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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΔΦ Διακόπτης Φορτίου 

ΚΣΕ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 

DSL 
Digital Subscriber Line 

[Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή] 

GPRS 

General Packet Radio Services  

[Γενικές Ραδιοϋπηρεσίες με Χρήση Πακέτων 
Δεδομένων] 

IED 
Προγραμματιζόμενη Ηλεκτρονική Συσκευή  

[Intelligent Electronic Device] 

ΠΜΕ 
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου 

[Remote Terminal Unit - RTU] 

ADU 
Analog Data Unit 
[Μονάδα Αναλογικών Μετρήσεων με συνοδευτικό σετ 

αισθητήρων  έντασης / τάσης] 

RTD 
Resistive Temperature Detector  

[Αισθητήρας Θερμοκρασίας τύπου αντίστασης] 

Τ.Π. Τεχνική Περιγραφή 

HTTPS 
Hypertext Transfer Protocol Secure 
[Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου με αυξημένη 

ασφάλεια] 

SFTP 
SSH(Secure Shell) File Transfer Protocol 
[Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων σε ασφαλές 

περιβάλλον] 

FTPS 

File Transfer Protocol SSL(Secure Sockets Layer) 

[Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων με ασφαλή 
σύνδεση] 

IPsec 
Internet Protocol Security 
[Ομάδα πρωτοκόλλων σχετικών με την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο] 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ–ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τη προμήθεια ενός αριθμού ΠΜΕ 
τηλεχειρισμού για σκοπούς απομακρυσμένου ελέγχου και εντοπισμού σφαλμάτων 
για την εποπτεία υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης/Χαμηλής Τάσης (ΜΤ/ΧΤ) εσωτερικού 

χώρου, οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ.  
Το δίκτυο διανομής (3-φασικό συμμετρικό) αποτελείται από 

μετασχηματιστές (Μ/Σ) 150/20 kV (Yy0) στους κύριους Υ/Σ  και Μ/Σ 20(ή 15)/0,4 
kV (Dy11) στους δευτερεύοντες υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ και πελατών, που 
συνδέονται μέσω υπόγειων και εναέριων γραμμών. 

Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται στο σημείο αναχώρησης στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 
(κόμβος ΜΤ του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ) μέσω αντίστασης που περιορίζει την ένταση 

του ρεύματος μονοφασικού σφάλματος προς γη στα 1000 A. Το δίκτυο MΤ έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση συστήματος: 15 kV και 20 kV. 

• Μέγιστη τάση συστήματος: 24 kV. 
• Τυπική συχνότητα: 50 Hz. 

• Στάθμη βραχυκύκλωσης (Συμμετρικό 3-φασικό σφάλμα): 9,6 kA (15 kV) 
– 7,2 kA (20 kV) 

Στους Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ υφίστανται 1 ή 2 Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ ονομαστικής ισχύος 630kVA 
ή 1000kVA έκαστος. Το δίκτυο ΧΤ που αναχωρεί από τους Μ/Σ είναι τριφασικό 
50Hz με 4 αγωγούς και γειωμένο ουδέτερο κόμβο, ονομαστικής τάσης 230/400V 

με μέθοδο γειώσεως είτε την «Άμεση γείωση» (ΤΤ) είτε την «Ουδετέρωση» (TN-
S). 

 

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Το περιβάλλον λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού είναι υποσταθμοί 
ΜΤ/ΧΤ εγκατεστημένοι σε υπόγεια κτιρίων, κάτω από πεζοδρόμια ή σε κτίρια 

κατασκευασμένα ειδικά για τη στέγαση αυτών των υποσταθμών. 

2.1 Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός που ελέγχεται εξ αποστάσεως ή τοπικά και/ή εποπτεύεται από τις 
ΠΜΕ περιλαμβάνει: 

• 1 ή 2 Συστοιχίες ΔΦ με 2,3 ή 4 διακόπτες έκαστη. Κάθε συστοιχία περιλαμβάνει 
επίσης 1 ΔΦ με τηκτά για προστασία ενός Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ, ο οποίος (ΔΦ) δεν 

πρέπει να χειρίζεται από την ΠΜΕ. Οι καταστάσεις ελέγχου κάθε ΔΦ (τοπικές, 
απομακρυσμένες) τροφοδοτούν την ΠΜΕ ως διπλό ψηφιακό σήμα (Πίνακας 4 
παράγραφος 6.4).  

• Υπόγειες γραμμές 3-φάσεων MT (καλώδια NAEKEBA 3X240 RM) ή (NA2XS2Y 
3X240 / 25 + 25AL), που τερματίζονται στους ΔΦ σε ευθεία ακροκιβώτια. 



  

Σελίδα 6 από 56 

   

6

 

• Την αναχώρηση (ή τις αναχωρήσεις) ΧΤ από τον (ή τους) Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ, που 
περιλαμβάνει το (τα) πίλλαρ ΧΤ του υποσταθμού και τη (τις) γραμμή(-ές) 3-
φάσεων (2Χ1Χ300mm2 ή 3Χ1Χ300mm2 J1VV-R ανά φάση) που αναχωρεί (-

ούν) από την πλευρά ΧΤ του (των) Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ προς το (τα) πίλλαρ ΧΤ. 

• Βοηθητικές συσκευές υποσταθμού όπως συσκευές μέτρησης στάθμης νερού 

και αντλίες, συσκευές IED όπως μετρητές ισχύος ή ενέργειας κ.λπ. 

Οι εγκατεστημένοι ΔΦ χρησιμοποιούν τηλεχειριζόμενους μηχανισμούς που 
λειτουργούν με τάση τροφοδοσίας DC, κυρίως 48V αλλά και (~ 20% του 

εγκατεστημένου πλήθους) 24V. Η τάση λειτουργίας των ΔΦ πρέπει να παρέχεται από 
την ΠΜΕ.  

Η τάση σήμανσης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της κατάστασης των ΔΦ 
ή εξωτερικών συσκευών. Οι ΔΦ έχουν σχεδιαστεί να δέχονται σήματα τάσης για τη 
σήμανση της κατάστασής τους στο εύρος 12VDC/AC έως 230VDC/AC. Οι ψηφιακές 

είσοδοι της ΠΜΕ πρέπει να υποστηρίζουν εξωτερικές τάσεις τουλάχιστον έως 60VDC 
(βλ. Πίνακας 3, παρ.6.2.1). 

2.2 Συνθήκες λειτουργίας 

Στους υποσταθμούς όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που περιγράφεται 

στην παρούσα Τ.Π., θεωρείται ότι επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες 
περιβάλλοντος: 

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -10 °C έως +55 °C. 

 Σχετική υγρασία: 5% έως 93% χωρίς υγροποίηση υδρατμών 
Ο εξοπλισμός που θα παρασχεθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλος για 

μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία εντός των προαναφερόμενων ορίων και 

αυτό θα αποδειχθεί μέσω των αναφορών περιβαλλοντικών δοκιμών και των 
δοκιμών της παραγράφου 11.1.1. 

2.3 Διαστασιολόγηση - Διαμόρφωση Χώρου 

Η ΠΜΕ θα πρέπει να είναι μια συσκευή σχετικά μικρών διαστάσεων, η οποία 

θα μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε όλες τις προβλεπόμενες τοποθεσίες. Θα 
πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: Διαμέρισμα Ελεγκτή και 

Διαμέρισμα Συσσωρευτών.  

Μία από τις ακόλουθες δύο διαμορφώσεις είναι αποδεκτή: 

α) Και τα δύο διαμερίσματα στεγάζονται στο ίδιο εξωτερικό περίβλημα. Τα δύο 

διαμερίσματα είναι νοητά διαχωρισμένα μεταξύ τους και εύκολα προσβάσιμα 
από την εμπρόσθια θύρα του εξωτερικού περιβλήματος.   

β) Κάθε διαμέρισμα περιλαμβάνεται στο δικό του εξωτερικό περίβλημα.  

Το διαμέρισμα του ελεγκτή περιέχει τη λογική συσκευή  που παρακολουθεί 
και/ή ελέγχει τα ακόλουθα στοιχεία: ΔΦ, γραμμές ΜΤ, Συσσωρευτές, 

Τροφοδοτικό(-ά), Μονάδα Επικοινωνίας και βοηθητικές συσκευές (βλ. 6.2.1). Το 
διαμέρισμα του ελεγκτή περιλαμβάνει επίσης όλα τα υποσυστήματα που καθιστούν 

την ΠΜΕ λειτουργική (ελεγκτής, μονάδα ADU, τροφοδοτικό, φορτιστής, 
τερματικές λωρίδες ακροδεκτών, κ.λπ.). Ένας κατάλληλος πίνακας ελέγχου 
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τοποθετείται στην εμπρόσθια θύρα του εξωτερικού περιβλήματος του 
διαμερίσματος του ελεγκτή ή μέσα σε αυτό (βλέπε παρ. 6.3). 

Οι διαστάσεις του εξωτερικού περιβλήματος και το βάρος της ΠΜΕ δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές που υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Μέγιστες 

Διαστάσεις 

Τιμές Σημειώσεις 

Πλάτος (mm) 670 Οποιαδήποτε εξαρτήματα προεξέχουν από το κυρίως σώμα 

(π.χ. μεντεσέδες, στυπιοθλίπτες) θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Αν χρησιμοποιηθεί εξωτερικό διαμέρισμα 

συσσωρευτών, αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

παρούσες μέγιστες διαστάσεις. 

Βάθος (mm) 450 

Ύψος (mm) 950 

Μέγ. βάρος (kg) 35 Μέγ. τιμή για την ΠΜΕ, χωρίς το βάρος των συσσωρευτών 

και των αισθητήρων έντασης. Σε περίπτωση χρήσης 

εξωτερικού διαμερίσματος συσσωρευτών, το βάρος αυτού 

δεν θα πρέπει επίσης να υπερβαίνει τη συγκεκριμένη τιμή, 

χωρίς να υπολογίζεται το βάρος των συσσωρευτών. 

 

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ θα είναι τύπου επιτοίχιας τοποθέτησης, 
θα είναι σχεδιασμένο για τις συνθήκες λειτουργίας που ορίζονται και θα διαθέτει 
ανθεκτικό μηχανισμό κλειδώματος ικανό να κλειδώνει με λουκέτο με πείρο 

ελαχίστων διαστάσεων 8 mm και με τη θύρα στην κλειστή θέση. Η εμπρόσθια 
θύρα του εξωτερικού περιβλήματος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδοχή 

εγγράφων για τη φύλαξη των εγγράφων καλωδίωσης, εγχειριδίου εγκατάστασης 
κλπ, που συνοδεύουν την ΠΜΕ.  

Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου (εκτός από τις απαιτήσεις των 
εγγράφων) ισχύουν και για εξωτερικό  διαμέρισμα συσσωρευτών. Η καλωδίωση 
μεταξύ αυτού και του εξωτερικού περιβλήματος του ελεγκτή πρέπει να 

συμμορφώνεται με την παράγραφο 2.2 (βλέπε επίσης Κεφ. 3). 
Η μονάδα επικοινωνίας δεν θα συμπεριληφθεί στην προσφορά και θα 

παραδοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ σε ειδικά διαμορφωμένο περίβλημα. Ως εκ τούτου, το 
εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ θα παρέχει κατάλληλους στυπιοθλίπτες για τη 
διέλευση των απαραίτητων καλωδίων (για σύνδεση δεδομένων, τροφοδοσία) για 

την υποδοχή αυτής της μονάδας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της μονάδας επικοινωνίας δίνονται παρακάτω 

(παρ. 8.5). 

3 Προστασία από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος 

Τα εξωτερικά περιβλήματα της παρ. 2.3 θα έχουν ονομαστικό βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον IP4X κατά IEC 60529 και βαθμό παρεχόμενης 

προστασίας έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων ίσο ή μεγαλύτερο από IK07 
κατά IEC 62262:2002. Οι μη συνδεδεμένες εξωτερικές θύρες και οι 

χρησιμοποιούμενοι ή μη στυπιοθλίπτες καλωδίων θα συμμορφώνονται 
τουλάχιστον με τον ονομαστικό βαθμό προστασίας IP του περιβλήματος.  

Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα: 
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 είτε από ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 10882-2, κατάλληλο για εγκατάσταση 
σε περιβάλλοντα C2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944  

 είτε από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή σίδηρο μετά τις ποικίλες 

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

το ISO 1461 ή την προδιαγραφή ΧΚ 11.02 του ΔΕΔΔΗΕ και το ειδικό πάχος 
επικάλυψης που αναφέρεται σε αυτές, 

 είτε από αλουμίνιο που έχει υποστεί ανοδίωση (ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 

10μm) ή που έχει βαφεί ηλεκτροστατικά με εποξειδική πούδρα. 
 είτε από θερμοπλαστικό υλικό που εμφανίζει τυπική θερμοκρασία 

ανάφλεξης ίση με 650 oC ή υψηλότερη κατά IEC 60695-2-11:2014. 
Επιτρέπεται το εξωτερικό περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό 
των ανωτέρω υλικών εφόσον δεν προκαλείται ηλεκτροχημική διάβρωση ενός ή 

περισσότερων εξ αυτών, ωστόσο οι παραπάνω απαιτήσεις σχετικά με το καθένα 
υλικό παραμένουν. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταλλικά εξαρτήματα (εξωτερικοί 
μεντεσέδες, βίδες, ροδέλες κ.λπ.) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατά EN 10882-2, κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιβάλλοντα C2 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944. 
Η υγροποίηση υδρατμών στα εσωτερικά εξαρτήματα θα εμποδίζεται με 

κατάλληλα μέσα, π.χ. μέσω θερμομόνωσης του περιβλήματος. Ο διαγωνιζόμενος 
θα παράσχει τεχνική περιγραφή στο κείμενο του διαγωνισμού όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνεται αυτό. Τεχνικές λύσεις που χρησιμοποιούν 

στοιχεία εξαναγκασμένης θέρμανσης ή ψύξης δεν γίνονται δεκτές. 
 Όλα τα εσωτερικά μέρη (ηλεκτρονικά και μη) της ΠΜΕ πρέπει να 

είναι συμβατά με τις συνθήκες λειτουργίας της παρ. 2.2.  Όλα τα ανοίγματα 
εξαερισμού θα διαθέτουν πλέγμα προστασίας που θα εμποδίζει την εισχώρηση 

εντόμων. Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις ισχύουν για οποιοδήποτε εξωτερικό 
διαμέρισμα συσσωρευτών. Η σύνδεση μεταξύ της ΠΜΕ και του εξωτερικού 
διαμερίσματος συσσωρευτών, που αποτελεί μέρος της προσφοράς, πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές IP, IK και 
αναφλεξιμότητας. 

4  Ηλεκτρικές συνδέσεις 

4.1 Εξωτερικές συνδέσεις 

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ θα περιλαμβάνει:  

1) Ηλεκτρικές υποδοχές για συνδετήρες μηχανικά ασφαλιζόμενους, οι οποίες 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε ένας από αυτούς μπορεί να εισέλθει μόνο 

στη δική του υποδοχή. Κάθε υποδοχή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ΔΦ. 
Τα σήματα που θα διακινούνται μέσω των αντίστοιχων ακίδων κάθε 
συνδετήρα, φαίνονται στον Πίνακας 1 και η ακριβής τους αριθμοδότηση θα 

συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο. 
Αποδεκτές θέσεις τοποθέτησης για τις υποδοχές είναι η εμπρόσθια 

πλευρά, το κάτω μέρος και τα πλαϊνά του εξωτερικού περιβλήματος της 
ΠΜΕ. Οι συνδετήρες όταν είναι συνδεδεμένοι με τις αντίστοιχες υποδοχές, 
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δεν πρέπει να παρεμποδίζουν το άνοιγμα οιασδήποτε θύρας της ΠΜΕ. Θα 
υπάρχουν τέσσερις (4)(οκτώ -8 για την εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ) 
υποδοχές, οι οποίες θα είναι ήδη συνδεδεμένες με λωρίδες ακροδεκτών στο 

εσωτερικό της ΠΜΕ (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 

Πίνακας 1 Αντιστοίχιση ακίδων συνδετήρων της ΠΜΕ με σήματα ανά ΔΦ 

Ακίδα 

(τυχαία 

σειρά) 

Σήμα Σχόλια 

1 +Vc DC τάση (48V ή 24V) για το χειρισμό ΔΦ  

2 GND 

3 εντολή άνοιγμα ΔΦ Διπλό ψηφιακό σήμα (0-1/1-0) από την 

ΠΜΕ 4 εντολή κλείσιμο ΔΦ 

5 +Vs 
Τάση  σήμανσης ΔΦ (DC ≤60V) 

6 GND 

7 Κατάσταση ΔΦ (κλειστός) Διπλό ψηφιακό σήμα (0-1/1-0), 

εξαρτώμενο από την τάση σήμανσης ΔΦ 8 κατάσταση ΔΦ (ανοικτός) 

9 Κατάσταση γειωτή ΕΝΤΟΣ 

(ΔΦ γειωμένος) 

Διπλό ψηφιακό σήμα  (0-1/1-0), 

εξαρτώμενο από την τάση σήμανσης ΔΦ 

10 Κατάσταση Γειωτή ΕΚΤΟΣ 

(ΔΦ αγείωτος) 

11 Κενή θέση 

 

Ψηφιακά σήματα, εξαρτώμενα από την 

τάση σήμανσης  ΔΦ, π.χ. είσοδοι 

ψηφιακών σημάτων σχετικών με ΔΦ από 

προαιρετικές συσκευές ανίχνευσης 

ύπαρξης ΜΤ σε κάθε πεδίο ΔΦ  

12 Κενή θέση 

 
Κάθε καλώδιο που θα παραδοθεί για τη σύνδεση της ΠΜΕ με τους ΔΦ 

(με τα σήματα του Πίνακας 1 της Τ.Π.) θα είναι τερματισμένο στο ένα άκρο 
του σε κατάλληλο συνδετήρα. Ο τερματισμός κάθε καλωδίου στον 

αντίστοιχο συνδετήρα θα ικανοποιεί το δείκτη IP του εξωτερικού 
περιβλήματος της ΠΜΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της 

ηλεκτρικής/μηχανικής του μόνωσης σε όλο του το μήκος. Το καλώδιο κάθε 
συνδετήρα πρέπει να είναι εύκαμπτο, πολυπολικό, βραδυφλεγές και με 
αριθμητική κωδικοποίηση κλώνων (LiYCY ή ισοδύναμο, σύμφωνα με IEC 

60502-1) Nx1,5mm2 μήκους τουλάχιστον 10m (15 μέτρα για την 
εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ), όπου N≥12 και ισούται με τον αριθμό των 

ακίδων του συνδετήρα. Αυτά τα καλώδια περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής της προσφοράς. 

2) Ανοίγματα στην κάτω πλευρά του, τα οποία θα σφραγίζονται με 

κατάλληλους στυπιοθλίπτες. Στο διαμέρισμα του ελεγκτή θα υφίσταται 
λωρίδα ακροδεκτών που αντιστοιχεί σε αναλογικές και ψηφιακές εισόδους 

και εξόδους (βλέπε παράγραφο 4.2), για σύνδεση των εισερχόμενων 
καλωδίων (λεπτομερής σηματοδότηση στην παράγραφο 6.4). Ο ανάδοχος 
θα ενημερωθεί σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό ανοιγμάτων. Ο Πίνακας 

2 συνοψίζει τα απαραίτητα καλώδια που εισέρχονται στα διαμερίσματα ελεγκτή 
και συσσωρευτών από αντίστοιχα ανοίγματα του περιβλήματος της ΠΜΕ.  
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Όλες οι εισερχόμενες καλωδιώσεις (σήματα διαφορετικά από εκείνα 
που περιλαμβάνει ο Πίνακας 1) από τους ΔΦ και λοιπές εξωτερικές 
συσκευές, θα δρομολογούνται μέσω αυτών των ανοιγμάτων, θα είναι 

ακλόνητα στερεωμένες μέσω στυπιοθλιπτών και δεν θα μειώνουν το βαθμό 
προστασίας IP του εξωτερικού περιβλήματος. 

Πίνακας 2 Εξωτερικές συνδέσεις της ΠΜΕ 

Αριθμο-

δότηση 

καλωδίου 

(τυχαία) 

Ονομασία 

καλωδίου 

Σχόλια Περιλαμβάνονται 

στο πεδίο 

εφαρμογής της 

προσφοράς 

1 Τροφοδοσία 

της ΠΜΕ 

(230Vac) 

Άνοιγμα κατάλληλο για καλώδιο τύπου 

J1VV 

Όχι  

2 Σήματα 

μονάδας ADU 

Ανοίγματα για σύνδεση 4 σετ 

αισθητήρων έντασης για τη ΜΤ και 1 για 

τη ΧΤ (8 και 2 αντίστοιχα για την 

εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ) και 

αισθητήρων τάσης (βλ. παρ. 6.2.2.1), 

ανεξαρτήτως του πλήθους των 

ελεγχόμενων ΔΦ (2-4 ή 8) 

Ναι (Αφορά μόνο 

τους αισθητήρες 

έντασης) 

3 Σύνδεση ΠΜΕ 

– 

Συσσωρευτών 

Για εξωτερικό διαμέρισμα συσσωρευτών: 

1 άνοιγμα (2 για επιπλέον καλώδιο 

αισθητηρίου θερμοκρασίας 

συσσωρευτών)  

Ναι 

 

4 Σήμανση 

συστοιχίας ΔΦ 

(Σχετικά με τις 

ψηφιακές 

εισόδους του 

Πίνακας 3) 

1 άνοιγμα (2 για την εκτεταμένη 

έκδοση της ΠΜΕ), τάση σήμανσης 

εφαρμόζεται σύμφωνα με παρ.  4.1- 1) 

Όχι  

5 Εξωτερική 

σήμανση Υ/Σ 

Ο αριθμός των ανοιγμάτων εξαρτάται 

από το πλήθος των εξωτερικών 

αισθητήρων και συσκευών IED  

Όχι 

6 Σύνδεση 

μονάδας 

επικοινωνίας 

2 ανοίγματα, 1 για FTP Ethernet 

καλώδιο, 1 για έξοδο 12VDC προς τη 

μονάδα επικοινωνίας 

Όχι 

4.2 Τερματισμός καλωδίων εντός της ΠΜΕ 

Οι ΠΜΕ θα παραδοθούν με τα καλώδια από τις υποδοχές των συνδετήρων 
συνδεδεμένα σε κατάλληλες λωρίδες ακροδεκτών. Οι μη χρησιμοποιούμενες 

ακίδες των υποδοχών, επίσης θα συνδεθούν σε λωρίδα ακροδεκτών για 
μελλοντική αξιοποίηση. Οι λωρίδες ακροδεκτών θα παραδοθούν ήδη 
συνδεδεμένες με τον Ελεγκτή για την τυπική διαμόρφωση για τρείς ΔΦ (βασική 

έκδοση) και για οκτώ ΔΦ στην εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ. Όλες οι λωρίδες 
ακροδεκτών θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, θα φέρουν 

ευδιάκριτη σήμανση, θα αναφέρονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της ΠΜΕ και θα 
είναι εύκολα προσπελάσιμες. Αυτό θα διευκολύνει την αποσύνδεση για την 
εκτέλεση δοκιμών. 
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Όλες οι λωρίδες ακροδεκτών με προορισμό τη λήψη/αποστολή σημάτων 
εισόδου/εξόδου από/προς τη συστοιχία ΔΦ και τις εξωτερικές βοηθητικές 
συσκευές, πρέπει να είναι τύπου plug-in ή κοχλιωτές διατομής ≥ 2,5 mm2, εκτός 

από τη λωρίδα ακροδεκτών που θα δέχεται τα δευτερεύοντα τυλίγματα των 
μετασχηματιστών έντασης (κατά περίπτωση) της παραγράφου 6.2.2.1 οι οποίες 

πρέπει να είναι λωρίδες ακροδεκτών  ≥ 4 mm2 (1,5 mm2 στην περίπτωση χρήσης 
αισθητήρων έντασης με ενσωματωμένους μορφομετατροπείς ή με ονομαστική 
ένταση ≤ 20mA στο δευτερεύον τύλιγμα). Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για: 

• Καλωδίωση Ethernet προς μονάδα επικοινωνίας, η οποία πρέπει να 
τερματίζεται στον αντίστοιχο αρσενικό συνδετήρα RJ-45 

• Θύρες σύνδεσης ανιχνευτών θερμοκρασίας (οι αποκλειστικές αναλογικές 
είσοδοι και σχετικές έξοδοι 24 VDC της παραγράφου 6.2.2.3 δεν 
περιλαμβάνονται) 

Γενικά, η δρομολόγηση των καλωδίων θα γίνει με τρόπο που θα 
εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε αυτά και δεν θα δημιουργεί εμπόδια στα 

ανοίγματα των θυρών. 

5 Γείωση 

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τη διασφάλιση της ηλεκτρικής συνέχειας 

όλων των εκτεθειμένων ηλεκτρικά αγώγιμων εξαρτημάτων. Σε όλο αυτόν τον 
εξοπλισμό θα τοποθετηθούν κλέμμες γείωσης. Μεταξύ των αγώγιμων μερών της 
θύρας και του σώματος κάθε ερμαρίου πρέπει να προβλεφθεί αγώγιμος σύνδεσμος 

γείωσης. 
Θα προβλεφθεί κλέμμα γείωσης για σύνδεση του μεταλλικού περιβλήματος 

και του πλαισίου στερέωσης της ΠΜΕ στο σύστημα γείωσης του υποσταθμού. Η 
κλέμμα γείωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλη για σύνδεση χάλκινου καλωδίου 
διατομής 16 mm2. 

6 Λειτουργίες της ΠΜΕ 

6.1 Γενικές απαιτήσεις 

Η ΠΜΕ θα έχει αρθρωτό σχεδιασμό ικανό να επιτηρεί και να ελέγχει 2 έως 4 
ΔΦ στον υποσταθμό (βασική έκδοση). Μια εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ θα 
προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης και χειρισμού μέχρι 8 ΔΦ στον 

υποσταθμό (Δες Κεφάλαιο 10). Οι αντίστοιχες των ΔΦ υπόγειες γραμμές MΤ και οι 
αναχωρήσεις ΧΤ από τον ή τους Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ θα επιτηρούνται, όσον αφορά 

μετρήσεις τάσης και ρεύματος και την αναγνώριση καταστάσεων σφάλματος.  
Η βασική έκδοση των ΠΜΕ θα παραδοθεί με δυνατότητα επιτήρησης και 

χειρισμού 3 (τριών) ΔΦ και θα χαρακτηρίζεται ως “τύπου 1” και “τύπου 2” για 

τον έλεγχο ΔΦ με τάση χειρισμού 48VDC και 24VDC αντίστοιχα. Η εκτεταμένη 
έκδοση της ΠΜΕ θα παρασχεθεί με δυνατότητα επιτήρησης και ελέγχου 8 (οκτώ) 

ΔΦ και θα χαρακτηρίζεται ως “τύπου 3” και “τύπου 4” για τον έλεγχο ΔΦ με 
τάση χειρισμού 48VDC και 24VDC αντίστοιχα. Ο ανάδοχος θα έχει εξασφαλίσει ότι 
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η μετατροπή της ΠΜΕ από έναν τύπο σε άλλο (από 3 σε 4, 3 σε 2, 8 σε 7 
ελεγχόμενους ΔΦ) είναι μια καλά τεκμηριωμένη και τεχνικά αποδεκτή διαδικασία. 
Σχετικά εξαρτήματα (π.χ. κάρτες επέκτασης, σετ αισθητήρων τάσης ή έντασης 

κ.λπ.) θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανταλλακτικών (βλέπε Κεφ. 14) μαζί με 
λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία 

μετατροπής. 
Η ΠΜΕ επιπλέον, μέσω ενσωματωμένης υπηρεσίας παρακολούθησης, θα 

επιτηρεί την κατάσταση του εξωτερικού εξοπλισμού, π.χ. τη μονάδα επικοινωνίας και 

τον εσωτερικό εξοπλισμό, π.χ. τροφοδοτικό, συσσωρευτή (-ές) και τον ίδιο τον 
ελεγκτή, μέσω ενσωματωμένης λειτουργίας watchdog.  

Τα συμβάντα που θα καταγράφονται από την ΠΜΕ περιλαμβάνουν εσωτερικές 
βλάβες (Ελεγκτής, μονάδα ADU), αλλαγές κατάστασης εξωτερικών συσκευών (ΔΦ και 
βοηθητικές συσκευές), αλλαγή μεταξύ τοπικού χειρισμού και τηλεχειρισμού, αστοχίες 

επικοινωνίας με ΚΣΕ SCADA κ.λπ. και παρουσιάζονται παρακάτω. Τα γεγονότα αυτά 
θα διαβιβάζονται στο ΚΣΕ SCADA σε ρυθμιζόμενα τακτικά χρονικά διαστήματα, σε 

κάθε αίτημα αποστολής δεδομένων από το ΚΣΕ SCADA ή αμέσως μετά την εκδήλωσή  
τους (βλέπε παρ. 6.4, 8.1 και 8.3). Γενικά η ΠΜΕ θα είναι σχεδιασμένη για: 

 Εκτέλεση λειτουργιών SCADA 

 Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών (διανύσματα ρεύματος, τάσης και τα 
παράγωγα μεγέθη cosφ, ενεργό και άεργο ισχύ) 

 Διάγνωση ηλεκτρικών σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ & ΧΤ 
 Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανωτέρω αναφερόμενων 

ηλεκτρικών μεγεθών στη ΧΤ του ή των εγκατεστημένων Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ 

Ο τοπικός ή απομακρυσμένος προγραμματισμός της ΠΜΕ θα περιλαμβάνει 
επίσης την αντιστοίχιση της αλλαγής κατάστασης συγκεκριμένων εισόδων ή 

εξόδων στην αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών ή εξόδων της 
ΠΜΕ, χρησιμοποιώντας λειτουργικότητα PLC κατά IEC 61131-3 ή ισοδύναμη. 

6.1.1 Απαιτήσεις επιτήρησης 

6.1.1.1 Επιτήρηση ΔΦ 

Για κάθε ΔΦ, η ΠΜΕ θα επιτηρεί τα εξής (βλέπε επίσης Πίνακας 1): 
a) Την αλλαγή της κατάστασης του ΔΦ (ανοικτός-κλειστός) 
b) Τη θέση του διακόπτη γείωσης (ΕΝΤΟΣ - On/ΕΚΤΟΣ - Off).  

c) Δύο (2) βοηθητικά ψηφιακά σήματα  
Η μετάβαση από μία κατάσταση σε άλλη προκαλεί τη μεταγωγή των 

αντίστοιχων επαφών. Στην ΠΜΕ θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες διπλές 
ψηφιακές είσοδοι (2 bit, 0-1/1-0) γι' αυτόν το σκοπό (βλ. Παρ.6.4). 

6.1.1.2 Αναλογικά δεδομένα 

Η ΠΜΕ μέσω της μονάδας ADU θα εκτελεί τα εξής: 
a) Μετρήσεις ρεύματος στις γραμμές ΜΤ και στην ή στις αναχωρήσεις ΧΤ του ή 

των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ (βλ. Παρ. 6.2.2.1).  
b) Μετρήσεις τάσης (βλ. Παρ. 6.2.2.2), σύμφωνα με τα πρότυπα EN50160 & 

IEC 61000-4-30 κατηγορία S. Θα επιτηρούνται στην (ή στις) πλευρά(-ές) 
ΧΤ του(των) Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ αρμονικές, παροδικές βυθίσεις ή 
υπερτάσεις, διακοπές, συχνότητα και ασυμμετρία τάσεων. 
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c) Μετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος στην πλευρά ΧΤ του ή των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του 
Υ/Σ χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες μετρούμενες τιμές τάσης και 
ρεύματος. Η μέτρηση ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιζόμενης 

ενεργού ισχύος, της άεργου ισχύος και της ενέργειας, στα τέσσερα 
τεταρτημόρια, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEC 61557-12 και 

IEC 62586-PQI-S ή IEEE 1159 σχετικά με την ποιότητα ισχύος. 
d) Μετρήσεις θερμοκρασίας (βλ. παρ. 6.1.1.3d). 

6.1.1.3 Λειτουργία επιτήρησης ΠΜΕ 

Το λογισμικό του εξοπλισμού θα εκτελεί εκτεταμένους αυτοδιαγνωστικούς 
ελέγχους προκειμένου να παρακολουθεί τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Τα 

σχετικά σήματα συναγερμού και διαγνωστικού ελέγχου θα αποστέλλονται στο ΚΣΕ 
SCADA (βλ. παράγραφο 6.4). 

Θα επιτηρούνται τα εξής: 
a) Παρουσία εξωτερικής τροφοδοσίας 230 V AC 
b) Παρουσία τάσης DC για έλεγχο των ΔΦ 

c) Απρόβλεπτες εμπλοκές ή "παγώματα" του εσωτερικού λογισμικού ή υλικού 
(λειτουργία watchdog). Σε τέτοια περίπτωση η ΠΜΕ θα εκτελεί 

επανεκκίνηση. Το συμβάν αυτό δεν απαιτείται να αποστέλλεται στο ΚΣΕ 
SCADA. 

d) Η υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας εντός του διαμερίσματος του ελεγκτή 

και στους χώρους εγκατάστασης των πρόσθετων αισθητήρων 
θερμοκρασίας. Για τη μέτρηση θερμοκρασίας εντός του διαμερίσματος του 

ελεγκτή η ΠΜΕ θα χρησιμοποιεί είτε ενσωματωμένο είτε εξωτερικό 
(συνδεδεμένο σε ειδική για το σκοπό αυτό θύρα, διαφορετική από τις θύρες 
πρόσθετων αισθητηρίων θερμοκρασίας της παρ. 6.2.2.3) αισθητήρα. Ο 

ρυθμός δειγματοληψίας θα είναι παραμετροποιήσιμος (βλ. παρ. 7.2), οι 
αντίστοιχες τιμές θα καταγράφονται στην εσωτερική μνήμη της ΠΜΕ και θα 

χρησιμοποιούνται για τη θερμοκρασιακή αντιστάθμιση κατά τη φόρτιση των 
συσσωρευτών (βλ. παρ. 9.3). 

e) Κατάσταση συσσωρευτών (μέσω μέτρησης της στάθμης τάσης τους). Σήμα 

συναγερμού μπορεί να προκύψει όταν η ΠΜΕ λειτουργεί με τροφοδοσία από 
τους συσσωρευτές και οι συσσωρευτές είναι στη φάση βαθιάς εκφόρτισης ή 

έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους ή έχουν παρουσιάσει 
βλάβη. (Βλ. Κεφ. 9) 

f) Κατάσταση (Επιτυχία/Αποτυχία) δοκιμής υπό φορτίο συσσωρευτών, 

αναλαμβάνοντας το πλήρες φορτίο της ΠΜΕ (Βλ. Κεφ. 9). 
g) Κατάσταση Επικοινωνίας με το ΚΣΕ SCADA. (βλ. παρ. 6.1.2.2d) 

h) Κατάσταση χειρισμού της ΠΜΕ. (Τοπικός/Απομακρυσμένος) 
i) Παρουσία τάσης σήμανσης στις ψηφιακές εισόδους. 

j) Κατάσταση διάγνωσης μονάδας ADU. (Σχετικά με τυχόν δυσλειτουργίες) 
k) Κατάσταση θύρας εξωτερικού περιβλήματος. (Ανοικτή/κλειστή) 
l) Δραστηριότητα σχετική με την ασφάλεια των δεδομένων και επικοινωνιών 

της ΠΜΕ. (βλ. παρ. 8.2) 
m) Κατάσταση διάγνωσης τροφοδοτικού AC. (βλ. παρ. 9.1)   
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6.1.1.4 Διάγνωση σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ & ΧΤ 

Η ΠΜΕ μέσω της μονάδος ADU θα επιτηρεί τις γραμμές ΜΤ που αναχωρούν 

από τους ελεγχόμενους ΔΦ και τις γραμμές ΧΤ από τον ή τους Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ προς το 
(ή τα) πίλλαρ του Υ/Σ για διερχόμενα ρεύματα βραχυκύκλωσης (είτε μεταξύ 
φάσεων ή προς γη) και λοιπά σφάλματα, όπως αναφέρονται στις παρ. 6.2.2.1 & 

6.2.2.2.  Οι τιμές (ρεύματος, τάσης και χρόνου) που διακρίνουν ένα σφάλμα από 
την κανονική λειτουργία θα ρυθμίζονται από το χρήστη. Η μονάδα ADU θα 

διαχωρίζει τα ρεύματα ζεύξης από τις λοιπές υπερεντάσεις μετά από αξιολόγηση 
της έντασης της δεύτερης αρμονικής ή με άλλη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
μέθοδο και πάντως και όχι με εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης στη λειτουργία 

ανίχνευσης. 

6.1.2 Απαιτήσεις ελέγχου 

6.1.2.1 Έλεγχος ΔΦ 

Για κάθε ΔΦ, η ΠΜΕ θα ελέγχει: 

Τον χειρισμό της κατάστασης του ΔΦ (άνοιγμα-κλείσιμο). Οι εντολές 
λειτουργίας θα παρέχονται είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα από το ΚΣΕ SCADA. 
Για κάθε εντολή θα χρησιμοποιούνται  διπλά ψηφιακά σήματα (0-1/1-0), ανά ΔΦ. 

 Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τρόποι τοπικού χειρισμού των ΔΦ: 
 Εκτέλεση άμεσου χειρισμού μόνον αφού ο χρήστης αρχικά πιέσει το κομβίο ή 

πλήκτρο επιλογής του προς χειρισμό ΔΦ και – χωρίς τη διακοπή της πίεσής του 
- κατόπιν πιέσει το κατάλληλο κομβίο ή πλήκτρο εκτέλεσης του χειρισμού. Σε 
περίπτωση χρήσης οθόνης αφής δεν απαιτείται ταυτόχρονη πίεση των 

ανωτέρω πλήκτρων αλλά ακολουθιακή.  
 Εκτέλεση χειρισμού με χρονική καθυστέρηση. Η χρονική καθυστέρηση για την 

τοπική λειτουργία ΔΦ θα ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου, από 0 έως 
τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα σε ρυθμιζόμενα βήματα από τον χρήστη. 
Η ΠΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τους κινητήρες DC των ΔΦ που 

λειτουργούν με ρεύμα αιχμής 12Α (ενεργοποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας – 
βλέπε παράγραφο 9.2). Συνεπώς, το τροφοδοτικό πρέπει να επιλεγεί ανάλογα 

(βλέπε Κεφ. 9). 
Ο χρόνος ενεργοποίησης (παλμός χειρισμού) κάθε εξόδου προς τους ΔΦ θα 

είναι ρυθμιζόμενος τουλάχιστον από 3 έως 10 sec σε ρυθμιζόμενα από το χρήστη 
βήματα. Η ρύθμιση του χρόνου θα γίνεται μέσω λογισμικού απομακρυσμένα και 
τοπικά. 

6.1.2.2 Πρόσθετα απαιτούμενα σήματα ελέγχου 

a) Συγχρονισμός ώρας από την επικοινωνία με το ΚΣΕ SCADA. (Βλ. Κεφ. 7) 

b) Εντολή δοκιμής υπό φορτίο των συσσωρευτών, η οποία θα δίδεται 
τουλάχιστον απομακρυσμένα. (Βλ. Κεφ. 9) 

c) Εντολές για αλλαγή των ρυθμίσεων της ΠΜΕ. (Βλ. παραγράφους 6.3, 7.1, 

8.2,  19a), 19b)) 
d) Επανεκκίνηση της μονάδας επικοινωνίας με προσωρινή διακοπή και 

επαναφορά της ηλεκτρικής της τροφοδοσίας των 12VDC. Αυτό 
πραγματοποιείται από τον ελεγκτή, μετά από διαδοχικές αποτυχίες επικοινωνίας 
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με το ΚΣΕ SCADA. Ο αριθμός των αποτυχιών πριν την επανεκκίνηση θα είναι 
παραμετροποιήσιμος. 

6.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 

6.2.1 Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι 

Θα προβλεφθούν οι ακόλουθες είσοδοι και έξοδοι για επιτήρηση ή έλεγχο 
εξωτερικών διατάξεων. Η τάση σήμανσης της συστοιχίας ΔΦ θα παρέχεται από την 

ΠΜΕ. 

Πίνακας 3 Πρόσθετες ψηφιακές είσοδοι – έξοδοι 

Τύπος 

ψηφιακού 

σήματος 

Α/Α ψηφ. 

θυρών 

(τυχαία 

σειρά) 

Σήμα Σχόλια 

Είσοδοι 

1 Συστοιχία ΔΦ σε τοπικό χειρισμό Διπλά ψηφιακά 

σήματα 2 bit (0-

1/1-0), εξαρτώμενα 

από την τάση 

σήμανσης ΔΦ 

2 Συστοιχία ΔΦ σε τηλεχειρισμό 

3 Ασφάλειες ΜΤ προς Μ/Σ ΟΚ 

4 
Ασφάλειες ΜΤ προς Μ/Σ τηγμένες 

(τουλάχιστον μία) 

5 

Εφεδρική (ή κατάσταση τοπικού χειρισμού 

για 2ο συγκρότημα ΔΦ, για εκτεταμένη 

έκδοση με ΠΜΕ) 

Εξαρτώμενα από 

την τάση σήμανσης 

Υ/Σ ή της ΠΜΕ 

(DC≤60V)1 

6 

Εφεδρική (ή κατάσταση απομακρυσμένου 

χειρισμού για 2ο συγκρότημα ΔΦ, για 

εκτεταμένη έκδοση με ΠΜΕ) 

7 

Εφεδρική (ή κατάσταση Ασφαλειών ΜΤ 

προς 2ο Μ/Σ ΟΚ για 2ο συγκρότημα ΔΦ, 

για εκτεταμένη έκδοση με ΠΜΕ)  

8 

Εφεδρική (ή κατάσταση Ασφαλειών ΜΤ 

προς 2ο Μ/Σ τηγμένες (τουλάχιστον μία) 

για 2ο συγκρότημα ΔΦ, για εκτεταμένη 

έκδοση με ΠΜΕ) 

9 Εφεδρική 

10 Εφεδρική 

11 Εφεδρική 

12 Εφεδρική 

13 Εφεδρική 

14 Εφεδρική 

15 Εφεδρική 

16 Εφεδρική 

Έξοδοι 

1 Εφεδρική 
Κατά IEC-61131-2 

part 3.15/ Με 

ονομαστική έξοδο 

ίδια με τις εξόδους 

ελέγχου ΔΦ 
2 Εφεδρική 

1Όλα τα σήματα κατάστασης των ΔΦ (τοπικά/απομακρυσμένα) και της κατάστασης 

ασφαλειών μέσης τάσης εξαρτώνται από την τάση σήμανσης της ΠΜΕ 
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6.2.2 Αναλογικές είσοδοι 

Όλες οι αναλογικές θύρες θα διαθέτουν προστασία έναντι αναστροφής 

πολικότητας του σήματος εισόδου (όπου εφαρμόζεται), ψηφιακή ανάλυση 
τουλάχιστον 12 bit και θα είναι ηλεκτρικά απομονωμένες με αντοχή τουλάχιστον 
έως 1,0 kV AC μεταξύ της εισόδου και της γείωσης του κυκλώματος τροφοδοσίας. 

Τα χαρακτηριστικά εισόδου τους όπως η διόρθωση jitter και η διακύμανση δέλτα, 
πρέπει να ρυθμίζονται τοπικά ή εξ αποστάσεως (η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για 

εισόδους αισθητήρων RTD ή θερμίστορ ή αισθητήρες εισόδου θερμοζεύγους της 
παραγράφου 6.2.2.3).  

6.2.2.1 Μετρήσεις έντασης ρεύματος μονάδος ADU και ανίχνευση 

σφαλμάτων  

Η ΠΜΕ θα πραγματοποιεί ανά ελεγχόμενο ΔΦ τρεις (3) (ή τέσσερις (4) εάν 

χρησιμοποιείται ένας επιπρόσθετος αισθητήρας υπολειπόμενου ρεύματος) μετρήσεις 
έντασης ρεύματος (μια σε κάθε φάση στην πλευρά ΜΤ) μέσω της χρήσης αντίστοιχου 

συνόλου (σετ) αισθητήρων έντασης ρεύματος και κατάλληλες αναλογικές εισόδους. 
Επίσης, θα πραγματοποιεί μετρήσεις έντασης ρεύματος στην πλευρά ΧΤ του ενός 
εγκατεστημένου Μ/Σ (βασική έκδοση) ή των δύο εγκατεστημένων Μ/Σ (εκτεταμένη 

έκδοση).  
Για τις μετρήσεις στην πλευρά ΜΤ, η βασική έκδοση της ΠΜΕ που θα 

παραδοθεί θα έχει τουλάχιστον 9 εισόδους από αντίστοιχους αισθητήρες έντασης με 
δυνατότητα επέκτασης σε 12(αντίστοιχα 12 και 16 εάν χρησιμοποιείται ένας 
επιπρόσθετος αισθητήρας υπολειπόμενου ρεύματος). Η εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ 

που θα παραδοθεί θα έχει τουλάχιστον 24 εισόδους από αντίστοιχους αισθητήρες 
έντασης (ή 32 εάν χρησιμοποιείται ένας επιπρόσθετος αισθητήρας υπολειπόμενου 

ρεύματος). Η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός αισθητήρα υπολειπόμενου ρεύματος στο 
σετ αισθητήρων παρέχεται στους προσφέροντες ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση 
σφαλμάτων σύμφωνα με τις καμπύλες ανίχνευσης ANSI που αναφέρονται παρακάτω. 

Για τις μετρήσεις ποιότητας στην πλευρά ΧΤ του ενός (βασική έκδοση) ή των 
δύο εγκατεστημένων Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ (εκτεταμένη έκδοση) η ΠΜΕ που θα παραδοθεί θα 

έχει 3 και αντίστοιχα 6 εισόδους από αντίστοιχους αισθητήρες έντασης.  
Αποδεκτοί αισθητήρες σε κάθε περίπτωση είναι: 

 Μετασχηματιστές ρεύματος με ονομαστικό ρεύμα στο δευτερεύον τύλιγμα 
από 20mA ως 5Α  

 Μετασχηματιστές ρεύματος με ενσωματωμένους μετατροπείς που 

τροφοδοτούνται από την ΠΜΕ και που δίνουν έξοδο ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα πρότυπα: 0..20mA, 4..20mA, 0-10V DC ή ονομαστική έξοδο στο 

εύρος 0…20 V AC. Η μέθοδος τροφοδοσίας των μετατροπέων 
περιλαμβάνεται στο πεδίο της προσφοράς. 

          Οι αισθητήρες που προσφέρονται πρέπει να είναι συμβατοί με τις αντίστοιχες 

εισόδους της ΠΜΕ. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται μετασχηματιστές ρεύματος με 
20mA ως 5Α στο δευτερεύον τύλιγμα, οι αντίστοιχες αναλογικές είσοδοι (τερματικά) 

των ΠΜΕ πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα μονωμένους βραχυκυκλωτήρες 
(γέφυρες) για εκούσια βραχυκύκλωση του δευτερεύοντος τυλίγματος του κάθε 
μετασχηματιστή. Οι βραχυκυκλωτήρες δεν απαιτούνται μόνο στην περίπτωση όπου οι 

αισθητήρες έντασης φέρουν κατάλληλη διάταξη έναντι ανάπτυξης επικίνδυνων 
τάσεων στα άκρα του τυλίγματός τους, π.χ. μέσω χρήσης διόδου. 
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          Ένα σετ από αισθητήρες ρεύματος για τη ΜΤ (εφεξής καλούμενο σετ ΜΤ), 
αποτελείται από: 

 Τρεις (3) μονοφασικούς αισθητήρες ρεύματος για την πλευρά ΜΤ 

 Προαιρετικά έναν (1) πρόσθετο αισθητήρα υπολειπόμενου ρεύματος, 
Ένα σετ από αισθητήρες ρεύματος για τη ΧΤ (εφεξής καλούμενο σετ ΧΤ) 

αποτελείται από: 
 Τρεις (3) μονοφασικούς αισθητήρες ρεύματος για την πλευρά ΧΤ. 
Ο αριθμός των σετ αισθητήρων ρεύματος που θα συνοδεύει την ΠΜΕ ισούται 

με τον προκαθορισμένο αριθμό των τηλεχειριζόμενων ΔΦ και των επιτηρούμενων 
αναχωρήσεων ΧΤ, συγκεκριμένα τρία (3) σετ ΜΤ και ένα (1) σετ ΧΤ για τη βασική και 

οκτώ (8) σετ ΜΤ και δύο (2) σετ ΧΤ για την εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ. Όλοι οι 
μετασχηματιστές ρεύματος θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο τάσης 50Hz, για 
εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ (αντίστοιχα ΧΤ για τη μέτρηση ποιότητας και ανίχνευση 

σφαλμάτων στη ΧΤ του ή των Μ/Σ) και σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των σχετικών με 
την εφαρμογή προτύπων της σειράς IEC61869 ως ισχύουν. 

Οι μονοφασικοί αισθητήρες για την πλευρά ΜΤ θα διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 Διαιρούμενου τύπου για εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ 

 Ελάχιστο διάκενο: 40mm 
 Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος (In): στο εύρος 400-600A 

 Κλάση ακριβείας: 1 ή καλύτερη 
 Κατηγορία υπερέντασης: FS2 ή FS5 
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων και ΠΜΕ: τουλάχιστον 10m ανά 

μετασχηματιστή ρεύματος (15m για εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ)  
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ως 55 oC 

Οι αισθητήρες υπολειπόμενου ρεύματος θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 Διαιρούμενου τύπου για εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ 

 Ελάχιστο διάκενο: 150mm 
 Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος (In): στο εύρος 10-40A 
 Κλάση ακριβείας: 1 ή καλύτερη 

 Κατηγορία υπερέντασης: FS2 ή FS5 
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων και ΠΜΕ: τουλάχιστον 10m ανά 

μετασχηματιστή ρεύματος (15m για εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ) 
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ως 55 oC 
Οι μονοφασικοί αισθητήρες για την πλευρά ΧΤ θα διαθέτουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
 Διαιρούμενου τύπου για εγκατάσταση σε καλώδια ΧΤ 

 Ελάχιστο διάκενο: 80mm 
 Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος (In): στο εύρος 900-1000A 
 Κλάση ακριβείας: 1 ή καλύτερη 

 Κατηγορία υπερέντασης: FS2 ή FS5 
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων και ΠΜΕ: τουλάχιστον 10m ανά 

μετασχηματιστή ρεύματος (15m για εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ)  
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ως 55 oC 
Τα σφάλματα, είτε εντάσεως είτε τάσεως (σε συνδυασμό με τις μετρήσεις 

τάσεως της παρ. 6.2.2.2, όπου απαιτούνται), θα ανιχνεύονται σύμφωνα με τις τυπικές 
καμπύλες ανίχνευσης ANSI: 
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 ANSI 50/51 για ανίχνευση σφάλματος υπερέντασης φάσης στη ΜΤ και στη 
ΧΤ του Μ/Σ διανομής 

 ANSI 50N / 51N για ανίχνευση σφάλματος υπερέντασης μεταξύ φάσης και 

γης στη ΜΤ και στη ΧΤ του Μ/Σ διανομής 
 ANSI 47 ή ANSI 46BC για έλεγχο κομμένου αγωγού στη ΧΤ του Μ/Σ 

διανομής 
 ANSI 27/59 για υπόταση/ υπέρταση στη ΧΤ του Μ/Σ διανομής. 
Η ΠΜΕ θα υποστηρίζει και ανίχνευση της κατεύθυνσης υπερέντασης στη ΜΤ 

εφόσον μελλοντικά οι εποπτευόμενοι ΔΦ διαθέτουν κατάλληλο τύπο και πλήθος Μ/Σ 
μετρήσεως τάσεως ΜΤ/ΧΤ. Η ανίχνευση, που θα χρησιμοποιεί 3 μονοφασικές 

εισόδους της παρ.6.2.2.2, θα γίνεται βάσει των τυπικών καμπυλών ANSI: 
 ANSI 67 για κατευθυντική ανίχνευση υπερέντασης 
 ANSI 67N για κατευθυντική ανίχνευση υπερέντασης προς γη 

Για κάθε σχήμα ανίχνευσης, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον 2 ομάδες 
ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις κάθε ομάδας πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενες όσον 

αφορά τη ρύθμιση των αποκλίσεων τάσης και έντασης και το χρόνο λειτουργίας. 
Ο μόνιμος και ο μεταβατικός τύπος σφάλματος πρέπει να διακρίνεται και, εάν 

επιλεγεί κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης, θα διαβιβάζεται στο ΚΣΕ SCADA. 

6.2.2.2 Μετρήσεις τάσεως μονάδος ADU 

Η ΠΜΕ πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες αναλογικές εισόδους, που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του τύπου των σφαλμάτων τάσης και έντασης, 
τις μετρήσεις ποιότητας τάσης και τις μετρήσεις ισχύος της παρ. 6.1.1.2:  

 Τρεις (3) μονοφασικές εισόδους τάσης (για μέτρηση ποιότητας ισχύος και 
ανίχνευση σφαλμάτων στη ΧΤ) με δυνατότητα επέκτασης σε έξι (6) για τη 
βασική έκδοση της ΠΜΕ 

 Έξι (6) μονοφασικές εισόδους τάσης (για μέτρηση ποιότητας ισχύος και 
ανίχνευση σφαλμάτων στη ΧΤ) με δυνατότητα επέκτασης σε εννέα (9) για 

την εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ, 
όλες κατάλληλες για τάσεις στο εύρος 0V – 230V AC, για τη σύνδεση στην έξοδο ΧΤ 
του (ή των) Μ/Σ του Υ/Σ. Η δυνατότητα επέκτασης των εισόδων τάσης ζητείται 

εφόσον μελλοντικά οι εποπτευόμενοι ΔΦ διαθέτουν Μ/Σ μετρήσεως τάσεως ΜΤ/ΧΤ 
που παρέχουν τάση αναφοράς για την ανίχνευση κατεύθυνσης υπερέντασης στη ΜΤ 

(κατά ANSI 67 & 67N), για έλεγχο κομμένου αγωγού στη ΜΤ (κατά ANSI 46 ή 46BC) 
και ανίχνευση υπόταση/υπέρτασης στη ΜΤ (κατά ANSI 27/59). 

Η διαμόρφωση των αναλογικών εισόδων, ως μέρος της διαδικασίας 

παραμετροποίησης, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 Τύπος σήματος εισόδου (τάση, ρεύμα, εύρος, κ.λπ.) 

 Διόρθωση φάσης -180ο: + 180ο 
 Κανονικοποίηση μέτρου 

Τυχόν αισθητήρες MΤ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
διαγωνισμού.  

6.2.2.3 Πρόσθετες είσοδοι μονάδος ADU 

Η ΠΜΕ θα διαθέτει μία (δύο για την εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ) είσοδο 
(εισόδους) RTD ή θερμίστορ ή θερμοζεύγους για τη μέτρηση θερμοκρασιών όπως του 

περιβάλλοντος ή του λαδιού του Μ/Σ ισχύος του Υ/Σ. Αυτή(-ές) η(οι) θύρα(-ες) είναι 
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διαφορετική(-ες) από εκείνη(-ες) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για τη μέτρηση 
θερμοκρασίας εντός του διαμερίσματος ελεγκτή. 

Εναλλακτικά, επιτρέπεται η αντικατάσταση οποιασδήποτε θύρας ανίχνευσης 

θερμοκρασίας με αποκλειστική αναλογική είσοδο που υποστηρίζει το πρότυπο 
4...20mA DC. Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχεται στην ΠΜΕ ειδική έξοδος 24VDC 

ανά τέτοια αναλογική είσοδο, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9.1, 
για την τροφοδοσία του βρόχου ρεύματος. 

Μέσω της παραμετροποίησης, η οποία επίσης θα διαθέτει λειτουργικότητα 

PLC κατά IEC 61131-3 ή ισοδύναμο πρότυπο, θα είναι δυνατή η αυτόματη 
ενεργοποίηση συγκεκριμένων εξόδων ή λειτουργιών μέσω της επιλογής σημείων 

ρύθμισης καθοριζόμενων από το χρήστη.  

6.2.3 Τοπική Επικοινωνία 

Η ΠΜΕ θα διαθέτει θύρα Ethernet (Θύρα Επικοινωνίας) κατάλληλη για 
την επικοινωνία της με τη μονάδα επικοινωνίας (Βλ. παρ. 8.1). Ειδικότερα, 
αυτή η θύρα θα υποστηρίζει το πρότυπο 100 Base-TX και θα είναι θηλυκή τύπου 

RJ-45. Η ίδια φυσική θύρα θα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για την επικοινωνία 
μέσω του σχετικού πρωτοκόλλου με το σύστημα SCADA και για την 

απομακρυσμένη διαμόρφωση των παραμέτρων λειτουργίας των ΠΜΕ και του 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (ModBus και IEC 60870-5-104). 

Στην ΠΜΕ θα υπάρχει διαθέσιμη μια επιπλέον θύρα (θύρα IED) για 

μελλοντική ενσωμάτωση μονάδων IED, βασιζόμενη σε διεπαφή Ethernet 100 
Base-TX ή RS-485, στην οποία θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Modbus βασισμένο στο Ethernet 100 Base-TX ή RS-485 (Modbus TCP or RTU, 
αντίστοιχα).  

Η ΠΜΕ θα διαθέτει επίσης μια θύρα (Θύρα διαγνωστικού ελέγχου) για 

επιτόπου επικοινωνία με έναν φορητό προσωπικό υπολογιστή μέσω διεπαφών 
USB ή/και Ethernet. Αυτή η θύρα θα χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση 

προβλημάτων, την (τοπική) διαμόρφωση παραμέτρων της ΠΜΕ, τη λήψη 
καταγεγραμμένων συμβάντων, τη συντήρηση και την ενημέρωση του υλισμικού της 
ΠΜΕ. 

Οι προαναφερθείσες θύρες είναι τυπικές, ηλεκτρικά απομονωμένες θύρες. 

6.2.4 Τοπικές λειτουργίες αυτοματισμού διανομής 

 Το λογισμικό του υλικού της ΠΜΕ θα περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα του 
προγραμματισμού των λειτουργιών αυτοματισμού, π.χ. μεταξύ συμβατού εξοπλισμού 

σε γειτονικούς υποσταθμούς. Η ΠΜΕ θα είναι εγγενώς συμβατή με το πρότυπο IEC-
61850, οι λειτουργίες του οποίου, πλην του GOOSE messaging, απαιτείται να είναι 
ενσωματωμένες στο λογισμικό της ΠΜΕ χωρίς την ανάγκη για πρόσθετη αγορά 

άδειας. Ο προγραμματισμός απλών ή σύνθετων λειτουργιών ανά ΠΜΕ (ή ομάδα ΠΜΕ) 
θα εκτελείται από το εργαλείο διαμόρφωσης της παραγράφου 7.1. 

6.3 Πίνακας ελέγχου 

Η ΠΜΕ θα διαθέτει κατάλληλα κομβία ελέγχου και ενδείξεις (LED) για τη 

λειτουργία της μονάδας και των ΔΦ και την παρακολούθηση της κατάστασης του 
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εξοπλισμού. Ο πίνακας ελέγχου θα βρίσκεται είτε στην εξωτερική πλευρά της θύρας 
του εξωτερικού περιβλήματος του διαμερίσματος του ελεγκτή, οπότε θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις IP, IK και αναφλεξιμότητας του περιβλήματος, είτε εντός του 

διαμερίσματος αυτού ως μέρος του ελεγκτή.  
Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να αντέχει λειτουργικά στις συνθήκες 

περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 χωρίς να προκαλείται 
βλάβη ή/και δυσλειτουργία. Σχετικές λεπτομέρειες θα παρέχονται στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης της προσφοράς. 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι εξοπλισμένος με: 
 Διακόπτη επιλογής ΤΟΠΙΚΗΣ / ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ λειτουργίας της ΠΜΕ. 

Στη θέση ΤΟΠΙΚΗΣ λειτουργίας, η ΠΜΕ δε θα εκτελεί εισερχόμενες 
εντολές από το ΚΣΕ SCADA. 

 Ενδείξεις LED για την κατάσταση χειρισμού της ΠΜΕ (ΤΟΠΙΚΗ, 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ), για την κατάσταση χειρισμού του/των 
συγκροτήματος/συγκροτημάτων ΔΦ (ΤΟΠΙΚΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ), για 

τη γενική κατάσταση της ΠΜΕ και του(-ων) συσσωρευτή(-ων), για τη 
θέση των ΔΦ και των γειωτών (παράγραφος 6.1.1.3) και την παρουσία 
τάσεων τροφοδοσίας (κύρια 230V, τάση χειρισμών ΔΦ και τάση 

σήμανσης). 
 Κομβία (ή άλλο μέσο) για το χειρισμό των ΔΦ. 

 Κομβίο (ή άλλο μέσο) για "επανεκκίνηση" της ΠΜΕ και όλων των 
υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου της μονάδας επικοινωνίας (βλ. 
και παρ. 9.4). Εναλλακτικά, επιτρέπεται η τοποθέτησή του στο εσωτερικό 

του διαμερίσματος του ελεγκτή.  
 Τις θύρες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.3 (η τοποθέτηση αυτών 

των θυρών στο εσωτερικό του διαμερίσματος του ελεγκτή, με σαφή και 
ευδιάκριτη σήμανση, είναι αποδεκτή). 

Ενσωματωμένη οθόνη τύπου αφής στη θέση μέρους ή όλων των 
προαναφερθέντων χειριστηρίων ή / και ενδείξεων είναι αποδεκτή, εκτός από την 
Τοπική – Απομακρυσμένη λειτουργία ΠΜΕ (RTU LOCAL / REMOTE), η οποία θα 

λειτουργεί με διακόπτη και η κατάστασή της θα σημαίνεται με LED.  

6.4 Λίστα λειτουργιών & εισόδων/εξόδων (I/O) της ΠΜΕ 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις 
προηγούμενες και επόμενες παραγράφους. 

Όλες οι είσοδοι ψηφιακού σήματος θα είναι διαμορφώσιμες μέσω λογισμικού ή 
υλικού (διακόπτες dip) ως διπλές ψηφιακές εισόδοι (DDI) ή απλές ψηφιακές εισόδοι 

(SDI). Ο προσδιορισμός DDI εμπεριέχει τουλάχιστον την αποκλειστική λογική OR 
(XOR) (π.χ. η διπλή ψηφιακή είσοδος 3 με τερματικούς ακροδέκτες 3 και 6, είναι ON 
μόνο αν μια από τις ψηφιακές εισόδους των pin 3 και 6 είναι ON). Ο τρόπος 

υλοποίησης της αλληλασφάλισης μεταξύ των εισόδων είναι αποδεκτή μέσω 
λογισμικού ή του υλικού, εφόσον δικαιολογείται πλήρως στη συνοδευτική 

τεκμηρίωση.  
Τα προαναφερθέντα απαιτούνται επίσης για όλες τις θύρες ψηφιακής εξόδου.  
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Πίνακας 4 Λειτουργίες & είσοδοι/έξοδοι ΠΜΕ 

Λειτουργία / 
Κατάσταση 

Τύπος 
σήματος* 

Σχόλια 
** 

Σχόλια Αριθμός σημάτων I/O 
που εμπλέκεται (DI / 
DO: ψηφιακή είσοδος / 

έξοδος, AI: αναλογική 
είσοδος) 

Εσωτερ
ική 
αναφο

ρά (§) 

Χειρισμός ΔΦ 
(Εντολή Άνοιγμα) 

I/O 
Εντολή 

24 ή 48 V 
DC 
έξοδος, 

Τοπικός & 
απομακρυ

σμένος 
έλεγχος,  
 

Διακριτές 
εντολές / 

σήματα 2 bit, 

ανά ΔΦ, 
Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

**** 
 

-3 DDO επεκτάσιμες σε 4   
-8 DDO για την εκτεταμένη 
έκδοση RTU 

6.1.2.1,  
9.2 

Χειρισμός ΔΦ 
(Εντολή Κλείσιμο) 

Επιτήρηση 

κατάστασης ΔΦ 
(Ανοικτός) 

I/O 
Εντολή 

Ψηφιακές 

είσοδοι 
τροφοδοτ
ούμενες 
από την 
τάση 
σήμανσης 

ΔΦ, 
Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

-3 DDI επεκτάσιμες σε 4  

-8 DDI για την εκτεταμένη 
έκδοση RTU 

6.1.1.1 

a) 

Επιτήρηση 
κατάστασης ΔΦ 
(Κλειστός) 

6.1.1.1 
a) 

Άμεσος τοπικός 

Χειρισμός ΔΦ Λειτουργία 

Μόνο 

Τοπικός 
έλεγχος 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.2.1 

Τοπικός Χειρισμός 
ΔΦ με χρονική 
καθυστέρηση 

Λειτουργία 
Μόνο 
Τοπικός 
έλεγχος 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 

Αλλαγή 
Κατάστασης 
Ελέγχου της ΠΜΕ 
(Τοπικά - 
Απομακρυσμένα) 

Εσωτερική 

Εντολή 

Μόνο 
Τοπικός 
έλεγχος, 
2 bit 
σήμα 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

Εξαρτάται από τον τύπο 
κλειδιού για την εναλλαγή 
μεταξύ των καταστάσεων 

6.3 

Επιτήρηση 
κατάστασης 
Ελέγχου της ΠΜΕ 
(Τοπικά - 
Απομακρυσμένα) 

Εσωτερική 
Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη, 2 
bit σήμα 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.1.3 
h)  

Επανεκκίνηση 

ΠΜΕ & όλων των 
υποσυστημάτων 

Εσωτερική 
Εντολή 

Τοπικά & 

απομακρυ
σμένα: 
έλεγχος 
και 
ένδειξη 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα, 
Επανεκκινεί όλα 
τα συστήματα 
της ΠΜΕ & τη 

μονάδα 

επικοινωνίας 

 6.3, 

9.4 

Επιτήρηση 
κατάστασης 
Γειωτή ΔΦ (ΔΦ 
γειωμένος) 

Ι/Ο 
Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Διακριτά 2 bit 
σήματα, 

Ψηφιακές 
είσοδοι 

τροφοδοτούμεν

ες από την τάση 
σήμανσης ΔΦ, 

-3 DDI επεκτάσιμες σε 4  
-8 DDI για την εκτεταμένη 
έκδοση της ΠΜΕ 

 
 
 
6.1.1.1 
b) Επιτήρηση 

κατάστασης 
Γειωτή ΔΦ  (ΔΦ 
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αγείωτος) ανά ΔΦ, Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα  

Εφεδρικά 
ψηφιακά σήματα 
σχετικά με ΔΦ 
(π.χ. από 
προαιρετική 
συσκευή 

ανίχνευσης 
ύπαρξης MT στην 
αναχώρηση του 

ΔΦ) 

Ι/Ο 
Κατάσταση 

 
 
 
Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 

ένδειξη 

Διακριτά 
δυαδικά 
σήματα, 

ψηφιακές 
είσοδοι 

σηματοδοσίας 

ΔΦ, ανά ΔΦ 
Δραστηριότητα 

τοπικής 

σύνδεσης 

6 DI επεκτάσιμες σε 8,  
16 DI για την εκτεταμένη 
έκδοση ΠΜΕ μέσω 
εφεδρικών ακίδων των 
συνδετήρων της ΠΜΕ (βλ. 
Πίνακας 1) 

Πίνακας 
1 

Λειτουργία 

μονάδος ADU 

Μετρήσεις 

 

 
 
 
 
Απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Μονοφασικές 

Αναλογικές 
είσοδοι για 3-

Φασικές 
μετρήσεις 
χαρακ/κών  

Τάσης/Ρεύματος 
ανά ΔΦ, Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα, 

Τοπική / 
Απομακρυσμένη  
απομάστευση 
καταγραφών  

Βασική 

έκδοση ΠΜΕ 

Εκτεταμένη 

έκδοση 
ΠΜΕ 

6.1.1.2,  

7.2,  
6.2.2 

9-124 (ή 12-
161) AI από 
τη ΜΤ, 3 AI 
από τη ΧΤ 
του Μ/Σ 

24 (ή 321) 
AI από τη 
ΜΤ, 6 AI 
από τη ΧΤ 
των Μ/Σ 

Για  μετρήσεις ρεύματος 

3-6 AI  6-9 AI 

Για  μετρήσεις τάσης (0V : 
230V AC) 

Επιτήρηση 
κατάστασης 

εξωτερικής θύρας 
ΠΜΕ (ανοικτή/ 
κλειστή) Κατάσταση 

Απομακρυ
σμένη 

ένδειξη 

1 Διατιθέμενη 
1-bit Ψηφιακή 

είσοδος 
εξαρτώμενη από 

την τάση 
σήμανσης ΔΦ, 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

1 SDI 6.1.1.3 
k) 

Επιτήρηση 
κατάστασης 
λοιπών συσκευών 
Υ/Σ (Ένδειξη 
υψηλής στάθμης 

υδάτων, 
Λειτουργία 

Αντλίας, 
Κατάσταση θύρας 
Υ/Σ (ανοικτή/ 
κλειστή)) κ.λ.π. 

 
Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Εξαρτώμενες 
από την τάση 
σήμανσης του 
Υ/Σ (DC≤60V), 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

≥12 εφεδρικές DI3; 
≥8 εφεδρικές DI3 για την 
εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ; 

6.2.1 

Επιτήρηση 
κατάστασης 
χειρισμού 
συστοιχίας ΔΦ 
(Τοπική / 
Απομακρυσμένη) 

I/O 
Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

2 διατιθέμενες 
ψηφιακές 
είσοδοι, 

Διακριτές 2-bit  
καταστάσεις, 
Εξαρτώμενες 
από την τάση 

σήμανσης ΔΦ, 
Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

1 DDI (2 DDI για 
εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ) 

6.2.1 

Επιτήρηση 
κατάστασης 
ασφαλειών ΜΤ 
προς Μ/Σ ισχύος 

I/O 
Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

1 DDI (2 DDI για 
εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ) 

6.2.1 
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Έλεγχος λοιπών 
συσκευών Υ/Σ 

Εντολή 

Τοπικός & 
απομακρυ
σμένος 

έλεγχος 

2 διατιθέμενες 
ψηφιακές 

έξοδοι, Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

2 SDO ή 1 DDO 

(διαμορφούμενες) 

6.2.1 

Έλεγχος / 
επιτήρηση 
μονάδων IED Εντολή / 

Κατάσταση 

Τοπικά & 
απομακρυ
σμένα: 
έλεγχος 

και 
ένδειξη 

Ethernet ή RS-
485 θύρα, 
υποστήριξη 

Modbus, Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

1 θύρα κατ’ ελάχιστο 6.2.3 

Διαγνωστικοί 

έλεγχοι 
Κατάσταση 

Τοπικός & 

απομακρυ
σμένος 

έλεγχος 

Τοπική ή 

απομακρυσμένη 
απομάστευση 

αποτελεσμάτων 

1 θύρα κατ’ ελάχιστο 6.2.3, 

7.1 

Επανεκκίνηση 
ΠΜΕ μετά από 
απρόβλεπτες 
εμπλοκές ή 
"παγώματα" του 

εσωτερικού 
λογισμικού ή 
υλικού 

Εσωτερική 
Κατάσταση
/ 

Λειτουργία 

Εσωτερικ
ή 
λειτουργί
α, 
Επανεκκιν

εί την 
ΠΜΕ 

Ο αριθμός των 
επανεκκινήσεων 

θα είναι 
παραμετροποιήσ

ιμος 

 6.1.1.3 
c) 

Επιτήρηση τάσης 
σήμανσης ΠΜΕ 

Κατάσταση 

Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 

ένδειξη 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.1.3 
i) 

 

 
 
Επιτήρηση 

κατάστασης 
συσσωρευτή (-
ών) 

Κατάσταση 

Τοπική & 

απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

Παρακολούθηση Τάσης 

Συσσωρευτή (-ών) 

6.1.1.3 

e) 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

Έλεγχος ικανότητας 
ανάληψης φορτίου 

6.1.2.2 
b) 

Επανεκκίνηση του 

μόντεμ μετά από 
αποτυχία 
επικοινωνίας ή 
Εντολή 

Κατάσταση
/εντολή 

Τοπικά & 

απομακρυ
σμένος 
έλεγχος 

Αριθμός 

αποτυχημένων 
προσπαθειών 
επικοινωνίας 
πριν από την 
επαναφορά 
εξόδου 12V DC 

με δυνατότητα 

ρύθμισης, με 
τοπική 
καταγραφή 
δραστηριότητας 

Κατάλληλη έξοδος για 

επαναφορά της τάσης του 
μόντεμ 

6.1.2.2 

d) 
9.4 

Επιτήρηση 

κατάστασης 
(ΟΚ/σφάλμα) 
τροφ/κού ΠΜΕ 

Κατάσταση Τοπική & 

απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.1.3 

m) 

Επιτήρηση 
τροφοδοσίας 

230V AC  

Κατάσταση Τοπική & 
απομακρυ

σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 

δραστηριότητα 

 6.1.1.3 
a) 

Επιτήρηση τάσης 
χειρισμού ΔΦ 

Κατάσταση Τοπική & 
απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.1.3 
b) 
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Συγχρονισμός 
ώρας/ημερ-νίας 
με το ΚΣΕ SCADA  Κατάσταση 

/ Εντολή 

Τοπικά & 
απομακρυ
σμένα: 

έλεγχος 
και 
ένδειξη 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 7.2 

Επιτήρηση 
δραστηριοτήτων 
σχετικών με την 

ασφάλεια 
δεδομένων & 
επικοινωνιών της 

ΠΜΕ 

Κατάσταση Εσωτ/κή 
λει/ργία, 
Απομακρυ

σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

 6.1.1.3 
l),  
8.2 

Επιτήρηση 

Υπέρβασης ορίων 
θερμοκρασίας 
(Μονάδα ADU) 

Κατάσταση Τοπική & 

απομακρυ
σμένη 
ένδειξη 

Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα, 

Η ΠΜΕ θα 
συνοδεύεται 

από εξωτερικό 
αισθητήρα ή θα 
ενσωματώνει 

αισθητήρα για 
μέτρηση 

θερμοκρασίας 
εντός του 

διαμερίσματος 
ελεγκτή. 

2 (3 για εκτεταμένη 

έκδοση ΠΜΕ) μετρήσεις 
θερμοκρασίας:  
1 εντός του διαμερίσματος 
του ελεγκτή 
(ενσωματωμένος 
αισθητήρας ή ειδική 
είσοδος2) 

1 (2 για εκτεταμένη 
έκδοση ΠΜΕ) εξωτερική 
ειδική είσοδος(-s)2,5 
 

6.1.1.3 

d), 7.2, 
6.2.2.3,  
 

Απομακρυσμένη 

παραμετροποίηση 
Κατάσταση 
/ Εντολή 

Απομακρυ

σμένα*** 

Μέσω της θύρας 

επικοινωνίας, 
Τοπικά 

καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

Σε περίπτωση άδειας 

χρήσης λογισμικού, 
προσφέρονται έξι (6) 
πλήρεις άδειες 

7.1, 

8.2 

Τοπική 
παραμετροποίηση 

Κατάσταση 
/ Εντολή 

Τοπικά Μέσω της θύρας 
διαγνωστικού 

ελέγχου, Τοπικά 
καταγραφόμενη 
δραστηριότητα 

6.3, 
7.1, 
7.2 

* Η αντιστοίχιση αλλαγών κατάστασης σε σήματα συναγερμού θα είναι 

παραμετροποιήσιμη στην ΠΜΕ και στο ΚΣΕ SCADA (Scada) 

**Ο όρος «Τοπικός» αφορά χειρισμό ή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της ΠΜΕ, ο 

όρος «Απομακρυσμένος» αφορά χειρισμό ή ένδειξη στο ΚΣΕ SCADA (Scada) 

*** O όρος «Απομακρυσμένα» αφορά τον Εξυπηρετητή Ιστού για τη συντήρηση της 

ΠΜΕ 

**** Η αναφορά «Τοπικά καταγραφόμενη δραστηριότητα» γίνεται για να 

επισημανθεί η αποθήκευση των δεδομένων/δραστηριοτήτων στην τοπική μνήμη της 

ΠΜΕ 
1 Σε περίπτωση αισθητήρα υπολειπόμενου ρεύματος, προστίθεται μια είσοδος ανά 

ΔΦ. 
2 Είσοδος αισθητήρα ΠΜΕ ή θερμίστορ ή αισθητήρα θερμοστοιχείου 
3 Διαμορφώσιμη ως SDI ή DDI από λογισμικό ή διακόπτες dip 
4 9 αντιστοιχούν στην έκδοση για 3 ΔΦ, 12 στην έκδοση για 4 ΔΦ 
5 Κάθε ειδική είσοδος μπορεί να αντικατασταθεί από αναλογική είσοδο (4-20mA), 

υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε μία από αυτές θα προσφέρεται έξοδος 24VDC στην 

ΠΜΕ. 
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7 Παραμετροποίηση - Μνήμη 

7.1 Παραμετροποίηση 

Η ΠΜΕ θα έχει δυνατότητα παραμετροποίησης τοπικά ή απομακρυσμένα. Οι 

παράμετροι που θα ορίζονται από το χρήστη παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5 Παράμετροι οριζόμενες από το χρήστη 

Παράμετρος Σχόλια Εσωτερική 

αναφορά 

(§) 

Αντιστοίχιση αλλαγής κατάστασης 

σε σήμα συναγερμού 

Θα υποστηρίζεται για όλα τα εσωτερικά 

ή εξωτερικά σήματα, αναλογικά ή 

ψηφιακά 

6.1 

Δεδομένα που αποστέλλονται στο 

ΚΣΕ SCADA 

 

 Μετά από κατάσταση συναγερμού 

 Μετά από αίτημα αποστολής 

δεδομένων από το ΚΣΕ SCADA 

 Ανά καθοριζόμενα χρονικά 

διαστήματα 

6.1, 

6.1.2.2, 

8.3 

 

Τοπικές λειτουργίες αυτοματισμού 

διανομής 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, 

Προγραμματισμός 

6.2.4 

Αριθμός συνεχόμενων αποτυχιών 

επικοινωνίας με το ΚΣΕ SCADA 

Χρήση για επανεκκίνηση μονάδας 

επικοινωνίας 

9.4 

Λειτουργία τοπικού χειρισμού ΔΦ: 

 Τοπικός χειρισμός ΔΦ με 

χρονική καθυστέρηση 

Επιλογή λειτουργίας 

 

Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης 

6.1.2.1 

Χρονική διάρκεια τάσης χειρισμού 

ΔΦ 

Ρύθμιση χρόνου 6.1.2.1 

Αντιστοίχιση ενεργοποίησης  

ψηφιακής εισόδου/εξόδου σε 

συγκεκριμένη λειτουργία 

 6.1, 6.2.2.3 

Συγχρονισμός ώρας/ημερομηνίας με 

το ΚΣΕ SCADA 

Επιλογή μεθόδου & χρόνου για 

συγχρονισμό με ΚΣΕ SCADA 

7.2 

Παράμετροι εξοπλισμού 

συνδεδεμένου με τη μονάδα ADU 

Τύπος αισθητήρων ρεύματος/τάσης και 

θερμοκρασίας, Σήμα εισόδου-εξόδου, 

διακύμανση Δέλτα, διόρθωση jitter 

6.2.2 

Παράμετροι σχετικοί με την 

καταγραφή μετρήσεων από τη 

μονάδα ADU 

Όρια τιμών ρεύματος/τάσης, 

Συχνότητα Δειγματοληψίας, Μέθοδος 

ανίχνευσης/Επιλογή καμπυλών, 

Επιλογή προτύπων μέτρησης (IEC 

61000-4-30, EN50160, κ.λπ.) 

6.1.1 

Παράμετροι 

ανίχνευσης/διακριτοποίησης 

σφαλμάτων γραμμής ΜΤ/ΧΤ από τη 

μονάδα ADU 

6.2.2.1 

Ρυθμίσεις σχετικά με τη  μονάδα 

επικοινωνίας ή συσκευές IED 

 

Ρυθμίσεις θυρών/Πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας 

6.2.3 

Ρυθμίσεις ασφάλειας δεδομένων & 

επικοινωνιών ΠΜΕ 

 8.2 

Επιλογή τάσης χειρισμών ΔΦ 

(24/48 VDC) 

Εάν υποστηρίζεται από την ΠΜΕ 9.2 

Αναβάθμιση λογισμικού ΠΜΕ Απομακρυσμένη (μέσω ειδικού 7.1, 8.2 
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εργαλείου ή μέσω εξυπηρετητή) 

/Τοπική 

Συχνότητα αυτόματης 

ενεργοποίησης δοκιμής 

συσσωρευτών υπό φορτίο  

Αυτόματη ενεργοποίηση σε 

καθοριζόμενο χρόνο 

9.3, 

6.1.2.2b) 

Συχνότητα δειγματοληψίας τάσης 

συσσωρευτών 

Δειγματοληψία μετά την παρέλευση 

του καθοριζόμενου χρόνου 

9.3, 

6.1.1.3e) 

Για τη διαμόρφωση της ΠΜΕ θα παρέχεται ένα εργαλείο παραμετροποίησης, 
βασισμένο σε Η/Υ και συμβατό με την τρέχουσα έκδοση των Microsoft® Windows. 

Εφόσον πρόκειται για λογισμικό με άδεια χρήσης κατόπιν αγοράς, έξι (6) άδειες 
χρήσης θα παραδοθούν με τις ΠΜΕ. Ο Η/Υ που φέρει το εργαλείο θα συνδέεται τοπικά 
ή απομακρυσμένα για να αναβαθμίσει/ενημερώσει το λογισμικό της ΠΜΕ και να 

μεταφορτώσει τις παραμέτρους από και προς την ΠΜΕ. Η διαδικασία θα είναι δυνατόν 
να εκτελείται παράλληλα με την επικοινωνία με το ΚΣΕ SCADA. Τοπικά ο Η/Υ ο οποίος 

φέρει το εργαλείο θα συνδέεται με την ΠΜΕ διαμέσου της θύρας διαγνωστικού 
ελέγχου - βλ. παρ. 6.2.3).  

Ένας εξυπηρετητής ιστού θα είναι ενσωματωμένος στην ΠΜΕ και θα παρέχει 

υπηρεσίες συντήρησης, ρυθμίσεων - συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
ασφαλείας (βλ. παρ. 8.2) - και διαχείρισης  ιστορικού συμβάντων. Ο εξυπηρετητής θα 

είναι προσβάσιμος τοπικά και εξ αποστάσεως μέσω ενός τυπικού φορητού 
υπολογιστή, συνδεδεμένου επίσης στη θύρα διαγνωστικού ελέγχου (βλ. παρ. 6.2.3). 

Στο περιβάλλον του εξυπηρετητή ιστού και του εργαλείου παραμετροποίησης 
σημάνσεις, μηνύματα, εντολές θα είναι στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα χρήσης 
της ελληνικής. Κατά την περίοδο οριστικοποίησης των σχεδίων του εξοπλισμού της 

παρ.16 θα καθοριστεί από το ΔΕΔΔΗΕ η διατύπωση των παραπάνω σημάνσεων, 
μηνυμάτων και εντολών στην ελληνική γλώσσα. 

7.2 Μνήμη 

Η ΠΜΕ θα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για τουλάχιστον 5.000 συμβάντα με 

χρονοσήμανση σε μια εσωτερική μη διαγραφόμενη μνήμη. Αυτά τα συμβάντα θα 
είναι όλες οι αλλαγές κατάστασης και οι συναγερμοί (εσωτερικοί και εξωτερικοί), 

οι ενέργειες μεταγωγής του διακοπτικού εξοπλισμού, οι αλλαγές στις παραμέτρους 
λειτουργίας και τις ρυθμίσεις και οι μετρήσεις μέσω της μονάδας ADU.  

Στην ΠΜΕ θα χρησιμοποιείται μια εσωτερική μέθοδος χρονοσήμανσης 

(Αρχείο καταγραφής συμβάντων) για αυτά τα συμβάντα και τους συναγερμούς, 
καθώς και ένα ρολόι πραγματικού χρόνου με εσωτερικό εφεδρικό συσσωρευτή 

(αναμενόμενη διάρκεια ζωής συσσωρευτή > 10 έτη) ή πυκνωτή (super capacitor). 
Όλα τα συμβάντα θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων με 
χρονολογική σειρά. Η χρονική ανάλυση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 1 msec. Τα 

αρχεία καταγραφής θα εξάγονται από την ΠΜΕ σε τύπους αρχείων ελεύθερους 
ιδιοκτησίας και ευρείας διάδοσης. Θα είναι διαθέσιμα για λήψη από το ΚΣΕ SCADA. 

Ο συγχρονισμός του εσωτερικού ρολογιού της ΠΜΕ με το ρολόι του ΚΣΕ 
SCADA θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (επίσης παραμετροποιήσιμα) με 
την αποστολή κατάλληλων μηνυμάτων από το ΚΣΕ SCADA ή μέσω SNTP. 

Ο τοπικός χρήστης θα έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρόνου και στη λίστα 
συναγερμών και συμβάντων μέσω ενός φορητού προσωπικού υπολογιστή (με 

χρήση της θύρας διαγνωστικού ελέγχου, βλ. παράγραφο 6.2.3). 
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8 Επικοινωνία 

8.1 Μέσα Επικοινωνίας 

Ο εξοπλισμός (ΠΜΕ) θα επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) 

ενός SCADA μέσω GPRS ή DSL σύνδεσης με χρήση του πρωτοκόλλου IEC 60870-
5-104. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παράσχει τις απαιτούμενες κάρτες SIM και τους 

δρομολογητές GPRS με ιδιωτικό εύρος δικτύου APN και μη δημόσιες στατικές 
διευθύνσεις IP. Η ΠΜΕ θα παρέχει την απαιτούμενη τροφοδοσία DC (βλ. παρ. 9.4) 
για τη λειτουργία αυτής της μονάδας επικοινωνίας (Κεφάλαιο 9) και θα διαθέτει 

επίσης μια θύρα Ethernet που θα χρησιμοποιείται για επικοινωνία με αυτήν τη 
μονάδα (Θύρα επικοινωνίας).  Η ΠΜΕ θα προσπαθεί να επικοινωνήσει με το ΚΣΕ 

SCADA κατά τις ακόλουθες φάσεις: 
 Το ΚΣΕ SCADA αποστέλλει αίτημα αποστολής δεδομένων στην ΠΜΕ 
 Σε ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα. 

 Σε κατάσταση συναγερμού. 
Συνημμένη στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή της 

διαδικασίας ανίχνευσης απώλειας επικοινωνίας με το ΚΣΕ SCADA, πριν την 
επανεκκίνηση της μονάδος. 

8.2 Ασφάλεια δεδομένων & επικοινωνιών 

Για την εξασφάλιση των ελέγχων και της ακεραιότητας των δεδομένων, η ΠΜΕ 

θα έχει σχεδιαστεί, ώστε να υλοποιεί λειτουργία ασφαλούς πρόσβασης με 
λειτουργικότητα RBAC (Role Based Access Control), συμβατή με πλήρη κεντρική 
διαχείριση RBAC. 

Λειτουργία RBAC θα εφαρμόζεται τουλάχιστον στα εξής: 

 Μεταφόρτωση αρχείων ρυθμίσεων 

 Αναβάθμιση λογισμικού 
 Διαχείριση χρηστών 

 Εκτέλεση εντολής προγράμματος ή κελύφους 
 Έλεγχος εισόδων/εξόδων κατά την τοπική πρόσβαση στην ΠΜΕ 

Η σύνδεση τοπικής και απομακρυσμένης πρόσβασης πρέπει να εξασφαλίζεται 

(τοπικά και εξ αποστάσεως) με πρωτόκολλα HTTPS, SFTP ή FTPS, IPSEC και SSH. Η 
εφαρμογή συντήρησης της ΠΜΕ θα υποστηρίζει μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης 

χρηστών και θα επιβάλλει υψηλή πολυπλοκότητα στους κωδικούς πρόσβασης. Η 
πρόσβαση θα αποκλείεται μετά από (παραμετροποιήσιμο) αριθμό επάλληλων 
αποτυχιών εισόδου στο σύστημα.  

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές πρόσβασης στην ΠΜΕ δεν θα περιέχουν ενεργούς 
προεπιλεγμένους λογαριασμούς, επισκέπτες και ανώνυμους λογαριασμούς. Η 

δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβαση στους κύριους (root) λογαριασμούς της ΠΜΕ 
θα είναι εξαρχής απενεργοποιημένη. Όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν στον 
Προμηθευτή, όπου είναι εφικτό, θα έχουν αφαιρεθεί. Ο κατάλογος όλων των 

λογαριασμών χρηστών στην ΠΜΕ θα παρασχεθεί από τον Προμηθευτή. 

Η ΠΜΕ θα καταγράφει και θα αποθηκεύει τοπικά όλα τα συμβάντα ασφαλείας. 

Τα αρχεία καταγραφής πρέπει να παράγονται σε τύπους αρχείων ελεύθερους 
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ιδιοκτησίας και ευρείας διάδοσης. Τα συμβάντα ασφαλείας θα καταγράφονται τοπικά 
σε ένα αποκλειστικό αρχείο καταγραφής ασφαλείας ή/και σε ένα διακομιστή. 

Η ΠΜΕ θα δέχεται τοπικά και απομακρυσμένα ενημερώσεις λογισμικού μέσω 

ειδικού εργαλείου για το σκοπό αυτό ή μέσω κάποιου εξυπηρετητή (βλ. παρ. 7.1), 
χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα ασφαλείας. 

8.3 Επικοινωνία με υφιστάμενα κεντρικά συστήματα 
ελέγχου 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σε λειτουργία δύο τύπους ΚΣΕ: το Telegyr TG8000 που 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-101 και το EFACEC SCATEX+ που 
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
υλοποιήσει την επικοινωνία με τα 2 συστήματα SCADA που αναφέρονται 

παραπάνω με βάση τη διαλειτουργικότητα και τους συνημμένους πίνακες 
διευθύνσεων. 

Η επικοινωνία μεταξύ της ΠΜΕ και του SCADA της EFACEC θα γίνεται 
απευθείας και θα χρησιμοποιείται το IEC 60870-5-104. Η επικοινωνία μεταξύ της 
ΠΜΕ και του SCADA της Telegyr θα εκτελείται μέσω Μετατροπέα Πρωτοκόλλου 

(Πύλη) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.4 για τη μετατροπή του 
πρωτοκόλλου των προσφερόμενων ΠΜΕ στο πρωτόκολλο IEC 101 της Telegyr. Σε 

αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104 για 
την επικοινωνία μεταξύ της Πύλης και των ΠΜΕ και μια σειριακή ζεύξη με το 
πρωτόκολλο IEC 60870-5-101 μεταξύ της Πύλης και του SCADA της Telegyr (βλ. 

Εικόνα 1). Σε όλες τις υλοποιήσεις των πρωτοκόλλων, θα αποδοθεί σε κάθε ΠΜΕ 
ένας μοναδικός συνδυασμός της Διεύθυνσης Εφαρμογής/ASDU και της 

Διεύθυνσης Ζεύξης/Διάταξης. 
Το σύστημα SCADA θα στέλνει αιτήματα σε κάθε μία από τις ΠΜΕ σε ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και θα λαμβάνει τις πληροφορίες που 

περιγράφονται στις παραγράφους 6.1.1 και 6.2.1. Αυτό το χρονικό διάστημα 
επιλέγεται από τον χρήστη για κάθε ΠΜΕ από το σύστημα SCADA. Η ΠΜΕ θα 

ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα και θα μεταδίδει επίσης τα συμβάντα ή τους 
συναγερμούς τη στιγμή που δημιουργούνται. Κάθε τύπος δεδομένων θα 

διαμορφώνεται μεμονωμένα για το αν αποστέλλεται ή όχι στο SCADA. 

8.4 Μετατροπέας πρωτοκόλλου (Πύλη) 

Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου (Πύλη) θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
1. Μετατροπή του πρωτοκόλλου IEC 60870-5-104 των ΠΜΕ στο πρωτόκολλο 

IEC 60870-5-101 του συστήματος SCADA Telegyr TG8000. 
2. Κάθε μετατροπέας πρωτοκόλλου (Πύλη) θα μπορεί να επικοινωνεί με 

τουλάχιστον 40 ΠΜΕ και να διαχειρίζεται τα δεδομένα από αυτές. 

3. Η Πύλη θα διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες LAN για επικοινωνία με τις ΠΜΕ 
μέσω Δρομολογητή GPRS ή μέσω VPN με σύνδεση DSL στο Internet.  

4. Θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του μετατροπέα 
πρωτοκόλλου (Πύλη) μέσω λογισμικού που θα εκτελείται σε προσωπικό 
υπολογιστή. Το πακέτο λογισμικού θα παρασχεθεί από τον Προμηθευτή. Η 

διαμόρφωση των ρυθμίσεων θα αποθηκεύεται στον προσωπικό υπολογιστή 
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με τη μορφή φορητού αρχείου και ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί λήψη 
και αποστολή αυτού του αρχείου από την Πύλη. 

5. Ο μετατροπέας πρωτοκόλλου (Πύλη) πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις 

ακόλουθες λειτουργίες. 
a) Παρακολούθηση πλαισίων επικοινωνίας για το κύριο (master) και το 

εξαρτώμενο (slave) πρωτόκολλο. 
b) Παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας του modem. 
c) Παρακολούθηση εσωτερικής βάσης δεδομένων. 

d) Προβολή συμβάντων εσωτερικής βάσης δεδομένων. 
e) Ρύθμιση της εσωτερικής βάσης δεδομένων και των πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας. 
f) Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ή επανεκκίνησης της πύλης, 

κατά την εκκίνησή της, αποστολή αιτήματος στις ΠΜΕ για διάγνωση της 

κατάστασης των Υ/Σ. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η 
πύλη θα αποστέλλει στο ΚΣΕ SCADA όλες τις τιμές (καταστάσεων και 

μετρήσεων) ως μη έγκυρες. 

8.5 Δρομολογητές GPRS/DSL 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παράσχει ένα ιδιωτικό δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των 
Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου (ΚΣΕ) των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ και των ΠΜΕ. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα παράσχει επίσης τις κατάλληλες μονάδες/δρομολογητές επικοινωνίας 
στις τοποθεσίες των ΠΜΕ και των ΚΣΕ. Στο δίκτυο θα χρησιμοποιούνται στατικές 
διευθύνσεις IP, GPRS και DSL συνδέσεις και το πρωτόκολλο IEC-104. Κατά τη 

διάρκεια των δοκιμών για την επιβεβαίωση της συμβατότητας του παρεχόμενου 
συστήματος με τα υφιστάμενα συστήματα SCADA αλλά και κατά την τελική 

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

Οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν στην προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 Μια επαλήθευση της αποδοχής των δρομολογητών με ονομαστική 
κατανάλωση ισχύος 6 W χωρίς να επηρεάζεται η αυτονομία των  

συσσωρευτών ή το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας 
 Διαθεσιμότητα τροφοδοσίας 12 VDC και ύπαρξη ξεχωριστής ανατάξιμης 

ασφάλειας 1,5 A για τη μονάδα επικοινωνίας (βλ. παρ.9.1, 9.4) 
 Προδιαγραφές διεπαφής θύρας LAN 
 Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του Δικτύου TCP IP, αν χρειάζεται, όπως το 

εύρος ζώνης, η διεκπεραιωτική ικανότητα, η υστέρηση και τα ποσοστά 
διακύμανσης (jitter) και σφαλμάτων. 

 Οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους απαιτούνται για τη συμβατότητα της 
υποδομής επικοινωνίας. 
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9 Ηλεκτρική τροφοδοσία 

9.1 Γενική σχεδίαση 

Η ΠΜΕ θα τροφοδοτείται από τη γραμμή χαμηλής τάσης (230 V/50 Hz) του 

υποσταθμού. Θα προστατεύεται εσωτερικά έναντι υπερτάσεων σύμφωνα με τις 
κλάσεις Τ2 & T3 κατά IEC 61643-11, καθώς και έναντι διακοπής ουδετέρου. Θα 

είναι κατάλληλη για λειτουργία σε περιβάλλον υψηλών ηλεκτρομαγνητικών 
διαταραχών, όπως θα αποδειχθεί από τα αποτελέσματα των δοκιμών τύπου της 
παρ. 11.1.1. Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα πρέπει να επαρκεί για την παροχή 

ρεύματος στα ξεχωριστά κυκλώματα για:  
 τη φόρτιση των συσσωρευτών 

 την τάση ελέγχου των ΔΦ 
 την τάση σήμανσης, για τις ψηφιακές εισόδους 
 24 VDC παροχή για την (τις) αναλογική(-ές) είσοδο(εισόδους) 4-20mA 

σύμφωνα με τη παράγραφο 6.2.2.3. 
 την τάση λειτουργίας της μονάδας επικοινωνίας και  

 τον τοπικό ελεγκτή.  
Κάθε ένα από τα παραπάνω κυκλώματα θα διαθέτει τη δική του προστασία από 
υπερεντάσεις ρεύματος, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις αυτόματης 

επαναφοράς (για παράδειγμα, με χρήση θερμίστορ PTC) συνδεδεμένες σε σειρά με 
μια υποχρεωτική διάταξη χειροκίνητης επαναφοράς. Αυτή η διάταξη θα είναι είτε 

θερμομαγνητικό στοιχείο είτε εναλλάξιμη ασφάλεια και θα είναι εμπορικά 
διαθέσιμη και όχι σχεδίασης ειδικού σκοπού. Όλα τα κυκλώματα DC θα διαθέτουν 

προστασία έναντι αναστροφής πολικότητας στην είσοδο. Το κύκλωμα 
τροφοδοσίας θα διαθέτει προστασία έναντι υπέρβασης ισχύος και υπερθέρμανσης. 
Η επιλογή του συστήματος τροφοδοσίας θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη λειτουργία της ΠΜΕ, ακόμα και σε ταυτόχρονη εκτέλεση φόρτισης 
συσσωρευτών και χειρισμού ΔΦ. 

Η κατάσταση του τροφοδοτικού πρέπει να παρακολουθείται και σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, πρέπει να αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στο ΚΣΕ SCADA. Αυτό, 
μεταξύ άλλων, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω μιας ξηρής ψηφιακής εξόδου 

συνδεδεμένης στις ψηφιακές εισόδους της ΠΜΕ. 

9.2 Έλεγχος ΔΦ 

Η ΠΜΕ θα εγκατασταθεί σε Υ/Σ:  

 με συστοιχίες ΔΦ με τάση χειρισμών 48V DC 

 με συστοιχίες ΔΦ με τάση χειρισμών 24V DC 

Η μέγιστη τιμή του ρεύματος (DC) κατά το χειρισμό είναι ~ 12A (~ 5-10ms 

από 0A έως τη μέγιστη τιμή κατά τη λειτουργία της σωληνοειδούς ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας του ΔΦ) και ακολουθείται από σταθερό ρεύμα ~ 6A (~ 2-8sec διάρκεια, 
ανάλογα με τον κατασκευαστή του πίνακα). Αυτά τα στοιχεία θα θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύουν και τους δύο τύπους ΔΦ 24V & 48VDC. 

Οι ποσότητες κάθε τύπου (48 ή 24VDC) είναι: 
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Το 85% της συνολικής ποσότητας των ΠΜΕ που θα παραδοθούν θα έχουν τάση 
χειρισμών 48VDC. 

Το 15% της συνολικής ποσότητας των ΠΜΕ που θα παραδοθούν θα έχουν τάση 

χειρισμών 24VDC. 

Ο ανάδοχος θα έχει εξασφαλίσει ότι η μετατροπή της ΠΜΕ από έναν τύπο σε άλλο 

(από 48V DC σε 24V και αντιστρόφως) είναι μια καλά τεκμηριωμένη και τεχνικά 
αποδεκτή διαδικασία. Σχετικά εξαρτήματα (π.χ. τροφοδοτικό κ.λπ.) θα 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανταλλακτικών (βλέπε Κεφ. 14) μαζί με 

λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία 
μετατροπής. 

Αποδεκτή υλοποίηση είναι και η παρακάτω: 

Η ΠΜΕ υποστηρίζει εγγενώς και τις δύο τάσεις και η επιλογή της επιθυμητής 
καθορίζεται μόνο τοπικά π.χ. μέσω ενός διακόπτη ή μέσω της διαδικασίας 

παραμετροποίησης (αυτή η παράμετρος θα ελέγχεται τοπικά μέσω του πίνακα 
ελέγχου και όχι απομακρυσμένα). 

9.3 Εφεδρική τροφοδοσία 

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής 230VAC  στην ΠΜΕ, θα υπάρχουν 

συσσωρευτές σε κατάλληλο αριθμό για αδιάλειπτη τροφοδοσία στα σχετικά 
κυκλώματα της παρ.9.1. Στην ΠΜΕ θα συμπεριλαμβάνονται μέσα για την 

επαναφόρτιση των συσσωρευτών. Θα χρησιμοποιείται μέθοδος φόρτισης με 
αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Ο φορτιστής θα διατηρεί τους συσσωρευτές 
φορτισμένους με ελάχιστη μείωση της διάρκειας ζωής τους (φόρτιση συντήρησης-

επίπλευσης). Κατά συνέπεια, ο φορτιστής θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
και για τους συσσωρευτές και για το φορτίο. Ο φορτιστής θα διαθέτει σύστημα 

προστασίας από την υπερφόρτιση. 
Οι συσσωρευτές δεν θα επαναφορτίζονται όταν η θερμοκρασία τους 

υπερβαίνει τους 50 °C ± 3 °C. Ο χρόνος επαναφόρτισης των συσσωρευτών από 

την κατάσταση "αποκοπής προστασίας λόγω χαμηλής φόρτισης" έως το 80% ή 
περισσότερο της πλήρους χωρητικότητάς τους δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) 

ώρες. 
Οι συσσωρευτές θα παρέχουν ενέργεια για τη λειτουργία όλων των 

μονάδων (ΠΜΕ και μονάδα επικοινωνίας). Η ΠΜΕ θα χρησιμοποιεί μόνο 
συσσωρευτές ονομαστικής τάσης 12V. Όλες οι ΠΜΕ θα παραδοθούν με 
εγκατεστημένους συσσωρευτές. Θα παραδοθούν προεγκατεστημένοι μέσα στη 

σχετική θήκη του εξωτερικού περιβλήματος, αλλά με τους πόλους τους μη 
συνδεδεμένους. Η εργοστασιακή ημερομηνία παραγωγής τους, που θα 

αναγράφεται στο κέλυφός τους, θα προηγείται κατά μέγιστο τους 6 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσής τους. Οι συσσωρευτές θα είναι ερμητικά κλειστού τύπου 
και δεν θα χρειάζονται συντήρηση. Θα είναι κύκλου βαθιάς εκφόρτισης,  με 

πρισματικές πλάκες μολύβδου-ασβεστίου, τύπου AGM/VRLA (Μολύβδου-οξέος, με 
απορροφητικό υαλόπλεγμα και βαλβίδα υπερπίεσης). Θα είναι πιστοποιημένοι από 

τον κατασκευαστή για λειτουργία σε μια περιοχή θερμοκρασιών από –10 °C έως 
+55 °C. Θα έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής βάσει σχεδιασμού τουλάχιστον 5 
ετών σε θερμοκρασία λειτουργίας 20 °C. Ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει 

λεπτομερή έγγραφα τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή των συσσωρευτών, τα 
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οποία θα αποδεικνύουν την προαναφερόμενη διάρκεια ζωής βάσει σχεδιασμού. Οι 
πόλοι των συσσωρευτών θα είναι καλυμμένοι και ηλεκτρικά μονωμένοι, ώστε να 
εμποδίζεται η ακούσια βραχυκύκλωσή τους. Οι συσσωρευτές θα συμμορφώνονται 

με το πρότυπο IEC 60896 Μέρος 21 & 22 και θα έχουν επαρκή χωρητικότητα: 
• για τη λειτουργία της ΠΜΕ και του συστήματος επικοινωνίας επί 

τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς φόρτιση (δηλ. με την τροφοδοσία AC 
απενεργοποιημένη). 

• για την εκτέλεση τουλάχιστον 8 επάλληλων κύκλων χειρισμών (1 κύκλος 

= άνοιγμα και κλείσιμο ΔΦ ή το αντίστροφο) στη συστοιχία των ΔΦ που 
ελέγχονται από την ΠΜΕ κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος.  
Ο Προμηθευτής θα παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με τα διαγράμματα 

εκφόρτισης και τη διαθέσιμη χωρητικότητα ανά περιοχή θερμοκρασιών για τους 

χρησιμοποιούμενους συσσωρευτές.  
Ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του αποδεικτικά 

στοιχεία για τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις (σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή των συσσωρευτών), τα οποία θα παρέχουν 
επαρκείς λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής της απαιτούμενης χωρητικότητας 

των συσσωρευτών. Θα παρασχεθούν πίνακες που θα δείχνουν την ονομαστική και 
τη μέγιστη κατανάλωση της ΠΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση της 

μονάδας επικοινωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 8.5. 
Η ΠΜΕ θα διαθέτει κύκλωμα αυτόματης αποκοπής της παροχής από τους 

συσσωρευτές (αποκοπή προστασίας λόγω χαμηλής φόρτισης). Αυτό θα επενεργεί 

όταν η τάση DC των συσσωρευτών μειώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας (βαθιά 
εκφόρτιση), οπότε μπορεί να προκληθεί ζημιά στους συσσωρευτές. Σε αυτήν την 

περίπτωση, πρέπει να παράγεται και να αποστέλλεται (πολλά λεπτά πριν από την 
αποκοπή της παροχής) κατάλληλο σήμα συναγερμού στο ΚΣΕ του SCADA. 

Η κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών θα παρακολουθείται και 
ελέγχεται αυτόματα. Το σύστημα συσσωρευτών θα διαθέτει μια εγκατάσταση 
δοκιμής φόρτισης υπό φορτίο, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, η οποία κατ 

'απαίτηση (τουλάχιστον εξ αποστάσεως, δηλαδή από το ΚΣΕ SCADA) ή σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα: 

• θα τροφοδοτεί την ΠΜΕ και τις εξωτερικές συσκευές για προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα μόνο από τους συσσωρευτές 

• θα καταγράφει την πτώση τάσης των συσσωρευτών κατά τη διάρκεια 

αυτού του χρονικού διαστήματος. 
Εκτός από τη δοκιμή υπό φορτίο, η τάση στους ακροδέκτες των 

συσσωρευτών θα  παρακολουθείται. 
Οι τύποι των συσσωρευτών που θα παρασχεθούν θα έχουν εξωτερικές 

διαστάσεις και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των συσσωρευτών 

που διατίθενται στο εμπόριο και δεν θα διαθέτουν σχεδίαση ειδικού σκοπού.  

9.4 Μονάδα επικοινωνίας 

Η ΠΜΕ θα διαθέτει έξοδο τροφοδοσίας 12 VDC για τη μονάδα επικοινωνίας, η 
οποία θα επιτηρείται και θα ελέγχεται τοπικά ή εξ αποστάσεως (παρ.8.5). Σε 

περίπτωση που παρέλθουν ένας αριθμός (παραμετροποιήσιμος) διαδοχικών 
αποτυχημένων προσπαθειών επικοινωνίας με το ΚΣΕ SCADA, η ΠΜΕ θα διακόπτει την 
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ισχύ σε αυτή την έξοδο για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα την επαναφέρει. Η 
παροχή στην έξοδο αυτή θα διακόπτεται και κατά την επανεκκίνηση της ΠΜΕ (τοπικά 
ή εξ αποστάσεως). 

10 Εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ 

Μια ειδική έκδοση της ΠΜΕ θα παρασχεθεί με δυνατότητα παρακολούθησης και 
ελέγχου μέχρι 8 (οκτώ) ΔΦ στον υποσταθμό (εκτεταμένη έκδοση). Οι ΠΜΕ 

εκτεταμένης έκδοσης που θα παρασχεθούν θα είναι πλήρως διαμορφωμένες για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο 8 (οκτώ) ΔΦ. Η εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ για τον 
έλεγχο ΔΦ με τάση χειρισμού 48 VDC και 24 VDC χαρακτηρίζεται ως "Τύπος 3" και 

"Τύπος 4", αντίστοιχα. Επιτρέπεται ο διαχωρισμός της εκτεταμένης έκδοσης ΠΜΕ σε 
δύο τμήματα (π.χ. σε λειτουργία κυρίου-υπηρέτη), όπου το καθένα θα βρίσκεται στο 

δικό του εξωτερικό περίβλημα με τον δικό του πίνακα ελέγχου, θα ελέγχει 4 ΔΦ με τις 
αντίστοιχες αναχωρήσεις ΜΤ και την αντίστοιχη πλευρά ΧΤ, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

 τα δύο αυτά τμήματα θα εμφανίζονται και θα διαχειρίζονται στο ΚΣΕ 
λειτουργικά ενοποιημένα ως μια μονάδα 

 τηρούνται οι μέγιστες διαστάσεις του ακόλουθου πίνακα και του πίνακα της 
παρ. 2.3 και το μέγιστο βάρος του παρακάτω πίνακα για το σύνολο των δύο 

τμημάτων   

 υφίσταται για το σύνολο των δύο τμημάτων μία σύνδεση με τη μονάδα 
επικοινωνίας 

 η σύνδεση μεταξύ των δύο τμημάτων, που αποτελεί μέρος της προσφοράς, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές IP, IK και αναφλεξιμότητας της 

παρ. 3. 

Όλες οι απαιτήσεις αυτής της Τ.Π. ισχύουν και για την εκτεταμένη έκδοση της 
ΠΜΕ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Για την εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ ισχύουν 

οι ακόλουθες τιμές σε σχέση με τον πίνακα της παραγράφου 2.3: 

Ιδιότητες Τιμή Σημειώσεις 

Μέγιστο Βάρος (kg) 55 Η μέγιστη τιμή για την ΠΜΕ, χωρίς το βάρος 

των συσσωρευτών. Επιτρέπεται ένα εξωτερικό 

ερμάριο συσσωρευτών, το βάρος του οποίου 

δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει αυτή την τιμή 

συνυπολογίζοντας όμως το βάρος 

συσσωρευτή(-ών) που περιλαμβάνει. 

Μέγιστο ύψος (cm) 120  

Ελάχιστος αριθμός κύκλων 

ανοίγματος-κλεισίματος ΔΦ  

12 Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των 

συσσωρευτών. (Βλέπε παράγραφο 9.3). 
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11 Δοκιμές 

11.1 Δοκιμές Τύπου  

Στον Πίνακας 6 αναφέρονται οι δοκιμές τύπου που θα πραγματοποιηθούν 

πριν από την έναρξη παραγωγής του εξοπλισμού σε σειρά και πριν από την 
παράδοση της πρώτης παρτίδας (αλλά και πριν από τις δοκιμές αποδοχής της 

παρτίδας). Επίσης αναφέρονται απαιτήσεις για την εκτέλεση κάθε δοκιμής, δηλαδή 
οι θύρες ή τα εξαρτήματα που εμπλέκονται και οι ελάχιστες αποδεκτές στάθμες 
(επιβαλλόμενης τάσης, έντασης ηλεκτρικού πεδίου, κ.α.) κατά τις δοκιμές. 

Οι δοκιμές τύπου θα πραγματοποιηθούν από εργαστήριο δοκιμών 
διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα 

διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών. Η κάθε μία δοκιμή θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με ένα εκ των αναφερόμενων προτύπων του Πίνακας 6. Το εργαστήριο 
δοκιμών, το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών, τα πρότυπα βάσει των οποίων θα 

πραγματοποιηθούν οι δοκιμές και το πλήθος των δειγμάτων θα προταθούν από 
τον Προμηθευτή προς έγκριση από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ 

εντός δύο (2) εβδομάδων από την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 11.4 της παρούσας Τ.Π.. Ταυτόχρονα, εντός της 
ίδιας χρονικής περιόδου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει διαθέσιμα δείγματα του 

εξοπλισμού (ΠΜΕ, σετ αισθητήρων ρεύματος, κ.λπ.) έτοιμα για αποστολή στο 
εργαστήριο δοκιμών.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητήσει την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών τύπου στο 
εργαστήριο δοκιμών, το οποίο θα στείλει στη συνέχεια τα αποτελέσματα των 

δοκιμών τύπου στον ΔΕΔΔΗΕ.  
Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των δοκιμών τύπου, ο 

Προμηθευτής θα πρέπει πρώτα να αναλύσει και να υποβάλει με σχετική αναφορά 

τις αιτίες της αποτυχίας στον ΔΕΔΔΗΕ. Αφού κάνει τις αναγκαίες αλλαγές, ο 
Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει νέα δείγματα εντός ενός (1) μήνα από την 

ανακοίνωση της αστοχίας των υλικών σε εκείνον, ώστε να επαναληφθούν οι 
δοκιμές. Σε περίπτωση αποτυχίας με τα νέα δείγματα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει 
τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή.  

Το κόστος των δοκιμών θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ εάν τα αποτελέσματα είναι 
επιτυχή. Σε περίπτωση αποτυχίας, το κόστος των δοκιμών θα βαρύνει τον 

Προμηθευτή. Το κόστος για τα δείγματα αλλά και για τη μεταφορά τους στο 
εργαστήριο δοκιμών θα βαρύνει τον Προμηθευτή και τις δύο περιπτώσεις 
(αποτυχία ή επιτυχία στις δοκιμές).  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης, δεν επιτρέπεται να 
γίνει καμία μετατροπή στη μελέτη, στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του 

εξοπλισμού. Εξαιρούνται οι εξειδικεύσεις των τεχνικών εκκρεμοτήτων της 
περιόδου οριστικοποίησης των σχεδίων του εξοπλισμού, που θα γίνουν μετά από 
πρωτοβουλία του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τροποποιήσεις σε 

σχέση με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της παρ.16, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει τη 
Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή. 
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11.1.1 Δοκιμές τύπου για τα κυκλώματα παρακολούθησης και 
ελέγχου 

Πίνακας 6 Δοκιμές τύπου που θα πραγματοποιηθούν και αποδεκτά 
πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

Α
/

Α
 

Αναφορές δοκιμών τύπου 
που θα επισυναφθούν 
στην Τεχνική Προσφορά 

Δοκιμές που θα 
διεξαχθούν 
στην έναρξη 
εκτέλεσης της 

σύμβασης 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ / ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΤΥΠΟΥ 
Αναφορές 

αποδεκτές 
ανά: 

Θύρες για 

την 
εκτέλεση 
των 
δοκιμών 

Απαιτήσεις για 

τη διεξαγωγή 
των δοκιμών / 
Εμπλεκόμενες 
θύρες 

Δοκιμές αντοχής σε τάση μόνιμης κατάστασης 

1
1 

ΠΜΕ / AC 
Τροφοδοτικό 

Είσοδος AC 
τάσης 
μονάδας 
τροφοδοσίας 
ΠΜΕ 

Είσοδος AC τάσης 
μονάδας 
τροφοδοσίας ΠΜΕ 

IEC 60870 
-2-1:  
Πίνακας 18 
Κατηγορία 
VW3: 2,5 
kVrms 

/50Hz 
/1 min 

IEC 60255-27: 
Πίνακας C.6 
Εξοπλισμός Κλάσης 
I, Κατηγορία 
υπέρτασης III & 
Κατηγορία 

Ρύπανσης 2: 
2,2kVrms 
/50Hz/1min 

IEC 61010-1: 
Πίνακας K.6, 
Κατηγορία 
υπέρτασης III & 
Βασική 
Μόνωση: 

2,21kVrms 
/50Hz/1min ως 
Παρ. K.1.3.1 
(Σημ. 3) 

2
2 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

Ψηφιακές 
είσοδοι ΠΜΕ 
/ Ψηφιακές 
είσοδοι  

εξαρτήματος 

Ψηφιακές είσοδοι 
ΠΜΕ 

IEC 60870 
-3: 
Πίνακας 6 
Κατηγορία 

3 (2,5 
kVrms /50 
Hz 
/1 min) 

IEC 60255-27: 
Πίνακας C.6 
Εξοπλισμός Κλάσης 
I, Κατηγορία 

υπέρτασης III & 
Κατηγορία 
Ρύπανσης 2: 
2,0kVrms 
/50Hz/1min (2,2kV 
για τάση 
λειτουργίας >150 

και <300 VDC) 

IEC 61010-1: 
Πίνακας K.11, 
Δευτερεύοντα 
Κυκλώματα & 

Κατηγορία 
υπέρτασης III: 
1,8kVrms 
/50Hz/1min ως 
Παρ. K.2.2 

3
3 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

Αναλογικές 
είσοδοι ΠΜΕ 

/ Αναλογικές 
είσοδοι  
εξαρτήματος 

Αναλογικές 
είσοδοι ΠΜΕ 

IEC 60870 
-3:  

Πίνακας 7 
Κατηγορία 
2 (0,5 kV 
/DC/1 min) 

IEC 60255-27 : 
Πίνακας C.6 Παρ.: 

10.6.4.3.3: 
2,0kVrms 
/50Hz/1min 

IEC 61010-1: 
Πίνακας K.11, 

Δευτερεύοντα 
Κυκλώματα & 
Κατηγορία 
υπέρτασης III: 
1,8kVrms 
/50Hz/1min ως 
Παρ. K.2.2 
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Δοκιμές αντοχής σε τάση κρουστικής μορφής 

4
4 

ΠΜΕ / AC 
μονάδα 
τροφοδοσίας 

Είσοδος AC 
τάσης 
μονάδας 
τροφοδοσίας 
ΠΜΕ 

Είσοδος AC τάσης 
μονάδας 
τροφοδοσίας ΠΜΕ 

IEC 60870 
-2-1:  
Πίνακας 18 
Κατηγορία 
VW3: 5 kV 
μονός 
παλμός 

/1,2/50 μs 

IEC 60255-27: 
Πίνακας C.6 
Εξοπλισμός 
Κλάσης I, Κατηγ. 
υπέρτασης III & 
Κατηγ. Ρύπανσης 
2: 5 θετικοί & 5 

αρνητικοί 4 kV 
παλμοί /1,2/50μs 
ως Παρ. 
10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 
Πίνακας K.6, 
Κατηγορία 
υπέρτασης III & 
Βασική 
Μόνωση: 5 
θετικοί & 5 

αρνητικοί 4 kV 
παλμοί 
/1,2/50μs ως 
Παρ. 6.8.3.3 

5
5 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

Ψηφιακές 
είσοδοι ΠΜΕ 
/ Ψηφιακές 
είσοδοι  
εξαρτήματος 

Ψηφιακές είσοδοι 
ΠΜΕ 

IEC 60870 
-3:  
Πίνακας 6 
Κατηγορία 3:  
5 kV μονός 
παλμός 

κρουστικής 
μορφής 

IEC 60255-27: 
Πίνακας C.6 
Εξοπλισμός 
Κλάσης I, Κατηγ. 
υπέρτασης III & 
Κατηγ. Ρύπανσης 

2: 5 θετικοί & 5 
αρνητικοί 4 kV 
παλμοί /1,2/50μs 
ως Παρ. 
10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 
Πίνακας K.16 
Απαιτ. Διάκενο: 
1,5mm 
(Πίνακας K.11), 
Κατηγορία 

υπέρτασης III & 
Βασική 
Μόνωση: 5 
θετικοί & 5 
αρνητικοί 2,56 
kV παλμοί 
/1,2/50μs ως 

Παρ. 6.8.3.3 

6

6 

ΠΜΕ / 

Εξάρτημα 

Αναλογικές 

είσοδοι ΠΜΕ 
/ Αναλογικές 
είσοδοι  
εξαρτήματος 

Αναλογικές 

είσοδοι ΠΜΕ 

IEC 60870 

-3:  
Πίνακας 7 
Κατηγορία 2: 
2 kV μονός 
παλμός 
κρουστικής 
μορφής 

IEC 60255-27 : 

Πίνακας C.6 
Εξοπλισμός 
Κλάσης I, Κατηγ. 
υπέρτασης III & 
Κατηγ. Ρύπανσης 
2: 5 θετικοί & 5 
αρνητικοί 1,5 kV 

παλμοί /1,2/50μs 
ως Παρ. 
10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.16 
Απαιτ. Διάκενο: 
1,5mm 
(Πίνακας K.11), 
Κατηγορία 
υπέρτασης III & 
Βασική 

Μόνωση: 5 
θετικοί & 5 
αρνητικοί 2,56 
kV παλμοί 
/1,2/50μs ως 
Παρ. 6.8.3.3 

Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 

7
7 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

Όλες οι 
θύρες, ΠΜΕ / 
Εξάρτημα, εν 
λειτουργία 

Όλες οι θύρες, 
ΠΜΕ εν 
λειτουργία 

IEC 60870-2-1 
Υπερτάσεις, Πίνακας 
12 A2.2: Στάθμη 3 
Κριτήριο A - 2kVp 
(CM) - 1kVp (DM), 
Στάθμη 2 Κριτήριο A - 

1kVp (CM) - 0,5kVp 
(DM) για τη θύρα 
επικοινωνίας 

IEC 61000-4-5  
Υπερτάσεις, Κατηγορία 3 
2kVp (CM) - 1kVp (DM) 
Κριτήριο Β όλες οι θύρες 
εκτός: 
θύρα επικοινωνίας: 

Κατηγορία 2 1kVp (CM) - 
0,5kVp (DM) (ως 
Παράρτημα C.3) 

8

8 

ΠΜΕ / 

Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 

Εξάρτημα, εν 
λειτουργία 

ΠΜΕ εν 

λειτουργία 

IEC 60870-2-1 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση, Πίνακας 
13 A3.1: Στάθμη 3 
Κριτήριο A - 6 kV σε 
επαφή 

IEC 61000-4-2 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση, Στάθμη 3 
Κριτήριο B - 6 kV σε 
επαφή/8 kV μέσω του αέρα 
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9
9 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα, εν 
λειτουργία 

ΠΜΕ εν 
λειτουργία 
(περιλαμβάνονται 

οι αισθητήρες 
έντασης) 

IEC 60870-2-1 
Ακτινοβολούμενο Η/Μ 
πεδίο, Πίνακας 15 

A5.1: Στάθμη 3 
Κριτήριο A - 10 V/m 

IEC 61000-4-3 
Ακτινοβολούμενο Η/Μ 
πεδίο, Στάθμη 3 Κριτήριο B 

- 10 V/m 

Δοκιμές αντοχής σε δονήσεις 

1

10 

ΠΜΕ / 

Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 

Εξάρτημα 

ΠΜΕ Δοκιμές αντοχής σε 

δονήσεις ως IEC 
60255-21-1,  
Class 1 

IEC 60068-2-6 ed.6 

(1995): Δοκιμή σάρωσης 
συχνότητας συμβατή με 
την εφαρμογή (Πίνακας 
B.1) 

Περιβαλλοντικές δοκιμές  

1
11 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα, σε 
λειτουργία 

ΠΜΕ εν 
λειτουργία 
(περιλαμβάνονται 

οι αισθητήρες 
έντασης) 

Δοκιμή σε συνθήκες ψύχους ως IEC 60068-2-1, 
δοκιμή Ad, συνεχής λειτουργία στους (-10oC) επί 16 
ώρες 

1
12 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα, σε 
λειτουργία 

ΠΜΕ εν 
λειτουργία 
(περιλαμβάνονται 

οι αισθητήρες 
έντασης) 

Δοκιμή σε συνθήκες ξηρής ζέστης ως IEC 60068-
2-2, δοκιμή Bd, συνεχής λειτουργία στους (55oC) 
επί 16 ώρες 

1
13 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα 

ΠΜΕ / 
Εξάρτημα, σε 
λειτουργία 

ΠΜΕ εν 
λειτουργία 
(περιλαμβάνονται 

οι αισθητήρες 

έντασης) 

Δοκιμή κυκλικής εναλλαγής υγρασίας ως IEC 
60068-2-30, δοκιμή Db ή παραλλαγές αυτής με 
ανώτερη θερμοκρασία ≥55oC & αριθμός κύκλων ≥2  

Notes       

 Για τις αναφορές δοκιμών τύπου που θα επισυναφθούν στην Τεχνική Προσφορά, η ΠΜΕ 
περιλαμβάνει τον ελεγκτή, τις κάρτες εισόδου/εξόδου, τη μονάδα τροφοδοσίας και τον πίνακα 
ελέγχου, όλα αυτά συνδεδεμένα μεταξύ τους για την εκπλήρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας 
της παρ. 6.1. Το εξωτερικό περίβλημα είναι προαιρετικό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 Ως εξάρτημα νοείται ο ελεγκτής, οι κάρτες εισόδου/εξόδου, η μονάδα τροφοδοσίας, ο πίνακας ελέγχου 
ή οποιοσδήποτε λειτουργικός συνδυασμός τους. 

 Για τις δοκιμές που θα διεξαχθούν στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης η ΠΜΕ είναι η πλήρης 

συσκευή της παρ. 2.3 που θα παραδοθεί (περιλαμβάνονται τα περιβλήματα και οι συσσωρευτές) 
 Το σύμβολο “/”  στη 2η & 3η στήλη σημαίνει το λογικό “Η”.     

 

11.2 Δοκιμές σειράς 

Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και 
τα σχετικά πρωτόκολλα δοκιμών θα παρασχεθούν στον εξουσιοδοτημένο 
επιθεωρητή. Οι προγραμματισμένες δοκιμές είναι οι ακόλουθες: 

 Δοκιμή τάσης διάσπασης μόνωσης (2,5 kV/60 sec/50 Hz) (Α/Α 1 του 
Πίνακας 6 κατά IEC 60870-2-1) 

 Επιθεώρηση του ερμαρίου για να επιβεβαιωθεί ότι η κατασκευή έχει γίνει 
σύμφωνα με τη σύμβαση και ότι το ερμάριο είναι έτοιμο για εγκατάσταση 
(καλωδιώσεις, διατάξεις γείωσης κ.λπ.) 

 Δοκιμές λειτουργικότητας σε όλες τις ΠΜΕ (σύμφωνα με την παρ. 6) 
 Έλεγχοι σχεδιασμού και οπτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρούσας Τ.Π.. 
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11.3 Δοκιμές δειγματοληψίας (Εργοστασιακές Δοκιμές 
Αποδοχής  -  ΕΔΑ)  

Αυτές οι δοκιμές θα εκτελεστούν παρουσία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή πριν από τη παράδοση και μετά από την 
επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών σειράς που θα εκτελεστούν σε κάθε δείγμα της 
παρτίδας από τον Προμηθευτή.  

Ο εξουσιοδοτημένος από τον ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρητής θα επιλέξει ένα τυχαίο 
δείγμα από οποιαδήποτε παρτίδα προορίζεται για παράδοση βάσει των σχεδίων 

του προτύπου IEC 410 για απλή δειγματοληψία, κανονική επιθεώρηση, επίπεδο 
επιθεώρησης I, AQL=2,5%, στο οποίο πρέπει να εκτελεστούν με επιτυχία όλες οι 
δοκιμές σειράς που περιγράφονται στην παράγραφο 11.2. 

Πρέπει επίσης να γίνει ένας πλήρης έλεγχος λειτουργίας για να 
διασφαλιστεί ότι το σύστημα (ερμάριο, ΠΜΕ κ.λπ.) λειτουργεί σύμφωνα με την 

παρούσα Τ.Π.. Ο έλεγχος λειτουργίας πρέπει να γίνει με χρήση τεχνικών 
προσομοίωσης στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής πρέπει να προτείνει τη διαδικασία και τη διάρκεια των εν 

λόγω δοκιμών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες 
εντός 30 ημερών το ανώτερο πριν από την περίοδο δοκιμών. 

11.4 Αποδοχή δοκιμίων σχετικά με τις δυνατότητες 
επικοινωνίας και λειτουργικότητας  

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δοκιμές μετά τη λήξη της 

περιόδου οριστικοποίησης των σχεδίων του εξοπλισμού. Ο Προμηθευτής θα 
παραδώσει ένα δείγμα μιας ΠΜΕ τύπου 1 και μιας ΠΜΕ τύπου 3, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από τον απαραίτητο εξοπλισμό και οδηγίες μετατροπής σε ΠΜΕ 

τύπου 2 και 4, αντίστοιχα, ενός μετατροπέα πρωτοκόλλου και τις διατάξεις 
προσομοίωσης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 13 της παρούσας Τ.Π., 

προκειμένου να επιδείξει την επιτυχή επικοινωνία με τους υφιστάμενους τύπους 
Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου (ΚΣΕ) των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr 
TG8000, EFACEC SCATEX+), καθώς και για να επιδείξει τη συμβατότητα των 

λειτουργιών των ΠΜΕ με τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π.. Ο Προμηθευτής θα 
υποβάλει επίσης πλήρη έγγραφα τεκμηρίωσης του εξοπλισμού (ώστε να μπορέσει 

το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό και να ακολουθήσει 
τις δοκιμές) καθώς και τη λίστα των δοκιμών που θα εκτελεστούν και τον 
εξοπλισμό δοκιμών που θα χρησιμοποιηθεί. Όλος ο προαναφερόμενος εξοπλισμός, 

μετά των εγγράφων τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παρ.16, θα παραδοθεί 
στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης 

της περιόδου οριστικοποίησης των σχεδίων του εξοπλισμού.  
Στη συνέχεια, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μεταφέρει τον εξοπλισμό στην Υπηρεσία 

Επιθεωρήσεών του και, πάντα με την παρουσία του προσωπικού του Προμηθευτή, 
τα δείγματα θα συνδεθούν στα ΚΣΕ και θα εκτελεστεί ο πλήρης αριθμός δοκιμών. 
Αυτές οι δοκιμές θα διαρκέσουν τρεις (3) εβδομάδες (δύο (2) εβδομάδες για 

επίδειξη της επικοινωνίας με τους δύο (2) τύπους των ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ – μία (1) 
εβδομάδα ανά τύπο ΚΣΕ – και μία (1) εβδομάδα για τις δοκιμές λειτουργικότητας 

με ένα από τα συστήματα SCADA). Στη διάρκεια της περιόδου των δοκιμών, ο 
Προμηθευτής θα έχει την ευκαιρία να κάνει τυχόν διορθώσεις και προσαρμογές 
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στο προσφερόμενο Υλικό και Λογισμικό προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
απόδοση.  

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επικοινωνίας, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής θεωρήσει απαραίτητη 
προκειμένου να αποδειχτεί ότι ο εξοπλισμός επικοινωνεί σωστά με τα ΚΣΕ του 

ΔΕΔΔΗΕ και, με αυτόν τον τρόπο, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του όσον αφορά 
την προσφερόμενη λύση. Όλη η υποδομή και ο εξοπλισμός επικοινωνίας (κάρτες 
SIM, δρομολογητές GPRS κ.λπ.) που απαιτούνται θα παρασχεθούν από τον 

ΔΕΔΔΗΕ.  
Οι δοκιμές λειτουργικότητας θα ακολουθήσουν την επιτυχή επίδειξη των 

δοκιμών επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Προμηθευτής θα 
επιδείξει τη συμμόρφωση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις 
της Τ.Π.. Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες τις οποίες πρέπει να 

εκτελεί ο εξοπλισμός βάσει της κατασκευής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Τ.Π. που περιγράφονται στα κεφάλαια 6, 7, 8 και 9.  

Εάν διαπιστωθεί από το ΔΕΔΔΗΕ ότι, για την επίλυση προβλημάτων που 
τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και για τα οποία είναι 
υπαίτιος ο Προμηθευτής, απαιτείται παράταση της διάρκειας των δοκιμών, οι 

δοκιμές μπορούν να επαναληφθούν. Η επανάληψη των δοκιμών μπορεί να 
διαρκέσει τρεις (3) επιπλέον εβδομάδες το ανώτερο, από την ημερομηνία λήξης 

της πρώτης περιόδου των τριών εβδομάδων. Αυτή η επιπλέον περίοδος θα 
περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων στο 
λογισμικό και στον υλικό εξοπλισμό της ΠΜΕ, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια της πρώτης περιόδου των δοκιμών. Οποιαδήποτε προβλήματα βρεθούν, 
θα πρέπει να επιλυθούν χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τον ΔΕΔΔΗΕ.  

H περίοδος(-οι) δοκιμών θα παραταθεί(-ούν) αναλογικά με κάθε 
δικαιολογημένη καθυστέρηση, η οποία μπορεί να προκύψει λόγω Ανωτέρας Βίας ή 

λόγω ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ (προετοιμασία εξοπλισμού ή συστημάτων SCADA 
κ.λπ.). 

Στην περίπτωση όπου, με τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων 

(8+3+3) εβδομάδων και οποιασδήποτε επιπρόσθετης περιόδου μπορεί 
δικαιολογημένα να χρειαστεί λόγω ανωτέρας βίας ή ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, τα 

δείγματα δεν έχουν παραδοθεί στον ΔΕΔΔΗΕ ή δεν έχουν καταφέρει να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προαναφερόμενες δοκιμές, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει 
τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή. 

Δηλώνεται ότι ο Προμηθευτής θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα του 
προσωπικού του κατά τη διάρκεια της περιόδου των προαναφερόμενων δοκιμών. 

11.5 Ισχύς του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ξεκινά την ημερομηνία 

έκδοσης των επιτυχών αποτελεσμάτων των δοκιμών τύπου, όπως περιγράφονται 
στις παραγράφους 11.1 και 11.1.1, από το εργαστήριο δοκιμών. Διευκρινίζεται ότι 

ο χρόνος που απαιτείται για τις δοκιμές, για την έκδοση των σχετικών αναφορών 
για τις δοκιμές και για την αξιολόγηση των δοκιμών εξαιρείται από το 
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, δηλ. ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται 

ισοδύναμα με το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των δοκιμών. Η παράταση 
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του χρόνου παράδοσης, η οποία εξαρτάται από το χρόνο που θα απαιτηθεί για τις 
δοκιμές, αφορά όλες τις μερικές παραδόσεις και όχι μόνο την πρώτη.  

Ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης ισχύει μόνο αν ο Προμηθευτής 

σεβαστεί τον συμβατικό χρόνο που αφορά την οριστικοποίηση των σχεδίων και 
την υποβολή δειγμάτων για την εκτέλεση των δοκιμών της παραγράφου 11.4 (8 

εβδομάδες), καθώς και τον συμβατικό χρόνο που αφορά την πρότασή του για την 
εκτέλεση των δοκιμών τύπου των παραγράφων 11.1 και 11.1.1 (Εργαστήριο 
δοκιμών, χρονοδιάγραμμα δοκιμών, πρότυπα δοκιμών, πλήθος δειγμάτων) και τη 

διαθεσιμότητα των δειγμάτων, δηλαδή 2 εβδομάδες από την επιτυχή εκτέλεση 
των δοκιμών της παραγράφου 11.4 για τα πρώτα δείγματα συν 4 εβδομάδες για 

το βελτιωμένο δείγμα σε περίπτωση απόρριψης του πρώτου δείγματος (βλ. 
συνημμένη Εικόνα 2). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή των 
προαναφερόμενων δειγμάτων και δεδομένων, δεν θα θεωρείται σημείο έναρξης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης η ημερομηνία έκδοσης των επιτυχών 
αποτελεσμάτων των δοκιμών τύπου από το Εργαστήριο δοκιμών, αλλά μια 

προγενέστερη ημερομηνία που θα αντιστοιχεί σε περίοδο ίση με την περίοδο 
καθυστέρησης των προαναφερόμενων δειγμάτων και δεδομένων. 

12 Φορητοί Προσωπικοί Υπολογιστές 

Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στον 
εξοπλισμό (ΠΜΕ, προσομοιωτές, πύλες κ.λπ.) με τον πιο αποτελεσματικό και 
βολικό τρόπο, θα παρασχεθούν έξι (6) φορητοί προσωπικοί υπολογιστές (Laptop). 

Σκοπός των φορητών προσωπικών υπολογιστών είναι να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 
προγραμματισμού της ΠΜΕ αλλά και η αποστολή και λήψη πληροφοριών στη 

τοποθεσία εγκατάστασης. Οι υπολογιστές θα είναι ανθεκτικοί σε εξωτερικά 
περιβάλλοντα και θα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

Συνθήκες λειτουργίας: 

 -10 ως +55 oC 
Προστασία έναντι σκόνης, υγρασίας κλπ: 

 IP 4X ή υψηλότερο, κατά IEC 60529 
Οθόνη: 

 Μέγεθος: τουλάχιστον 12,5", μέγιστο 15”. 

 Ανάλυση: HD ή ανώτερο 
 Φωτεινότητα: τουλάχιστον 220 Nits. 

 Προαιρετικά, μπορούν να διαθέτουν οθόνη αφής αρκεί να μην 
επηρεάζει τις προδιαγραφές φωτεινότητας 

Χαρακτηριστικά: 

 Επεξεργαστής: i5 ή καλύτερος 
 Θύρα HDMI: 1 (με προσαρμογέα, αν χρειάζεται) 

 Μονάδα σκληρού δίσκου: Τύπου SSD, ελάχιστη χωρητικότητα 128 
GB 

 Μνήμη: Τουλάχιστον 4 GB 

 Διάρκεια ζωής συσσωρευτή: 8 ώρες (όπως δηλώνεται από τον 
κατασκευαστή στα επίσημα φυλλάδια πληροφοριών ή στην 

αντίστοιχη τοποθεσία στο web) 
 Θύρες USB 3.0: 2 
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 Βάρος: Μέγιστο 3000 g 
 Θύρα RS-232 ή Προσαρμογέας USB σε Σειριακή θύρα συμβατός με 

τον προσφερόμενο εξοπλισμό (ΠΜΕ, προσομοιωτές, πύλη κ.λπ.) 

Πληκτρολόγιο: 
 Φωτιζόμενο 

 Με ελληνικούς χαρακτήρες 
 Προαιρετικά, το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι αποσπώμενο και θα 

γίνει αποδεκτό αν δεν επηρεάζονται οι προδιαγραφές βάρους 

Λειτουργικό σύστημα: 
 Microsoft Windows® 

13 Συσκευές προσομοίωσης λειτουργιών 

Θα παρασχεθεί φορητός εξοπλισμός προσομοίωσης των ΔΦ και των 
σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ για την εκτέλεση δοκιμών της διαμόρφωσης του 
λογισμικού SCADA και των λειτουργιών της ΠΜΕ.  Οι προσομοιωτές θα παρέχουν 

στις εισόδους της ΠΜΕ όλες τις ψηφιακές ενδείξεις κατάστασης των ΔΦ 
(παράγραφος 6.1.1.1) και των μετρήσεων στις γραμμές ΜΤ (παράγραφος 6.1.1.2) 

και ταυτόχρονα θα προσομοιώνουν τα σήματα εξόδου προς τους ΔΦ (παράγραφος 
6.1.2.1). Θα φέρουν επίσης πρόσθετες εισόδους και εξόδους ώστε να καλύπτουν 

τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.2.1. 
Ο εξοπλισμός προσομοίωσης θα εκτελεί επίσης όλες τις εντολές που είναι 

διαθέσιμες για τους ΔΦ και θα παρέχει σήματα ανάδρασης στον ελεγκτή 

κατάστασης των ΔΦ. Ο εξοπλισμός προσομοίωσης θα επιτρέπει στο προσωπικό 
του ΔΕΔΔΗΕ να εκτελεί όλες τις δοκιμές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η 

διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος SCADA και του ελεγκτή της ΠΜΕ 
είναι σωστή. Για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις, θα παρασχεθούν επτά (7) 
ξεχωριστές συσκευές προσομοίωσης με τις απαραίτητες άδειες χρήσης. 

14 Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στην τεχνική και οικονομική προσφορά 
τους μια πλήρη λίστα ανταλλακτικών με τιμές μονάδος για τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. Η λίστα των ανταλλακτικών θα περιλαμβάνει: 
 Τις ανταλλακτικές ΠΜΕ που θα συνοδεύουν την κύρια προμήθεια. Αυτές θα 

είναι οι ίδιες ΠΜΕ της παρούσας Τ.Π., αλλά δε θα περιλαμβάνουν 

συσσωρευτές (είδη 8 & 9 του Πίνακα Περιγραφής Υλικών & Ποσοτήτων του 
Παραρτήματος 1 του τεύχους της Διακήρυξης). 

 Πλήρες σετ ανταλλακτικών με τις κάρτες επέκτασης των ΠΜΕ (εξαρτήματα & 
κάρτες εισόδου/εξόδου που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
παρούσας διακήρυξης), τον ελεγκτή, τις μονάδες, την καλωδίωση κ.λπ. και τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή από ΠΜΕ για ΔΦ 48VDC σε 
24VDC και αντίστροφα. Δηλαδή, όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο 

εσωτερικό των ΠΜΕ που παραδίδονται, εκτός από το περίβλημα και τους 
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συσσωρευτές (είδη 10 & 11 του Πίνακα Περιγραφής Υλικών & Ποσοτήτων του 
Παραρτήματος 1 του τεύχους της Διακήρυξης).  

 Τα καλώδια σύνδεσης της ΠΜΕ με τους ΔΦ, για τη βασική και την εκτεταμένη 

έκδοση της ΠΜΕ (είδη 12 & 13 του Πίνακα Περιγραφής Υλικών & Ποσοτήτων 
του Παραρτήματος 1 του τεύχους της Διακήρυξης). 

 Σετ αισθητήρων ρεύματος της παρ. 6.2.2.1, για τη βασική και την εκτεταμένη 
έκδοση της ΠΜΕ (είδη 14 & 15 του Πίνακα Περιγραφής Υλικών & Ποσοτήτων 
του Παραρτήματος 1 του τεύχους της Διακήρυξης). Κάθε ένα ανταλλακτικό 

σετ αισθητήρων ρεύματος περιλαμβάνει ένα σετ ΜΤ και ένα σετ ΧΤ, 
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 6.2.2.1.  

Οι τιμές των ανταλλακτικών πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο στην 
οικονομική προσφορά και θα ληφθούν υπόψη για την οικονομική αξιολόγηση των 
προσφορών ανάλογα με τις ποσότητες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

Ο διαγωνιζόμενος θα δεσμευτεί για τη διαθεσιμότητα όλων των 
ανταλλακτικών για μια περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. Στη διάρκεια αυτής της 

χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε είδη απαιτηθούν θα αγοράζονται σύμφωνα με τις 
τιμές που αναφέρονται σε αυτή τη λίστα. Οποιαδήποτε μεταβολή στα είδη της 
λίστας θα γίνεται αποδεκτή εφόσον αφορά εξοπλισμό με ίδια λειτουργικότητα με 

εκείνον που αντικαθιστά και ο οποίος είναι πλήρως συμβατός λειτουργικά και 
χωροταξικά με τον εξοπλισμό στον οποίο θα ενταχθεί.   

15 Ειδικές πληροφορίες που θα υποβάλλονται μαζί 

με την προσφορά - Συστάσεις 

Για να αξιολογηθεί ως τεχνικά αποδεκτή, κάθε προσφορά πρέπει να 
συνοδεύεται από τις παρακάτω πληροφορίες: 

a) Δήλωση για τον τύπο των προσφερόμενων μονάδων και φυλλάδιο 
πληροφοριών του κατασκευαστή. 

b) Σχετικά με τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» του Ερωτηματολογίου Τεχνικών 

Παρεκκλίσεων και Διευκρινίσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα. Σε 
αυτήν τη στήλη, ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα 

τεκμήρια, τις ενδείξεις και τις επεξηγήσεις που θα αποδεικνύουν ότι / πώς 
πληρούνται οι απαιτήσεις της Τ.Π. ακόμα και με το τίμημα της επανάληψης 
ορισμένων πληροφοριών. Οποιεσδήποτε ασυμφωνίες θα περιγράφονται ρητά και 

θα επεξηγούνται λεπτομερώς σε σχετικές αναφορές. Οι προσφορές στις οποίες 
επαναλαμβάνεται η διατύπωση της παρούσας Τ.Π. ή στις οποίες παρέχονται μόνο 

διαφημιστικά φυλλάδια δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση και θα 
απορρίπτονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν τη απαίτηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ευκολότερη κατανόηση και αξιολόγηση των 

προσφορών εντός της σύντομης παρεχόμενης χρονικής περιόδου (χωρίς 
αμφιβολίες και παρανοήσεις), χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά το έργο της 

Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι 
να απορριφθεί η προσφορά.  

c) Τυπικά σχέδια, φυλλάδια κ.λπ., που δείχνουν τα χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων μονάδων, τις διαστάσεις τους και την προτεινόμενη διάταξη για 
την εγκατάστασή τους.  
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d) Πιστοποιητικά που διασφαλίζουν ότι οι μονάδες συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα IEC που ζητούνται στην παρούσα Τ.Π..  

e) Μια δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις 

απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π.. Οποιεσδήποτε ασυμφωνίες θα περιγράφονται ρητά 
και θα επεξηγούνται λεπτομερώς σε σχετικές αναφορές. 

f) Αναφορές δοκιμών τύπου ή Αναφορές συμπεριφοράς για τον 
εξοπλισμό που προσφέρεται, οι οποίες θα έχουν εκδοθεί από εργαστήριο δοκιμών 
διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα 

διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών.  
Οι Αναφορές θα αφορούν τους τύπους δοκιμών της παραγράφου 11.1.1 

της παρούσας Τ.Π. που έχουν εκτελεστεί στον προσφερόμενο εξοπλισμό είτε 
βάσει των προτύπων που αναφέρονται σε αυτή είτε βάσει ισοδύναμων αυτών 
(Πίνακας 6). 

Οι Αναφορές δοκιμών τύπου ή οι Αναφορές συμπεριφοράς που θα 
υποβληθούν θα αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός υπό δοκιμή συμμορφώνεται αυστηρά 

με τις σχετικές απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου IEC. Οι αναφορές δοκιμών 
τύπου ή οι Αναφορές συμπεριφοράς θα αφορούν δοκιμές είτε ανά εξάρτημα ή 
ομάδα εξαρτημάτων εκ του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε του προσφερόμενου 

εξοπλισμού ως σύνολο, εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στον Πίνακας 6. Ως 
εξάρτημα, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, 

θεωρείται καθένα εκ των παρακάτω: κάρτα ψηφιακών εισόδων / εξόδων, κάρτα 
αναλογικών εισόδων, ελεγκτής, πίνακας ελέγχου, μονάδα τροφοδοσίας 
(τροφοδοτικό). Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα επιβεβαιώνουν την 

κατάταξη/κατηγορία που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.  
Ο Διαγωνιζόμενος θα πιστοποιήσει τις Αναφορές δοκιμών τύπου, τις 

Αναφορές συμπεριφοράς ή τα λεπτομερή Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου ως πιστά 
αντίγραφα των πρωτότυπων.  

Δηλώνεται ρητά ότι μετά από την υπογραφή της σύμβασης, οποιεσδήποτε 
δοκιμές προβλέπονται στις παραγράφους 11.1 και 11.1.1 της παρούσας Τ.Π. για 
την ΠΜΕ θα εκτελεστούν από εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο από 

αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα διαπίστευσης εργαστηρίων, 
σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγράφου 11.1.1. 

g) Μια δήλωση ότι κατά την παραλαβή του εξοπλισμού, το κείμενο 
όλων των ετικετών του πίνακα ελέγχου (κουμπιά, διακόπτες, ενδείξεις LED κ.λπ.) 
θα είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

h) Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να παράσχει μια λεπτομερή περιγραφή της 
μεθοδολογίας για την υλοποίηση της επικοινωνίας της προσφερόμενης ΠΜΕ, στο 

σημείο τοποθέτησής της, με δύο ταυτόχρονα συστήματα SCADA (Telegyr και 
Efacec). 

i) Δήλωση του εργοστασίου/των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται ο 

ελεγκτής, οι αισθητήρες έντασης, οι συσσωρευτές και το εξωτερικό περίβλημα της 
ΠΜΕ και του εργοστασίου από το οποίο εξέρχεται η ΠΜΕ (με ή χωρίς τα εξωτερικά 

της παρελκόμενα και τους συσσωρευτές) ως τελικό προϊόν, με αναλυτικές 
πληροφορίες (πλήρης διεύθυνση, αριθμός εργαζομένων, σύντομη περιγραφή των 
εγκαταστάσεων, δυνατότητες εκτέλεσης δοκιμών κ.λπ.). Το καθένα εργοστάσιο θα 

πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις και δυνατότητες και να παρέχει τα 
σχετικά πιστοποιητικά: 
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- Πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, η οποία θα καλύπτει τον τομέα 
παραγωγής του προσφερόμενου εξοπλισμού. Το πιστοποιητικό θα είναι 
εγγυημένο από τον κατασκευαστή, ο οποίος θα παράσχει επίσης στοιχεία 

επικοινωνίας για τον Φορέα Πιστοποίησης μαζί με το πιστοποιητικό 
διαπίστευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ζητηθούν κατά 

τη διάρκεια του σταδίου τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, τα οποία θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο της ορθότητας του πιστοποιητικού. Το 
πιστοποιητικό ISO 9001 θα πρέπει να ισχύει την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση ότι κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης οποιασδήποτε Σύμβασης προκύψει από τη 

Διακήρυξη, θα ισχύει η πιστοποίηση ISO 9001 του εργοστασίου του 
κατασκευαστή.  

- Επάρκεια του εξοπλισμού δοκιμών για τις δοκιμές σειράς και τις δοκιμές 

αποδοχής παρτίδας και επάρκεια του εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας (αφορά 
τα εργοστάσια όπου θα γίνουν οι δοκιμές αυτές).  

     Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιτόπου ελέγχου των δυνατοτήτων 
του εργοστασίου όσον αφορά την κατασκευή των προσφερόμενων υλικών σε 
περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης. 

j) Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει συστατικές επιστολές από 
τρεις (3) τουλάχιστον Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Παρόχους Δικτύων 

(όνομα της Επιχείρησης ή του Παρόχου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 
fax, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση web κ.λπ.) για ΠΜΕ του κατασκευαστή που 
έχουν χρησιμοποιήσει για τις εξής κατ’ ελάχιστον λειτουργίες:  

 Εκτέλεση λειτουργιών SCADA (τηλεχειρισμοί, τηλεεποπτεία) 
 Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών (ρεύμα, τάση και παράγωγα μεγέθη) 

 Διάγνωση ηλεκτρικών σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ.  
Σε κάθε συστατική επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται ο αγοραστής, ο τύπος 

της ΠΜΕ, η ποσότητα, η ημερομηνία παράδοσης, η χώρα εγκατάστασης, καθώς 
και κάθε άλλη πληροφορία η οποία θεωρείται χρήσιμη και αποδεικνύει την 
εμπειρία σε κατασκευή ΠΜΕ ή/και τη μακρόχρονη επιτυχή λειτουργία του υλικού 

στο πεδίο. Η συστατική επιστολή θα συνοδεύεται από αναφορά του αγοραστή ή 
του κατασκευαστή σχετικά με τις δοκιμές τύπου στις οποίες έχει υποβληθεί 

επιτυχώς η ΠΜΕ, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες δοκιμές.  
Οι ΠΜΕ του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και 

να λειτουργούν με επιτυχία στο δίκτυο τουλάχιστον κατά τα τελευταία 3 έτη. 

Διαφορές μεταξύ εξοπλισμού που θα αναφέρεται στις συστατικές επιστολές και 
του προσφερόμενου θα γίνουν αποδεκτές μόνο στις περιπτώσεις όπου ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός αποτελεί τεχνική εξέλιξη του πρώτου. Αυτό θα 
αποδεικνύεται με γραπτή αναφορά του κατασκευαστή του εξοπλισμού που 
αναφέρεται στις συστατικές επιστολές.  

Ο συνολικός αριθμός των μονάδων που προκύπτει από τις τρεις συστατικές 
επιστολές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό του απαιτούμενου 

αριθμού στο διαγωνισμό. Δίνεται η δυνατότητα να προσκομισθούν συστατικές 
επιστολές από δύο (2) Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Παρόχους Δικτύων 
υπό την προϋπόθεση πως ο αριθμός των μονάδων που προκύπτει από τις δύο 

αυτές συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον 
απαιτούμενο αριθμό στο διαγωνισμό. Προτιμώνται τα πρωτότυπα αποδεικτικά ή 

και επικυρωμένα αντίγραφα των επιστολών Αξιολόγησης, αλλά τα αντίγραφα των 
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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 στον κατασκευαστή της ΠΜΕ, 
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. 

k) Κατάσταση πωλήσεων του προσφερόμενου εξοπλισμού ή εξοπλισμού 
που έχει χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες της παραγράφου 15.(j), σε Ηλεκτρικές 

Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή Διαχειριστές δικτύων. Σε κάθε κατάσταση 
πωλήσεων θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 Ο τύπος του ελεγκτή της ΠΜΕ . 

 Η επωνυμία των ηλεκτρικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή των 
Διαχειριστών Δικτύων μαζί με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. 

 Η ποσότητα του εξοπλισμού που αγοράστηκε ανά προμήθεια και συνολικά. 
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. Ωστόσο, θα 
γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιμών για εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί 

σε διαφορετικό εργοστάσιο της ίδιας πολυεθνικής εταιρίας από αυτό που θα 
κατασκευάσει τον προσφερόμενο εξοπλισμό, εφ’ όσον αναφέρονται στο ίδιο 
τυποποιημένο υλικό. Ειδικά στις συστατικές επιστολές και τις καταστάσεις πωλήσεων 

επιτρέπεται η αναφορά σε εξοπλισμό κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
και της παρ. 15.(j). 

16 Οριστικοποίηση Σχεδίων Εξοπλισμού - 

Έγγραφα τεκμηρίωσης 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα οριστικοποιήσει σε συνεργασία με τον Ανάδοχο όσες τεχνικές 
εκκρεμότητες δεν αποτυπώνονται σαφώς στην παρούσα Τ.Π. και αφορούν σε 

ήσσονος σημασίας εξειδικεύσεις του προς παράδοση εξοπλισμού οι οποίες δεν 
είναι δυνατόν να διευκρινιστούν κατά τη σύνταξη της παρούσας. Ενδεικτικά και 
μη περιοριστικά αναφέρεται η οριστικοποίηση της σηματοδότησης της λωρίδας 

ακροδεκτών της παρ. 4.2, ο αριθμός των ανοιγμάτων της παρ. 4.1, η αντιστοίχιση 
των ακίδων των συνδετήρων του Πίνακας 1 και κατά συνέπεια των καλωδίων του 

Πίνακας 2, η σήμανση του πίνακα ελέγχου της παρ. 6.3, οι αρχικές τιμές των 
παραμέτρων του Πίνακας 5, οι διατυπώσεις των σημάτων και των εμφανιζόμενων 
μηνυμάτων και εντολών στο περιβάλλον του εξυπηρετητή ιστού και του εργαλείου 

παραμετροποίησης της παρ. 7.1, η οριστικοποίηση των στοιχείων της πινακίδας 
ονομαστικών χαρακτηριστικών της παρ. 21 και του πίνακα ελέγχου της παρ. 15.g.  

Η χρονική περίοδος οριστικοποίησης των σχεδίων του εξοπλισμού εκκινεί 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης και λήγει 12 εβδομάδες μετά. H 
περίοδος αυτή θα παραταθεί αναλογικά με κάθε δικαιολογημένη καθυστέρηση, η 

οποία μπορεί να προκύψει λόγω Ανωτέρας Βίας ή λόγω ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Ο Προμηθευτής θα προσκομίσει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 
11.4, τρία πλήρη σετ εγγράφων τεκμηρίωσης για όλες τις προσφερόμενες 
μονάδες, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στην Αγγλική ή στην Ελληνική 

γλώσσα.  
Τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Περιγραφή όλων των προσφερόμενων μονάδων 
 Περιγραφή της λειτουργίας όλων των μονάδων 
 Σχέδιο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των μονάδων, στο οποίο θα 

περιγράφεται λεπτομερώς η εσωτερική καλωδίωση της ΠΜΕ με τις 
λωρίδες ακροδεκτών και τους συνδετήρες της 

 Σχηματικά διαγράμματα των διάφορων υλικών μονάδων της ΠΜΕ, τα 
οποία θα δείχνουν τον τρόπο της μεταξύ τους διασύνδεσης και τις 
συνδέσεις μεταξύ Ελεγκτή – Μονάδας τροφοδοσίας – Θύρας επικοινωνίας 

 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για τις 
προσφερόμενες μονάδες με ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία 

μετατροπής μεταξύ ΠΜΕ τύπου 1 και 2 καθώς και μεταξύ τύπου 3 και 4. 

17 Εκπαίδευση 

Ο Προμηθευτής θα παράσχει στον ΔΕΔΔΗΕ τέσσερις (4) σειρές 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κάθε μία από τις οποίες θα έχει διάρκεια πέντε (5) 
ημερών, σε τέσσερις (4) διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες στην Ελλάδα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λαμία) και όχι απαραιτήτως σε διαδοχικά 

χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, μετά το πέρας του 4ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
θα προγραμματιστεί μία ακόμα σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας τριών 

(3) ημερών σε κάθε μία από τις 4 τοποθεσίες που αναφέρονται παραπάνω, 
προκειμένου να επιλυθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα και προβλήματα που έχουν 
παρουσιαστεί.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Προμηθευτής θα συμφωνήσουν για τον πλέον πρόσφορο 
χρόνο για τις σειρές σεμιναρίων. 

Για την εν λόγω εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί μία ΠΜΕ και όλος ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός (μετατροπέας πρωτοκόλλου - Πύλη, προσομοιωτής, 
modem, κ.λπ.), καθώς και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.  

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  
 Τα υλικά εξαρτήματα της ΠΜΕ κομμάτι-κομμάτι 

 Τις κύριες λειτουργίες του λογισμικού των ΠΜΕ 
 Τη λειτουργία της ΠΜΕ ως ενιαία μονάδα 
 Μετατροπές στην ΠΜΕ με αφαίρεση ή πρόσθεση καρτών επέκτασης 

 Περιγραφή του λογισμικού επικοινωνίας 
 Τη συντήρηση των ΠΜΕ 

 Τη λειτουργία των ΠΜΕ με τον προσομοιωτή 
 Τη λειτουργία και συντήρηση του μετατροπέα πρωτοκόλλου 
 Τη διαδικασία επικοινωνίας λεπτομερώς (με ανάλυση όλων των 

παραμέτρων). 
 Τον προγραμματισμό και τη χρήση των μονάδων προσομοίωσης 

 Τεχνικές εγκατάστασης και στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. 
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18 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας των 

πρώτων σαράντα (40) μονάδων 

Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας των πρώτων σαράντα (40) μονάδων 
(ΠΜΕ) θα γίνει από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή των υπεργολάβων του παρουσία 
του Προμηθευτή, ο οποίος θα επιβλέπει τη διαδικασία και θα παρέχει τις 

απαιτούμενες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση των μονάδων, χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει ως επιπρόσθετη 

πρακτική/επιτόπου εκπαίδευση. Οι συσσωρευτές που απαιτούνται για τη 
λειτουργία τους (του τύπου που αναφέρεται στην παρ.9.3), θα συμπεριληφθούν 
στον παραδιδόμενο εξοπλισμό. Ειδικότερα, θα εγκατασταθούν μονάδες σε κάθε μία 

από τις ακόλουθες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ: 
• Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης, 
• Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Ηπείρου, 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδας και 
• Περιφερειακή Διεύθυνση Νήσων.  
Ο προγραμματισμός των ΠΜΕ και των modem τους, καθώς και η 

ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, 
EFACEC SCATEX +) θα υλοποιηθεί από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με 

προσωπικό του Προμηθευτή το οποίο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε θέματα 
επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων που τυχόν διαπιστωθούν 
και κατ’ αυτό τον τρόπο θα εκπαιδευθεί παράλληλα για τη μελλοντική 

αντιμετώπιση προβλημάτων σε αντίστοιχα θέματα, στα πλαίσια της εγγύησης που 
αναφέρεται στο Κεφάλαιο 20.  

Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής των υλικών της πρώτης (1η) τμηματικής παράδοσης 
στους χώρους αποθήκευσης των αντίστοιχων Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ 

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία. Η παραλαβή αυτή, 
εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την παράδοσή τους 

από τον Προμηθευτή στην κεντρική αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εργασίες θα 
πραγματοποιηθούν με μέριμνα των αρμοδίων Τομέων της Δ/νσης Δικτύου (Τομέας 
Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Δικτύων Διανομής - ΤΕΣΔΔ και Τομέας Κέντρων 

Ελέγχου Δικτύων Διανομής - ΤΚΕΔΔ) σε συνεργασία με προσωπικό των αρμόδιων 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νσεων Περιφερειών) και τον 

Προμηθευτή.  
Το πρόγραμμα εγκατάστασης των μονάδων θα αποσταλεί στον Ανάδοχο 

εντός πέντε (5) ημερών από την αρχική παραλαβή του εξοπλισμού στην κεντρική 

αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, με αναλυτική αναφορά στην ημερομηνία και τη 
γεωγραφική θέση εγκατάστασης καθεμιάς εξ’ αυτών. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

λάβει υπόψη ότι μπορεί να πραγματοποιούνται κατά μέγιστο δύο (2) 
εγκαταστάσεις ταυτόχρονα σε μια μέρα σε όλη την επικράτεια του ΔΕΔΔΗΕ. Πριν 
την παραλαβή του εξοπλισμού στις αποθήκες, ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει 

υποβάλει αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του εξοπλισμού. 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). 
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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 SCADA του ΔΕΔΔΗΕ για όλους τους υπόλοιπους Δ/Φ της 
Διακήρυξης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 19 της 

παρούσας Τ.Π.. 

19 Εργασίες προγραμματισμού των ΠΜΕ και των 

modem τους και ένταξης αυτών στα Κέντρα 

Ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ 

Οι εργασίες προγραμματισμού των ΠΜΕ που προβλέπονται στην Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών, πλην των πρώτων σαράντα (40) μονάδων του Κεφαλαίου 
18, καθώς και οι εργασίες της ένταξης τους στα ΚΣΕ SCADA του ΔΕΔΔΗΕ θα 
υλοποιηθούν αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα 

με τα ακόλουθα βήματα για την επιτάχυνση των διαδικασιών παράδοσης σε 
εκμετάλλευση του εξοπλισμού: 

a) Οι ΠΜΕ θα πρέπει να παραδοθούν από τον Προμηθευτή στην Κεντρική 
Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα με προεγκατεστημένες ρυθμίσεις 
επικοινωνίας (πχ. διαμόρφωση θύρας LAN). Οι ΠΜΕ θα επιτρέπουν την 

απομακρυσμένη παραμετροποίηση μέσω διαδικτυακής διεπαφής χρήστη ή 
ισοδύναμου εργαλείου λογισμικού διαμόρφωσης και προγραμματισμού (σχετ. 

8.2, 7.1, 6.2.3). Με αυτό τον τρόπο, οι ρυθμίσεις του IEC πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας (αντιστοιχίσεις και επιλεγμένα σημεία του IEC 60870-5-104) 
καθώς και οι προσαρμοσμένες -ανά θέση- ΠΜΕ ρυθμίσεις (πλήθος και 

αντιστοίχιση ελεγχόμενων ΔΦ, ανίχνευση σφαλμάτων κ.λπ.) και λογικές θα 
αποστέλλονται εξ’ αποστάσεως στην ΠΜΕ, μετά την τοποθέτησή της στο 

δίκτυο. Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να παρέχει το πλήρως διαμορφωμένο 
πρότυπο των παραπάνω ρυθμίσεων που θα χρησιμοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την 
εκτέλεση των ανωτέρω λειτουργιών. 

b) Οι εργασίες της ένταξης των ΠΜΕ κάθε τμηματικής παράδοσης στα ΚΣΕ 
SCADA των συστημάτων SCADA θα υλοποιούνται μαζικά στους χώρους των 

ΚΣΕ SCADA 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 SCADA με 

καινούργια δεδομένα και αφετέρου στις δοκιμές επικοινωνίας και ορθής 
απεικόνισης των σημάτων. Για την υλοποίηση των υπόψη εργασιών θα 

χρησιμοποιηθούν παραμετροποιημένα modem του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τον 
εξοπλισμό προσομοίωσης (simulator) του Κεφ. 13 και δείγμα ΠΜΕ. Το δείγμα 
ΠΜΕ θα παραμετροποιείται κάθε φορά σύμφωνα με τη θέση εγκατάστασης για 

την οποία προορίζεται, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με το πλήθος 
και το είδος των ΔΦ, ρυθμίσεις ανίχνευσης σφαλμάτων και λογικές και 

ρυθμίσεις των πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η θέση 
εγκατάστασης της ΠΜΕ περιλαμβάνει 4 ΔΦ, η διαδικασία παραμετροποίησης 

θα περιλαμβάνει την πρόσθεση καρτών ελέγχου-επιτήρησης, από τα σετ 
εξαρτημάτων της 1ης τμηματικής παράδοσης. Έπειτα, η ΠΜΕ θα συνδεθεί στο 
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αντίστοιχο με την τοποθεσία modem και χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό 
προσομοίωσης, θα ελέγχονται όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που 
αντιστοιχούν στον εξοπλισμό (ΔΦ και λοιπά) της θέσης εγκατάστασης. Μετά 

την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω ελέγχων, το τελικό αρχείο ρυθμίσεων 
θα αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων του εργαλείου-λογισμικού 

διαμόρφωσης και προγραμματισμού της ΠΜΕ (σχετ. 8.2, 7.1, 6.2.3), ώστε να 
μπορεί να ανακτηθεί και να σταλεί απομακρυσμένα (τμηματικά π.χ. 
επιλεγμένες κλάσεις/ομάδες ρυθμίσεων, ή στο σύνολό του) στην αντίστοιχη 

ΠΜΕ μετά την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 

20 Εγγύηση 

Η μέγιστη περίοδος εγγύησης θα είναι τρία (3) έτη για όλες τις μονάδες που 

θα παρασχεθούν. Η περίοδος εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία 
εγκατάστασης και δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
παράδοσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η περίοδος εγγύησης θα 

λήγει πέντε έτη μετά από την παραλαβή του εξοπλισμού ή τρία έτη μετά από την 
εγκατάστασή του στο δίκτυο, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο. Ο αριθμός 

σειράς αναφορικά με την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα παραδίδεται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ στον Προμηθευτή κάθε εξάμηνο. Σε αυτό το αρχείο θα γίνεται αναφορά 

στον αριθμό σειράς, στην ημερομηνία και στην τοποθεσία εγκατάστασης της ΠΜΕ. 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωστή 

λειτουργία όλων των μονάδων στη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Στη διάρκεια 

της περιόδου εγγύησης, ο Προμηθευτής θα εκτελεί χωρίς χρέωση τα ακόλουθα: 
 Διόρθωση οποιουδήποτε σφάλματος εντοπιστεί στο λογισμικό των ΠΜΕ. 

Το ίδιο ισχύει επίσης για το λογισμικό του μετατροπέα πρωτοκόλλου. 
 Διόρθωση οποιωνδήποτε προβλημάτων επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να 

προκύψουν (λόγω του εξοπλισμού που έχει παρασχεθεί). 

 Διόρθωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης βρεθεί στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης. 

 Ανταπόκριση σε οποιοδήποτε αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για παροχή 
πληροφοριών. 

 Εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης ζητηθεί, η οποία θα βελτιώσει τη 

συμμόρφωση της ΠΜΕ με τις προδιαγραφές. 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού της ΠΜΕ και του μετατροπέα 

πρωτοκόλλου, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα εκτελέσει όλους τους ελέγχους 
σύμφωνα με την εκπαίδευση και τα έγγραφα που θα έχει λάβει, προκειμένου να 
λύσει το πρόβλημα. Αν δεν εντοπιστούν οι αιτίες ή δεν επιλυθεί το πρόβλημα, θα 

απαιτηθεί επιτόπου παρέμβαση του Προμηθευτή.   
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση οποιουδήποτε 

σφάλματος στο λογισμικό της ΠΜΕ και του μετατροπέα πρωτοκόλλου, θα ισχύουν 
τα ακόλουθα: 

 Μέγιστος χρόνος απάντησης στον ΔΕΔΔΗΕ (γνωστοποίηση προβλήματος) 

μέσω τηλεφώνου, fax ή e-mail: 2 ώρες, από 8 π.μ. έως 3 μ.μ. από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών που ισχύουν στην 

Ελλάδα. 
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 Μέγιστος χρόνος μεταξύ της επιβεβαίωσης του αναφερόμενου 
προβλήματος σύμφωνα με τα παραπάνω από τον ΔΕΔΔΗΕ έως την άφιξη 
στην Τοπική Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει επίσκεψη στην 

τοποθεσία συνοδεία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και να προσδιοριστεί 
το πρόβλημα τοπικά, αν χρειάζεται: 2 εργάσιμες ημέρες. 

 Μέγιστος χρόνος μεταξύ της επιτόπου παρέμβασης και της επίλυσης του 
προβλήματος (επαναφορά σε συνθήκες επισκευής): 15 εργάσιμες ημέρες 
(σε περίπτωση που η παρέμβαση πρέπει να γίνει σε όλες τις τοποθεσίες, 

η διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών). 
Η μη παροχή υποστήριξης εντός των προαναφερόμενων χρονικών 

περιόδων επισύρει πρόστιμο 240,00 € ανά ημέρα καθυστέρησης. Για 
καθυστερήσεις ενδιάμεσης διάρκειας (π.χ. ωρών), το πρόστιμο θα προσδιορίζεται 
με γραμμική παρεμβολή. Σε περίπτωση ταυτόχρονων συμβάντων, ο Προμηθευτής 

θα εκτελεί τις παρεμβάσεις και τις διορθωτικές ενέργειες με διαδοχική σειρά. Όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τους μέγιστους χρόνους που αναφέρονται παραπάνω, 

ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 
προκύπτουν λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί τον 
ΔΕΔΔΗΕ με συστημένη επιστολή, αν προκύψουν οποιεσδήποτε από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση αμέσως ή, σε κάθε 
περίπτωση, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που αυτές προέκυψαν, εάν 

χρησιμοποιήθηκαν όλα τα άλλα μέσα για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της 
καθυστέρησης των υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχει υπόσχεση. 

Ο Προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη να χρησιμοποιεί το 

προσωπικό του σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του νόμου και να παρέχει σε αυτό 
κάθε προβλεπόμενη προσωπική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιουσδήποτε τραυματισμούς ή αποζημιώσεις 
του προσωπικού του Προμηθευτή. 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (ελεγκτής, μονάδα τροφοδοσίας 
κ.λπ.) στο δίκτυο ή στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα τον αντικαθιστά με 
εξοπλισμό που θα λαμβάνει από το απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα 

παραδοθεί μαζί με την 1η μερική παράδοση των υλικών του Διαγωνισμού (βλ. 
Κεφ. 14). Ο εξοπλισμός που έχει παρουσιάσει βλάβη στο δίκτυο, θα μεταφέρεται 

από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ για 
έλεγχο, προκειμένου να βρεθούν οι αιτίες της βλάβης. Η βλάβη θα ανακοινώνεται 
αμέσως στον Προμηθευτή (δηλ. ο τόπος στον οποίο λειτούργησε ο εξοπλισμός, η 

αποθήκη στην οποία μεταφέρθηκε κ.λπ.) ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του 
ελέγχου που θα εκτελείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για επιβεβαίωση των αιτίων της 

βλάβης (1η ανακοίνωση βλάβης, ανεξάρτητα από τα αίτια της βλάβης). Ο έλεγχος 
των αιτίων της βλάβης θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός 1 μήνα από την 
ημερομηνία της 1ης ανακοίνωσης βλάβης στον Προμηθευτή. Αν ο έλεγχος 

αποκαλύψει ότι υπαίτιος για τη βλάβη είναι ο Προμηθευτής, η πληροφορία αυτή 
θα ανακοινωθεί στον Προμηθευτή εντός αυτής της περιόδου του 1 μήνα (2η 

ανακοίνωση βλάβης, βλάβη με υπαιτιότητα του Προμηθευτή). 
Ανεξάρτητα από τα αίτια της βλάβης, ο Προμηθευτής πρέπει να προβλέψει 

για την αντικατάσταση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της 1ης 

ανακοίνωσης βλάβης, όλων των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και για την 
αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά από το απόθεμα 

ανταλλακτικών του ΔΕΔΔΗΕ, με καινούργια. Για κάθε μήνα καθυστέρησης της 
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έγκαιρης αντικατάστασης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν με υλικά από το 
απόθεμα ανταλλακτικών του ΔΕΔΔΗΕ, το τίμημα για τα υλικά θα παρακρατείται 
από το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Για καθυστερήσεις ενδιάμεσης διάρκειας 

(ημέρες), το πρόστιμο θα προσδιορίζεται με γραμμική παρεμβολή. Η παράδοση 
αυτών των υλικών από τον Προμηθευτή πρέπει να γίνεται σε συσκευασία 

παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται στην παρούσα Τ.Π.. 
Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης βλάβης με υπαιτιότητα 

του Προμηθευτή (2η ανακοίνωση βλάβης, βλάβη με υπαιτιότητα του Προμηθευτή), 

ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την παρουσία εκπροσώπου 
του κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης των αιτίων της βλάβης. Αυτή η 

επανεξέταση θα πρέπει να λάβει χώρα εντός αυτής της περιόδου δύο μηνών. Σε 
περίπτωση που ο Προμηθευτής, εντός της προαναφερόμενης περιόδου δύο 
μηνών, δεν ζητήσει να είναι παρών κατά την επανεξέταση των αιτίων της βλάβης 

ή αν δεν παραστεί παρά τη σχετική δήλωσή του, θα θεωρείται ως γεγονός ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη βλάβη. 

Επιπλέον, αν ο Προμηθευτής, εντός αυτής της περιόδου δύο μηνών, δεν εκφράσει 
οποιαδήποτε αμφισβήτηση όσον αφορά τη βλάβη του εξοπλισμού, θα θεωρείται 
ως γεγονός ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 

βλάβη.  
Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης των αιτίων της βλάβης θα συνταχθεί εις 

διπλούν σχετική Αναφορά Ελέγχου και θα υπογραφεί από τον Προμηθευτή και τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτήν την αναφορά θα δηλώνεται η αιτία της βλάβης που 
επιβεβαιώθηκε και ο Προμηθευτής θα δηλώνει ότι ο ίδιος την επιβεβαιώνει. Σε 

περιπτώσεις διαφωνίας, το θέμα θα παραπέμπεται για περαιτέρω εκδίκαση σε μια 
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον Επικεφαλής του Τεχνικού Τμήματος της 

Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ή τον αναπληρωτή του, τον Επικεφαλής του 
Τμήματος Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών 

του ΔΕΔΔΗΕ ή τον αναπληρωτή του, καθώς και από τον Επικεφαλής του Γραφείου 
Μελετών του Προμηθευτή ή άλλον εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις διαφωνίας και 
μέχρι να καταλήξει σε απόφαση η Επιτροπή, ο Προμηθευτής θα θεωρείται 

υπεύθυνος για τη βλάβη. Η επιβεβαίωση εκ μέρους του Προμηθευτή της βλάβης 
του εξοπλισμού παύει να έχει νομικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που η Επιτροπή 

θα κρίνει ότι η εν λόγω βλάβη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή. 
Σε περίπτωση που υπεύθυνος για τη βλάβη είναι ο Προμηθευτής: 
 Το κόστος των υλικών που θα παρασχεθούν από τον Προμηθευτή για 

αντικατάσταση των υλικών που θα ληφθούν από το απόθεμα 
ανταλλακτικών, για την αντικατάσταση εκείνων που έχουν υποστεί ζημιά, 

θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει τον εξοπλισμό που έχει 

παρουσιάσει βλάβη από την Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ εντός 

δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αναγνώρισης, όπως περιγράφεται 
παραπάνω, από τον Προμηθευτή ότι υπαίτιος για τη βλάβη είναι ο ίδιος. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταφέρει τον εν λόγω εξοπλισμό στο 
εργοστάσιό του ή σε άλλο εργοστάσιο της επιλογής του. Το κόστος αυτής 
της μεταφοράς θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης πέραν των 2 μηνών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να 
στείλει το εξοπλισμό που παρουσίασε βλάβη στο εργοστάσιο του 

Προμηθευτή και το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 
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 Όλο το κόστος για τις αντικαταστάσεις, τη μεταφορά και τη 
φόρτωση/εκφόρτωση του εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά από τα 
συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς 

και το κόστος μεταφοράς και φόρτωσης/εκφόρτωσης από την 
Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο εργοστάσιο του Προμηθευτή, αν 

αυτές οι ενέργειες γίνουν από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου 
τον Προμηθευτή και θα παρακρατηθεί από το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής. 

Το κόστος για την αντικατάσταση, μεταφορά και φόρτωση/εκφόρτωση του 
εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά, για την αντικατάσταση του εξοπλισμού που 

έχει υποστεί ζημιά με άλλον, υπολογίζεται σύμφωνα με τις Συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 
που έχουν υπογραφεί με Αναδόχους που εμπλέκονται στην κατασκευή δικτύων 
διανομής ή σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό. 

Σε περίπτωση μεταφοράς του εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά από την 
Περιφερειακή αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο εργοστάσιο του Προμηθευτή, το κόστος 

μεταφοράς θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Υπουργών 
Εμπορίου και Μεταφορών ή σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό. 

Αυτό το κόστος θα ανακοινώνεται στον Προμηθευτή αμέσως μόλις 

παραλάβει τον εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιά ή αφού ο εξοπλισμός σταλεί στο 
εργοστάσιό του από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τη βλάβη: 
• Το κόστος των υλικών που θα παρασχεθούν από τον Προμηθευτή για 

αντικατάσταση των υλικών που θα ληφθούν από το απόθεμα 

ανταλλακτικών, για την αντικατάσταση του εξοπλισμού που έχει υποστεί 
ζημιά, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της Σύμβασης. 
• Όλο το κόστος για την αντικατάσταση, τη μεταφορά και τη 

φόρτωση/εκφόρτωση του εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά από τα 
συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στο τέλος της περιόδου εγγύησης, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Προμηθευτής θα 

υπογράψουν ένα πρωτόκολλο σχετικά με τη συμπεριφορά του εξοπλισμού για την 
αποδέσμευση της Εγγυητικής Επιστολής. 

21 Πινακίδες ονομαστικών χαρακτηριστικών και 

Σήμανση 

Η ΠΜΕ θα φέρει πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με επαρκή αντοχή 
στις συνθήκες του περιβάλλοντος, σε σημείο ορατό όταν η ΠΜΕ βρίσκεται σε 
κανονική θέση λειτουργίας, με εγχάρακτους ή ανεξίτηλους χαρακτήρες. 

Η πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών της ΠΜΕ θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση και τηλέφωνο του κατασκευαστή 
• Ημερομηνία κατασκευής, τύπος προϊόντος και αριθμός σειράς 
• Αριθμός σύμβασης 

• Τυπική τάση εισόδου (V) 
• Τυπική ένταση ρεύματος συνεχούς λειτουργίας (A) 
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• Τυπική συχνότητα (Hz) 
• Τυπικός τύπος συσσωρευτών, μέγ. χωρητικότητα (Ah ή Wh) και τάση (V) 
• Βάρος (με τους συσσωρευτές) (kg) 

Τα ακριβή στοιχεία της πινακίδας ονομαστικών χαρακτηριστικών θα 
αποφασιστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου οριστικοποίησης των σχεδίων του 

εξοπλισμού (παρ. 16). 

22 Συσκευασία 

Ο εξοπλισμός θα είναι συσκευασμένος σε ανθεκτικά ξύλινα κιβώτια 
κατάλληλων διαστάσεων, με όλες τις πλευρές εντελώς κλειστές. Τα κιβώτια θα 

αντέχουν στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η βροχή, η 
υγρασία, οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κ.λπ. 

Η συσκευασία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα κατάλληλα υλικά στερέωσης για 
τοποθέτηση της ΠΜΕ σε τοίχο από σκυρόδεμα. 

Η συσκευασία θα εξασφαλίζει την προστασία του εξοπλισμού από ζημιές 

κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της φόρτωσης και της εκφόρτωσης. Τα ξύλινα 
κιβώτια θα συσκευάζονται μαζί πάνω σε παλέτες Ευρωπαϊκού τύπου και το 

συνολικό βάρος της κάθε παλέτας δεν θα υπερβαίνει τα 550 kg. 
Σε δύο απέναντι πλευρές κάθε κιβωτίου θα αναγράφονται τα ακόλουθα 

στοιχεία με σαφή και ανεξίτηλο τρόπο: 
• Κατασκευαστής / Έτος κατασκευής / Αριθμός σύμβασης 
• Περιγραφή, τύπος και αριθμός σειράς των περιεχομένων 

• Κωδικός υλικού ΔΕΔΔΗΕ  
• Μεικτό βάρος σε kg 

23 Ισχύουσες Πρότυπες Προδιαγραφές 

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Τ.Π. ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι 
αναφερόμενα πρότυπα. 

 

IEC - Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 
 IEC 60870-2-1: Telecontrol equipment and systems - Part 2: Operating 

conditions - Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility 
[Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού - Μέρος 2: Συνθήκες λειτουργίας - 

Ενότητα 1: Ηλεκτρική τροφοδοσία και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα] 
 IEC 60870-3: Telecontrol equipment and systems Part 3: Interfaces 

(electrical characteristics) [Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού - Μέρος 

3 Διεπαφές (ηλεκτρικά χαρακτηριστικά)] 
 IEC 61000-4-30:2015: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing 

and measurement techniques - Power quality measurement methods 
[Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 4-30: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων 

– Μέθοδοι μετρήσεων ποιότητας ισχύος] 
 IEC 60870-5-101: Telecontrol equipment and systems - Part 5-101: 

Transmission protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks 
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[Εξοπλισμός και συστήματα τηλεελέγχου – Μέρος 5-101: Πρωτόκολλα μετάδοσης 
– Συνοδευτικό πρότυπο για βασικές εργασίες τηλεελέγχου] 

 IEC 60870-5-104: Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: 

Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard 
transport profiles [Εξοπλισμός και συστήματα τηλεελέγχου – Μέρος 5-104: 

Πρωτόκολλα μετάδοσης – Πρόσβαση δικτύου για το πρότυπο IEC 60870-5-101 
με χρήση στάνταρ προφίλ μεταφοράς] 

 IEC 62351-3:2014: Power systems management and associated information 

exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network 
and system security - Profiles including TCP/IP [Διαχείριση συστημάτων ισχύος 

και συναφής ανταλλαγή πληροφοριών – Ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών – 
Μέρος 3: Ασφάλεια δικτύων και συστημάτων επικοινωνίας – Διαθέσιμα προφίλ, 
περιλαμβανομένου του TCP/IP] 

 IEC TS 62351-5:2013: Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 5: Security for IEC 60870-5 

and derivatives [Διαχείριση συστημάτων ισχύος και συναφής ανταλλαγή 
πληροφοριών – Ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών – Μέρος 5: Ασφάλεια 
σχετικά με το πρότυπο IEC 60870-5 και τα παράγωγά του] 

 IEC TS 62351-8:2011: Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 8: Role-based access 

control [Διαχείριση συστημάτων ισχύος και συναφής ανταλλαγή πληροφοριών – 
Ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών – Μέρος 8: Έλεγχος πρόσβασης με 
διακριτοποίηση ρόλων] 

 IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP code) [Βαθμοί 
προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (κωδικός IP)] 

 IEC 60044-1 και τροποποιήσεις 1 & 2 αυτού: Instrument transformers, 
Current transformers [Μετασχηματιστές οργάνων, Μετασχηματιστές έντασης] 

 IEC 61869-2: Instrument transformers, Additional requirements for current 
transformers [Μετασχηματιστές οργάνων, Πρόσθετες απαιτήσεις για 
μετασχηματιστές έντασης] 

 IEC 60896-21: Stationary lead-acid batteries – Part 21: Valve regulated 
types – Methods of test [Στατικοί συσσωρευτές μολύβδου οξέος - Μέρος 21: 

Τύποι ελεγχόμενοι μέσω βαλβίδας – Μέθοδοι δοκιμής] 
 IEC 60896-21: Stationary lead-acid batteries – Part 22: Valve regulated 

types – Requirements [Στατικοί συσσωρευτές μολυβδου οξέος - Μέρος 22: 

Τύποι ελεγχόμενοι μέσω βαλβίδας – Απαιτήσεις] 
 IEC 60695-2-11:2014: Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire 

based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products 
[Δοκιμές κινδύνου πυρκαγιάς – Μέρος 2-11: Μέθοδοι δοκιμής με χρήση 
πυρακτωμένου/καυτού σύρματος – Μέθοδος αναφλεξιμότητας με χρήση 

πυρακτωμένου σύρματος για τελικά προϊόντα] 
 IEC 61131-2:2007: Programmable controllers - Part 2: Equipment 

requirements and tests [Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές - Μέρος 2: Απαιτήσεις 
και δοκιμές εξοπλισμού] 

 IEC 61131-3:2013: Programmable controllers - Part 3: Programming languages 

[Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές - Μέρος 3: Γλώσσες προγραμματισμού] 
 IEC 62262:2002: Degrees of protection provided by enclosures for electrical 

equipment against external mechanical impacts (IK code) [Βαθμοί 
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προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι 
εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ)] 

 IEC 60502-1:2004: Power cables with extruded insulation and their 

accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV(Um = 36 
kV) - Part 1: Cables for rated voltagesof 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 

3,6 kV) [ Καλώδια ισχύος με εξωθημένη μόνωση και τα εξαρτήματά τους για 
ονομαστικές τάσεις από 1KV (Um = 1,2 kV) ως 30 kV(Um = 36 kV) - Μέρος 
1: Καλώδια για τάσεις 1 kV (Um = 1,2 kV) και 3 kV (Um = 3,6 kV)] 

 

ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  
 ISO 1460: Hot dip galvanized coatings on iron and steel [Επιμεταλλώσεις με 

γαλβανισμό εν θερμώ σε σίδηρο και χάλυβα]  

 ISO 1459: Metallic Coatings -Protection against Corrosion by Hot Dip 
Galvanizing –Guiding Principles [Επιμεταλλώσεις - Προστασία κατά της 
διάβρωσης με γαλβανισμό εν θερμώ - Κατευθυντήριες αρχές] 

 ISO 1461: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
Specifications and test methods [Επιμεταλλώσεις με γαλβανισμό εν θερμώ σε 

εργοστασιακά κατασκευασμένα σιδηρά και χαλύβδινα είδη - Προδιαγραφές και 
μέθοδοι δοκιμών] 

 ISO 9000: Quality management and quality assurance standards -Guidelines 

for selection and use [Πρότυπα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας - 
Οδηγίες για την επιλογή και χρήση αυτών]. 

 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Πρότυπα της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Άλλα Πρότυπα 
 EN 10882-2: Stainless steel flat products for general purpose [Πεπλατυσμένα 

προϊόντα γενικής χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα]. 
 EN 50160: Voltage Characteristics Of Electricity Supplied By Public Electricity 

Networks [Χαρακτηριστικά τάσης διανεμόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από δίκτυα 

ηλεκτρικής ενέργειας δημόσιας χρήσης] 
 PPC/ΧΚ 11.02/11.03.2008: Hot dip galvanizing in iron and steel hardware 

[Γαλβανισμός εν θερμώ σε υλικά στερέωσης από σίδηρο ή χάλυβα] 
 PPC/ΧΚ 11.04/ 11.03.2008: Electrolytic tin plating [Ηλεκτρολυτική 

επικασσιτέρωση] 

Όπου υπάρχει διαφορά οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Τ.Π. από τις 
διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται παραπάνω, θα υπερισχύει η διάταξη 

της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας, η σειρά 
προτεραιότητας θα είναι η εξής: 

 Η παρούσα Τ.Π.  

 Τα πρότυπα EN, 
 Τα πρότυπα IEC, 

 Άλλα πρότυπα (ANSI, ISO, ΔΕΗ κ.λπ.)  
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- Εικόνα Αρ. 1: Επικοινωνία μεταξύ των ΠΜΕ και των Κεντρικών 

Συστημάτων Ελέγχου των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 

- Εικόνα Αρ. 2: Χρονοδιάγραμμα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

σύμβασης έως την έναρξη της παραγωγής 

- Πίνακες δια-λειτουργικότητας των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ  

 

 
 

 

 

Εικόνα 2 Χρονοδιάγραμμα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης έως την έναρξη της παραγωγής. 

 

 
Εικόνα 1 Επικοινωνία μεταξύ των ΠΜΕ  

και των Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

Δοκιμές 

επικοινωνίας και 
λειτουργικότητας 

§11.4 

Επανάληψη 

δοκιμών της 
§11.4 σε 

περίπτωση 

αποτυχίας 

Εκτέλεση 

δοκιμών τύπου 

§11.1 

Εκτέλεση 

δοκιμών τύπου 

§11.1 

Δείγματα 

Τεκμηρίωση 

Λίστα Δοκιμών 

 

Ημερομηνία 

έναρξης ισχύος 
της σύμβασης 

 
Πρόταση για 

δοκιμές  
τύπου §11.1 

Νέα Δείγματα 
σε περίπτωση 

Αποτυχίας 

12 εβδομάδες        8 εβδομάδες     3 εβδομάδες (2+1)  3 εβδομάδες    2 εβδομάδες                      4 εβδομάδες  

Οριστικοποίηση 

Σχεδίων 

Εξοπλισμού 


