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Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)

ΠΕΤΕΠ

04-23-05-00
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την προµήθεια και την εγκατάσταση συστηµάτων
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), µονοφασικών ή τριφασικών για την εξασφάλιση της
απαιτούµενης ισχύος συγκεκριµένων κρισίµων φορτίων και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Τα συστήµατα UPS αποτελούνται κατά κανόνα από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
•

Ανορθωτή/φορτιστή µε ρυθµιζόµενες διόδους (Thyristors).

•

Μετατροπέα συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο (DC/AC).

•

Συστοιχία συσσσωρευτών (µπαταριών).

•

Ηλεκτρονικό µεταγωγικό διακόπτη.

•

Χειροκίνητο µεταγωγικό διακόπτη.

• Πίνακα οργάνων ελέγχου και συναγερµών µε µιµικό διάγραµµα (εάν προβλέπεται από την
Μελέτη).
Στην πινακίδα του συστήµατος θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Κατασκευαστής.

•

Τύπος συσκευής.

•

Αριθµός κατασκευής (serial number).

•

Ονοµαστική ισχύς.

•

Συντελεστής ισχύος.

•

Τάση εισόδου.

•

Ονοµαστική τάση εξόδου και συχνότητα.

Οι µονάδες UPS που θα εγκατασταθούν θα προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει ευρύ πελατολόγιο (references) καθώς και τµήµα
τεχνικής υποστήριξης το οποίο θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες, τόσο κατά
την φάση της εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος, όσο και για την
αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων που θα προκύψουν.
Οι µονάδες UPS και τα υποσυστήµατα αυτών θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
ακόλουθα πρότυπα:
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EN 50091-1-1:1996

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1-1: General and safety
requirements for UPS used in operator access areas Incorporating
corrigendum August 2004; Supersedes EN 50091-1:1993 -Τροφοδοτικά συστήµατα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPΣ) - Μέρος 1-1:
Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για Συστήµατα
Αδιάλειπτης Παροχής που χρησιµοποιούνται σε χώρους που είναι
προσιτοί στους χειριστές

EN 50091-1-2:1998

Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1-2: General and Safety
Requirements for UPS Used in Restricted Access Locations
Incorporates Corrigendum August 1999; (Superseded by EN 620401-2: January 2003) -- Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
- Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS
που χρησιµοποιούνται σε χώρους περιορισµένης πρόσβασης

Οι προς ενσωµάτωση συσκευές ή µονάδες θα µεταφέρονται και θα ενσωµατώνονται στο Εργοτάξιο
µε προσοχή, για την αποφυγή φθορών. Θα αποθηκεύονται εάν παραστεί ανάγκη σε στεγασµένους
χώρους, µε την εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές.
Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να προστατεύει τον εξοπλισµό από υγρασία, σκόνη, ηλιακή
ακτινοβολία και υψηλές θερµοκρασίες που πιθανόν θα προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν την σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα συστήµατα αδιάλειπτης παροχής θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες λειτουργίας:
•

On-line
Τα κρίσιµα φορτία θα είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε το σύστηµα και θα τροφοδοτούνται µε
εναλλασσόµενο ρεύµα από την έξοδο του µετατροπέα. Ο µετατροπέας θα τροφοδοτείται µε
συνεχές ρεύµα από την έξοδο του ανορθωτή και ταυτόχρονα θα διατηρεί τις µπαταρίες σε
κατάσταση πλήρους φόρτισης.

•

Από συσσωρευτές
Σε περίπτωση διακοπής (βλάβης) του δικτύου της ∆ΕΗ, ο µετατροπέας θα τροφοδοτείται
αυτόµατα από την συστοιχία των συσσωρευτών. Μετά την επαναφορά του δικτύου ή την
παροχή τάσεως από το Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος (Η/Ζ), διακόπτεται ακαριαία η τροφοδοσία
από τους συσσωρευτές, τίθεται εντός το κύκλωµα ανόρθωσης και αποκαθίσταται η
τροφοδοσία των κρισίµων φορτίων από το δίκτυο µέσω του µετατροπέα.
Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη, τα φορτία θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από το UPS
µέχρι ένα κατώτατο όριο τάσης της συστοιχίας, οπότε και αυτόµατα θα επέλθει διακοπή ώστε
να προστατευτούν οι µπαταρίες από πλήρη εκφόρτιση.

•

Λειτουργία παράκαµψης (by pass)
Σε περίπτωση βλάβης ή υπερφόρτισης του µετατροπέα θα ενεργοποιείται αυτόµατα ο
ηλεκτρονικός µεταγωγικός διακόπτης, ο οποίος θα αποµονώνει τον µετατροπέα και θα
εξασφαλίζει την συνέχεια της τροφοδότησης των φορτίων απ’ ευθείας από το δίκτυο.
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Εάν χρειαστεί να αποµονωθεί το UPS (π.χ. για έλεγχο ή επισκευή), θα χρησιµοποιηθεί ο
χειροκίνητος µεταγωγικός διακόπτης.
•

Λειτουργία χωρίς συσσωρευτές
Η µονάδα θα διαθέτει διακόπτη αποµόνωσης των συσσωρευτών για την περίπτωση που θα
χρειαστεί να αποσυνδεθούν από τον ανορθωτή και τον µετατροπέα.

3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.2.1.

Ανορθωτής/ φορτιστής

Ο ανορθωτής/φορτιστής (µε ρυθµιζόµενες διόδους πύλης: Thyristors) µετατρέπει την
εναλλασσόµενη τάση του δικτύου σε σταθερή συνεχή και τροφοδοτεί τον µετατροπέα ή/ και
φορτίζει τις µπαταρίες και τις διατηρεί σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.
Το υποσύστηµα ανόρθωσης θα είναι σε θέση να λειτουργεί κανονικά µε διακυµάνσεις της τάσης
του δικτύου ± 10%, και θα διαθέτει τις εξής ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου και συναγερµών:
• Οπτική ένδειξη ότι ο ανορθωτής είναι υπό τάση (λειτουργία).
• Οπτική και ακουστική ένδειξη διακοπής µιας φάσης του δικτύου τροφοδοσίας (προστατευτική
διάταξη εκτός).
• Οπτική και ακουστική ένδειξη πτώσης του δικτύου τροφοδοσίας ενώ ο µετατροπέας βρίσκεται
σε λειτουργία (εκφόρτιση συστοιχίας).
• Οπτική και ακουστική ένδειξη απόκλισης της τάσης εξόδου του ανορθωτή από τα επιτρεπτά
όρια (απόκλιση τάσης).
Επίσης το υποσύστηµα ανόρθωσης θα διαθέτει διάταξη βηµατικής εκκίνησης για τον περιορισµό
του ρεύµατος εκκίνησης.
Στην περίπτωση παράλληλων συστηµάτων θα πρέπει η εκκίνηση του ενός να ξεκινάει αµέσως
µετά την ολοκλήρωση της εκκίνησης του προηγούµενου ώστε να περιορίζεται το ρεύµα εκκίνησης.

3.2.2.

Μετατροπέας συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο (DC/AC)

Ο µετατροπέας (µονοφασικός ή τριφασικός) µετατρέπει την συνεχή τάση (DC) σε εναλλασσόµενη
(AC). Θα είναι συνδεδεµένος µε τον ζυγό (µπάρα) των καταναλώσεων µέσω ηλεκτρονικού
συστήµατος αποσύνδεσης, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Σε
περίπτωση βλάβης του µετατροπέα, η τροφοδότηση των κρίσιµων φορτίων θα γίνεται αυτόµατα µε
µεταγωγή στο δίκτυο.
Θα διαθέτει διάταξη συνεχούς ελέγχου των χαρακτηριστικών εξόδου (µε µικροεπεξεργαστή), ώστε
να εξασφαλίζεται η διατήρηση αυτών στα καθοριζόµενα όρια (κυρίως διατήρηση χαµηλής
αρµονικής παραµόρφωσης της τάσης εξόδου σε µη γραµµικά φορτία).
Ο µετατροπέας θα είναι ασφαλισµένος έναντι βραχυκυκλώµατος στην έξοδο.
Ο ουδέτερος του µετατροπέα θα είναι ηλεκτρικά µονωµένος από το σώµα του UPS (περιπτώσεις
τριφασικών συστηµάτων).
Ο µετατροπέας θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα όργανα µέτρησης και σηµάνσεις στον
πίνακα ελέγχου και συναγερµών:
• Βολτόµετρα στην έξοδο του, κλάσης 1,5, περιοχής 0-250 V, µε ρυθµιζόµενη την µηδενική θέση
και µεταγωγικό διακόπτη για τις ρυθµίσεις R-O, S-O, T-O.
• Αµπερόµετρα κλάσης 1,5, µε ρυθµιζόµενη την µηδενική θέση.
ΠΕΤΕΠ:04-23-05-00
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• Συχνόµετρα.
• Οπτική ένδειξη λειτουργίας (ο µετατροπέας τροφοδοτείται από την είσοδό του και τροφοδοτεί
από την έξοδό του).
• Οπτική ένδειξη που δηλώνει ότι ο µετατροπέας τροφοδοτείται από την είσοδό του αλλά στην
έξοδο λειτουργεί εν κενώ.
• Οπτική και ακουστική ένδειξη που δηλώνει ότι ο µετατροπέας είναι αποσυνδεδεµένος και από
την είσοδο και από την έξοδό του (ένδειξη βλάβης).
Η ψύξη του µετατροπέα θα γίνεται µε ενσωµατούµενο ανεµιστήρα.

3.2.3.

Συστοιχία συσσωρευτών (µπαταριών)

Οι µπαταρίες θα είναι µολύβδου, κλειστού τύπου (να µην απαιτούν συντήρηση), ταχείας
εκφόρτισης, χωρητικότητας ανταποκρινόµενης στο ονοµαστικό φορτίο εξόδου του συστήµατος. Η
αναµενόµενη διάρκεια ζωής τους δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 10 χρόνια και αυτό θα
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του κατασκευαστή.
Τα στοιχεία της µπαταρίας θα είναι τοποθετηµένα σε διαφανές πλαστικό κιβώτιο ανθεκτικό στην
θερµότητα (HEAT RESISTANT) και στα χτυπήµατα (SHOCK-ABSORBING). Η όλη κατασκευή του
κιβωτίου και του καλύµµατος θα είναι στεγανή ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή διαρροή
ηλεκτρολύτη κατά την διάρκεια ζωής του στοιχείου. Τα καλύµµατα των στοιχείων θα είναι
εφοδιασµένα µε τάπες εξαερισµού ανθεκτικές σε εκρήξεις (EXPLOSION-RESISTANT VENT
CAPS).
Οι ακροδέκτες των στοιχείων θα φέρουν κοχλίες συνδέσεως και περικόχλια ανθεκτικά σε
διαβρώσεις οξέων.
Η συστοιχία των µπαταριών θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω βοηθητικά υλικά και
εξαρτήµατα:
• Μεταλλικό ικρίωµα στερέωσης συσσωρευτών.
• Μπάρες χαλκού ή καλώδια διασυνδέσεως των στοιχείων για την πλήρη διαµόρφωση της
συστοιχίας, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εξαρτηµάτων, ακροδεκτών και κοχλίων
συνδέσεως που απαιτούνται.
• Συσκευή ανύψωσης των στοιχείων (αναλόγως του µεγέθους του συστήµατος).
Το UPS θα διαθέτει αυτόµατο ή χειροκίνητο έλεγχο της κατάστασης των µπαταριών, µε δυνατότητα
προγραµµατισµού.

3.2.4.

Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός ∆ιακόπτης (ΗΜ∆)

Ο ηλεκτρονικός µεταγωγικός διακόπτης θα είναι στατός και θα έχει σαν στοιχεία ζεύξης δύο
αντιπαράλληλα θυρίστορς σε κάθε φάση.
Θα υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές επιτήρησης του µετατροπέα και συγχρονισµού της
τάσης και της συχνότητας του µετατροπέα και του δικτύου.
Ο ΗΜ∆ θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία των κρίσιµων φορτίων απευθείας από το δίκτυο
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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•

Συντήρηση του συστήµατος UPS.

•

Βλάβης του µετατροπέα (στην τάση, στην συχνότητα κλπ.).

•

Αύξησης της θερµοκρασίας του µετατροπέα.

ΠΕΤΕΠ:04-23-05-00

Ο ΗΜ∆ θα επανασυνδέει το φορτίο στην κανονική λειτουργία αυτόµατα µετά την αποκατάσταση
του σφάλµατος που οδήγησε την µεταγωγή σε λειτουργία παράκαµψης. Η µεταγωγή αυτή θα
πρέπει να έχει µία χρονική καθυστέρηση τουλάχιστον 10 sec για την αποφυγή ταλαντώσεων.

3.2.5.

Χειροκίνητος Μεταγωγικός ∆ιακόπτης

Ο χειροκίνητος µεταγωγικός διακόπτης αποσκοπεί στην χωρίς διακοπή τροφοδότηση των φορτίων
(manual overide) σε περίπτωση ανάγκης.

3.2.6.

Πίνακας οργάνων ελέγχου-χειρισµών και συναγερµών

Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει οθόνη LCD η οποία θα παρέχει ενδείξεις καταστάσεων και
συναγερµών για τον ανορθωτή, τις µπαταρίες, τον µετατροπέα, τον ηλεκτρονικό µεταγωγικό
διακόπτη και το φορτίο.
Εάν προβλέπεται από την Μελέτη, το σύστηµα θα είναι εφοδιασµένο µε πλήρες µιµικό διάγραµµα,
µε ενδεικτικές λυχνίες, το οποίο θα εµφανίζει την λειτουργική κατάσταση του συστήµατος κάθε
στιγµή (κυρίως σε συστήµατα µεγαλύτερης ισχύος).
Κάθε βλάβη του συστήµατος UPS θα επισηµαίνεται µε ηχητική σήµανση µέσω σειρήνας. Η παύση
της σειρήνας θα γίνεται µε την βοήθεια κοµβίου που θα βρίσκεται στον πίνακα.

3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο αερισµός του συστήµατος θα επιτυγχάνεται µε εξαναγκασµένη κίνηση του αέρα (ανεµιστήρες)
από κάτω προς τα πάνω, µε ελεγχόµενη ταχύτητα για την σωστή ψύξη του µηχανήµατος και την
καλύτερη απαγωγή της εκλυόµενης θερµότητας.
Γενικά, οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνονται στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Το περίβληµα
θα είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις µονάδες του για να
ελαχιστοποιείται ο χρόνος επισκευής του σε περίπτωση βλάβης (διαιρουµένου τύπου πλαίσιο).
Η στάθµη θορύβου κατά την λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 70db (Α), µετρούµενη σε απόσταση
ενός µέτρου (m) από την µονάδα.
Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβληµα στις παρακάτω
συνθήκες λειτουργίας:
•

Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 0-40 oC

•

Σχετική υγρασία: έως 95%

Το UPS θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες διατάξεις περιορισµού της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας ΕΜΙ και RFI, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50091-2.
Ο συνολικός βαθµός αποδόσεως του, σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι µικρότερος από 85%.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή του συστήµατος θα ελέγχονται τα παρακάτω:
• Τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως:
−

Μονογραµµικό σχέδιο του συστήµατος.

−

Περιγραφή του πίνακα χειρισµού-συναγερµών και του µιµικού διαγράµµατος.

−

∆ελτία αποτελεσµάτων δοκιµών στο εργοστάσιο.

−

Βεβαίωση του κατασκευαστή για την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών.
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• Η ύπαρξη εγχειριδίου συντήρησης λειτουργίας µε τεχνική µετάφραση στην Ελληνική.
• Οι συνδεσµολογίες της συσκευής µε τις γραµµές εισόδου – εξόδου.
• Η εγγύηση του κατασκευαστή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους συµβατικούς όρους του
έργου. Στην συνέχεια θα γίνεται πλήρης δοκιµή του συστήµατος υπό φορτίο για όλες τις
περιπτώσεις λειτουργίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
−

∆ιακίνηση βαρέων αντικειµένων σε συνθήκες στενότητας χώρου (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
µονάδες UPS µεγάλης ισχύος).

−

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες κλπ.) µε ακατάλληλη ή φθαρµένη
µόνωση.

Είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται εργαλεία πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο CEI 900.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κλπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τα συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος διακρίνονται ως προς την ισχύ εξόδου και την
αυτονοµία τους.
Στην τιµή µονάδος
περιλαµβάνονται:

πλήρως

εγκατεστηµένου

συστήµατος

αδιάλειπτης

παροχής

(UPS)

• Η προµήθεια και η µεταφορά της συσκευής και των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων της επί τόπου
του Έργου.
• Η αποθήκευση και η φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου, εφ’ όσον απαιτείται.
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• Οι πλάγιες µεταφορές εντός του Εργοταξίου.
• Η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης.
• Η εκτέλεση των δοκιµών λειτουργίας υπό όλες τις προβλεπόµενες συνθήκες σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Η παράδοση εγχειριδίου λειτουργίας/συντήρησης µε τεχνική µετάφραση στην Ελληνική.
• Η παροχή εργοστασιακής εγγύησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, που θα
καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία αποκατάστασης.
• Η αντικατάσταση επιµέρους υποσυστηµάτων ή εξαρτηµάτων σε περίπτωση διαπίστωσης
δυσλειτουργιών κατά την δοκιµή της εγκατάστασης.
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