόλωσης για κατευθυντική προστασία γης, οι οποίες μπορούν να επιλεχθούν για 

συστήματα με χαμηλή αντίσταση γείωσης (όπως το δίκτυο διανομής που διαχειρίζεται ο 
ΔΕΔΔΗΕ). 

 

8.2 Ρυθμίσεις προστασίας υπερέντασης 
 
Τα απαιτούμενα στοιχεία προστασίας υπερέντασης είναι Υπερένταση σφάλματος φάσεων, 

Υπερένταση σφάλματος γης και Υπερένταση ευαίσθητου σφάλματος ως προς γη (SEF). 
Όλες αυτές οι λειτουργίες προστασίας θα διαθέτουν στοιχεία με χαρακτηριστικά τα οποία 

συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60255. 
Τα στοιχεία Υπερέντασης σφάλματος γης και SEF θα είναι εφοδιασμένα με (ψηφιακό) 
φιλτράρισμα αρμονικών ώστε να αποτρέπεται η λειτουργία τους όταν υπάρχουν 
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αρμονικές στο αθροιστικό διάνυσμα των ρευμάτων φάσεων που συνθέτει το ρεύμα 
διαρροής ως προς γη.  Ο Υποψήφιος θα διαθέσει τεκμηρίωση που θα το αποδεικνύει 
αυτό. 

 
8.2.1 Ρυθμίσεις προστασίας Υπερέντασης σφάλματος φάσεων και Υπερέντασης σφάλματος 

γης 
 

Το σύστημα προστασίας θα παρέχει προστασία υπερέντασης φάσεων και γης για το 
κύκλωμα που τροφοδοτείται από τον Δ/ΑΕ. Καθένας από τους κύκλους λειτουργίας σε 
μια ακολουθία πτώσεων - επαναφορών, θα διαθέτει ανεξάρτητες ρυθμίσεις καμπύλης, 

χρόνου (πολλαπλασιαστή) και τροποποιητή καμπύλης και κοινή ρύθμιση ρεύματος 
διέγερσης. 

Το σύστημα προστασίας έναντι σφαλμάτων φάσεων θα είναι ανεξάρτητο από όλα τα 
άλλα συστήματα προστασίας που καθορίζονται στην παρούσα κατά το ότι καμία από τις 
ρυθμίσεις του δεν θα περιορίζεται, ή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις άλλων τύπων 

προστασίας. 

Η τιμή του ρεύματος διέγερσης των στοιχείων φάσεων προκειμένου για πτώση θα 

μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 40 Α και 1200 Α σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5 Α. 

Το σύστημα προστασίας έναντι σφάλματος ως προς γη θα είναι ανεξάρτητο από όλα τα 
άλλα συστήματα προστασίας που καθορίζονται στην παρούσα κατά το ότι καμία από τις 

ρυθμίσεις του δεν θα περιορίζεται, ή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις άλλων τύπων 
προστασίας. Η προστασία σφάλματος ως προς γη θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού 

ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. 

Η τιμή του ρεύματος διέγερσης των στοιχείων γης προκειμένου για πτώση θα μπορεί να 
ρυθμιστεί μεταξύ 10 Α και 800 Α σε βήματα όχι μεγαλύτερα του 1 Α. 

Η προστασία υπερέντασης φάσεων και γης θα προσφέρει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες 
δυνατότητες σε καθεμιά από τις τέσσερις πτώσεις: 

 Επιλογή, κατ’ ελάχιστον, των ακόλουθων χαρακτηριστικών χρόνου/έντασης, τα 
οποία μπορούν να προσαρμοστούν περαιτέρω από το χρήστη:  

 Σταθερού χρόνου 

 IEC60255 Κανονικού αντίστροφου χρόνου 

 IEC60255 Πολύ αντίστροφου χρόνου 

 IEC60255 Εξαιρετικά αντίστροφου χρόνου 

 Ρυθμίσεις προστασίας σταθερού χρόνου ως εναλλακτική λύση στην προστασία 
αντίστροφου χρόνου με δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 0,05 και 100 s σε βήματα όχι 
μεγαλύτερα των 0,01 s 

 Ρυθμίσεις ακαριαίας προστασίας ως επιπρόσθετο στοιχείο της προστασίας 
αντίστροφου χρόνου ή σταθερού χρόνου ή ως εναλλακτική λύση στην προστασία 
αντίστροφου χρόνου ή σταθερού χρόνου με πολλαπλασιαστή του ρεύματος 

διέγερσης που απαιτείται για πτώση με δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 1 και 30 σε 
βήματα όχι μεγαλύτερα του 0,1.  

 Πρόβλεψη για τον προγραμματισμό ελάχιστου χρόνου για πτώση στη 
χαρακτηριστική καμπύλη χρόνου/έντασης με δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 0 και 1 s 

σε βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,01 s. 

 Πρόβλεψη για τον προγραμματισμό επιπρόσθετου χρόνου καθυστέρησης (αθροιστής 
χρόνου) για πτώση στη χαρακτηριστική καμπύλη χρόνου/έντασης με δυνατότητα 

ρύθμισης μεταξύ 0 και 2 δευτερολέπτων σε βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,01 s. 
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 Πολλαπλασιαστής χρόνου με δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 0,1 και 15 σε βήματα όχι 
μεγαλύτερα από 0,05 

 Πολλαπλασιαστής κατωφλίου διέγερσης με δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 1 και 10 σε 
βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,1  

 Ακρίβεια ρύθμισης έντασης όχι μεγαλύτερη από  5% (αφορά μόνο τη λειτουργία 
ηλεκτρονόμου προστασίας). 

 Ακρίβεια χρονικής απόκρισης όχι μεγαλύτερη από  5% ή  50 ms, όποια από τις 

δύο είναι μεγαλύτερη (αναφέρεται μόνο στο χρόνο για την έναρξη λειτουργίας του 
αυτόματου διακόπτη). 

 Ο αριθμός λειτουργιών μέχρι τη μανδάλωση του Δ/ΑΕ σε θέση «ανοιχτός» θα 
μπορεί να ρυθμιστεί από έναν (1) έως τέσσερις (4) κύκλους (π.χ. Για 4 κύκλους 
λειτουργίας μέχρι το κλείδωμα, 0 ή 1 ή 2 γρήγορες λειτουργίες θα ακολουθούνται 

από 4 ή 3 ή 2 αργές λειτουργίες πολύ αντίστροφου ή εξαιρετικά αντίστροφου 
χρόνου αντίστοιχα).  

 
8.2.2 Ρυθμίσεις προστασίας Υπερέντασης ευαίσθητου σφάλματος ως προς γη 

 
Το σύστημα προστασίας του Δ/ΑΕ θα προσφέρει προστασία έναντι ευαίσθητου 
σφάλματος ως προς γη (SEF) στο κύκλωμα που τροφοδοτείται από τον Δ/ΑΕ. Η 

προστασία SEF θα είναι διαθέσιμη ως επιπρόσθετο στοιχείο προστασίας και θα 
λειτουργεί ως προστασία σταθερού χρόνου. Ο αριθμός πτώσεων της προστασίας λόγω 

SEF που μπορούν να εκδηλωθούν σε μία ακολουθία επαναφορών θα ορίζεται από το 
χρήστη μεταξύ ενός (1) και τεσσάρων (4). Το στοιχείο σταθερού χρόνου SEF θα μπορεί 
να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο για κάθε πτώση στην ακολουθία του Δ/ΑΕ.  

Το στοιχείο προστασίας SEF θα είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα στοιχεία προστασίας 
που καθορίζονται στην παρούσα κατά το ότι καμία από τις ρυθμίσεις του δεν θα 

περιορίζεται, ή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις άλλων τύπων προστασίας. 

Το ρεύμα διέγερσης προκειμένου για πτώση της προστασίας SEF θα μπορεί να 
ρυθμιστεί από 1 έως 20 Α, με βήμα όχι μεγαλύτερο από 1 Α (ακρίβεια ρύθμισης 

έντασης διέγερσης  5% ή  0,5 A, αναφέρεται μόνο στη λειτουργία του ηλεκτρονόμου 
προστασίας).  

Ο χρόνος λειτουργίας της προστασίας SEF θα μπορεί να ρυθμιστεί από 0,1 s έως 100 s, 

με βήμα όχι μεγαλύτερο από 0,1 s (ακρίβεια χρόνου λειτουργίας  50 ms, αναφέρεται 
μόνο στο χρόνο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Δ/ΑΕ). 

Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα στάδια για τη λειτουργία SEF. Το πρώτο στάδιο (ISEF>, 
tSEF>) για την αποστολή σήμανσης στο ΚΣΕ του SCADA και το δεύτερο στάδιο (ISEF>>, 
tSEF>>) για την πτώση του Δ/ΑΕ.  

Η προστασία SEF θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας.  
 

8.3. Προστασία υπότασης και υπέρτασης 

 
Η λειτουργία προστασίας τάσης θα παρέχει ρύθμιση υπέρτασης και υπότασης και 

χρονομετρικό με καθυστέρηση σταθερού χρόνου. Καθώς η τάση του συστήματος πέφτει 
κάτω από την καθορισμένη στάθμη υπότασης ή υπερβαίνει την καθορισμένη στάθμη 

υπέρτασης, το χρονομετρικό με καθυστέρηση σταθερού χρόνου θα εκκινεί και θα 
προκαλεί πτώση του Δ/ΑΕ και/ή σήμανση με την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου.  

Η λειτουργία θα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 το εύρος ρύθμισης της διέγερσης του στοιχείου υπότασης θα κυμαίνεται από τάση 
0,6 έως 0,93 pu σε βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,01 pu. 

 το εύρος ρύθμισης της διέγερσης του στοιχείου υπέρτασης θα κυμαίνεται από τάση 

1 έως 1,2 pu σε βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,01 pu 
 η καθυστέρηση σταθερού χρόνου θα μπορεί να ρυθμιστεί από 0 s έως 60 s σε 

βήματα 0,1 s  
 επιλογή υπότασης σε οποιαδήποτε φάση ή υπότασης σε όλες τις φάσεις για 

σήμανση ή/και πτώση.  Παρόμοια, επιλογή υπέρτασης σε οποιαδήποτε φάση ή 
υπέρτασης σε όλες τις φάσεις για σήμανση ή/και πτώση. 

Η λειτουργία θα μπορεί να διαμορφωθεί (π.χ. μέσω ενσωματωμένης ή 

προγραμματιζόμενης από τον χρήστη λογικής) προκειμένου να προσφέρει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 ενεργοποίηση επαφών σήμανσης ή πτώσης ή και των δύο 
 δέσμευση κλεισίματος Δ/ΑΕ όταν η μετρούμενη τάση βρίσκεται εκτός των 

ρυθμίσεων υπότασης ή υπέρτασης  

 Μόνο μία επαναφορά του Δ/ΑΕ αφότου η τάση επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα, 
και εφόσον η πτώση του Δ/ΑΕ οφείλεται σε υπόταση ή υπέρταση. Επιπρόσθετα, θα 

παρέχεται χρονομετρικό με δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη της χρονικής 
καθυστέρησης επαναφοράς μετά την επιστροφή της κανονικής τάσης. Η χρονική 

καθυστέρηση θα μπορεί να ρυθμιστεί από 2 s έως 180 s σε βήματα 0,1 s. 

Η προστασία υπότασης ή υπέρτασης θα έχει δυνατότητα ανεξάρτητου 

προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας.  

 

8.4. Προστασία υπερ/υπό συχνότητας 
 

Αυτή η λειτουργία προστασίας θα παρέχει ρύθμιση υπερσυχνότητας και υποσυχνότητας 

και χρονομετρικό με καθυστέρηση σταθερού χρόνου. Καθώς η συχνότητα του 
συστήματος πέφτει κάτω από την καθορισμένη στάθμη υποσυχνότητας ή υπερβαίνει την 

καθορισμένη στάθμη υπερσυχνότητας, το χρονομετρικό με καθυστέρηση σταθερού 
χρόνου θα εκκινεί και θα προκαλεί πτώση του Δ/ΑΕ με την παρέλευση του καθορισμένου 
χρόνου.  

Η λειτουργία θα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 το εύρος ρύθμισης της υποσυχνότητας θα κυμαίνεται από 46 Hz έως 50 Hz σε 

βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,1 Hz. 
 το εύρος ρύθμισης της υπερσυχνότητας θα κυμαίνεται από 50 Hz έως 54 Hz σε 

βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,1 Hz. 
 η καθυστέρηση σταθερού χρόνου θα μπορεί να ρυθμιστεί από 0,1 s έως 20 s σε 

βήματα των 0,02 s 

Η λειτουργία θα μπορεί να διαμορφωθεί (π.χ. μέσω ενσωματωμένης ή 

προγραμματιζόμενης από τον χρήστη λογικής) προκειμένου να προσφέρει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 Επιτήρηση των στοιχείων υπό/υπέρσυχνότητας από στοιχείο τάσης που λαμβάνει 
ρύθμιση από 0,6 έως 1 pu τάσης σε βήματα 0,1 pu για την πρόληψη εσφαλμένης 

λειτουργίας της προστασίας υπό/υπέρσυχνότητας μετά από την έναρξη σφάλματος. 
 Λειτουργία δέσμευσης κλεισίματος του Δ/ΑΕ όταν η μετρούμενη συχνότητα 

βρίσκεται εκτός των ρυθμίσεων υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας. 
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 Θα παρέχεται λειτουργία αυτόματης επαναφοράς με δυνατότητα επιλογής από το 
χρήστη, η οποία θα επιτρέπει μια μόνο επαναφορά του Δ/ΑΕ αφότου η συχνότητα 
επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα, μόνο όταν η πτώση του Δ/ΑΕ έχει προκληθεί ως 

αποτέλεσμα κατάστασης που οφείλεται σε υπο/υπερσυχνότητα. Επιπρόσθετα, θα 
παρέχεται χρονομετρικό με δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη της χρονικής 

καθυστέρησης επαναφοράς μετά την επιστροφή της κανονικής συχνότητας. Η 
χρονική καθυστέρηση θα μπορεί να ρυθμιστεί από 2 s έως 180 s σε βήματα 0,1 s. 

 

8.5. Λειτουργία «κομμένου» αγωγού 
 
Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία «κομμένου» αγωγού. Η λειτουργία θα διαθέτει 

ρύθμιση λόγου I2/I1 και χρονομετρικό με καθυστέρηση σταθερού χρόνου.  Όταν ο λόγος 
I2/I1 είναι μεγαλύτερος από την τιμή που έχει οριστεί, το χρονομετρικό θα εκκινεί και θα 

ενεργοποιεί πτώση του Δ/ΑΕ και/ή σήμανση με την παρέλευση του καθορισμένου 
χρόνου. 
Οι ρυθμίσεις θα είναι:   

 Ενεργοποίηση I2/I1 από 2% έως 100% σε βήμα του 1%  
 Χρόνος καθυστέρησης από 1 s έως 30 s, σε βήματα 0,1 s 

Η λειτουργία αυτή θα μπορεί να ρυθμιστεί σε θέση ON ή OFF. Η λειτουργία θα 
προσφέρει δυνατότητα επιλογής από το χρήστη για λειτουργία μόνο σήμανσης ή μόνο 
πτώσης ή και των δύο. 

8.6. Συντονισμός ακολουθίας  

O Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία Συντονισμού ακολουθίας ώστε να επιτρέπει το 
συντονισμό του Δ/ΑΕ με τους κατάντη Δ/ΑΕ. Θα προκαλεί τη μετάβαση του Δ/ΑΕ στον 
επόμενο κύκλο λειτουργίας πτώσης-επαναφοράς αφότου θα έχει ανιχνεύσει το σφάλμα 

και την εκκαθάρισή του από άλλη συσκευή πριν την παρέλευση του καθορισμένου 
χρόνου για τη λειτουργία του Δ/ΑΕ.  

Η λειτουργία Συντονισμού ακολουθίας θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και 
ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. 

8.7. Προστασία απώλειας φάσης 

Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει την προστασία απώλειας φάσης για την πτώση του Δ/ΑΕ σε 

περίπτωση απώλειας τάσης σε μία ή δύο φάσεις στο ανάντη τμήμα της γραμμής για 
προκαθορισμένο διάστημα χρόνου. Η απώλεια τροφοδοσίας και στις τρεις φάσεις δεν θα 
προκαλεί λειτουργία της εν λόγω προστασίας. Η πτώση λόγω της προστασίας απώλειας 

φάσης θα προκαλεί πάντα μανδάλωση του Δ/ΑΕ στη θέση «ανοιχτός» (δηλ. αποκλεισμό 
δυνατότητας αυτόματης επαναφοράς).  

Οι ρυθμίσεις θα είναι:  

• Εύρος κατωφλίου τάσης για ανίχνευση απώλειας φάσης από 0,05 pu έως 1,00 pu, σε 

βήματα όχι μεγαλύτερα των 0,01 pu  

• Εύρος ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης προστασίας απώλειας φάσης από 1 s έως 100 

s, σε βήματα όχι μεγαλύτερα του 1 s  

Η  προστασία απώλειας φάσης θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ 

λειτουργίας.  
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8.8. Λειτουργία Πινακίδα εργασίας  

Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία Πινακίδα εργασίας (Πινακίδα «θερμής» γραμμής) 

που θα εφαρμόζεται όταν εκτελούνται εργασίες στο δίκτυο. Η εν λόγω λειτουργία θα 
προκαλεί μια μόνο γρήγορη πτώση του Δ/ΑΕ σε περίπτωση ανίχνευσης σφάλματος χωρίς 

τη δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς. Θα υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής 
διαμόρφωσης της συγκεκριμένης προστασίας για σφάλματα φάσης, σφάλματα γης και 

ευαίσθητα σφάλματα ως προς γη. Η λειτουργία Πινακίδα εργασίας θα έχει προτεραιότητα 
έναντι της λειτουργίας  «Ανάληψης φορτίων εν ψυχρώ» και της Απενεργοποίησης 
γρήγορων πτώσεων. 

Η λειτουργία πινακίδας εργασίας θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ 
λειτουργίας. Η αλλαγή κατάστασης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ λειτουργίας θα είναι δυνατή τόσο 

τοπικά (π.χ. Μέσω πλήκτρων λειτουργίας) όσο και από απόσταση, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα έχει επιλεχθεί η κατάλληλη θέση ελέγχου. 

8.9 Λειτουργία Απενεργοποίησης γρήγορων πτώσεων 

Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία Απενεργοποίησης γρήγορων πτώσεων για την 

τροποποίηση της προστασίας, έτσι ώστε όλες οι λειτουργίες πτώσης του Δ/ΑΕ να 
χρησιμοποιούν καμπύλες αντιστρόφου χρόνου. Η εν λόγω λειτουργία θα προσφέρει 

δυνατότητα ξεχωριστής επιλογής για κάθε προφίλ προστασίας. Οι συνολικές λειτουργίες 
πτώσης θα παραμένουν οι ίδιες. Για παράδειγμα, ο έλεγχος θα αλλάζει την ακολουθία του 
από μία γρήγορη και τρεις καθυστερημένες λειτουργίες πτώσεις σε τέσσερις 

καθυστερημένες λειτουργίες πτώσεις όταν είναι ενεργοποιημένη η απενεργοποίηση 
γρήγορων πτώσεων. 

Η λειτουργία Απενεργοποίηση γρήγορων πτώσεων θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού 
ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων ενσωματωμένη στο 

Δ/ΑΕ, η ΠΜΕ θα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησής της με χρήση προγραμματιζόμενων 
λογικών διατάξεων, ενώ ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση ως 

προς αυτό. 

8.10. Λειτουργία Μονής πτώσης 

Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία μονής πτώσης. Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία 
αυτή, ο Δ/ΑΕ θα μεταβαίνει απευθείας σε μανδάλωση στη θέση «ανοιχτός» μετά από μια 

πτώση χωρίς αυτόματη επαναφορά. Θα υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής διαμόρφωσης για 
σφάλματα φάσεων, σφάλματα γης και ευαίσθητα σφάλματα γης. Η εν λόγω λειτουργία θα 
παρέχεται με σκοπό την αποτροπή της αυτόματης επαναφοράς του Δ/ΑΕ σε περίπτωση 

πτώσης του για οποιονδήποτε λόγο εντός του χρόνου επαναφοράς μετά από τοπικό 
χειροκίνητο χειρισμό κλεισίματος ή απομακρυσμένο χειρισμό κλεισίματος από το σύστημα 

SCADA.  

H Λειτουργία μονής πτώσης θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ 

λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων ενσωματωμένη στο Δ/ΑΕ, η ΠΜΕ θα 
παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησή της με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών 

διατάξεων, ενώ ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση ως προς 
αυτό. 
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8.11. Λειτουργία Δέσμευσης έναντι ενεργού φορτίου 
 
Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία δέσμευσης έναντι ενεργού φορτίου. Όταν είναι 

επιλεγμένη η λειτουργία αυτή, όλες οι εντολές κλεισίματος θα παραβλέπονται όταν είναι 
ενεργός οποιοσδήποτε από τους ακροδέκτες της πλευράς φορτίου.  
Η τάση διέγερσης για τη λειτουργία «Δέσμευση έναντι ενεργού φορτίου» θα λαμβάνει 

τιμές από 0,05 έως 1 pu σε βήματα όχι μεγαλύτερα από 0,01 pu. 
  

Η λειτουργία Δέσμευση έναντι ενεργού φορτίου θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού 
ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων ενσωματωμένη στο 

Δ/ΑΕ, η ΠΜΕ θα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησή της με χρήση προγραμματιζόμενων 
λογικών διατάξεων, ενώ ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση ως 
προς αυτό. 

8.12. Λειτουργία ελέγχου συγχρονισμού 
  

Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία ελέγχου συγχρονισμού. Ο έλεγχος συγχρονισμού 

θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει το Δ/ΑΕ για οποιονδήποτε συνδυασμό 
ενεργού/ανενεργού πηγής/φορτίου και να πραγματοποιεί προληπτικό (προκαταβολικό) 
κλείσιμο για κατάσταση ενεργού πηγής/ενεργού φορτίου υπολογίζοντας την ολίσθηση και 

προπορεύοντας το κλείσιμο λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση του μηχανισμού 
κλεισίματος. Επιπρόσθετα, η λειτουργία θα επαληθεύει τα μεγέθη τάσης και τις 

συχνότητες πηγής και φορτίου προκειμένου να καθορίσει ότι βρίσκονται εντός των 
προκαθορισμένων ορίων και ότι η γωνιακή διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων 
βρίσκεται επίσης εντός προκαθορισμένου εύρους. Ως ελάχιστη απαίτηση, στη λειτουργία 

ελέγχου συγχρονισμού θα υπάρχουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 Διαφορά τάσης από 1% έως 50% της ονομαστικής, με βήμα 1%. 

 Διαφορά συχνότητας από 0,1% έως 10% της ονομαστικής, με βήμα 0,1%. 
 Διαφορά γωνίας φάσεων από 5 έως 80 μοίρες, με βήμα 1 μοίρας. 

 Χρόνος καθυστέρησης ελέγχου συγχρονισμού από 0,1 s έως 30 s, με βήμα 0,1 s 

Αν δεν επιτρέπεται το κλείσιμο, θα μεταδίδεται σήμανση στο ΚΣΕ. 

Η λειτουργία αυτή θα ρυθμίζεται σε θέση ON ή OFF.  

8.13. Λειτουργία αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης 
 
Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει λειτουργία αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης για την αύξηση του 
ρεύματος διέγερσης της προστασίας υπερέντασης φάσεων και προς γη για καθορισμένο 

χρόνο μετά την ηλέκτριση της γραμμής είτε από τον ίδιο τον Δ/ΑΕ ή από ανάντη διάταξη, 
με σκοπό την αποτροπή πτώσης του Δ/ΑΕ όταν εκδηλώνεται ρεύμα ζεύξης (ρεύμα 

μαγνητίσεως σε μετασχηματιστές, ρεύμα εκκίνησης σε κινητήρες κ.λ.π.). Η λειτουργία 
αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης θα λειτουργεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής της 2ης 
αρμονικής στη σύνθεση του ρεύματος φάσεων, που σημαίνει ότι θα ανιχνεύει υψηλά 

επίπεδα έντασης 2ης αρμονικής που αποτελούν ένδειξη ρεύματος ζεύξης κατά την 
ενεργοποίηση. Επιπρόσθετα, αυτή η λειτουργία θα τίθεται σε εφαρμογή μόνο όταν το 

ρεύμα που διέρχεται από τον Δ/ΑΕ γίνεται μηδενικό. Θα αποτελεί ένα επιπρόσθετο 
στοιχείο προστασίας το οποίο θα λειτουργεί σε συνδυασμό με την προστασία υπερέντασης 
αντιστρόφου και ακαριαίου χρόνου. 

Οι ρυθμίσεις της εν λόγω λειτουργίας θα είναι: 
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 Ποσοστό 2ης αρμονικής από 5% έως 50% της θεμελιώδους συχνότητας, με βήμα 1% 
 Ο πολλαπλασιαστής αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης θα έχει δυνατότητα ρύθμισης από 

1 έως 10, με βήμα όχι μεγαλύτερο από 0,1. 

 Το εύρος του χρόνου αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης κυμαίνεται από 0,05 s έως 10 s, 

με βήμα όχι μεγαλύτερο από 0,01 s (ακρίβεια  20 ms) 

Η λειτουργία αναχαίτισης ρεύματος ζεύξης θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού 

ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ.  

8.14. Λειτουργία «Ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ» 
 
Ο Δ/ΑΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργία «Ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ» για την αύξηση 

της πιθανότητας επιτυχούς κλεισίματός του έπειτα από περίοδο διακοπής της τροφοδοσίας 
στη γραμμή που τροφοδοτείται μέσω του Δ/ΑΕ.  Η εν λόγω λειτουργία θα τροποποιεί 

μόνο τις χαρακτηριστικές καμπύλες υπερέντασης φάσης και γης. Δεν θα τροποποιεί τις 
χαρακτηριστικές καμπύλες της προστασίας SEF. Ο Δ/ΑΕ θα ανιχνεύει αυτόματα την 
απώλεια τροφοδοσίας της γραμμής και θα θέτει σε εφαρμογή τη λειτουργία «ανάληψη 

φορτίου εν ψυχρώ» στις χαρακτηριστικές καμπύλες των στοιχείων υπερέντασης που 
σχετίζονται με τον πρώτο κύκλο πτώσης, ανεξάρτητα από το αν ο Δ/ΑΕ είναι ανοικτός ή 

κλειστός, προκειμένου να αποτρέψει την πτώση του Δ/ΑΕ λόγω κλεισίματος ανάντη 
διάταξης. 
Η λειτουργία «Ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ» θα αποτελεί επιπρόσθετο στοιχείο 

προστασίας, το οποίο θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα στοιχεία υπερέντασης 
αντίστροφου και ακαριαίου χρόνου. Όταν ενεργοποιείται, θα αυξάνει τον ελάχιστο 

πολλαπλασιαστή του ρεύματος διέγερσης που απαιτείται για πτώση και ο οποίος θα 
εφαρμόζεται σε προκαθορισμένη καμπύλη με πολλαπλασιαστή και χρόνο που θα ορίζεται 
από τον χρήστη. Θα χρησιμοποιεί μια σχέση βασισμένη στο χρόνο για τον καθορισμό του 

συντελεστή αύξησης της τιμής του ρεύματος διέγερσης.  
Οι ρυθμίσεις θα είναι οι εξής:  

 Πολλαπλασιαστής Ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ με δυνατότητα ρύθμισης από 1 
έως 5, με βήμα όχι μεγαλύτερο από 0,1.  

 Σταθερά Χρόνου Ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ με δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 

300 λεπτά, με βήμα 1 λεπτού (ακρίβεια  1 λεπτού) 
Η λειτουργία «Ανάληψη φορτίου εν ψυχρώ» θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού 

ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ. Θα εξεταστούν και εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης της 
συγκεκριμένης λειτουργίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά τα 
περιθώρια διαβάθμισης των ανάντη διατάξεων (π.χ. πρόβλεψη για  ξεχωριστή καμπύλη 

«ανάληψης φορτίου εν ψυχρώ», χρήση εναλλακτικών ρυθμίσεων προστασίας 
υπερέντασης). 

8.15 Ρυθμίσεις αυτόματης επαναφοράς 
 

Ο χρόνος επαναφοράς μεταξύ λειτουργίας πτώσης και της επακόλουθης λειτουργίας 
επαναφοράς θα μπορεί να προγραμματιστεί χωριστά για κάθε κύκλο ενεργοποίησης. 

Το απαιτούμενο εύρος χρόνου θα μπορεί να ρυθμιστεί από 0,5 s έως 180 s με βήμα όχι 
μεγαλύτερο από 0,1 δευτερόλεπτο. Η ακρίβεια του χρόνου επαναφοράς δεν θα είναι 

μεγαλύτερη από 0,1 s. 

Ο χρόνος επαναφοράς της ακολουθίας θα μπορεί να ρυθμιστεί από 3 s έως 180 s με 

βήμα όχι μεγαλύτερο από 1 δευτερόλεπτο, με ακρίβεια όχι μεγαλύτερη από 1  
δευτερόλεπτο.  
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8.16. Επιλογή ομάδας αυτόματης προστασίας 
 

Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη ρυθμίσεων ομάδων προστασίας τα οποία θα 
μπορούν να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Κάθε ζεύγος θα περιλαμβάνει μια κύρια 

ομάδα προστασίας και μια εναλλακτική ομάδα προστασίας. Όταν η ροή ισχύος είναι στην 
εμπρόσθια (πηγή προς φορτίο) ή στην ανάστροφη (φορτίο προς πηγή) κατεύθυνση, θα 

χρησιμοποιείται αντίστοιχα η κύρια ή η εναλλακτική ομάδα προστασίας. Ο χρήστης μπορεί 
να επιλέγει ένα από τα δύο ζεύγη ομάδων προστασίας ως ενεργή ομάδα, της οποίας οι τιμές 
ρύθμισης θα εφαρμόζονται.  Θα προσφέρεται αυτόματη επιλογή ομάδας προστασίας που θα 

επιτρέπει την αυτόματη επιλογή της κατάλληλης ομάδας προστασίας, με εναλλαγή μεταξύ 
των ομάδων προστασίας ανάλογα με την κατεύθυνση της ροής ισχύος, χωρίς παρέμβαση 

του χειριστή.  Όταν απενεργοποιείται η Κατευθυντική προστασία υπερέντασης, θα 
ενεργοποιείται η μέχρι εκείνο το σημείο ομάδα εμπρόσθιας προστασίας του ζεύγους. 
Η αυτόματη επιλογή ομάδας προστασίας θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ 

και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων ενσωματωμένη στο Δ/ΑΕ, η 
ΠΜΕ θα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησή της με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών 

διατάξεων, ενώ ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση ως προς 
αυτό. 
 

 

9. ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (3 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ) 
 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως της παραγράφου 6.3.δ. θα πρέπει να είναι σύμφωνοι είτε με 
το πρότυπο IEC 61869-2 ή με το πρότυπο IEC 60044-8 και κατάλληλοι για να παρέχουν τις 
λειτουργίες που απαιτούνται από την παρούσα TΠ. Θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση 

24 kV. Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν στο ρεύμα 
συνεχούς λειτουργίας του Δ/ΑΕ ανεξάρτητα από την επιλεγμένο λόγο μετασχηματισμού. Οι 

μετασχηματιστές θα πρέπει να έχουν κλάση ακρίβειας 5Ρ και συντελεστή ορίου ακρίβειας 
15. 
Αντί για τους ανωτέρω αναφερόμενους Μ/Σ έντασης και αισθητήρες τάσης της § 11 της 

παρούσας ΤΠ, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί συνδυασμένοι μετασχηματιστές οργάνων. Αυτοί 
οι συνδυασμένοι μετασχηματιστές θα πληρούν τις απαιτήσεις της § 9 και της § 11 της 

παρούσας ΤΠ. 
 
 

10. ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ) ΓΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
 
Ο μετασχηματιστής τάσης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
• Κατάλληλος για τις συνθήκες λειτουργίας της παραγράφου 3 της παρούσας ΤΠ 

• Ονομαστική τάση πρωτεύοντος: 24 kV 
• Σύμφωνος με το Πρότυπο IEC 61869-3 
• Θα παραδοθούν δύο τύποι μετασχηματιστών: 

- Απλής σχέσης 20/0,1 kV ac 
- Διπλής σχέσης 20-15/0,1 kV ac 

Η ακριβής ποσότητα από κάθε τύπο μετασχηματιστή θα αναφέρεται στη 
Διακήρυξη. 

• Οριακή θερμική ισχύς: επαρκής για τη λειτουργία όλων των μονάδων 

• Κλάση ακρίβειας: 1 ( η ακρίβεια στην ονομαστική ισχύ θα πρέπει να δηλώνεται). 
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• Ονομαστικός συντελεστής τάσης ΚΤ: 1,2 
• Μήκος ερπυσμού: 610 mm τουλάχιστον 
• Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας: 50 kV rms/1 min 

• Αντοχή σε κρουστική τάση: 1,2/50 μs, 125 kV, τιμή κορυφής 
 Μια ασφάλεια 2A  HRC ή ένας διακόπτης θα παρέχεται στο δευτερεύον κιβώτιο 

ακροδεκτών του Μ/Σ τροφοδοσίας τάσης για να διευκολύνεται η απομόνωση της 
δευτερεύουσας καλωδίωσης σε περίπτωση βλάβης. 

• Θα συνοδεύεται από βάση στήριξης με τα απαραίτητα παρελκόμενα (π.χ. 
ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα, βραχίονες ανάρτησης, κοχλίες, περικόχλια και 
δακτυλίους) για τη στερέωση του μετασχηματιστή σε αυτή και για τη στερέωση 

της βάσης σε κάθετο ξύλινο ή  οπλισμένου σκυροδέματος στύλο, κυκλικής 
διατομής, διαμέτρου περίπου 160 ως 330 mm. Η βάση θα φέρει ακροδέκτη 

γείωσης κατάλληλο για αγωγό διατομής τουλάχιστον 4mm2. Ο μετασχηματιστής 
θα γειώνεται στον ακροδέκτη γείωσης του δοχείου του Δ/ΑΕ. 

 

 

11. ΕΞΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ή 

ΩΜΙΚΟΙ) 
 

Η τάση γραμμής θα επιτηρείται και στους έξι μονωτήρες διέλευσης του Δ/ΑΕ για να 
επιτυγχάνεται η απομακρυσμένη επιτήρηση της παρουσίας τάσης από κάθε 
κατεύθυνση. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες τάσης της παραγράφου 6.3.ε. θα διαθέτουν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Πρότυπο IEC 60044-7 
• Ονομαστική τάση 20 kV ή 15 kV 

• Κλάση Ακρίβειας 3P σε όλο το εύρος το περιοχής θερμοκρασίας λειτουργίας. 
• Προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικού θορύβου 
 Βαθμονομημένοι εκ κατασκευής από το εργοστάσιο. 

 
Εναλλακτικά των Μ/Σ έντασης της §9 το παρούσης ΤΠ και των ανωτέρω αισθητήρων 

τάσης, γίνονται αποδεκτοί συνδυασμένοι Μ/Σ οργάνων. Οι εν λόγω συνδυασμένοι Μ/Σ 
θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των § 9 και 11 της ΤΠ. 
 

 

12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

12.1 Μέσα επικοινωνίας 
 

Ο εξοπλισμός  (Πίνακας Ελέγχου/ΠΜΕ) θα επικοινωνεί με το ΚΣΕ SCADA μέσω GRPS 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104. O ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει τις 

απαραίτητες κάρτες SΙΜ και τους GPRS routers με ιδιωτικό εύρος δικτύου ΑΡΝ και 
στατικές IP διευθύνσεις χωρίς πρόσβαση στο internet (non public). 
 

12.2 Επικοινωνία με υφιστάμενα κεντρικά συστήματα ελέγχου 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σε λειτουργία τρεις τύπους ΚΣΕ: το σύστημα Telegyr TG8000, που 
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-101, το σύστημα EFACEC SCATEX+, που 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104 και το σύστημα SIEMENS ST που 
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χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
εφαρμόσει την επικοινωνία με τα 3 συστήματα SCADA που αναφέρονται παραπάνω, 
βάσει των πινάκων διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων που επισυνάπτονται στην 

παρούσα. 
Η επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου – ΠΜΕ και του SCADA της EFACEC και της 

SIEMENS θα υλοποιείται απευθείας και θα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-
104 μέσω GPRS, ενώ η επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου - ΠΜΕ και του SCADA 

της Telegyr πρέπει να γίνεται μέσω Μετατροπέα Πρωτοκόλλου(Gateway) όπως 
περιγράφεται στην §13, για να μετατρέπει το πρωτόκολλο της προσφερόμενης ΠΜΕ 
στο IEC 101 του Telegyr. Στην τελευταία αυτή περίπτωση για την επικοινωνία μεταξύ 

Gateway και πίνακα ελέγχου-ΠΜΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται το IEC 60870-5-104 
μέσω GPRS και μια σειριακή σύνδεση με το πρότυπο IEC 60870-5 -101 ανάμεσα στο 

Gateway και το Telegyr SCADA (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο 1). Σε κάθε εκτέλεση 
του πρωτοκόλλου, κάθε διακόπτης θα λαμβάνει ένα μοναδικό συνδυασμό της 
Διεύθυνσης Εφαρμογής/ ASDU και της Διεύθυνσης Συνδέσμου/Συσκευής. 

Το σύστημα SCADA θα καλεί κάθε Δ/ΑΕ σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και θα 
αποκτά τις πληροφορίες που περιγράφονται στην § 7.2.  Αυτό το χρονικό διάστημα θα 

επιλέγεται από το χρήστη ανά Δ/ΑΕ  από το σύστημα SCADA.  Ο Δ/ΑΕ θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις κλήσεις καθώς και να μεταδίδει συμβάντα ή συναγερμούς 
όταν παράγονται.  

 

13. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (GATEWAY) 
 

Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου (gateway) πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
1. Μετατροπή του πρωτοκόλλου IEC 60870-5-104 της ΠΜΕ σε IEC 60870-5-101 
2. Κάθε μετατροπέας πρωτοκόλλου θα είναι ικανός να επικοινωνεί και να 

διαχειρίζεται τα δεδομένα από τουλάχιστον 40 ΠΜΕ. 
3. Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου θα έχει τουλάχιστον 2 LAN θύρες διαθέσιμες για 

επικοινωνία με την ΠΜΕ μέσω GPRS router ή μία internet VPN σύνδεση μέσω 
ADSL. 

4. Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου θα έχει δυνατότητα ρύθμισης  μέσω λογισμικού. 

Το πακέτο του λογισμικού θα παρέχεται από τον προμηθευτή. Οι ρυθμίσεις θα 
αποθηκεύονται σε υπολογιστή ως φορητό αρχείο και ο χρήστης θα μπορεί να 

το ανεβάζει και να το κατεβάζει από τον μετατροπέας πρωτοκόλλου 
(Gateway). 

5. Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου (Gateway) πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες λειτουργίες. 

α. Παρακολούθηση πλαισίου επικοινωνίας για πρωτόκολλο κυρίου-υπηρέτη 

(master and slave protocol). 
β. Παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας modem. 

γ. Παρακολούθηση εσωτερικής βάσης δεδομένων. 
δ. Προβολή σε οθόνη των συμβάντων της εσωτερικής βάσης δεδομένων. 
ε. Ρύθμιση εσωτερικής βάσης δεδομένων. 

 
 

14. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ROUTERS) GSM/GPRS 
     
O ΔΕΔΔΗΕ θα παράσχει ένα ιδιωτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία 
μεταξύ των ΚΣΕ των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ και των RTU των Δ/ΑΕ. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα παράσχει επίσης τους κατάλληλους δρομολογητές για τους Δ/ΑΕ και τα 
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ΚΣΕ. Το δίκτυο θα χρησιμοποιεί στατικές διευθύνσεις IP, GPRS και το πρωτόκολλο IEC-
104. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών για την επαλήθευση της συμβατότητας της 
προσφερόμενης λύσης με τα υφιστάμενα συστήματα SCADA καθώς και κατά την τελική 

διαμόρφωση του συστήματος όλη η υποδομή και ο εξοπλισμός επικοινωνίας θα 
παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους τα ακόλουθα: 
- Την επιβεβαίωση για δέσμευση χώρου ελάχιστων διαστάσεων 20cm X 25cm X 

10cm εντός του ερμαρίου της RTU, για την εγκατάσταση των router. 
- Τη διαθεσιμότητα τρόπων έδρασης των router 
- Την επιβεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη για την τροφοδοσία router με μέγιστη ισχύ 

10 W, χωρίς να επηρεάζεται η αυτονομία λειτουργίας της μπαταρίας και το 
θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας 

- Διαθέσιμη τροφοδοσία 12 ή 24VDC, με ξεχωριστή ασφάλεια 1,5Α για το router 
- Τα χαρακτηριστικά της θύρας LAN 
- Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του δικτύου επικοινωνίας TCP IP, όπως bandwidth, 

throughput, latency, jitter και error rates 
- Κάθε άλλη πληροφορία η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της 

καταλληλότερης υποδομής επικοινωνίας. 
 
 

15. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

15.1 Δοκιμές τύπου 
 
Οι ακόλουθες δοκιμές τύπου θα εκτελεστούν στην αρχή της Σύμβασης, πριν την μαζική 

παραγωγή του εξοπλισμού και πριν την παραλαβή της πρώτης παρτίδας (και επίσης 
πριν τις δοκιμές αποδοχής παρτίδας).  

Οι δοκιμές τύπου θα εκτελεσθούν σε εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα πιστοποίησης εργαστηρίων. Το 
εργαστήριο δοκιμών, το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών καθώς και το πλήθος των 

δοκιμίων θα προταθούν από τον Προμηθευτή προς αποδοχή από το Τμήμα 
Επιθεώρησης του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την επιτυχή εκτέλεση των 

δοκιμών της παραγράφου 15.4 της παρούσας ΤΠ. Ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρονική 
περίοδο, ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει διαθέσιμα δείγματα του εξοπλισμού (Δ/ΑΕ, 
Πίνακας Ελέγχου/ΠΜΕ, Μετασχηματιστής τάσης τροφοδοσίας κλπ.) προς αποστολή στο 

εργαστήριο δοκιμών. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητήσει την εκτέλεση των δοκιμών τύπου που περιγράφονται ακολούθως 

από το εργαστήριο δοκιμών, το οποίο θα αποστείλει τα αποτελέσματα αυτών απευθείας 
στο ΔΕΔΔΗΕ. 

Σε περίπτωση αποτυχίας των εν λόγω δοκιμών τύπου, ο Προμηθευτής πρέπει αρχικά να 
αναλύσει και να εκθέσει στο ΔΕΔΔΗΕ τους λόγους της αποτυχίας. Ύστερα από την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει τα 

καινούργια δείγματα μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αναγγελίας της 
αποτυχίας των υλικών σε αυτόν, για επανάληψη των δοκιμών. Σε περίπτωση αποτυχίας 

των νέων δειγμάτων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του 
Προμηθευτή. 
Το κόστος των δοκιμών θα επιβαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση επιτυχών 

αποτελεσμάτων, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας το κόστος τους βαρύνει τον 
Προμηθευτή. Το κόστος των δοκιμίων καθώς και το κόστος της μεταφοράς τους στο 
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εργαστήριο δοκιμών θα βαρύνει τον Προμηθευτή και στις δύο περιπτώσεις (αποτυχίας 
ή επιτυχίας των δοκιμών).   
Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ουδεμία μετατροπή της μελέτης, του 

σχεδιασμού και της κατασκευής του εξοπλισμού επιτρέπεται χωρίς προγενέστερη 
έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μετατροπές, ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

καταγγείλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή.  
 

15.1.1  Δοκιμές τύπου για τους Δ/ΑΕ, τα βοηθητικά κυκλώματα και τα 
κυκλώματα ελέγχου 

  

1. Διηλεκτρικές δοκιμές βάσει της παραγράφου 6.2 του IEC 62271-111 
2. Δοκιμές διακοπής βάσει της παραγράφου 6.3 του προτύπου IEC 62271-111 
3. Δοκιμή αντοχής ρεύματος ζεύξης σε βραχυκύκλωμα βάσει της παραγράφου 6.4 του 

προτύπου IEC 62271-111. 
4. Δοκιμή διακοπής χαρακτηριστικού συμμετρικού ρεύματος βάσει της παραγράφου 

6.5 του προτύπου IEC 62271-111. 
5. Δοκιμή ελάχιστου ρεύματος πτώσης, βάσει της παραγράφου 6.6 του προτύπου IEC 

62271-111 

6. Δοκιμή μερικών εκκενώσεων (corona), σύμφωνα με την παράγραφο 6.7 του IEC 
62271-111 

7. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας βάσει της παραγράφου 6.10 του προτύπου IEC 
62271-111. 

8. Δοκιμές χαρακτηριστικής καμπύλης έντασης χρόνου βάσει της παραγράφου 6.11 

του IEC 62271-111.  
9. Δοκιμή αριθμού μηχανικών χειρισμών βάσει της παραγράφου 6.12 του IEC 62271-

111. 
10. Δοκιμή αντοχής σε κρουστική υπέρταση ηλεκτρονικών στοιχείων ελέγχου, 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.13 του IEC 62271-111. 

11.Κατάσταση του Δ/ΑΕ μετά τις δοκιμές των παραγράφων 6. 3 και 6.5 του IEC 
62271-111. 

12.Δοκιμή αντοχής σε ρεύμα βραχείας διάρκειας 12,5 kA, 3s και τιμής κορυφής 31,25 
kA, βάσει της παραγράφου 6.6 του προτύπου IEC 62271-100 

13.Δοκιμές σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία βάσει της παραγράφου 6.101.3 του IEC 

62271-100 
14.Δοκιμή επαλήθευσης  προστασίας (ΙΡ), βάσει της παραγράφου 6.7 του προτύπου 

IEC 62271-100 
15.Δοκιμή εσωτερικού τόξου βάσει της παραγράφου 6.106 και του παραρτήματος Α 

του IEC 62271-200. Ο Δ/ΑΕ πρέπει να πληροί τα κριτήρια Εσωτερικού Τόξου: C, 

12,5 kA – 0,2 sec, τουλάχιστον. 
16.Δοκιμή στάθμης εκπομπής ακτίνων Χ, βάσει της παραγράφου 6.11 του IEC 62271-

103.  
 

15.1.2 Δοκιμές τύπου για το μετασχηματιστή τάσης για τροφοδοσία 
 

Δοκιμές τύπου για το μετασχηματιστή τάσης για τροφοδοσία, σύμφωνα με IEC 61869-
3. 
 

15.1.3 Πρόσθετες δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα 
ελέγχου 
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1. Δοκιμή τάσης διάσπασης μόνωσης σύμφωνα με το IEC 60870-2-1 και IEC 
60870-3: 
(α) Τάση τροφοδοσίας 

      Κατηγορία VW3, IEC 60870 – 2-1 (2,5 kV rms / 50Hz / 1 min). 
(β) Ψηφιακές είσοδοι 

      Κατηγορία 3, IEC 60870 - 3, πίνακας 6 (2,5 kV rms/ 50 Hz / 1 min) 
(γ) Αναλογικές είσοδοι 

       Κατηγορία 2, IEC 60870 - 3, πίνακας 7 (0,5 kV / DC / 1 min) 

2. Δοκιμή αντοχής σε DC κρουστική τάση, σύμφωνα με IEC 60870-2-1 και IEC 
60870-3: 

(α) Τάση τροφοδοσίας 
Κατηγορία VW3, IEC 60870-2-1 (5 kV, μόνος ένας HV παλμός/ 1,2/50 μs)  

(β) Ψηφιακές είσοδοι 
Κατηγορία 3, IEC 60870 - 3, (πίνακας 6) 5 kV, μόνο ένας HV παλμός 

(γ) Αναλογικές είσοδοι 

Κατηγορία 2, IEC 60870 - 3, (πίνακας 7) 2 kV μόνο ένας HV παλμός 

3. Δοκιμές ατρωσίας από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, σύμφωνα με το πρότυπο 

IEC 60870-2-1 (εγκατεστημένο στοιχείο):  
(α) 4 kV δοκιμή κρουστικής υπέρτασης (common mode) 
(β) 8 kV σε επαφή/ 15 kV σε λειτουργία εκκένωσης στον αέρα, δοκιμή 

ηλεκτροστατικής εκκένωσης 
(γ) Δοκιμή σε ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 10 V/m 

 (δ) 30 A/m στο 1MHz δοκιμή απόσβεσης ταλάντωσης μαγνητικού πεδίου 
(ε) 30 A/m δοκιμή συνεχούς διάρκειας ημιτονοειδούς κύματος βιομηχανικής 

συχνότητας μαγνητικού πεδίου 

Προσωρινή υποβάθμιση ή απώλεια λειτουργίας ή απόδοσης, η οποία είναι 
αναστρέψιμη από μόνη της, οφειλόμενη στις παραπάνω δοκιμές είναι αποδεκτή. 

4. Δοκιμές αντοχής έναντι δονήσεων βάσει του προτύπου IEC 60255-21-1, Κλάσης 
1 

5. Περιβαλλοντικές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068 (με δοκίμιο) 

(α) Δοκιμή εν ψυχρώ βάσει του IEC 60068-2-1, τμήμα 1, δοκιμή Ad, συνεχής 

λειτουργία στους -20⁰C για 16 ώρες. 

(β) Δοκιμή θέρμανσης εν ξηρώ βάσει του IEC 60068-2-2, τμήμα 4, δοκιμή Bd, 

συνεχής λειτουργία στους 55⁰C για 16 ώρες. 

(γ) Δοκιμή ηλιακής ακτινοβολίας βάσει του IEC 60068-2-5, διαδικασία Α, 1.120 

W/m2, 72 ώρες, 55⁰C 

(δ) Δοκιμή σε κύκλους υγρασίας βάσει του IEC 60068-2-30, δοκιμή Dd, ανώτερη 

θερμοκρασία 55⁰C, αριθμός κύκλων 2 

 

15.2 Δοκιμές σειράς 
 
Οι δοκιμές σειράς θα εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και θα 

παραδίδονται στον αρμόδιο επιθεωρητή τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών σειράς. Οι 
δοκιμές σειράς θα είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Δοκιμή διακρίβωσης της επαναφοράς και της πτώσης λόγω υπερέντασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του προτύπου IEC  62271-111. 

2. Δοκιμές ελέγχου των κυκλωμάτων ελέγχου, δευτερεύουσας συρμάτωσης και των 
βοηθητικών συσκευών σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 του IEC 62271-111. 



 

 33 

3. Διηλεκτρική δοκιμή αντοχής εν ξηρώ σε  τάση βιομηχανικής συχνότητας, επί 1 
min, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 του προτύπου IEC 62271-111. 

4. Δοκιμή μερικών εκκενώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 του προτύπου IEC 

62271-111. 
5. Δοκιμές μηχανικής λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 7.5 του προτύπου 

IEC 62271-111. 
6. Δοκιμές ελέγχου σχεδιασμού και οπτικοί έλεγχοι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις 

της παρούσας τεχνικής περιγραφής.  
7. Δοκιμές σειράς  για το μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας, σύμφωνα με το  IEC 

61869-3 στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή του μετασχηματιστή. 

 
Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών σειράς, θα υποβληθούν στον αρμόδιο επιθεωρητή του 

ΔΕΔΔΗΕ πιστοποιητικά δοκιμών σειράς σχετικά με την ακρίβεια των Μ/Σ έντασης  και 
των αισθητήρων τάσης των § 9 και § 11 της ΤΠ αντίστοιχα, από τα οποία θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προσφερόμενου υλικού με τις απαιτήσεις, περί ακρίβειας, 

των § 9 και § 11 της ΤΠ. 
 

15.3 Δοκιμές με δειγματοληψία (Δοκιμές Αποδοχής Εργοστασίου) 
 

Αυτές οι δοκιμές θα διενεργούνται παρουσία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στο 
εργοστάσιο του κατασκευαστή, πριν από την παραλαβή, μετά την επιτυχή εκτέλεση 

των δοκιμών σειράς σε κάθε δοκίμιο της παρτίδας από τον προμηθευτή. 
Ο επιθεωρητής που θα ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ θα λαμβάνει τυχαίο δείγμα από την προς 
παραλαβή παρτίδα, με βάση το IEC 410, με απλή ή διπλή κανονική δειγματοληψία, 

κανονική επιθεώρηση, με αποδεκτή στάθμη ελέγχου  ΙΙ, AQL 2,5%. Στο ανωτέρω 
δείγμα θα εκτελούνται με επιτυχία οι παραπάνω δοκιμές της παραγράφου 15.2.  

Ακόμη πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος λειτουργίας για να διασφαλιστεί ότι 
το σύστημα (Δ/ΑΕ, πίνακας ελέγχου, ΠΜΕ κ.λπ.) λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα 
ΤΠ. Ο έλεγχος λειτουργίας πρέπει να υλοποιείται με χρήση τεχνικών προσομοίωσης στο 

εργοστάσιο του προμηθευτή.  
 

Ο προμηθευτής πρέπει να προτείνει τη διαδικασία και τη διάρκεια αυτών των δοκιμών. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διαδικασίες, μέχρι 30 μέρες πριν την 
περίοδο επιθεώρησης. 

 

15.4 Αποδοχή Δοκιμίων σχετικά με τις δυνατότητες επικοινωνίας και 
λειτουργικότητας. 

 
Οι ακόλουθες δοκιμές πρέπει να εκτελεσθούν στην αρχή της εκτέλεσης της σύμβασης, 

και πριν την μαζική παραγωγή του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής θα παραδώσει ένα 
δοκίμιο πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ, ένα δοκίμιο μετατροπέα πρωτοκόλλου και τον εξοπλισμό 
προσομοίωσης Δ/Φ της παραγράφου 16 της παρούσης ΤΠ, ώστε να αποδειχθεί η 

επιτυχής επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες τύπους ΚΣΕ SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 
(Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ και SIEMENS TS) καθώς επίσης και για να 

αποδειχθεί η συμμόρφωση των λειτουργιών του Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ με τις απαιτήσεις 
της παρούσης ΤΠ. Ο προμηθευτής θα παραδώσει επίσης πλήρη τεκμηρίωση του 
εξοπλισμού (ώστε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό και να 

μπορεί να παρακολουθήσει τις δοκιμές) και κατάλογο των υπό εκτέλεση δοκιμών και 
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές. Όλος ο προαναφερθέν εξοπλισμός θα 
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παραδοθεί στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ εντός οχτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία 
θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 
Εν συνεχεία, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μετακινήσει τον εξοπλισμό στο Τμήμα Επιθεώρησης και με 

τη συνεχή παρουσία του προσωπικού του προμηθευτή, τα δοκίμια θα συνδεθούν στα 
ΚΣΕ και θα υποβληθούν σε ένα πλήρη κατάλογο δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές θα 

διαρκέσουν τέσσερις (4) εβδομάδες (τρεις (3) εβδομάδες για την επίδειξη επικοινωνίας 
με τους τρεις (3) τύπους ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ- μια (1) εβδομάδα ανά ΚΣΕ- και μια (1) 

εβδομάδα για τις λειτουργικές δοκιμές με ένα από τα συστήματα SCADA). Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου δοκιμών, ο προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει διορθώσεις και ρυθμίσεις στο υλικό και στο λογισμικό που 

προσφέρεται, ώστε να επιτύχει την απαιτούμενη επίδοση. 
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επικοινωνίας, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να 

απαιτήσει οποιουδήποτε είδους δοκιμή κρίνει απαραίτητη για να αποδειχθεί ότι ο 
εξοπλισμός επικοινωνεί ορθά με τα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ και επομένως να αυξήσει την 
εμπιστοσύνη του στην προσφερόμενη λύση. Όλη η υποδομή επικοινωνίας και ο 

εξοπλισμός (κάρτες SIM, GPRS routers κλπ.) που απαιτείται, θα παρέχεται από το 
ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι λειτουργικές δοκιμές θα ακολουθήσουν την επιτυχή επίδειξη των δοκιμών 
επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο προμηθευτής θα επιδείξει τη 
συμβατότητα της λειτουργικότητας του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της ΤΠ.  Οι 

δοκιμές θα περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ο 
εξοπλισμός με βάση τις απαιτήσεις της ΤΠ όπως περιγράφονται στις παραγράφους 7.2 

και 8. 
Αυτές οι τέσσερις (4) εβδομάδες δοκιμών μπορούν να επεκταθούν ανάλογα με κάθε 
δικαιολογημένη καθυστέρηση που προκαλείται από Ανωτέρα Βία ή από υπαιτιότητα του 

ΔΕΔΔΗΕ (προετοιμασία του εξοπλισμού ή του συστήματος SCADA κλπ.). Εάν η επίλυση 
προβλημάτων, λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, απαιτεί επέκταση της περιόδου 

δοκιμών πέραν των τεσσάρων (4) εβδομάδων, οι δοκιμές είναι δυνατό να 
επαναληφθούν. Η επανάληψη των δοκιμών δύναται να διαρκέσει τέσσερις (4) επιπλέον 
εβδομάδες κατά το μέγιστο. Η περίοδος αυτή θα περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται 

για τη διόρθωση οποιονδήποτε προβλημάτων στο λογισμικό της ΠΜΕ και στον 
εξοπλισμό που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Οποιαδήποτε προβλήματα 

προκύψουν θα πρέπει να λυθούν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ. 
Σε περίπτωση που, ύστερα από το πέρας της περιόδου των δεκαέξι (8+4+4) 
εβδομάδων και οποιασδήποτε αναγκαίας δικαιολογημένης χρονικής περιόδου λόγω 

ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΗΕ, τα δοκίμια δεν έχουν παραδοθεί στο 
ΔΕΔΔΗΕ ή έχουν αποτύχει στις προαναφερθείσες δοκιμές, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει τη 

Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή.  
Διευκρινίζεται ότι ο προμηθευτής θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα του προσωπικού του 
κατά τη διάρκεια της περιόδου των προαναφερθέντων δοκιμών. 

 

15.5 Ισχύς του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
 

Ο συμβατικός χρόνος της παράδοσης του εξοπλισμού θα ξεκινά από την ημερομηνία 
έκδοσης των αποτελεσμάτων των επιτυχών δοκιμών τύπου της παραγράφου 15.1 από 
το εργαστήριο δοκιμών. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για τις δοκιμές, την 

έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών και της αξιολόγησης των δοκιμών, θα 
εξαιρεθεί από το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, δηλαδή ο χρόνος παράδοσης θα 

επεκταθεί ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για τις δοκιμές. Η επέκταση του χρόνου 
παράδοσης αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για τις δοκιμές, αφορά όλες τις 
τμηματικές παραδόσεις και όχι μόνο την πρώτη. Ο παραπάνω συμβατικός χρόνος 
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παράδοσης ισχύει μόνο εάν ο Προμηθευτής τηρεί το συμβατικό χρόνο που αφορά στην 
υποβολή των δοκιμίων για την εκτέλεση των δοκιμών της παραγράφου 15.4 (8 
εβδομάδες) καθώς και το συμβατικό χρόνο που αφορά στην πρόταση για την εκτέλεση 

των δοκιμών τύπου της παραγράφου 15.1 (Εργαστήριο Δοκιμών, χρονοδιάγραμμα 
δοκιμών, αριθμός δοκιμίων) και την διαθεσιμότητα των δοκιμίων, δηλαδή 2 εβδομάδες 

από την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών της παραγράφου 15.4 για τα πρώτα δοκίμια και 
επιπλέον 1 μήνας για τα αναθεωρημένα δοκίμια σε περίπτωση που τα αρχικά έχουν 

απορριφθεί) (Βλ. Σχήμα 2). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή των παραπάνω 
δοκιμίων και στοιχείων, η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων των επιτυχών δοκιμών 
τύπου από το Εργαστήριο Δοκιμών δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο έναρξης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης αλλά μια προηγούμενη ημερομηνία για χρονικό 
διάστημα ίσο με την καθυστέρηση υποβολής των παραπάνω δοκιμίων και στοιχείων. 

 
 

16. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Δ/ΑΕ 
 

Θα πρέπει να παρέχεται φορητός εξοπλισμός προσομοίωσης του Δ/ΑΕ για τον έλεγχο 
της παραμετροποίησης  του λογισμικού του SCADA και του πίνακα ελέγχου του Δ/ΑΕ. 

Ο προσομοιωτής πρέπει να παρέχει στον πίνακα ελέγχου του Δ/ΑΕ όλες τις ψηφιακές 
ενδείξεις της κατάστασης του Δ/ΑΕ, καθώς και τις αναλογικές μετρήσεις. Αυτές 
περιλαμβάνουν 6 εγχύσεις τάσης και 3 εγχύσεις ρεύματος με προσαρμογή στις φάσεις, 

ώστε να προσομοιώνει όλες τις συνθήκες του δικτύου, που προβλέπονται στις 
παραγράφους 7.2 και 8 της παρούσης ΤΠ. Ο εξοπλισμός έγχυσης θα πρέπει να είναι 

πλήρως παραμετροποιήσιμος μέσω λογισμικού ή μενού οθόνης αφής. Οποιεσδήποτε 
άδειες χρήσης απαιτούνται θα πρέπει να παρέχονται. Ο εξοπλισμός προσομοίωσης θα 
εκτελεί επίσης όλες τις διαθέσιμες εντολές που υπάρχουν για τον Δ/ΑΕ και θα παρέχει 

ανατροφοδότηση στον ρυθμιστή για την κατάσταση του Δ/ΑΕ. Ο εξοπλισμός 
προσομοίωσης θα επιτρέπει στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να εκτελεί όλες τις δοκιμές 

που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα SCADA και ο πίνακας ελέγχου του 
Δ/ΑΕ είναι σωστά ρυθμισμένα, πριν από την εγκατάσταση του Δ/ΑΕ. Δύο (2) 
ξεχωριστές συσκευές είναι δυνατό να παρέχονται για να καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

αναλογικής έγχυσης και των ψηφιακών Εισόδων/Εξόδων (Ι/Οs). 
 

 

17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 

Για λόγους πληροφόρησης, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να επισυνάπτουν 
στην τεχνική και οικονομική τους προσφορά ένα πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών για 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Η τιμή της μονάδος των ανταλλακτικών θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται μόνο στην οικονομική προσφορά. Αυτός ο κατάλογος 
ανταλλακτικών θα περιλαμβάνει όλα τα τεμάχια του Δ/ΑΕ, του πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ 

(κάρτες ΠΜΕ, modules,επίπεδα καλώδια διασύνδεσης, κ.λπ.), του μετασχηματιστή 
τάσεως τροφοδοσίας και του εξοπλισμού προσομοίωσης του Δ/ΑΕ. 
Ωστόσο, ο διαγωνιζόμενος θα προμηθεύσει στο ΔΕΔΔΗΕ μόνο τα ανταλλακτικά που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Αυτά τα ανταλλακτικά (είδος, ποσότητα) 
θα πρέπει να επισυνάπτονται στην τεχνική και οικονομική προσφορά. Οι τιμές των 

ανταλλακτικών θα αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά και θα λαμβάνονται 
υπ’ όψη στην οικονομική εκτίμηση των Προσφορών. 
Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτεί για τουλάχιστον δεκαετή (10) 

περίοδο διαθεσιμότητας όλων των ανταλλακτικών. 
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18. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Κάθε προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί ως τεχνικά αποδεκτή πρέπει να 

συνοδεύεται από τις παρακάτω πληροφορίες – σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται: 
  
α)  Δήλωση του τύπου του προσφερόμενου εξοπλισμού και ενημερωτικό φυλλάδιο 

του κατασκευαστή. 
 

β)  Εκτός από όσα αναφέρονται στο παράρτημα 10 της διακήρυξης, σχετικά με τη 
στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» του Πίνακα του Παραρτήματος, θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα ακόλουθα. Στη στήλη αυτή, ο υποψήφιος προμηθευτής θα 

συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία, τις αποδείξεις, τις ενδείξεις, τις αιτιολογίες που 
δείχνουν ότι/πώς πληρούνται οι απαιτήσεις της ΤΠ, ακόμη και με το κόστος 

επανάληψης ορισμένων πληροφοριών. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ξεκάθαρα και αναλυτικά. Προσφορές που επαναλαμβάνουν τη 
διατύπωση της ΤΠ ή παρέχουν μόνο ενημερωτικά φυλλάδια, δεν θα λαμβάνονται 

υπ’ όψη στην αξιολόγηση και οι προσφορές θα απορρίπτονται. Στην παρούσα 
απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει ιδιαίτερη βάση ώστε να εξασφαλίσει ευκολότερη 

κατανόηση και αξιολόγηση της προσφορά, στο λιγοστό χρονικό διάστημα που 
παρέχεται (χωρίς αμφιβολίες και παρανοήσεις), χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά 
την δουλειά της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Αδυναμία υλοποίησης των 

παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς. 
 

γ) Τα ακόλουθα σχέδια (Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φάσεων και μεταξύ φάσης-
γης (συμπεριλαμβάνοντας τις αποστάσεις από την κατασκευή) θα πρέπει να 

εμφαίνονται ξεκάθαρα στα σχέδια), φυλλάδια, κλπ. που να δείχνουν τα 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μονάδων, τις διαστάσεις τους και τις 
προτεινόμενες διατάξεις τοποθέτησης με λεπτομέρειες: 

 Δ/ΑΕ 
- Γενικό σχέδιο περιγράμματος 

- Βραχίονας στήριξης του Δ/ΑΕ 
- Διάταξη μονωτήρων και ακροδεκτών του Δ/ΑΕ 

Ιδιαίτερα για τα προσφερόμενα σχέδια των μονωτήρων, ηλεκτρικά 

και μηχανικά χαρακτηριστικά, και φυλλάδια του κατασκευαστή. 
Πλήρη περιγραφή της μεθόδου στήριξης των μεταλλικών μερών των 

μονωτήρων. 
- Πινακίδα του Δ/ΑΕ  

 Πίνακας Ελέγχου- ΠΜΕ 

- Γενικό σχέδιο περιγράμματος 
- Βραχίονας στήριξης του Πίνακα Ελέγχου- ΠΜΕ 

- Πινακίδα του Πίνακα Ελέγχου- ΠΜΕ 
- Εσωτερική διαρρύθμιση του Πίνακα Ελέγχου- ΠΜΕ 
- Διαρρύθμιση Προσόψεως 

- Διαθέσιμος χώρος για τον εξοπλισμό επικοινωνίας του χρήστη 
 Μετασχηματιστής Τάσης Τροφοδοσίας 

- Γενικό σχέδιο περιγράμματος 
- Βραχίονας στήριξης του Μ/Σ Τάσης 
- Διάταξη μονωτήρων και ακροδεκτών του Μ/Σ Τάσης 

- Πινακίδα του Μ/Σ Τάσης 
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 Προτεινόμενες διατάξεις εγκατάστασης και διάγραμμα διατάξεων ανύψωσης και 
περίδεσης με οδηγίες που να διευκολύνουν τη σωστή επί τόπου μεθοδολογία 
ανύψωσης. 

 
δ)  Τα ακόλουθα τεχνικά εγχειρίδια: 

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Δ/ΑΕ 
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Πίνακα ελέγχου – 

ΠΜΕ 
- Οδηγός χρήσης για το λογισμικό διαμόρφωσης 

 

ε)  Πιστοποιητικά που να διασφαλίζουν ότι οι μονάδες τηρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων  IEC που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.  

 
στ) Δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου υλικού με τις απαιτήσεις της 

παρούσας ΤΠ. Τυχόν αποκλίσεις πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα και 

λεπτομερώς. 
 

ζ)  Πιστοποιητικό επιτυχούς Δοκιμής Τύπου (Type Test Report) ή Πιστοποιητικό 
Συμπεριφοράς Υλικού (Report of Performance) για τον Δ/ΑΕ και τον πίνακα 
ελέγχου/ΠΜΕ καθώς και για το μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας, τα οποία θα 

πρέπει να προέρχονται από εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα διαπίστευσης 

εργαστηρίων.   
Τα πιστοποιητικά για το Δ/ΑΕ και τον πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ θα αφορούν 
τουλάχιστον τις δοκιμές που αναγράφονται στις δοκιμές 1 έως και 11 της 

παραγράφου 15.1.1 της παρούσης ΤΠ και να είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
πρότυπα IEC που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.  

Τα Πιστοποιητικά για το μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας θα είναι απολύτως 
σύμφωνα είτε με το IEC 60044-2 είτε με το IEC 61869-3. 
Τα Πιστοποιητικά που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε εξοπλισμό 

επακριβώς ίδιου σχεδιασμού  με τον προσφερόμενο σχεδιασμό, αλλά η υποβολή 
πιστοποιητικών για Δ/ΑΕ που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.7 

της παρούσης ΤΠ, περί ελάχιστης απόστασης 220mm  μεταξύ των πλησιέστερων 
σημείων των ακροδεκτών ΜΤ, είναι αποδεκτή. 
Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός που εξετάζεται 

συμμορφώνεται απόλυτα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του αναφερόμενου 
προτύπου IEC. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα 

ονομαστικά στοιχεία που έχουν αποδοθεί από τον κατασκευαστή. 
Είναι ευνόητο ότι καμία από τις δοκιμές των Πιστοποιητικών Συμπεριφοράς 
Υλικού (Report of Performance) που υποβάλλονται επιτρέπεται να έχει 

πραγματοποιηθεί «υπό τις οδηγίες του πελάτη (under client’s instructions)» ή 
«σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (according to client’s 

specifications)» και τέτοιου είδους πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά. 
Είναι επίσης ευνόητο ότι Πλήρη Πιστοποιητικά Δοκιμών Τύπου (Type Test 

Certificate), τα οποία προέρχονται από εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα διαπίστευσης 
εργαστηρίων, απολύτως σύμφωνα με το IEC 62271-111 για τους Δ/ΑΕ και τους 

πίνακες ελέγχου/ΠΜΕ και με το IEC 61869-3 για το μετασχηματιστή τάσης 
τροφοδοσίας, είναι επίσης αποδεκτά.  

Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να πιστοποιεί τα Πιστοποιητικά Δοκιμής Τύπου (Type 
Test Report), τα Πιστοποιητικά Συμπεριφοράς Υλικού (Report of Performance) ή 



 

 38 

τα Πλήρη Πιστοποιητικά Δοκιμών Τύπου (Type Test Certificate) ως ακριβή 
αντίγραφα του πρωτοτύπου.  
Ρητά δηλώνεται ότι, μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι δοκιμές της 

παραγράφου 15.1 της παρούσας ΤΠ για τον Δ/ΑΕ, τον πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ και 
το μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήριο 

δοκιμών διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο 
φορέα πιστοποίησης εργαστηρίων όπως σαφώς αναφέρεται στην παράγραφο 

αυτή και θα πραγματοποιηθούν σε Δ/ΑΕ που πληρούν την απαίτηση της § 6.7 
της παρούσας ΤΠ.  

 

η)  Δήλωση ότι κατά την παραλαβή οι ετικέτες του πίνακα ελέγχου (κομβία 
χειρισμού, διακόπτες, λυχνίες LED κ.λπ.) θα είναι γραμμένες στην Ελληνική 

γλώσσα. 
 
θ)  Μια δήλωση ότι ο σχεδιασμός του Δ/ΑΕ και της ΠΜΕ θα επιτρέπει την 

αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους χωρίς την ανάγκη βαθμονόμησης 
οποιαδήποτε από τις μονάδες. Τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται για να 

εξασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων των τάσεων και των ρευμάτων μπορεί 
να περιλαμβάνει μόνο τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών ή φορητού 
υπολογιστή (Laptop) και όχι όργανα μέτρησης. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 

παρέχει επαρκή τεκμηρίωση προς απόδειξη των ανωτέρω. 
 

ι)  Να υποβάλλει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας για την  επί τόπου 
επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ των προσφερόμενων ΠΜΕ με τα τρία συστήματα 
SCADA (Telegyr, Efacec και Siemens). 

 
ια)  Δήλωση του εργοστασίου/των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα, 

με αναλυτικές πληροφορίες (πλήρης διεύθυνση, αριθμός εργαζομένων, σύντομη 
περιγραφή των εγκαταστάσεων, ικανότητα εκτέλεσης δοκιμών κλπ.). Το 
εργοστάσιο πρέπει να φέρει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις και ικανότητες και να 

υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά :  
o Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή, με το αντικείμενο της 

πιστοποίησης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα προσφερόμενα υλικά. Τα 
πιστοποιητικά θα είναι εγγυημένα από τον κατασκευαστή, ο οποίος θα πρέπει 
επίσης να υποβάλλει μαζί με το πιστοποιητικό διαπίστευσης στοιχεία 

επικοινωνίας με το Φορέα Πιστοποίησης καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία που 
θα ζητηθούν κατά την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η εξέταση του γνήσιου του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό 
ISO 9001 θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία πραγματοποίησης 
της προσφοράς. Επιπρόσθετα, πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση ότι κατά τη 

διάρκεια της Σύμβασης που θα προκύψει από το Διαγωνισμό, το 
πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής θα ισχύει. 

o Καταλληλότητα του εξοπλισμού δοκιμών για δοκιμές σειράς και αποδοχής 
παρτίδας και επάρκεια στον εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας. 

o Μια δήλωση του κατασκευαστή των προσφερόμενων μονωτήρων και όλα τα 
σχετικά στοιχεία που αφορούν  την πιστοποίηση ποιότητας (υποβολή 
πιστοποιητικού ISO 9001). 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει επί τόπου τις δυνατότητες του 
εργοστασίου στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών, κατά τη διάρκεια 

μιας ενδεχόμενης Σύμβασης. 
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ιβ)  Ο κατασκευαστής να έχει συστάσεις (references) από Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας ή Διαχειριστές δικτύων (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-
mail, κλπ.) για Δ/ΑΕ ίδιους με τον προσφερόμενο ή ισοδύναμους (ως ισοδύναμοι 

θεωρούνται Δ/Φ της ίδιας τεχνολογίας (στερεά μόνωση, σβέση τόξου στο κενό, 
μαγνητικός ενεργοποιητής), με τάση, ονομαστικό ρεύμα και ρεύμα 

βραχυκύκλωσης ίσο με ή υψηλότερο των 20 kV, 630A και 12,5kV αντίστοιχα). 
Στις συστατικές επιστολές θα αναφέρεται η επωνυμία του Αγοραστή, ο τύπος του 

Δ/ΑΕ, η ποσότητα, η ημερομηνία παράδοσης, η χώρα εγκατάστασης, καθώς 
επίσης και όποια πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για την απόδειξη της 
μακροχρόνιας επιτυχούς λειτουργίας του υλικού. Οι μονάδες πρέπει να έχουν 

εγκατασταθεί και να λειτουργούν ικανοποιητικά τα τελευταία τρία (3) έτη 
τουλάχιστον. Ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 

μισό του απαιτούμενου αριθμού στο Διαγωνισμό. Προτιμούνται ως απόδειξη 
πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα επιστολών αξιολόγησης, αλλά γίνονται αποδεκτά 
και αντίγραφα συμβάσεων πώλησης (οι τιμές των μονάδων δεν είναι απαραίτητο 

να είναι ορατές). Σε περίπτωση παραγγελιών που ανατίθενται από Ηλεκτρικές 
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Διαχειριστές δικτύων σε Τρίτα πρόσωπα, όπως 

στην περίπτωση της έμμεσης παραγγελίας στον Κατασκευαστή του Δ/ΑΕ, ως 
απόδειξη της εμπειρίας, θα πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα της 
σύμβασης μεταξύ της Ηλεκτρικής Επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή του Διαχειριστή 

δικτύου και των Τρίτων προσώπων, καθώς και αυτής μεταξύ των Τρίτων και του 
Κατασκευαστή. Επιπλέον πρέπει να υποβληθεί κατάλογος πωλήσεων σχετικά με 

τον προσφερόμενο και ισοδύναμο Δ/ΑΕ. 
 
ιγ)  Ο κατασκευαστής να έχει συστάσεις (references) από Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας ή Διαχειριστές δικτύων (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-
mail, κλπ.) για Πίνακες ελέγχου/ΠΜΕ ίδιους με τον προσφερόμενο ή 

ισοδύναμους (ως ισοδύναμοι θεωρούνται Πίνακες ελέγχου/ΠΜΕ που 
συνεργάζονται με διακοπτικό εξοπλισμό εναερίων δικτύων ΜΤ (Διακόπτες 
Φορτίου, Διακόπτες Αυτόματης Επαναφοράς)). Στις συστατικές επιστολές θα 

αναφέρεται η επωνυμία του Αγοραστή, ο τύπος του Πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ, η 
ποσότητα, η ημερομηνία παράδοσης, η χώρα εγκατάστασης, o κατασκευαστής 

και ο τύπος του διακοπτικού εξοπλισμού με τον οποίο συνεργάζεται καθώς 
επίσης και όποια πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για την απόδειξη της 
μακροχρόνιας επιτυχούς λειτουργίας του υλικού. Οι μονάδες πρέπει να έχουν 

εγκατασταθεί και να λειτουργούν ικανοποιητικά τα τελευταία τρία (3) έτη 
τουλάχιστον. Ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 

μισό του απαιτούμενου αριθμού στο Διαγωνισμό. Προτιμούνται ως απόδειξη 
πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα επιστολών αξιολόγησης, αλλά γίνονται αποδεκτά 
και αντίγραφα συμβάσεων πώλησης (οι τιμές των μονάδων δεν είναι απαραίτητο 

να είναι ορατές). Σε περίπτωση παραγγελιών που ανατίθενται από Ηλεκτρικές 
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Διαχειριστές δικτύων σε Τρίτα πρόσωπα, όπως 

στην περίπτωση της έμμεσης παραγγελίας στον Κατασκευαστή του Πίνακα 
ελέγχου, ως απόδειξη της εμπειρίας, θα πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα 

αντίγραφα της σύμβασης μεταξύ της Ηλεκτρικής Επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή 
του Διαχειριστή δικτύου και των Τρίτων προσώπων, καθώς και αυτής μεταξύ των 
Τρίτων και του Κατασκευαστή. Επιπλέον πρέπει να υποβληθεί κατάλογος 

πωλήσεων σχετικά με τον προσφερόμενο και ισοδύναμο Πίνακα Ελέγχου. 
 

ιδ) Συστάσεις για τα είδη των προσφερόμενων μονωτήρων (κατάλογος πώλησης, 
συστατικές επιστολές) από Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας ή 
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Διαχειριστές δικτύων (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, κλπ.), που να 
αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής λειτουργεί αδιάλειπτα  και έχει παράγει 
τουλάχιστον 6.000 τεμ. του ιδίου τύπου μονωτήρα με τον προσφερόμενο, και 

ότι αυτοί οι μονωτήρες λειτουργούν επιτυχώς στο δίκτυο τουλάχιστον κατά τα 
τελευταία 3 χρόνια. Ξεχωριστή απόδειξη συστάσεων για την εμπειρία όσων 

αφορά τον προσφερόμενο μονωτήρα δεν απαιτείται υπό την προϋπόθεση ότι ο 
κατασκευαστής δηλώνει ότι οι μονωτήρες που προσφέρονται είναι οι ίδιοι που 

περιλαμβάνονται στις συστάσεις που παρέχονται στην παράγραφο 18.ιβ 
παραπάνω. 

 

ιε) Πλήρη στοιχεία για το υλικό που χρησιμοποιείται ως στερεό μονωτικό υλικό και 
της διαδικασίας παραγωγής των πόλων στερεάς μόνωσης καθώς και των 

δοκιμών που εκπονήθηκαν για να διαπιστώσουν την ποιότητα και την απόδοση. 
ιστ) Ο κατασκευαστής του μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας πρέπει να έχει 

συστατικές επιστολές από Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή 

Διαχειριστές δικτύων (όνομα των Επιχειρήσεων, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
αριθμός φαξ, e-mail κλπ), για τους ίδιους ή ισοδύναμους μετασχηματιστές τάσης 

τροφοδοσίας (ως ισοδύναμοι θεωρούνται μετασχηματιστές τάσης τροφοδοσίας 
με ίση ή υψηλότερη ονομαστική τάση και ίση ή καλύτερη κλάση ακρίβειας). Στις 
συστατικές επιστολές θα πρέπει να αναφέρονται ο αγοραστής, ο τύπος του 

μετασχηματιστή, η ποσότητα, η ημερομηνία παράδοσης και η χώρα της 
εγκατάστασης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται χρήσιμη για την 

απόδειξη της μακροπρόθεσμης επιτυχούς λειτουργίας του υλικού. Οι μονάδες 
πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν ικανοποιητικά τα τελευταία 
τρία (3) έτη, τουλάχιστον. Ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσος με το μισό του απαιτούμενου αριθμού στο διαγωνισμό. Προτιμώνται τα 
πρωτότυπα αποδεικτικά ή και επικυρωμένα αντίγραφα των επιστολών 

Αξιολόγησης, αλλά τα αντίγραφα των συμβάσεων πώλησης είναι επίσης 
αποδεκτά (οι τιμές των μονάδων δεν είναι απαραίτητο να είναι ορατές). Σε 
περίπτωση εντολών που χορηγούνται από Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας ή Διαχειριστές δικτύων προς Τρίτους, όπως και στην περίπτωση της 
έμμεσης παραγγελίας στο κατασκευαστή του μετασχηματιστή, ως απόδειξη της 

εμπειρίας θα υποβληθούν επικυρωμένα αντίγραφα της σύμβασης μεταξύ της 
Ηλεκτρικής Επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή του Διαχειριστή δικτύου και των 
Τρίτων καθώς επίσης και της σύμβασης μεταξύ των Τρίτων και του 

κατασκευαστή. Επιπλέον πρέπει να υποβληθεί κατάλογος πωλήσεων σχετικά με 
τον προσφερόμενο και ισοδύναμο μετασχηματιστή τάσης τροφοδοσίας. 

Σημείωση: Εκθέσεις δοκιμών, συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων κλπ., θα 
πρέπει να αναφέρονται σε εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο όπου ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός θα κατασκευαστεί. 

 
 

19. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στο ΔΕΔΔΗΕ για έγκριση, εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, τρία πλήρη σετ τεκμηρίωσης για όλες τις 
μονάδες, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και ηλεκτρονικά. 
Η εν λόγω τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή όλων των προσφερόμενων μονάδων 
 Περιγραφή της λειτουργίας όλων των μονάδων 
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 Σχέδια των ηλεκτρονικών μερών των μονάδων που θα περιγράφουν με κάθε 
λεπτομέρεια την εσωτερική καλωδίωση στην καμπίνα  της ΠΜΕ με τα κιβώτια 
ακροδεκτών και τους συνδετήρες  

 Σχηματικά διαγράμματα των διαφόρων στοιχείων του εξοπλισμού (HW modules) 
των ΠΜΕ, που θα δείχνουν τον τρόπο διασύνδεσής τους και τις συνδέσεις μεταξύ 

ΠΜΕ και Δ/ΑΕ 
 Οδηγίες συντήρησης  

 
 

20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Ο Προμηθευτής θα παράσχει στο ΔΕΔΔΗΕ τέσσερις (4) κύκλους εκπαίδευσης, διάρκειας 
πέντε (5) ημερών η καθεμία, σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαμία) και όχι απαραίτητα σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. 
Επιπλέον, μετά τον 4ο κύκλο εκπαίδευσης, ένας (1) ακόμη κύκλος εκπαίδευσης θα 
προγραμματιστεί, διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε μία από τις παραπάνω 

τοποθεσίες, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και προβλήματα που 
ανέκυψαν. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο προμηθευτής θα συμφωνήσουν για τον πλέον κατάλληλο χρόνο 
διεξαγωγής των κύκλων εκπαίδευσης. 
Στην εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν ένας Πίνακας Ελέγχου/ΠΜΕ και όλος ο 

απαραίτητος εξοπλισμός (μετατροπέας πρωτοκόλλου (Gateway), μόντεμ, κλπ) και 
τεκμηρίωση. 

 
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

- Τα συστατικά του εξοπλισμού του Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ, τεμάχιο-τεμάχιο 

 - Τις κύριες λειτουργίες του λογισμικού του Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ 
 - Τη λειτουργία του Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ ως μονάδας 

 - Περιγραφή του λογισμικού επικοινωνίας  
 - Συντήρηση της μονάδας του Πίνακα Ελέγχου/ΠΜΕ 
 - Λειτουργία του Δ/ΑΕ 

 - Τη λειτουργία και τη συντήρηση του μετατροπέα Πρωτοκόλλου 
- Το προγραμματισμό και τη χρήση του προσομοιωτή του Διακόπτη 

- Τεχνικές εγκατάστασης και παρατηρήσεις. 
 

 

21. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πρώτων είκοσι (20) μονάδων (Δ/ΑΕ, 

Πίνακα/RTU, modem) θα διενεργηθεί από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή των εργολάβων 
του,  παρουσία προσωπικού του Προμηθευτή, το οποίο θα επιβλέπει την εγκατάσταση 

και θα παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την εγκατάσταση των μονάδων, χωρίς 
χρέωση για το ΔΕΔΔΗΕ. Αυτή η διαδικασία θα χρησιμεύσει ως επιπλέον πρακτική/επί 
τόπου εκπαίδευση. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) μονάδες σε κάθε μια 

από τις ακόλουθες Διευθύνσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ: 
- Δ/νση Περιφέρειας Αττικής,  

- Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης,  
- Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου,  
- Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και  
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- Δ/νση Περιφέρειας Νησιών.  
Ο προγραμματισμός των ΠΜΕ και των modems τους καθώς και η ένταξή τους στα  
Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ)  του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC 

SCATEX+, SIEMENS TS) θα υλοποιηθεί από προσωπικό  του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία 
προσωπικού του Προμηθευτή, το οποίο, κατ’ αυτό τον τρόπο, θα εκπαιδευθεί στην 

μελλοντική εκτέλεση των υπόψη εργασιών. 
Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη (1η) 

τμηματική παράδοση του εξοπλισμού στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του ΔΕΔΔΗΕ. 
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του αρμόδιου Τομέα της Δ/νσης Δικτύου 
(Τομέας Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής) σε συνεργασία με προσωπικό των 

αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νσεων Περιφερειών) και τον 
Προμηθευτή. 

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω μονάδων και την 
επιτυχή εκτέλεση λειτουργικών δοκιμών, θα υπογραφεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον 
Προμηθευτή επί τόπου το έγγραφο αποδοχής (Site Acceptance Document- SAD). 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα του προσωπικού του για αυτή τη 
χρονική περίοδο. 

Οι εργασίες προγραμματισμού των ΠΜΕ και των modems τους καθώς και ένταξής τους 
στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ για όλους τους υπόλοιπους Δ/ΑΕ της Διακήρυξης, θα 
υλοποιηθούν από το ως άνω εκπαιδευμένο προσωπικό του Προμηθευτή, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 22 της παρούσης ΤΠ. 
Οι εργασίες της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των λοιπών Δ/ΑΕ και των ΠΜΕ 

τους στα εναέρια δίκτυα ΜΤ θα εκτελεσθούν από το αρμόδιο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ 
σε συνεργασία με προσωπικό εργολάβων κατασκευής δικτύων διανομής. 
 

 

22. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΜΕ & ΤΩΝ MODEM 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Οι εργασίες προγραμματισμού των ΠΜΕ για όλους τους Δ/ΑΕ της Σύμβασης, εκτός από 
τις είκοσι (20) πρώτες μονάδες της παραγράφου 21, καθώς και οι εργασίες της ένταξης 

τους στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, θα υλοποιηθούν από το ως άνω, σύμφωνα με την 
παράγραφο 21, εκπαιδευμένο προσωπικό του Προμηθευτή ως ακολούθως: 
 

22.1 Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU θα εκτελούνται μαζικά σε χώρους 
αποθήκης, εργαστηρίων ή γραφείων των Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, 

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία, πριν τα υλικά (Δ/ΑΕ, 
Πίνακας ελέγχου/ΠΜΕ, modem κλπ.) αποσταλούν για εγκατάσταση στο εναέριο 
δίκτυο ΜΤ.  

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των Modem κάθε Δ/ΑΕ. Οι 
εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα modem αφορούν την 

παραμετροποίησή τους, σχετικά με τις ρυθμίσεις της θύρας LAN και την 
ενσωμάτωσή τους στο VPN. Εξειδικευμένες ρυθμίσεις στις κάρτες SIM και στο 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται εκτός από το πεδίο υποχρεώσεων του 

Προμηθευτή. Για κάθε τμηματική παράδοση εξοπλισμού στην αποθήκη κάθε 
Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, εξουσιοδοτημένο στέλεχος της αντίστοιχης 

Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εγγράφως σε αντίστοιχο 
εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Προμηθευτή, τα στοιχεία που απαιτούνται για να 
γίνουν οι ρυθμίσεις των modem για το σύνολο των modem της υπόψη τμηματικής 
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παράδοσης. Τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται στον Προμηθευτή εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) μηνός από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής 
παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, 

στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως. 
 

22.2 Οι εργασίες της ένταξης των ΠΜΕ κάθε τμηματικής παράδοσης στα ΚΣΕ των 
συστημάτων SCADA θα υλοποιούνται μαζικά στους χώρους των ΚΣΕ των Δ/νσεων 

Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη 
Λαμία. Οι υπόψη εργασίες αφορούν αφενός στην ενημέρωση του λογισμικού και 
της βάσης δεδομένων των ΚΣΕ με καινούργια δεδομένα και αφετέρου στις δοκιμές 

επικοινωνίας και ορθής απεικόνισης των σημάτων. Για την υλοποίηση των υπόψη 
εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα παραμετροποιημένα modem της παραγράφου 

22.1, μαζί με τον εξοπλισμό προσομοίωσης (simulator) και δείγμα ΠΜΕ. Το δείγμα 
ΠΜΕ θα παραμετροποιείται κάθε φορά σύμφωνα με τη θέση εγκατάστασης για την 
οποία προορίζεται, συνδεδεμένο στο αντίστοιχο modem και χρησιμοποιώντας τον 

εξοπλισμό προσομοίωσης, θα ελέγχει όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που 
αντιστοιχούν στον αντίστοιχο Δ/ΑΕ.  

 
22.3 Οι εργασίες των παραγράφων 22.1 και 22.2 θα πρέπει να ολοκληρώνονται από το 

προσωπικό του Προμηθευτή, ξεχωριστά για κάθε τμηματική παράδοση εξοπλισμού 

της Σύμβασης, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του 
εξοπλισμού κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας 

του ΔΕΔΔΗΕ ή πριν από την παραλαβή από την αποθήκη της επόμενης τμηματικής 
παράδοσης, υπό την προϋπόθεση της παροχής των απαραίτητων στοιχείων, από 
τον ΔΕΔΔΗΕ στον Προμηθευτή, εντός του προαναφερόμενου χρονικού 

διαστήματος (εντός 1 μηνός). Οι εργασίες θα υλοποιούνται από τον Προμηθευτή 
ταυτόχρονα και στις πέντε (5) Δ/νσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ.  

O Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει με ευθύνη και δαπάνες του, όλο 
το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιείται από τον Προμηθευτή για την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα 
από την ειδικότητά του, θα είναι αριθμητικά επαρκές και θα διαθέτει όλες τις 

δεξιότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
και τους σχετικούς κανόνες, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη 
ολοκλήρωση των εργασιών. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτείται 

η φυσική παρουσία του αρμόδιου προσωπικού του Προμηθευτή, στους χώρους 
εκτέλεσης των εργασιών (αποθήκες, εργαστήρια, χώροι ΚΣΕ), με ωράριο εργασίας 

από 07:00 πμ. ÷ 15:00 μμ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες 
αργίες, όπως αυτές εφαρμόζονται για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο Προμηθευτής, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 

υλικών της 1ης τμηματικής παρτίδας στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του 
ΔΕΔΔΗΕ, θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε κάθε Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, 

καθώς και στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Δικτύου) το 
αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχός του, στο οποίο θα αποστέλλονται από κάθε 

Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ τα προαναφερόμενα στοιχεία.  Το υπόψη 
στέλεχος του Προμηθευτή θα επικοινωνεί εγγράφως με την αρμόδια Δ/νση 
Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση των εργασιών των παραγράφων 22.1 

και 22.2. Επίσης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήψης των υπόψη 
στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σχετικό 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην καθεμιά Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, με 
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κοινοποίησή του στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση 
Δικτύου).  

 

22.4 Η πληρωμή αφενός των εργασιών προγραμματισμού των ΠΜΕ & των modem τους 
και αφετέρου των εργασιών ένταξης των Δ/ΑΕ στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνεται 

τμηματικά, ανά μήνα, και προϋπόθεση γι’ αυτήν αποτελεί η υποβολή, από το 
εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Προμηθευτή στην αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του 

ΔΕΔΔΗΕ, έγγραφης αναγγελίας περάτωσης του αντίστοιχου τμήματος εργασιών.  
Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται μετά την επιτυχή ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των εργασιών, η οποία θα τεκμηριώνεται από σχετικό πρωτόκολλο 

πιστοποίησης (επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών), που θα υπογράφεται από τα 
ως άνω εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και του Προμηθευτή, την 

προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου εργασιών καθώς και όλων των σχετικών 
δικαιολογητικών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα περί τρόπου πληρωμής στους 
λοιπούς ειδικούς όρους της Σύμβασης.  

Στο πρωτόκολλο πιστοποίησης θα προσδιορίζεται το πλήθος των Δ/ΑΕ (ΠΜΕ & 
modem) για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί από τον Προμηθευτή οι εργασίες 

των παραγράφων 22.1 και 22.2 κατά τον αντίστοιχο μήνα. 
Στο σχετικό τιμολόγιο θα αναγράφεται ξεχωριστά το τίμημα των εργασιών 
προγραμματισμού των ΠΜΕ και των modem τους, από το τίμημα των εργασιών 

ένταξης των ανωτέρω (ΠΜΕ και modem) στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

22.5 Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από το 
εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστωθεί καθυστέρηση, σε σχέση με 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στον εξοπλισμό (ΠΜΕ και modem) 

κάθε τμηματικής παράδοσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 22.3 (εντός 6 
μηνών), θα παρακρατείται κάθε φορά ποσό ίσο με 100,00€ για κάθε σετ 

εξοπλισμού και για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης (όπως καθορίζεται 
από το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα). Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των εργασιών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που 

παρασχέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Προμηθευτή, τότε αναλόγως της φύσεως 
και του όγκου των ελλείψεων ή/αποκλίσεων αυτές, κατά την κρίση του 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, είτε θα αποκαθίστανται από τον 
Προμηθευτή κατά τη διάρκεια της παραλαβής είτε θα καταγράφονται στο 
πρωτόκολλο εκτέλεσης των εργασιών και οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης θα 

συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες του Προμηθευτή που θα παραληφθούν τον 
επόμενο μήνα. 

 
22.6 Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι Προμηθευτές αποδέχονται 

ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών της παρούσας παραγράφου θα 

τους παρασχεθούν δεδομένα από το ΔΕΔΔΗΕ. Τα δεδομένα αυτά έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα και οι υποψήφιοι Προμηθευτές αλλά και ο Προμηθευτής 

οφείλουν να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους. Ειδικότερα οι 
διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος: 

a. Πρέπει να εξηγήσουν σε όλο το προσωπικό τους, που θα χειριστεί τέτοια 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις αυτές. 

b. Δεν θα γνωστοποιήσουν κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς 

την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. 
c. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με τις 

εργασίες για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. 
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d. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διεκδικήσει 
αποζημίωση επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός του. 

Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με τη Σύμβαση θα υπογράψει και «ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με τον ΔΕΔΔΗΕ (επισυνάπτεται σχέδιο σύμβασης). 
 

22.7 Ο Προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να απασχολεί το 
προσωπικό του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό 
τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της 

τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.  
O Προμηθευτής είναι υπεύθυνος βάσει του Ελληνικού Αστικού και Ποινικού 
Κώδικα για όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις του προσωπικού του, που 

σχετίζονται με την υλοποίηση των εργασιών της Σύμβασης.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών και να 
λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα είναι 

υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού του 
Προμηθευτή σε περίπτωση ατυχήματος.  

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες 
(ελληνικές ή ξένες) και να διατηρήσει με δικά του έξοδα, τις ακόλουθες 
ασφάλειες:  

 Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου  
 Ασφάλιση νομικής ευθύνης του Προμηθευτή έναντι τρίτων  

 Ασφάλιση του προσωπικού του που ασχολείται με την εκτέλεση των εργασιών 
 
22.8 Ο Προμηθευτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που θα προκληθεί από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση των εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω 

παραλήψεων του Προμηθευτή κατά την εκτέλεση τους. Ο Προμηθευτής, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, 

επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. Ο Προμηθευτής ευθύνεται 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες στις οποίες 

ενδεχομένως ο τελευταίος θα υποβληθεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων 
του Προμηθευτή. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με 
οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 

 

23. ΕΓΓΥΗΣΗ  
 

Η περίοδος εγγύησης θα είναι κατά μέγιστο τρία (3) χρόνια για όλες τις παρεχόμενες 
μονάδες.  Η περίοδος εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία εγκατάστασης  και δεν 
θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

παρέχει κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή αποδεικτικά στοιχεία του Σειριακού 
Αριθμού και της ημερομηνίας εγκατάστασης των Δ/ΑΕ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

περίοδος εγγύησης θα λήγει είτε 5 χρόνια μετά την παραλαβή του εξοπλισμού είτε 3 
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χρόνια μετά την εγκατάστασή του στο δίκτυο, όποιο παρέλθει πρώτα. Τα στοιχεία 
αναφορικά με την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα παραδίδονται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον 
Προμηθευτή κάθε εξάμηνο. Στο αρχείο αυτό θα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός, η 

ημερομηνία και η τοποθεσία εγκατάστασης των Δ/ΑΕ. 
 

O προμηθευτής θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία όλων των 
μονάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής, ο προμηθευτής, χωρίς χρέωση θα: 
• Διορθώνει κάθε σφάλμα λογισμικού της ΠΜΕ που μπορεί να προκύψει. Το ίδιο 

ισχύει και για το λογισμικό του μετατροπέα πρωτοκόλλου         

• Διορθώνει κάθε πρόβλημα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρξει (λόγω του 
εξοπλισμού που παρέχεται) 

• Διορθώνει κάθε λάθος ή παράλειψη που θα βρεθεί στην τεκμηρίωση. 
• Ανταποκρίνεται σε κάθε πληροφορία που μπορεί να απαιτηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ. 
• Κάνει κάθε απαιτούμενη τροποποίηση, η οποία θα βελτιώνει τη συμμόρφωση των 

ΠΜΕ στις προδιαγραφές. 
 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ΠΜΕ και του μετατροπέα πρωτοκόλλου εάν μετά την 
υλοποίηση από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ όλων των ελέγχων, σύμφωνα με την 
εκπαίδευση και τα παραδοθέντα εγχειρίδια, οι αιτίες της δυσλειτουργίας δεν 

προσδιορίζονται και το πρόβλημα δεν επιλύεται, θα πρέπει να διενεργείται επιτόπου 
παρέμβαση του προμηθευτή. 

Σχετικά με τις παρεμβάσεις για να διορθωθεί κάθε σφάλμα στο λογισμικό της ΠΜΕ και 
του μετατροπέα πρωτοκόλλου, θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

●  Μέγιστος χρόνος απόκρισης σε κλήση του ΔΕΔΔΗΕ (γνωστοποίηση 

προβλήματος) τηλεφωνικά, με fax ή email: 2 ώρες,  από  8 πμ.  ως 3 μμ. από 
Δευτέρα ως Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών που ισχύουν στην Ελλάδα. 

●  Μέγιστος χρόνος μεταξύ της επιβεβαίωσης του προβλήματος που γνωστοποιείται 
από το ΔΕΔΔΗΕ και της άφιξης στην τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο πεδίο συνοδεία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ: 

2 εργάσιμες μέρες.  
●  Μέγιστος χρόνος μεταξύ της επιτόπιας παρέμβασης και της επίλυσης του 

προβλήματος (επιστροφή σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας): 15 εργάσιμες 
ημέρες (στην περίπτωση που η παρέμβαση γίνεται σε όλες τις τοποθεσίες θα 
πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών). 

 
Αποτυχία στην παροχή υποστήριξης εντός των ανωτέρω χρόνων, θα επιφέρει ποινική 

ρήτρα της τάξης των 240,00€ για κάθε μέρα καθυστέρησης. Για ενδιάμεσες 
καθυστερήσεις (π.χ. ώρα) το πρόστιμο θα καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή. Σε 
περίπτωση ταυτόχρονων συμβάντων, ο Προμηθευτής θα προχωρεί σε παρεμβάσεις και 

διορθωτικές ενέργειες με σειριακό τρόπο.  
 

Ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν καθυστερήσεις που αφορούν στη 
συμμόρφωση στους προαναφερθέντες μέγιστους χρόνους, εάν αυτές οι καθυστερήσεις  

προκύπτουν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί το ΔΕΔΔΗΕ, 
με συστημένη επιστολή, με την έλευση οποιασδήποτε κατάστασης που αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη ρήτρα, ή σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 15 ημερών από την 

ημερομηνία που συνέβησαν, εάν όλα τα άλλα μέσα είχαν δοκιμαστεί, προκειμένου να 
αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση βάσει των συμφωνημένων 

υποχρεώσεων.  
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Ο Προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη να απασχολεί το προσωπικό του 
σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις και να παρέχει σε αυτό κάθε ασφάλιση, 
ατομική και υγείας. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή αποζημίωση 

του προσωπικού του Προμηθευτή. 
 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (Δ/ΑΕ, ΠΜΕ, Μ/Σ τάσης τροφοδοσίας κ.λπ.), στο 
δίκτυο ή στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα τον αντικαθιστά με εξοπλισμό που 

θα παίρνει από το απόθεμα των ανταλλακτικών, τα οποία θα έχουν παραδοθεί με την 
1η τμηματική παράδοση των υλικών της Διακήρυξης. 
Ο βεβλαμμένος στο δίκτυο εξοπλισμός θα μεταφέρεται από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ 

στην Περιφερειακή  Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για τη 
διαπίστωση των αιτιών της βλάβης. 

Η βλάβη θα αναγγέλλεται άμεσα στον Προμηθευτή (π.χ. η θέση όπου λειτούργησε ο 
εξοπλισμός, η Αποθήκη στην οποία μεταφέρθηκε κ.λπ.) ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη 

διαπίστωση των αιτιών της βλάβης (1η αναγγελία βλάβης, ανεξάρτητα αιτίου βλάβης). 
 

Ο έλεγχος των αιτιών της βλάβης θα διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός 1 μηνός από 
την ημερομηνία της 1ης αναγγελίας της βλάβης στον Προμηθευτή. Σε περίπτωση που 
από τον έλεγχο προκύψει ότι η βλάβη οφείλεται στον Προμηθευτή θα αναγγέλλεται 

στον Προμηθευτή, μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα του 1 μηνός, ότι η βλάβη 
οφείλεται σε αυτόν (2η αναγγελία βλάβης, οφειλόμενης στον Προμηθευτή). 

 
Ανεξάρτητα από τα αίτια της βλάβης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να δρομολογήσει την 
αντικατάσταση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της 1ης αναγγελίας βλάβης 

όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, σε αντικατάσταση των βεβλαμμένων, από το 
απόθεμα των ανταλλακτικών του ΔΕΔΔΗΕ, με καινούργια (όχι επισκευασμένα). Για 

κάθε μήνα  που καθυστερεί η έγκαιρη αντικατάσταση των υλικών, που 
χρησιμοποιήθηκαν από το απόθεμα των ανταλλακτικών του ΔΕΔΔΗΕ, η τιμή των 
υλικών θα παρακρατείται από την εγγυητική επιστολή. Για ενδιάμεσες καθυστερήσεις 

(μέρα) το πρόστιμο θα καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή. Η παράδοση των εν λόγω 
υλικών από τον Προμηθευτή πρέπει να γίνεται με συσκευασία ίδια με αυτή που 

προβλέπεται στην παρούσα ΤΠ. 
 
Μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας της βλάβης που 

οφείλεται στον Προμηθευτή (2η αναγγελία βλάβης, οφειλόμενης στον Προμηθευτή), ο 
Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως να παραστεί με εκπρόσωπό του 

στην επανεξέταση των αιτιών της βλάβης. Η επανεξέταση αυτή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσα σ' αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Στην περίπτωση που ο 
Προμηθευτής σ' αυτό το διάστημα των 2 μηνών δεν δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί 

για επανεξέταση των αιτιών της βλάβης ή δεν προσέλθει παρά την σχετική δήλωσή 
του, θεωρείται ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η βλάβη οφείλεται σ' αυτόν. Επίσης 

αν ο Προμηθευτής μέσα σ' αυτό το διάστημα των 2 μηνών δεν αμφισβητήσει τη βλάβη 
του εξοπλισμού θεωρείται ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι οφείλεται σ' αυτόν.  

 
Κατά την επανεξέταση των αιτιών της βλάβης θα συντάσσεται σχετικό Δελτίο Ελέγχου 
σε δύο αντίγραφα και θα υπογράφεται και από τους δύο, Προμηθευτή και ΔΕΔΔΗΕ. Σ' 

αυτό θα αναφέρεται το αίτιο της βλάβης που διαπιστώθηκε και ο Προμηθευτής θα 
δηλώνει ότι την αναγνωρίζει. Στις περιπτώσεις διαφωνίας το θέμα θα παραπέμπεται για 

περαιτέρω κρίση από Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Τομεάρχη Κέντρων Ελέγχου 
Δικτύων Διανομής της ΔΔ του ΔΕΔΔΗΕ ή αναπληρωτή αυτού, τον Τομεάρχη του ΤΕ&ΠΕ 
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της ΔΥΠΜ του ΔΕΔΔΗΕ ή αναπληρωτή αυτού και από τον προϊστάμενο του Γραφείου 
Μελετών του Προμηθευτή ή άλλο εκπρόσωπο αυτού. Στις περιπτώσεις της διαφωνίας 
και μέχρις ότου αποφανθεί η Επιτροπή, ο Προμηθευτής θεωρείται ότι αναγνωρίζει ότι η 

βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η αναγνώριση από τον Προμηθευτή της βλάβης 
του εξοπλισμού παύει να έχει οποιαδήποτε νομική συνέπεια από τότε που η Επιτροπή 

κρίνει ότι η βλάβη του εξοπλισμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή. 
Σε περίπτωση που η βλάβη του εξοπλισμού οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή:  

 
• Το κόστος των υλικών που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής σε αντικατάσταση 

των υλικών που λήφθηκαν από το απόθεμα των ανταλλακτικών σε 

αντικατάσταση των βεβλαμμένων θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή.  
 

• Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραλάβει τον βεβλαμμένο εξοπλισμό 
από την Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ όπου βρίσκεται, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την ημερομηνία αναγνώρισης, ως ανωτέρω, από τον Προμηθευτή ότι 

η βλάβη οφείλεται σε αυτόν, και να τον μεταφέρει στο εργοστάσιό του ή σ' 
εργοστάσιο της επιλογής του, με δαπάνες του. Σε περίπτωση υπέρβασης των 2 

μηνών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να στείλει τον εξοπλισμό που παρουσίασε βλάβη 
στο εργοστάσιο του Προμηθευτή και τα μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον 
Προμηθευτή.  

 
• Όλες οι δαπάνες αντικαταστάσεως, μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεων του 

βεβλαμμένου εξοπλισμού από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή  
Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και της μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεων από 
την Περιφερειακή  Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο εργοστάσιο του Προμηθευτή, 

εφόσον αυτά τα κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή 
και θα παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή.  

Τα έξοδα αντικαταστάσεως, μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεων του 
βεβλαμμένου εξοπλισμού, για την αντικατάσταση του βεβλαμμένου εξοπλισμού 
με άλλον, υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ με 

τους εργολάβους που ασχολούνται με την κατασκευή των δικτύων διανομής ή 
απολογιστικά. 

Σε περίπτωση μεταφοράς του βεβλαμμένου εξοπλισμού από την Περιφερειακή  
Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο εργοστάσιο του Προμηθευτή, οι δαπάνες μεταφοράς 
θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Υπουργών 

Εμπορίου και Συγκοινωνιών ή απολογιστικά.  
Οι παραπάνω δαπάνες θα γνωστοποιούνται στον Προμηθευτή αμέσως μετά την 

παραλαβή ή την αποστολή του βεβλαμμένου εξοπλισμού από ή σε αυτόν. 
 
Σε περίπτωση που η βλάβη του εξοπλισμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Προμηθευτή: 
 

• Το κόστος των υλικών που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής σε αντικατάσταση 
των υλικών που λήφθηκαν από το απόθεμα των ανταλλακτικών σε 

αντικατάσταση των βεβλαμμένων θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΔΕΔΔΗΕ, 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της Σύμβασης.  

 

• Όλες οι δαπάνες αντικαταστάσεως, μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεων του 
βεβλαμμένου εξοπλισμού από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, θα βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον ΔΕΔΔΗΕ. 
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Στο τέλος της περιόδου εγγύησης ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Προμηθευτής θα υπογράψουν ένα 
πρωτόκολλο που αφορά στη συμπεριφορά του εξοπλισμού για την αποδέσμευση της 
Εγγυητικής Επιστολής. 

 
 

24. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Οι Δ/ΑΕ, οι πίνακες ελέγχου και οι εφεδρικοί μετασχηματιστές τάσης εφεδρικής 

τροφοδοσίας ισχύος θα φέρουν μια ενδεικτική πινακίδα ανθεκτική στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που να είναι ορατή στη θέση κανονικής λειτουργίας, με εγχάρακτα 
γράμματα. 

 
Η πινακίδα στο Δ/ΑΕ θα αναφέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση και τηλέφωνο κατασκευαστή 
• Χρονολογία κατασκευής, τύπο υλικού και σειριακό αριθμό 
• Αριθμό σύμβασης 

• Ονομαστική τάση (kV) 
• Ονομαστική ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) 

• Ονομαστική συχνότητα (Hz) 
• Ονομαστικό επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης βραχείας διάρκειας (kA rms, 

sec) 

• Ονομαστικό συμμετρικό ρεύμα διακοπής (kA rms) 
• Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 1,2/50 μs (BIL): 

- μεταξύ φάσεων και γης (kVp) 
- κατά μήκος της απόστασης απομόνωσης (κατά μήκος των ακροδεκτών της 

ίδιας φάσης ανοικτού διακόπτη) (kVp)  

 Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (1 λεπτό) φάση προς γη 
  και κατά μήκος διακόπτη εν ξηρώ (kV rms) 

 Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (10 δευτερόλεπτα) εν υγρώ 
(kV rms) 

• Βάρος (kg) 
 

Η πινακίδα στο πίνακα ελέγχου θα αναφέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση και τηλέφωνο κατασκευαστή 
• Σειριακό αριθμό, χρονολογία κατασκευής και τύπο προϊόντος 

• Αριθμό σύμβασης 
• CE σήμανση 

• Βάρος (kg) 
 

Η πινακίδα στο μετασχηματιστή τάσης για την τροφοδοσία θα αναφέρει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

• Επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση και τηλέφωνο κατασκευαστή 

• Σειριακό αριθμό, χρονολογία κατασκευής και τύπο προϊόντος 
• Αριθμό σύμβασης 

• Τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος (kV) 
• Ονομαστική Ισχύ (VA) 
• Ονομαστική συχνότητα (Hz) 

• Κλάση ακριβείας 
• Επίπεδο αντοχής ονομαστικής κρουστικής τάσης (kVp) 

• Βάρος (kg) 
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25. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Τα υλικά πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικά ξύλινα κιβώτια κατάλληλων 

διαστάσεων, πανταχόθεν κλειστά. Τα κιβώτια πρέπει να είναι ανθεκτικά σε εξωτερικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες όπως βροχή, υγρασία, θερμοκρασία περιβάλλοντος κλπ. 
Η συσκευασία θα εξασφαλίζει ότι τα υλικά θα προστατεύονται από κακώσεις τόσο κατά 

τη μεταφορά όσο και κατά τη φορτοεκφόρτωση. Τα ξύλινα κιβώτια θα συσκευάζονται 
σε παλέτες τύπου EU με το συνολικό βάρος κάθε παλέτας να μην υπερβαίνει τα 550 

κιλά.  
Πάνω στις δύο αντίθετες πλευρές του κιβωτίου πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα 
τα παρακάτω στοιχεία:  

 
 Κατασκευαστής / Xρόνος κατασκευής/ Αριθμός Σύμβασης 

 Περιγραφή, τύπος και σειριακός αριθμός των υλικών 
 Κωδικός υλικού ΔΕΔΔΗΕ 
 Μικτό βάρος σε κιλά 

 
Συνημμένα:  

- Σχέδιο 1: Επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου (RTU) του Δ/AE με τα Κεντρικά 
Συστήματα Ελέγχου των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 

- Σχέδιο 2: Χρονοδιάγραμμα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 

την έναρξη παραγωγής. 
-  Σχέδια υπ. αριθ.: F-5, FCP-4 και FCP-5  

-  Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής ενός τηλεχειριζόμενου Δ/ΑΕ 
- Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ and SIEMENS ST Πίνακες 

διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων. 

-  ΔΕΗ/ΧΚ 11.02/11.03.2008: Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ σε 
αντικείμενα από σίδερο και χάλυβα. 

- Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 
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Σχέδιο 1 

Επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου (RTU) του Δ/ΑΕ με τα Κεντρικά Συστήματα 
Ελέγχου των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 
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ST 
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Δ/ΑΕ 

#820 

ΚΣΕ 
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TG8000 

ΚΣΕ 

EFACEC 
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IEC 104 

IEC 104 

IEC 104 

IEC 101 

Μέσω SCADA 
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Σχέδιο 2 

Χρονοδιάγραμμα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως την έναρξη 
παραγωγής 

 
 
 

 
 

 


