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Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-08-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στις απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς και της εγκατάστασης
του δικτύου των σωληνώσεων, των συσκευών ρύθµισης της ροής και των συσκευών µέτρησης
παροχής, στάθµης και πίεσης νερού µε τις οποίες εξοπλίζονται τα αντλιοστάσια ύδρευσης και
άρδευσης.
Θέµατα που αφορούν σε αντλητικά συγκροτήµατα, ηλεκτροκινητήρες αντλητικών συγκροτηµάτων,
γερανογέφυρες αντλιοστασίων και αεριοφυλάκια αποτελούν αντικείµενο των αντίστοιχων ΠΕΤΕΠ
(08-08-01-00 «Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων», 08-08-02-00 «Ηλεκτοκινητήρες
Αντλητικών Συγκροτηµάτων», 08-08-03-00 «Γερανογέφυρες» και 08-08-04-00 «Αεροφυλάκια»).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα επιµέρους στοιχεία - εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται σαν εξοπλισµός αντλιοστασίων είναι:
-

Χαλύβδινοι σωλήνες

-

∆ικλείδες (συρταρωτές ή τύπου «πεταλούδα»)

-

Ηλεκτροκίνητος µηχανισµός δικλείδων

-

Βαλβίδες αντεπιστροφής

-

Πολύτρητα υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης)

-

Τεµάχια εξάρµωσης

-

Σύστηµα µέτρησης παροχής νερού

-

∆ιάταξη µέτρησης στάθµης νερού

-

Σύστηµα µέτρησης πίεσης νερού

Όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία και εξαρτήµατα εξοπλισµού των αντλιοστασίων θα ικανοποιούν τα
αντίστοιχα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και εάν δεν υπάρχουν πρότυπα ΕΛΟΤ, ή
άλλα Εθνικά ή ∆ιεθνή πρότυπα.
Παρατίθενται χαρακτηριστικά τα κάτωθι πρότυπα:
α. Χαλυβδοσωλήνες
ΕΝ 10312:2002

ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids
including water for human consumption - Technical delivery conditions -Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες µεταφοράς υδαρών ρευστών,
συµπεριλαµβανοµένου του ποσίµου ύδατος.
- Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης.
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EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels -- Μέρος 2: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για τους µη κραµατικούς δοµικούς χάλυβες. [αντικαθιστά το
πρότυπο ΕΝ 10025:1993].

ΕΝ 10296-1:2003

Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes -- Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για µηχανικές και
γενικές κατασκευαστικές εφαρµογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος
1: Κεκραµένοι και µη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες.

ΕΝ 10217-1:2002

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
-- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες
µε καθορισµένες ιδιότητες σε θερµοκρασία δωµατίου.

AWWA C220-200x

Stainless-Steel Pipe, 1/2 In. (13 mm) and Larger -- Χαλυβδοσωλήνες από
ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου 13 mm και άνω.

BS 534:1990

Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης.

ΒS 4147:1980-10-31 Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for
protecting iron and steel, including suitable primers where required -Προδιαγραφή προστατευτικών επιστρώσεων ασφαλτικής βάσεως για
στοιχεία από σίδηρο ή χάλυβα, περιλαµβανοµένων των υλικών
υποστρώµατος.
AWWA Μanual M11 Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για
την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες.
β. ∆ικλείδες
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ΕΝ 1561:1997

Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος.

ΕΝ 1563:1997

Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος
σφαιροειδούς γραφίτη.

ISO 5996:1984-12

Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου.

ISO 5209:1977-08

General purpose industrial valves; Marking
γενικής χρήσεως. Σήµανση.

ISO 5208:1993

Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές δικλείδες.
∆οκιµές πιέσεως.

ΕΝ ISO 5211:2001

Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2001) -Βιοµηχανικές βαλβίδες - Συνδέσεις µερικώς στρεφόµενου µηχανισµού
κίνησης.

ΕΝ 1171:2002

Industrial valves - Cast iron gate valves -- Βιοµηχανικές βαλβίδες Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου.

ΕΝ 12334:2001

Industrial valves - Cast iron check valves -- Βιοµηχανικές βαλβίδες Χυτοσιδηρές βαλβίδες ανεπιστροφής.

-- Βιοµηχανικές δικλείδες

ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00

ΕΝ 593:2004

Industrial valves - Metallic butterfly valves. -- Βιοµηχανικές δικλείδες.
Μεταλλικές δικλέιδες τύπου πεταλύδας.

γ. Ειδικά τεµάχια
ΕΝ 10241:2000

Steel threaded pipe fittings - Χαλύβδινα ειδικά τεµάχια σωλήνων µε
σπέιρωµα.

DIN 2605-1,-2

DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and
bends with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization
-- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα τεµάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορµού.
Καµπύλες και γωνίες µε ελαττωµένο συντελεστή πίεσης. Μέρος 2:
Πλήρης συχέτιση για την εφαρµογή.

δ. Χαλύβδινες ωτίδες (φλάντζες)
ΕΝ 1092-1:2001

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και
παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1:
Χαλύβδινες φλάντζες.

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ∆ιαστάσεις
συνδέσεων.
ΕΝ 1092-1:2001

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και
παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1:
Χαλύβδινες φλάντζες.

• Θέµατα που αφορούν σε απαιτήσεις ενδεικτικού και όχι περιοριστικού τύπου - για τα βασικά
χαρακτηριστικά των σωληνώσεων και των συσκευών του εξοπλισµού των αντλιοστασίων
(σωληνώσεις, δικλείδες συρταρωτές ή τύπου πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, τεµάχια
εξάρµωσης) περιγράφονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ υδραυλικών έργων (08-06-05-00 «∆ίκτυα
από Χαλυβδοσωλήνες» 08-06-07-02 «∆ικλείδες Χυτοσιδηρές Συρταρωτές», 08-06-07-03
«∆ικλείδες Χυτοσιδηρές Τύπου Πεταλούδας», 08-06-07-09 «Βαλβίδες Αντεπιστροφής µε Οµαλό
Κλείσιµο» και 08-06-07-05 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια Εξάρµοσης Συσκευών»)
• Όλος ο ενσωµατούµενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισµός θα είναι καινούργιος και θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής για την ποιότητα των υλικών, την
κατασκευή, τους εργοστασιακούς ελέγχους και τις δοκιµασίες.
• Όλες οι όµοιες συσκευές θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήµατα των
οµοίων συσκευών και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα (interchangeable).
• Στο σώµα των συσκευών θα υπάρχει προσαρµοσµένη πινακίδα µε αναγραφόµενο τον οίκο
κατασκευής, τον τύπο, τον αριθµό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2.2.1.

Απαιτήσεις

Όλες οι συσκευές του εξοπλισµού των αντλιοστασίων θα είναι κατασκευασµένες από οίκους που
διαθέτουν σύστηµα ποιότητος πιστοποιηµένο κατά ΕΝ ISO 9000.

ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των συσκευών, ο
οποίος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις, η ονοµαστική πίεση και το βάρος. Σε περίπτωση όπου στο έντυπο
αναφέρονται τύποι περισσότεροι του ενός, θα επισηµαίνεται ευδιάκριτα ο προτεινόµενος τύπος
και τα χαρακτηριστικά του.
γ. Οδηγίες εγκατάστασης/ ασφαλούς λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης, πίνακας βασικών
ανταλλακτικών.
δ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές
όµοιες µε τις προτεινόµενες.

2.2.2.

Υποβολές

Στοιχεία που υποβάλλονται υποχρεωτικά αφορούν:
α) Πλήρη και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισµού που θα εγκατασταθούν. Θα υποβληθούν
όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία της παρούσας ΠΕΤΕΠ για υλικά και συσκευές που θα
τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τοµών των εγκαταστάσεων µε τις
ακριβείς θέσεις τοποθέτησής τους.
Επίσης, επιτρέπεται να υποβληθούν προς έγκριση προτάσεις τεχνικών λύσεων, για τυχόν
τροποποίηση λεπτοµερειών των σχεδίων της µελέτης (π.χ. ανοίγµατα τοίχων και δαπέδων,
τρόπος έδρασης/ στήριξης σωληνώσεων κ.λπ.) όπως και συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων
αυτών, ώστε τα οικοδοµικά στοιχεία να «εφαρµόσουν» στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή χωρίς την παραπάνω
διαδικασία.
β) Χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα καθορίζεται ο χρόνος της προµήθειας και της εγκατάστασης των
συσκευών µε τον υπόλοιπο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό.
Πριν από την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας υποβάλλονται οριστικά σχέδια µε την πλήρη
συνδεσµολογία των συσκευών του εξοπλισµού και της διασύνδεσής τους µε το σύστηµα
αυτοµατισµού.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλος ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου εγκαθίσταται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια
εφαρµογής, τους κανόνες της τέχνης και τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει µε βάση τις λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο
κατασκευής, αν κατά την κρίση του Κυρίου του Έργου δεν αρκούν οι οδηγίες της παρούσης για την
ασφαλή εγκατάσταση του εξοπλισµού.

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
3.1.1.

Σωληνώσεις αντλιοστασίου

Απαιτήσεις σωληνώσεων
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Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων και των ειδικών εξαρτηµάτων θα χρησιµοποιηθούν
ελάσµατα κατάλληλα για ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας S 235JR ή S 275JR (κατά
EN 10025-2:2004). Οι καµπύλες για διαµέτρους τουλάχιστον DN 250 θα είναι κατασκευασµένες
κατά DIN 2605.
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι µε ευθεία ή ελικοειδή ραφή, και θα ακολουθούν τα Πρότυπα
ΕΝ, και όπου δεν υπάρχουν, αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα (DIN, ISO, ASTM, API κ.λπ.).
Για τις σωληνώσεις, εφόσον δε δίδονται οι ακριβείς διαστάσεις στα σχέδια, η εξωτερική διάµετρος
και το ελάχιστο πάχος (mm) συναρτήσει της ονοµαστικής διαµέτρου DN αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: (Ελάχιστες απαιτήσεις σωλήνων από χάλυβα )
Ονοµαστική
∆ιάµετρος
DN (mm-in.)

Εξωτερική
∆ιάµετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσµατος
(mm)

Ονοµαστική
∆ιάµετρος DN
(mm-in.)

Εξωτερική
∆ιάµετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσµατος
(mm)

100 (4”)

114,3

3,6

350 (14")

355,6

5,6

125 (5")

139,7

4,0

400 (16")

406,4

5,6

150 (6")

168,3

4,0

500 (20")

508,0

6,3

200 (8")

219,1

4,5

600 (24")

610,0

6,3

250 (10")

273,0

5,0

700 (28")

711,0

6,3

300 (12")

323,9

5,6

800(32")

813,0

7,1

Κατασκευή σωληνώσεων
Ο τρόπος διαµόρφωσης και τοποθέτησης των σωληνώσεων, οι διάµετροι, η ποιότητα και τα
ελάχιστα απαιτούµενα πάχη των ελασµάτων στις διάφορες θέσεις των σωληνώσεων θα
συµφωνούν µε τα σχέδια της µελέτης.
Η όλη κατασκευή των σωλήνων, η µηχανουργική τους επεξεργασία, τα χρησιµοποιούµενα υλικά
καθώς και οι µέθοδοι και τα µέσα κατεργασίας θα είναι τα κατάλληλα και θα εκτελούνται σύµφωνα
µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Όλα τα άκρα των ελασµάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγουµένως λοξότµηση
(φρεζάρισµα). Όλες οι ραφές, τόσο οι κατά µήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν
εσωτερικά και εξωτερικά.
Εάν υπάρχουν σηµεία όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη, η
εξωτερική ραφή θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να προσδίδει την απαιτούµενη
αντοχή.
Στις θέσεις τις οριζόµενες στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αποσυναρµολόγησης. Οι φλάντζες θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας ίση µε την
ονοµαστική πίεση των αντίστοιχων υδραυλικών συσκευών και εξαρτηµάτων µε διάταξη οπών κατά
DIN 2501-1:2003-05. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι.
Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός θα εδράζεται σε βάσεις από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης. ∆εν είναι αποδεκτή η έδρασή του στις αντλίες.
Προστατευτική επένδυση σωληνώσεων
ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00
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Η εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί µε βαθµό καθαρισµού 2,5 και στα ορατά
τµήµατα, θα βαφεί σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή Προστασία
Σιδηροκατασκευών» και 08-07-02-02 «Βαφή Σιδηροκατασκευών»). Για τα εντός του εδάφους
τµήµατα θα εφαρµοσθούν υλικά ασφαλτικής βάσης.
Η εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί επίσης µε βαθµό καθορισµού ≥ 2,5 και
στην συνέχεια:
α. Τα ορατά τµήµατα (εντός ή εκτός αντλιοστασίου) θα επιχρισθούν µε δύο στρώσεις συνθετικού
χρώµατος βάσης ψευδαργύρου και στην συνέχεια θα βαφούν µε στρώση απόχρωσης
καθοριζόµενης από τον Κύριο του Έργου. Απαιτείται η στρώση αυτή να είναι χηµικώς συµβατή
µε το υπόστρωµα.
β. Τα εντός του εδάφους τµήµατα του καταθλιπτικού αγωγού θα φέρουν προστατευτική επένδυση,
όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (08-06-05-00 «∆ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες»).
γ. Στα εντός σκυροδέµατος τµήµατα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας.
Οι αρµοί συγκόλλησης µεταξύ των σωληνώσεων και των διαφόρων ειδικών τεµαχίων και φλαντζών
µε τους χαλυβοσωλήνες θα προστατευθούν εσωτερικά και εξωτερικά οµοιοτρόπως µε τις κυρίως
σωληνώσεις.
H βαφή θα έχει το απαιτούµενο πάχος και θα υπερκαλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο
τεµάχια εκατέρωθεν του αρµού ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του υλικού.
Η εξωτερική προστασία των αρµών θα εκτελεσθεί µετά τις δοκιµές υδροστατικής πίεσης επί τόπου
των έργων.

3.1.2.

Συσκευές ρύθµισης της ροής

Η κατασκευή και συναρµολόγηση των συσκευών και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) σύµφωνα µε
το πρότυπο DIN 2501-1:2003-05 (εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται, ειδικά για τις µικρές
διαµέτρους), µε τις οποίες θα συνδέονται µε τα εκατέρωθεν λοιπά υδραυλικά εξαρτήµατα µέσω
ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2,5-3,0 mm και γαλβανισµένων κοχλιών.
Οι δικλείδες για διαµέτρους µέχρι και Φ300 mm θα είναι συρταρωτές, ενώ για µεγαλύτερες
διαµέτρους θα είναι τύπου "πεταλούδας".
Συρταρωτές δικλείδες
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι τύπου εσωτερικού σπειρώµατος µε σφηνοειδή σύρτη, µε
ονοµαστική διάµετρο και πίεση λειτουργίας σύµφωνες µε την µελέτη. Θα είναι κατασκευασµένες
από χυτοσίδηρο ποιότητας GG 25 ή ανώτερης (πρότυπο ΕΝ 1561:1997, πρώην DΙΝ 1691).
Το σώµα και ο σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο, ενώ το βάκτρο και οι επιφάνειες στεγανότητας θα
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ
(08-06-07-02 «∆ικλείδες Χυτοσιδηρές Συρταρωτές»). Ο χειρισµός θα επιτυγχάνεται µε
χειροστρόφαλλο από χυτοσίδηρο προσαρµοζόµενο στο άκρο του βάκτρου.
∆ικλείδες στις οποίες η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε ειδική ελαστική επένδυση του σύρτη θα
γίνονται δεκτές µε απόφαση του Κυρίου του Έργου.
∆ικλείδες τύπου πεταλούδας
Οι δικλείδες τύπου πεταλούδας θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ (08-06-07-03
«∆ικλείδες Χυτοσιδηρές, Τύπου Πεταλούδας»), θα φέρουν φλάντζες (ωτίδες) στεγανοποίησης και
το σώµα τους θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 ή ανώτερης (πρότυπο
ΕΝ1561/1997).

6/12

ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00

Ο δίσκος θα είναι επίσης κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα,
περιστρεφόµενος σε άξονα από χάλυβα. Θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας από ειδική
συνθετική ύλη, ο οποίος σε κατακόρυφη θέση θα συµπιέζεται σε ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή
του κελύφους.
Ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα εδράζεται εκατέρωθεν σε δύο έδρανα από ορείχαλκο, ενώ
στις θέσεις που διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος στεγανότητας.
Ο χειρισµός των δικλείδων θα επιτυγχάνεται µε χειροτροχό µε την βοήθεια µηχανισµού
υποβιβασµού στροφών, ο οποίος θα βρίσκεται σε κλειστό κιβώτιο στερεωµένο στο κέλυφος της
δικλείδας και θα δρα στον άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο µηχανισµός θα φέρει σύστηµα
ένδειξης θέσης του δίσκου.
Ο µηχανισµός χειρισµού θα είναι κατάλληλος για χειρισµό µε εφαρµοζόµενη την ονοµαστική πίεση
µονοµερώς στο δίσκο.
Το σώµα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονοµαστική διάµετρο (DN και αριθµητική τιµή) και
ονοµαστική πίεση (ΡΝ και αριθµητική τιµή) καθώς και ένδειξη του υλικού κατασκευής του.
Ηλεκτροκίνητος µηχανισµός δικλείδων
Ο µηχανισµός στην περίπτωση ηλεκτροκίνητων δικλείδων θα αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα
(κατηγορίας 380V/50Hz), µειωτήρα στροφών και σύστηµα λειτουργίας και προστασίας του
κινητήρα. Ο όλος µηχανισµός κίνησης θα είναι στεγανού τύπου, βαθµού προστασίας ανάλογα µε
τη θέση τοποθέτησης, µεγάλης ροπής στρέψης και θα είναι εφοδιασµένος µε διάταξη που θα
προκαλεί στάση του κινητήρα σε ακραίες θέσεις ή αντίσταση στην κίνηση άνω µιας ορισµένης
τιµής.
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του
ηλεκτροκίνητου µηχανισµού ή διακοπής του ρεύµατος, µε µονοµερώς εφαρµοζόµενη την
ονοµαστική πίεση στον σύρτη.
Σηµ.: Τόσο ο ηλεκροκινητήρας όσο και γενικά ο µηχανισµός θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια ή
υποβρύχια (εντός φρεατίου) τοποθέτηση, αν αυτό απαιτηθεί.
Στον πίνακα χειρισµού της δικλείδας θα υπάρχει ειδικός µεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων:
• «Xειροκίνηση» (η δικλείδα τίθεται σε λειτουργία και η θέση της ελέγχεται µε κοµβία)
• «Στάση» (η δικλείδα είναι εκτός λειτουργίας)
• «Αυτόµατη κίνηση» (τηλεχειριζόµενη αυτόµατη λειτουργία, δυνατή και από τον Πίνακα Ελέγχου
της εγκατάστασης).
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι οι προβλεπόµενες από την µελέτη (συχνή είναι η εγκατάσταση
βαλβίδων µε βύσµα υδροδυναµικής κατατοµής και ελαστικής έµφραξης ή ελατηρίου µε µεταλλικό
δίσκο και ελαστικό στεγανοποιητικό), κατασκευασµένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιµών
όπως οι αντίστοιχες δικλείδες που τοποθετούνται στον αγωγό κατάθλιψης µε βάση τα ισχύοντα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα ή αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα και θα πληρούν τις
απαιτήσεις της κατασκευής και λειτουργίας της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ (08-06-07-09 «Βαλβίδες
Αντεπιστροφής µε Οµαλό Κλείσιµο»).
Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από χυτοσίδηρο, θα φέρουν δε και αυτές ωτίδες
τυποποιηµένες σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ή ΕΝ).
Πολύτρητα υδροληψίας (ή φίλτρα αναρρόφησης)

ΠΕΤΕΠ:08-08-05-00
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Τα πολύτρητα υδροληψίας, διαµέτρου καθοριζόµενης στην µελέτη, θα αποτελούνται από
χαλύβδινη φλάντζα και διάτρητο κύλινδρο από γαλβανισµένη - εν θερµώ ή ανοξείδωτη - λαµαρίνα ή
χαλκό. Το πάχος του ελάσµατος θα είναι τουλάχιστον 5,0 mm, η δε συνολική επιφάνεια των οπών
του πολύτρητου θα είναι τουλάχιστον τριπλάσια της επιφάνειας της διατοµής του σωλήνα στον
οποίο αυτό θα ενσωµατωθεί.
Τεµάχια εξάρµωσης
Πλησίον κάθε δικλείδας διαµέτρου άνω των 100 mm, και σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της
µελέτης, θα τοποθετηθούν ειδικά τεµάχια µε τα οποία θα είναι δυνατή η ευχερής και
επανατοποθέτηση των δικλείδων, βαλβίδων αντεπιστροφής, αντλιών ή µετρητών κλπ χωρίς να
θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα.
Τα τεµάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου και πίεσης µε τις αντίστοιχες δικλείδες,
και θα αποτελούνται από δύο τµήµατα κατασκευαζόµενα από συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα, τα
οποία θα παρουσιάζουν την δυνατότητα αξονικής µετακίνησης του ενός προς το άλλο,
αυξοµειούµενου έτσι του συνολικού µήκους του τεµαχίου κατά 30 έως 50 mm. Η µεταξύ των δύο
τµηµάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο.
Η σύνδεση των δύο τµηµάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεµάχια, θα γίνεται µε
γαλβανισµένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τµηµάτων θα είναι ανεξάρτητοι των κοχλιών
σύνδεσης προς τις σωληνώσεις.
Τα ειδικά τεµάχια εξάρµοσης θα φέρουν φλάντζες τυποποιηµένες για την σύνδεση προς τις
δικλείδες, τα λοιπά εξαρτήµατα ή τις σωληνώσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση
ισχυρής ασφαλτούχου αντιοξειδωτικής βαφής.

3.1.3.

Συσκευές µετρήσεων παροχής, στάθµης και πίεσης

Σύστηµα µέτρησης παροχής
Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλιοστασίου τοποθετείται µετρητής παροχής µαγνητικός,
επαγωγικού τύπου, κατάλληλος για µέτρηση παροχής σε σωλήνα.
Ο µετρητής θα φέρει τυποποιηµένες φλάντζες και θα τοποθετηθεί σε σωλήνωση της ίδιας
ονοµαστικής διαµέτρου. Θα είναι πλήρης µε ένα µετατροπέα - µεταδότη, ένα όργανο ένδειξης
96x96 mm και έναν ολοκληρωτή παροχής.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήµατος µέτρησης παροχής προκύπτουν από την µελέτη,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:
α. Ονοµαστική διάµετρος µετρητή DN (mm)
β. Περιοχή µέτρησης: ελάχιστη παροχή (m3/hr)
γ. Ονοµαστική πίεση λειτουργίας (Mpa)
δ. Απώλειες ροής
ε. Μέγιστο σφάλµα µέτρησης σε ποσοστό της παροχής που µετράται κάθε στιγµή για όλη την
περιοχή ταχυτήτων 0,30 - 5,00 (m/sec): ± 2,0%
στ. Σήµα εξόδου µετατροπέα: 4 - 20mA (ανάλογα µε την παροχή)
Το όργανο ένδειξης του µετρητή θα τοποθετηθεί σε πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου ο οποίος θα
φέρει επίσης µετρητή ποσότητας νερού (m3) εννέα (9) ψηφίων µε δυνατότητα µηδενισµού.
∆ιάταξη µέτρησης στάθµης
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Για την ένδειξη της στάθµης του νερού στις δεξαµενές αναρρόφησης και κατάθλιψης των
αντλητικών συγκροτηµάτων για τους σχετικούς αυτοµατισµούς, όπως και στα αεροφυλάκια για την
µέτρηση της στάθµης του νερού και την λειτουργία του αεροσυµπιεστή, προβλέπεται η τοποθέτηση
διάταξης µέτρησης και ελέγχου της στάθµης ως εξής:
Σε κάθε θέση µέτρησης τοποθετείται ένα στοιχείο αντίληψης στάθµης χωρητικού τύπου µε µορφή
ηλεκτροδίου. Το στοιχείο αυτό µεταδίδει το σήµα εξόδου του σε ειδικό µετατροπέα, του οποίου η
έξοδος είναι συνεχές ρεύµα 4-20 mA, ανάλογα µε την στάθµη.
Το σήµα αυτό δρα επάνω στα όργανα ένδειξης και στα όργανα ελέγχου της λειτουργίας των
αντλιών ή αεροσυµπιεστή και σήµανσης σταθµών.
Το όργανο ένδειξης µπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό).
Η συνολική ακρίβεια µέτρησης θα είναι µεγαλύτερη από 99% (µέγιστο σφάλµα µέτρησης ± 1%).
Σύστηµα µέτρησης πιέσεων
Στο αντλιοστάσιο, εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, απαιτείται η τοποθέτηση ενός συστήµατος
για την µέτρηση της πίεσης στην θέση κατάθλιψης των αντλιών. Το σύστηµα αυτό τοποθετείται
στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό.
Το σύστηµα µέτρησης της πίεσης αποτελείται από ένα µανόµετρο ακριβείας, που θα συνδυάζεται
µε ποµπό τηλεενδείξεων ώστε να ελέγχεται η πίεση κατάθλιψης του αντλιοστασίου και να
µεταδίδεται στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου.
Το µανόµετρο θα έχει κατάλληλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια µέτρησης άνω του 99% και τάση
τροφοδότησης 24V (DC). Το σήµα εξόδου θα είναι συνεχές ρεύµα 4-20 mA, ανάλογο της πίεσης.
Ο ποµπός τηλεενδείξεων θα συνδυαστεί µε σύστηµα λήψης και όργανο ένδειξης, που
τοποθετούνται στον πίνακα αυτοµατισµού. Το όργανο ένδειξης µπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96
mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό).

3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή των σωληνώσεων και συσκευών του αντλιοστασίου ολοκληρώνεται µε:
α. Την κατασκευή και τοποθέτηση στις θέσεις έδρασης των σωληνώσεων του καταθλιπτικού
αγωγού και των αγωγών αναρρόφησης και τη σύσφιξη των αντλιών µε αυτούς στα
προβλεπόµενα από την µελέτη σηµεία σύνδεσης.
β. Την συναρµολόγηση και σύνδεση των συσκευών ρύθµισης της ροής και των συσκευών
µέτρησης της παροχής, στάθµης και πίεσης στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις.
γ. Την συναρµολόγηση και σύνδεση των
τηλεενδείξεων µε τον πίνακα αυτοµατισµών.

τηλεχειριζόµενων

συσκευών

και

οργάνων

3.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όλες οι σωληνώσεις καθώς και όλα τα µεταλλικά µέρη των υλικών και συσκευών που θα
εγκατασταθούν στον αντλιοστάσιο (εκτός από εκείνα που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα, τα
λιπαινόµενα µε οποιοδήποτε τρόπο, τους άξονες, τους οδοντωτούς τροχούς και γενικά τα
εσωτερικά στοιχεία µηχανηµάτων, τα ορειχάλκινα ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή
στο εργοστάσιο κατασκευής ή ορίζεται ρητά στην παρούσα ΠΕΤΕΠ), θα βαφούν στην απόχρωση
που θα καθορισθεί από τον Κύριο του Έργου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
-

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων στο έργο συσκευών και υλικών.

-

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκών, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού στοιχείων δίδονται
εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας
ΠΕΤΕΠ για οποιαδήποτε συσκευή, συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή της.

-

Έλεγχος πρακτικών δοκιµών.

-

Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
Ανοχές µεγαλύτερες των αναφεροµένων στην παρούσα ΠΕΤΕΠ δε θα γίνονται αποδεκτές.

-

Έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών συσκευών και ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού, ελαστικών µεµβρανών στεγάνωσης, µεταλλικών δίσκων στεγάνωσης, επαφών
αυτόµατων κ.λπ. Κατασκευές µε ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν
γίνονται αποδεκτές.

-

Υποχρεωτικά ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία έναν πλήρη φάκελο µε Τεχνικές
οδηγίες λειτουργίας - συντήρησης, καθώς και αναλυτικά ηλεκτρολογικά διαγράµµατα για το
σύνολο του αντλητικού συγκροτήµατος.

-

Οι συσκευές ρύθµισης της ροής και οι συσκευές µέτρησης παροχής, στάθµης και πίεσης θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από άνευ όρων εγγύηση ορισµένης χρονικής διάρκειας (3ετής,
ενδεικτικά).

-

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως
εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας.

-

Ο βασικός εξοπλισµός των αντλιοστασίων (αντλητικά συγκροτήµατα, ηλεκτροκινητήρες,
µετασχηµατιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ. και αυτοµατισµού) καθώς και κάθε άλλο
είδος που ζητηθεί από τον Κύριο του Έργου θα συνοδεύονται από τέσσερις σειρές τευχών
οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

4.2. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των σωληνώσεων και των συσκευών µε τις οποίες
εξοπλίζονται τα αντλιοστάσια αποτελούνται από:
Ι) δοκιµές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης του
Εργοδότη, οι οποίες θα γίνονται πριν από την άφιξη των µονάδων επί τόπου των έργων και θα
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµής.
Σκοπός των δοκιµών και των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιµη συσκευή είναι
απόλυτα κατάλληλη για την σκοπούµενη χρήση και σύµφωνη µε τα εφαρµοζόµενα πρότυπα και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κατασκευαστή καθώς και µε τα υποβληθέντα τεχνικά και
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ή πιστοποιητικά της.
ΙΙ) δοκιµές επί τόπου των έργων που θα εκτελούνται πριν από την δοκιµαστική λειτουργία του
αντλιοστασίου, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται σε:
-
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Όλες τις σωληνώσεις που θα δοκιµασθούν για πίεση στεγανότητας µεγαλύτερη της
ονοµαστικής πίεσης των δικλείδων του αντλιοστασίου κατά 50%.
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-

Όλες τις δικλείδες και βαλβίδες αντεπιστροφής, οι οποίες θα δοκιµαστούν µε κλειστό τον
σύρτη, το δίσκο ή την γλώσσα (έλεγχος στεγανότητας) σε πίεση ίση µε την ονοµαστική πίεση
λειτουργίας. Επιπλέον όλα τα εξαρτήµατα θα δοκιµαστούν σε αντοχή κελύφους µε
εφαρµοζόµενη πίεση µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας κατά 50%.

Αν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία ή ελαττωµατική
κατασκευή ή βλάβη µίας σωλήνωσης, συσκευής ή ενός εξαρτήµατος ή η δοκιµή δεν κρίνεται
ικανοποιητική από τον Εργοδότη, είναι υποχρεωτική η άµεση αποκατάσταση του αίτιου πρόκλησης
της βλάβης και αποτυχίας της δοκιµής. Με το πέρας της αποκατάστασης η δοκιµή θα
επαναλαµβάνεται.
Για κάθε δοκιµή θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό το οποίο θα υπογράφεται από τους
εκπροσώπους του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
•

Εκφόρτωση µέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήµατος.

•

Μεταφορά (δια χειρός ή µηχανικών µέσων) αντικειµένων µεγάλου βάρους.

Χρήση εργαλείων χειρός και γερανογέφυρας
•

Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, χειρισµός γερανογέφυρας και
απελευθέρωσης ή συγκράτησης συρµατόσχοινου κατά την µετακίνηση σωληνώσεων ή
συσκευών.

Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Κανένα άτοµο δε θα εξουσιοδοτείται χωρίς επαρκή καθοδήγηση, εκπαίδευση και χωρίς
πιστοποίηση της ικανότητάς του.
∆ιεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισµού
Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα εκτελούνται από την αρχή
µέχρι το τέλος υπό την διεύθυνση Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, µε εµπειρία σε
παρόµοιες κατασκευές.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα
υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών, σύµφωνα µε τα κάτωθι πρότυπα:
Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.
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6.

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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και συσκευών αντλιοστασίων, πλήρως τοποθετηµένων
και αποδεκτών από την Υπηρεσία, επιµετρώνται ως εξής:
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•

Εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνων για την κατασκευή σωλήνωσης κατάθλιψης και σωλήνων
αναρρόφησης µε τους ενωτικούς συνδέσµους, βάσει του είδους, της ονοµαστικής διαµέτρου
και του πραγµατικού µήκους σε µέτρα (m).

•

Εγκατάσταση χειροκίνητων συρταρωτών δικλείδων βάσει του είδους, της ονοµαστικής
διαµέτρου, της ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού συσκευών.

•

Εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής βάσει του είδους, της ονοµαστικής διαµέτρου, της
ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού συσκευών.

•

Εγκατάσταση τεµαχίων εξάρµωσης βάσει του είδους, της ονοµαστικής διαµέτρου, της
ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού.

•

Εγκατάσταση χαλύβδινων ωτίδων (φλαντζών) βάσει του θεωρητικού βάρους σε χιλιόγραµµα
(kg).

•

Εγκατάσταση πολύτρητων υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης) βάσει του είδους, της
ονοµαστικής διαµέτρου και του πραγµατικού αριθµού.

•

Εγκατάσταση αερεξαγωγών βάσει του είδους, της ονοµαστικής διαµέτρου, της ονοµαστικής
πίεσης και του πραγµατικού αριθµού.

•

Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης παροχής βάσει του είδους, της ονοµαστικής παροχής, της
ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού.

•

Εγκατάσταση διάταξης µέτρησης στάθµης βάσει του είδους και του πραγµατικού αριθµού.

•

Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης πιέσεων βάσει του είδους, της ονοµαστικής πίεσης και του
πραγµατικού αριθµού.
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