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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-399/29.11.2018 

 

 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 5 kA και 10 kA, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ, 

ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20kV 
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευών και δοκιμών 

αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου (ΖnΟ) χωρίς διάκενα, κλάσεων διανομής 10 kA (distribution 

high-DH) και διανομής 5 kA (distribution medium-DM) σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΝ 60099-

1, τα οποία προορίζονται για προστασία εναέριων και υπογείων δικτύων διανομής 20kV και 

υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ. 

Το αλεξικέραυνο (απαρτία) θα αποτελείται από το κυρίως σώμα (αλεξικέραυνο), την αποζευκτική 

διάταξη και τον μονωτικό βραχίονα στήριξης, τα οποία θα είναι σταθερά συναρμολογημένα 

μεταξύ τους.  

Το αλεξικέραυνο θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω στο κέλυφος των Μ/Σ ή σε βραχίονα 

(ξύλινο ή χαλύβδινο). H στερέωση πάνω στους Μ/Σ γίνεται μέσω ειδικού στηρίγματος 

(παρελκόμενο Μ/Σ), προσαρμοσμένο στο περίβλημα του Μ/Σ (βλ. Σχ. 1). Η στερέωση στους 

βραχίονες γίνεται μέσω χαλύβδινης διάταξης στήριξης (βλ. Σχ. 2).  
Η προμήθεια των αλεξικεραύνων θα γίνεται εναλλακτικά με ή χωρίς χαλύβδινη διάταξη στήριξης 
(Σχ. 2), με αντίστοιχη διαμόρφωση της διακήρυξης.  

 
 
2. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 
Αλεξικέραυνο, αποζευκτική διάταξη, μονωτικός βραχίονας στήριξης, Μέση Τάση, αντικεραυνική 

προστασία, χαλύβδινη διάταξη στήριξης. 

 

 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

3.1. Συνθήκες περιβάλλοντος 

 

Το αλεξικέραυνο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και για λειτουργία σε περιοχές 

έντονης διάβρωσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, 

νερού, πάγου). Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων γίνεται σε υψόμετρο έως και 1000 m πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι συνθήκες περιβάλλοντος καθορίζονται ως εξής: 

 

 Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος      : +40  ο C 

 Ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος     : - 40  ο C 

 Μέγιστη μέση τιμή θερμοκρασίας του αέρα του  

περιβάλλοντος μετρούμενη σε διάστημα 24h 

 

: 

 

+35  ο C 

 Άμεση έκθεση σε ήλιο βροχή, χιόνι και άνεμο : Ναι 

 Ελάχιστη ετήσια διάρκεια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία   : 2800  h 

 

3.2. Χαρακτηριστικά συστήματος - Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) 

 
Το αλεξικέραυνο προορίζεται για χρήση σε τριφασικά δίκτυα διανομής ΜΤ, τριών αγωγών με 
γειωμένο ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ μέσω αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος 
προς γη στα 1000 Α, με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
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- Ονομαστική τάση συστήματος                                      : 20kV 
- Μέγιστη τάση συστήματος                                            : 24kV 
- Συχνότητα                                                                : 50Ηz 
- Ισχύς βραχυκυκλώσεως                                                 : 250 ΜVΑ 
- Μέγιστο ρεύμα σφάλματος προς γη                               : 1000 Α 

 

 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

− ΕΝ 60099-4 : Surge Arresters – Part 4: Metal Oxide Surge Arresters 

without gaps for a.c. systems 

− EN 60060-1 : High-voltage test techniques – Part 1: General 

definitions and test requirements 

− EN 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post 

insulators for A.C. systems with a nominal voltage 

greater than 1 000 V - Definitions, test methods and 

acceptance criteria 

− Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ 

ΧΚ 11.02/10.03.88 

: Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση "εν θερμώ" 

αντικειμένων από σίδηρο ή χάλυβα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο της παρούσας ΤΠ είναι επικρατέστερο και υπερισχύουν οι απαιτήσεις της 

έναντι οποιουδήποτε άλλου Προτύπου ή Προδιαγραφής. 

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

5.1 Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

 
Το αλεξικέραυνο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 60099-4 και θα έχει τα ακόλουθα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
  

Κλάση : DH DM 

Χαρακτηριστική τάση (rated voltage, Vr) : 21 kV 21 kV 

Τάση συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστη τιμή                                     
(Continuous operating voltage, Vc)  

: 16 kV 16 kV 

Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης, 8/20 μs  
(nominal discharge current, In)                                                                 

: 10 kA 5 kA 

Μέγιστη παραμένουσα τάση (residual voltage, Ures) 
− στο ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης  

(nominal discharge current, In)  
− σε απότομο κρουστικό κύμα 1/10 μs  

(steep current impulse) 

 
: 
 
: 
 

 
65 kV 

 
65 kV        

 
65 kV 

 
65 kV 

Υψηλό κρουστικό ρεύμα 4/10 μs (high current impulse) : 100 kA 65 kA 

Επαναλαμβανόμενο φορτίο (Repetitive charge transfer 
rating, Qrs) 

: 
 

≥0.4 C ≥0.2 C 

Θερμικό φορτίο (Thermal charge transfer rating, Qth) : ≥1.1 C ≥0.7 C 

Αντοχή μόνωσης του περιβλήματος του αλεξικέραυνου σε 
κρουστική τάση 1.2/50 μs (insulation withstand of the 
arrester housing at lightning impulse voltage)                  

 
: 

125 kV 125 kV 
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Αντοχή μόνωσης του περιβλήματος του αλεξικέραυνου σε 
τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή, 1 min (insulation 
withstand of the arrester housing at power frequency 
voltage, under wet conditions) 

: 54 kV 43 kV 

SSL (Specified short-term load)  : 100 Nm min 100 Nm min 

SLL (Specified long-term load) : 100 Nm min 100 Nm min 

 

 

5.2 Υλικό περιβλήματος 

 

Το περίβλημα του αλεξικεραύνου θα είναι από ελαστομερή σιλικόνη (silicon rubber) με ελάχιστο 

μήκος ερπυσμού 670 mm κατάλληλο για τις συνθήκες περιβάλλοντος της παρ. 3.1 της 

παρούσας ΤΠ. Δεν είναι αποδεκτοί επαλειμμένοι μονωτήρες. 

 

 

5.3 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά 

 
5.3.1. Αλεξικέραυνο 

 
5.3.1.1. Το αλεξικέραυνο θα είναι εφοδιασμένο με αποζευκτική διάταξη, η οποία προορίζεται για 
σύνδεση προς τον αγωγό γείωσης και θα μπορεί να αποσυνδέεται αυτόματα από το αλεξικέραυνο 
σε περίπτωση που αυτό υποστεί ηλεκτρική βλάβη. Η αποσύνδεση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
γίνεται ορατή από παρατηρητή ευρισκόμενο σε απόσταση ολίγων μέτρων από το αλεξικέραυνο 
πχ κοντά στο στύλο στον οποίο είναι τοποθετημένο. Η καμπύλη ρεύματος χρόνου της 
αποζευκτικής διάταξης θα είναι κάτω της καμπύλης ρεύματος χρόνου της ασφάλειας 10Τ, (κατά 
ΑΝSΙ C 37.43), όταν οι δύο καμπύλες είναι σχεδιασμένες στο ίδιο λογαριθμικό χαρτί. 
Η καμπύλη ρεύματος - χρόνου της ασφάλειας 10Τ σχεδιάζεται σε λογαριθμικό χαρτί λαμβάνοντας 
υπόψη τα εξής σημεία: 
 

Χρόνος τήξης (s) 300  ή  600 10 0,1 

Ελάχιστη τιμή ρεύματος (A) 19,5 26,5 224 

 
5.3.1.2. Το αλεξικέραυνο θα είναι εφοδιασμένο με δύο ακροδέκτες τύπου σύσφιξης (tightening 
type). Oι ακροδέκτες θα είναι ανοξείδωτοι, κατάλληλοι για σύσφιξη αγωγών Cυ πραγματικών 
διατομών 16 έως 35 mm2.  
 
5.3.1.3. Τα μεταλλικά τμήματα του αλεξικέραυνου θα είναι χαλύβδινα, ανοξείδωτα ή 
ορειχάλκινα επικασσιτερωμένα με ελάχιστο πάχος επικασσιτέρωσης 15 μm. 
 
5.3.1.4. To αλεξικέραυνο θα φέρει κατάλληλο μονωτικό βραχίονα στήριξης (mounting bracket), 
ο οποίος θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στο κυρίως σώμα αυτού και στη χαλύβδινη διάταξη 
στήριξης, όπως περιγράφεται στην παρ. 1. Η απόσταση μεταξύ των αξόνων των οπών του 
μονωτικού βραχίονα, στις οποίες εισέρχονται αφενός ο κάτω κοχλίας του κυρίως σώματος του 
αλεξικέραυνου και  αφετέρου ο κοχλίας  στερέωσης της χαλύβδινης διάταξης στήριξης, θα είναι 
τουλάχιστον 13 cm.  
Ο μονωτικός βραχίονας στήριξης θα πρέπει να αντέχει τις τάσεις του συστήματος που 
περιγράφονται στην παρ. 3.2 και θα υποβάλλεται στις δοκιμές που περιγράφονται στην παρ. 
6.1.13 της παρούσας ΤΠ. Επιπλέον, ο μονωτικός βραχίονας στήριξης θα είναι κατάλληλος για 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, υγρασία, κλπ.) και η αντοχή του θα 
αποδεικνύεται με κατάλληλα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά (τεχνικά φυλλάδια, 
πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.). 
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5.3.1.5. Το αλεξικέραυνο πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να αντέχει τις δυνάμεις που 
προέρχονται από το συνδεδεμένο σε αυτό αγωγό σύνδεσης προς το δίκτυο, καθώς και τις 
δυνάμεις που εφαρμόζονται στο περίβλημα κατά τη στιγμή της σύνδεσης του αλεξικέραυνου 
προς το δίκτυο. Συγκεκριμένα η αντοχή αυτού σε κάμψη θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

 SSL (Specified short-term load) = 100 Nm min και  

 SLL (Specified long-term load)   = 100 Νm min. 

και θα επιβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό της δοκιμής κάμψης (Test of the bending moment) 

σύμφωνα με την παρ. 10.8.11 και το ANEX G του EN 60099-4.  

 
5.3.1.6. Το αλεξικέραυνο θα συνοδεύεται από επικασσιτερωμένο χάλκινο εύκαμπτο πολύκλωνο 
αγωγό (ή πλεξούδα κυκλικής διατομής) ελάχιστης διατομής 16 mm2  και μήκους 0,70 m κατ’ 
ελάχιστον. Ο  εύκαμπτος αγωγός στο ένα άκρο του θα φέρει ακροδέκτη με οπή (ελάχιστης 
διαμέτρου 13 mm) κατάλληλη για την σύνδεση στην αποζευκτική διάταξη. Το άλλο άκρο θα είναι 
ελεύθερο για τη σύνδεση με τον αγωγό γείωσης του στύλου μέσω κοχλιοσυνδετήρα. Κάθε 
εύκαμπτος αγωγός θα παραδίνεται προσαρμοσμένος στην αποζευκτική διάταξη κάθε 
αλεξικέραυνου. 
 
5.3.2. Χαλύβδινη διάταξη στήριξης (αν η προμήθεια τη συμπεριλαμβάνει) 
 
Το αλεξικέραυνο θα μπορεί να στερεωθεί πάνω σε βραχίονα πλάτους 50-126 mm και ύψους 
100-176 mm μέσω της διάταξης στήριξης του Σχεδίου 1. Η βάση στήριξης του αλεξικέραυνου 
(τεμάχιο 1 του σχεδίου 2) και το πίσω έλασμα στερέωσης της βάσης (τεμάχιο 2, του σχεδίου 2) 
θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση ώστε οι δύο κοχλίες ελάχιστης διαμέτρου Μ10 mm (τεμάχιο 3 
του σχεδίου 2) που διέρχονται από τη βάση και το έλασμα να ρυθμίζονται στις εξής κατακόρυφες 
αποστάσεις μεταξύ των αξόνων τους: 120, 135, 140 και 190 mm. Οι πάνω οπές, τόσο της βάσης 
του αλεξικέραυνου όσο και του πίσω ελάσματος στερέωσης, μπορούν να είναι συνεχείς με 
άνοιγμα τύπου οδοντώσεων. Όλα τα τεμάχια της διάταξης στήριξης του αλεξικέραυνου πρέπει 
να είναι επιψευδαργυρωμένα «εν θερμώ» σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΧΚ 
11.02/10.03.88 ή σύμφωνα με άλλο ισοδύναμο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Το πάχος 
επιψευδαργύρωσης σε κάθε περίπτωση θα είναι αυτό που αναφέρεται στο κείμενο της πιο πάνω 
αναφερόμενης Προδιαγραφής ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας τεχνικής 
αξιολόγησης μπορούν να γίνουν αποδεκτές ισοδύναμες διατάξεις στήριξης. 
 
 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

Για τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, οι δοκιμές διακρίνονται σε δοκιμές τύπου, 

δοκιμές σειράς και δοκιμές αποδοχής παρτίδας. Όλες οι πιο κάτω αναφερόμενες Δοκιμές θα 

διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του προτύπου EN 60099-4. 

 

6.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests). 

 

Οι δοκιμές τύπου που αναφέρονται στο EN 60099-4 θα πραγματοποιούνται στην αρχή μιας 

σύμβασης και είναι δυνατόν να επαναληφθούν κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, σε περιπτώσεις αλλαγής της σχεδίασης ή της παραγωγικής 

διαδικασίας. Κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής 

Πιστοποιητικών που  έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  

Επιπρόσθετα των δοκιμών του ΕΝ 60099-4 θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές μονωτικού 

βραχίονα στήριξης, που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1.13 της παρούσας ΤΠ. 

Συγκεκριμένα, οι δοκιμές τύπου είναι οι εξής: 

 

6.1.1. Δοκιμή αντοχής μόνωσης του περιβλήματος του αλεξικεραύνου 

(Insulation withstand tests on the arrester housing) 
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Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.2 του EN 60099-4. 

 

6.1.2. Δοκιμή παραμένουσας τάσης 

(Residual voltage tests) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.3 του EN 60099-4. 

 

6.1.3. Δοκιμή μακροχρόνιας σταθερότητας υπό τάση συνεχούς λειτουργίας  

(Test to verify long term stability under continuous operating voltage) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.4 του EN 60099-4. 

 

6.1.4. Δοκιμή επαλήθευσης επαναλαμβανόμενου φορτίου  

(Test to verify the repetitive charge transfer rating, Qrs) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.5 του EN 60099-4. 

 

6.1.5. Επαλήθευση συμπεριφοράς δοκιμίου στην απαγωγή θερμότητας  

(Heat dissipation behavior verification of test sample) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.6 του EN 60099-4. 

 

6.1.6. Δοκιμή λειτουργίας 

(Operating duty tests) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.7 του EN 60099-4. 

 

6.1.7. Δοκιμή επαλήθευσης της καμπύλης τάσεως βιομηχανικής συχνότητας - χρόνου  

(Power frequency voltage-versus-time test) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.8 του EN 60099-4. 

 

6.1.8. Δοκιμή της αποζευκτικής διάταξης του αλεξικεραύνου 

(Tests of arrester disconnector) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.9 του EN 60099-4. 

 

6.1.9. Δοκιμή βραχυκυκλώματος 

(Short-circuit tests) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.10 του EN 60099-4. 

 

6.1.10. Δοκιμή κάμψης  

(Test of the bending moment) 

 

Όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 10.8.11 και στο ΑΝΝΕΧ G του EN 60099-4. 

 

6.1.11. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής των εσωτερικών στοιχείων του αλεξικεραύνου 

(Test to verify the dielectric withstand of the internal components of an arrester) 

 

Όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 10.8.15 του EN 60099-4. 

 

6.1.12. Δοκιμή κλιματιστικής γήρανσης  

(Weather ageing test) 
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Όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 10.8.17 του EN 60099-4. 

 

6.1.13. Δοκιμές μονωτικού βραχίονα στήριξης 

(Tests on the insulated mounting bracket) 

 

6.1.13.1. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (dielectric test): Αντοχής σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας 40 kV επί 1 min υπό βροχή, σύμφωνα με το ΕΝ 60060-1.  

 

6.1.13.2. Δοκιμή αναφλεξιμότητας (flammability test), σύμφωνα με την παρ. 6.4.4 του EN 

61952 ή άλλη ισοδύναμη Ευρωπαϊκή προδιαγραφή.  

 

 

6.2. Δοκιμές Αποδοχής Παρτίδας (Acceptance tests). 

 

6.2.1. Οι Δοκιμές Αποδοχής Παρτίδας θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 

του EN 60099-4. 

 

6.2.1.1. Μέτρηση τάσης βιομηχανικής συχνότητας στο ρεύμα αναφοράς 

(Measurement of power-frequency voltage at reference current) 

 

Όπως στην παρ. 9.2.1.a. του EN 60099-4. 

 

6.2.1.2. Δοκιμή παραμένουσας κρουστικής τάσης στο ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (Lightning 

impulse residual voltage at nominal discharge current) 

 

Όπως στην παρ. 9.2.1.b. του EN 60099-4. 

 

6.2.1.3. Δοκιμή εσωτερικών μερικών εκκενώσεων 

(Internal partial discharge test) 

 

Όπως στην παρ. 9.2.1.c. του EN 60099-4. 

 

6.2.1.4. Επιπλέον των παραπάνω δοκιμών θα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και έλεγχος 

διαστάσεων. 

 

6.2.1.5. Χαλύβδινη διάταξη στήριξης αλεξικεραύνου 

 

6.2.1.5.1. Οπτικός έλεγχος – έλεγχος διαστάσεων 

 

6.2.1.5.2. Δοκιμή προστασίας από διάβρωση 

 

Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα μεταλλικά τμήματα προστατεύονται 

ικανοποιητικά από διάβρωση. Ο έλεγχος επιψευδαργυρώσεως θα γίνεται σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ΧΚ 11.02/10.03.88. 

 

 

6.3. Δοκιμές Σειράς (Routine tests). 

 

Οι Δοκιμές Σειράς που αναφέρονται στην παράγραφο 9.1 του EN 60099-4 θα γίνονται στο 

εργοστάσιο του κατασκευαστή, κατά τη διαδικασία παραγωγής του υλικού, με αναλυτική 

καταγραφή στοιχείων σε πρωτόκολλα αξιολογούμενα από τον Επιθεωρητή υλικού της 

Επιχείρησης. 
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7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

7.1. Αλεξικέραυνα 

 

7.1.1. Επισήμανση πάνω στο υλικό 

 
Στο μεταλλικό τμήμα του αλεξικέραυνου θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια και ανεξίτηλα 
(όχι με αυτοκόλλητα) τα εξής στοιχεία: 

− Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή  

− Τύπος αλεξικέραυνου και στοιχείο αναγνώρισης του αλεξικέραυνου (π.χ. αριθμός σειράς) 

− Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης, σε kA  

− Χαρακτηριστική τάση συνεχούς λειτουργίας, σε kV  

− Χαρακτηριστική τάση, σε kV  

− Αριθμός Σύμβασης  

− Έτος κατασκευής  
 

7.1.2. Επισήμανση της συσκευασίας 

 

Τα ανθεκτικά σκελετοκιβώτια στα οποία θα συσκευάζονται τα αλεξικέραυνα (βλ. παρ. 8 της 

παρούσας ΤΠ) θα φέρουν κατάλληλη μεταλλική πινακίδα με ανάγλυφα και ευανάγνωστα τα εξής 

στοιχεία:  

− Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή 

− Τύπος αλεξικέραυνου και στοιχείο αναγνώρισης του αλεξικέραυνου (π.χ. αριθμός σειράς) 

− Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης, σε kA  

− Χαρακτηριστική τάση συνεχούς λειτουργίας, σε kV  

− Χαρακτηριστική τάση, σε kV  

− Κωδικός υλικού ΔΕΔΔΗΕ 

− Πλήθος τεμαχίων 

− Μικτή μάζα σε kg 

− Αριθμός Σύμβασης 

− Έτος κατασκευής 

 

7.2. Χαλύβδινη διάταξη στήριξης αλεξικεραύνου 

 

7.2.1. Επισήμανση πάνω στο υλικό 

 
Στη διάταξη στήριξης θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια και ανεξίτηλα (όχι με 
αυτοκόλλητα) τα εξής στοιχεία: 

− Αριθμός Σύμβασης  

− Έτος κατασκευής  
 

7.2.2. Επισήμανση της συσκευασίας 

 

Τα ανθεκτικά σκελετοκιβώτια στα οποία θα συσκευάζονται οι διατάξεις στήριξης (βλ. παρ. 8 της 

παρούσας ΤΠ) θα φέρουν κατάλληλη μεταλλική πινακίδα με ανάγλυφα και ευανάγνωστα τα εξής 

στοιχεία:  

− Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή 

− Κωδικός υλικού ΔΕΔΔΗΕ 
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− Πλήθος τεμαχίων 

− Μικτή μάζα σε kg 

− Αριθμός Σύμβασης 

− Έτος κατασκευής 

 

 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

8.1. Αλεξικέραυνα 

 
Το υλικό θα συσκευάζεται σε ανθεκτικά ξύλινα σκελετοκιβώτια, που θα περιέχουν το καθένα από 
έξι (6) αλεξικέραυνα.  
Τα ξύλινα σκελετοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ξύλινες παλέτες EU 
(«Ευρωπαλέτες») με τέτοιο τρόπο ώστε οι παλέτες να περιέχουν αλεξικέραυνα και διατάξεις 
στήριξης (αν η προμήθεια τις συμπεριλαμβάνει) σε αναλογία που θα καθορίζεται από την 
εκάστοτε Διακήρυξη Διαγωνισμού. Το συνολικό βάρος κάθε παλέτας δεν θα ξεπερνάει τα 550 
kg. 
Το συνολικό ύψος των τοποθετημένων σε παλέτα υλικών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m, αλλά θα 
είναι όσο πλησιέστερα γίνεται σε αυτή τη διάσταση. Τα συσκευασμένα ξύλινα σκελετοκιβώτια θα 
δένονται εξωτερικά στην παλέτα με δύο (2) τουλάχιστον κατακόρυφα χαλύβδινα ελάσματα 
(τσέρκια) κατά μήκος και δύο (2) κατά πλάτος (σύνολο 4), τα οποία θα περνάνε κάτω από τα 
ξύλα της παλέτας. Επίσης, αν απαιτείται, θα δένονται και με δύο (2) οριζόντια ελάσματα. Τα 
παραπάνω χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατά προτίμηση πλαστικοποιημένα εξωτερικά. Δεν 
γίνονται αποδεκτά πλαστικά ελάσματα, λόγω της σύντομης καταστροφής τους από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 
 

8.2. Χαλύβδινη διάταξη στήριξης αλεξικεραύνου 

 

Οι διατάξεις στήριξης θα συσκευάζονται ομοίως σε ξεχωριστά ανθεκτικά ξύλινα σκελετοκιβώτια 

που το καθένα θα περιέχει διατάξεις στήριξης σε αριθμό πολλαπλάσιο του 6 και ίδιο για όλα τα 

σκελετοκιβώτια. Κάθε σκελετοκιβώτιο διατάξεων στήριξης θα έχει μέγιστο βάρος 25 kg. 

Τα ξύλινα σκελετοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ξύλινες παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες») όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.1 της παρούσας. 

 

 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΧΕΔΙΑ 

 

9.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά. 

 

9.2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

− Πίνακας Α1: Στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη για κάθε προσφερόμενη κλάση 

αλεξικεραύνου 

− Πίνακας Α2: Πιστοποιητικά δοκιμών 

− Πίνακας Β: Στοιχεία που απαιτούνται από την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-399 

 Β.1: Αλεξικέραυνο 10 kA (κλάσης DH) 

 Β.2: Αλεξικέραυνο 5 kA (κλάσης DM) 

 B.3: Χαλύβδινη διάταξη στήριξης (αν η προμήθεια τη συμπεριλαμβάνει) 

 

9.3. ΣΧΕΔΙΟ 1  

Στήριξη αλεξικεραύνου ΜΤ πάνω στο κέλυφος του Μ/Σ 

 

9.4. ΣΧΕΔΙΟ 2  

Διάταξη στήριξης αλεξικεραύνου σε βραχίονες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

(Παράγραφος 9.1. της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-399 ) 

 

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 

Ο υποφάκελος Β «Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης περιέχει: 

 

13.2.Β.1. Ποσότητα και είδος των προσφερόμενων υλικών. Για τον σκοπό αυτό, οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

αντίστοιχο Παράρτημα της Διακήρυξης. 

 

13.2.Β.2. Τόπο και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων αλεξικεραύνων καθώς και 

τόπο επιθεώρησης αυτών.  

 

13.2.Β.3. Δήλωση συμφωνίας των προσφερόμενων αλεξικεραύνων με τις απαιτήσεις της 

παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

 

13.2.Β.4. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων αλεξικεραύνων με 

αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, απασχολούμενο προσωπικό, 

συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών 

κλπ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια εξοπλισμού 

μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. 

 

13.2.Β.5. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων 

αλεξικεραύνων που να καλύπτει το πεδίο παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών. 

Σημειώνεται ότι ο προσφέρων θα δίνει στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία θα διευκολύνουν την επαλήθευση της εγκυρότητας 

του πιστοποιητικού ISO 9001. 

Επιπλέον, θα υποβάλλεται δήλωση ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

ανανέωση του πιστοποιητικού ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής, καθ’ όλη τη 

διάρκεια τυχόν Σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

13.2.Β.6. Συμπληρωμένο το συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή της Οδηγίας REACH της Ε.Ε. 

ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 

REACH σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Διακήρυξης. 

 

13.2.Β.7. Δήλωση του τύπου των προσφερόμενων αλεξικέραυνων και δήλωση του τύπου και 

του εργοστασίου κατασκευής των χρησιμοποιούμενων δίσκων οξειδίου μετάλλου. 

 

13.2.Β.8. Πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων στην παρ. 6.1 της 

παρούσας ΤΠ, δοκιμών τύπου για κάθε προσφερόμενο αλεξικέραυνο σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60099-4. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να προέρχονται από εργαστήριο 

αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

 

Δεν είναι υποχρεωτική για τους Οίκους που προσφέρουν αλεξικέραυνα Μ.Τ., τα οποία 

έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ με ικανοποιητική συμπεριφορά, 

η υποβολή των ζητούμενων πιστοποιητικών. Η επανάληψη των δοκιμών τύπου, σε 

περίπτωση υπογραφής Σύμβασης, επαφίεται στην κρίση της Επιχείρησης. 
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13.2.Β.9. Σχέδια του κατασκευαστή με αναλυτική σχεδίαση των προσφερόμενων 

αλεξικεραύνων, δηλαδή πλήρη διαστασιακή απεικόνιση και υπόμνημα με τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά και τις κατεργασίες τους. Επιπρόσθετα θα υποβάλλονται: 

 σχέδια των χρησιμοποιούμενων ακροδεκτών, με περιγραφή και δήλωση του 

υλικού κατασκευής τους. 

 πλήρη στοιχεία των χρησιμοποιούμενων μονωτικών περιβλημάτων (είδος υλικού, 

χαρακτηριστικά, κλπ).  

 αναλυτικό σχέδιο της χαλύβδινης διάταξης στήριξης (αν η προμήθεια τη 

συμπεριλαμβάνει). 

 

13.2.Β.10. Διαπιστεύσεις, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή 

αντίγραφα), αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι τιμές 

μονάδος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την ικανότητα του εργοστασίου 

στη κατασκευή αλεξικέραυνων. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τα προσφερόμενα ή 

παρεμφερή υλικά.  

Ως παρεμφερή υλικά εννοούνται τα αλεξικέραυνα με συνθετικό περίβλημα οξειδίου 

μετάλλου χωρίς διάκενα ίσης ή μεγαλύτερης χαρακτηριστικής τάσης και ίσου ή 

μεγαλύτερου ονομαστικού ρεύματος εκκένωσης. 

Οι διαπιστεύσεις θα πρέπει να αφορούν σε υλικά κατασκευασμένα στο εργοστάσιο 

που θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα αλεξικέραυνα.  

Δεν είναι υποχρεωτική για τους Οίκους που προσφέρουν αλεξικέραυνα Μ.Τ., τα οποία 

έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ με ικανοποιητική συμπεριφορά, 

η υποβολή των ζητούμενων διαπιστεύσεων. 

 

13.2.Β.11. Δήλωση του τύπου της αποζευκτικής διάταξης, περιγραφή λειτουργίας της και 

υποβολή της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας της, σχεδιασμένης στο ίδιο 

φύλλο με την καμπύλη ρεύματος-χρόνου ασφάλειας 10Τ, όπως αυτή καθορίζεται 

στην παράγραφο 5.3.1.1 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

 

13.2.Β.12. Στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.) που να αποδεικνύουν τη 

μακροχρόνια αντοχή του μονωτικού βραχίονα στήριξης σε περιβαλλοντικές 

καταπονήσεις (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, υγρασία, κλπ.). 

 

13.2.Β.13. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για τα προσφερόμενα 

αλεξικέραυνα. Ένα αντίτυπο των παραπάνω οδηγιών, στην Ελληνική γλώσσα, θα 

παραδίδεται μαζί με κάθε σκελετοκιβώτιο συσκευασίας. 

 

13.2.Β.14. Εγγύηση των προσφερόμενων υλικών για τρία (3) έτη από την παράδοση των 

υλικών. 

 

13.2.Β.15. Το δελτίο αποστολής του δείγματος του προσφερόμενου υλικού. 

 

13.2.Β.16. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία. 

 

13.2.Β.17. Συμπληρωμένο το πιο κάτω Φύλλο Συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα υλικά. Ο 

προσφέρων, μαζί με το συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης, για τους Πίνακες Β.1 

και Β.2 θα υποβάλλει συνημμένα στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά δοκιμών, 

κλπ.) που να αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά με α/α 3, 4, 6, 8 και 12.1-

12.9. Απλή δήλωση του κατασκευαστικού οίκου δεν θεωρείται επαρκές στοιχείο. 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υποβάλλει δηλώσεις ή σχέδια.  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του φύλλου συμμόρφωσης και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται. 

 

Πίνακας Α1: Στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη για κάθε προσφερόμενη κλάση 

αλεξικεραύνου 

 

Κλάση αλεξικεραύνου                                                                               …………………………… 

 
Α/Α Παράγραφος 

της Διακήρυξης 
που αφορά στα 
απαιτούμενα 
στοιχεία της 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Απαιτούμενο στοιχείο που 
πρέπει να προσκομισθεί με 
την Τεχνική Προσφορά 

Προσκομιζόμενο στοιχείο 
με την Τεχνική Προσφορά 

Σημείο της Τεχνικής 
Προσφοράς που 
περιέχεται το 
αντίστοιχο στοιχείο 

1 13.2.Β.2 Τόπος και εργοστάσιο 
κατασκευής των 
προσφερόμενων 
αλεξικεραύνων και τόπος 
επιθεώρησης αυτών 

  

2 13.2.Β.3 Δήλωση συμφωνίας των 

προσφερόμενων 
αλεξικεραύνων με τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ-399 

  

3 13.2.Β.4 Αναλυτικές πληροφορίες 
εργοστασίου κατασκευής 

  

4 13.2.Β.4 Περιγραφή εξοπλισμού 
μετρήσεων και ποιοτικού 
ελέγχου του εργοστασίου 
κατασκευής 

  

5 13.2.Β.5 Πιστοποιητικό ISO 9001 του 
εργοστασίου κατασκευής 

  

6 13.2.Β.5 Στοιχεία επικοινωνίας για την 
επαλήθευση του 
Πιστοποιητικού ISO 9001 

  

7 13.2.Β.5 Δήλωση ανανέωσης 
Πιστοποιητικού ISO 9001 

  

8 13.2.Β.6 Συμπληρωμένος ο πίνακας 
εφαρμογής της Οδηγίας 
REACH του παραρτήματος 8 ή 
Δήλωση ότι τα προσφερόμενα 
υλικά δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Κανονισμού 
REACH  

  

9 13.2.Β.6 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 
(ΔΔΑ) σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Reach ή δήλωση με 
την οποία θα βεβαιώνεται ότι 
δεν απαιτείται από τον υπόψη 
Κανονισμό η υποβολή ΔΔΑ για 
τα προσφερόμενα υλικά καθώς 
και για τα επιμέρους συστατικά 
αυτών 

  

10 13.2.Β.7 Δήλωση του τύπου των 
προσφερόμενων 
αλεξικέραυνων. 

  

11 13.2.Β.7 Δήλωση του τύπου και του 
εργοστασίου κατασκευής των 
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χρησιμοποιούμενων δίσκων 
οξειδίου μετάλλου 

12 13.2.Β.9 Σχέδια του κατασκευαστή με 
αναλυτική σχεδίαση των 
προσφερόμενων 
αλεξικεραύνων, δηλαδή πλήρη 
διαστασιακή απεικόνιση και 
υπόμνημα με τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και 
τις κατεργασίες τους 

  

13 13.2.Β9 Σχέδια των 

χρησιμοποιούμενων 

ακροδεκτών, με περιγραφή και 

δήλωση του υλικού 

κατασκευής τους. 

  

14 13.2.Β.9 Πλήρη στοιχεία των 

χρησιμοποιούμενων 

μονωτικών περιβλημάτων 

(είδος υλικού, χαρακτηριστικά, 

κλπ) 

  

15 13.2.Β.9 Αναλυτικό σχέδιο της 

χαλύβδινης διάταξης στήριξης 
(αν η προμήθεια τη 
συμπεριλαμβάνει) 

  

16 13.2.Β.10 Διαπιστεύσεις για τα 
προσφερόμενα αλεξικέραυνα 

  

17 13.2.Β.10 Διαπιστεύσεις για παρεμφερή 
υλικά και αποδεικτικά στοιχεία 
ότι πρόκειται για παρεμφερή 
υλικά. 

  

18 13.2.Β.10 Συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ για 
την προμήθεια των 
προσφερόμενων 
αλεξικεραύνων, στην 
περίπτωση εξαίρεσης από την 
υποβολή διαπιστεύσεων 

  

19 13.2.Β.11 Δήλωση του τύπου της 
αποζευκτικής διάταξης  

  

20 13.2.Β.11 Περιγραφή λειτουργίας της 
αποζευκτικής διάταξης 

  

21 13.2.Β.12 Στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, 
πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ) 
που να αποδεικνύουν τη 
μακροχρόνια αντοχή του 
μονωτικού βραχίονα στήριξης 
σε περιβαλλοντικές 
καταπονήσεις (ηλιακή 
ακτινοβολία, βροχή, υγρασία, 
κλπ.). 

  

22 13.2.Β.13 Οδηγίες εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης 

  

23 13.2.Β.13 Δήλωση ότι ένα αντίτυπο των 
παραπάνω οδηγιών θα 
παραδίδεται μαζί με κάθε 
κιβώτιο συσκευασίας, στην 
Ελληνική γλώσσα. 

  

24 13.2.Β.14 Εγγύηση τριών ετών 
 

  

25 13.2.Β.15 Δελτίο αποστολής δείγματος 
 

  

26 13.2.Β.16 Οποιαδήποτε επιπλέον τεχνικά 
στοιχεία 
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Πίνακας Α2: Πιστοποιητικά δοκιμών 

 
Α/Α Παράγραφος 

της Τεχνικής 
Περιγραφής 

που αφορά 

στα 

απαιτούμενα 

στοιχεία της 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

Απαιτούμενο 

πιστοποιητικό δοκιμής 
που πρέπει να 

προσκομισθεί 

Αριθμός και 

ημερομηνία 
εκδόσεως 

πιστοποιητικ

ού δοκιμών  

/ Επωνυμία 

εργαστήριου 

δοκιμών που 

εξέδωσε το 

πιστοποιητικ

ό δοκιμών   

 

Επωνυμία 

εργοστασίου 
κατασκευής 

και τύπος 

υλικού που 

υπεβλήθη σε 

δοκιμές 

(όπως 

αναγράφεται 

στο 

πιστοποιητικό 

δοκιμών) 
 

Σημείο 

(παράγραφος) 
του 

πιστοποιητικού 

που περιέχεται η 

αντίστοιχη 

δοκιμή 

Υποβολή 

στοιχείων που 
αποδεικνύουν 

ότι το 

εργαστήριο που 

εξέδωσε το 

πιστοποιητικό 

είναι 

αναγνωρισμένο 

από ανεξάρτητο 

ιδιωτικό ή 

δημόσιο φορέα 

25 13.2.Β.8 Δοκιμές στο 
αλεξικέραυνο 

    

  Συμβάσεις με τον 
ΔΕΔΔΗΕ για την 
προμήθεια των 
προσφερόμενων 
αλεξικεραύνων, στην 
περίπτωση εξαίρεσης 
από την υποβολή 
πιστοποιητικών 
δοκιμών 

 

25.1 6.1.1 Δοκιμή αντοχής 
μόνωσης του 
περιβλήματος του 
αλεξικέραυνου 
(Insulation withstand 
tests on the arrester 

housing) 

    

25.2 6.1.2 Δοκιμή παραμένουσας 

τάσης (Residual 

voltage tests) 

    

25.3 6.1.3 Δοκιμή μακροχρόνιας 

σταθερότητας υπό 

τάση συνεχούς 

λειτουργίας (Test to 

verify long term 

stability under 

continuous operating 

voltage) 

    

25.4 6.1.4 Δοκιμή επαλήθευσης 

ικανότητας μεταφοράς 

φορτίου 

επαναλαμβανόμενου 

χαρακτήρα (Test to 

verify the repeptitive 

charge transfer rating, 

Qrs) 

    

25.5 6.1.5 Επαλήθευση 

συμπεριφοράς δοκιμίου 

στην απαγωγή 

θερμότητας (Heat 

dissipation behavior 

verification of test 

sample) 

    

25.6 6.1.6 Δοκιμή λειτουργίας 

(Operating duty tests) 

    

25.7 6.1.7 Δοκιμή επαλήθευσης     
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της καμπύλης τάσης 

βιομηχανικής 

συχνότητας – χρόνου 

(Power frequency 

voltage versus time 

characteristics) 

25.4 6.1.8 Δοκιμή της 

αποζευκτικής διάταξης 

του αλεξικέραυνου 

(Tests of arrester 

disconnector) 

    

25.5 6.1.9 Δοκιμή 

βραχυκυκλώματος 

(Short-circuit tests) 

    

25.6 6.1.10 Δοκιμή κάμψης (Test 

of the bending 

moment) 

    

25.7 6.1.11 Δοκιμή διηλεκτρικής 

αντοχής των 

εσωτερικών στοιχείων 

του αλεξικεραύνου 

(Tests to verify the 

dielectric withstand of 

the internal 

components of an 

arrester) 

    

25.8 6.1.12 Δοκιμή κλιματιστικής 

γήρανσης (Weather 

ageing test) 

    

26 6.1.13 
 

Δοκιμές στο μονωτικό 
βραχίονα στήριξης 
(Tests on the insulated 
mounting bracket) 

    

26.1 6.1.13.1 
 

− Δοκιμή διηλεκτρικής 
αντοχής (dielectric 
test) 

    

26.2 6.1.13.2 
 

− Δοκιμή 
αναφλεξιμότητας 
(flammability test)  
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Πίνακας Β: Στοιχεία που απαιτούνται από την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-399 

 

Β.1. Αλεξικέραυνο 10 kA (κλάσης DH) 

 

Ο προσφέρων, μαζί με το συμπληρωμένο Πίνακα Β, θα υποβάλλει: 

− Συνημμένα στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.) που να αποδεικνύουν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά με α/α 3, 4, 6, 8 και 12.1-12.9. 

− Δηλώσεις ή σχέδια που να αποδεικνύουν τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Τύπος αλεξικέραυνου:                                                                         ………..…………… 

 
Α/Α Τεχνικό 

χαρακτηριστικό ή 

απαιτούμενο 

στοιχείο  

Παράγραφος 

Τεχνικής 

Περιγραφής 

ΔΔ-399 

Προδιαγραφόμενη 

τιμή τεχνικού 

χαρακτηριστικού ή 

τεχνική απαίτηση 

Τεχνικό 

χαρακτηριστικό 

προσφερόμενου 

υλικού 

Προσκομιζόμενο 

στοιχείο που να 

αποδεικνύει το 

αντίστοιχο τεχνικό 

χαρακτηριστικό 

Σημείο της 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

που 

περιέχεται το 

αντίστοιχο 

στοιχείο 

1 Κανονισμοί-
Προδιαγραφές 

4 Να συμπληρωθεί    

2 Συνθήκες 
Λειτουργίας 

3.1     

Μέγιστη τιμή της 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 

+40  ο C    

Ελάχιστη τιμή της 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 

- 40 ο C    

Μέγιστη μέση 
τιμή 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 
μετρούμενη σε 
διάστημα 24h 

+35 ο C    

Άμεση έκθεση σε 
ήλιο βροχή, χιόνι 
και άνεμο 

ΝΑΙ    

Ελάχιστη ετήσια 
διάρκεια έκθεσης 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

2800 h    

3 Υλικό 
περιβλήματος 

5.2 ελαστομερής 

σιλικόνη 

   

4 Μήκος ερπυσμού 5.2 670 mm min    

5 Επαλειμμένος 
μονωτήρας 

5.2 ΟΧΙ    

6 Ελάχιστη αντοχή 

σε κάμψη  

5.3.1.5     

SSL (Specified 

short-term load) 

100 Νm 

 

   

SLL (Specified 

long-term load) 

100 Νm    

7 Αποζευκτική 
διάταξη 

5.3.1.1 ΝΑΙ    
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8 Kαμπύλη 
ρεύματος χρόνου 
της αποζευκτικής 
διάταξης  

5.3.1.1 ΝΑΙ 

κάτω από την 

καμπύλη 

ρεύματος χρόνου 

της ασφάλειας 

10Τ, (κατά ΑΝSΙ 

C 37.43), όταν οι 

δύο καμπύλες 

είναι σχεδιασμένες 

στο ίδιο 

λογαριθμικό 

χαρτί. 

   

9 Ακροδέκτες 
 

5.3.1.2     

Τύπος Να συμπληρωθεί    

Είδος υλικού Ανοξείδωτοι    

10 Μεταλλικά 
τμήματα 

5.3.1.3     

Υλικό κατασκευής Χαλύβδινα, 

ανοξείδωτα ή 

ορειχάλκινα 

επικασσιτερωμένα 

   

Πάχος 
επικασσιτέρωσης 

15 μm min    

11 Μονωτικός 
βραχίονας 
στήριξης 

5.3.1.4 ΝΑΙ 

 

   

Απόσταση μεταξύ 
αξόνων των οπών 

13 cm min    

12 Ηλεκτρικά 
Χαρακτηριστικά 

5.1     

12.1 Χαρακτηριστική 
τάση 

5.1 21 kV    

12.2 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, 
ελάχιστη τιμή 

5.1 16 kV    

12.3 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, 8/20 
μs 

5.1 10 kA    

12.4 Μέγιστη 
παραμένουσα 
τάση: 

5.1     

− στο ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης 

65 kV max 

 

   

− σε απότομο 
κρουστικό κύμα 
1/10 μs 

65 kV max 

 

   

12.5 Υψηλό κρουστικό 
ρεύμα 4/10 μs 

5.1 100 kA    

12.6 Επαναλαμβανόμε
νο φορτίο (Qrs) 

5.1 ≥0.4 C    

12.7 Θερμικό φορτίο 
(Qth) 

5.1 ≥1.1 C    

12.8 Αντοχή μόνωσης 
του περιβλήματος 
του αλεξι-
κέραυνου σε 
κρουστική τάση 

5.1 125 kV    
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1.2/50 μs 

12.9 Αντοχή μόνωσης 
του περιβλήματος 
του αλεξικέ-
ραυνου σε τάση 
βιομηχανικής 
συχνότητας υπό 
βροχή, 1 min 

5.1 54 kV    

12.10 Ρεύμα και τάση 
αναφοράς στη         
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 Να συμπληρωθεί    

13 Επικασσιτερωμένος 
χάλκινος 
εύκαμπτος 
πολύκλωνος 
αγωγός (ή 
πλεξούδα κυκλικής 
διατομής) στην 
αποζευκτική 
διάταξη. 

5.3.1.6 ΝΑΙ    

Ελάχιστη διατομή 16 mm2   

Μήκος 0,70 m min   

Φέρει ακροδέκτη 
με οπή 

NAI   

Διάμετρος οπής 13 mm min   

Το άλλο άκρο 
ελεύθερο για τη 
σύνδεση με τον 
αγωγό γείωσης του 
στύλου μέσω 
κοχλιοσυνδετήρα 

NAI   

14 Επισήμανση πάνω 
στο αλεξικέραυνο 

7.1.1  Επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα 
του 
κατασκευαστή  

 Tύπος 
αλεξικέραυνου 
και στοιχείο 
αναγνώρισης του 
αλεξικέραυνου 

 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, σε kA  

 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, σε 
kV  

 Χαρακτηριστική 
τάση, σε kV 

 Αριθμός 
Σύμβασης  

 Έτος κατασκευής 

   

15 Επισήμανση της 
συσκευασίας του 
αλεξικεραύνου 

7.1.2  Επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα 
κατασκευαστή 

 Tύπος 
αλεξικέραυνου 
και στοιχείο 
αναγνώρισης του 
αλεξικέραυνου 
(π.χ. αριθμός 
σειράς) 
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 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, σε kA  

 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, σε 
kV  

 Χαρακτηριστική 
τάση, σε kV  

 Κωδικός υλικού 
ΔΕΔΔΗΕ 

 Πλήθος τεμαχίων 
 Μικτή μάζα σε kg 
 Αριθμός 
Σύμβασης 

 Έτος κατασκευής 

16 Συσκευασία 8.1  Σκελετοκιβώτια 
με 6 τεμάχια 

 Τα 
σκελετοκιβώτια  
σε παλέτες EU 
συνολικού 
βάρους ≤ 550 kg 

 Τα ξύλινα 
σκελετοκιβώτια 
θα δένονται 
εξωτερικά στην 
παλέτα με 
χαλύβδινα 
ελάσματα 
(τσέρκια) 
πλαστικοποιημέ- 
να εξωτερικά: 
δύο (2) 
τουλάχιστον 
κατακόρυφα κατά 
μήκος και δύο (2) 
κατά πλάτος 
(σύνολο 4).  
Αν απαιτείται, θα 
δένονται και με 
δύο (2) οριζόντια 
ελάσματα 
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Β.2. Αλεξικέραυνο 5 kA (κλάσης DΜ) 

 

Ο προσφέρων, μαζί με το συμπληρωμένο Πίνακα Β, θα υποβάλλει: 

− Συνημμένα στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.) που να αποδεικνύουν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά με α/α 3, 4, 6, 8 και 12.1-12.9. 

− Δηλώσεις ή σχέδια που να αποδεικνύουν τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Τύπος αλεξικέραυνου:                                                                           ………....…………… 
 

Α/Α Τεχνικό 

χαρακτηριστικό ή 

απαιτούμενο 

στοιχείο  

Παράγραφος 

Τεχνικής 

Περιγραφής 

ΔΔ-399 

Προδιαγραφόμενη 

τιμή τεχνικού 

χαρακτηριστικού ή 

τεχνική απαίτηση 

Τεχνικό 

χαρακτηριστικό 

προσφερόμενου 

υλικού 

Προσκομιζόμενο 

στοιχείο που να 

αποδεικνύει το 

αντίστοιχο τεχνικό 

χαρακτηριστικό 

Σημείο της 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

που 

περιέχεται το 

αντίστοιχο 

στοιχείο 

1 Κανονισμοί-
Προδιαγραφές 

4 Να συμπληρωθεί    

2 Συνθήκες 
Λειτουργίας 

3.1     

Μέγιστη τιμή της 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 

+40 ο C    

Ελάχιστη τιμή της 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 

- 40 ο C    

Μέγιστη μέση 
τιμή 
θερμοκρασίας 
αέρα 
περιβάλλοντος 
μετρούμενη σε 
διάστημα 24h 

+35 ο C    

Άμεση έκθεση σε 
ήλιο βροχή, χιόνι 

και άνεμο 

ΝΑΙ    

Ελάχιστη ετήσια 
διάρκεια έκθεσης 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

2800 h    

3 Υλικό 
περιβλήματος 

5.2 ελαστομερής 

σιλικόνη 

   

4 Μήκος ερπυσμού 5.2 670 mm min    

5 Επαλειμμένος 
μονωτήρας 

5.2 ΟΧΙ    

6 Ελάχιστη αντοχή 

σε κάμψη  

5.3.1.5     

SSL (Specified 

short-term load) 

100 Νm 

 

   

SLL (Specified 

long-term load) 

100 Νm    

7 Αποζευκτική 
διάταξη 

5.3.1.1 ΝΑΙ    

8 Kαμπύλη 
ρεύματος χρόνου 
της αποζευκτικής 

διάταξης  

5.3.1.1 ΝΑΙ 

κάτω από την 

καμπύλη 

ρεύματος χρόνου 
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της ασφάλειας 

10Τ, (κατά ΑΝSΙ 

C 37.43), όταν οι 

δύο καμπύλες 

είναι σχεδιασμένες 

στο ίδιο 

λογαριθμικό 

χαρτί. 

9 Ακροδέκτες 
 

5.3.1.2     

Τύπος Να συμπληρωθεί    

Είδος υλικού Ανοξείδωτοι    

10 Μεταλλικά 
τμήματα 

5.3.1.3     

Υλικό κατασκευής Χαλύβδινα, 

ανοξείδωτα ή 

ορειχάλκινα 

επικασσιτερωμένα 

   

Πάχος 
επικασσιτέρωσης 

15 μm min    

11 Μονωτικός 
βραχίονας 
στήριξης 

5.3.1.4 ΝΑΙ 

 

   

Απόσταση μεταξύ 
αξόνων των οπών 

13 cm min    

12 Ηλεκτρικά 
Χαρακτηριστικά 

5.1     

12.1 Χαρακτηριστική 
τάση 

5.1 21 kV    

12.2 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, 
ελάχιστη τιμή 

5.1 16 kV    

12.3 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, 8/20 
μs 

5.1 5 kA    

12.4 Μέγιστη 
παραμένουσα 
τάση: 

 

5.1     

− στο ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης 

65 kV 

 

   

− σε απότομο 
κρουστικό κύμα 
1/10 μs 

65 kV 

 

   

12.5 Υψηλό κρουστικό 
ρεύμα 4/10 μs 

5.1 65 kA    

12.6 Επαναλαμβανόμε
νο φορτίο (Qrs) 

5.1 ≥0.2 C    

12.7 Θερμικό φορτίο 
(Qth) 

5.1 ≥0.7 C    

12.8 Αντοχή μόνωσης 

του περιβλήματος 
του αλεξι-
κέραυνου σε 
κρουστική τάση 
1.2/50 μs 

5.1 125 kV    

12.9 Αντοχή μόνωσης 
του περιβλήματος 

5.1 43 kV    
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του αλεξικέ-
ραυνου σε τάση 
βιομηχανικής 
συχνότητας υπό 
βροχή, 1 min 

12.10 Ρεύμα και τάση 
αναφοράς στη        
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 Να συμπληρωθεί    

13 Επικασσιτερωμένος 
χάλκινος 
εύκαμπτος 
πολύκλωνος 
αγωγός (ή 
πλεξούδα κυκλικής 
διατομής) στην 

αποζευκτική 
διάταξη. 

 

5.3.1.6 ΝΑΙ    

Ελάχιστη διατομή 16 mm2   

Μήκος 0,70 m min   

Φέρει ακροδέκτη 
με οπή 

NAI   

Διάμετρος οπής 13 mm min   

Το άλλο άκρο 
ελεύθερο για τη 
σύνδεση με τον 
αγωγό γείωσης του 
στύλου μέσω 
κοχλιοσυνδετήρα 

NAI   

14 Επισήμανση πάνω 
στο αλεξικέραυνο 

7.1.1  Επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα 

του 
κατασκευαστή  

 Tύπος 
αλεξικέραυνου 
και στοιχείο 
αναγνώρισης του 
αλεξικέραυνου 

 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, σε kA  

 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, σε 
kV  

 Χαρακτηριστική 
τάση, σε kV 

 Αριθμός 
Σύμβασης  

 Έτος κατασκευής 

   

15 Επισήμανση της 
συσκευασίας του 
αλεξικεραύνου 

7.1.2  Επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα 
κατασκευαστή 

 Tύπος 
αλεξικέραυνου 
και στοιχείο 
αναγνώρισης του 
αλεξικέραυνου 
(π.χ. αριθμός 
σειράς) 

 Ονομαστικό 
ρεύμα 
εκκένωσης, σε kA  
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 Χαρακτηριστική 
τάση συνεχούς 
λειτουργίας, σε 
kV  

 Χαρακτηριστική 
τάση, σε kV  

 Κωδικός υλικού 
ΔΕΔΔΗΕ 

 Πλήθος τεμαχίων 
 Μικτή μάζα σε kg 
 Αριθμός 
Σύμβασης 

 Έτος κατασκευής 

16 Συσκευασία 8.1  Σκελετοκιβώτια 
με 6 τεμάχια 

 Τα 
σκελετοκιβώτια  
σε παλέτες EU 
συνολικού 
βάρους ≤ 550 kg 

 Τα ξύλινα 
σκελετοκιβώτια 
θα δένονται 

εξωτερικά στην 
παλέτα με 
χαλύβδινα 
ελάσματα 
(τσέρκια) 
πλαστικοποιημέ- 
να εξωτερικά: 
δύο (2) 
τουλάχιστον 
κατακόρυφα κατά 
μήκος και δύο (2) 
κατά πλάτος 
(σύνολο 4).  
Αν απαιτείται, θα 
δένονται και με 
δύο (2) οριζόντια 
ελάσματα 
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Β.3. Χαλύβδινη διάταξη στήριξης (αν η προμήθεια τη συμπεριλαμβάνει)  

 
Α/Α Τεχνικό 

χαρακτηριστικό ή 
απαιτούμενο 

στοιχείο  

Παράγραφος 

Τεχνικής 
Περιγραφής 

ΔΔ-399 

Προδιαγραφόμενη 

τιμή τεχνικού 
χαρακτηριστικού ή 

τεχνική απαίτηση 

Τεχνικό 

χαρακτηριστικό 
προσφερόμενου 

υλικού 

Προσκομιζόμενο 

στοιχείο που να 
αποδεικνύει το 

αντίστοιχο τεχνικό 

χαρακτηριστικό 

Σημείο της 

Τεχνικής 
Προσφοράς 

που 

περιέχεται το 

αντίστοιχο 

στοιχείο 

1 Κανονισμοί-
Προδιαγραφές 

4 Να συμπληρωθεί    

2 Διάταξη στήριξης 5.3.2 Σύμφωνη με παρ. 

5.3.2 

   

   3 Επισήμανση πάνω 
στη χαλύβδινη 
διάταξη στήριξης 

7.2.1  Αριθμός 
Σύμβασης  

 Έτος κατασκευής 

   

4 Επισήμανση της 
συσκευασίας 

7.2.2  Επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα 
κατασκευαστή 

 Κωδικός υλικού 
ΔΕΔΔΗΕ 

 Πλήθος τεμαχίων 
 Μικτή μάζα σε kg 
 Αριθμός 
Σύμβασης 

 Έτος κατασκευής 

   

5 Συσκευασία 8.2  Σκελετοκιβώτια 
σε αριθμό 
πολλαπλάσιο του 
6 

 Μέγιστο βάρος 
σκελετοκιβωτίου 
25 kg 

 Τα 
σκελετοκιβώτια  
σε παλέτες EU 
συνολικού 
βάρους ≤ 550 kg 

 Τα ξύλινα 
σκελετοκιβώτια 
θα δένονται 
εξωτερικά στην 
παλέτα με 
χαλύβδινα 
ελάσματα 
(τσέρκια) 
πλαστικοποιημέ- 
να εξωτερικά: 
δύο (2) 
τουλάχιστον 
κατακόρυφα κατά 
μήκος και δύο (2) 
κατά πλάτος 
(σύνολο 4).  
Αν απαιτείται, θα 
δένονται και με 
δύο (2) οριζόντια 
ελάσματα 

   

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ

ΔΔ - 399

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στήριξη αλεξικεραύνου ΜΤ

πάνω στο κέλυφος του Μ/Σ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

1

ΔΔ-399

25/26



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ

ΔΔ - 399

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διάταξη στήριξης αλεξικεραύνου

σε βραχίονες

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

2

ΔΔ-399

26/26


	ΤΠ ΔΔ-399 29.11.18 ΕΛ χωρίς σχέδια.pdf
	ΔΔ-399 29.11.18 Σχέδιο 1
	ΔΔ-399 29.11.18 Σχέδιο 2

