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ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

 
Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε 
δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 
Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE)». 
 

1. Πρώτη Ύλη 
 
Γενικά 
Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή ομογενοποιημένων κόκκων 
από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους.   
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.) ομοιόμορφα 
διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή. 
Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά την 
υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την 
έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες. 
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 
θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης. 
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε.  
 

1.1 Ειδικά Χαρακτηριστικά του υλικού ΡΕ 
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας ΡΕ100 (MRS 10) σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201 part 1: General.  
Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού με φορτίο 5 kg. στους 190ο C θα κυμαίνεται από 
MFR 190/5 = 0,2 ως 1,3 γρ. / 10 λεπτά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο διεθνές πρότυπο ISO 1133. 
 

2.1 Απαραίτητα Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.   
Ο προμηθευτής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία από τον προμηθευτή της πρώτης ύλης 
τον Πίνακα 2 του προτύπου EN 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 
που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο 
πρότυπο EN 12201 part 1.  
 
Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προμηθευτή, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά: 

 Η παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης 

 Τα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν 

 Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (ΡΕ100) 

 Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού 

 Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή (MRS – minimum required strength) 
 
Επιπροσθέτως απαραίτητες είναι οι παρακάτω πιστοποιήσεις – δοκιμές. 
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 Πιστοποίηση σωλήνων κατά CE. 

 Δοκιμές για την καταλληλότητα των σωλήνων για πόσιμο νερό  
  

2. Σωλήνες ΡΕ 
 

2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά των Σωλήνων 
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από αυλακώσεις 
ή /και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους 
ανομοιογένειας. Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του. 
Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα. 
Από το EN 12201 – 2:2003 καθορίζονται οι διαστάσεις και οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις όσον αφορά την 
εξωτερική διάμετρο και το πάχος του σωλήνα. 
Οι σωλήνες θα παράγονται και θα παραδίδονται σε ρολλά των 100 μέτρων για διαμέτρους Φ90-Φ125 και σε 
ευθύγραμμα μήκη των 12 μέτρων για διαμέτρους Φ140 και άνω.  
 

2.2 Χρώμα - Διαστάσεις 
Οι σωλήνες για την μεταφορά ποσίμου νερού θα είναι χρώματος μπλε εσωτερικά και εξωτερικά και ανάλογα με την 
ονομαστική διατομή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική διατομή, και πάχος τοιχώματος 
που ορίζονται στο πρότυπο EN 12201 Part 2: Pipes, τηρώντας πάντα τις επιτρεπόμενες ανοχές. 
Οι σωλήνες θα έχουν Λόγο Τυπικής Διάστασης (σχέση ονομαστική εξωτερικής διαμέτρου με πάχος τοιχώματος 
σωλήνα) SDR – Standard dimension ratio σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201 part 2 ως εξής : 

 Για σωλήνες από υλικό ΡΕ100  
 

Πίεση 
Λειτουργίας 

atm 

PN 10 PN 12.5 PN 16 

Εξωτερική 
διάμετρος 

mm 

Πάχος 
τοιχώματος 

mm 

Βάρος 
 

Kgr/mm 

Πάχος 
τοιχώματος 

mm 

Βάρος 
 

Kgr/mm 

Πάχος 
τοιχώματος 

mm 

Βάρος 
 

Kgr/mm 

90 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 

5,4 
6,6 
7,4 
8,3 
9,5 
10,7 
11,9 
13,4 
14,8 
16,6 
18,7 

 

1,44 
2,14 
2,73 
3,43 
4,47 
5,66 
6,98 
8,86 

10,90 
13,60 
17,30 

 

6,7 
8,1 
9,2 
10,3 
11,8 
13,3 
16,6 
18,4 
20,6 
23,2 
26,1 

 

1,75 
2,59 
3,34 
4,18 
5,45 
6,92 
8,49 

10,80 
13,30 
16,60 
21,10 

8,2 
10,0 
11,4 
12,7 
14,6 
16,4 
18,2 
20,5 
22,7 
25,4 
28,6 

 

2,10 
3,11 
4,04 
5,04 
6,61 
8,36 

10,30 
13,00 
16,00 
20,10 
25,50 

2.3 Σήμανση 
Οι σωλήνες θα φέρουν σήμανση, τυπωμένη ανά μέτρο μήκους σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm, με 
ανεξίτηλο άσπρο χρώμα. Το ύψος των χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 5 mm. 

 
Ο κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς σύμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα σε διάστημα του ενός μέτρου, τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Την ένδειξη «……….» ή «ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ» 

 Σύνθεση υλικού και Ονομαστική πίεση (π.χ. ΡΕ100/ ΡΝ 10) 

 Ονομαστική διάμετρος Χ ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ160 Χ 9,5) 

 Όνομα κατασκευαστή 
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 Μήνας και έτος  καθώς και παρτίδα κατασκευής 

 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 
 

2.4 Έλεγχοι, δοκιμές και απαιτούμενα πιστοποιητικά 
 
Εργοστασιακός έλεγχος - δοκιμές  
Ο κατασκευαστής των σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και να εκτελέσει όλους τους 
ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 12201 στους παραγόμενους σωλήνες για να 
εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες 
αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές προσβολές. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς 
ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της. 
 
Εργοταξιακός έλεγχος 
Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες επιφάνειας, ανομοιογένειες χρώματος,  κλπ. Θα 
ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής διατομής (ovality) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 12201 
part 2. 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, η υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους σε ανεξάρτητο φορέα (π.χ. ΕΛΟΤ) 
προκειμένου να αποφασίσει για την καταλληλότητα ή μη των σωλήνων. Σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 
 
Πιστοποιητικά 
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα αναφέρει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα: 
α. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο μετρημένος Δείκτης Ροής Τήγματος (MFR) 190/5 της κάθε 

παρτίδας, και την τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής των σωλήνων.   
Επισημαίνεται ότι ο μετρημένος Δείκτης Ροής Τήγματος (MFR) της κάθε παρτίδας δεν μπορεί να έχει απόκλιση 
μεγαλύτερη από 0,2 γρ. / 10 λεπτά από το αντίστοιχο MFR 190/5 της πρώτης ύλης. 

β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12201 part 2.  
 
Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία τον Πίνακα 3 του προτύπου EN 12201 
part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν 
τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN 12201 part 2. 
Η κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό καταλληλότητας για μεταφορά 
ποσίμου νερού από επίσημη αρχή, οργανισμό ή επιστημονικό ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε., επίσημα μεταφρασμένο στη 
Ελληνική γλώσσα. 
 

2.5 Συσκευασία – Μεταφορά - Αποθήκευση  
Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από 
LDPE. 
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων κατά την 
μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των σωλήνων θα μεταφέρονται και 
θα φορτοεκφορτώνονται με πλατείς υφασμάτινους ιμάντες.  
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Ηλεκτροσυγκολλητών Εξαρτημάτων, Εξαρτημάτων Ευθέων Άκρων  

και Λοιπών Εξαρτημάτων Συνδέσεων σε Δίκτυα Πολυαιθυλενίου 

 

 
 Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση 
σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201-
3 / ISO 4427. 
 

3. Πρώτη Ύλη 
3.1 Γενικά 

Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται τα εξαρτήματα θα είναι Πολυαιθυλένιο PE 100 και θα έχει μορφή 
ομογενοποιημένων κόκκων από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους.   
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.) ομοιόμορφα 
διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή. 
Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά την 
υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την 
έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες. 
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 
θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης. 
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε η μαύρο.  
 

3.2 Απαραίτητα Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.   
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 
θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Ο προμηθευτής των ειδικών τεμαχίων υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον προμηθευτή της 
πρώτης ύλης τον Πίνακα 2 του προτύπου EN 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

3.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των ειδικών τεμαχίων P.E. 
Τα ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές,  ηλεκτροσέλλες  κ.λ.π.) και 
τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν, θα παράγονται από HPPE (Πολυαιθυλένιο PE 100).  
Τα ηλεκτροεξαρτήματα (κατά την ως άνω έννοια) και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων θα πρέπει να συμμορφώνονται 
στις απαιτήσεις των προδιαγραφων EN 12201-3 / ISO 4427 για πόσιμο νερό και θα παράγονται με τη μέθοδο 
έγχυσης (Injection moulding), αποκλειομένων των εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους. 
Τα  προς προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει: 

 Να κατασκευάζονται από κατασκευαστές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις  που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα και διαθέτουν Πιστοποιητικό  ISO 9001. 

 Οι προμηθευτές να παρέχουν εγκρίσεις για τα προϊόντα τους από διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές 
Πιστοποίησης  όπως ΕΛΟΤ, DVGW, DS, SVGW κλπ. 

 Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε 
χαρτοκιβώτια. 

 Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων θα πρέπει να είναι 



 

[6] 

 

 

ανάγλυφα τυπωμένες, κατά τη διαδικασία της έγχυσης, πληροφορίες που αφορούν στο εξάρτημα, 
όπως διάμετρος, SDR, PE 100, στοιχεία αναγνώρισης του εξαρτήματος (batch number). 

 Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων, που θα χρησιμοποιηθούν για δίκτυα 
υπό πίεση θα είναι από PE 100, SDR 11 (16 BAR) , SDR 17 (10 BAR). 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στην παρούσα μπορεί να υπάρξει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη 
της υπηρεσίας. 

 
3.4 Ηλεκτροεξαρτήματα 

Κάθε ηλεκτρομούφα, ηλεκτροεξάρτημα, ηλεκτροσέλλα ή εξάρτημα δημιουργίας διακλαδώσεων θα πρέπει: 
Να φέρει επικολλημένη ταινία ή να συνοδεύεται από κάρτα δεδομένων (σύμφωνα με τα ISO 7810 και 7811), 
στην οποία: 

 θα υπάρχει barcode διαγράμμιση, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση / μεταφορά των δεδομένων 
συγκόλλησης των ηλεκτροεξαρτημάτων με barcode. 

 θα υπάρχει επίσης barcode διαγράμμιση για την αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος 
(traceability code). 

 θα είναι τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, 
κ.λ.π.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, να είναι 
δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

Για λόγους ασφαλείας κατά την εφαρμογή (αποφυγή βλαβών στην αντίσταση), αποφυγής φθορών κατά την 
αποθήκευση (επιφανειακή οξείδωση αντίστασης) και καλύτερης συγκόλλησης, θα πρέπει η αντίσταση των 
ηλεκτρομουφών, ηλεκτροεξαρτημάτων, ηλεκτροσελλών και εξαρτημάτων δημιουργίας διακλαδώσεων, να 
είναι πλήρως επικαλυμμένη με πολυαιθυλένιο και ενσωματωμένη στο σώμα του ηλεκτροεξαρτήματος. 
Η τάση του ρεύματος εφαρμογής δεν θα υπερβαίνει τα 42 Volt. 
Δείκτες τήξης  για κάθε ζώνη συγκόλλησης, με σκοπό τον οπτικό  έλεγχο της ολοκλήρωσης της 
συγκόλλησης, πρέπει να περιλαμβάνονται στο  σώμα του εξαρτήματος κοντά στους ακροδέκτες. Οι δείκτες 
τήξης πρέπει να  είναι κωνικοί, ώστε να εμποδίζεται η υπερχείλιση του  υλικού. 
Οι ηλεκτρομούφες θα πρέπει 

 Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα 
πρέπει να είναι μονοκαλωδιακές (monofilar) και όχι δικαλωδιακές (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους 
έως και τη διάμετρο Φ 500. 

Τα λοιπά ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές κ.λ.π.) θα πρέπει 
  Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα 

πρέπει να είναι μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους έως 
και τη διάμετρο Φ 180. 

 Για μεγαλύτερες διαμέτρους τα ηλεκτροεξαρτήματα θα πρέπει να συγκολλούνται πλήρως στον 
σωλήνα/ες σε έως δύο φάσεις (δύο κύκλους), χωρίς όμως προθέρμανση και θα πρέπει να είναι 
μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

Οι ηλεκτροσέλλες θα πρέπει να αποτελούνται από ένα η δύο τμήματα, αν είναι δύο τμημάτων το άνω 
τμήμα το οποίο συγκολλείται στον σωλήνα και το κάτω τμήμα-στήριγμα του άνω τμήματος. Ειδικότερα: 

 Η κατασκευή των ηλεκτροσελλών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται από την ίδια την 
κατασκευή της, η αναγκαία διαρκής σύσφιξη της ηλεκτροσέλλας στο σωλήνα (και όχι απλά η 
συγκράτησή της επάνω στο σωλήνα) κατά τη φάση θέρμανσης και τήξης (εφαρμογή αναγκαίας 
πίεσης για τη επιτυχή συγκόλληση), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου-ελατηρίου για 
την εφαρμογή της απαιτούμενης δύναμης σύσφιξης-συγκόλλησης του εξαρτήματος, για όλες τις 
διαμέτρους σωλήνων έως Φ250. Αν απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προμηθεύσει με έξοδα του όσα ειδικά εργαλεία ζητήσει η υπηρεσία. 

 Ηλεκτροσέλλες για την συγκόλληση των οποίων απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου - ελατηρίου 
σύσφιξης γίνονται αποδεκτές για μεγαλύτερες διαμέτρους σωλήνων από Φ 250. 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει με ειδική περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής της ηλεκτροσέλλας 
(διαδικασία τοποθέτησης, συγκράτησης, συγκόλλησης) να αποδεικνύει ότι για τις προσφερόμενες 
από αυτόν ηλεκτροσέλλες ισχύουν τα περιγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 

 Το άνω μέρος των ηλεκτροσελλών θα φέρει , διάταξη εξόδου με κοπτικό ή διάταξη εξόδου ευθέως 
άκρου, η οποία θα έχει δημιουργηθεί εργοστασιακά, με ταυτόχρονη έγχυση κατά την φάση έγχυσης 
του άνω μέρους της ηλεκτροσέλλας.  Στο άνω μέρος των ηλεκτροσελλών θα μπορεί επίσης να 
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διαμορφώνεται εργοστασιακά διάταξη ηλεκτρομούφας στην οποία θα προσαρμόζεται και θα 
συγκολλάται διάταξη εξόδου με κοπτικό ή διάταξη εξόδου ευθέως άκρου με electro fusion 
συγκόλληση στον αυτό χρόνο με την συγκόλληση της ηλεκτροσέλλας στον σωλήνα. 

 
Ηλεκτροσέλλες με κοπτικό 
Η διάταξη εξόδου με κοπτικό της ηλεκτροσέλλας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται 
τα παρακάτω: 
 Θα επιτυγχάνεται με ασφάλεια πλήρης διάτρηση του προς διάτρηση σωλήνα από το 

ενσωματωμένο κοπτικό,  κάτω από την καθορισμένη μέγιστη πίεση νερού και την αντίστοιχη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 Το κοπτικό θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση του τεμαχίου 
σωλήνα που θα αποκόπτεται από το σημείο κοπής και η σταθερή συγκράτησή του από αυτό 
(το κοπτικό). 

 Μετά την διάτρηση του σωλήνα και την απομάκρυνση του κοπτικού από το σημείο διάτρησης 
και αφού το διατρητικό θα λαμβάνει την τελική του θέση, θα εξασφαλίζεται ότι θα είναι πλήρως 
ελεύθερη η δίοδος απαγωγής του νερού προς την έξοδο του κοπτικού. 

 Ο σχεδιασμός  του κοπτικού θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται ότι το διατρητικό θα 
λαμβάνει βεβαιωμένα την τελική του θέση (στην αντίθετη πλευρά του σημείου διάτρησης) και η 
στεγανότητα του άνω μέρους του κοπτικού θα είναι απόλυτη, χωρίς να απαιτείται η χρήση του 
υπερκειμένου κοχλιωτού εξαρτήματος με τον υπάρχοντα ελαστικό δακτύλιο. 

 Το κοπτικό σέλλας πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να σφραγίζει εκ νέου το 
σημείο της διάτρησης του σωλήνα, όποτε απαιτηθεί διακοπή ροής προς τον παροχετευτικό 
αγωγό. 

 Ο σωλήνας εξόδου του κοπτικού (ευθύγραμμος σωλήνας απαγωγής) θα πρέπει να έχει μήκος 
τουλάχιστον ίσο με το μήκος ηλεκτρομούφας διαμέτρου αντίστοιχης με αυτής του σωλήνα 
απαγωγής. 

 Η ελάχιστη διάμετρος του κοπτικού  δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 25 mm. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει με ειδική αναλυτική περιγραφή και σχέδια να αποδεικνύει τα 
παραπάνω. 

 
Ηλεκτροσέλλες χωρίς κοπτικό (ευθέως άκρου) 
Η διάταξη εξόδου με χωρίς κοπτικό της ηλεκτροσέλλας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
διασφαλίζονται τα παρακάτω: 
 Η ελάχιστη διάμετρος διάτρησης του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον όση η εσωτερική διάμετρος 

του ευθέως άκρου της εξόδου της ηλεκτροσέλλας και πάντως  όχι  μικρότερη των 25 mm. 
 Ο σωλήνας εξόδου της ηλεκτροσέλλας (ευθύγραμμος σωλήνας απαγωγής) θα πρέπει να έχει 

μήκος τουλάχιστον ίσο με το μήκος ηλεκτρομούφας διαμέτρου αντίστοιχης με αυτής του 
σωλήνα απαγωγής. 

 
3.5 Δημιουργία κλάδων δικτύου σε νέο ή σε υφιστάμενο αγωγό  

 
Για τη δημιουργία κλάδων δικτύου επιτρέπεται είτε η χρήση εξαρτημάτων PE ευθέων άκρων (ταυ, συστολικά ταυ, 
συστολές, γωνίες κ.λ.π.) σε συνδυασμό με ηλεκτρομούφες και λοιπά ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, 
ηλεκτροσυστολές κ.λ.π.), είτε η χρήση ηλεκτροσελλών ή εξαρτημάτων δημιουργίας διακλαδώσεων, αποκλειόμενης 
της χρήσης κοινών σελλών παροχής για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω 
όροι και προϋποθέσεις: 

 Οι ηλεκτροσέλλες και τα ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας νέων κλάδων θα πρέπει να αποτελούνται από 
δύο τμήματα, το άνω τμήμα το οποίο συγκολλείται στον σωλήνα και το κάτω τμήμα-στήριγμα του άνω 
τμήματος. 

 Η κατασκευή των ηλεκτροσελλών των ηλεκτροεξαρτημάτων νέων κλάδων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται από την ίδια την κατασκευή τους, η αναγκαία διαρκής σύσφιξη της ηλεκτροσέλλας και του 
ηλεκτροεξαρτήματος  νέων κλάδων στο σωλήνα (και όχι απλά η συγκράτησή του επάνω στο σωλήνα) κατά 
τη φάση θέρμανσης και τήξης (εφαρμογή αναγκαίας πίεσης για τη επιτυχή συγκόλληση), χωρίς να απαιτείται 
η χρήση ειδικού εργαλείου-ελατηρίου για την εφαρμογή της απαιτούμενης δύναμης σύσφιξης-συγκόλλησης 
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του εξαρτήματος, για όλες τις διαμέτρους σωλήνων έως Φ250. 

 Ηλεκτροσέλλες και ηλεκτροεξαρτήματα για την συγκόλληση των οποίων απαιτείται η χρήση ειδικού 
εργαλείου - ελατηρίου σύσφιξης γίνονται αποδεκτές για μεγαλύτερες διαμέτρους σωλήνων από Φ 250. 

 Για όλες τις ηλεκτροσέλλες και ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας κλαδων, το άνω τμήμα θα είναι εξοπλισμένο 
με έξοδο ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτρομούφα) η οποία θα μπορεί να δεχθεί διάφορα εξαρτήματα  όπως 
κοπτικό,  εξαρτήματα μετάβασης, εξαρτήματα ευθέων άκρων, βάνες,  τάπες, σωλήνες κτλ., τα οποία θα 
συγκολλούνται ταυτόχρονα με την συγκόλληση της ηλεκτροσέλλας στον κύριο αγωγό και σε δεύτερη φάση 
στα ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας κλαδων. 

 
Οι προμηθευτές θα πρέπει με ειδική περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής των παραπάνω ηλεκτροεξαρτημάτων 
(διαδικασία τοποθέτησης, συγκράτησης, συγκόλλησης) να αποδεικνύει ότι για τα προσφερόμενα από αυτόν 
ηλεκτροεξαρτήματα ισχύουν τα περιγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. 

 
3.6 Εξαρτήματα ευθέων άκρων 

 
Τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα προσφέρονται για την χρήση σε δίκτυα νερού, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα: 

 Θα είναι παραγωγής με έγχυση (injection), αποκλειόμενης της προσφοράς χειροποίητων (συγκολλημένων 
με butt-welding) εξαρτημάτων. 

 Επίσης αποκλείεται η προσφορά injection συστολικών εξαρτημάτων στα οποία όμως παρεμβάλλεται 
οποιαδήποτε butt-welding συγκόλληση για την επίτευξη του τελικού συστολικού  αποτελέσματος, τα 
εξαρτήματα θα είναι δηλαδή ενιαίας έγχυσης. 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για Electro fusion συγκόλληση. Ειδικότερα σημειώνεται ότι το καθαρό μήκος 
της κάθε συγκολλούμενης πλευράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος της 
αντίστοιχης διαμέτρου ηλεκτρομούφας. 

 
3.7 Εξαρτήματα μετάβασης 

 
Ως εξαρτήματα μετάβασης ορίζονται στην παρούσα και γίνονται αποδεκτά τα εξαρτήματα τα οποία στο ένα άκρο τους 
έχουν ορειχάλκινο σπείρωμα ή σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1,4305 και στο άλλο πολυαιθυλένιο κατά τα 
ανωτέρω. Ειδικότερα ορίζεται: 

 
 Το ευθύ τμήμα των εξαρτημάτων μετάβασης (transition adaptor) που προορίζεται για συγκόλληση με τα 

ηλεκτροεξαρτήματα, θα είναι από πολυαιθυλένιο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά που ζητούνται από την 
παρούσα τεχνική προδιαγραφή, καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά που στην παρούσα απαιτούνται για τα 
εξαρτήματα ευθέων άκρων. 

 

 

3.8 Απαραίτητα Πιστοποιητικά  
 

 Απαραίτητα Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.   
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν θα 
επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Ο προμηθευτής των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον προμηθευτή 
της πρώτης ύλης τον Πίνακα 2 του προτύπου EN 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

 Απαραίτητα Πιστοποιητικά του κατασκευαστή των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου. 
Τεχνικά φυλλάδια και πλήρης τεχνική περιγραφή των εξαρτημάτων. 
Κατασκευαστικα σχέδια (προαιρετικά). 
Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 
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Οι προμηθευτές να παρέχουν έγκριση  για τα προϊόντα τους, από διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές Πιστοποίησης  
όπως ΕΛΟΤ, DVGW, DS, SVGW κλπ. 
 
 
 
 
 
 

 

                                Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Σφαιρικών κρουνών 

 

 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά. 
 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να   διατηρούν την  πτώση πίεσης  που δημιουργεί η 
τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή σε χαμηλά επίπεδα. 
 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής,χωρίς πόρους,υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε 
χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 
 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο EN 13828 
(στεγανότητα – ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης, λειτουργίας, μέγιστη ). 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 25 bar 
 
 

 Οι Σφαιρικοί κρουνοί  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με ζωστήρες υδροληψίας στις παροχές των 
καταναλωτών σε σωλήνες του δικτύου ύδρευσης, σαν κρουνοί διακοπής πριν από τον υδρομετρητή, σαν 
τερματικά δικτύου σε χώρους κοινής ωφελείας (πλατείες, πάρκα, Νοσοκομεία, σχολεία και αποτελούνται από τα 
εξής εξαρτήματα :  

 Σώμα κρουνού   

 Σφαίρα  

 Δακτυλίδι  

 Ροδέλες συγκράτησης –στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας  

 Άξονας χειρισμού σφαίρας 

 Καπάκι του άξονα χειρισμού 

 Βίδα συγκράτησης καπακιού 

       Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών. 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι από τα παρακάτω υλικά: 
 
o Σώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά ΕΝ 12164 - CW 

614N (Cu,Zn39,Pb3)  
o Σφαίρα: Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά ΕΝ 12164 - CW 614N (Cu,Zn39,Pb3) 

διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766 
o Αξονας-Δαχτυλίδι: Ορείχαλκος UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά ΕΝ 12164 - CW 614N 

(Cu,Zn39,Pb3)  
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o Ο μοχλός χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι τύπου λαβής ή πεταλούδας κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο  

o Πίεση λειτουργίας  τουλάχιστον 25 bar  για  όλες τις διαστάσεις των σφαιρικών κρουνών   (η πίεση λειτουργίας 
θα επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα πίεσης λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία).     

o Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής και η διάμετρος της σφαίρας θα καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 
13828 . 

o Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται  με στροφή 90 μοιρών. 
 

 Ελάχιστο βάρος σφαιρικών κρουνών   :  

α. ½’’ (DN15) – 190 gr   

β. 3/4’’ (DN20) – 290 gr  

γ. 1’’ (DN25) – 480 gr  

δ. 2’’ (DN50) – 1880 gr  

 
Απαραίτητα Πιστοποιητικά  
 

1. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σφαιρικών κρουνών, διαστάσεις 
βάρη, πίεση λειτουργίας και. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια 
υλικά. 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων σφαιρικών κρουνών ( τελικό προϊόν ) για χρήση σε πόσιμο 
νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, 
Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.) 

4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Εργοστασίου κατασκευής – δοκιμής των σφαιρικών κρουνών (ή της αντίστοιχης 
οικογένειας πάνω στην οποία βασίζονται οι προσφερόμενοι σφαιρικοί κρουνοί) όπου θα πιστοποιείται ότι οι 
προσφερόμενοι σφαιρικοί κρουνοί είναι κατασκευασμένοι – δοκιμασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13828. 

 
 

                                                       Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Σύνδεσμοι (ρακόρ) 

 

 
 
 

 Οι σύνδεσμοι (ρακόρ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας μπάρα ορείχαλκου κατά EN 
12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) και από κατάλληλα επεξεργασμένο από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο υψηλής 
θερμοκρασίας, κατά EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2). 

 Όλοι οι σύνδεσμοι θα έχουν σπείρωμα σύνδεσης κυλινδρικό συμφώνως με τα ISO228, ISO 7/1 ή άλλα αντίστοιχα 
διεθνή πρότυπα.  
 

 Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Βανών Σύρτου Ελαστικής Έμφραξης με φλάντζα 

 

 
 
 

Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδες τύπου σύρτη με ελαστική έμφραξη. Οι δικλείδες τύπου σύρτη 

με ελαστική έμφραξη, προορίζονται για την απομόνωση τμήματος δικτύου για τον καλύτερο έλεγχο αυτού, 

διευκολύνοντας έτσι είτε τον καθαρισμό του δικτύου, την αντικατάσταση οιασδήποτε συσκευής είτε αποκατάσταση 

φθοράς του δικτύου. Η χρήση των δικλείδων τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης περιορίζεται αυστηρά σε θέση 

πλήρους ανοίγματος ή πλήρης έμφραξης. Δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για ρυθμιστές παροχές. 

 

4. Πρότυποι Κώδικες και Κανονισμοί 

Το σώμα και τα καλύμματα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο (GJS - DUCTILE IRON) 

και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και 

οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη 

ύλη. 

 

Το σώμα των δικλείδων ελαστικής έμφραξης θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή κατά SAE2 και κατόπιν θα έχουν 

βαφτεί εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική βαφή, πάχους όλων των 

στρώσεων τουλάχιστον 250 μm. Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 250μm. 

 

Οι δικλείδες θα πρέπει να είναι μη ανυψούμενου βάκτρου και με δυνατότητα κλεισίματος όταν το βάκτρο 

περιστρέφεται δεξιόστροφα.  

 

Η κατασκευή του βάκτρου πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης 

στεγάνωσης . 

 

Ο σύρτης θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής EPDM, ώστε να 

επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη.  

 

Ο άξονας χειρισμού των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένος από Ανοξείδωτο χάλυβα με προσθήκη 13% περίπου 

χρώμιο. 
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Το περικόχλιο λειτουργίας θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης θα είναι 

από EPDM. 

 

Στο σώμα των δικλείδων θα πρέπει να υπάρχουν χυτευμένες οι παρακάτω ενδείξεις υποχρεωτικά: 

- Διάμετρο DN 

- Πίεση ΡΝ 

- Υλικό κατασκευής 

 

Στο σώμα επίσης, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμοσμένο ταμπελάκι στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 

αναφέρονται τα εξής: 

- Κωδικός προϊόντος 

- Φορά κλεισίματος 

- Ημερομηνία παραγωγής 

- Λογότυπο κατασκευαστή 

- Πρότυπο κατασκευής 

 

Οι δικλείδες ελαστικής έμφραξης θα είναι κατάλληλες κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής του 

κυρίως μέρους τους να μην απαιτείται αποσύνδεση από την σωλήνωση και να επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω 

τμήματος τους, σύρτης, βάκτρο,  κ.λ.π. 

 

Η αντικατάσταση των δακτυλίων Ο-ring μεταξύ στελέχους και περικοχλίου λειτουργίας θα πραγματοποιείται υπό πίεση 

όταν η δικλείδα είναι εντελώς ανοικτή. 

 

Οι δικλείδες ελαστικής έμφραξης θα πρέπει να έχουν διέλευση ίση με την ονομαστική τους διάσταση. 

 

 

 

 

4.1 Πρότυπα κατασκευής δικλείδων: 

Πρότυπο κατασκευής δικλείδων –    ΕΝ1074-2 και ISO7259 

Διαστάσεις μεταξύ φλαντζών  –    ΕΝ558 και ISO5752 σειρά 15 και 14 

Διαστάσεις φλαντζών   –    ΕΝ1092-2 και ISO7005-2 

Εργοστασιακών δοκιμών   -     ISO5208 και EN12266 

 

Κάθε εξερχόμενη δικλείδα ελαστικής έμφραξης θα ελέγχεται από την μονάδα δοκιμών του εργοστασίου με έγγραφη 

πιστοποίησή της. 
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Προδιαγραφές Δοκιμών πίεσης:  Σώματος: 1,5 x PN (24bar) 

Φλαντζών: 1,1 x PN (18bar) 

 

 

 

4.2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην εγκατάσταση των δικλείδων 

Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου για τις δικλείδες περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη 

κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης ή και εντολές της Υπηρεσίας. 

 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

 

 Την μεταφορά επιτόπου του έργου των δικλείδων 

 Την προμήθεια επιτόπου του έργου όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση 

 Τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους 

 Την τοποθέτηση και την σύνδεσή τους 

 Την χρήση κάθε είδους εξοπλισμού 

 Τις κάθε είδους δοκιμές και έλεγχους 

 

4.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των δικλείδων θα γίνεται ανά διάμετρο, για τον πραγματικό αριθμό αυτών που τοποθετήθηκαν 

ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, τα σχέδια της μελέτης και τις 

εντολές της Υπηρεσίας. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον, κατά των ανωτέρω, επιμετρούμενο αριθμό τεμαχίων επί την αντίστοιχη τιμή 

μονάδας του τιμολογίου. 

 

4.4 Πιστοποιητικά καταλληλότητας 

Για την έγκριση των δικλείδων θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία ή τον Κύριο του έργου 

τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που ακολουθούν, όλα από επίσημο τρίτο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης: 

 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 του εργοστασίου χύτευσης του σώματος των 

δικλείδων. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015 του εργοστασίου χύτευσης του 

σώματος των δικλείδων. 
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- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό του ελαστικού και της εποξειδικής βαφής που θα έχει 

εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της Ε.Ε. (DVGW, KIWA, WRAS, ACS κτλ) ο οποίος θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-2 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-2 του εργοστασίου χύτευσης του σώματος των 

δικλείδων. 

- Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από επίσημη υγειονομική 

αρχή εντός ΕΕ για τη δικλείδα συνολικά. 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Καλυμμάτων Φρεατίου και Εσχαρών από Χυτοσίδηρο 

 

 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

ΚΥΚΛΙΚΑ Φ600 D400 
(Ductile Iron) 

 
5. Αντικείμενο 

 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή επιθεώρησης, 
αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύμματα φρεατίων (ανθρωποθυρίδων) που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.  
 
Γενικά 
 
Πρόκειται για το κάλυμμα φρεατίων αποτελούμενο από το κάλυμμα και το πλαίσιο, τα οποία συνδέονται μεταξύ 
τους με ένα ενιαίο σύστημα αρθρώσεων. Το κάλυμμα φρεατίων και το πλαίσιο του θα συμμορφώνονται απόλυτα 
με όλες τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124:1994 Κλάσης D400 για τοποθέτηση σε δρόμους 
βαριάς κυκλοφορίας.  
Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ124: 1994. 
Το κάλυμμα και το πλαίσιο θα είναι απαλλαγμένα από κάθε ατέλεια χύτευσης και οποιαδήποτε εσοχή δεν θα 
αναπληρώνεται με ξένη ύλη. 
Το κάλυμμα και το πλαίσιο του θα είναι πλήρως επιχρισμένα με μαύρη μη τοξική βαφή. 
 

5.1 Υλικό κατασκευής 
 
Τα καλύμματα φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο και θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις του 
ISO 1083, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124:1994, η ποιότητα του ελατού χυτοσιδήρου θα 
είναι τουλάχιστον GGG40 (GJS-400). 
 

5.2 Πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο των καλυμμάτων θα είναι κυκλικό θα φέρει νευρώσεις μεταξύ κάθετου και οριζόντιου τμήματος και θα 
μπορεί να φέρει προσθετή ενίσχυση με γωνίες για καλύτερο εγκιβωτισμό του με τσιμέντο. 
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Το πλαίσιο θα φέρει σχεδιασμό αποφυγής θορύβου ώστε το κάλυμμα να παραμένει σταθερό στο πλαίσιο 
ακόμα και στην περίπτωση που το φορτίο εφαρμόσετε στα άκρα του καλύμματος μονομερώς. Αυτό θα 
εξασφαλίζεται με την απόλυτη εφαρμογή και τέλεια συναρμογή μεταξύ του κάτω μέρος του καλύμματος και του 
άνω εσωτερικού μέρους πλαισίου. 
 

5.3 Άρθρωση 
 
Η άρθρωση θα αποτελεί ενιαίο χυτό τμήμα του καλύμματος και του πλαισίου και δεν θα απαιτούνται βίδες ή 
πείροι για την λειτουργία της. 
Σκοπός της άρθρωσης είναι: 
- Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα μόνο άτομο για συντήρηση, επιτρέποντας παράλληλα την 
απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυμάτων. 
- Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγματος και κλεισίματος  
- Η ασφάλιση μέσω της διάταξης ασφάλισης, του καλύμματος εντός του πλαισίου 
Για λόγους ασφαλείας, η άρθρωση θα εξασφαλίζει άνοιγμα στο κάλυμμα στις 1200 και κλείδωμα-ασφάλιση στις 
900 για την αποφυγή κλεισίματος και τυχών τραυματισμό του εργαζόμενου που θα κάνει επίσκεψη ενός του 
φρεατίου. 
 

5.4 Κάλυμμα 
 
Το κάλυμμα θα φέρει εσωτερικά νευρώσεις ώστε να διαθέτει αυξημένη αντοχή στα φορτία των οχημάτων και  θα 
μπορεί και κατά το άνοιγμα του να παραμένει όρθιο και ασφαλισμένο στις 900 για την αποφυγή ατυχήματος. 
Η επιφάνεια του καλύμματος θα είναι ανάγλυφη ώστε να παρέχει αντιολισθητική προστασία και θα φέρει 
ανάγλυφα την σήμανση που ορίζεται παρακάτω. 
Το κάλυμμα θα μπορεί να δεχτεί αντικλεπτική συσκευή κλειδώματος ακόμα και μετά την εγκατάσταση του στο 
φρεάτιο. 
Το κάλυμμα μόνο του αλλά και σε συνδυασμό με το πλαίσιο θα φέρει σημείο ανοίγματος εργονομικά και θα 
ανοίγει με απλά εργαλεία όπως λοστό ή σκαπάνη. 
Αντιδιαμετρικά της άρθρωσης θα υπάρχει το σημείο ασφάλισης, όπου το κάλυμμα θα φέρει την εύκαμπτη ράβδο 
ασφάλισης. 
 

5.5 Σύστημα ασφάλισης 
 
Τα καλύμματα θα πρέπει να ασφαλίζουν αυτόματα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτημα, μέσω ενσωματωμένης 
εύκαμπτης ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν με απλά εργαλεία όπως 
λοστό ή σκαπάνη. 
Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος στο φρεάτιο, θα τοποθετείται ειδικό εξάρτημα το οποίο θα εγκιβωτίζεται 
στο τσιμέντο και δεν θα επιτρέπει την αφαίρεση του καλύμματος από το πλαίσιο ώστε το κάλυμμα να διαθέτει και 
αντικλεπτικό σύστημα. 
Το κάλυμμα θα μπορεί να δέχεται και αντικλεπτική συσκευή κλειδώματος, η οποία θα μπορεί να ενσωματωθεί 
στο κάλυμμα είτε πριν είτε μετά από την εγκατάσταση στο φρεάτιο. 
 

5.6 Παρέμβυσμα απόσβεσης 
 
Το παρέμβυσμα απόσβεσης θα είναι τοποθετημένο επί του πλαισίου σε διαμορφωμένη έδρα. Σκοπός του 
παρεμβύσματος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μεταξύ καλύμματος και πλαισίου εξασφαλίζοντας στην 
συναρμογή σταθερότητα και αθόρυβη λειτουργία, ανεξάρτητα από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Το υλικό του 
παρεμβύσματος απόσβεσης θα είναι πλαστικό (πχ PEPP, ΡΡ, ΡΕ) με αποδεδειγμένη αντοχή σε συνθήκες 
διέλευσης οχημάτων. 
 

5.7 Διαστάσεις 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις και βάρη του καλύμματος διακρίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Εξωτερική 
Διάμετρος 

Καθαρό 
Άνοιγμα 

Ύψος Βάρος 
καλύμματος 

Βάρος 
πλαισίου 

Ελάχιστο 
Βάρος 

mm mm mm Kg  Kg 

800 ± 20 600 +10 100 + 10 33 ± 5% 25 ± 5% 57 ± 5% 

 
5.8 Σήμανση καλυμμάτων 

 
Στην επιφάνεια του καλύμματος θα αναγράφονται ανάγλυφα οι ακόλουθες  ενδείξεις ώστε να αποδεικνύεται ότι το 
κάλυμμα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124:1994: 
 

 Σύμβολο ελατού χυτοσιδήρου (GS, GGG40) 
 Πρότυπο κατασκευής (ΕΝ124) 
 Κλάση αντοχής (D400) 
 Λογότυπο κατασκευαστή 
 Εμπορική ονομασία καλύμματος 
 Λογότυπο τρίτου ανεξαρτήτου φορέα πιστοποίησης (NF, AENOR, κλπ) ο οποίος θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος κατά ΕΝ45011 για τη δοκιμή καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994 
 
Τα καλύμματα φρεατίων θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

- Διασφάλισης ποιότητας παραγωγής του κατασκευαστή ISO9001:2008 
- Διασφάλισης ποιότητας διαχείρισης του εμπόρου ISO9001:2008 
- Τρίτου Ανεξάρτητου φορέα ότι τα καλύμματα είναι σύμφωνα με το ΕΝ124 και σε ποια κλάση ορίζονται 
- Παρτίδας από τον κατασκευαστή 

 
Βεβαίωση δοκιμής από οποιοδήποτε εργαστήριο για την αντοχή του καλύμματος αντί του πιστοποιητικό από 
τρίτο ανεξάρτητο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 

5.9 Επιθεωρήσεις και δοκιμές  
 
Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής από τον κατασκευαστή των καλυμμάτων φρεατίων 
αποτελεί μέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ISO9001:2008 και της συμμόρφωσης προϊόντων κατά EN124. 
 
Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης  για κάθε παράδοση επιβεβαιώνοντας ότι η 
αποστολή καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων συμμορφώνεται με το πρότυπο EN124 και το απαιτούμενο φορτίο 
δοκιμής. 
Κάθε αποστολή μπορεί εκ των υστέρων να ελέγχεται μεμονωμένα ως προς τυχόν ατέλειες της χύτευσης. Από την 
κάθε αποστολή, το 5% μπορεί να επιλέγεται τυχαία και να υποβάλλεται σε δοκιμή φόρτισης σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994 Κλάση D400. Εάν ποσοστό 10% των δειγμάτων αποτύχει στη δοκιμή 
φόρτισης, ολόκληρη η αποστολή απορρίπτεται. Ο αριθμός των υπό δοκιμή δειγμάτων δε θα είναι μικρότερος των 
5 αλλά ούτε και μεγαλύτερος των 30.  
 

5.10 Τόπος παράδοσης 
 
Η παράδοση των φρεατίων θα γίνει στην Αποθήκη της υπηρεσίας ή σε μέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η 
δαπάνη για τη φόρτωση και μεταφορά των φρεατίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.       
  

5.11 Απαραίτητα Πιστοποιητικά 
 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, NF, TUV). 

 Κατασκευαστικά σχέδια σε ψηφιακή μορφή .dwg 

 Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Μη Ανιχνεύσιμου Πλέγματος Προστασίας Δικτύων 

 

 
6. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια πλέγματος προστασίας δικτύων (υπογείων 
σωληνώσεων). Το πλέγμα τοποθετείται στο σκάμμα πάνω από την άμμο εγκιβωτισμού του αγωγού, έτσι ώστε να 
είναι προφανής η ύπαρξη αγωγού σε επόμενη εκσκαφή. 
 

6.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Το πλέγμα προστασίας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο ή 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, με υψηλό βαθμό αντίστασης στη σήψη και στις χημικές ουσίες. To πλέγμα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπου EN 12613:2001  
Απαιτούμενο πλάτος πλέγματος 40 cm. 
Απαιτούμενο χρώμα πλέγματος μπλε. 
 

6.2 Απαραίτητα Πιστοποιητικά 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 

 Τεχνική Περιγραφή/Τεχνικό Φυλλάδιο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
 

6.3 Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση του μη ανιχνεύσιμου πλέγματος προστασίας δικτύων θα γίνει στην Αποθήκη της υπηρεσίας ή σε μέρος 
που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η δαπάνη για τη φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
προμηθευτή.        
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ταινίας Εντοπισμού Δικτύων 

 

 
7. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ταινίας εντοπισμού δικτύων (υπογείων σωληνώσεων). Η 
ταινία τοποθετείται στο σκάμμα πάνω από τον αγωγό, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο αγωγός όντας θαμμένος. 
Για το σκοπό αυτό έχει ενσωματωμένα δύο ανοξείδωτα σύρματα ιχνηλάτησης. 
 

7.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
7.2 Χαρακτηριστικά ταινίας 

 Υλικό - πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας  

 Χρώμα μπλε 

 Πλάτος από 10cm έως 15cm 

 Εκτύπωση στη μία πλευρά του κειμένου προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΡΟ» 

 Παρθένας ποιότητας υλικού χωρίς μόλυβδο  

 Αντοχή στο έδαφος από pH 2,5 μέχρι και pH 11,0  

 Υψηλής ποιότητας υλικού πάχους 100 μικρών κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ENATS 12-
23  

 
7.3 Χαρακτηριστικά σύρματος 

 Δύο ανοξείδωτα σύρματα ενσωματωμένα 

 Ελάχιστη διάμετρος του ανοξείδωτου σύρματος τα 0,5 χιλιοστά  

 Αντοχή εφελκυσμού 150 κιλά ανά 200 χιλιοστά πλάτος  

 Επιμήκυνση κατά το σπάσιμο 12% 
 

 
7.4 Απαραίτητα Πιστοποιητικά 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 

 Τεχνική Περιγραφή/Τεχνικό Φυλλάδιο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
 

7.5 Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση της ταινίας εντοπισμού δικτύων  πολυαιθυλενίου θα γίνει στην Αποθήκη της υπηρεσίας ή σε μέρος που 
θα υποδείξει η υπηρεσία. Η δαπάνη για τη φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
προμηθευτή.        
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ/PVC 

 

 

8. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τα ζιμπώ ελατού χυτοσιδήρου τα οποία είναι κατάλληλα για σύνδεση 

σε δίκτυα με πλαστικούς σωλήνες. 

Τα ζιμπώ αποτελούνται από τρία μέρη, το κυρίως σώμα και τα δύο άκρα σύσφιξης. 

Τα άκρα σύσφιξης εσωτερικά θα διαθέτουν το ελαστικό στεγάνωσης καθώς και τον δακτύλιο αγκύρωσης. 

Όλα τα αποτελούμενα μέρη των ζιμπώ θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο κράματος GJS500-7 κατά 

ΕΝ1563 και θα είναι καλυμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική βαφή 150μm. 

Τα ελαστικά παρεμβύσματα θα είναι από ελαστικό EPDM κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Ο δακτύλιος αγκύρωσης θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ποιότητας S355JR ή ισοδύναμο. 

Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας 6.8. 

 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

- Πιστοποιητικό παραγωγής ISO9001:2008 

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό για το εξάρτημα συνολικά. 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τρίτο διεθνή ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (BV, TUV,…) 

διαπιστευμένο κατά ΕΝ45011. Βεβαιώσεις ελέγχων που έχουν γίνει σε δείγματα από εργαστήρια δεν θα γίνονται 

δεκτές. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

ΣΕΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΩΝ) 

  

 

 

9. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, δοκιμές και ελέγχους για 

σέλλες παροχής ελατού χυτοσιδήρου. Σκοπός της χρήσης αυτών των σελλών είναι η δημιουργία ιδιωτικής παροχής 

ή διακλάδωσης του δικτύου. 

 

9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι σέλλες παροχής θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα το οποίο θα είναι διαιρούμενο και θα περιλαμβάνει 

εσωτερικά ελαστικό στεγάνωσης και τις βίδες σύσφιξης. Από το σώμα της σέλλας, το άνω μέρος θα περιλαμβάνει 

την οπή εξόδου η οποία θα βρίσκεται κεντρικά τοποθετημένη και στην οποία θα βρίσκεται το σπείρωμα. Το σώμα 

επίσης θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στις οποίες θα βρίσκονται οι βίδες σύσφιξης. Πιο συγκεκριμένα 

η σύσφιξη των σελλών θα γίνεται με τον τρόπο κοχλίας – πάσο το οποίο θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος 

και όχι με περικόχλιο. 

Το σώμα τις σέλλας, άνω & κάτω, θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας GJS400-15 κατά 

ΕΝ1563, θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει βαφτεί εξωτερικά και εσωτερικά με 2 στρώσεις 

αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 250μm. Το ελαστικό στεγάνωσης 

θα βρίσκεται εσωτερικά και στα δύο μέρη του σώματος, άνω & κάτω και θα είναι από EPDM. Το σπείρωμα της 

οπής εξόδου της σέλλας θα είναι από ¾’’ ‘εως 2’’ ανάλογα την διάμετρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 

ζητούμενη έξοδος είναι αποδεκτό η τοποθέτηση ορειχάλκινης συστολής η οποία πρέπει να είναι εξ αρχής 

τοποθετημένη. Οι βίδες σύσφιξης θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας Α2 κατά AISI. Η 

πίεση λειτουργίας των σελλών θα είναι για 16bar με την πίεση δοκιμής να έχει γίνει στα 25bar. 

 

9.2 Σήμανση 

Η σέλλα θα φέρει στο σώμα ανάγλυφα τα παρακάτω στοιχεία. 

- Το κράμα του ελατού χυτοσιδήρου 

- Την διάμετρο του σωλήνα DN90, DN110, κλπ. 

- Την έξοδο της οπής ¾’’, 1’’, κλπ. 

- Το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή 

 

9.3 Πιστοποιητικά 
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Για την έγκριση των σελλών θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία ή τον Κύριο του 

έργου τα πιστοποιητικά που ακολουθούν, όλα από επίσημο Ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (BV, 

TUV, WRAS, DVGW) : 

 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής ΕΝ545-

2010. 

- Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά έχουν δοκιμαστεί σε πίεση σύμφωνα με τις δοκιμές 

που ορίζει το πρότυπο κατασκευής ΕΝ545-2010. 

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για το ελαστικό παρέμβυσμα από διαπιστευμένο 

Ευρωπαϊκό φορέα. 

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για την εποξειδική βαφή από διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό 

φορέα. 

 

 
 

                                                             ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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