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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 7.564,00 € ΜΕ Υ.Π.Α. 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. υγγραφή Τποχρεώσεων  
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΛΟΙΠΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΔΡΕΤΗ 
 

 
CPV 44115210-4 

(Τλικά Τδραυλικών Εγκαταστάσεων) 
CPV 45332000-3 

(Εργασίες Τδραυλικών Εγκαταστάσεων) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 
147/8.8.2016, και αφορά στην προμήθεια υλικών για την επισκευή του αντλιοστασίου 
ύδρευσης Γαλαξιδίου (booster θέση «Αλεπού»). Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά είδη που 
είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή του αντλιοστασίου - booster στη θέση 
«Αλεπού» Γαλαξιδίου. 

Σα παραπάνω υλικά θα μεταφερθούν επιτόπου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών, ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και 
επισκευή τους. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου, 
γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες 
προφυλάξεις ασφαλείας. 

Σα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Σεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 7.564,00€ με Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.06.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΔΡΕΤΗ» με πιστώσεις ύψους 6.100,00€ και τον 
κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.464,00€. 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 28/06/2021  Άμφισσα 28/06/2021 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ» με CPV 44115210-4 και 45332000-3. Η δαπάνη για την 
προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 7.564,00€ με Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η προμήθεια θα 
βαρύνει τους κωδικούς 12.06.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΤΔΡΕΤΗ» με πιστώσεις ύψους 6.100,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. 
ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.464,00€. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 
υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει 
το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό 
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο 
συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο 
συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το προμηθευόμενο υλικό που 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτοιμο για 
λειτουργία. 
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, μετά την 
παραλαβή των αντίστοιχων προϊόντων από την ΔΕΤΑ και την έκδοση τιμολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 28/06/2021  Άμφισσα 28/06/2021 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  
 

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικών για την επισκευή του 
αντλιοστασίου του αντλιοστασίου ύδρευσης Γαλαξιδίου (booster θέση «Αλεπού»).  
 

Τποβρύχιος κινητήρας 6΄΄ 
 
Εξωτερικό κέλυφος  Ανοξείδωτος χάλυβας  

Κατασκευή  Κατά Standard NEMA 

Κλάση μόνωσης  Class F (L6C) 

τάτης Κλειστού τύπου με εναλλάξιμη φύσιγγα  

Προστασία IP68 

Διαφράγματα Ελαστικά για τις θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού 

Έδρανο  Ωστικό αξονικών φορτίων 

Μηχανικός στυπιοθλίπτης Προστασία από την άμμο  

Βάθος βύθισης Έως 250m 

Αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα  Ομοιόμορφα κατανεμημένες 25 

Ανοχή μεταβολών τάσης  Έως +/-10% 

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού 35°C, με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού 
πλευρικά του κινητήρα 0,2m/s 

Αξονικά φορτία  27000N από 30 έως 37 kw 

Δύναται να λειτουργήσει  Και σε οριζόντια θέση 

 
Μέρη κινητήρα 
Άνω μπρακέτο  Φυτοσίδηρος GJL-200 

Εξωτερικό κέλυφος  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L 

Προέκταση άξονα Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 329 

Κάτω μπρακέτο Φυτοσίδηρος GJL-200 

Μηχανικός τυπιοθλίπτης  Garbon grafite /Aluminium oxide  

Προστασία άμμου  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304+NBR 

Δακτύλιοι στεγανοποίησης (O-ring) NBR 

Βίδες & παξιμάδια   Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 

Ελαστικό διάφραγμα NBR 

Κάτω κάλυμμα  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 

 
Κινητήρας  HP Ύψος Βάρος  Eff% Cosφ 

6΄΄ 30 920 72,4 82.0 0,80 
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Τποβρύχια Αντλία  
 
 Η υποβρύχια αντλία είναι κατάλληλη για γεωτρήσεις 8’’, μπορεί να τοποθετηθεί σε 

δεξαμενές σε οριζόντια θέση. Η παροχή της μπορεί να φτάσει ως τα 510m³/h. Σο μέγιστο 
μανομετρικό ύψος ως 776m. Η ισχύς της ως 185kw, η επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου 
500g/m³. Η θερμοκρασία αντλούμενου νερού είναι στους 30°C. Η σύνδεση κινητήρα είναι 
κατά ΝΕΜ. Δύναται να εφαρμοστεί, σε άντληση γεωτρήσεων, συστήματα άρδευσης, 
ύδρευση αστικών περιοχών, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και σιντριβάνια.   

 
 
 

Μέρη αντλίας  Τλικά αντλίας 

Πτερωτές  Φυτοσίδηρο G25  
Κόμπλερ- άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας  AISI 420 
τόμιο εξόδου, βαλβίδας αντεπιστροφής,  
κάτω μπρακέτο 

Φυτοσίδηρο G25 

Κάλυμμα καλωδίου, βίδες, φίλτρο 
αναρρόφησης 

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 

Αποστάτες Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 
Ελαστομερή NBR/ υνθετικό υλικό με βάση πολυουρεθάνη 

 

 
Ρυθμιστής στροφών  
 

υνεχές ρεύμα εξόδου 46,3α σε 4 kΗz  

Βαθμός προστασίας IP IP21 

Σύπος ψύξης  Εξαναγκασμένη μεταφορά 

υχνότητα τροφοδοσίας  50...60 Hz - 5...5 % 

[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας  380...480 V - 15...10 % 

Ισχύς κινητήρα kW  22 kW (normal duty) 

Ισχύς κινητήρα hp 30 hp normal duty 

Ρεύμα γραμμής 39.6 A at 380 V (normal duty) 

Ενδεχόμενη γραμμή Isc 50 kA 

Υαινομένη ισχύς 28.6 kVA at 480 V (normal duty) 

υνεχές ρεύμα εξόδου 46.3 A at 4 kHz for normal duty 

Maximum transient current 50,9 A κατά τη διάρκεια 60 s (κανονική 
χρήση) 

Προφίλ ελέγχου ασύγχρονου κινητήρα Λειτουργία βελτιστοποιημένης ροπής 
ταθερής ροπής  
Μεταβλητής ροπής 

Προφίλ ελέγχου σύγχρονου κινητήρα  Κινητήρας μόνομου μαγνήτη Synchronous 
reluctance motor 

υχνότητα εξόδου 0,0001…0,5 kHz 

υχνότητα εξόδου ρυθμιστή στροφών 0,1…599 Hz 

Ονομαστική συχνότητα ενεργοποίησης  4 kHz 

υχνότητα ενεργοποίησης  2...12 kHz ρυθμιζόμενη 4...12 kHz with 
derating factor 

KW HP ΜΕΓΕΘΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ  Μ.Τ.. m³/h Αρ. Πτερωτών  Μήκος 
Αντλίας  

Βάρος 
Αντλίας 

22 30 6’’ 69m 80 6 1128mm 90KGr 
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Λειτουργία ασφαλείας (safety)  STO (safe torque off) SIL 3 

Λογική ψηφιακής εισόδου 16 ρυθμίσεις ταχύτητας 

Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus TCP Ethernet Modbus serial 

Προαιρετική κάρτα  

Σρόπος τοποθέτησης  Επίτοιχα  

Σάση εξόδου  <= τάση τροφοδοσία 

Αντιστάθμιση ολίσθησης κινητήρα Ρυθμιζόμενη Μη διαθέσιμη σε κινητήρα 
μόνιμου μαγνήτη Αυτόματη ανεξάρτητα του 
φορτίου Μπορεί να περιοριστεί 

Ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης Γραμμική ρύθμιση ξεχωριστά από 0.01...9999 
s 

Πέδηση σε στάση Με έκχυση DC 

Σύπος προστασίας Θερμική προστασία: κινητήρας Safe torque 
off: motor Διακοπή φάσης κινητήρα: 
κινητήρας Θερμική προστασία: drive Safe 
torque off: drive Overheating: drive 
Τπερένταση μεταξύ φάσεων εξόδου και γης: 
drive Overload of output voltage: drive 
Short-circuit protection: drive Motor phase 
break: drive Τπερτάσεις στο bus DC: drive 
Τπέρταση γραμμής τροφοδοσίας: drive 
Τπόταση γραμμής τροφοδοσίας: drive Line 
supply phase loss: drive Overspeed: drive 
Διακοπή στο κύκλωμα ελέγχου: drive 

Ανάλυση συχνότητας  Μονάδα απεικόνισης: 0.1 Hz 

Ηλεκτρική σύνδεση Control: removable screw terminals 0.5...1.5 
mm²/AWG 20...AWG 16 Motor: screw 
terminal 16 mm²/AWG 6 Line side: screw 
terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6 

Σύπος σύνδεσης RJ45 (στον ακροδέκτη απομακρυσμένων 
γραφικών) για Ethernet/Modbus TCP RJ45 
(στον ακροδέκτη απομακρυσμένων 
γραφικών) για Modbus serial 

Λειτουργία ανταλλαγής Half duplex, full duplex, autonegotiation 
Ethernet/Modbus TCP 

Αριθμός διευθύνσεων  1…247 for Modbus serial 

Μέθοδος πρόσβασης  Slave Modbus TCP 

Σροφοδοσία External supply for digital inputs: 24 V DC 
(19…30 V) 

Σοπική σηματοδότηση Σοπικά διαγνωστικά: 3 LEDs Κατάσταση 
ενσωματωμένης επικοινωνίας: 3 LEDs (διπλό 
χρώμα) Κατάσταση στοιχείου επικοινωνίας: 4 
LEDs (διπλό χρώμα) Παρουσία τάσης: 1 LED 
(κόκκινο) 

Πλάτος  211 mm 

Ύψος  546 mm 

Βάθος  232 mm 

Βάρος προϊόντος 14,3 kg 

Αριθμός αναλογικών εισόδων 3 

Ανάλυση αναλογικής εισόδου AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 
0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 
12 bits AI1, AI2, AI3 software-configurable 
current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 
Ohm, resolution 12 bits 

Αριθμός ψηφιακής εισόδου 8 
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Αριθμός αναλογικών εξόδων 2 

Σύπος αναλογικής εξόδου Σάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού AO1, 
AO2: 0...10 V DC αντίσταση 470 Ohm, 
ανάλυση 10 bits Ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω 
λογισμικού AO1, AO2: 0...20 mA, ανάλυση 
10 bits 

Διάρκεια λήψης δειγμάτων  2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input 

Ακρίβεια +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature 
variation 60 °C analog input +/- 1 % AO1, 
AO2 για θερμοκρασία 60 °C αναλογική 
έξοδος 

φάλμα γραμμικότητας AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value 
for analog input AO1, AO2: +/- 0.2 % για 
αναλογική έξοδος 

Αριθμός εξόδων ρελέ  3 

Φρόνος ανανέωσης  Relay output): 5 ms (+/- 0.5 ms) 

Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής  Relay output 5 mA at 24 V DC 

Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής Relay output on resistive load, cos phi = 1: 
3 A at 250 V AC 

Απομόνωση  Μεταξύ ακροδεκτών ισχύος και ελέγχου 

Έκλυση ισχύος σε W Natural convection: 68 W at 380 V, switching 
frequency 4 kHz Forced convection: 505 W at 
380 V, switching frequency 4 kHz 

Όγκος αέρα ψύξης  215 m3/h 

Θέση λειτουργίας  Κάθετα +/- 10 μοίρες 

Αντοχή σε κρούση  15 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-
27 

χετική υγρασία  5…95 % χωρίς συμπύκνωση συμμόρφωση με 
IEC 60068-2-3 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για 
λειτουργία 

15…50 °C (without derating) 50…60 °C (με) 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για 
αποθήκευση 

-40…70 °C 

Τψόμετρο λειτουργίας <= 1000 m χωρίς υποβιβασμό 1000...4800 m 
with current derating 1 % per 100 m 

Βάρος συσκευασίας  1 18,108 kg  

Ύψος συσκευασίας  1 26 cm  

Πλάτος συσκευασίας  1 33,5 cm  

Μήκος συσκευασίας  1 73,5 cm 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΛΟΙΠΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ   

Σαχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΔΡΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΕΛ ΙΣΕΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ.Μ Ποσότητα 
Σιμή 

μονάδας 
(€) 

ύνολο 
(€) 

1 Τποβρύχιος κινητήρας 6’’ 30hp Σεμ. 1 2400,00 2400,00 

2 Τποβρύχια αντλία 30hp Μ.Τ.. 69m, 80 m3/h Σεμ. 1 1350,00  1350,00 

3 Ρυθμιστής στροφών 22kW   Σεμ. 1 1850,00  1850,00 

4 Εργασία τοποθέτησης Τπηρεσία 1 500,00    500,00 

ΤΝΟΛΟ  6.100,00 

ΥΠΑ 24%   1.464,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    7.564,00 
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