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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

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

παροχή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται με δήλωση συμφωνίας ή/και με παραπομπή σε 

προσκομιζόμενο δικαιολογητικό όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

Πίνακας Α.1: Στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη 

 

Α/Α 

Παράγραφος 
της Διακήρυξης 

που αφορά στα 
απαιτούμενα 
στοιχεία της 

Τεχνικής 
Προσφοράς 

Απαιτούμενο στοιχείο που 
πρέπει να προσκομισθεί με 

την Τεχνική Προσφορά 

Δήλωση Συμφωνίας ή 
Προσκομιζόμενο 

στοιχείο με την Τεχνική 
Προσφορά 

Σημείο της Τεχνικής 
Προσφοράς που 

περιέχεται το 
αντίστοιχο στοιχείο. 
(Συμπληρώνεται εφ’ 

όσον κρίνεται 
απαραίτητο) 

1 13.2.Β.2 
Δήλωση του τόπου και του 
εργοστασίου κατασκευής των 
ΠΜΕ (Είδη Α/Α 1,2,3 και 4).    

  

2 
13.2.Β2 
13.2.Β3 
13.2.Β4 

Για τις ΠΜΕ: 
1. Αναλυτικές πληροφορίες του 

εργοστασίου, όπου 
κατασκευάζονται οι ΠΜΕ: 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 στοιχεία πωλήσεων 
 απασχολούμενο 

προσωπικό, συνοπτική 
περιγραφή 
εγκαταστάσεων, κλπ. 

2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 
του εργοστασίου κατασκευής, 
το οποίο να καλύπτει το πεδίο 
παραγωγής των υπό 
προμήθεια υλικών. 

3. Δήλωση ότι ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
ανανέωση του πιστοποιητικού 
ISO 9001 του εργοστασίου 

κατασκευής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια τυχόν Σύμβασης με 
τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

  

2 
13.2.Β2 
13.2.Β3 
13.2.Β4 

Για τους αισθητήρες ρεύματος: 
1. Αναλυτικές πληροφορίες του 

εργοστασίου, όπου 
κατασκευάζονται οι 
αισθητήρες ρεύματος: 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 στοιχεία πωλήσεων 
 απασχολούμενο 

προσωπικό, συνοπτική 
περιγραφή 
εγκαταστάσεων, κλπ. 

2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 
του εργοστασίου κατασκευής, 
το οποίο να καλύπτει το πεδίο 
παραγωγής των υπό 
προμήθεια υλικών. 

3. Δήλωση ότι ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
ανανέωση του πιστοποιητικού 
ISO 9001 του εργοστασίου 
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κατασκευής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια τυχόν Σύμβασης με 
τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

3 13.2.Β.4 

Δήλωση συμφωνίας (Statement 

of Compliance) των 
προσφερόμενων υλικών με τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής 
Περιγραφής του ΔΕΔΔΗΕ, ΔΔ-
397/16.01.2019 και του 
Συμπληρώματος 1/26.06.2020. 

  

4 13.2.Β.5 
Δήλωση του τύπου των 
προσφερόμενων ΠΜΕ. 

  

5 13.2.Β.5 
Δήλωση του τύπου των 
προσφερόμενων αισθητήρων 
ρεύματος. 

  

6 
13.2.Β.6 
Μέρος 1 

Διαπιστεύσεις για τον 
προσφερόμενο ή παρεμφερή 
τύπο ΠΜΕ (κατάλογοι 
πωλήσεων, αντίγραφα 
συμβάσεων). 

  

7 
13.2.Β.6 
Μέρος 2 

Διαπιστεύσεις για τον 
προσφερόμενο ή παρεμφερή 
τύπο ΠΜΕ (συστατικές 
επιστολές). 

  

8 13.2.Β.6 

Εναλλακτικά των α/α 6 & 7, οι 
απαραίτητες πληροφορίες, στην 
περίπτωση εξαίρεσης από την 
υποβολή στοιχείων εμπειρίας 
(π.χ. αριθμό & ημερομηνία 
σύμβασης προμήθειας ΠΜΕ). 

  

9 13.2.Β.7 

Δήλωση συμμόρφωσης με τους 
όρους της εγγύησης του Κεφ. 
18 της Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΔ-397/16.01.2019 και του 
Συμπληρώματος 1/26.06.2020. 

  

10 13.2.Β.8 

Πιστοποιητικά επιτυχούς 
εκτέλεσης των προβλεπόμενων 
δοκιμών για τις προσφερόμενες 
ή παρεμφερείς ΠΜΕ, σύμφωνα 
με την παρ. 11.1 της Τ.Π ΔΔ-
397/16.01.2019 και του 
Συμπληρώματος 1/26.06.2020 

  

11 13.2.Β.8 

Εναλλακτικά του α/α 10, οι 
απαραίτητες πληροφορίες, στην 
περίπτωση εξαίρεσης από την 
υποβολή στοιχείων εμπειρίας 
(π.χ. αριθμό & ημερομηνία 
σύμβασης προμήθειας ΠΜΕ). 

  

12 13.2.Β.9 

Συμπληρωμένο τον συνημμένο 
Πίνακα για την εφαρμογή της 
Οδηγίας REACH της Ε.Ε. ή 
δήλωση ότι τα προσφερόμενα 
υλικά δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Κανονισμού 
REACH. 

  

13 13.2.Β.10 
Ενημερωτικά φυλλάδια για τις 
προσφερόμενες ΠΜΕ και τους 
αισθητήρες ρεύματος. 

  

14 13.2.Β.11 
Συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
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Πίνακας Α.2: Πιστοποιητικά δοκιμών 

 

Τύπος & κατασκευαστής:  ………………………………………………………………….…… 

 
Α/Α Απαιτούμενο 

πιστοποιητικό 
δοκιμής που 
πρέπει να 
προσκομισθεί 

§ Τ. Π. ΔΔ-397/ 
16.01.2019 και 
του 
Συμπληρώματος 
1/ 26.06.2020 
που αφορά στα 
απαιτούμενα 
στοιχεία της 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Αριθμός και 
ημερομηνία 
εκδόσεως 
πιστοποιητικού 
δοκιμών / 
Επωνυμία 
εργαστηρίου 
δοκιμών που 
εξέδωσε το 
πιστοποιητικό 
δοκιμών 

Σημείο 
(παράγραφος) 
του 
πιστοποιητικού 
που περιέχεται 
η αντίστοιχη 
δοκιμή 

Στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι το 
εργαστήριο που 
εξέδωσε το 
πιστοποιητικό είναι 
αναγνωρισμένο από 
ανεξάρτητο ιδιωτικό ή 
δημόσιο φορέα 
αναγνώρισης 
εργαστηρίων δοκιμών: 

 Φορέας αναγνώρισης 

 Αριθμός 
πιστοποιητικού 
αναγνώρισης 

1 Δοκιμή αντοχής σε 
τάση βιομηχανικής 
συχνότητας 
(μόνιμη 
κατάσταση) 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 1,2,3 

   

2 Δοκιμή αντοχής σε 
τάση κρουστικής 
μορφής 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 4,5,6 

   

3 Εφαρμογή 
υπερτάσεων στους 
ακροδέκτες όλων 
των θυρών, καθώς 
η συσκευή 
λειτουργεί 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 7 

   

4 Δοκιμή 
ηλεκτροστατικής 
εκφόρτισης καθώς 
η συσκευή 
λειτουργεί 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 8 

   

5 Δοκιμή σε 
ακτινοβολία 
ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου καθώς η 
συσκευή λειτουργεί 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 9 

   

6 Δοκιμή εν ψυχρώ, 

συνεχής λειτουργία 

11.1 Πίνακας 6 

α/α 10 

   

7 Δοκιμή θέρμανσης 
εν ξηρώ, συνεχής 
λειτουργία 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 11 

   

8 Δοκιμή σε κύκλους 
υγρασίας 

11.1 Πίνακας 6 
α/α 12 
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Πίνακας Α.3: Στοιχεία που απαιτούνται από την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-397/16.01.2019 και το 

Συμπλήρωμα 1/26.06.2020. 

 

 

Α/
Α 

§ Τ. Π. ΔΔ-
397/ 

16.01.2019 
και του 

Συμπληρώμ
ατος 1/ 

26.06.2020 

Τεχνικό χαρακτηριστικό ή 
απαιτούμενο στοιχείο 

Προδιαγραφόμενη 
τιμή τεχνικού 

χαρακτηριστικού ή 
τεχνική απαίτηση 

Δήλωση 
Συμφωνίας ή 

Προσκομιζόμενο 
στοιχείο με την 

Τεχνική 

Προσφορά  

Σημείο της 
Τεχνικής 

Προσφοράς 
που 

περιέχεται το 
αντίστοιχο 
στοιχείο, 

όπου 
κρίνεται 

απαραίτητο 

 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    

1.   
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (ΠΜΕ) 
για τηλεχειρισμό εξοπλισμού 
υποσταθμών. 

-   

 1 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
   

2.   

Η ΠΜΕ είναι κατάλληλη για εγκατάσταση 

σε τριφασικό σύστημα διανομής που 
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). 

Όπως αναγράφεται 
στην αντίστοιχη § της 

Τ.Π. 
  

 2 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
   

 2.1 Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός    

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΜΕ είναι κατάλληλη για 
απομακρυσμένο και τοπικό έλεγχο και/ή 
εποπτεία του εξής εξοπλισμού: 
 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 δεν πρέπει να χειρίζεται από 

Όπως αναγράφεται 
στην αντίστοιχη § της 

Τ.Π. 
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την ΠΜΕ. 
 Υπόγειες γραμμές 3-φάσεων MT 

(καλώδια NAEKEBA 3X240 RM) ή 
(NA2XS2Y 3X240 / 25 + 25AL), 
που τερματίζονται στους ΔΦ σε 
ευθεία ακροκιβώτια. 

 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. 

 2.2 Λειτουργικές συνθήκες    

4.  
 
 

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι 
κατάλληλος για λειτουργία στις 
ακόλουθες περιβαλλοντικές συνθήκες: 

   

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

6.   Σχετική υγρασία  
5% έως 93% χωρίς 

υγροποίηση 
υδρατμών 

  

 2.3 
Διαστασιολόγηση - Διαμόρφωση 

Χώρου 
   

7.   

Η ΠΜΕ αποτελείται από δύο διακριτά 
στοιχεία: 

 Διαμέρισμα Ελεγκτή 
 Διαμέρισμα Συσσωρευτών 

   

8.   

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. 

   

9.   

Το Διαμέρισμα Ελεγκτή περιλαμβάνει όλα 

τα υποσυστήματα που καθιστούν την 
ΠΜΕ λειτουργική (ελεγκτής, μονάδα 
ADU, τροφοδοτικό, φορτιστής, 
τερματικές οριολωρίδες, κ.λπ.). 

   

10.   

Ένας κατάλληλος πίνακας ελέγχου 
βρίσκεται στην εμπρόσθια θύρα του 
εξωτερικού περιβλήματος του 
διαμερίσματος του ελεγκτή ή μέσα σε 
αυτό. 

Όπως αναγράφεται 
στην §6.3 της Τ.Π. 

  

11.   

Οι διαστάσεις του εξωτερικού 
περιβλήματος και το βάρος της ΠΜΕ δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες 
τιμές. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
προεκτάσεις που προεξέχουν από το 
κύριο σώμα (π.χ. μεντεσέδες, 
στυπιοθλίπτες). Μέγιστη τιμή για το 
βάρος της ΠΜΕ, εκτός του βάρους των 
συσσωρευτών και των αισθητήρων 
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έντασης. 

12.         • Πλάτος (mm) ≤670   

13.    Βάθος (mm) ≤450   

14.    Ύψος (mm) ≤950   

15.   
 Βάρος (kg) 

 
≤35   

16.   

Οι διαστάσεις και το βάρος ενός 
εξωτερικού διαμερίσματος των 
συσσωρευτών, μη συμπεριλαμβάνοντας 
το βάρος των συσσωρευτών, δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές,  

   

17.   
 Πλάτος (mm) 

≤670   

18.   
 Βάθος (mm) 

≤450   

19.   
 Ύψος (mm) 

≤950   

20.   
 Βάρος (kg) 

≤35   

21.   

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.  

   

22.   

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ και του 
Διαμερίσματος Συσσωρευτών είναι τύπου 
επιτοίχιας τοποθέτησης, είναι 
σχεδιασμένο για τις συνθήκες 
λειτουργίας της §2.2 και διαθέτει 
ανθεκτικό μηχανισμό κλειδώματος ικανό 
να κλειδώνει με λουκέτο με πείρο 8 mm 
και με την πόρτα στην κλειστή θέση. 

   

23.   

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ παρέχει 
εξωτερικά ανοίγματα μέσω κατάλληλων 
στυπιοθλιπτών για σύνδεση δεδομένων, 
παροχή ρεύματος για την προσαρμογή 
της μονάδας επικοινωνίας. 

   

 3 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
   

24.  

 
 
 
 
 
 

Τα εξωτερικά περιβλήματα της παρ. 2.3 
έχουν ελάχιστο ονομαστικό βαθμό 
προστασίας έναντι περιβαλλοντικών 
παραγόντων και βαθμό παρεχόμενης 
προστασίας έναντι εξωτερικών 
μηχανικών κρούσεων. Οι μη 
συνδεδεμένες εξωτερικές θύρες και οι 
χρησιμοποιούμενοι ή μη στυπιοθλίπτες  
καλωδίων συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τον ονομαστικό βαθμό προστασίας IP 
του περιβλήματος. 

Τουλάχιστον IP4X 
κατά IEC 60529 και 

IK07 κατά IEC 
62262:2002 

  

25.   
Τα περιβλήματα της παρ. 2.3 είναι 
κατασκευασμένα με ένα από τα 
ακόλουθα υλικά ή συνδυασμό αυτών: 

   

26.   1. Ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 10882-2 

κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε 
περιβάλλοντα C2 
κατά ISO 12944 

  

27.   

2. 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 
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αναφέρεται σε αυτές 

28.   3. Αλουμίνιο 

που έχει υποστεί 
ανοδίωση (ελάχιστο 
πάχος 10μm) ή που 

έχει βαφεί 
ηλεκτροστατικά με 
εποξειδική πούδρα 

  

29.   
4. Θερμοπλαστικό υλικό που 

συμμορφώνεται με τις ακόλουθη 

απαίτηση: 

   

30.    Τυπική θερμοκρασία ανάφλεξης  
≥650oC  κατά IEC 
60695-2-11:2014 

  

31.   

Οποιαδήποτε μεταλλικά εξαρτήματα 
(εξωτερικοί μεντεσέδες, βίδες, ροδέλες 
κ.λπ.) είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 10882-2 

κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε 
περιβάλλοντα C2 
κατά ISO 12944 

  

32.   

Η χρήση περισσότερων του ενός υλικού 
από τα επιτρεπόμενα για τα περιβλήματα 
της παρ. 2.3 δεν οδηγεί σε 
ηλεκτροχημική διάβρωση ενός ή 
περισσότερων εξ αυτών. 

   

33.   

Η υγροποίηση υδρατμών στα εσωτερικά 
εξαρτήματα εμποδίζεται με κατάλληλα 
μέσα, π.χ. μέσω θερμομόνωσης του 

περιβλήματος και όχι με τεχνικές λύσεις 
που χρησιμοποιούν στοιχεία 
εξαναγκασμένης θέρμανσης ή ψύξης.  

Απαιτείται 
επιβεβαίωση από 

φυλλάδιο 
κατασκευαστή. 

  

34.   
Όλα τα εσωτερικά μέρη (ηλεκτρονικά και 
μη) της ΠΜΕ είναι συμβατά με τις 
συνθήκες λειτουργίας της §2.2.  

   

35.   
Όλα τα ανοίγματα εξαερισμού διαθέτουν 
πλέγμα προστασίας που θα εμποδίζει την 
εισχώρηση εντόμων. 

   

36.   

Η σύνδεση μεταξύ της ΠΜΕ και 
εξωτερικού Διαμερίσματος Συσσωρευτών 
είναι σύμφωνη με τις αναφερόμενες στα 
σημεία 24,30 προδιαγραφές IP, IK και 
αναφλεξιμότητας 

   

 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ    

 4.1 Εξωτερικές συνδέσεις    

37.  

 
 

(1) 
 
 
 

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) ηλεκτρικές 
υποδοχές (8 χρησιμοποιούνται για την 
εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ) για 
συνδετήρες μηχανικά ασφαλιζόμενους, οι 
οποίες εξασφαλίζουν ότι κάθε μία από 
αυτές μπορεί να συνδεθεί μόνο με το 
δικό της συνδετήρα:  

   

38.  (1) Κάθε υποδοχή αντιστοιχεί σε ένα ΔΦ.    

39.  (1) 

Τα σήματα που θα διακινούνται μέσω 
των αντίστοιχων ακίδων κάθε υποδοχής, 
είναι εκείνα του Πίνακα 1 της Τ.Π. (η 
ακριβής τους αριθμοδότηση θα 
συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο). 

   

40.  (1) 

Οι υποδοχές είναι τοποθετημένες στην 
εμπρόσθια πλευρά ή στο κάτω μέρος ή 
στα πλαϊνά του εξωτερικού περιβλήματος 
της ΠΜΕ. 

   

41.  (1) 

Οι συνδετήρες όταν είναι συνδεδεμένοι 
με τις αντίστοιχες υποδοχές, δεν 
παρεμποδίζουν το άνοιγμα οιασδήποτε 
θύρας της ΠΜΕ. 

   

42.  (1) Κάθε καλώδιο που θα παραδοθεί για τη    
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σύνδεση της ΠΜΕ με τους ΔΦ (με τα 
σήματα του Πίνακα 1 της Τ.Π.) είναι 
τερματισμένο στο ένα άκρο του σε 
κατάλληλο συνδετήρα. 

43.  (1) 

Ο τερματισμός κάθε καλωδίου στον 
αντίστοιχο συνδετήρα ικανοποιεί το 
δείκτη IP του εξωτερικού περιβλήματος 
της ΠΜΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια 
της ηλεκτρικής/μηχανικής του μόνωσης 
σε όλο του το μήκος. 

   

44.  (1) 

Το καλώδιο κάθε συνδετήρα είναι 
εύκαμπτο, πολυπολικό, βραδυφλεγές και 
με αριθμητική κωδικοποίηση κλώνων 
(LiYCY ή ισοδύναμο, σύμφωνα με IEC 
60502-1). 

Τύπου Nx1,5mm2 
μήκους ≥10m( 15μ. 
για την εκτεταμένη 

έκδοση), όπου N≥12 
και ισούται με τον 
αριθμό των ακίδων 

του συνδετήρα 

  

45.  
 

(2) 
 

Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ 
περιλαμβάνει ανοίγματα στην κάτω 
πλευρά του, τα οποία σφραγίζονται με 
κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 

   

46.  (2) 

Στο διαμέρισμα του ελεγκτή υφίσταται 
λωρίδα ακροδεκτών που αντιστοιχεί σε 
αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και 
εξόδους (βλέπε §4.2 της Τ.Π.), για 
σύνδεση των εισερχόμενων καλωδίων 
(λεπτομερής σηματοδότηση στην §6.4 
της Τ.Π.). 

   

47.  (2) 
Το εξωτερικό περίβλημα της ΠΜΕ 
διαθέτει τουλάχιστον τα ανοίγματα που 
αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

   

 4.2 
Τερματισμός καλωδίων εντός της 

ΠΜΕ 
   

48.  
 
 

Οι ΠΜΕ θα παραδοθούν με τα καλώδια 
από τις ηλεκτρικές υποδοχές 
τερματισμένα σε κατάλληλη λωρίδα 
ακροδεκτών. Οι αχρησιμοποίητοι 
ακροδέκτες των υποδοχών συνδέονται 
επίσης στην λωρίδα ακροδεκτών μέσα 
στην ΠΜΕ, για μελλοντική αξιοποίηση.  

   

49.   

Όλες οι λωρίδες ακροδεκτών θα 
οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τον 
Ανάδοχο και φέρουν ευδιάκριτη 
σήμανση, η οποία αναφέρεται στα 
έγγραφα τεκμηρίωσης της ΠΜΕ. 

   

50.   

Οι λωρίδες ακροδεκτών θα είναι ήδη 
συνδεδεμένες στις προς παράδοση ΠΜΕ 
με τον Ελεγκτή για την τυπική 
διαμόρφωση για τρείς ΔΦ (βασική 
έκδοση) και για οκτώ ΔΦ στην 
εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ. 

   

51.   

Όλες οι λωρίδες ακροδεκτών με 

προορισμό τη λήψη/αποστολή σημάτων 
εισόδου/εξόδου από/προς τη συστοιχία 
ΔΦ και τις εξωτερικές βοηθητικές 
συσκευές, είναι τύπου plug-in ή 
κοχλιωτές διατομής ≥ 2,5 mm2. Η 
λωρίδα ακροδεκτών που θα δέχεται τα 
δευτερεύοντα τυλίγματα των 
μετασχηματιστών έντασης - κατά 
περίπτωση - της  §6.2.2.1 θα είναι ≥ 4 
mm2 (1,5 mm2 στην περίπτωση χρήσης 
αισθητήρων έντασης με ενσωματωμένους 
μορφομετατροπείς ή με ονομαστική 
ένταση ≤ 20mA στο δευτερεύον 
τύλιγμα), πλην των ακροδεκτών: 
 για τη σύνδεση της μονάδας 
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επικοινωνίας (Ethernet), 
 του πίνακα ελέγχου και  
 του ανιχνευτή θερμοκρασίας 

(αποκλειστικές αναλογικές είσοδοι 
και 24 VDC έξοδοι της παρ. 
6.2.2.3. εξαιρούνται) 

52.  
 
 
 

Υπάρχει πρόβλεψη ώστε η δρομολόγηση 
των καλωδίων εξασφαλίζει εύκολη 
πρόσβαση σε αυτά και δεν δημιουργεί 
εμπόδια στα ανοίγματα των θυρών. 

   

 5 ΓΕΙΩΣΗ    

53.  
 
 

Ο εξοπλισμός διασφαλίζει την ηλεκτρική 
συνέχεια όλων των ηλεκτρικά αγώγιμων 
μερών. Ειδικά, μεταξύ των αγώγιμων 
μερών της θύρας και του σώματος κάθε 
ερμαρίου πρέπει να προβλεφθεί 
αγώγιμος σύνδεσμος γείωσης. 

   

54.   
Σε όλο τον εξοπλισμό υφίστανται κλέμες 
γείωσης. 

   

55.   

Η κλέμα γείωσης για σύνδεση των 
εκτεθειμένων μεταλλικών μερών (π.χ. 
μεταλλικού περιβλήματος, πλαισίου 
στερέωσης) της ΠΜΕ στο σύστημα 
γείωσης του υποσταθμού είναι 
κατάλληλη για σύνδεση χάλκινου 
καλωδίου διατομής 16 mm2 

   

 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΜΕ    

 6.1 Γενικές απαιτήσεις    

56.   

Η ΠΜΕ έχει αρθρωτό σχεδιασμό ικανό να 
επιτηρεί και να ελέγχει 2 έως 4 ΔΦ στον 
υποσταθμό και να επιτηρεί τις 
αντίστοιχες των ΔΦ υπόγειες γραμμές MΤ 
και τις αναχωρήσεις ΧΤ από τον ή τους 
Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ, όσον αφορά 
μετρήσεις τάσης και ρεύματος και την 
αναγνώριση καταστάσεων σφάλματος. Η 
εκτεταμένη έκδοση της ΠΜΕ έχει την 
ικανότητα να ελέγχει έως 8 ΔΦ στον 
υποσταθμό. 

   

57.   

Η βασική έκδοση ΠΜΕ προορίζεται για 
την επιτήρηση και τον έλεγχο 3 (τριών) 
ΔΦ και αναφέρεται ως "Τύπος 1" και 
"Τύπος 2" για τον έλεγχο ΔΦ με τάση 
χειρισμού  48VDC και 24VDC αντίστοιχα. 
Για την επιτήρηση και τον έλεγχο  8 
(οκτώ) ΔΦ  με τάση χειρισμού  48VDC ή 
24VDC,  ορίζεται η "εκτεταμένη έκδοση 
ΠΜΕ"  ως "Τύπος 3" και "Τύπος 4", 
αντίστοιχα. 

   

58.   

Ο ανάδοχος έχει εξασφαλίσει ότι η 
μετατροπή της ΠΜΕ από έναν τύπο σε 
άλλο (από 3 σε 4 ή 3 σε 2 ή 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.) περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο ανταλλακτικών του Κεφ. 14 
της Τ.Π. μαζί με λεπτομερή τεκμηρίωση 
σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τη διαδικασία μετατροπής. 

   

59.   
Η ΠΜΕ επιτηρεί την κατάσταση του 
εξωτερικού εξοπλισμού, π.χ. τη μονάδα 
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επικοινωνίας και τον εσωτερικό 
εξοπλισμό, π.χ. τροφοδοτικό, 
συσσωρευτή (-ές). 

60.   

Η ΠΜΕ επιτηρεί τον ίδιο τον ελεγκτή, 

μέσω ενσωματωμένης λειτουργίας 
watchdog. 

   

61.   

Τα συμβάντα που 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 ΚΕ κ.λπ.. Τα γεγονότα 
αυτά, ανάλογα με την παραμετροποίηση 
από το χρήστη, διαβιβάζονται στο ΚΕ σε 
ρυθμιζόμενα τακτικά χρονικά 
διαστήματα, σε κάθε αίτημα αποστολής 
δεδομένων από το ΚΕ ή αμέσως μετά την 
εκδήλωσή  τους. 

   

62.   

Η ΠΜΕ 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 

   

63.   

Η τοπική ή απομακρυσμένη 
παραμετροποίηση της ΠΜΕ περιλαμβάνει 
την αντιστοίχιση της αλλαγής 
κατάστασης συγκεκριμένων εισόδων ή 
εξόδων στην αυτόματη ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων εξόδων της ΠΜΕ,  

χρησιμοποιώντας 
λειτουργικότητα PLC 
κατά IEC 61131-3 ή 

ισοδύναμη. 

  

 6.1.1 Απαιτήσεις επιτήρησης    

 6.1.1.1 Επιτήρηση ΔΦ    

64.   
Για κάθε ΔΦ, η ΠΜΕ επιτηρεί και 
καταγράφει τα εξής: 

   

65.    Την αλλαγή της κατάστασης του 
ΔΦ (ανοικτός-κλειστός) 

   

66.    Τη θέση του διακόπτη γείωσης 
(On/Off).  

   

67.    Δυο (2) βοηθητικά ψηφιακά 
σήματα 

   

 6.1.1.2 
Επιτήρηση αναλογικών δεδομένων 

(μονάδα ADU) 
   

68.   

Η ΠΜΕ εκτελεί μετρήσεις ρεύματος στις 
γραμμές ΜΤ και στην ή στις αναχωρήσεις 
ΧΤ του ή των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ 
(§6.2.2.1 της Τ.Π.). 

   

69.   

Η ΠΜΕ μέσω της μονάδας ADU εκτελεί 
μετρήσεις τάσης και παρακολουθεί τις 
αρμονικές, την ανύψωση της τάσης και 
τις βυθίσεις, τις διακοπές τάσης και τη 
συχνότητα στην (ή στις) πλευρά(-ές) ΧΤ 
του(των) Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ. 

σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN50160 & 

IEC 61000-4-30 
κατηγορία S 

  

70.   Η ΠΜΕ μέσω της μονάδας ADU εκτελεί σύμφωνα με τα   
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μετρήσεις ισχύος στην πλευρά ΧΤ του ή 
των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ του Υ/Σ 
χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις ρεύματος 
και τάσης. Η μέτρηση ισχύος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υπολογιζόμενης ενεργού ισχύος, της 
άεργου ισχύος και της ενέργειας, 
εκτελείται στα τέσσερα τεταρτημόρια.  

πρότυπα IEC 61557-
12 και IEC 62586-
PQI-S ή IEEE 1159 
για την ποιότητα 

ισχύος. 

71.   
Η ΠΜΕ μέσω της μονάδας ΑDU εκτελεί 
μετρήσεις θερμοκρασίας. 

Σύμφωνα με 
§6.1.1.3.d της T.Π. 

  

 6.1.1.3 Λειτουργία επιτήρησης ΠΜΕ    

72.   

Το λογισμικό του εξοπλισμού εκτελεί 
τους ακόλουθους εκτεταμένους 
αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους 
προκειμένου να παρακολουθεί τις πιο 
σημαντικές λειτουργίες. Τα σχετικά 
σήματα συναγερμού και διαγνωστικού 
ελέγχου αποστέλλονται στο ΚΣΕ: 

σύμφωνα με την §6.4 
της Τ.Π. 

  

73.   
 Παρουσία εξωτερικής τροφοδοσίας 

230V AC 
   

74.    Παρουσία DC τάσης χειρισμού ΔΦ    

75.   

 Επανεκκίνηση ΠΜΕ μετά από 
απρόβλεπτες εμπλοκές ή 
"παγώματα" του εσωτερικού 
λογισμικού ή υλικού 

   

76.   

 Υπέρβαση ορίου θερμοκρασίας 
κατόπιν μετρήσεως εντός του 
διαμερίσματος ελεγκτή (μέσω 
αισθητήρα που συνοδεύει την 
προσφερόμενη ΠΜΕ) και στο χώρο 
εγκατάστασης του πρόσθετου 
αισθητήρα που συνδέεται στη θύρα 
της §6.2.2.3 (Μονάδα ADU) 

   

77.   
 Κατάσταση συσσωρευτών (μέσω 

μέτρησης της στάθμης τάσης τους) 
   

78.   

 Κατάσταση (Επιτυχία/Αποτυχία) 
δοκιμής συσσωρευτών υπό φορτίο, 
αναλαμβάνοντας το πλήρες φορτίο 
της ΠΜΕ 

σύμφωνα με την §9.3 
της Τ.Π. 

  

79.   
 Κατάσταση Επικοινωνίας με το 

Κ.Σ.Ε. σύμφωνα και με την 
§6.1.2.2d 

Επανεκκίνηση 
μονάδας επικοινωνίας 

ύστερα από 
(επιλέξιμο από το 
χρήστη) αριθμό 

διαδοχικών 
αποτυχιών 

επικοινωνίας με το 
ΚΣΕ. 

  

80.   
 Κατάσταση Χειρισμού της ΠΜΕ 

(Τοπικά - Απομακρυσμένα) 
   

81.   
 Παρουσία τάσης σήμανσης στις 

ψηφιακές εισόδους 
   

82.   
 Κατάσταση διάγνωσης μονάδας 

ADU 

Σχετικά με 
δυσλειτουργία της 

μονάδος 
  

83.   
 Κατάσταση εξωτερικής θύρας ΠΜΕ 

(ανοικτή/κλειστή) 
   

84.   

 Επιτήρηση δραστηριοτήτων 
σχετικών με την ασφάλεια 
δεδομένων & επικοινωνιών της 
ΠΜΕ 

   

85.   
 Κατάσταση διάγνωσης του AC 

τροφοδοτικού της ΠΜΕ. 
   

 6.1.1.4 
Διάγνωση σφαλμάτων σε γραμμές 
ΜΤ & ΧΤ 

   

86.   Η ΠΜΕ μέσω της μονάδας ADU σύμφωνα με την §6.4   
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παρακολουθεί τις γραμμές MΤ που 
συνδέονται με τις ελεγχόμενες μονάδες 
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. 

της Τ.Π. 

87.   

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

   

88.   

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

   

 6.1.2 Απαιτήσεις Ελέγχου    

 6.1.2.1 Απαιτήσεις Ελέγχου ΔΦ    

89.   

Για κάθε ΔΦ, η ΠΜΕ ελέγχει την 
κατάσταση του ΔΦ (άνοιγμα-κλείσιμο). 
Οι εντολές λειτουργίας δίδονται είτε 
τοπικά είτε εξ αποστάσεως από το ΚΕ. Για 
κάθε εντολή ανά ΔΦ χρησιμοποιούνται 
ξεχωριστές έξοδοι. 

   

90.   
Οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας (τοπικά) 
πρέπει να περιλαμβάνονται: 

   

91.   

• Άμεση λειτουργία ΔΦ μόνο αφού ο 
χρήστης 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. 

   

92.   

• Καθυστέρηση λειτουργίας ΔΦ. Η 
χρονική καθυστέρηση για την τοπική 
λειτουργία ΔΦ θα ρυθμίζεται από τον 
πίνακα ελέγχου, από 0 έως τουλάχιστον 
60 δευτερόλεπτα σε ρυθμιζόμενα βήματα 
του χρήστη. 

   

93.   

Ο χρόνος ενεργοποίησης (παλμός 
χειρισμού) κάθε εξόδου προς τους ΔΦ 
είναι ρυθμιζόμενος τουλάχιστον από 3 
έως 10 sec σε ρυθμιζόμενα από το 
χρήστη βήματα. Η ρύθμιση του χρόνου 
γίνεται μέσω λογισμικού απομακρυσμένα 
και τοπικά. 

   

 6.1.2.2 
Πρόσθετα απαιτούμενα σήματα 
ελέγχου 

   

94.   
 Συγχρονισμός ώρας από την 

επικοινωνία με το ΚΕ. (Βλ. Κεφ. 7). 
   

95.   

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

   

96.   
 Εντολές για αλλαγή των ρυθμίσεων 

της ΠΜΕ (Βλ. §6.3, 7.1, 8.3,  18.a, 
18.b της Τ.Π.). 
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97.   

 Επανεκκίνηση της μονάδας 
επικοινωνίας με προσωρινή 
διακοπή της ηλεκτρικής της 
τροφοδοσίας 12VDC. Αυτό 
πραγματοποιείται από τον ελεγκτή, 
μετά από διαδοχικές αποτυχίες 
επικοινωνίας με το ΚΕ. Ο αριθμός 
των αποτυχιών πριν την 
επανεκκίνηση είναι 
παραμετροποιήσιμος. 

   

 6.2 Πρόσθετες απαιτήσεις    

 6.2.1 Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι    

98.   
Για τον έλεγχο ή επιτήρηση εξωτερικών 
διατάξεων, υφίστανται οι είσοδοι & 
έξοδοι του Πίνακα 3 της Τ.Π. 

   

99.   
Η τάση σήμανσης της συστοιχίας ΔΦ 
παρέχεται από την ΠΜΕ 

   

100.   
Οι είσοδοι του Πίνακα 3 της Τ.Π. είναι 
κατάλληλες για εξωτερική τάση 
σήμανσης του Υ/Σ DC≤60V. 

   

 6.2.2 Αναλογικές είσοδοι    

101.  

 
 
 
 
 

Όλες οι αναλογικές θύρες διαθέτουν 
προστασία έναντι αναστροφής 
πολικότητας του σήματος εισόδου (όπου 
εφαρμόζεται), ψηφιακή ανάλυση 
τουλάχιστον 12 bit και είναι ηλεκτρικά 
απομονωμένες με αντοχή τουλάχιστον 
έως 1,0 kV AC μεταξύ της εισόδου και 
της γείωσης του κυκλώματος 
τροφοδοσίας. 

   

102.   

Tα χαρακτηριστικά αναλογικής εισόδου, 
όπως η διόρθωση του jitter και η 
διακύμανση δέλτα, είναι τοπικά ή εξ 
αποστάσεως διαμορφώσιμα (η απαίτηση 
αυτή δεν ισχύει για τις εισόδους 
αισθητήρα RTD ή θερμίστορ ή αισθητήρα 
θερμοζεύγους της §6.2.2.3). 

   

 6.2.2.1 
Μετρήσεις έντασης ρεύματος 
μονάδος ADU & ανίχνευση 

σφαλμάτων 
   

103.   

Η ΠΜΕ θα πραγματοποιεί τρεις (3) (ή 4 
εάν χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος 
αισθητήρας υπολειπόμενου ρεύματος) 
μετρήσεις έντασης ρεύματος ανά 
ελεγχόμενο ΔΦ (μια σε κάθε φάση στην 
πλευρά ΜΤ) μέσω της χρήσης ενός 
συνόλου (σετ) αντίστοιχων αισθητήρων 
ρεύματος και κατάλληλων αναλογικών 
εισόδων. 

   

104.   

Η ΠΜΕ πραγματοποιεί μετρήσεις έντασης 
ρεύματος στην πλευρά ΧΤ του ενός 
εγκατεστημένου Μ/Σ (βασική έκδοση) ή 
των δύο εγκατεστημένων Μ/Σ 
(εκτεταμένη έκδοση). 

   

105.   

Για τις μετρήσεις στην πλευρά ΜΤ, η 
βασική έκδοση της ΠΜΕ 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 έχει 
τουλάχιστον 24 εισόδους από 
αντίστοιχους αισθητήρες έντασης (ή 32 
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εάν χρησιμοποιείται ένας επιπρόσθετος 
αισθητήρας υπολειπόμενου ρεύματος). 

106.   

Για τις μετρήσεις ποιότητας στην πλευρά 
ΧΤ του ενός (βασική έκδοση) ή των δύο 

εγκατεστημένων Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ (εκτεταμένη 
έκδοση) η ΠΜΕ έχει 3 και αντίστοιχα 6 
εισόδους από αντίστοιχους αισθητήρες 
έντασης. 

   

107.   

Αποδεκτοί αισθητήρες σε κάθε περίπτωση 
είναι: 
• Μετασχηματιστές ρεύματος με 
ονομαστικό ρεύμα στο δευτερεύον 
τύλιγμα από 20mA ως 5Α 
• Μετασχηματιστές ρεύματος με 
ενσωματωμένους μορφομετατροπείς 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. 

   

108.   
Οι αισθητήρες που προσφέρονται είναι 
συμβατοί με τις αντίστοιχες αναλογικές 
εισόδους  της ΠΜΕ. 

   

109.   

Σε περίπτωση που προσφέρονται 
μετασχηματιστές ρεύματος με 20mA ως 

5Α στο δευτερεύον τύλιγμα, οι 
αντίστοιχες αναλογικές είσοδοι 
(τερματικοί ακροδέκτες  Μ/Σ) της 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. 

   

110.   

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. 

   

111.   

Οι αισθητήρες είναι κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ (αντίστοιχα 
ΧΤ για τη μέτρηση ποιότητας και 
ανίχνευση σφαλμάτων στη ΧΤ του ή των 
Μ/Σ) και θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 
τάσης 50Hz και σύμφωνοι με τις 
απαιτήσεις των σχετικών με την 

εφαρμογή προτύπων της σειράς 
IEC61869 ως ισχύουν 

   

112.   
Οι μονοφασικοί αισθητήρες για την 
πλευρά ΜΤ διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

   

113.   
 Διαιρούμενου τύπου για 

εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ 
   

114.    Διάκενο ≥40mm   

115.   
 Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος 

(In) 
στο εύρος 400-600A   
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116.    Κλάση ακριβείας 1 ή καλύτερη   

117.    Κατηγορία υπερέντασης: 
FS2 ή FS5 ή 
καλύτερη 

  

118.   
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων 

και ΠΜΕ: 

τουλάχιστον 10m ανά 
αισθητήρα (15m για 
εκτεταμένη έκδοση 

ΠΜΕ) 

  

119.    Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ως 55 oC   

120.   
Οι αισθητήρες υπολειπόμενου ρεύματος 
διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

   

121.   
 Διαιρούμενου τύπου για 

εγκατάσταση σε καλώδια ΜΤ 
   

122.    Διάκενο: ≥150mm   

123.    Ονομαστικό ρεύμα(In): στο εύρος 10-40A   

124.    Κλάση ακριβείας: 1 ή καλύτερη   

125.    Κατηγορία υπερέντασης: 
FS2 ή FS5 ή 
καλύτερη 

  

126.   
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων 

και ΠΜΕ: 

τουλάχιστον 10m ανά 
αισθητήρα (15m για 
εκτεταμένη έκδοση 

ΠΜΕ) 

  

127.    Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ως 55 oC   

128.   
Οι μονοφασικοί αισθητήρες για την 
πλευρά ΧΤ διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

   

129.   
 Διαιρούμενου τύπου για 

εγκατάσταση σε καλώδια ΧΤ 
   

130.    Διάκενο:  ≥80mm   

131.   
 Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος 

(In):  
στο εύρος 900-1000A   

132.    Κλάση ακριβείας:  1 ή καλύτερη   

133.    Κατηγορία υπερέντασης: 
FS2 ή FS5 ή 
καλύτερη 

  

134.   
 Μήκος αγωγών μεταξύ αισθητήρων 

και ΠΜΕ:  

τουλάχιστον 10m ανά 
αισθητήρα (15m για 
εκτεταμένη έκδοση 

ΠΜΕ) 

  

135.    Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10 ως 55 oC   

136.   

Τα σφάλματα, είτε εντάσεως είτε τάσεως 
(σε συνδυασμό με τις μετρήσεις τάσεως 
της παρ.6.2.2.2, όπου απαιτούνται), 
πρέπει να ανιχνεύονται σύμφωνα με τις 

τυπικές καμπύλες ανίχνευσης ANSI: 

   

137.   

 ANSI 50/51 για ανίχνευση 
σφάλματος υπερέντασης φάσης 
στη ΜΤ και στη ΧΤ του Μ/Σ 
διανομής 

   

138.   

 ANSI 50N / 51N για ανίχνευση 
σφάλματος υπερέντασης μεταξύ 
φάσης και γης στη ΜΤ και στη ΧΤ 
του Μ/Σ διανομής 

   

139.   
 ANSI 47 ή ANSI 46BC για την 

ανίχνευση κομμένων αγωγών στη 
ΧΤ του Μ/Σ διανομής 

   

140.   
  ANSI 27/59 για υπόταση / 

υπέρταση στη ΧΤ του Μ/Σ διανομής 
   

141.   

Η ΠΜΕ 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: 

   

142.   
 ANSI 67 για κατευθυντική 

ανίχνευση υπερέντασης 
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143.   
 ANSI 67N για κατευθυντική 

ανίχνευση υπερέντασης προς γη 
   

144.   
Για κάθε σχήμα ανίχνευσης παρέχονται 
τουλάχιστον 2 ομάδες ρυθμίσεων. 

   

145.   

Οι ρυθμίσεις κάθε ομάδας είναι πλήρως 
ρυθμιζόμενες όσον αφορά τη ρύθμιση 
των αποκλίσεων τάσης και έντασης και 
το χρόνο λειτουργίας. 

   

146.   

Ο μόνιμος και ο μεταβατικός τύπος 
σφάλματος διακρίνεται και, εάν επιλεγεί 
κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης, 
θα διαβιβάζεται στο ΚΕ. 

   

 6.2.2.2 Μετρήσεις τάσεως μονάδος ADU    

147.   

Η ΠΜΕ έχει τις ακόλουθες αναλογικές 
εισόδους 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). 

   

148.   

Η διαμόρφωση των αναλογικών εισόδων, 
ως μέρος της διαδικασίας 
παραμετροποίησης, περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

   

149.   
 Τύπος σήματος εισόδου (τάση, 

ρεύμα, εύρος, κ.λπ.) 
   

150.    Διόρθωση φάσης - 180o: + 180o    

151.    Κανονικοποίηση μέτρου    

 6.2.2.3 Πρόσθετες είσοδοι μονάδος ADU    

152.   

Η ΠΜΕ διαθέτει είσοδο αισθητήρα (2 για 
την εκτεταμένη έκδοση) RTD ή 
θερμίστορ ή θερμοστοιχείου για τη 
μέτρηση θερμοκρασιών όπως του 
περιβάλλοντος ή του λαδιού του Μ/Σ 
ισχύος του Υ/Σ. Αυτή η θύρα (-ες) είναι 
διαφορετική από τη θύρα που 
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
διαμερίσματος του ελεγκτή. Εναλλακτικά, 
επιτρέπεται η αντικατάσταση θύρας 
ανίχνευσης θερμοκρασίας με 
αποκλειστική αναλογική είσοδο που 
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υποστηρίζει το πρότυπο 4...20mA DC. 
Στη περίπτωση αυτή, παρέχεται στην 
ΠΜΕ ειδική έξοδος 24VDC ανά τέτοια 
αναλογική είσοδο, σύμφωνα και με τις 
απαιτήσεις της §9.1, για την τροφοδοσία 
του βρόχου ρεύματος. 

153.   

Μέσω της παραμετροποίησης, η οποία 
διαθέτει λειτουργικότητα PLC κατά IEC 
61131-3 ή ισοδύναμο πρότυπο,  είναι 
δυνατή η αυτόματη ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων εξόδων μέσω της 
επιλογής σημείων ρύθμισης 
καθοριζόμενων από το χρήστη. 

   

 6.2.3 Τοπική Επικοινωνία    

154.   

Η ΠΜΕ διαθέτει θύρα Ethernet (Θύρα 
Επικοινωνίας) κατάλληλη για την 
επικοινωνία της με τη μονάδα 
επικοινωνίας. 

§8.1 της Τ.Π.   

155.   

Η Θύρα Επικοινωνίας χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα για την επικοινωνία μέσω 
του σχετικού πρωτοκόλλου με το 
σύστημα SCADA και για την 
απομακρυσμένη διαμόρφωση των 
παραμέτρων λειτουργίας της ΠΜΕ και του 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (ModBus και 
IEC 60870-5-104). 

   

156.   
Στην ΠΜΕ υπάρχει διαθέσιμη θύρα (Θύρα 
IED) για μελλοντική ενσωμάτωση 
μονάδων IED. 

διεπαφή Ethernet 100 
Base-TX ή RS-485 

  

157.   

Η θύρα IED χρησιμοποιεί Modbus 
βασισμένη σε τυπικές διεπαφές Ethernet 
100 Base-TX ή RS-485 (Modbus TCP ή 
RTU, αντίστοιχα). 

   

158.   

Η ΠΜΕ διαθέτει μια θύρα (Θύρα 
διαγνωστικού ελέγχου) για επιτόπου 
επικοινωνία με έναν φορητό προσωπικό 
υπολογιστή. 

διεπαφές USB and/or 
διεπαφές Ethernet 

  

159.   

Η Θύρα διαγνωστικού ελέγχου 
χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση 
προβλημάτων, την (τοπική) διαμόρφωση 
παραμέτρων της ΠΜΕ, τη λήψη 
καταγεγραμμένων συμβάντων, τη 
συντήρηση και την ενημέρωση του 
υλικολογισμικού της ΠΜΕ. 

   

160.   
Η Θύρα Επικοινωνίας, η Θύρα IED και η 
Θύρα διαγνωστικού ελέγχου είναι 
ηλεκτρικά απομονωμένες. 

   

 6.2.4 
Τοπικές λειτουργίες αυτοματισμού 

διανομής 
   

161.   

Το υλικολογισμικό της ΠΜΕ περιλαμβάνει 
τη λειτουργικότητα του 
προγραμματισμού των λειτουργιών 
αυτοματισμού, π.χ. μεταξύ συμβατού 
εξοπλισμού σε γειτονικούς υποσταθμούς 

   

162.   

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

   

163.   

Ο προγραμματισμός ανά ΠΜΕ (ή ομάδα 
ΠΜΕ) απλών ή σύνθετων λειτουργιών 
εκτελείται από το εργαλείο διαμόρφωσης 
του §7.1. 
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 6.3 Πίνακας Ελέγχου    

164.   

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται είτε στην 
εξωτερική πλευρά της θύρας του 
εξωτερικού περιβλήματος του 
διαμερίσματος του ελεγκτή, οπότε 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις IP, IK και 
αναφλεξιμότητας του περιβλήματος, είτε 
εντός του διαμερίσματος αυτού ως μέρος 
του ελεγκτή. 

Πίνακας ελέγχου στην 
εξωτερική πλευρά του 

περιβλήματος της 
ΠΜΕ: Τουλάχιστον 

IP4X κατά IEC 60529 
και IK07 κατά IEC 
62262:2002 (Σε 

περίπτωση 
θερμοπλαστικού 
περιβλήματος 
αντίσταση σε 

ανάφλεξη ≥650oC  
κατά IEC 60695-2-

11:2014) 

  

165.   

Ο πίνακας ελέγχου είναι εφοδιασμένος με 
κατάλληλα κουμπιά ελέγχου και 
ενδεικτικές λυχνίες (LED) ή με 
ενσωματωμένη οθόνη αφής ή με 
συνδυασμό αυτών. 

   

166.   

H επιλογή μεταξύ Τοπικής – 
Απομακρυσμένης λειτουργίας ΠΜΕ (RTU 
LOCAL / REMOTE), λειτουργεί με 
διακόπτη και η κατάστασή της σημαίνεται 
με LED. 

   

167.   
Ο Πίνακας Ελέγχου της ΠΜΕ είναι 
συμβατός λειτουργικά με τις συνθήκες 
λειτουργίας της §2.2. 

   

168.   
Ο πίνακας ελέγχου είναι εξοπλισμένος 
με: 

   

169.   
 Διακόπτη επιλογής ΤΟΠΙΚΗΣ / 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ λειτουργίας 
της ΠΜΕ. 

   

170.   

 LED που υποδεικνύουν την 
κατάσταση ελέγχου της ΠΜΕ 
(τοπικά, απομακρυσμένα), την 
κατάσταση ελέγχου του 
συγκροτήματος ΔΦ (τοπικά, 
απομακρυσμένα), την κατάσταση 
υγείας της ΠΜΕ, των 
συσσωρευτών, των θέσεων των ΔΦ 
και των γειωμένων διακοπτών 
(§6.1.1.3) και την παρουσία των 
τάσεων τροφοδοσίας (κύρια 230V, 
τάση χειρισμών ΔΦ και τάση 
σήμανσης). 

   

171.   
 Κομβία (ή άλλο μέσο) για το 

χειρισμό των ΔΦ. 
   

172.   

 Κομβία (ή άλλο μέσο) για 
"επανεκκίνηση" της ΠΜΕ και όλων 
των υποσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου της μονάδας  
επικοινωνίας. Εναλλακτικά, 
επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό του διαμερίσματος του 
ελεγκτή. 

σύμφωνα και με την 
§9.4 της Τ.Π. 

  

173.   

 Τις θύρες που αναφέρονται στην 
§6.2.3 (εκτός αν οι θύρες αυτές 
βρίσκονται στο εσωτερικό του 
διαμερίσματος του ελεγκτή, με 
σαφή και ευδιάκριτη σήμανση). 

   

174.   

Στη θέση ΤΟΠΙΚΗΣ λειτουργίας, η ΠΜΕ 

δε θα εκτελεί εισερχόμενες εντολές από 
το ΚΣΕ. 
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 7 Παραμετροποίηση – Μνήμη    

 
 

7.1 
Παραμετροποίηση    

175.   
Η ΠΜΕ έχει δυνατότητα 
παραμετροποίησης τοπικά ή 
απομακρυσμένα. 

   

176.   
Οι παράμετροι που ορίζονται από το 
χρήστη είναι εκείνες του Πίνακα 5 της 
Τ.Π. 

   

177.   

Για τη διαμόρφωση της ΠΜΕ παρέχεται 
ένα εργαλείο παραμετροποίησης, 
βασισμένο σε Η/Υ, συμβατό με την 
τρέχουσα έκδοση των Microsoft® 
Windows. 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 
(τοπικά διαμέσου της θύρας 
διαγνωστικού ελέγχου - βλ. §6.2.3). Η 
διαδικασία είναι δυνατόν να εκτελείται 
παράλληλα με την επικοινωνία με το ΚΣΕ 
SCADA. 

   

178.   

Σε περίπτωση πιστοποιημένου λογισμικού 
για το εργαλείο διαμόρφωσης, 
προσφέρονται έξι (6) άδειες χρήσης με 
την ΠΜΕ. 

   

179.   

Ένας διαδικτυακός εξυπηρετητής είναι 
ενσωματωμένος στην ΠΜΕ και παρέχει 
δυνατότητες  συντήρησης, ρυθμίσεις - 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
ασφαλείας δεδομένων (βλέπε §8.2) - και 
τη διαχείριση  αρχείων καταγραφής 
ιστορικού. 

   

180.   

Ο εξυπηρετητής  Web θα είναι 
προσβάσιμος τοπικά και εξ αποστάσεως, 
μέσω ενός τυπικού φορητού υπολογιστή, 
μέσω της θύρας διαγνωστικού ελέγχου 
(Βλ. §6.2.3). 

   

181.   

Στο περιβάλλον του εξυπηρετητή ιστού 
και του εργαλείου παραμετροποίησης 

σημάνσεις, μηνύματα, εντολές θα είναι 
στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα 
εισαγωγής  ελληνικών χαρακτήρων. 

   

 7.2 Μνήμη    

182.   

Η ΠΜΕ 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. 

   

183.   

Στην ΠΜΕ 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 
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συσσωρευτή > 10 έτη) ή πυκνωτή 
(super capacitor). 

184.   

Όλα τα συμβάντα καταχωρούνται στο 
αρχείο καταγραφής συμβάντων με 

χρονολογική σειρά. Η χρονική ανάλυση 
δεν είναι μεγαλύτερη από 1 msec. 

   

185.   

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

   

186.   

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

   

187.   

Ο τοπικός χρήστης έχει πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις χρόνου και στη λίστα 
συναγερμών και συμβάντων μέσω ενός 
φορητού προσωπικού υπολογιστή (με 
χρήση της θύρας διαγνωστικού ελέγχου, 
βλ. §6.2.3). 

   

 8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    

 
 

8.1 
Μέσα επικοινωνίας    

188.   

Ο εξοπλισμός (ΠΜΕ) επικοινωνεί με το 
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) ενός 
SCADA μέσω GPRS ή DSL σύνδεσης με 
χρήση του πρωτοκόλλου IEC 60870-5-
104. 

   

189.   

Η ΠΜΕ παρέχει την απαιτούμενη 
τροφοδοσία DC (βλ. §9.4) για τη 
λειτουργία αυτής της μονάδας 
επικοινωνίας (Κεφάλαιο 9) και διαθέτει 
επίσης μια θύρα Ethernet που θα 
χρησιμοποιείται για επικοινωνία με αυτήν 
τη μονάδα (Θύρα επικοινωνίας - §6.2.3). 

   

190.   
Η ΠΜΕ θα προσπαθεί να επικοινωνήσει 
με το ΚΣΕ κατά τις ακόλουθες φάσεις: 

   

191.   
 Το ΚΣΕ αποστέλλει αίτημα 

αποστολής δεδομένων στην ΠΜΕ 
   

192.   
 Σε ρυθμιζόμενα χρονικά 

διαστήματα. 
   

193.    Σε κατάσταση συναγερμού.    

194.   

Η προσφορά περιλαμβάνει περιγραφή της 
διαδικασίας που ακολουθεί η ΠΜΕ 
προκειμένου να ανιχνεύσει την απώλεια 
επικοινωνίας με το ΚΣΕ και στη συνέχεια 
να επανεκκινήσει τη μονάδα 
επικοινωνίας. 

   

 8.2 
Ασφάλεια δεδομένων & 

επικοινωνιών 
   

195.   

Η ΠΜΕ υλοποιεί λειτουργία ασφαλούς 
πρόσβασης με λειτουργικότητα RBAC 
(Role Based Access Control), με 
δυνατότητα ρύθμισης των ρόλων, 
συμβατή με πλήρη κεντρική διαχείριση 
RBAC. 

   

196.   
Τουλάχιστον οι ακόλουθες λειτουργίες 
και δεδομένα ελέγχονται μέσω του 
RBAC: 

   

197.    Μεταφόρτωση αρχείων ρυθμίσεων    
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198.    Αναβάθμιση λογισμικού    

199.    Διαχείριση χρηστών    

200.   
 Εκτέλεση εντολής προγράμματος ή 

κελύφους 
   

201.   
 Έλεγχος εισόδων/εξόδων κατά την 

τοπική πρόσβαση στην ΠΜΕ 
   

202.   

Η σύνδεση τοπικής και απομακρυσμένης 
πρόσβασης εξασφαλίζεται (τοπικά και εξ 
αποστάσεως) με πρωτόκολλα HTTPS, 
SFTP ή FTPS, IPSEC και SSH. 

   

203.   

Η εφαρμογή συντήρησης της ΠΜΕ 
υποστηρίζει μεμονωμένους κωδικούς 
πρόσβασης χρηστών και επιβάλλει υψηλή 
πολυπλοκότητα στους κωδικούς 
πρόσβασης. Η πρόσβαση αποκλείεται 
μετά από (παραμετροποιήσιμο) αριθμό 
επάλληλων αποτυχιών εισόδου στο 
σύστημα. 

   

204.   

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

   

205.   

Η δυνατότητα απομακρυσμένης 
πρόσβασης στους κύριους (root) 
λογαριασμούς της ΠΜΕ θα είναι εξαρχής 
απενεργοποιημένη. Όλοι οι λογαριασμοί 
που ανήκουν στον Προμηθευτή, όπου 
είναι εφικτό, θα έχουν αφαιρεθεί. 

   

206.   
Ο κατάλογος όλων των λογαριασμών 
χρηστών στην ΠΜΕ θα παρασχεθεί από 
τον Προμηθευτή. 

   

207.   

Η ΠΜΕ καταγράφει και αποθηκεύει 
τοπικά όλα τα συμβάντα ασφαλείας που 

ανακύπτουν. Τα συμβάντα ασφαλείας 
καταγράφονται τοπικά σε ένα 
αποκλειστικό αρχείο καταγραφής 
ασφαλείας ή/και σε ένα διακομιστή. 

   

208.   
Τα αρχεία καταγραφής παράγονται σε 
τύπους αρχείων ελεύθερους ιδιοκτησίας 
και ευρείας διάδοσης. 

   

209.   

Η ΠΜΕ δέχεται τοπικά και 
απομακρυσμένα ενημερώσεις λογισμικού 
μέσω ειδικού εργαλείου για το σκοπό 
αυτό ή μέσω κάποιου εξυπηρετητή (βλ. 
7.1), χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα 
HTTPS, SFTP, IPSEC και SSH. 

   

 8.3 
Επικοινωνία με υφιστάμενα κεντρικά 

συστήματα ελέγχου 
   

210.   

Επικοινωνία με τα 2 SCADA συστήματα 
(EFACEC SCATEX+ 
-60780-5-104, Telegyr TG8000 –IEC 
60780-5-101  
μέσω του μετατροπέα πρωτοκόλλου του 
§8.4) 

   

211.   

Κάθε ΠΜΕ λαμβάνει έναν μοναδικό 
συνδυασμό της Διεύθυνσης εφαρμογής / 
ASDU και της Διεύθυνσης 
Ζεύξης/Διάταξης. 

   

212.   
Σε προκαθορισμένα διαστήματα 
πραγματοποιείται κλήση κάθε ΠΜΕ από 
το SCADA. Η ΠΜΕ ανταποκρίνεται σε 
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αυτές τις κλήσεις καθώς και μεταδίδει 
συμβάντα ή συναγερμούς όταν 
παράγονται. 

213.   

Κάθε τύπος δεδομένων θα μπορεί να 

διαμορφώνεται μεμονωμένα από το 
χρήστη για το αν αποστέλλεται ή όχι στο 
SCADA. 

   

 8.4 
Μετατροπέας πρωτοκόλλου 

(πύλη - gateway) – Απαιτήσεις: 
   

214.   

1. Μετατροπή του πρωτοκόλλου IEC 
60870-5-104 των ΠΜΕ στο 
πρωτόκολλο IEC 60870-5-101 του 
συστήματος SCADA Telegyr 
TG8000. 

   

215.   
2. Επικοινωνεί με τουλάχιστον 40 

ΠΜΕ και διαχειρίζεται τα δεδομένα 
από αυτές. 

   

216.   

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

   

217.   

4. Δυνατότητα ρυθμίσεων μέσω 
λογισμικού Η/Υ που 

παρέχεται από τον προμηθευτή, 
αποθηκεύονται σε 
υπολογιστή ως φορητό αρχείο και ο 
χρήστης μπορεί να το ανεβάζει και να το 
κατεβάζει από τον μετατροπέα 
πρωτοκόλλου. 

   

218.   

5. Λειτουργίες: 
α. Παρακολούθηση πλαισίου επικοινωνίας 
για πρωτόκολλο κυρίου-υπηρέτη. 
β. Παρακολούθηση κατάστασης 
λειτουργίας modem.  
γ. Παρακολούθηση εσωτερικής βάσης 
δεδομένων. 

δ. Προβολή σε οθόνη των συμβάντων 
της εσωτερικής βάσης δεδομένων. 
ε. Ρύθμιση εσωτερικής βάσης δεδομένων. 
ζ. Σε περίπτωση διακοπής της 
τροφοδοσίας ή επανεκκίνησης του 
μετατροπέα πρωτοκόλου, κατά την 
εκκίνηση της Πύλης, 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    

219.   
Στην τεχνική προσφορά αναφέρονται τα 
εξής: 

   

220.   

 Επαλήθευση αποδοχής των 
δρομολογητών με ονομαστική 
κατανάλωση ισχύος 10 W χωρίς να 
επηρεάζεται η αυτονομία των  
συσσωρευτών ή το εύρος 
θερμοκρασιών λειτουργίας. 

   

221.   

 Διαθεσιμότητα τροφοδοσίας 12 V 
DC και ύπαρξη ξεχωριστής 
ανατάξιμης ασφάλειας 1,5 A για τη 
μονάδα επικοινωνίας (βλ. §9.1, 
9.4) 

   

222.    Παροχή προδιαγραφών θύρας LAN    

223.    Παροχή ελάχιστων    
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χαρακτηριστικών του Δικτύου 
TCP/IP,  όπως το εύρος ζώνης, η 
διεκπεραιωτική ικανότητα, η 
υστέρηση και τα ποσοστά 
διακύμανσης (jitter) και 
σφαλμάτων. 

224.   
 Οποιεσδήποτε άλλες παράμετροι 

απαιτούνται για τη συμβατότητα 
της υποδομής επικοινωνίας. 

   

 9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ    

 9.1 Γενική σχεδίαση    

225.   
Η ΠΜΕ είναι κατάλληλη για τροφοδοσία 
από τη γραμμή χαμηλής τάσης (230 V/50 
Hz) του υποσταθμού. 

   

226.   

Η ΠΜΕ διαθέτει προστασία έναντι 
υπερτάσεων σύμφωνα με τις κλάσεις Τ2 
& Τ3  του πρότυπου  IEC 61643-11 και 
προστασία έναντι αποκοπής ουδετέρου. 

   

227.   
Η ΠΜΕ έχει επάρκεια παροχής ισχύος έτσι 
ώστε να παρέχει τάση στα ξεχωριστά 
κυκλώματα για: 

   

228.    τη φόρτιση των συσσωρευτών    

229.    την τάση ελέγχου των ΔΦ    

230.    την τάση σήμανσης, για τις 
ψηφιακές εισόδους 

   

231.   
 Τροφοδοσία 24VDC για αναλογική 

είσοδο(-ων) 4-20mA της παρ. 
6.2.2.3 

Εάν εφαρμόζεται   

232.    την τάση λειτουργίας της μονάδας 
επικοινωνίας και  

   

233.    τον Ελεγκτή.     

234.   

Κάθε ένα από τα παραπάνω κυκλώματα 
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, που είναι 
εμπορικά διαθέσιμη και όχι σχεδίασης 
ειδικού σκοπού, είναι είτε 
θερμομαγνητικό στοιχείο  είτε 
εναλλάξιμη ασφάλεια. 

   

235.   
Όλα τα κυκλώματα DC διαθέτουν 
προστασία έναντι αναστροφής 
πολικότητας στην είσοδο. 

   

236.   
Το κύκλωμα τροφοδοσίας διαθέτει 
προστασία έναντι υπέρβασης ισχύος και 
υπερθέρμανσης. 

   

237.   

Η ταυτόχρονη φόρτιση των 
συσσωρευτών και η λειτουργία ελέγχου 
των ΔΦ δεν έχουν επίδραση στη 
λειτουργία της ΠΜΕ. 

Απαιτείται 
επιβεβαίωση από 

φυλλάδιο 
κατασκευαστή ή 
πιστοποιητικό. 

  

238.   

Η κατάσταση της τροφοδοσίας πρέπει να 
παρακολουθείται και σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, πρέπει να αποστέλλεται 
σχετική ειδοποίηση στο κέντρο ελέγχου. 

   

 9.2 Έλεγχος ΔΦ    
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239.   
Η ΠΜΕ είναι κατάλληλη για παροχή 
ρεύματος (DC) κατά το χειρισμό του ΔΦ 

~ 12A (~ 5-10ms 
από 0A έως τη 

μέγιστη τιμή κατά τη 
λειτουργία της 
σωληνοειδούς 

ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας του ΔΦ) 

που ακολουθείται από 
σταθερό ρεύμα ~ 6A 
(2 ως 8sec διάρκεια, 

ανάλογα με τον 
κατασκευαστή του 

πίνακα). Αυτά τα 
στοιχεία θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύουν και 
τους δύο τύπους ΔΦ 

24V & 48VDC. 

  

240.   Ο ανάδοχος έχει εξασφαλίσει:    

241.   

 είτε 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. 

 είτε ότι 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 ελέγχεται τοπικά μέσω 
του πίνακα ελέγχου και όχι 
απομακρυσμένα). 

   

 9.3 Εφεδρική τροφοδοσία    

242.   

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
230VAC  στην ΠΜΕ, υπάρχουν 
συσσωρευτές σε κατάλληλο αριθμό για 
αδιάλειπτη τροφοδοσία. 

   

243.   

Στην ΠΜΕ συμπεριλαμβάνονται μέσα για 
την επαναφόρτιση των συσσωρευτών. 
Χρησιμοποιείται μέθοδος φόρτισης με 
αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Ο 
φορτιστής διατηρεί τους συσσωρευτές 
φορτισμένους με ελάχιστη μείωση της 
διάρκειας ζωής τους (φόρτιση 
συντήρησης-επίπλευσης). 

   

244.   
Ο φορτιστής ικανοποιεί τις απαιτήσεις και 
για τους συσσωρευτές και για το φορτίο. 

   

245.   
Ο φορτιστής διαθέτει σύστημα 
προστασίας από την υπερφόρτιση.  

   

246.   
Οι συσσωρευτές δεν θα 
επαναφορτίζονται όταν η θερμοκρασία 
τους υπερβαίνει τους 50 °C ± 3 °C.  

   

247.   

Ο χρόνος επαναφόρτισης των 
συσσωρευτών από την κατάσταση 
"αποκοπής προστασίας λόγω χαμηλής 
φόρτισης" έως το 80% ή περισσότερο 
της πλήρους χωρητικότητας των 
συσσωρευτών δεν υπερβαίνει τις δέκα 
(10) ώρες. 
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248.   

Η ΠΜΕ είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί 
μόνο συσσωρευτές ονομαστικής τάσης 
12V, ερμητικά κλειστού τύπου (άνευ 
συντήρησης), κύκλου βαθιάς 
εκφόρτισης,  με πρισματικές πλάκες 
μολύβδου-ασβεστίου, τύπου AGM/VRLA 
(Μολύβδου-οξέος, με απορροφητικό 
υαλόπλεγμα και βαλβίδα υπερπίεσης). Η 
εργοστασιακή ημερομηνία παραγωγής 
των συσσωρευτών, που αναγράφεται στο 
κέλυφός τους, προηγείται κατά μέγιστο 
τους 6 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσής τους. 

   

249.   

Οι συσσωρευτές που θα παραδοθούν 
είναι πιστοποιημένοι από τον 
κατασκευαστή για λειτουργία σε ευρεία 
περιοχή θερμοκρασιών. Έχουν 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής βάσει 
σχεδιασμού τουλάχιστον 5 ετών σε 
θερμοκρασία λειτουργίας 20 °C. 

από –10 °C έως +55 
°C.  

Απαιτείται 
επιβεβαίωση από 

φυλλάδιο 
κατασκευαστή ή 
πιστοποιητικό. 

  

250.   

Οι συσσωρευτές που παραδίδονται πρέπει 
να είναι προεγκατεστημένοι στο 
αντίστοιχο διαμέρισμα, αλλά χωρίς τους 
ακροδέκτες συνδεδεμένους. 

   

251.   

Οι συσσωρευτές 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 
κύκλων χειρισμών (1 κύκλος = 

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

Απαιτείται αναλυτικός 
υπολογισμός ή 

επιβεβαίωση από 
φυλλάδιο 

κατασκευαστή ή 
πιστοποιητικό. 

  

252.   

Η ΠΜΕ διαθέτει κύκλωμα αυτόματης 
αποκοπής της παροχής από τους 
συσσωρευτές (αποκοπή προστασίας λόγω 
χαμηλής φόρτισης). Αυτό 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, παράγεται και αποστέλλεται 
(πολλά λεπτά πριν από την αποκοπή της 
παροχής) κατάλληλο σήμα συναγερμού 
στο ΚΣΕ του SCADA. 

   

253.   

Το σύστημα συσσωρευτών διαθέτει μια 
εγκατάσταση δοκιμής φόρτισης υπό 
φορτίο, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, η 
οποία κατ 'απαίτηση (τοπικά ή εξ 
αποστάσεως) ή σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα: 
 τροφοδοτεί την ΠΜΕ και τις 

εξωτερικές συσκευές για 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
μόνο από τους συσσωρευτές 

 καταγράφει την πτώση τάσης των 
συσσωρευτών κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος. 

   

254.   

Εκτός από την δοκιμή φορτίου, η τάση 
στους ακροδέκτες των συσσωρευτών  
παρακολουθείται σε παραμετροποιήσιμα 
χρονικά διαστήματα. 
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255.   

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    

256.   

Για τη μονάδα επικοινωνίας παρέχεται 
τροφοδοσία ισχύος 12 VDC. 
Παρακολουθείται και ελέγχεται τοπικά ή 
εξ αποστάσεως. 

§8.5 της Τ.Π.   

257.   

Σε περίπτωση που παρέλθει ένας αριθμός 
(παραμετροποιήσιμος) διαδοχικών 
αποτυχημένων προσπαθειών 
επικοινωνίας με το ΚΣΕ, η ΠΜΕ οφείλει 
να  διακόψει την ισχύ σε αυτή την έξοδο 
για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 

να την επαναφέρει. 

   

258.   

Η παροχή στην έξοδο προς τη μονάδα 
επικοινωνίας διακόπτεται κατά την 
επανεκκίνηση της ΠΜΕ (τοπικά ή εξ 
αποστάσεως). 

   

 10 Εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ    

259.   

Παρέχεται ειδική έκδοση της ΠΜΕ με 
δυνατότητα παρακολούθησης και 
ελέγχου μέχρι 8 (οκτώ) ΔΦ στον 
υποσταθμό (εκτεταμένη έκδοση). Οι 
εκτεταμένες εκδόσεις ΠΜΕ που 
παρέχονται θα είναι πλήρως 
διαμορφωμένες για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο 8 (οκτώ) ΔΦ. 

   

260.   

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: 

   

261.   

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

   

262.   

 τηρούνται οι μέγιστες διαστάσεις 
του πίνακα της παρ. 2.3 και του 
σημείου 268 και το μέγιστο βάρος 
του σημείου 267, για το σύνολο 
των δύο τμημάτων 

   

263.   
 υφίσταται για το σύνολο των δύο 

τμημάτων μία σύνδεση με τη 
μονάδα επικοινωνίας 

   

264.   

 η σύνδεση μεταξύ των δύο 
τμημάτων, που αποτελεί μέρος της 
προσφοράς, είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές IP, IK και 
αναφλεξιμότητας της παρ. 3 

   

265.   

Όλες οι απαιτήσεις αυτού του 
Ερωτηματολογίου ισχύουν και για την 
εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

   

266.   
Το βάρος και το ύψος της εκτεταμένης 
έκδοσης ΠΜΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

Μέγιστη τιμή για 
ΠΜΕ, εκτός βάρους 
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τις ακόλουθες τιμές. συσσωρευτών. 

267.    Βάρος (kg) ≤55   

268.    Ύψος (cm) ≤120   

269.   

Επιτρέπεται ένα εξωτερικό ερμάριο 
συσσωρευτών, το βάρος του οποίου, 
συμπεριλαμβάνοντας το βάρος των 
συσσωρευτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την ακόλουθη τιμή. 

Μέγιστη τιμή για 
εξωτερικό ερμάριο 

συσσωρευτών, 
συμπεριλαμβάνοντας 

το βάρος των 
συσσωρευτών. 

  

270.    Βάρος (kg) ≤55   

271.   

Για την  εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ ο 
ελάχιστος αριθμός κύκλων ανοίγματος-
κλεισίματος του ΔΦ με τροφοδοσία μόνο 
από τους συσσωρευτές πρέπει να 
υπερβαίνει ή ισούται με την ακόλουθη 
τιμή: 

Για τον υπολογισμό 
της χωρητικότητας 
των συσσωρευτών. 

  

272.   
 Ο  ελάχιστος αριθμός ανοίγματος-

κλεισίματος του ΔΦ 
12   

 12 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
   

273.   
 Ανθεκτικοί σε εξωτερικά 

περιβάλλοντα 

Συνθήκες 
λειτουργίας: 

-10 ως +55 oC 
  

274.   

 Οθόνη: 
 Μέγεθος: τουλάχιστον 14", 

μέγιστο 15”. 
 Ανάλυση: Full HD ή ανώτερο 
 Φωτεινότητα: τουλάχιστον 220 

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

   

275.   

 Χαρακτηριστικά: 
 Επεξεργαστής: i5 ή καλύτερος 
 Θύρα HDMI: 1 (με 

προσαρμογέα, αν χρειάζεται) 
 Μονάδα σκληρού δίσκου: Τύπου 

SSD, ελάχιστη χωρητικότητα 
256 GB 

 Μνήμη: Τουλάχιστον 8 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 
 Βάρος: Μέγιστο 3000 g 
 Θύρα RS-232 ή Προσαρμογέας 

USB σε Σειριακή θύρα 
συμβατός με τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό 
(ΠΜΕ, προσομοιωτές, πύλη 
κ.λπ.) 

   

276.   

 Πληκτρολόγιο: 
 Φωτιζόμενο 
 Με ελληνικούς χαρακτήρες 
 Προαιρετικά, το πληκτρολόγιο 

μπορεί να είναι αποσπώμενο 
και θα γίνει αποδεκτό αν δεν 
επηρεάζονται οι προδιαγραφές 
βάρους 

   

277.   
 Λειτουργικό σύστημα: Microsoft 

Windows® 
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 13 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
   

278.  
 
 

Παρέχεται φορητός εξοπλισμός 
προσομοίωσης της λειτουργίας των ΔΦ 
και των σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ με 
τις απαραίτητες άδειες χρήσης. 

   

279.   

Οι προσομοιωτές παρέχουν στις εισόδους 
της ΠΜΕ όλες τις ψηφιακές ενδείξεις 
κατάστασης των ΔΦ (§6.1.1.1) και τα 
αναλογικά μεγέθη των μετρήσεων στις 
γραμμές ΜΤ με έγχυση τάσεων και 
εντάσεων απευθείας στις αναλογικές 
εισόδους (§6.1.1.2) και ταυτόχρονα  
προσομοιώνουν τα σήματα εξόδου προς 
τους ΔΦ (§6.1.2.1). 

   

280.   
Οι προσομοιωτές φέρουν πρόσθετες 
εισόδους και εξόδους ώστε να καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της §6.2.1. 

   

281.   

Ο εξοπλισμός προσομοίωσης εκτελεί όλες 
τις εντολές που είναι διαθέσιμες για τους 
ΔΦ και παρέχει σήματα ανάδρασης στον 
ελεγκτή σχετικά με την κατάσταση των 
ΔΦ. 

   

 19 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 
   

282.  

 
 
 
 

Η ΠΜΕ 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. 

   

283.   

Η πινακίδα ονομαστικών 
χαρακτηριστικών της ΠΜΕ 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) 
 Τυπική συχνότητα (Hz) 
 Τυπικός τύπος συσσωρευτών, μέγ. 

χωρητικότητα (Ah ή Wh) και τάση 
(V) 

 Βάρος (με τους συσσωρευτές) (kg) 

   

 20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

284.  
 
 
 

Ο εξοπλισμός θα συσκευαστεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Τ.Π.. Τονίζεται ότι 

κάθε ΠΜΕ και σετ αισθητήρων ρεύματος 
θα συνοδεύεται στην ατομική του 
συσκευασία από φυλλάδιο στο οποίο θα 
αναγράφονται όσα περιλαμβάνουν τα 
έγγραφα τεκμηρίωσης. 

Όπως αναγράφεται 
στην αντίστοιχη § της 

Τ.Π. 
  

 

 

 

 

 

 


